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TIIVISTELMÄ 

Tiehallinnon nykyinen liikenneturvallisuusohjelma on voimassa vuoden 2005 
loppuun ja valmistelut uuden liikenneturvallisuusohjelman laatimista varten 
on aloitettu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut uuden Tiehallinnon 
liikenneturvallisuusohjelman lähtökohtien määrittäminen ja lähtötietojen ko-
koaminen. 
 
Tutkimus on toteutettu kirjallisuusselvityksenä ja haastattelututkimuksena. 
Kirjallisuusselvitysosuudessa on perehdytty sekä valtakunnallisiin että Tie-
hallinnon liikenneturvallisuussuunnitelmiin ja -ohjelmiin, ulkomaisiin liikenne-
turvallisuussuunnitelmiin sekä tienpitäjän toteuttamiin liikenneturvallisuus-
toimenpiteisiin. Haastattelut kohdennettiin Tiehallinnon asiantuntijoihin sekä 
muutaman yhteistyöorganisaation edustajiin. Haastattelujen ja kirjallisuustut-
kimuksen pohjalta on etsitty toteuttamiskelpoisia tavoitteita, toimenpiteitä ja 
asioita uutta valtakunnallista liikenneturvallisuussuunnitelmaa 2006–2010 ja 
Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelmaa 2010 ajatellen tienpitäjän näkö-
kulmaan painottuen. 
 
Suomen liikenneturvallisuusvisiota ja valtakunnallisia liikenneturvallisuusta-
voitteita pidetään hyvinä sekä Tiehallinnon liikenneturvallisuusstrategiaa ja -
ohjelmaa tarpeellisina, mutta ne vaativat päivitystä. Tiehallinnon liikennetur-
vallisuustavoitteet eivät vastaa täysin valtakunnallisia tavoitteita eikä voi-
massa olevassa Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelmassa ole vision vaiku-
tusta, joten tilanne vaatii tarkistamista. Erityisesti pitää pohtia suunnitelman 
ja ohjelman valmisteluryhmien kokoonpanoja sekä toimintakausien pituuden 
määrittämistä. Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden tarkistami-
sessa voi olla hyvä käyttää apuvälineenä muiden maiden liikenneturvalli-
suustavoitteita, sillä muiden maiden tavoitteet vaikuttavat Suomeen verrattu-
na kärkevämmiltä. 
 
Tiehallinnon uuteen liikenneturvallisuusohjelmaan on hyvä sisällyttää Tiehal-
linnon uusi ajattelutapa matkojen kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta, lii-
kenneturvallisuudesta kansanterveysongelmana, ymmärryksestä liikenne-
turvallisuustoiminnan pohjalla sekä liikenneturvallisuuden elinkaaresta tien-
pidon elinkaaressa. Uusia tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia laadittaessa 
tulee pitää mielessä erityisesti alueellisen näkökulman korostaminen, raha- 
ja resurssipula, yhteistyön merkitys, kevyen liikenteen väylästön tila, osaa-
misen kehittäminen ja ylläpitäminen, liikenneturvallisuus tienpidon hankin-
nassa sekä raskaan liikenteen tuhoisuus onnettomuuksissa. Lisäksi liikenne-
turvallisuustyön tulosohjausta ja hankkeiden vaikutusten mittaamista pitää 
tarkistaa, sillä pelkkien "heva-pisteiden" kerääminen ei ole liikenneturvalli-
suustyön itseisarvo. Lopuksi tutkimuksen tulosten perusteella on todettavis-
sa, että koska liikenneturvallisuustilanne ei ole kehittynyt viime aikoina toivo-
tulla tavalla ja koska valtakunnallinen numeerinen liikenneturvallisuustavoite 
etääntyy, on uusia tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia kehiteltävä. Erityisen 
hyvä olisi, jos liikenneturvallisuus olisi todellisuudessa hankeperuste, sillä 
tällöin voisi olla mahdollista lisätä liikenneturvallisuuteen kohdistettuja raha- 
ja resurssimääriä. 
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SUMMARY 

The current traffic safety program of Finnish Road Administration (Finnra) 
lasts until the end of 2005 and preparations for a new traffic safety program 
are underway. The purpose of this study is to define the fundaments of a 
new traffic safety program and to gather background information for the 
work. 
 
The methods used for this work are a study of relevant literature and con-
ducting interviews. The section focusing on literature looks into both national 
and Finnra-specific traffic safety plans and programs, as well as foreign traf-
fic safety plans and Finnra´s traffic safety actions. The interview section re-
fers and analyses the interviews of professionals working in Finnra and se-
lected partner organizations. Executable goals, procedures and methods for 
the new national traffic safety program 2006–2010 and Finnra´s traffic safety 
program 2010 have been identified, focusing mainly on the point of view of 
Finnra. 
 
Finnish traffic safety vision and national traffic safety targets are seen as ap-
propriate and the FINNRA traffic safety strategy and program are considered 
necessary. However, both would appear to benefit of updating. Finnra's traf-
fic safety targets do not fully reflect national targets. The current Finnra´s 
traffic safety program does not consider the later-created Finnish traffic safe-
ty vision. Hence, the next program should take into account the latest 
available targets and the vision. Special attention should be paid in the se-
lection of the members of the preparatory groups for the new Finnra´s traffic 
safety program and national traffic safety plan, as well as the lengths of the 
planning terms. As it appears that the traffic safety targets in other countries 
are more aggressive than in Finland, it might be beneficial to compare with 
traffic safety targets in other countries when assessing the national traffic 
safety targets in Finland. 
 
The new Finnra´s traffic safety program should communicate the new think-
ing in journey-long safety, shortcomings in traffic safety as a national health 
problem, comprehensive safety understanding as a basis for traffic safety 
procedures and traffic safety considerations throughout the entire lifecycle of 
the road. When planning new targets and action proposals, specific attention 
should be paid to enforcing the regional perspective, working with the under-
lying resource and monetary constraints, emphasizing the importance of co-
operation, realizing the state of walkways and pavements, developing and 
maintaining competencies, including traffic safety in the procurement proc-
ess of road keeping services and considering the destructiveness of heavy 
vehicles in accidents. Additionally the incentive structure in traffic safety 
work should be reassessed, as merely focusing on collection of points based 
on reduction of accidents resulting in injuries or death is not a meaningful 
ends-value alone. Finally it can be argued that new targets and proposals for 
action should be introduced as the traffic safety has not recently developed 
as planned and the national numeric traffic safety target is slipping out of 
reach. Optimally traffic safety should be a basis for projects as this would 
allow the increase of resources in traffic safety. 
 
 
 



 

ESIPUHE 

Liikenneturvallisuus on kiinnostanut minua erityisesti opiskelujeni loppuvai-
heessa oltuani konsulttitoimistossa töissä ja tehtyäni siellä liikenneturvalli-
suuteen liittyviä toimeksiantoja. Idea tälle diplomityölle lähti siis oman moti-
vaationi kautta sekä otettuani yhteyttä Tiehallinnon liikenneturvallisuuspääl-
likkö Auli Forsbergiin, joka ehdotti minulle lähes otsikon mukaista aihekoko-
naisuutta. Yhdessä Aulin sekä TKK:n liikennetekniikan professori Timo Ern-
vallin kanssa rajasimme aihetta vielä lisää, ja tulokseksi saimme erittäin kiin-
nostavan aihepaketin. 
 
Suurkiitokset kuuluvat siis työni valvojalle, Timo Ernvallille sekä ohjaajalle, 
Auli Forsbergille. Timo Ernvall esitti työn tiimoilta pidetyissä palavereissa 
hyödyllisiä näkökantoja ja antoi erittäin hyviä kommentteja sekä esitti paljon 
huomioita työn sisällöstä. Auli Forsberg taas motivoi, auttoi ja tuki minua 
työni aikana omista kiireistään huolimatta. Aulin innokkuus, kannustavuus ja 
palaute olivat erityisen tärkeitä koko diplomityöprosessin ajan. Lisäksi kiitok-
set kuuluvat myös koko Tiehallinnon keskushallinnon Palvelujen suunnittelu 
-prosessille ja erityisesti vaikuttavuustiimille motivoivasta, kannustavasta ja 
rennosta asenteesta ja työilmapiiristä. 
 
Suurimmat kiitokset kuuluvat kuitenkin Juholle, äidille, isälle, Villelle ja Sinille 
sekä kaikille ystävilleni. Kiitos teidän kaikkien arvokkaasta tuesta opiskelu-
vuosieni ja erityisesti diplomityöni aikana! 
 
 
 
Espoo, maaliskuu 2005 
 
Hanna Reihe 
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1 JOHDANTO 
Suomi on liikenneturvallisuustasoltaan yksi kärkimaa maailmassa ja Suomen 
liikenneturvallisuustyöllä on pitkä historia. Parhaimmin liikenneturvallisuus-
työn tulokset ilmenivät 1970-luvulla. Pahimmillaan vuonna 1972 tieliiken-
teessä kuoli 1 200 henkilöä. Liikennekuolemien määrä aleni 1980-luvun al-
kuun mennessä noin 500 kuolemaan vuodessa. Kehitys jäi 1980-luvulla tälle 
tasolle joksikin aikaa, mutta kääntyi kasvuun 1980-luvun lopulla. Liikenne-
kuolemat kääntyivät uudelleen laskuun 1990-luvun alkupuolella ja kehitys 
jatkui positiivisena aina vuoteen 1996 saakka, jolloin se saavutti nykytason 
noin 400 kuollutta vuotta kohti. (LVM 2000) 
 
Myönteisen kehityksen taustalla 1970-luvun liikenneturvallisuustyössä olivat 
laajamittaiset liikenneturvallisuustoimet, jotka perustuivat Suomen valtioneu-
voston asettaman I parlamentaarisen liikennekomitean mietintöön. Näin toi-
milla oli laaja poliittinen tuki. Valtioneuvosto asetti II parlamentaarisen liiken-
nekomitean vuonna 1989. Vuonna 1991 valmistuneessa mietinnössä komi-
tea esitti liikenneonnettomuuksissa tapahtuneiden kuolemien määrän puolit-
tamista vuoden 1989 tasosta 1990-luvun loppuun mennessä. Vuonna 1992 
liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta sai valmiiksi valtakunnallisen lii-
kenneturvallisuustyön suunnitelman vuosille 1993–1996, jonka pohjalta val-
tioneuvosto teki vuonna 1993 ensimmäisen periaatepäätöksen tieliikenteen 
turvallisuudesta. Vaikka liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta laati uu-
den liikenneturvallisuussuunnitelman vuosille 1997–2000 ja valtioneuvosto 
asetti toisen periaatepäätöksen tieliikenteen turvallisuudesta vuonna 1997 
(liikennekuolemien määrän pitää olla vuonna 2005 alle 250), II parlamentaa-
risen liikennekomitean asettamaa tavoitetta ei saavutettu. (LVM 2000) 
 
Suomen liikenneturvallisuustilanne kehittyi siis positiiviseen suuntaan aina 
1990-luvun puoliväliin asti. Tämän jälkeen liikenneturvallisuuskehitys on py-
sähtynyt ja jäänyt paikoilleen, vaikka liikenneturvallisuusasiain neuvottelu-
kunta laati vielä kolmannen liikenneturvallisuussuunnitelman vuosille 2001–
2005 ja valtioneuvosto tarkisti vuoden 1997 periaatepäätöstään vuonna 
2001 siten, että vuonna 2010 pitää liikennekuolemien määrän olla alle 250. 
Pysähtyneeseen liikenneturvallisuuskehitykseen on vaikuttanut mm. 1990-
luvun alkupuolen taloudellisen laman hellittäminen (lama pysäytti liikenteen 
kasvun ja vaikutti välillisesti sitä kautta liikenneturvallisuuden paranemiseen) 
sekä muutokset yhdyskuntarakenteessa, ihmisten ikärakenteessa, sekä hei-
dän elämänrytmissään ja asenteissaan. Tulevaisuudessa liikenneturvalli-
suuden parantamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan uusia ja en-
tistä tehokkaampia tavoitteita ja keinoja. (LVM 2000) 
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2 TAVOITTEET JA MENETELMÄ 

2.1 Taustaa 

Liikenneturvallisuus on useiden erilaisten tekijöiden (esim. tienkäyttäjät, ajo-
neuvot, tieympäristö jne.) tuottama monimutkainen summa. Yhteiskunnan 
kehittyminen mm. yksilöllistymisen tuoma itsenäinen liikkuminen tai työelä-
män kiristyvä tahti (Tiehallinto 2004) asettavat liikenneturvallisuustyölle sekä 
valtakunnallisia että paikallisia odotuksia ja tarpeita. Tiehallinnon toimissa 
näiden tarpeiden täyttämistä ohjaavat EU:n liikennepoliittiset, parlamentaari-
sen liikennekomitean, valtioneuvoston ja hallituksen linjaukset sekä LVM:n 
toimintalinjat. Tiehallinto on sitoutunut valtakunnalliseen, valtioneuvoston pe-
riaatepäätöksen 2001 mukaiseen liikenneturvallisuuden parantamistavoit-
teeseen, jonka saavuttamista varten Tiehallinnon asiantuntijat etsivät jatku-
vasti uusia parannuskeinoja. (Tiehallinto 2000) 

2.2 Tavoitteet 

Yksi Tiehallinnon liikenneturvallisuutta parantavista keinoista on ajantasai-
nen liikenneturvallisuusstrategia ja -ohjelma. Nykyinen Tiehallinnon liikenne-
turvallisuusohjelma on voimassa vuoden 2005 loppuun ja uuden ohjelman 
laatiminen on aloitettu. Tämän työn tarkoituksena on tulevan ohjelman lähtö-
kohtien määrittäminen ja lähtötietojen kokoaminen. Työssä on selvitetty ny-
kyisen ohjelman sisältö, ohjelmassa määritettyjen tavoitteiden toteutuminen, 
ohjelman ja voimassa olevan valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitel-
man tavoitteiden yhteneväisyys, jäljellä olevien toimenpiteiden ennuste ja 
mielekkyys, sekä luotu ehdotuksia tulevan ohjelman tavoitteiksi ja toimenpi-
teiksi. Lisäksi EU:n, muiden Pohjoismaiden ja Alankomaiden liikenneturvalli-
suusohjelmista on etsitty tavoitteita ja toimia sovellettaviksi uuteen Tiehallin-
non liikenneturvallisuusohjelmaan. Aihetta on tarkasteltu tienpitäjän näkö-
kulmasta myös tuleva valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma huo-
mioon ottaen. 

2.3 Tutkimusmenetelmä 

Työ on toteutettu kirjallisuusselvityksenä ja haastattelututkimuksena. Kirjalli-
suusselvityksessä on perehdytty valtakunnallisiin, Tiehallinnon ja ulkomaisiin 
liikenneturvallisuussuunnitelmiin ja -ohjelmiin. Lisäksi on perehdytty tienpitä-
jän toteuttamiin, liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin kaudella 
2001–2003. 
  
Haastattelututkimusosiossa on haastateltu asiantuntijoita Tiehallinnosta sekä 
muutamasta yhteistyöorganisaatiosta. Tiehallinnon haastatellut asiantuntijat 
on valittu tiepiireistä Lapin ja Vaasan tiepiirejä lukuun ottamatta. Tiepiireissä 
on haastateltu joko tiejohtajaa tai suunnittelupäällikköä. Myös keskushallin-
nosta on haastateltu asiantuntijaa kaikilta tienpidon osa-alueilta. Haastatte-
luissa pyrittiin selvittämään mielipiteitä Tiehallinnon nykyisestä liikenneturval-
lisuusohjelmasta sekä toivomuksia tulevan ohjelmakauden liikenneturvalli-
suustyölle.  



 Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelma 11
 TAVOITTEET JA MENETELMÄ  

 
 

Haastattelujen ja kirjallisuustutkimuksen pohjalta on etsitty seuraavaan val-
takunnalliseen liikenneturvallisuussuunnitelmaan 2006–2010 ja Tiehallinnon 
liikenneturvallisuusohjelmaan toteuttamiskelpoisia tavoitteita ja toimenpiteitä 
tienpitäjän näkökulmaan painottuen. 
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3 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET JA 
LINJAUKSET SUOMESSA TIENPITÄJÄN KANNALTA 

3.1 Pitkän tähtäimen liikenneturvallisuustyötä ohjaavia suunni-
telmia 

Pitkän tähtäimen suunnitelmia ovat mm. Tiehallinnon "Tienpidon linjaukset 
2015" sekä LVM:n "Liikenteen toimintalinjat vuoteen 2020" ja "Kohti älykästä 
ja kestävää liikennettä 2025", ja Tiehallinnon selvitys "Tieliikenteen turvalli-
suus vuoteen 2020", joissa on korostettu taulukon 1 mukaisia näkökulmia ja 
toimintalinjoja. 
 

Taulukko 1. Pitkän tähtäimen liikenneturvallisuustyön näkökulmia ja toimintalinjoja 

Kaikkien tahojen tulee toimia aktiivisesti ja edistää yhteistyötä liikenneturvallisuus-
visiota kohti edettäessä. (Tiehallinto 2004e) 
Liikenneturvallisuusolosuhteita parannetaan niin, että tieliikenteessä kuolleiden tai 
loukkaantuneiden määrä vähenee. (LVM 1997, Tielaitos 2000a) 
Liikennejärjestelmän aiheuttamat terveyshaitat ovat mahdollisimman vähäiset. 
(LVM 1997) 
Kaikkien liikennemuotojen turvallisuus nostetaan EU:n parhaiden maiden tasolle. 
(LVM 2000) 
Suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksia vähennetään ja niiden seurauksia lieven-
netään. (Tielaitos 2000a, LVM 2000) 
Suuri painoarvo liikenneturvallisuustyössä on väestörakenteen ja -määrän muutok-
silla, joten maankäytön ja liikennesuunnittelun yhteen kytkemistä tulee kehittää ja 
liikenteen kasvua hillitseviä keinoja hyödyntää. Huomiota kiinnitetään erityisesti 
kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen risteämiskohtien turvallisuuteen. (Tiehallin-
to 2004e) 
Liikkumisympäristöjä ja -järjestelmiä kehitetään (erityisesti taajamissa) kevyen lii-
kenteen heikoimpien osapuolten turvallisen päivittäisen liikkumisen saavuttamisek-
si. (LVM 2000) Lisäksi kevyen liikenteen turvallisuutta parannetaan ja liukastu-
misonnettomuuksia vähennetään. (LVM 2000, Tielaitos 2000a) 
Liikenteen onnettomuuksien riskiä vähennetään mm. parantamalla liikenneympä-
ristöä, kehittämällä teknisiä ratkaisuja ja vaikuttamalla liikkujien asenteisiin. (LVM 
1997) 

 
Liikenneturvallisuudelle asetetuissa tavoitteissa kuvastuu yhteiskunnan mo-
nipuolinen ja moniarvoinen kehittäminen. Liikenneturvallisuustavoitteet ovat 
osittain ristiriitaisia muiden tienpidon ja yhteiskunnallisten tavoitteiden kans-
sa, mikä luo tienpidon asiantuntijoille haasteita ja korostaa yhteistyön merki-
tystä. Liikenneturvallisuuden jatkuva parantaminen edellyttääkin jatkossa 
voimistuvaa eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä. (LVM 1997, Tielaitos 
2000a, Tiehallinto 2004e)  
 
Pelkillä liikenteeseen kohdistuvilla toimilla liikenneturvallisuutta ei pystytä pa-
rantamaan riittävästi. Yleinen turvallisuus saattaa heiketä ja väkivallan pelko 
kasvaa, mikä vaikuttaa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttöön. Jos 
lisäksi liikennerikollisuus ja huumeongelmat kasvavat, pienenevät myös 
henkilöautoilun turvalliset käyttöedellytykset. Tätä näkökulmaa tarkastelta-
essa huomataan, että yhteistyö sekä monilta eri tahoilta saatu palaute ja 
vaikutteet ovat ensiarvoisen tärkeitä. (LVM 2000, Tielaitos 2000a) 
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"Tienpidon linjaukset 2015" -julkaisussa korostetaan taulukossa 1 esitettyjen 
näkökulmien ja toimintalinjojen lisäksi mm. seuraavia asioita. Pääteitä kehi-
tetään tasapainoisesti runkoverkolle keskittyen. Huomiota keskitetään kau-
punkiseutujen turvallisuuden parantamiseen mm. siten, että liikennejärjes-
telmiä suunnitellaan kokonaisuuksina, joissa eri liikennemuodot tukevat toi-
siaan, erityisesti panostaen joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olosuhtei-
siin. Tiestön hoidon taso pidetään nykyisellään. Erityisen tärkeää on talven 
liikenneturvallisuuden varmistaminen mm. raskaan kaluston reittien, kevyen 
liikenteen sekä joukkoliikenteen osalta. Tieverkon kunnon heikkenemistä 
ehkäistään lisäämällä ylläpito- ja korvausinvestointeja. (Tielaitos 2000a) 
 
"Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025" -strategiassa korostetaan puo-
lestaan lisäksi mm. seuraavia asioita. Alueellisten ja kuntakohtaisten liiken-
neturvallisuussuunnitelmien toteutumista edistetään. Liikennetiedotusta mo-
nipuolistetaan ja kansalaisten osallistumisintoa liikenneturvallisuusasioihin 
edistetään. Liikenneturvallisuutta parannetaan mm. ajoneuvoihin suunnatuil-
la tiedotuspalveluilla, vaihtuvilla nopeusrajoituksilla, automaattisella liikenne-
valvonnalla ja tehokkailla reitinvalinnoilla. (LVM 2000) 
 
"Tieliikenteen turvallisuus vuoteen 2020" selvityksessä on korostettu vielä 
ainakin seuraavia asioita. Toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti miehiin, sillä 
ennusteen mukaan jopa 2/3 tieliikenteessä kuolleista tulee olemaan miehiä 
vuonna 2020. Rahoituksen määrä kytketään liikennesuoritteen kasvuun, jolla 
päästään tilanteeseen, jossa liikenteen kasvun synnyttämien ongelmien 
kasvu luo lisää liikenneturvallisuustyön resursseja. (Tiehallinto 2004e) 

3.2 Taustaa toimintakaudelle 2001–2005 

3.2.1 Hallitusohjelman vaikutus 

Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelman laatimisaikana oli voimassa Paavo 
Lipposen hallituksen 1. ohjelma 13.4.1995–15.4.1999. Sen mukaan liikenne-
järjestelmien suunnittelun ja liikenteen hoidon lähtökohtana oli kestävä kehi-
tys. 
 
Liikenneturvallisuutta parannettiin yhdyskuntasuunnittelulla, tietoisuuden li-
säämisellä sekä taloudellisilla ohjauskeinoilla. Liikenneverkot edellytettiin pi-
dettävän tarvetta vastaavassa sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä tukevassa 
kunnossa. Tieverkon kehittäminen keskitettiin olemassa olevan verkon tason 
parantamiseen mm. kuormitetuilla tieosuuksilla sekä taajama-alueilla. Voi-
mavarat, jotka oli osoitettu liikenteen tukemiseen, suunnattiin kestävän kehi-
tyksen periaatteita noudattaen mm. liikenteen ympäristöhaittojen vähentämi-
seen. Investointien osalta keskityttiin erityisesti laajempiin kansainvälisiin lii-
kenneverkkoihin kuuluviin osuuksiin ja hankkeille pyrittiin hakemaan EU:n 
rahoitusta. Kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä py-
rittiin parantamaan ja eri liikennemuotojen yhteiskäyttömahdollisuuksia li-
säämään. Myös joukkoliikenteen kilpailukykyä sekä käytettävyyttä tuettiin. 
(Valtioneuvosto 1995) 
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3.2.2 Valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön suunnitelma 
1993–1996 

ovat vaikuttaneet aiemmat valtakunnalliset liikenneturvallisuussuunnitelmat, 
joista ensimmäiseksi käsitellään kauden 1993–1996 suunnitelmaa. Toinen 
parlamentaarinen liikennekomitea esitti vuonna 1991 valmistuneessa mie-
tinnössään "Liikenne 2000", että määräaikainen liikennekuolemien vähentä-
mistavoite oli liikennekuolemien määrän puolittaminen vuoden 1989 tasosta 
734 vuoteen 2000 mennessä. Samalla pyrittiin alentamaan loukkaantumis- 
ja onnettomuusriskiä. vähentämällä etenkin vakavia liikenneonnettomuuksia. 
Mietintö on ollut valtakunnallisen liikenneturvallisuustyön suunnitelman 
1993–1996 pohjana. Suunnitelmassa esitettiin liikenneturvallisuuden paran-
tamistyötä toteutettavaksi taulukon 2 mukaisesti neljällä tasolla. (LVM 1993) 

Taulukko 2. Valtakunnallisen liikenneturvallisuustyön suunnitelman 1993–1996 
tasot. (LVM 1993) 

1) Yhdyskuntarakenteen sääntely (fyysisen liikkumistarpeen minimointi) 
2) Liikennemuotojen jakautuma (verotuksen ja tariffien keinoilla turvallisim-

pien kulkumuotojen käytön edistäminen) 
3) Liikenteen sisäiset turvallisuustoimet (valvonnan ja valistuksen kehittämi-

nen) 
4) Seuraamusten lieventäminen (onnettomuuksien ehkäisy ja onnettomuuk-

sista aiheutuvien vammojen lieventäminen liikennejärjestelyin, ajoneuvon 
ym. suojavarustein sekä sairaanhoidon keinoin)  

 
Valtakunnallisen liikenneturvallisuustyön suunnitelman pohjalta valtioneu-
vosto teki kesällä 1993 taulukon 3 mukaisen periaatepäätöksen tieliiken-
teen turvallisuuden parantamisesta. Periaatepäätös pohjautui valtakunnalli-
sen liikenneturvallisuussuunnitelman 1993–1996 päälinjoihin. (LVM 1993) 

Taulukko 3. Valtioneuvoston periaatepäätöksen 1993 mukaiset liikenneturvalli-
suutta parantavat toimet. (Valtioneuvoston periaatepäätös tieliiken-
teen turvallisuuden parantamisesta, 23.6.1993) 

1) Vähennetään liikenteen kasvua 

2) Parannetaan kevyen liikenteen turvallisuutta 

3) Kehitetään kuljettajakoulutusta ja -tutkintoa 

4) Parannetaan ja kehitetään ajoneuvoturvallisuutta 

5) Toteutetaan liikenneturvallisuusvalistusta 

6) Vähennetään alkoholionnettomuuksia 

7) Kehitetään liikenteen valvontaa ja rikkomusten seuraamuksia  

8) Kehitetään nopeussäätelyä 

9) Toteutetaan alueellista liikenneturvallisuustyötä 

10) Tehdään yleisten teiden erityisohjelmia 

11) Kehitetään turvallisuustoimien toteuttamista ja seurantaa 

 
Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma 1993–1996 osoitti toimien 
suuruusluokan, jotka tarvittiin vuosina 1993–1996 valtioneuvoston periaate-
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päätöksen toteuttamiseksi. Suunnitelmassa esitettiin toteutukset kahdelle 
laajuudelle, joista laajemmassa edettiin suoraviivaisesti kohti valtioneuvos-
ton asettamaa vuoden 2000 tavoitetta ja suppeammassa estettiin vain lii-
kennekuolemien määrän kasvu liikennesuoritteen kasvusta huolimatta. Lii-
kenneturvallisuussuunnitelmassa oli kolme taulukon 4 mukaista ohjelmako-
konaisuutta. Ohjelmakokonaisuudet pyrittiin laatimaan siten, että niistä muo-
dostui mielekkäitä, yhteistyöllä toteutettavia, toisiaan tukevia toimia. Tällöin 
kokonaisvaikutus oli suurempi kuin erikseen toteutettujen toimien yhteenlas-
kettu vaikutus. Lisäksi toteutus oli edullisempaa, sillä päällekkäiset työt vä-
hentyivät. (LVM 1993) 

Taulukko 4. Valtakunnallisen liikenneturvallisuustyön suunnitelman 1993–1996 
ohjelmakokonaisuudet. (LVM 1993) 

Yleiset ohjelmat Taajamien erityisohjel-
mat 

Yleisten teiden eri-
tyisohjelmat 

Liikennemäärien vähentä-
minen 

Taajamien liikenneympä-
ristön kehittäminen  

Yleisten teiden liiken-
neympäristön kehittä-
minen  

Kevyen liikenteen turvalli-
suuden parantaminen 

Nopeuksien säätely taa-
jamissa  

Nopeuksien säätely 
yleisillä teillä 

Kuljettajakoulutuksen ja -
tutkinnon kehittäminen 

Taajamasäädökset 

Ajoneuvoturvallisuuden pa-
rantaminen 
Liikenneturvallisuusvalistus 
Liikenteen valvonta ja rik-
komusten seuraamukset 
Liikenteen uhrien ensihoi-
don tehostaminen 
Tutkimus- ja kehittämistoi-
minta ja seuranta  
Alueellinen liikenneturvalli-
suustyö 

 

 

 
Liitteessä 1 on esitetty liikenneturvallisuussuunnitelman 1993–1996 tarkempi 
rakenne. Liitteessä ovat kolmen pääohjelman rakenteet ja pääohjelmiin liitty-
vät alaohjelmat.  

3.2.3 Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma 1997–
2000 

Liikenneturvallisuussuunnitelma 1997–2000 oli jatkoa edellisen kauden 
1993–1996 suunnitelmalle. Suunnitelman tarkoituksena oli osoittaa toimet, 
joilla toisen parlamentaarisen liikennekomitean liikenneturvallisuustavoitteet 
voitiin saavuttaa 1990-luvun loppupuolen aikana. (LVM 1996) 
 
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa 1997–2000 toimintaa painotettiin taulu-
kon 5 mukaisille alueille. Liitteessä 2 on taulukoituna ohjelman tarkempi si-
sältö. 
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Taulukko 5. Valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman 1997–2000 paino-
tukset. (LVM 1996) 

Liikenteen kasvun hillitsemiskeinona oli pyrkimys kiinteään yhdyskuntaraken-
teeseen. Lähtökohdaksi otettiin kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet. Liikkumis-
tarpeiden tyydyttämiseksi tarjottiin henkilöautoliikenteen rinnalle kilpailukykyisiä 
vaihtoehtoja.  
Taajamien liikenneturvallisuuden parantamiskeinoja olivat turvallisten, terveel-
listen, virikkeellisten ja viihtyisien elinympäristöjen luominen, ja ne suunniteltiin lii-
kenteen heikoimpien osapuolten (lapset, iäkkäät, liikuntarajoitteiset) vaatimusten 
pohjalta sekä yhteistyö suunnittelussa eri tahojen kesken. Suunnittelun lähtökohta-
na tuli olla päivittäisten liikkumistarpeiden turvaaminen ja se tuli toteuttaa yhteis-
työssä elinympäristön asukkaiden kanssa. Nopeusrajoitusten tuli olla taajamissa 
yleisesti alle 40 km/h ja liikenneympäristöjen ratkaisuiden tukea niitä. Yli 40 km/h 
ajonopeudet sallittiin vain turvallisille ja laadukkaille pääväylille. Lisäksi kevyen lii-
kenteen olosuhteiden parantamiseen panostettiin liikenneympäristön suunnittelu-
toimilla.  
Tienkäyttäjien vuorovaikutuksen parantamiskeino oli mm. se, että liikennetie-
toutta lisäämällä ja -taitoja parantamalla sekä vuorovaikutus että kansalaisten 
mahdollisuudet selviytyä liikenteessä läpi heidän elämänsä parantuivat. Tähän esi-
tettiin päästävän jatkuvalla ajankohtaisella turvallisuustiedotuksella ja kampanjoin-
nilla. Erityisesti piti pyrkiä nuorten kuljettajien riskikäyttäytymisen vähentämiseen. 
Lisäksi rikkomusten seuraamusjärjestelmän kehittämistä turvallisuustyössä pyrittiin 
tehostamaan.  
Liikennejuopumusten vähentämiskeinoja olivat raittiuskampanjointi ja valistus 
sekä julkisten palvelujen lisääminen riskiajankohtina ja riskiajankohtien tehostettua 
valvonta. Myös alkoholipoliittisia keinoja esitettiin tehostettaviksi mm. ehkäisemään 
alkoholin saatavuutta. Lisäksi esitettiin teknisten ratkaisujen kehittämistä estämään 
toistuvaan rattijuoppouteen syyllistyminen.  
Suistumisonnettomuuksien ehkäisyyn esitettiin kehitettävän uusia tiemerkintä-
ratkaisuja sekä kuljettajan vireystasoa nostavia toimia. Lisäksi seurausten lieven-
tämistoimina esitettiin reunaympäristön pehmentämistä edistäviä toimenpiteitä. 
Kohtaamisonnettomuuksia ehkäisivät talvihoidon toimenpiteiden tehostamista 
sekä ratkaisut ajonopeuksien alentamiseksi keliolosuhteiden huonontuessa. Lisäksi 
pyrittiin lisäämään ajoneuvon omistajien kiinnostusta ajoneuvon ja renkaiden kun-
toon. Pidemmän aikavälin suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien ehkäisemiskei-
noiksi esitettiin päätieverkolle kehitettäviksi uudenlaisia tieratkaisuja, jotka vastaisi-
vat turvallisuudeltaan, nopeustasoltaan ja kustannuksiltaan kestävän kehityksen 
mukaisia periaatteita. Lisäksi poliisille esitettiin kehitettäviksi yhtenäinen valtakun-
nallinen valvontakäytäntö ja riittävät resurssit valvonnan toteuttamiseen, sekä pää-
teille automaattisen nopeudenvalvonnan lisäämistä. Lisäksi esitettiin pyrittävän li-
säämään ajoneuvokohtaisten nopeudenrajoittimien käytön laajentamista.  

 
Valtioneuvosto tarkisti vuoden 1993 periaatepäätöstään liikenneturvallisuus-
suunnitelman 1997–2000 pohjalta laaditun tavoitteen mukaisesti. Valtioneu-
voston periaatepäätös vuonna 1997 oli seuraavanlainen. 

"Liikenneturvallisuutta parannetaan jatkuvasti siten, että vakavimmat 
henkilövahingot vähenevät yhtä nopeasti kuin 1990-luvulla ja että Suo-
men liikenneturvallisuustaso lähenee Ruotsin ja Norjan tasoa. Lisäksi lii-
kennekuolemien määrän tulee olla vuonna 2005 alle 250 kuolemantapa-
usta vuotta kohti." (LVM 1996)  
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3.3 Toimintakautta 2001–2005 ohjaavat asiakirjat 

3.3.1 Nykyinen hallitusohjelma 

Tulevaan valtakunnalliseen liikenneturvallisuussuunnitelmaan ja Tiehallinnon 
liikenneturvallisuusohjelmaan vaikuttavat vahvimmin hallitusohjelma ja voi-
massa olevat suunnitelmat. 
 
Nykyisessä Matti Vanhasen hallitusohjelmassa liikenne- ja viestintäpolitiikan 
pyrkimyksenä on parantaa kansalaisten hyvinvointia sekä elinkeinoelämän 
ja julkishallinnon tuottavuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi hallituksen tavoitteena 
on Suomen sekä eri alueiden kilpailukyvyn edistäminen liikenteen infrastruk-
tuuria ja palveluja kehittämällä. (Valtioneuvosto 2004) 
 
Hallitusohjelman mukaan toimintavarmat ja laadukkaat liikenneväylät ovat 
perusedellytys yhteiskunnan tehokkaalle, tasavertaiselle ja kilpailukykyiselle 
toiminnalle. Kokonaisvastuu liikenneinfrastruktuurista on julkisella sektorilla. 
Liikenneväylien ylläpidon tulee olla pitkäjänteistä. Tavoitteena on pyrkiä väy-
lästön kehittämiseen olemassa olevan väylästön kuntoa ja pääoma-arvoa 
ylläpitämällä. Tiestön, rataverkon ja yksityisteiden peruspalvelutaso säilyte-
tään vähintään nykyisellään. (Valtioneuvosto 2004) 
 
Raideliikenteen turvallisuuden ja kilpailukyvyn takia välttämättömiä väylästön 
peruskunnostus-, eritaso- sekä sähköistyshankkeita kiirehditään. Joukkolii-
kenteen toimintaedellytyksiä ja palvelua pyritään parantamaan mm. rahoitus-
ta lisäämällä, henkilökuljetusten yhdistelyä ja liikenteen uusia hoitotapoja 
kehittämällä sekä työmatkaliikenteen ohjaamisella enemmän joukkoliiken-
teen käyttöön. Lisäksi mahdollisuuksista työmatkalla ostetun matkalipun ve-
rotusarvon alentamiseen sekä taksien käytöstä haja-asutusalueiden ostolii-
kenteessä otetaan selvää. (Valtioneuvosto 2004) 
 
Hallituksen tieliikenneturvallisuustyö on suunnitelmallista ja sillä pyritään tor-
jumaan tieliikenteessä tapahtuvia onnettomuuksia. Lisäksi eri hallinnonalo-
jen yhteistyötä pyritään tiivistämään ja toimia liikennekäyttäytymisen paran-
tamiseksi tehostamaan liikenneympäristön ongelmakohtien poistamiseksi ja 
uuden teknologian hyödyntämiseksi. Hallituksen tavoitteena on lisätä kevyen 
liikenteen väyliä ja vähentää raskaan liikenteen määrää taajamissa. (Valtio-
neuvosto 2004) 

3.3.2 Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma 2001–
2005 

Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma 2001–2005 
vaikuttaa vahvasti tulevaan valtakunnalliseen suunnitel-
maan sekä Tiehallinnon ohjelmaan. Nykyinen suunnitelma 
on kolmas liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan laa-
tima liikenneturvallisuussuunnitelma. Siinä on esitetty toi-
mintalinjoja ja keinoja, joiden pohjalta valtioneuvoston 
periaatepäätöksen 2001 tavoitteet on asetettu. Toiminta 
kauden 2001–2005 valtakunnallinen liikenneturvallisuus-
suunnitelma poikkeaa edellisten kausien suunnitelmista, 
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sillä siinä ovat ensimmäistä kertaa liikenneturvallisuusvision lisäksi eriteltyinä 
pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet. (LVM 2000) 
 
Tavoitteita määritettäessä tiedostettiin, että jatkuvasti parantuvien tulosten 
saavuttaminen vaikeutuu, minkä takia pitkän tähtäimen kehitykselle on laa-
dittu liikenneturvallisuusvisio, jota on käsitelty tarkemmin kappaleessa 
3.3.3 (LVM 2000). Liikenneturvallisuusvision soveltuvuudesta Suomeen on 
tehty tutkimustyötä. Liikenneministeriö (nykyisin liikenne- ja viestintäministe-
riö eli LVM) teetti aiheesta mm. selvityksen "Liikenneturvallisuustyön nollavi-
sio ja sen soveltuvuus Suomeen". Selvityksen mukaan Suomessa koettiin 
olevan tarvetta pitkän tähtäimen visiolle liikenneturvallisuustyön ja liikenne-
suunnittelun tukemiseksi. Vision avulla koettiin löydettävän uusia ratkaisuja 
liikenneturvallisuusongelmiin. Lisäksi visio koettiin hyväksi keinoksi aikaan-
saada keskustelua ja kiinnostusta liikenneturvallisuuskysymyksiä kohtaan. 
Kuitenkaan ruotsalaisen nollavision "kukaan ei saa kuolla tai loukkaantua 
vakavasti tieliikenteessä" kopioimista suoraan Suomen oloihin ei pidetty jär-
kevänä, sillä oman maamme olosuhteista sekä lähtökohdista laaditun vision 
taakse ajateltiin saatavan laajempi hyväksyntä. Kuitenkin oltiin sitä mieltä, 
että ruotsalaisen nollavision takana oleva ideologia oli sovellettavissa Suo-
meen siten, että muodostettaisiin laajempi kokonaisnäkemys liikennejärjes-
telmästä sekä sen tulevaisuuden tilasta, jotta eri tieliikennesektorin tavoittei-
den väliset konfliktit voitaisiin havaita ja ratkaista entistä aiemmin. (LM 1999)  
 
Voimassa olevan valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman mukaan 
parantamistoiminta keskitetään alueille, joita pidetään tärkeinä nykyisen tur-
vallisuustilanteen ja tulevien toimintaympäristön muutosten kannalta. Pitkäl-
lä aikavälillä liikenneturvallisuustyön tavoitteiden saavuttamista parantaa 
seuraavien alueiden kehittäminen: 
 

1) liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen 

2) liikenteen kasvun hillintä 

3) teknologian oikea hyödyntäminen. 

Näillä toimilla tavoitellaan turvallisuuden tiedostamista liikenteeseen vaikut-
tavassa päätöksenteossa sekä uusien teknologisten innovaatioiden löytä-
mistä liikenneturvallisuustyön välineiksi. (LVM 2000)  
 
Valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteiden saavuttami-
seksi Tiehallinnolle on esitetty toimia mm. joukkoliikenteen kehittäminen jär-
jestelmänä, jossa eri liikennemuodot täydentävät toisiaan; joukkoliikenteen 
kokonaislaadun parantaminen; kansalaisten tiedon lisääminen joukkoliiken-
teestä; kevyen liikenteen aseman parantaminen osana liikennejärjestelmää; 
valtion rahoituksen suuntaaminen uudelleen investointihankkeissa mm. tur-
vallisuus-, kevyt liikenne- ja joukkoliikennehankkeisiin sekä teknologiatutki-
mukseen panostaminen. (LVM 2000) 
 
Suunnitelmakauden 2001–2005 tavoitteet painottuvat havaittavissa ja en-
nustettavissa olevien ongelmien ehkäisemiseen. Myös pitkän aikavälin ta-
voitteet vaikuttavat lähiajan tavoitteiden sisältöön ja tehtäviin toimenpiteisiin. 
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 Lähiajan tavoitteet ovat: 
 

1) liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen  

2) taajamien turvallisuuden parantaminen 

3) kuljettajiin vaikuttaminen 

4) suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen ja seura-
usten lieventäminen (LVM 2000). 

 
Tiehallinnolle kohdistettuja, valtakunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitel-
massa esitettyjä toimia kaudelle 2001–2005 on lueteltu alla. Liitteessä 3 on 
taulukko, jossa on esitetty tarkemmin toimenpideohjelma painopistealueit-
tain. Siinä on lisäksi käsitelty tienpitäjän keinoja niiden saavuttamiseksi. 
 
Liikenneturvallisuuden arvostuksen lisäämistä edistetään asettamalla lähtö-
kohdaksi se, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti tielii-
kenteessä ja että julkishallinnossa omaksutaan liikenneturvallisuus tieliiken-
teen ensisijaiseksi tavoitteeksi. Lisäksi turvallisuustyöhön varataan resursse-
ja kasvavassa määrin. Myös maankäytössä ja liikennesuunnittelussa liiken-
neturvallisuuden roolit korostuvat. Kuljetuspalvelujen ja tilaajan laatujärjes-
telmiä kehitetään liikenneturvallisuus paremmin huomioon ottaviksi. (LVM 
2000) 
 
Taajamien turvallisuuden parantamista edistetään asettamalla liikenteen 
heikoimmat osapuolet, lapset, iäkkäät ym. kevyen liikenteen käyttäjät suun-
nittelun lähtökohdaksi. Suunnittelussa keskitytään mm. kevyen liikenteen ja 
autoliikenteen risteämiskohtien parantamiseen, autojen nopeuksien hillin-
tään porrastetulla nopeusrajoitusjärjestelmällä sekä myös taajamien ulko-
puolella tarvittavien kevyen liikenteen väylien rakentamiseen. (LVM 2000) 
 
Kuljettajiin vaikuttamiseksi on ohjelmassa esitetty muita kuin tienpitäjää kos-
kevia keinoja, joiden toteuttamista tienpitäjä tukee mahdollisuuksiensa sekä 
käytettävissä olevien resurssiensa puitteissa. Tienpitäjän keinoja kuljettajiin 
vaikuttamisessa ovat mm. liikenteen hallinta ja ohjaus. 
 
Suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien vähentämistä ja seurausten lieven-
tämistä edistetään ottamalla käyttöön uusia teknologisia keinoja ajonopeuk-
sien hallitsemiseksi sekä alentamalla nopeusrajoituksia turvallisuuden vaati-
essa. Lisäksi jatketaan onnettomuuksien seurauksien lieventämistoimia, ote-
taan käyttöön hyviä ja tunnettuja liikenneturvallisuuden parantamiskeinoja 
päätieverkolla sekä kehitetään uusia parannustoimia tieympäristöön. Myös 
lisäämällä nopeuksien valvontaa ja parantamalla kunnossapitoa sekä keli-
informaatiota parannetaan turvallisuutta merkittävästi. (LVM 2000)  
 
Suunnitelman toteutumismahdollisuuksien uskottiin riippuvan resursseis-
ta sekä liikenneturvallisuuden arvostamisesta. Suunnitelman ajateltiin toimi-
van resurssien kohdentamisen perusteena. Pahin resurssipula oli poliisival-
vonnassa. Myöskään Tiehallinnon resurssien ei uskottu riittävän päätiever-
kon kiireellisimpien toimenpiteiden toteuttamiseen suunnitelmakaudella. 
Näissä puitteissa suunnitelmassa ehdotettiin, että päätieverkon turvallisuus-
toimenpiteisiin osoitettaisiin erillinen määräraha vuosiksi 2001–2005. Tämän 
lisäksi esitettiin, että lääninhallitukset huolehtisivat riittävistä resursseista 
kuntien yhteistyö- ja materiaalitarpeisiin vastaamiseksi sekä valtionhallinto 
kehittäisi keinoja kuntien liikenneturvallisuustyön tukemiseen. (LVM 2000) 
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3.3.3 Valtioneuvoston periaatepäätös 

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta vahvisti periaatepäätöksen 2001 
valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman 2001–2005 pohjalta. Val-
tioneuvoston periaatepäätöksessä 2001 lanseerattiin ensimmäisen kerran 
visio liikenneturvallisuudesta. Suomalainen liikenneturvallisuusvisio on 
seuraavanlainen:  
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Kuva 1. Liikenneturvallisuustilanteen kehitys ja valtioneuvoston asettama ta-
voite vuodelle 2010 ja pitkän aikavälin tavoite vuodelle 2025 liikenne-
kuolemien osalta. (LVM 2000) 

Valtioneuvosto on sisällyttänyt periaatepäätökseen 30-kohtaisen ohjelman 
vuosille 2001–2005. Ohjelmassa esitetään valtakunnallisen liikenneturvalli-
suussuunnitelman pohjalta toteutettaviksi erinäisiä liikenneturvallisuutta pa-
rantavia toimenpiteitä. Periaatepäätöksen tarkka sisältö on esitetty liitteessä 
4.  

"Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse 
kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikenneturvallisuussuun-
nitelman tavoitteena on luoda edellytykset liikennejärjestelmän jatkuvalle 
kehittämiselle siten, että vuoden 2025 paikkeilla vuosittainen liikenne-
kuolemien määrä on enintään 100 kuvan 2 mukaisesti."  (LVM 2000) 
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Alla olevassa taulukossa 6 on esitetty liikenneturvallisuutta parantavat pää-
kohdat.  

Taulukko 6. Liikenneturvallisuutta parantavat valtioneuvoston periaatepäätöksen 
2001 mukaiset toimet. (LVM 2001) 

1) Hillitään liikenteen kasvua 
2) Hyödynnetään oikeanlaista teknologiaa 
3) Nostetaan liikenneturvallisuuden arvostusta 
4) Parannetaan taajamien turvallisuutta 
5) Pyritään vaikuttamaan kuljettajiin  
6) Vähennetään suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksia sekä vähennetään ja 

lievennetään niiden seurauksia 
7) Kehitetään alueellista liikenneturvallisuustyötä 
8) Tehostetaan ja seurataan turvallisuustoimien toteuttamista ja toteuttamisen 

edellytyksiä 

3.3.4 Sisäisen turvallisuuden ohjelma 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman laatimistarve lähti siitä, että Suomesta 
puuttui poliittisen johdon tukema laaja, sektorirajat ylittävä, useavuotinen si-
säisen turvallisuuden kehittämissuunnitelma. Nykyisen pääministerin, Matti 
Vanhasen, hallitusohjelmassa päätettiin käynnistää ohjelman valmistelu ti-
lanteen korjaamiseksi. Sisäisen turvallisuuden tavoitetila määritettiin val-
tioneuvoston periaatepäätöksessä 23.9.2004 ja periaatepäätöksen mukaan 
vuonna 2015 tavoitetila on seuraavanlainen:  

 
Periaatepäätöksen mukaan Suomen sisäisen turvallisuuden tila on kansain-
välisesti vertailtuna hyvä, mutta suurimmat poikkeukset aiheuttavat väkival-
tarikollisuus ja onnettomuuksien määrät. Liikenneonnettomuuteen joutumi-
sen riskiä lisäävät väestön ikääntyminen, lisääntyvä vapaa-aika sekä alkoho-
lin kulutuksen kasvu. Keskeisinä tulevaisuuden haasteina hallitus on nähnyt 
syrjäytymisen lisääntymisen, yhteiskunnan arkiturvallisuuden ylläpitämisen, 
onnettomuuksien lisääntymisen, ulkomailta johdetun, kovan rikollisuuden, 
rajavalvonnan ylläpitämisen sekä terrorismin torjunnan. Ohjelmassa on mää-
ritelty strategiset linjaukset seuraaville tavoitteille: 
• ennalta ehkäisevän työn tehostaminen rikosten ja häiriöiden ennalta 

estämiseksi 
• rikosten vähentäminen, kiinnijäämisriskin lisääminen ja uusintarikollisuu-

den vähentäminen erityisesti huumausaine-, väkivalta- ja talousrikolli-
suudessa sekä massarikoksissa 

• rikosvastuun toteuttaminen nopeammin ja tehokkaammin 
• rikoksen uhrin aseman parantaminen 
• onnettomuuksien vähentäminen 
• rajaturvallisuuden ja tullivalmiuden ylläpito sekä rajanylitysliikenteen su-

juvuuden turvaaminen. (www.intermin.fi, 12.1.2005) 

"Suomi on Euroopan turvallisin maa. Turvallisuuden takeena on hyvin 
toimiva julkinen sektori, jonka toiminta painottuu ennalta estävään työhön. 
Viranomaisyhteistyöllä sekä sidosryhmien ja yksityisen sektorin kanssa 
kumppanuuksia solmimalla varmistetaan laadukkaat ja ihmisten turvalli-
suusodotuksia vastaavat sisäisen turvallisuuden palvelut."
(www.intermin.fi, 12.1.2005) 
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Liikenneturvallisuustyötä koskevia periaatepäätöksen kohtia on käsitelty 
seuraavassa. Ennalta ehkäisevän työn toimenpiteistä liikenneturvallisuustyö-
tä koskevat mm. seudullisten ja paikallisten turvallisuussuunnitelmien kehit-
täminen. Terrorismin torjunnan toimenpiteistä sitä koskevat kansainvälisen 
liikenteen turvaaminen ja rajaturvallisuuden varmistaminen. Onnettomuuksi-
en ehkäisyssä liikenneturvallisuustyötä ovat liikenneonnettomuuksien ehkäi-
sytyön tehostaminen sekä seudullisten ja paikallisten turvallisuussuunnitel-
mien laajentaminen kattamaan myös onnettomuuksien torjunta siten, että 
niillä pyritään vähentämään liikenteen onnettomuusriskiä ja hirvieläinonnet-
tomuusriskiä. Myös liukastumisonnettomuuksien ehkäisyllä ja liikenneval-
vonnan lisäämisellä on estettävissä liikenneonnettomuuksia. Rajaturvalli-
suuden ja tullivalmiuden ylläpidon sekä rajanylitysliikenteen sujuvuuden tur-
vaamisen liikenneturvallisuuskeinoja ovat rajanylityspaikkojen lukumäärän ja 
välityskyvyn sekä niihin kuuluvien liikennejärjestelmien pitäminen rajanylitys-
liikenteen määrään ja laatuun nähden riittävän sujuvalla tasolla. Lisäksi em. 
keinoja ovat myös raja- ja tullitarkastuksissa käytettävän valvontatekniikan 
kehittäminen, lisähenkilöstön kohdentaminen rajaturvallisuuden ylläpitämi-
seksi itärajalle ja Kaakkois-Suomeen sekä laittomien maahantulijoiden ja ta-
varoiden paljastamismenetelmien kehittäminen rajalla ja sisämaassa. 
(www.intermin.fi, 12.1.2005) 
 
Tutkimusten mukaan liikennevalvonta sekä sen lisääminen ja tehostaminen 
ovat lähes ainoita keinoja, joilla liikennekuolemien vähentäminen ja liikenne-
turvallisuustavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Riskikäyttäytymisen 
vähentämiseksi laajennetaan automaattista nopeudenvalvontaa ja otetaan 
käyttöön nykyaikaista teknologiaa. Suotuisan liikenneturvallisuuskehityksen 
jatkuminen edellyttää myös perinteisen liikennevalvontamäärän lisäämistä. 
Taajamien turvallisuus paranee valvomalla liikennevalojen noudattamista ja 
kehittämällä taajamien liikennejärjestelmiä erityisryhmien liikkumisen tukemi-
seen. (www.intermin.fi, 12.1.2005) 

3.3.5 Tiehallinnon liikenneturvallisuusstrategia 

Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelma 2005 
pohjautuu "Tiehallinnon liikenneturvallisuus 2005" 
-strategiaan. "Liikenneturvallisuus 2005" on yksi 
perustienpidon osastrategioista, joka ohjaa Tie-
hallinnon toimintaa ja toiminnan suunnittelua 
yhdessä muiden toimintalinjojen kanssa. Strate-
gia laadittiin Tielaitosaikana, mutta laadinnassa 
pyrittiin ottamaan huomioon organisaatiouudis-
tus, jolla Tielaitos jakautui Tiehallinnoksi ja 
Tieliikelaitokseksi. Strategian laadintavaiheessa 
koettiin tärkeäksi, että liikenneturvallisuuden vaa-
timukset tunnistetaan ja osataan sovittaa yhteen 
muiden tienpidon tavoitteiden kanssa ja 
hankkeiden suunnittelussa. Toimintalinjoja on 
strategiassa kuusi ja ne on esitelty taulukossa 7. 

  (Tielaitos 1997) 
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Taulukko 7. Tiehallinnon liikenneturvallisuus 2005 -strategia. (Tielaitos 1997) 

Lähtökohta

1. Liikennejärjestelmän 
turvallisuus

2.
Liikenneturvallisuus-
tavoitteeseen 
sitoutuminen

3. Yleisten teiden 
turvallisuuslaatu

4.
Pitkäjänteinen työ 
vakavimpien 
onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi

5.
Kansalaisten 
osallistuminen ja 
tienpidon laadunhallinta

6. Liikenneturvallisuus-
tietämys

Toimintaperiaate

Organisaatiota ja toimintaa kehittäessään Tielaitos parantaa 
kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja varmistaa tienpidon 
liikenneturvallisuuslaadun tilaus- ja tuotantotoiminnassa.

Tielaitos huolehtii omin toimin sekä yhteistyössä eri tahojen kanssa 
liikenneturvallisuustietämyksen ajanmukaisuudesta ja 
turvallisuustiedotuksesta.

Tielaitos toimii aktiivisesti valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten 
liikennejärjestelmien turvallisuuden lisäämiseksi.

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

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

Tielaitos etsii ja ottaa käyttöön keinoja erityisesti liikennekuolemien ja 
muiden vakavien henkilövahinkojen vähentämiseksi yhdessä 
liikenteeseen ja sen turvallisuuteen vaikuttavien muiden osapuolten 
kanssa.

 

3.4 Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelma 2005 

Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelma 2005 
sisältää toimenpiteitä ja päämääriä liikennetur-
vallisuusstrategian tavoitteiden saavuttamisek-
si. Ohjelman niin kuin strategiankin tarkoituk-
sena on Tiehallinnon toiminnan ja toiminta-
tapojen kehittäminen turvallisuustekijät parem-
min huomioiviksi. Toisena tarkoituksena on tie-
piirien yhteistyön ja yhteisten toimintatapojen 
edistäminen. (Tielaitos 1999) 
 
Ohjelman pohjana olivat eri tiepiirien ja 
keskushallinnon yksiköiden laatimat erillisohjel-
mat. Tiepiirien laatimissa, omille alueilleen ja 
niiden ongelmille kohdistetuissa liikenneturvalli-
suusohjelmissa käsiteltiin toimintojen kehittä-
mistä, tieverkkoon kohdistuvia pienehköjä, 

turvallisuutta parantavia toimia ja näiden toimien tehokkuutta. Ohjelmien 
pohjalta järjestettyjen valtakunnallisten ja alueellisten tapaamisten ohella tie-
piirit järjestivät kokoontumisia myös alueellisten sidosryhmien kanssa. Lisäk-
si keskushallinnon yksiköt linjasivat keskeisimpiä lähivuosien tutkimus- ja 
kehittämistoimia sekä erilaisten ohjeiden ym. tarpeet tarkastelujen lähtökoh-
diksi. Ohjelman taustalle tehtiin tilastollisia turvallisuustarkasteluja sekä koko 
tieverkolle laadittiin turvallisuusarvio. (Tielaitos 1999) 
 
Liikenneturvallisuusohjelman rakenteessa on käsitelty jokaista strategiassa 
esitettyä toimintaperiaatetta omana kokonaisuutenaan ja kuvattu kuhunkin 
toimintaperiaatteeseen liittyvät liikenneturvallisuuden kannalta keskeiset läh-
tökohdat. Ohjelmassa on määritetty myös kuhunkin toimintaperiaatteeseen 
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liittyvät päämäärät, päämääriin liittyvä toiminta sekä toimintaa tukevia ohjei-
ta, linjauksia ja tutkimuksia. Ohjelmassa on lisäksi käsitelty toimintaperiaat-
teista, niiden lähtökohdista ja päämääristä aiheutuvia vaikutuksia sekä toi-
menpiteiden tehokkuutta. Kuvassa 5 on esitetty kaaviokuva ohjelman raken-
teesta. (Tielaitos 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2. Liikenneturvallisuusohjelman rakenne. (Tielaitos 1999) 

Taulukossa 8 on esitetty ohjelman sisältö eli eri toimintalinjoihin liittyviä te-
hostamistoimia ja niiden vaikutustapoja. Osa toimista vaikuttaa melko lyhyen 
ajan sisällä ja osa on pidemmän tähtäimen, tulevaisuudessa toteutettavia, 
toimenpiteitä. Liitteessä 5 on esitetty tarkemmin ohjelman toimintaperiaat-
teet, lähtökohdat, päämäärät, keinot ja vaikutustavat. 
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Taulukko 8. Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelman 2005 mukaiset strategian 
toimintalinjoihin liittyvät tehostamistoimien vaikutustavat. (Tielaitos 
1999) 

 Tehostamistoimet Vaikutustavat 
1) Turvallisuuden parempi esilletuominen liikenne-

järjestelmäsuunnittelussa 
Yhteistyö liikenneturvallisuussuunnittelussa 
kuntien kanssa 
Uusien ohjeiden tuottaminen näitä varten 

Muutosten tuottaminen maankäytön ja liikenteen yhteen-
sovituksessa, liikenteen kysynnässä ja kulkumuodoissa 
Kuntien turvallisuustyön aktivoituminen 
Yleisten teiden ongelmien entistä nopeampi selvittäminen 
taajamissa 

2) Liikenneturvallisuustyön sisällön ja tulosohjauk-
sen kehittäminen 
Toimenpiteiden turvallisuusvaikutusten ja te-
hokkuuden tarkasteleminen  

Toiminnan monipuolistaminen 
Tiedonkulun ja kokonaisuuksien parempi hallinta 
Resurssien tehokas kohdentaminen turvallisuustyön kan-
nalta 
Tilapäistoimien toteuttaminen tieverkon ongelmallisimpiin 
kohtiin 
Ristiriitaisten tavoitteiden hallinta 

3) Turvallisuutta parantavien investointitoimien 
suuntaaminen taajamateille ja vilkasliikenteisille 
pääteille 
Vähäliikenteisille pääteille kohtuuhintaisten 
investointitoimien tekeminen 
Talvihoidon sovittaminen liikenteellisen merki-
tyksen mukaan 
Kevyen liikenteen väylien rakentamisen paino-
pisteen siirtäminen taajaan asutuille alueille 

Liikenneympäristön hahmotettavuuden selkeyttäminen 
Tienkäyttäjien turvallisuuden tunteen kohottaminen 
Pyrkimys taajamien liikenteen rauhoittamiseen 
Kevyen liikenteen ja autoliikenteen liittymäonnettomuuksi-
en vähentäminen taajamissa 
Kevyen liikenteen, yksittäis- ja liittymäonnettomuuksien 
vähentäminen vilkasliikenteisillä pääteillä 

4) Kohtaamisonnettomuuksien ehkäisemiskeino-
jen kehittäminen 
Yhteisten toimien kehittäminen 
Yhteistyön tehostaminen vakavimpien henkilö-
vahinkojen poistamiseksi 
Nopeusrajoitusten alentaminen taajamissa ja 
kylien kohdalla 

T&K-toiminnan kohdistaminen oikein 
Liikennekuolemien torjuminen yhteistyöllä muiden tahojen 
kanssa eri tekijöihin vaikuttamalla 
Kohtaamis-, suistumis- ja kevyen liikenteen onnettomuuk-
sien vähentäminen erilaisin keinoin 
Vakavimpien henkilövahinkojen vähentäminen 

5) Entistä parempien kansalaisten osallistumis-
mahdollisuuksien mahdollistaminen 
Liikenneturvallisuuden vaatimusten huomioimi-
nen tilaamisen käytännöissä 

Huomioida kansalaisten palautteet entistä paremmin tur-
vallisuustoiminnassa 
Pyrkiä säilyttämään tienpidon turvallisuuslaatu ja parantaa 
sitä 

6) Liikenneturvallisuuskoulutuksen laajempi tarjon-
ta ja parantaminen 
T&K-toiminnan kehittäminen sekä tiedotuksen 
tehostaminen 

Parantaa henkilöstön osaamista ja turvallisuuden tietoai-
neistojen laatua ja käytettävyyttä 
Kansalaisten liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen 

 
Ohjelmassa esitettyjen liikenneturvallisuutta parantavien keinojen vaikutuk-
sesta ei voida esittää määrällisiä arvioita. Arvioita voidaan tehdä ainoastaan 
tarkasteltujen konkreettisten tienpitotoimenpiteiden osalta. Ohjelman lopulli-
set vaikutukset riippuvat rahoituksesta, valituista toimenpiteistä ja toimenpi-
teiden kohdentumisesta tieverkolle. (Tielaitos 1999) 

3.5 Vuosittaiset liikenneturvallisuustoimenpiteet 

Liikenneturvallisuusohjelman 2005 toteutumista on ohjattu vuodesta 2002 
lähtien, ja ohjelman tavoitteita on toteutettu käytännössä tehokkaiden liiken-
neturvallisuustoimenpiteiden luettelon mukaisilla toimenpiteillä. Näillä on py-
ritty edistämään asetettujen liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamista 
sekä resurssien kohdistamista tehokkaisiin liikenneturvallisuustoimiin. (Tie-
hallinto 2002) 
 
Tehokkaiden liikenneturvallisuustoimien luettelo valmisteltiin vuosien 2001–
2002 aikana ja lista ulottuu aina vuoteen 2005. Tehokkaiden toimien laati-
mista varten perustettiin tiepiirien sekä keskushallinnon edustajista tiimi. Oh-
jelman valmistelussa tiepiireille suunnattiin kysely. Lisäksi tiepiirien silloises-
ta toiminnasta tehtiin yhteenveto ja lähiaikojen toimintamahdollisuudet selvi-
tettiin. Tiimissä koettiin, että menettelytapa oli hyödyllinen, sillä toiminnan 
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tehostamiseksi tarvittiin yhtenäisiä selvityksiä ja systemaattista tiedonvaih-
toa. (Tiehallinto 2002) 
 
Luetteloitujen toimien toteuttaminen on ollut osa LVM:n Tiehallinnolle aset-
tamia vuosittaisia tulostavoitteita liikenneturvallisuuden osalta. Ne ovat olleet 
Tiehallinnossa tehostettavia toimia, joita liikenneturvallisuusasiain neuvotte-
lukunta ja valtioneuvosto ovat suositelleet toteutettaviksi. Mainittujen toi-
menpiteiden toteuttamisen lisäksi LVM:n tulostavoitteissa on vuosittain edel-
lytetty panostusta sekä perinteisen että uudistuvan liikenneturvallisuusalan 
yhteistyön jatkamiseen. (Tiehallinto 2004b) 
 
Turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi ehdotettiin vuonna 2002 toteutetta-
viksi vain tehokkaimpia, pieniä investointeja sekä nopeussäätelyä, sillä pe-
rustienpidon uus- ja laajennusinvestointeihin osoitettu rahoitus oli Tiehallin-
non silloisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) erittäin niukkaa. 
Vuodesta 2003 alkaen esitettiin rahoituksen suuntaamista entistä enemmän 
tehokkaimpiin toimiin, jotta niihin olisi käytettävissä noin 200 miljoonaa 
markkaa (33,6 miljoonaa euroa) vuosittain. Panostuksella arvioitiin saavutet-
tavan noin kymmenen heva-onnettomuuden vähenemä vuosittain. TTS-
kautta varten esitettiin etsittäväksi parhaimpia toimia tehokkaiden toimien 
ohjelman mukaisilla selvityksillä. Lisäksi korostettiin, ettei tehokkailla toimilla 
voida korjata perusongelmia liikennejärjestelmän turvallisuudessa varsin-
kaan liikennekuolemien osalta. Liikenneturvallisuusvision mukaiseen toimin-
taan esitettiin pyrittävän keskeisillä toimintalinjoilla sekä osaamisen kehittä-
misellä. (Tiehallinto 2002) 
 

3.6 Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelman 2005 suhde val-
takunnallisiin suunnitelmiin 

3.6.1 Yleistä 

Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelman lähtökohtana tulisi olla valtioneu-
voston periaatepäätöksen sekä valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunni-
telman tavoitteet siten, että Tiehallinnon ohjelmalla jalkautetaan valtakunnal-
lisia tavoitteita tienpitäjän toimintaan. Nykyisissä Tiehallinnon ohjelman ja 
valtakunnallisissa tavoitteissa on kuitenkin eroavaisuuksia. Yksi syy eroihin 
on, että Tiehallinnon ohjelma on laadittu aikana, jolloin Tiehallinnossa oli 
voimassa vanha Tielaitos-organisaatio. Toinen syy on se, että uusi valta-
kunnallinen suunnitelma laadittiin vasta Tiehallinnon ohjelman valmistumisen 
jälkeen. Näin on syytä pohtia, onko nykyistä valtakunnallista suunnitelmaa ja 
Tiehallinnon ohjelmaa mielekästä vertailla. (Peljo M., Toivonen S. 2004) 
 
Pohdittaessa Tiehallinnon ohjelman ja valtakunnallisen suunnitelman eroja 
pitää ottaa huomioon, että Tiehallinnon ohjelma on laadittu tienpitäjän näkö-
kulmasta, ja ettei kaikkiin tavoitteisiin voida tienpitäjän keinoin vaikuttaa te-
hokkaasti. Valtakunnallinen suunnitelma on taas laadittu siten, että huomi-
oon on otettu kaikki liikenneturvallisuustyötä tekevät ja siihen vaikuttavat ta-
hot. On muistettava, että suunnitelmaa ja ohjelmaa laatineet ryhmät, ryhmi-
en henkilöt ja heidän edustamansa tahot poikkeavat toisistaan. Voimassa 
olevaa valtakunnallista suunnitelmaa valmistelleessa liikenneturvallisuusasi-
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ain neuvottelukunnassa oli mukana myös silloisen Tielaitoksen edustaja. 
Tältä pohjalta valtakunnalliseen suunnitelmaan on otettu mukaan Tiehallin-
non liikenneturvallisuusstrategian ja -ohjelman tavoitteita ja painopisteitä. 
 
Tiehallinnon ohjelma valmisteltiin siis suunnitelmakauden 1997–2000 aikana 
ja se rakennettiin toteuttamaan liikenneturvallisuusstrategiaa. Tiehallinnon 
strategian valmistelu taas tehtiin jo ennen liikenneturvallisuusohjelmaa, joten 
strategiaan ovat vaikuttaneet kautta 1997–2000 aiemmat painotukset liiken-
neturvallisuustyössä. Tiehallinnon liikenneturvallisuusstrategian taustalla 
ovat olleet toisen parlamentaarisen liikennekomitean mietintö "Liikenne 
2000", valtakunnallisen liikenneturvallisuustyön suunnitelma vuosille 1993–
1996 sekä valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuuden parantami-
sesta vuodelta 1993. Lisäksi valtakunnallinen suunnitelma 1997–2000 val-
mistui strategian laatimisaikana sekä valtioneuvoston periaatepäätöksen 
1993 tarkistaminen vuonna 1997. Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelmaan 
ovat vaikuttaneet voimakkaimmin valtakunnallinen suunnitelma 1997–2000 
sekä valtioneuvoston periaatepäätöksen 1993 tarkistaminen vuonna 1997. 
Lisäksi silloisen hallitusohjelman painotus on huomattavissa Tiehallinnon 
strategian ja ohjelman sisällöissä sekä valtakunnallisessa suunnitelmassa 
1997–2000. Kuvassa 6 on aikajana, johon on liitetty sekä valtakunnalliset 
että Tiehallinnon liikenneturvallisuustyöhön vaikuttavat suunnitelmat. Kuvalla 
pyritään selventämään suunnitelmien ja ohjelmien vaikutussuhteita toisiinsa. 
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Kuva 3. Liikenneturvallisuusstrategioiden ja -suunnitelmien aikajana, vuodet 

1991–2004 
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3.6.2 Valtakunnallisten liikenneturvallisuussuunnitelmien kehit-
tyminen 

Suuri muutos on tapahtunut vuosien 1993–1996 ja 1997–2000 valtakunnal-
listen suunnitelmien välillä suunnitelmien rakenteessa. Suunnitelmassa 
1993–1996 on kolme ohjelmatasoa, joihin on sisällytetty erityisohjelmia. 
Suunnitelmassa 1997–2000 erityisohjelmista puhutaan tavoitteina ja ne on 
karsittu viiteen päätavoitteeseen, joiden saavuttamiseksi on esitetty toimen-
piteitä. Vuosien 1993–1996 suunnitelmassa ei tavoitteissa ole painotettu va-
kavien onnettomuuksien ja tarkennetusti suistumis- ja kohtaamisonnetto-
muuksien vähentämistä. Siinä on otettu esille seuraamusten lieventäminen 
ja onnettomuuksien ensihoidon tehostaminen, jota ei myöhemmissä ohjel-
missa ole korostettu. Suunnitelmassa 1993–1996 on painotettu erikseen ke-
vyen liikenteen turvallisuuden parantamista ja taajamiin kohdistuvia toimen-
piteitä. Myöhemmissä ohjelmissa kevyt liikenne on sisällytetty lähinnä taa-
jamien turvallisuuden parantamiseen. 
 
Uusimmassa valtakunnallisessa suunnitelmassa on ensimmäisen kerran vi-
sio liikenneturvallisuudesta sekä erikseen pitkän (strategiset) ja lyhyen aika-
välin tavoitteet. Uusimman suunnitelman lyhyen aikavälin tavoitteet ovat 
muuten samat kuin edellisessä, mutta tavoitteisiin on nostettu lisäksi (edelli-
sen suunnitelman kohdat kolme ja neljä laajennettuina) kuljettajiin vaikutta-
minen ja liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen. Uusimman suunni-
telman pitkän linjan tavoitteet ovat aiempiin verrattuna joko kokonaan uusia 
tavoitteita tai edellisestä ohjelmasta on laajennettu tavoitteita koskemaan 
pidempää aikaväliä. 
 
Valtakunnallisia liikenneturvallisuussuunnitelmia vertailtaessa toisiinsa on 
huomattavissa, että 1990-luvun suunnitelmat painottuvat enemmän lähiajan 
konkreettisiin liikenneturvallisuustavoitteisiin ja parantamiskeinoihin. Uusin 
suunnitelma painottuu enemmän pidemmän tähtäimen tavoitteisiin ja strate-
giseen suunnitteluun sekä asenne- ja arvokysymyksiin jopa lähitulevaisuu-
teen kohdistuvien tavoitteiden osalta. Koska toteuttaminen viiden vuoden 
aikana on rajallista, on perusteltua katsoa pidemmälle, jotta edetään toivot-
tuun suuntaan.  

3.6.3 Toimintakausi 2001–2005 

Koska Tiehallinnon ohjelma laadittiin jo ennen uusimman valtakunnallisen 
suunnitelman valmistumista, on huomattava, ettei Tiehallinnon ohjelmassa 
ole liikenneturvallisuusvision vaikutusta. Tiehallinnon ohjelmassa ei ole 
myöskään eroteltu lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Suurin ero nykyisen 
valtakunnallisen suunnitelman ja Tiehallinnon ohjelman tavoitteissa on kui-
tenkin painotus liikenteen kasvun hillitsemisessä. Valtakunnallisessa suunni-
telmassa tämä on sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoite, jota painotettiin 
jo kaudella 1997–2000 sekä voimakkaasti kaudella 1993–1996 (liikenne-
määrien vähentäminen). Tiehallinnon ohjelman ensimmäisessä kohdassa on 
käsitelty tätä tavoitetta mm. kohdassa muutoksia maankäytön ja liikenteen 
yhteensovituksessa, liikenteen kysynnässä ja kulkumuodoissa. Tavoite on 
päätavoite aiemmissa valtakunnallisissa suunnitelmissa, mutta Tiehallinnon 
ohjelmassa se on yksi liikennejärjestelmän turvallisuuden parantamiskeinois-
ta. 



30 Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelma  
 
 

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET JA LINJAUKSET SUOMESSA 
TIENPITÄJÄN KANNALTA

 

 

Nykyisessä valtakunnallisessa suunnitelmassa on painotettu uutena pitkän 
tähtäimen tavoitteena kauden 1997–2000 suunnitelmaan verrattuna liikenne-
turvallisuuden arvostuksen lisäämistä. Tiehallinnon ohjelmassa tämä ei ole 
tavoitteena. Liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen on sisällytetty 
Tiehallinnon strategiassa liikenneturvallisuustietämyksen lisäämiseen. Stra-
tegiassa on pohjana ajatus, että tietämystä lisäämällä arvostus lisääntyy 
(Peljo M. ja Toivonen S., 2004). Liikenneturvallisuuden arvostuksen lisää-
mistavoitetta on käsitelty myös Tiehallinnon ohjelmassa kohdassa liikenne-
turvallisuustavoitteeseen sitoutuminen, jolla pyritään vaikuttamaan liikenne-
turvallisuuden arvostukseen päätöksenteossa mm. kohdassa ristiriitaisten 
tavoitteiden hallinta. Lisäksi yhtenä keinona liikenneturvallisuuden arvostuk-
sen lisäämiseksi on valtakunnallisessa suunnitelmassa esitetty, että organi-
saatioiden tulee kehittää kansalaisten osallistumismahdollisuuksia suunnitte-
luun, mikä Tiehallinnon ohjelmassa on nostettu sekä tavoitteeksi (kansalais-
ten osallistuminen ja tienpidon laadunhallinta) että tätä vastaavaksi toimin-
naksi. 
 
Valtakunnallisessa suunnitelmassa 2001–2005 painotetaan, että organisaa-
tioiden tulee sitoutua liikenneturvallisuusvisioon. Vaikka Tiehallinnon ohjel-
massa ei ole mainintaa liikenneturvallisuusvisiosta, on vision mukaisia asioi-
ta käsitelty Tiehallinnon ohjelmassa kohdassa 2. Visioon sitoutuminen sisäl-
tyy pitkälti Tiehallinnon ohjelmaan, sillä myös ohjelman neljännessä lähtö-
kohdassa käsitellään visioon liittyviä asioita. 
 
Valtakunnallisissa suunnitelmissa 1997–2000 ja 2001–2005 on painotettu 
suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien vähentämistä ja niiden seuraamus-
ten lieventämistä. Tiehallinnon ohjelmassa on tavoitteena liikenneturvalli-
suusvision mukaisesti vakavien liikennekuolemien poistaminen. Tiehallinnon 
ohjelmassa kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksien poistaminen on yksi 
osa vakavien liikennekuolemien poistamistavoitteen saavuttamista.  
 
Valtakunnallisessa suunnitelmassa 1997–2000 sekä toimintakaudella 2001–
2005 on painotettu maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista keinona 
suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien seurausten lieventämiseksi. Kau-
della 1993–1996 maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista korostettiin 
tavoitteessa yhdyskuntarakenteen säätely, missä kaavoitusta painotettiin 
keinona liikennemäärien vähentämiseksi. Tiehallinnon ohjelmassa maankäy-
tön ja liikennejärjestelyjen yhteensovittaminen on keino liikennejärjestelmän 
turvallisuuden parantamiseksi.  
 
Valtakunnallisessa suunnitelmassa 2001–2005 on yhtenä tavoitteena taaja-
mien turvallisuuden parantaminen. Tavoite on ollut mukana valtakunnallisis-
sa suunnitelmissa jo kausilla 1993–1996 sekä 1997–2000. Taajamien turval-
lisuuden parantamistavoitetta ei ole suoraan Tiehallinnon ohjelmassa, mutta 
tätä kohtaa käsitellään strategian ja ohjelman kolmannessa kohdassa. Li-
säksi tässä kohdassa käsitellään asukkaiden ja kevyen liikenteen kannalta 
turvallisten ja terveellisten taajamaympäristöjen luomista, mikä perustuu val-
takunnalliseen suunnitelmaan 1997–2000.  
 
Yksi valtakunnallisen suunnitelman 2001–2005 uusista, pitkän aikavälin ta-
voitteista on teknologian oikea hyödyntäminen, mitä edistetään panostamal-
la teknologiatutkimukseen. Lisäksi siinä on suistumis- ja kohtaamisonnetto-
muuksien vähentämiskeinoksi esitetty keli- ja häiriötiedottamisen kehittämi-
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nen. Teknologisia mahdollisuuksia on käsitelty myös Tiehallinnon ohjelmas-
sa.  
 
Valtakunnallisissa suunnitelmissa on mm. jo vuosina 1997–2000 sekä 2001–
2005 painotettu yhteistyön tärkeyttä eri tahojen kesken. Yhteistyön merkitys-
tä on korostettu myös Tiehallinnon ohjelmassa, sillä lähes jokaisen tavoit-
teen saavuttamiskeinoksi on mainittu yhteistyö sekä Tiehallinnon sisällä että 
muiden liikenneturvallisuustyötä tekevien tahojen kesken.  

3.6.4 Yhteenveto 

Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelman 2005 tavoitteet, toimintalinjat ja 
päämäärät sisältyvät valtaosin valtakunnalliseen liikenneturvallisuussuunni-
telmaan 2001–2005 johtuen mm. siitä, että valtakunnallista suunnitelmaa 
laatimassa olleessa liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnassa oli edus-
tus Tielaitoksen aikaisesta organisaatiosta. Valtakunnallisen suunnitelman 
sekä Tiehallinnon ohjelman painotukset kuitenkin poikkeavat hieman. Valta-
kunnallisessa suunnitelmassa on suuri paino suistumis- ja kohtaamisonnet-
tomuuksien vähentämisellä ja niiden seurausten lieventämisellä, vaikkakin 
vision mukaan kaikkien vakavien liikenneonnettomuuksien puuttuminen on 
liikenneturvallisuustyön ydin. Tiehallinnon ohjelma keskittyy kaikkien vakavi-
en onnettomuuksien poistamiseen yleisellä tieverkolla. Vertailussa pitää kui-
tenkin ottaa huomioon, että Tiehallinnon strategia on valmisteltu suunnitel-
makauden 1993–1996 aikana. Toisaalta uutta valtakunnallisen suunnitelman 
mukaista visiota ei ollut laadittu Tiehallinnon strategian ja ohjelman valmiste-
luaikana, mutta kuitenkin vision mukaisia asioita on käsitelty Tiehallinnon oh-
jelmassa. 
 
Erityisesti Tiehallinnon ohjelman tavoitteista puuttuu sananmukaisesti liiken-
neturvallisuuden arvostuksen lisääminen, vaikka se on valtakunnallisen oh-
jelman yksi sekä pitkän että lyhyen tähtäimen tavoitteista. Liikenneturvalli-
suuden arvostuksen lisäämistavoite on tosin nostettu uutena kauden 2001–
2005 valtakunnalliseen suunnitelmaan ja sitä on painotettu Tiehallinnon stra-
tegiassa ja ohjelmassa liikenneturvallisuustietämyksen lisäämisellä. Lisäksi 
valtakunnallisessa suunnitelmassa on yhtenä tavoitteena kuljettajiin vaikut-
taminen, mitä ei ole Tiehallinnon strategiassa tai ohjelmassa. Valtakunnalli-
sessa suunnitelmassa 2001–2005 on Tiehallinnolle esitetty kaikkiin tavoittei-
siin toimenpiteitä, jotka on sisällytetty jo Tiehallinnon ohjelmaan.  
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4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMIJAT 

4.1 Liikenneturvallisuustyön tahot 

Valtakunnallisesti liikenneturvallisuustyössä on mukana monia tahoja. Yh-
teistyötä tarvitaan pyrittäessä saavuttamaan valtakunnallisia tavoitteita. Lii-
kenneturvallisuustyössä on koettu usein olevan resurssipulaa. Myös niukko-
jen resurssien vuoksi yhteistyö on tärkeää, sillä yhteistyöllä resurssien käyt-
töä on mahdollista tehostaa. Kuvassa 7 on pyritty esittelemään kaikkien näi-
den tahojen hallinnonalat, niiden toimintasuhteet toisiinsa nähden sekä toi-
mintataso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4. Liikenneturvallisuustyöhön osallistuvat tahot ja organisaatiot 
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Kuvassa 4. on kunkin hallinnonalan kohdalla sitä vastaavat valtakunnan-, 
alue- sekä paikallistason tahot ja organisaatiot. Esim. LVM:n hallinnonalan 
alla on keskusvirastoja, yhtenä Tiehallinto. Tiehallinnon alla toimii aluetasolla 
tiepiiri, jonka alaisuudessa tiemestari. Kaikkein alimpina ovat kansalaiset, 
asukkaat ja elinkeinoelämä, joiden liikkumisolosuhteisiin liikenneturvallisuus-
työllä vaikutetaan. Kuvassa on esitetty myös organisaatiot, joiden edustajista 
liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta koostuu. Organisaatioita ovat Lii-
kenneturva, erilaiset keskusvirastot, SM:n poliisiosasto, Liikkuva poliisi, Kun-
taliitto, Liikennevakuutuskeskus sekä erilaiset keskusjärjestöt. Nämä on ym-
pyröity kuvassa katkoviivalla. Kuvan organisaatioita on käsitelty tarkemmin 
seuraavissa kappaleissa 

4.2 Tiehallinto 

 Tiehallinto on Suomessa tienpitäjä, joka vastaa yleisistä teistä. Näiden ul-
kopuolelle jäävät kadut ja yksityistiet. Tiehallinto on liikenne- ja viestintämi-
nisteriön alainen virasto, jonka toiminnan tarkoituksena on tarjota yhteiskun-
nan tarpeita vastaavia tie- ja liikennepalveluja. Tiehallinnon muita toimia ovat 
mm. ylläpitää ja kehittää yleisiä teitä liikennejärjestelmän osana sekä tarjota 
liikenteen tieto- ja ohjauspalveluja. Tiehallinto on yksi keskeisistä tie- ja lii-
kennealan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kehittäjistä ja eteenpäin viejistä. 
Se huolehtii lisäksi tienpitoon liittyvistä palveluista ja tuotteista. Tiehallinto 
pyrkii myös tienpidon toimenpitein edistämään tasapainoista aluekehitystä. 
Tiehallinnon arvoihin kuuluu asiakaslähtöinen toiminta. (www.tiehallinto.fi, 
20.8.2004) 
 
Tiehallinnon liikenneturvallisuustyö keskittyy yleisten teiden turvallisuuteen. 
Tiehallinnon tavoitteena on taata yleisillä teillä turvalliset ja sujuvat liikku-
mismahdollisuudet tienkäyttäjän asuinalueesta, kulkutavasta tai iästä riip-
pumatta. Tiehallinnon toimilla on arvioitu voitavan vaikuttaa noin 25–30 % 
tavoiteltavasta valtakunnallisesta onnettomuusvähenemästä. Tiehallinnon 
liikenneturvallisuustyön keinoja on painottaa turvallisuutta tiestön hoidossa 
(mm. talvihoidossa), ylläpidossa ja investoinneissa erilaisin nopeusrajoitus-
järjestelyin, teiden reunaympäristöjä pehmentämällä, kevyen liikenteen jär-
jestelyillä, liittymien parantamisella sekä keli- ja liikennetiedotuksella. Lisäksi 
Tiehallinto voi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun 
sekä turvallisuustiedotukseen tekemällä yhteistyötä muiden tahojen ja orga-
nisaatioiden kanssa, sekä tukemalla kuntien liikenneturvallisuussuunnittelua. 
(Tielaitos 1997) 
 
Tiehallinnon organisaatiossa käytännön liikenneturvallisuustyötä sekä kunta- 
sekä maakuntatason yhteistyötä tehdään yhdeksässä tiepiirissä (Uusimaa, 
Turku, Kaakkois-Suomi, Häme, Vaasa, Keski-Suomi, Savo-Karjala, Oulu, 
Lappi). Keskushallinnolla on omat liikenneturvallisuusasiantuntijat ja suunnit-
telijat, jotka työskentelevät lähinnä strategia- ja ohjauksellisessa työssä. 
Keskushallinnon liikenneturvallisuusasiantuntijat tekevät yhteistyötä eri taho-
jen kanssa valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. 
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4.3 Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) 

LVM koordinoi liikenneturvallisuustyötä valtakunnallisella tasolla. LVM:ssä 
on monia yksiköitä, jotka vaikuttavat liikenneturvallisuustyöhön. Keskeisim-
min vaikuttavat liikenneturvallisuusyksikkö, ajoneuvoyksikkö sekä vaarallis-
ten aineiden kuljetusyksikkö. Liikenneturvallisuusyksikön toimenkuvaan kuu-
luu mm. lainsäädännön valmistelu, joka koskee erityisesti tieliikennesääntö-
jä, liikenteen ohjausta, kuljettajakoulutusta sekä ajokortteja. Liikenneturvalli-
suusyksikössä tapahtuu liikenneturvallisuustyön koordinointi, mikä sisältää 
liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan toiminnan, liikenneturvallisuus-
tutkimuksen ja kansainvälisen yhteistyön. Lisäksi yksikön toimenkuvaan kuu-
luu ohjata hallinnonalan liikenneturvallisuustyötä, jota mm. Tiehallinto, Ajo-
neuvohallintokeskus sekä Liikenneturva tekevät. (LVM 1996) Yksikössä teh-
dään myös työtä liikenneympäristön turvallisuuden, liikenneturvallisuustyön 
suunnittelun, kuljettajaopetuksen ja tutkintojen sekä liikenteen ympäristöasi-
oiden eteen. (www.lvm.fi 19.8.2004) 
 
Ajoneuvoyksikössä valmistellaan ja ylläpidetään pääasiassa ajoneuvoteknis-
tä lainsäädäntöä. Perustoimintaan kuuluu osallistuminen EU-direktiivien 
valmisteluun, vaikuttamiseen ja valmiiden direktiivien täytäntöönpanoon, 
minkä tavoitteena on korkea turvallisuustaso yhteistyössä muiden saman-
tyyppisten maiden kanssa. (LVM 1996) Lisäksi ajoneuvoyksikön toimenku-
vaan kuuluvat ajoneuvojen rakenteeseen, varusteisiin ja käyttöön, katsas-
tukseen ja rekisteröintiin liittyvät tehtävät sekä Ajoneuvohallintokeskusta 
koskevat ohjaavat tehtävät. Vaarallisten aineiden kuljetusyksikössä työ on 
pitkälti vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuudesta huolehtimista eri lii-
kennemuotojen osalta. (www.lvm.fi, 19.8.2004) 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluvat virastot, laitokset, 
liikelaitokset sekä valtionyhtiöt on esitetty taulukossa 9.  

Taulukko 9. LVM:n hallinnonalaan kuuluvat virastot, laitokset, liikelaitokset ja val-
tionyhtiöt. (http://www.lvm.fi, 19.8.2004) 

Virastot ja laitokset Liike-laitokset Valtionyhtiöt 
Ajoneuvohallintokeskus Ilmailulaitos Finnair Oyj. 
Ilmatieteen laitos Tieliikelaitos Suomen Posti Oyj. 
Merenkulkulaitos Varustamoliikelaitos (Fins-

taship) 
VR-Yhtymä Oy 

Merentutkimuslaitos Luotsausliikelaitos Yleisradio Oy 
Ratahallintokeskus  TeliaSonera Ab 
Viestintävirasto  Raskone Oy  
Tiehallinto  Suomen Erillisverkot Oy 

4.4 Muut valtakunnalliset organisaatiot 

4.4.1 Muut ministeriöt 

Oikeusministeriö (OM) ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja -turvaa. Sen 
tehtävänä on huolehtia, että kansalaisten perusoikeudet täyttyvät ja että de-
mokratialle on tarpeelliset edellytykset. OM vastaa keskeisimpien lakien 
valmistelusta sekä oikeuslaitoksen toimintakykyisyydestä. Muita vastuualuei-
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ta ovat oikeusjärjestyksen laatu ja oikeussuhteiden selkeys, ihmisten ja yh-
teisöjen oikeuksien toteuttaminen tehokkain keinoin, oikeudenmukaisten oi-
keudenkäyntien edellytykset sekä tehokas rikosten torjunta yhteistyössä 
muiden tahojen kanssa. Lisäksi OM huolehtii tuomioiden täytäntöönpanosta 
sekä oikeudenmukaisesta ja tehokkaasta rikosoikeudellisesta järjestelmästä. 
Tuomiovalta ei kuitenkaan kuulu ministeriölle vaan riippumattomille tuomiois-
tuimille. OM:n tulee lisäksi edistää alansa kansainvälistä yhteistyötä. OM luo 
myös linjoja oikeuspolitiikalle, kehittää säädöspolitiikkaa sekä ohjaa hallin-
nonalaansa. OM:n liikenneturvallisuustyö keskittyy pääasiallisesti liikenneri-
koksiin ja niistä koituviin rangaistuksiin. (http://www.om.fi/, 26.8.2004) 
 
Opetusministeriö (OPM) vastaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuo-
risopolitiikan kehittämisestä. OPM valmistelee koulutusta koskevat lait ja lin-
jaukset sekä valvoo ja ohjaa koulutuspoliittista toimintaa. Lisäksi OPM vas-
taa kansainvälisestä yhteistyöstä alallaan. OPM:n vastuulla ovat mm. koulu-
tus, kulttuuri, liikunta, nuoriso, tiede, tekijänoikeus, opintotuki, kirkollisasiat, 
alan kansainvälinen yhteistyö sekä EU-asiat. (http://www.minedu.fi, 
26.8.2004) OPM:n hallinnonalaan kuuluu opetushallitus. Opetushallitus on 
opetuksen kehittämisvirasto, jonka vastuulla ovat oppivelvollisuuskoulun ja 
toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmien valtakunnalliset periaatteet. 
Lisäksi se vastaa esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen pe-
ruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön (mm. kansanopistot, 
opintokeskukset, kesäyliopistot) sekä taiteen perusopetuksen kehittämises-
tä. (LVM 1996; http://www.oph.fi, 7.9.2004) Liikenneturvallisuustyössä OPM 
on mukana mm. kehityshankkeiden sekä opetushallituksen toiminnan kautta. 
Näiden liikenneturvallisuustyö pohjautuu lähinnä koululaisten sekä opiskeli-
joiden ym. liikennekasvatukseen ja liikenneturvallisuuden kehittämiseen. 
 
Puolustusministeriön (PLM) tehtävänä on vastata sekä oman hallin-
nonalansa ohjaajana että osana valtioneuvostoa kansallisesta puolustuspoli-
tiikasta ja turvallisuudesta sekä kansainvälisestä puolustuspoliittisesta yh-
teistyöstä. PLM:n tehtäviin kuuluvat vastuu Suomen itsenäisestä, sotilaalli-
sesta maanpuolustuksesta, siihen tarvittavista voimavaroista ja muista toi-
mintaedellytyksistä, kansainvälisen kriisinhallinnan toimintaedellytyksistä, 
kansallisten etujen turvaamisesta vaikuttamalla Euroopan turvallisuusraken-
teisiin, sekä kestävästä maanpuolustustahdosta. PLM toimii lisäksi välikäte-
nä valtioneuvoston ja puolustusvoimien välillä. Valtioneuvoston ohjaus kul-
keutuu puolustusvoimiin puolustusministeriön kautta. Puolustusvoimien tar-
peet välittyvät valtioneuvoston tietoon vastaavasti puolustusministeriön kaut-
ta. Hallinnollisissa asioissa puolustusvoimat on PLM:n alainen. 
(http://www.defmin.fi/, 7.10.2004) Puolustusvoimien kautta PLM liittyy osal-
taan tieliikenneturvallisuustyöhön mm. varusmiesten kasvatus- ja valistus-
työllä. 
 
Sisäasiainministeriön (SM) tavoitteena on rakentaa turvallista ja tasapai-
noisesti sekä tasapuolisesti kehittyvää Suomea. SM:n toimikenttään kuuluvia 
tehtäviä on mm. huolehtia aluehallinnon, valtion paikallishallinnon sekä vä-
estökirjanpidon kehittämistyöstä. SM:ssä valmistellaan sisäasiainhallintoa 
koskevat lait, asetukset ja muut päätökset hallitukselle ja eduskunnalle, huo-
lehditaan oman alan kansainvälisten sopimusten ja päätösten sekä EU:ta 
koskevien asioiden valmistelusta ja ohjataan sisäasiainhallinnon toimia. Mi-
nisteriö vastaa kuntien toiminnan edellytyksistä mm. lainsäädännölliseltä ja 
taloudelliselta kannalta. Lisäksi sen tehtävänä on edistää Suomen tasapai-
noista kehitystä, tukea alueiden omaehtoista kehittämistä sekä vastata maa-
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hanmuuttoa, turvapaikkaa ja Suomen kansalaisuutta koskevista kysymyksis-
tä. Sisäasiainministeriö vastaa myös yleisestä järjestyksestä ja turvallisuu-
desta (mm. liikenneturvallisuus) sekä pelastustoimen ohjaamisesta, rajaval-
vonnasta sekä henkilöiden rajatarkastuksista. Liikenneturvallisuusasioita mi-
nisteriössä hoidetaan mm. poliisiosastolla (vrt. luku 4.4.2), joka vastaa liiken-
teen valvonnasta. Ministeriön poliisiosasto toimii Suomen poliisin ylijohtona. 
(www.intermin.fi, 19.8.2004)  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tehtäviin kuuluvat väestön terveyden 
ja hyvinvoinnin edistäminen ja niistä huolehtiminen sekä ylläpitäminen, mikä 
on yksi lähtökohta hyviä tuloksia tuottavalle liikenneturvallisuustyölle. STM 
pyrkii vaikuttamaan siihen, että sosiaali- ja terveyspoliittiset seikat otetaan 
huomioon kaikessa liikennesuunnittelussa, rakentamisessa sekä liikennetur-
vallisuustyössä. Erityisesti tavoitellaan liikenteen heikoimpien osapuolten 
turvallista liikkumista ja sitä, ettei liikennesuunnittelussa ja rakentamisessa 
edesauteta huonoja ratkaisuja kuten alueiden rakenteen muuttumista sosi-
aalisesti epäedulliseksi. Tavoiteltavaa on myös, että liikenneratkaisut tukevat 
terveellistä elämäntapaa ja aiheuttavat mahdollisimman vähän terveydellisiä 
haittoja. Eniten liikenneturvallisuuskysymykset ovat esillä STM:n hallin-
nonalalla neuvolatyössä, lasten päivähoidossa sekä vanhusten hoidossa. 
Lisäksi ministeriön hallinnonalaan kuuluvat päihdehuolto ja -politiikka, jotka 
tähtäävät rattijuopumusten poistamiseen. (LVM 1996; http://www.stm.fi, 
26.8.2004) 
 
Valtiovarainministeriö (VM) valmistelee hallituksen talous- ja finanssipoli-
tiikkaa sekä valtion talousarvion, ja on asiantuntijana veropolitiikkaa laaditta-
essa. VM on vastuussa rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelemisesta, valtion 
työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta ja julkishallinnon kehittämisestä sekä 
alansa kansainvälisestä toiminnasta mm. osallistumalla EU:n ja muiden kan-
sainvälisten järjestöjen toimintaan. VM:n toiminnalla tavoitellaan vakauden, 
kasvumahdollisuuksien, verojärjestelmän kilpailukyvyn sekä julkisen hallin-
non palvelu- ja kilpailukyvyn turvaamista. VM:n hallinnonalaan kuuluvat mm. 
Tilastokeskus, tullilaitos, valtiokonttori, valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
sekä verohallinto. (http://www.vm.fi, 26.8.2004) Liikenneturvallisuustyöhön 
VM osallistuu rahoituspuolella. Siellä tehdään eduskunnalle vuosittain tie- ja 
liikennealan talousarvio LVM:n budjettiarvion pohjalta. Eduskunta myöntää 
VM:n ehdotuksen pohjalta LVM:lle vuosittaisen budjetin, jonka LVM jakaa 
omille hallinnonaloilleen parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Ympäristöministeriö (YM) valmistelee valtioneuvoston ja eduskunnan kä-
sittelyyn joutuvat ympäristö- ja asuntoasiat. YM:n tehtäväkenttään kuuluvat 
laadun parantaminen asumis-, yhdyskuntien sekä rakennetuissa ympäris-
töissä, monimuotoisen luonnon säilymisen edesauttaminen, ekotehokkaan 
yhteiskunnan edistäminen sekä ympäristön pilaantumisen ja ilmakehän hai-
tallisten muutosten ehkäiseminen. YM vastaa hallinnonalansa strategisen 
suunnittelun ja toiminnan ohjaamisesta sekä talousarviosta. YM tekee liiken-
neturvallisuustyötä yhdyskuntarakenteen sekä kaavoituksen ohjauksen kaut-
ta. Liikenneturvallisuutta käsitellään kaavojen vahvistamisen, poikkeuslupa-
asioiden sekä kaavoituksen ohjauksen yhteydessä mm. yhdyskuntaraken-
teeseen, toimintojen sijoitteluun, energiaan, rakennussuojeluun, luontoarvoi-
hin, meluun sekä päästöihin liittyen. YM:n alaisuudessa toimii 13 alueellista 
ympäristökeskusta, joissa käsitellään kaavoituksen ohjauksen yhteydessä 
liikenneturvallisuusasioita. YM hallinnoi ympäristökeskuksia, kolmea ympä-
ristölupavirastoa, Suomen ympäristökeskusta sekä Valtion asuntorahastoa. 
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Lisäksi YM ohjaa ja rahoittaa Metsähallitusta ja Metsäntutkimuslaitosta luon-
nonsuojeluasioissa. (LVM 1996; www.ymparisto.fi, 19.8.2004 sekä 
26.8.2004) 

4.4.2 Muut valtakunnalliset toimijat 

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta avustaa LVM:tä liikennetur-
vallisuusasioissa asetuksen (842/1987) mukaisesti. Asetuksessa on säädet-
ty mm., että neuvottelukunnan tulee avustaa LVM:tä suunniteltaessa, kehi-
tettäessä sekä yhtenäistettäessä valtakunnallista liikenneturvallisuuspolitiik-
kaa. Neuvottelukunnan tulee myös tehdä aloitteita liikenneturvallisuutta kos-
kevissa asioissa ja antaa lausuntoja asioista, joita pidetään liikenneturvalli-
suustyössä laajakantoisina, periaatteellisesti tärkeinä tai joiden, esim. liiken-
nerikoksiin liittyvät kysymykset, käsittely vaatii eri viranomaistahojen yhteis-
työtä. Neuvottelukunta valitaan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Tämän 
hetkisen neuvottelukunnan toimikausi on 1.1.2003 - 31.12.2005. Nykyinen 
neuvottelukunta koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä 18 
jäsenestä henkilökohtaisine varajäsenineen. Neuvottelukunnassa on edusta-
jia eri liikenneturvallisuustyötä tekeviltä tahoilta. Neuvottelukunta valmistelee 
tietyin väliajoin (noin viiden vuoden välein) valtakunnallisen liikenneturvalli-
suussuunnitelman sekä avustaa LVM:tä muissa liikenneturvallisuuteen liitty-
vissä asioissa. (http://www.lvm.fi/, 31.8.2004; http://www.om.fi/, 7.9.2004) 
Kuvassa 7 on esitelty tahot, joista neuvottelukunta koostuu. 
 
Liikenneturvan toiminta on säädetty lailla vuoden 2004 alusta. Liikennetur-
van toimintaa valvoo LVM. Liikenneturvan tehtävänä on mm. valmistella 
kunnille aineistoa ja koulutustukea, joilla kuntia pyritään aktivoimaan liiken-
neturvallisuustyöhön sekä edesauttaa niiden liikenneturvallisuusryhmien 
toimintaa. Opetus- ja koulutusmateriaalia Liikenneturva tuottaa kouluja sekä 
muita koulutusorganisaatioita ja -järjestöjä varten. Lisäksi se valmistelee 
koulutusohjelmia ja -aineistoja sekä osallistuu yhteistyöllään eri kuljettaja-
ryhmien kuljettaja- ja jatkokoulutukseen, ja kouluttaa omia kouluttajia. Lii-
kenneturva tekee myös paljon liikenneturvallisuustyötä tukevaa viestintää ja 
kampanjointia. Tiedotuksella se pyrkii lisäämään tienkäyttäjien ja päättäjien 
tietoutta liikenneturvallisuustilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä 
parantamaan liikenneturvallisuuden arvostusta. Viestinnällä se vahvistaa 
asemaansa alan keskusjärjestönä ja asiantuntijayhteisönä ja kampanjoinnilla 
se pyrkii herättämään ihmisten mielenkiintoa ajankohtaisiin liikenneturvalli-
suusasioihin ja -epäkohtiin sekä liikenneturvallisuuden arvostusta. 
(www.liikenneturva.fi; 19.8.2004) Liikenneturva ja Tiehallinto toimivat yhteis-
työssä ja niiden välille on solmittu viimeisin yhteistyösopimus vuonna 2000. 
 
Liikenneturvalla on keskipitkä liikenneturvallisuussuunnitelma, joka on vuo-
teen 2006 asti voimassa. Suunnitelman painopistealueeksi on määritelty ar-
vokeskustelu liikenneturvallisuudesta nollavision pohjalta. Muita painopiste-
alueita ovat nuorten kuljettajien turvallisuus, rattijuopumukset sekä ikäihmis-
ten turvallisuus. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma pohjautuu arvioon lä-
hivuosien liikenneturvallisuustilanteesta sekä liikenteen toimintaympäristön 
muutoksista. Suomen liikenneturvallisuustilanne on nostanut Liikenneturvan 
työn painopisteiksi (vuonna 2004) lisäksi vastuun, ajonopeudet, rattijuopu-
mukset sekä turvalaitteiden käytön ja näitä tutkivat sekä kehittävät toimenpi-
teet. (www.liikenneturva.fi; 19.8.2004) 
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Liikenneturva tekee itse tai tilaa tutkimustyötä ja tuottaa tietopalveluja eli 
mm. tilastotietojen kokoamista, analysointia ja muokkausta sekä alan kirjalli-
suuden kokoamista, järjestämistä sekä jäsentämistä. Liikenneturva ylläpitää 
liikenneturvallisuusalan kirjastoa. Tutkimuksella ja tietopalvelulla pidetään 
yllä ajantasatietoa tieliikenneturvallisuuden tilasta, kehityksestä ja taustateki-
jöistä. Lisäksi Liikenneturva tekee seurantamittauksia selvittääkseen oman 
toimintansa tuloksellisuutta. (www.liikenneturva.fi; 19.8.2004) 
 
Poliisin ylin päätösvalta on sisäasiainministerillä. Lisäksi poliisitoimintaa oh-
jaa valtioneuvosto periaatepäätösten sekä hallitusohjelmaan sisältyvien ta-
voitteiden avulla. Poliisin ylijohtona toimii SM:n poliisiosasto, joka vastaa, 
että poliittiset päätökset ja linjaukset siirtyvät käytännön toimintaan. SM:n 
poliisiosastoa johtaa poliisiylijohtaja. Poliisiosaston tehtäväkenttään kuuluu 
poliisitoiminnan johtamisen ja kehittämisen lisäksi päätösvalta poliisin valta-
kunnallisista toimintalinjoista ja tulostavoitteista sekä huolehtia poliisin toi-
mintaedellytyksistä. Lisäksi poliisiosasto sisäisen turvallisuuden asiantuntija-
na kehittää poliisin toimialaa koskevaa lainsäädäntöä ja toimia. Poliisin lää-
ninjohdot, poliisin valtakunnalliset yksiköt, poliisioppilaitokset, poliisin tekniik-
kakeskus ja poliisin tietohallintokeskus sekä Helsingin kihlakunnan poliisilai-
tos toimivat poliisin ylijohdon alaisuudessa. Paikallispoliisitoiminta on hallin-
nollisesti kihlakunnissa. Jokaisessa kihlakunnassa on oma poliisilaitos. 
(www.intermin.fi; 19.8.2004) 
 
Poliisin toimikenttään kuuluu useita liikenneturvallisuuteen liittyviä tehtäviä, 
joista liikennevalvonta on yksi perustehtävä. Poliisi mm. valvoo ajonopeuk-
sia, päihteiden käyttöä sekä turvalaitteiden käyttöä liikenteessä. Poliisi yrit-
tää vaikuttaa toiminnallaan mm. toistuviin liikennerikkomuksiin syyllistyviin 
henkilöihin puuttumalla yhä tiukemmin tällaisten kuljettajien toistuviin rikkei-
siin sekä nopeuttamalla osaltaan heidän toimintaansa kohdistuvia toimenpi-
teitä. Lisäksi poliisi myöntää ajokorttilupia, pyrkii tiedottamaan tienkäyttäjille 
huomaamistaan tapahtumista ja erikoisista olosuhteista, jotka voivat vaaran-
taa tai haitata liikennettä, sekä tekee ilmoitukset liikenneonnettomuuksista 
Tilastokeskukselle ja Tiehallinnolle. Viestintä tienkäyttäjille tapahtuu Tiehal-
linnon liikennekeskuksen kautta eli liikennekeskus viestii siis poliisin ilmoit-
tamista ongelmista edelleen tienkäyttäjille. Poliisin tehtäviin kuuluu tärkeänä 
osana myös liikennekasvatus ja -valistus. (www.poliisi.fi; 19.8.2004) Tiehal-
linto ja poliisi tekevät yhteistyötä liikennekeskuksen kautta tapahtuvan vies-
tinnän lisäksi ja niillä on solmittuna yhteistyösopimus. Poliisin resurssit liiken-
teen valvonnassa ovat tällä hetkellä melko niukat, minkä takia on pyritty ke-
hittämään uusia liikenteenvalvontamenetelmiä kuten automaattista nopeu-
denvalvontaa. 
 
Koska nopeuksien ja liikenteen valvonta on suuri ja näkyvä osa poliisin työ-
tä, on poliisilla varattu tähän oma osastonsa. Liikkuva poliisi valvoo liiken-
nettä erityisesti pääteillä ja edistää liikenneturvallisuutta huolehtimalla EU:n 
asettamista valvontavelvoitteista. Liikkuvan poliisin lisäksi kihlakuntien polii-
silaitosten liikenneryhmät sekä jokainen poliisipartio voi puuttua havaitse-
miinsa rikkomuksiin liikenteessä. (www.poliisi.fi; 19.8.2004)  
 
Ajoneuvohallintokeskus (AKE) on hallinto-, palvelu- ja informaatiokeskus, 
joka edistää ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. 
AKE kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan. AKE pyrkii tuot-
tamaan laadukkaita ajoneuvoliikenteen viranomais- ja lisäarvopalveluita, ja 
toteuttaa toimintaansa yhteistyössä kumppaneidensa kanssa informaatio-
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teknologiaa tehokkaasti hyödyntäen.  AKE:n toimenkuvaan kuuluvat mm. 
ajoneuvojen rekisteröinti ja niiden vuotuinen verotus, kuljettajatutkintojen jär-
jestäminen, ajokorttien rekisteröinti, katsastustoiminnan valvonta, ajoneuvo-
liikenteen tietopalvelu sekä ajoneuvojen ja niiden osien hyväksyminen. 
(www.ake.fi, 20.8.2004) 
 
Ajoneuvorekisterityön osittainen tarkoitus on liikenneturvallisuuden paranta-
minen. Ajantasaiset luotettavat rekisteritiedot ovat poliisin liikennevalvonnan 
pohjalla, mikä korostuu myös automaattista liikennevalvontaa lisättäessä. 
AKE tekee myös suunnitelmallista liikenneturvallisuustyötä valtakunnallisen 
liikenneturvallisuussuunnitelman 2001–2005 pohjalta. AKE korostaa liiken-
neturvallisuuden painoarvoa työssään ja päätöksenteossaan sekä varmistaa 
liikenneturvallisuustyön vaatimat resurssit. Käytännössä AKE toteuttaa val-
takunnallista liikenneturvallisuussuunnitelmaa tekemällä yhteistyötä eri hal-
linnonalojen välillä, seuraamalla aktiivisesti ajoneuvotekniikan IT-teknologian 
kehitystä ja kehittämällä mm. keinoja, joilla poimitaan ongelmalli-
sia/poikkeuksellisia ajoneuvoja liikennevirrasta sekä pyrkimällä vähentä-
mään alkoholin vaikutusta onnettomuuksien aiheuttajana ja huumaantunee-
na liikkumista. Lisäksi AKE seuraa ja arvioi aktiivisesti katsastustoiminnan 
laatutasoa sekä pyrkii lisäämään ammattikuljettajien osaamista. AKE kehit-
tää myös edelleen riskikuljettajien ohjausjärjestelmää, iäkkäiden kuljettajien 
terveydentilan sekä ajokyvyn seurantaa ja seurantajärjestelmiä, ja laatii ta-
voitteellista kokonaisohjelmaa nuorten kuljettajien koulutukseen. AKE on 
myös mukana tutkimustyössä mm. silloin, kun ajonopeuksien säätelyä ale-
taan toteuttaa nopeudesta informoivina ja kuljettajalle palautetta antavina 
järjestelminä, sekä kehittämässä ja valmistelemassa kolmatta ajokorttidirek-
tiiviä. (AKE 2003, 20.8.2004) 
 
Ratahallintokeskus (RHK) kuuluu LVM:n hallinnonalaan. Sen toimenkuva 
on rautatieliikenteen toimintaedellytysten edistäminen turvallisena, tehok-
kaana ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista ja kansainvälistä liikenne-
järjestelmää. RHK:n vastuulla on rataverkon ylläpitäminen, kehittäminen se-
kä rautatieliikenteen turvallisuus. RHK:n toiminta painottuu elinkeinoelämän 
ja joukkoliikenteen kuljetustarpeisiin, kestävän kehityksen periaatteisiin ja 
liikennepolitiikkaan sekä liikenneväyläasioihin vaikuttamiseen. 
(http://www.rhk.fi/, 20.8.2004) RHK toimii liikenneturvallisuusasioissa mm. 
Tiehallinnon kanssa siten, että molemmat kehittävät väylästöjään osittain 
yhteistyössä. Tehokkaimpia, liikenneturvallisuutta parantavia yhteisiä toimia 
ovat rautatieliikenteen ja ajoneuvoliikenteen tasoristeysten parantaminen ja 
poistaminen ainakin kohdissa, joissa varoituslaitteita ei ole tai olosuhteet 
ovat muuten vaaralliset. 
 
Puolustusvoimien päätehtäviä ovat aluevalvonta kaikissa tilanteissa sekä 
kyky Suomen koskemattomuuden ja itsenäisyyden puolustamiseen. Puolus-
tusvoimien tulee pystyä ennalta ehkäisemään sotilaallisen voiman käytöllä 
uhkaaminen sekä Suomen joutuminen sotilaallisten toimien kohteeksi. Puo-
lustusvoimia johtaa puolustusvoimain komentaja, joka on sotilaskäskyasiois-
sa tasavallan presidentin alainen. Komentajan johtoesikuntana toimii pää-
esikunta, joka on sotilaskäskyasioissa komentajan ja hallinnollisissa asioissa 
PM:n alainen. Pääesikunnan tehtävänä on vastata valtakunnallisesta puo-
lustussuunnittelusta ja -johtamisesta. Liikenneturvallisuustyössä puolustus-
voimat on mukana mm. valistus- ja opetustyössä. Puolustusvoimat koulutta-
vat omaa väkeään toimimaan turvallisesti liikenteessä. Liikenneturvallisuus-
työtä tehdään toiminta- ja palvelusturvallisuuden takia eli asianomaisten toi-
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minta- ja palveluskyky säilytetään palvelusajan lisäksi myös vapaa-ajalla. 
(http://www.mil.fi, 7.10.2004)  
 
Suomen Kuntaliiton muodostavat Suomen kunnat ja kaupungit, joita on 
vuonna 2005 yhteensä 432 kappaletta. Kuntaliitto valvoo kuntien etua sekä 
kehittää, palvelee ja avustaa kuntien työtä. Kuntaliitto tekee liikenneturvalli-
suustyötä sekä itse että kuntien liikenneturvallisuustyön kautta. Kuntaliiton 
tavoitteena ovat toimiva liikennejärjestelmä sekä eri liikennemuodot käsittä-
vä, turvallinen liikenneverkosto. Kuntaliiton työ liikenneolojen parantamises-
sa tähtää niin kansallisen kuin Euroopan unioninkin liikenneverkostojen ke-
hittämiseen ottaen huomioon Suomen olosuhteet. (LVM 1996, 
www.kunnat.net, 31.8.2004)  
 
Liikennevakuutuskeskus (LVK) osallistuu lakisääteisesti liikenneturvalli-
suuden kehittämistyöhön. LVK on Suomessa toimivien liikennevakuutusyhti-
öiden yhteistyöelin. LVK:ssa tie- ja liikenneonnettomuuksien tutkintatehtävis-
tä vastaa pääosin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). 
LVK toimii vakuutusalan edustajana ja antaa siinä roolissa lausuntoja sekä 
tekee esityksiä. LVK edustaa omaa alaansa sekä kotimaassa että ulkomail-
la, tilaa tutkimuksia, myöntää apurahoja tutkimustyötä varten ja tuottaa tieto-
pohjaa tutkimustyölle. VALT julkaisee puolestaan joka vuosi Vakuutusyhtiöi-
den liikennevahinkotilaston ja tuottaa syvällisempää tietoa kuolemaan johta-
neista onnettomuuksista. (LVM 1996; www.vakes.fi, 19.8.2004) 
 
Muita valtakunnallisia toimijoita ovat mm. muut keskusvirastot, Merenkulku-
laitos, Ilmailulaitos sekä erilaiset keskusjärjestöt. Merenkulkulaitoksen rooli 
on suuri merenkulun turvallisuuden kannalta, mutta melko vähäinen tielii-
kenneturvallisuustyössä, joten sitä ei ole tässä kohdassa tarkasteltu syvem-
min. Ilmailulaitos vastaa ilmaliikenteen turvallisuuden myös mm. kaikkien 
lentoasemien pysäköintipaikkojen ja -laitosten turvallisuudesta. Lisäksi len-
tokenttäalueilla liikutaan ajoneuvoilla, joten Ilmailulaitos on sitäkin kautta 
mukana liikenneturvallisuustyössä. Ilmailulaitoksella on siis jonkinlainen rooli 
tieliikenneturvallisuustyössä, joten se on kuvan 7 yhteenvetotaulukossa nos-
tettu omaksi kohdakseen valtakunnallisella tasolla. Keskusjärjestöistä liiken-
neturvallisuustyössä ovat vahvasti mukana mm. Suomen kuljetus ja logistiik-
ka Ry. (ent. kuorma-autoliitto), AKT, Linja-autoliitto sekä Autoliitto ry. 

4.5 Aluetason ja paikallistason organisaatiot 

Alue- ja paikallistason liikenneturvallisuustyö tapahtuu lääneissä ja kunnissa. 
Läänit tekevät alueelleen liikenneturvallisuussuunnitelmia ja keskenään lii-
kenneturvallisuusasioissa yhteistyötä. Kunnissa tehdään myös liikennetur-
vallisuussuunnitelmia, parannetaan liikenneympäristöjä, tarjotaan tietoa tur-
vallisesta liikkumisesta asukkaille eri elämänvaiheissa sekä tehdään yhteis-
työtä tiepiirien ja muiden kuntien kanssa. (LVM 1996) Läänien liikenneturval-
lisuustoimijoita ovat mm. hallinto-osasto, sivistysosasto sekä poliisiosasto. 
Kuntien liikenneturvallisuustoimijoita ovat taas kunnanvaltuusto, kunnanhalli-
tus, hallintokunnat ja mahdollinen liikenneturvallisuustyöryhmä. 
 
Muita alue- ja paikallistason organisaatioita ja toimijoita ovat mm. läänien 
liikenneturvallisuusneuvottelukunnat, Liikenneturvan aluetoimistot ja koulut-
tajat, liikkuvan poliisin lääninosastot sekä kihlakuntien poliisilaitokset, raja- ja 
tulliasemat, ympäristökeskukset, tiepiirit tiemestareineen, autokatsastus ja 
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autokoulut sekä ympäristökeskukset, maakuntaliitot, ja erilaiset järjestöt ja 
yhdistykset. Lisäksi tulee muistaa kaikkein suurin ja samalla kaikkein tärkein 
liikenneturvallisuustyöhön vaikuttava ryhmä: tienkäyttäjät eli kansalaiset ja 
asukkaat tarpeineen. 
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5 MIELIPITEITÄ TIEHALLINNON 
LIIKENNETURVALLISSUUSOHJELMASTA 2005 

5.1 Kauden 2001–2005 toimet 

5.1.1 Tiepiirit 

Tiepiireissä on toteutettu paljon pieniä, liikenneturvallisuutta parantavia toi-
menpiteitä, sillä perustienpidon määrärahat ovat vähäiset ja suurin osa ra-
hoituksesta kohdistuu lähinnä tieverkon hoitoon ja ylläpitoon. Toisaalta kes-
kushallinnon tulosohjaus on ohjannut tiepiirejä toteuttamaan pieniä ja las-
kennallisesti tehokkaasti henkilövahinkoja vähentäviä hankkeita, eikä niin-
kään pitkäjänteisiä investointeja. Lähes kaikissa tiepiireissä on ollut käytössä 
pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet -kokonaisuus. Näille toimenpiteille on 
irrotettu erikseen tietty rahoitus perustienpidon laajennus- ja uusinvestointien 
määrärahoista. (Lautala M., 2004) 
 
Pieniin liikenneturvallisuustoimenpiteisiin kuuluvat toimet ovat vaihdelleet 
tiepiirikohtaisesti, riippuneet määrärahojen suuruudesta sekä tiepiirin toimin-
tatavoista ja painotuksista. Tyypillisimmillään on toteutettu kaiteita, valaistus-
ta, reunapaaluja, talvikunnossapidon parantamista, pieniä liittymäjärjestelyjä 
sekä nopeusrajoitusmuutoksia ja niihin liittyviä toimia. Uusimpia yhä suu-
remmassa määrin toteutettavia toimenpiteitä ovat olleet täristävän reunavii-
van rakentaminen, automaattinen nopeusvalvonta, liittymämerkintöjen te-
hostaminen sekä nopeusrajoitusmuutosten tukeminen ajoratamaalauksin. 
Mahdollinen uusi ja lähitulevaisuudessa tehokkaaksi huomattava toimenpide 
saattaa olla täristävän keskiviivan tekeminen (Salmenkaita J., 2004) 
 
Toimenpiteisiin suunnattu määräraha on selkeyttänyt huomattavasti tiepiirien 
sisäistä liikenneturvallisuustoimenpiteiden ohjelmointia, kun vuosittain on ol-
lut tiedossa liikenneturvallisuutta parantaviin toimiin käytettävien määräraho-
jen suuruus. Jos käytössä ei olisi ollut määrärahakäytäntöä, suunniteltujen 
toimenpiteiden toteutuminen olisi ollut epävarmempaa normaalin TTS-
menettelyn kautta. (Lautala M., 2004) 
 
Tiepiireissä on keskusteltu vuosittaisten laskennallisten henkilövahinko-
onnettomuuksien vähenemien (heva-vähenemien) saavuttamisesta. Keskus-
telua on herättänyt mm. määrärahojen pienentyminen ja tulostavoitteen vaa-
tivuus. On jopa oltu sitä mieltä, ettei tulostavoitetta pyrittäisi tosissaan saa-
vuttamaan, vaan että toimintaa keskitettäisiin enemmän tienkäyttäjien toivo-
miin investointeihin. Esim. kevyen liikenteen väylät ovat kalliita toteuttaa ja 
niistä harvoin saadaan laskennallisesti hyviä heva-vähenemiä. Kuitenkin juu-
ri kevyen liikenteen väylien rakentaminen on tienkäyttäjien toivomaa toimin-
taa. (Lautala M., 2004) 
 
Tiepiirit toteuttavat hankkeita myös yhteistyössä eri tahojen kanssa. Useim-
miten yhteistyökumppanina on ollut kunta, jonka tarpeena on toteuttaa esim. 
kevyen liikenteen väylä. Yleensä menettelytapa on ollut seuraavanlainen. 
Tiepiiri on suunnitteluttanut, kilpailuttanut ja rakennuttanut hankkeen nor-
maalisti, ja kunta on osallistunut rahoitukseen tietyllä osuudella. Määräraho-
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jen vähyydestä johtuen tiepiireissä on etsitty myös muita, erilaisia suunnitte-
lu- ja kustannussäästöjä tuottavia toimintatapoja, mm. toiminnan tehostami-
nen, kilpailuttaminen ja hankkeiden yhdistely suuremmiksi kokonaisuuksiksi. 
Viimeksi mainittua menettelytapaa käytettäessä on hankkeiden yksikkökus-
tannuksia saatu erityisen hyvin laskettua. Yhtenä uutena innovaationa toi-
minnan tehostamisessa on käytetty pienten liikenneturvallisuustoimenpitei-
den yhdistämistä hoidon alueurakoihin, sillä pienet toimenpiteet eivät nosta 
monivuotisten hoidon alueurakoiden hintoja. (Lautala M., 2004) 

5.1.2 Keskushallinto 

Keskushallinnon (kh:n) liikenneturvallisuustoimet ovat viime aikoina keskitty-
neet erityisesti pääteiden turvallisuuden parantamiseen. Pääteiden paranta-
misesta ja kehittämisestä on julkaistu vuonna 2003 "Pääteiden kehittämisen 
periaatteet" -raportti, jossa täsmennetään yleisiä, valtakunnallisia liikennetur-
vallisuustyön sekä Tiehallinnon liikenneturvallisuustyön linjauksia tarkenne-
tusti pääteiden osalta. Pääteiden kehittämisperiaatteiden pohjalta ollaan ke-
hittämässä yksityiskohtaisempaa, kunkin päätiejakson liikenneteknistä tavoi-
tetilaa, jossa kehittämisperiaatteet konkretisoituvat teknisiksi toimenpiteiksi. 
Päätieverkon kehittämisen tavoitteet runkoverkolla ovat joutuisa, täsmällinen 
ja turvallinen liikenne. Muulla päätiestöllä tavoitellaan toimivaa ja turvallista 
liikennettä. (Tiehallinto 2003b) 
 
Toinen suurempi kh:ssa toteutettu liikenneturvallisuutta koskeva työ on 
vuonna 2003 julkaistu "Nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämismahdollisuu-
det" -selvitys, jonka mukaan valitsemalla nopeusrajoitusjärjestelmän kehit-
tämismahdollisuuksista liikenneturvallisuuden kannalta vaikuttavimmat vaih-
toehdot on mahdollista vähentää vuosittain laskennallisesti 30 liikenne-
kuolemaa ja 120–130 henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta. (Tiehal-
linto 2003a) Lisäksi kh:ssa on keskitytty viime aikoina erityisesti automaatti-
sen liikenteen valvonnan kehittämiseen LVM:n ja SM:n linjausten mukaises-
ti. 
 
Kh:n liikenneturvallisuutta parantaviin toimiin ovat kuuluneet myös seuraaviin 
pääkohtiin liittyvät toimet: 
 
• turvallisuusvision ja valtioneuvoston periaatepäätöksen konkretisointi ja 

jalkauttaminen 
• yhteistyön kehittäminen liikenneturvallisuustyössä 
• liikenneturvallisuustyön yhdistäminen kaavoituksen ja maankäytön suun-

nitteluun 
• liikenneturvallisuuden parantaminen yleensä taajamissa ja haja-

asutusalueilla 
• muilla kuin nopeusrajoituksilla vaikuttaminen maaseutu- ja taajamateiden 

liikenneturvallisuuteen 
• muunlaiset, pääteitä koskevat liikenneturvallisuustoimet 
• telematiikan hyödyntäminen liikenneturvallisuustyössä 
• kaiteiden rakenteellisten korjausten suunnittelu seuraaville vuosille 
• toimenpiteiden kustannus- ja vaikutustietojen parantaminen 
• suunnitelmien liikenneturvallisuusauditointien ja tieympäristön auditoin-

tien käyttöönottaminen 
• asiakkuusryhmien tarpeiden huomioon oton kehittäminen 
• hankintaa koskevat liikenneturvallisuustoimet ja  -vaatimukset 
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• koulutus ja vastuiden kohdentaminen 
• liikenneturvallisuusviestinnän kehittäminen 
• t&k-hankkeet kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
• tilastoinnin kehittäminen kuten onnettomuustietojen luotettavuuden pa-

rantaminen, sektorivastuun valmistelu onnettomuuksien rekisteröinnissä 
tienpitäjien tarpeisiin sekä kevyen liikenteen tietojen laadun parantami-
nen 

• tieverkon turvallisuustilanteen selvitys sekä kuljetusten turvallisuus. 
(Tiehallinto 2004b) 

 

5.2 Haastattelut 

5.2.1 Tiepiirit 

Haastatteluissa on pyritty selvittämään asiantuntijoiden mielipiteitä nykyises-
tä Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelmasta ja Tiehallinnon kanssa tehdys-
tä yhteistyöstä, sekä tuomaan esiin kehittämisideoita tulevaan ohjelmaan ja 
valtakunnalliseen liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Haastatteluja suunnat-
tiin tiepiirien ja keskushallinnon lisäksi muutamiin yhteistyötahoihin. Ensin on 
käsitelty tiepiireissä tehtyjä haastatteluja. 
 
Tiepiirihaastatteluissa eri tiepiireistä haastateltiin joko tiejohtajaa tai vaihto-
ehtoisesti suunnittelupäällikköä syksyn 2004 ja alkutalven 2004–2005 aika-
na. Haastatteluja tehtiin Oulun, Savo-Karjalan, Keski-Suomen, Turun, Hä-
meen, Kaakkois-Suomen sekä Uudenmaan tiepiireissä. Seuraavassa on kä-
sitelty aihealueittain tiepiirihaastatteluissa läpikäytyjä asioita. 

a. Mitä liikenneturvallisuus on? 

Liikenneturvallisuutta pidetään laajana ja kokonaisvaltaisena asiana, johon 
liittyy tunnepuoli vahvasti. Liikenneturvallisuusvisio koetaan hyvänä "slo-
ganina" liikenneturvallisuudelle. Liikenneturvallisuudella ei käsitetä pelkkää 
tienpitoa ja investointeja, vaan koko liikennejärjestelmän turvallisuutta. Lii-
kenneturvallisuus mielletään yhteiseksi, elinikäiseksi arvo- ja asennekysy-
mykseksi, johon kaikki tienkäyttäjät ja liikkujat voivat vaikuttaa. Liikennetur-
vallisuudella käsitetään nykyisin tieliikennejärjestelmän todellinen ja koettu 
onnettomuusalttius, mihin varsinainen liikkumisen turvallisuus, turvallisen 
liikkumisen tunne ja esteettömyys osaltaan liittyvät. Liikenneturvallisuuden 
mittaamista pidetään vaikeana tehtävänä, sillä tunteen mittaaminen on vai-
keaa eikä siihen ole olemassa absoluuttisia mittareita. 
  
Liikenteessä koetaan olevan aina riskejä, sekä tienkäyttäjistä johtuvia että 
heistä riippumattomia riskitekijöitä. Liikenneturvallisuutta voi olla joko paljon 
tai vähän, mutta liikenne ei koskaan ole riskitöntä. Riskitön liikenne mielle-
tään tulevaisuuden liikenneturvallisuuden tavoitetilaksi, jolloin tienkäyttäjien 
pitäisi pystyä liikkumaan miettimättä itsestään riippumattomista tekijöistä joh-
tuvia riskejä. Liikenneturvallisuudella voidaan tarkoittaa myös tienpidon ja 
liikkumisen peruspalvelutasoa. Liikkumisen peruspalvelua on esim. se, että 
lapsen voi lähettää koulumatkalle turvallisesti eikä hänen liikkumisensa puo-
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lesta tarvitsee pelätä. Liikkumisen peruspalvelutaso tarkoittaa siis sitä, että 
tienkäyttäjien päivittäinen liikkuminen on turvattua.  
 
Liikenneturvallisuus on yksi tavoite muiden joukossa. Päätöksenteossa lii-
kenneturvallisuutta pitää käsitellä rinnakkain muiden tienpidon tavoitteiden 
kuten elinkeinoelämän vaatimukset tai ympäristöystävällisyys kanssa, sillä 
turvallisuus on kiinteästi niihin yhteydessä. Mm. sujuvuutta pidettiin ennen 
liikenneturvallisuuden kanssa ristiriitaisena tavoitteena, mutta nyt tilanne on 
muuttunut, sujuvuus ja liikenneturvallisuus mielletään nykyään toisiaan tuke-
viksi tavoitteiksi. Mitä turvallisempaa ja ennakoitavampaa liikkuminen on, si-
tä sujuvammaksi se koetaan. 

b.  Millaisia mielipiteitä Tiehallinnon liikenneturvallisuusstrategia ja -
ohjelma 2005 herättävät? 

Ohjelman substanssia pidetään hyvänä ja siinä on kohtalaisesti painotettu 
tutkimus- ja kehitystyön merkitystä. Toimenpiteiden osalta ohjelman painotus 
on melko kauaskantoinen. Painotusta toimenpiteissä ja tavoitteissa on kai-
vattu enemmän heti toimintakauden alkuun, koska tällöin pitkäjänteisempi, 
koko ohjelmakauden läpikantava työ on mahdollisempaa.  
 
Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelmalla koetaan olevan uusimistarvetta, 
sillä ohjelma ei ole ollut edes asiantuntijoiden aktiivisessa käytössä viime ai-
koina. Ohjelma koetaan osittain vieraaksi ja vanhaksi, mutta melko hyvin 
toimintaan jalkautuneeksi. Jalkautuminen on tapahtunut mm. pienten ja te-
hokkaiden liikenneturvallisuustoimenpiteiden listoilla, TTS:n kautta sekä 
teemakohtaisilla selvityksillä.  
 
Tiepiirien toiminnassa peilataan kaikki tavoitteet valtakunnallisista aina Tie-
hallinnon ja tiepiirien omiin tavoitteisiin, joten strategialla ja ohjelmalla on ol-
lut ohjaavaa vaikutusta. Tiepiireissä on koettu, että yhtenäistä strategista oh-
jausta tarvitaan ja ohjelman on mielletty soveltuvan tällaiseksi käytäntöjä yh-
denmukaistavaksi ohjausjärjestelmäksi. Kuitenkin strategiaa ja ohjelmaa te-
hokkaampina ohjauskeinoina on pidetty vuotuisia, tehokkaasti liikenneturval-
lisuutta parantavien toimenpiteiden listoja sekä tulosohjausta. Tämän takia 
on mietitty ohjelman mahdollista tarkistamista esim. toimintakauden puolivä-
lissä. Silloin käytäisiin läpi ohjelman toteutumisen väliaikatilannetta eli mitä 
on tehty ja mitä on vielä tekemättä tavoitteiden osalta. Lisäksi pohdittaisiin 
sitä, ovatko jäljellä olevat tavoitteet ja toimenpiteet mielekkäitä vai kenties jo 
vanhentuneita, sekä onko ilmennyt joitain uusia tavoitteita, joita kannattaisi 
nostaa olemassa olevien tavoitteiden rinnalle. Investointien ohjauksessa lii-
kenneturvallisuusohjelman merkitys koetaan vähäiseksi, sillä investointeja ei 
valita liikenneturvallisuusohjelman perusteella. Liikenneturvallisuus on niiden 
valinnassa yksi tavoite muiden ohella. 
 
Tiepiirien tulosohjauksessa käytetään liikenneturvallisuuden osaltalaskennal-
lisia heva-vähenemiä ja muita vuosittain määritettyjä toimia. Ne on koettu 
toimintaa vahvasti ohjaaviksi ja otettu tiepiireissä tosissaan. Tällä hetkellä on 
huomattavissa kuitenkin sellaista asennetta, ettei heva-laskentaan uskota 
enää kaikissa tilanteissa entisenlaisesti. Yksi syy voi olla se, että laskenta 
ohjaa vahvasti ajoneuvoliikenteen turvallisuutta parantavaan suuntaan. Las-
kennallinen heva-vähenemä koetaan ohjausvälineenä vaikeaksi. Myös tulos-
tavoitteita sekä niiden vaativuutta on kritisoitu. Vaikka laskennalliset heva-
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vähenemät on tarkoitettu tulosohjauskeinoksi, on niitä käytetty joissain tiepii-
reissä toiminnan ohjelmoinnissa. Ohjausmenetelmät mielletään kuitenkin 
tarpeellisiksi. 

c.  Miten nykyisen Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelman tavoitteet 
ovat toteutuneet? 

Ohjelman tavoitteet on koettu mielekkäiksi ja kaikissa tiepiireissä on jokaisen 
tavoitteen eteen tehty vähintään jossain määrin toimia.  Liikenneturvallisuus-
tavoitteisiin on pyritty sitoutumaan yhteistyöllä muiden tahojen kanssa, lii-
kenneturvallisuusasioiden parissa työskentelevien aktiivisuutta sitouttamalla 
sekä tekemällä liikenneturvallisuusasiantuntijoiden taidoista ja asiantunte-
muksesta haluttua tiepiirien ulkopuolella. 
 
Ohjelman toteuttaminen ei ole vain tahdosta kiinni, vaan siihen vaikuttavat 
monet tekijät. Esim. liikenneturvallisuustyöhön suunnattu rahoitus on niuk-
kaa ja suurin osa perustienpidon rahoituksesta suuntautuu muihin tienpidol-
lisiin toimiin erityisesti hoitoon ja ylläpitoon. Tiepiireissä on koettu, että po-
tentiaalia ja tahtoa liikenneturvallisuuteen panostamiseen olisi enemmän, 
mutta vähäinen rahoitus on tehnyt osasta toimenpiteitä lähes mahdottomia 
toteuttaa. 
 
Yksi pahimmin rahoituksen vähyydestä kärsineistä tienkäyttäjäryhmistä on 
kevyt liikenne. Kevyen liikenteen väylät eivät ole laskennallisilta heva-
vähenemiltään tehokkaita, joten niiden rakentaminen on jäänyt viime aikoina 
huomattavan vähäiseksi. Kaikissa tiepiireissä on monia kunnostamista ja to-
teuttamista vaativia kevyen liikenteen yhteyksiä, mutta niiden eteen ei pysty-
tä tekemään juuri mitään. Kevyen liikenteen väylät ovat kuitenkin mm. sub-
jektiivisesti koetun turvallisuudentunteen kannalta hyviä liikenneturvallisuu-
den parantamiskeinoja. 
 
Toimenpiteitä, jotka ovat tehokkaasti edesauttaneet tavoitteiden saavutta-
mista, on lueteltu seuraavassa:  
• Taajamanopeusrajoitustarkastuksia on ehditty toteuttaa tiepiireissä hyvin 

ja seuraavaksi aloitetaan nopeusrajoituksia tukevien toimien toteuttami-
nen taajamissa. 

• Nykyisen nopeusrajoituspolitiikan mukaisia nopeusrajoitusten tarkastuk-
sia on tehty useimmiten nopeusrajoituksia laskemalla. Jos liian korkeita 
rajoituksia vielä löytyy, tullaan asianmukaiset rajoituspäätökset tekemään 
kevään 2005 aikana. Kuitenkin tulee muistaa, ettei nopeusrajoituksia 
voida laskea enää kovinkaan paljon yhteiskunnan hyväksymissä rajois-
sa, sillä mm. elinkeinoelämän kipukynnys alkaa tulla vastaan. 

• Liikennejärjestelmäsuunnittelua sekä kuntien/seutukuntien liikenneturval-
lisuussuunnitelmia on toteutettu hyvin. 

• Toimenpiteitä, joita on toteutettu vähemmän, on lueteltu seuraavassa. 
• Liikenneturvallisuusauditointien toteuttaminen on aloitettu, mutta toteut-

taminen ei ole edennyt toivotulla laajuudella. 
• Osassa tiepiirejä ei tiedetä, onko yhteistyökumppaneiden laatujärjestel-

missä otettu liikenneturvallisuusasioita huomioon riittävästi.  
• Rakentamista vaativia toimenpiteitä, kuten ohituskaistoja tai kevyen lii-

kenteen väyliä on tehty huomattavan vähän. 
• Pääteiden turvallisuuteen panostaminen sekä T&K-työn määrä on osas-

sa tiepiirejä jäänyt vähäiseksi. 
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d.  Millaisia asioita halutaan korostaa seuraavaan Tiehallinnon liikenne-
turvallisuusohjelmaan? 

Yleistä 

Tiehallinnon tulevalta liikenneturvallisuusohjelmalta toivotaan painotusta 
substanssiin, osaamiseen ja sen kehittämiseen (tällä hetkellä Suomessa ei 
ole saatavilla riittävästi liikenneturvallisuuskoulutusta liikenneturvallisuusasi-
antuntijoille tai muille virkamiehille), verkostoitumiseen, yhteistyöhön sekä 
viestintään. Erityisesti on ilmennyt tarvetta yhteistyön ja resurssitilanteen 
(mm. rahapula) kehittämiseen, alueellisen näkökulman huomioimiseen ja 
uusille toimenpiteille. Mm. erilaisten painotussuuntien avulla voisi tiepiirien 
alueellisten näkökulmien huomioonottaminen olla mahdollisempaa, koska 
tällöin tiepiirit voisivat itse päättää, mihin suuntaan haluavat toimintaansa 
kehittää. 
 
Ohjelmasta toivotaan kompaktia pakettia, joka on täynnä hyvää tietoa ja joka 
on helposti saatavilla ja luettavissa. Ohjelmalle toivotaan myös lisää näky-
vyyttä. Toivottavaa on tavoitteiden uudistaminen, sillä vanhat tavoitteet ovat 
kuluneita ja unohtuvat helposti muiden näkökulmien tavoitteiden varjoon. 
Uusia tavoitteita laadittaessa on hyvä peilata liikenneturvallisuutta muihin 
näkökulmiin, jottei tehdä ristiriitaisia ja mahdottomia tavoitteita. Uudelta oh-
jelmalta toivotaan perusteluja päätöksentekoon eli ohjelman avulla tulisi pys-
tyä perustelemaan liikenneturvallisuudelle tärkeitä hankkeita tai hankkeiden 
tärkeyttä tulisi pystyä perustelemaan vastaavasti liikenneturvallisuudella.  
 
Koska valtakunnallisia tavoitteita joudutaan siirtämään tulevaisuuteen, olisi 
hyvä tietää, minkä toimijan toimenpide on vaikuttanut liikenneturvallisuusti-
lanteeseen ja kuinka paljon. Valtakunnallisten, lukumäärällisten tavoitteiden 
jaotteleminen eri toimijoiden kesken olisi siis mielekästä, joskin vaikeaa. Tu-
levaisuuden haasteena koetaan se, millä keinoilla liikenneturvallisuustavoit-
teet pystytään saavuttamaan ja millaisella panostuksella kukin toimija pystyy 
vaikuttamaan. 
 
Rahoituksen niukkuus on pakottanut keskittymään edullisiin toimenpiteisiin. 
Pienillä ja tehokkailla liikenneturvallisuustoimenpiteillä ei kuitenkaan uskota 
välttämättä olevan enää yhtä tehokasta vaikutusta aiempaan verrattuna. 
Pohdintaa on käyty myös toiminnan järkevyydestä: kannattaako tieverkon 
tilannetta korjata "tilkkutäkkimäisesti" sieltä täältä vai olisiko keskittyminen 
laajempiin kokonaisuuksiin kuten kevyen liikenteen väylien toteuttamiseen, 
liittymien valaisemiseen tai keskikaiteiden asentamiseen ohituskaistateille 
tehokkaampaa. Toimenpiteiden valintaan ja toteuttamiseen toivotaan järke-
vyyttä. Lisäksi on huomattavissa asennoitumista siihen, että keinot alkavat 
loppua. Uusia toimenpide-ehdotuksia esim. kasvatukseen ja valistukseen 
liittyen kaivataan. 
 
Suureksi tulevaisuuden haasteeksi koetaan runkoverkon tilanne. Siinä tulee 
olemaan laaja suunnittelu- ja vaikutusten selvittämistarve. Haasteellista run-
koverkon kehittämisessä on, miten tienkäyttäjille informoidaan, ettei kaikkia 
toimenpiteitä voida vähäisestä rahoituksesta johtuen toteuttaa yhdellä ker-
taa, vaan lopputulokseen edetään pikkuhiljaa askel askeleelta.  
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Ohjelma valmistelu 

Tulevaa Tiehallinnon ohjelmaa valmisteltaessa on tärkeää pohtia, mitä eri 
tienkäyttäjäryhmät todella haluavat ja millaisia asioita he pitävät tärkeinä. 
Tämän takia ohjelmaa tulee olla valmistelemassa tienpidon eri osa-alueiden 
sekä eri alojen asiantuntijoita. Ohjelman valmisteluvaiheessa toivotaan sel-
keää raportointia siitä, missä vaiheessa valmistelussa milläkin hetkellä ol-
laan. Valmistelussa järkeväksi menettelytavaksi koetaan, että ohjelman val-
mistelu tehdään joko valtakunnallisen suunnitelman valmistelun jälkeen tai 
rinnakkain sen kanssa. Tämä on toivottavaa siksi, että uudistetut valtakun-
nalliset liikenneturvallisuustavoitteet ovat suoraan sisällytettävissä Tiehallin-
non ohjelmaan. 

Toimenpide-ehdotuksia ja muita suosituksia 

Taulukkoon 10 on kerätty tiepiirihaastatteluiden pohjalta nousseita toimenpi-
de-ehdotuksia ja -suosituksia. 

Taulukko 10. Toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia uuteen Tiehallinnon liikenne-
turvallisuusohjelmaan tiepiirihaastatteluiden pohjalta. 

1) Erilaiset painotussuunnat mm. liikenneturvallisuusteemahankkeet 
2) Yhteistyö ja sen kehittäminen, erilaiset yhteistyömuodot 
3) Kannanottoa resurssipulaan, keinoja tilanteen kehittämiseksi 
4) Alueelliset näkökulmat, ohjelman valmistelu yhteistyönä erilaiset tahot ja nä-

kökulmat mukaan ottaen 
5) Pienten liikenneturvallisuustoimenpiteiden yhdisteleminen suurempien hank-

keiden yhteyteen 
6) Liikenteen telemaattiset ratkaisut, muuttuvien nopeusrajoitusjärjestelmien ja 

erityisesti automaattisen nopeusvalvonnan lisääminen ja kehittäminen 
7) Panostusta pääteiden liikenneturvallisuustilanteeseen 
8) Keinoja raskaaseen liikenteeseen kohdistuvaan liikenneturvallisuustyöhön  

 
Tienpidon suppean rahoituksen takia tulevassa ohjelmassa olisi hyvä olla 
erilaisia painotussuuntia ja mm. liikenneturvallisuusteemahankkeita. Teema-
hankkeiden tarpeellisuuden perusteleminen päätöksentekijöille on helpom-
paa kuin perinteisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden, sillä teemahankkeet 
koetaan yleensä henkilökohtaisempina.  
 
Liikenneturvallisuustyössä on resurssipula. Riittäviä resursseja ei ole, joten 
myös sen vuoksi yhteistyötä tarvitaan. Toivottavaa olisi, että LVM lisäisi lii-
kenneturvallisuustyön koordinoimista ja resurssipulasta käytävää keskuste-
lua, sillä yksi syy liikenneturvallisuustavoitteiden toteutumatta jäämisen on 
liian vähäiset resurssit. Myös Tiehallinnon ohjelmalta toivotaan kannanottoa 
resurssipulaan ja siinä halutaan esitettävän keinoja tilanteen kehittämiseksi. 
 
Yhteistyö ja sen kehittäminen on tärkeää liikenneturvallisuustavoitteiden 
saavuttamisessa ja liikenneturvallisuustilanteen parantamisessa, sillä liiken-
neturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Tiehallinnon omien rajallisten re-
surssien takia ei oman toiminnan kehittämistä mielletä yhtä tehokkaaksi kei-
noksi verrattuna muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Valtio-
neuvoston asettamaan liikenneturvallisuustavoitteeseen ei koeta päästävän 
ilman entistä tehokkaampaa ja koordinoidumpaa yhteistyötä. 
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Erilaisia yhteistyömuotoja olisi syytä kehittää esim. virallisten tapaamisten 
lisäksi epävirallisesti. Tavoiteltavaa olisi eri hallinnonalojen syvenevä yhteis-
työ. Poikkitieteellisen yhteistyön merkitystä pidetään tärkeänä esim. kasva-
tustieteilijöiden ja psykologien kanssa, sillä Tiehallinnon keinot ovat rajatut 
ihmisten liikennekäyttäytymiseen vaikutettaessa. Vuoropuhelua tulee käydä 
kaikkien liikenteen ja liikenneturvallisuuden osapuolten kanssa ja erityisesti 
viranomaisten ja tienkäyttäjien välillä. Vuoropuhelun ensisijainen tarkoitus 
tulee olla uusien ajatusten ja ajatusmallien sekä toimintakeinojen vaihtami-
nen ja kehittäminen. 
 
Tulevassa ohjelmassa toivotaan alueellisten näkökulmien korostamista. 
Myös uuteen valtakunnalliseen suunnitelmaan toivotaan alueellisuuden si-
sällyttämistä entistä enemmän. Liikenneturvallisuusasioiden, -strategioiden 
ja -tavoitteiden valmistelu koetaan rajatun ryhmän toiminnaksi, vaikka tärke-
ää valmistelussa on yhteistyö, jossa erilaiset tahot ja näkökulmat tulevat 
huomioon otetuiksi. Esim. kuntatason ja maakuntatason asiantuntijoita olisi 
hyvä ottaa valtakunnallisen suunnitelman valmisteluun ja tiepiirit erittäin tii-
viisti Tiehallinnon ohjelman valmisteluun. Kaavoittajien näkökulmat olisi hyvä 
tuoda esiin ja niistä olisi hyvä keskustella yhdessä liikenneturvallisuusasian-
tuntijoiden kanssa, sillä kaavoitukselliset tavoitteet ohittavat usein liikenne-
turvallisuustavoitteet päätöksentekijöiden tärkeysjärjestyksessä. Alueelliset 
erot tulisi ottaa huomioon ohjelman lisäksi liikenneturvallisuustyön ohjauk-
sessa. Tiepiirien erityisolosuhteet pitäisi pystyä ottamaan huomioon toimen-
piteiden ja rahoituksen suuntaamisessa ja valinnassa. Halua on yhteistyöllä 
valmisteltuun liikenneturvallisuustyön ohjaukseen, johon alueelliset näkö-
kulmat on hyvin sisällytetty. 
 
Toimenpidetasolle on esitetty erilaisia toiveita ja kommentteja. Erityisesti tu-
lisi pohtia pienten liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutusten näkymistä 
tulevaisuudessa ympäristössä ja mm. sitä, onko niillä oikeasti vaikutuksia 
pitkällä tähtäimellä vai hukkuvatko ne ns. ympäristöön. Lisäksi olisi hyvä 
pohtia pienten liikenneturvallisuustoimenpiteiden yhdistelemistä ja liittämistä 
suurempien hankkeiden (esim. hoitourakoiden, päällystysurakoiden tai EU-
hankkeiden) yhteyteen. Tällaisesta käytännöstä on saatu hyviä kokemuksia, 
sillä toimenpiteiden yksikköhintoja on saatu siten alennettua. 
 
Liikenteen telemaattiset ratkaisut koetaan merkittävänä tulevaisuuden liiken-
neturvallisuutta parantavana tekijänä, joten niiden kehittämisessä on poten-
tiaalia. Varsinkin muuttuviin nopeusrajoitusjärjestelmiin ja erityisesti auto-
maattiseen nopeusvalvontaan uskotaan ja niiden kehittäminen koetaan hyö-
dylliseksi. Nykyisessä tilanteessa nopeusrajoitusjärjestelmä koetaan jopa 
huonosti motivoivaksi, koska esim. nopeusrajoituksia koetaan alennettavan 
liikaa talvikeleillä hyväkuntoisilla tieosuuksilla ja hyvissä keliolosuhteissa. 
Yksi varteenotettava vaihtoehto voisi olla muuttuvien nopeusrajoitusten jär-
jestelmä, koska niiden avulla voidaan huomioida entistä paremmin sää- ja 
keliolosuhteista johtuvat nopeusrajoitusten muutoksia vaativat tilanteet, su-
juvuustarpeet sekä nopeuksien säätely. Erityisen hyvä olisi, jos vaikutuksia 
pystyttäisiin tehostamaan saamalla raportointia kelioloista telemaattisin me-
netelmin ajoneuvon sisälle, jolloin muuttuvat sääolosuhteet ja nopeusrajoi-
tusmuutokset olisivat vielä paremmin ennakoitavissa. Automaattinen nope-
usvalvonta koetaan myös erittäin tehokkaaksi keinoksi alentaa nopeuksia ja 
sen lisäämistä toivotaan sekä taajamiin että haja-asutusalueille. Automaatti-
valvonnan tulisi toimia yhdessä telemaattisten nopeusrajoitusjärjestelmien 
kanssa, jotta parhaat hyödyt olisi saatavilla. Telemaattisista ratkaisuista 
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joukkoliikennettä koskevat ratkaisut voisivat lisätä joukkoliikenteen vetovoi-
maa ja asemaa ja siten parantaa liikenneturvallisuutta välillisesti ainakin taa-
jamissa. 
 
Pääteiden liikenneturvallisuustilanteeseen toivotaan panostusta, sillä kohta-
lokkaimmat ja vakavimmat liikenneonnettomuudet tapahtuvat yleensä pää-
tieosuuksilla ja tuhoisimmassa onnettomuuksissa on raskas liikenne usein 
osallisena. Pääteiden (sekä muiden tieosuuksien) turvallisuutta olisi hyvä 
parantaa mm. tieympäristöjen pehmentämistoimenpiteillä. Maaseututaaja-
makohdissa parannusvaihtoehtona voisivat olla esim. taajamaportit kerto-
massa tieympäristön ja nopeusrajoituksen muutoksesta. Taajamien lieve-
alueille toivotaan mm. kevyen liikenteen väylien jatkamisia. Taajamaympä-
ristöissä toimia tulisi keskittää väestön ikärakenteen pohjalta. Erityisesti pi-
täisi miettiä, ovatko liikkumisympäristöt muotoutumassa liian vaikeiksi, jos 
niissä ei välttämättä selvitä puutteellisilla kyvyillä. 
 
Raskaaseen liikenteeseen kohdistuvaan liikenneturvallisuustyöhön toivotaan 
keinoja, sillä raskas liikenne on valitettavan usein mukana tuhoisissa onnet-
tomuuksissa. Paikoissa, joissa raskasta liikennettä on paljon, vakavien koh-
taamisonnettomuuksien riski on siis suuri. Tällaisiin kohtiin leveäkaistateiden 
ja ohituskaistaratkaisuiden on koettu olevan hyviä vaihtoehtoja. Erityisesti on 
toivottu raskaan kaluston valvontapaikkojen saamista pääteiden varsille. 

e.  Muuta 

Liikenneturvallisuustoimintaa ohjataan keskushallinnosta heva-vähenemä-
laskennan avulla, mikä on ohjannut toimintaa tehokkaasti. On kuitenkin poh-
dittu, pystytäänkö liikenneturvallisuutta arvioimaan matemaattisilla laskelmil-
la. Parempi arviointikeino voisi olla onnettomuusraporttien perusteella tehty 
empiirinen analysointi sekä pohdinta siitä, millaisilla tienpitäjän keinoilla tar-
kasteltava onnettomuus olisi ollut estettävissä. Heva-laskelmat koetaan ma-
temaattisiksi ja niihin on vaikeaa saada kaikkien liikenneturvallisuustoimijoi-
den sitoutumista. 
 
Pahimmiksi liikenneturvallisuusongelmiksi koetaan mm. kaahaaminen, hir-
vieläimet ja rattijuopumustapaukset sekä yhä enenevässä määrin huumaus-
aineiden alaisena liikkuminen. Näiden eteen on tehty paljon, esim. syksyisin 
on varoitettu hirvieläinvaaroista yhdessä riistanhoitopiirien kanssa. Myös po-
liisi on valvonut liikennettä, mutta se on ollut ongelmien laajuuteen nähden 
liian vähäistä resurssien niukkuuden takia. Tulevaisuudessa poliisivalvonnan 
lisääminen koetaan lähes mahdottomaksi, sillä lisäresursseja ei ole luvassa. 
Lisääminen olisi kuitenkin toivottavaa, koska poliisin näkyminen liikenteessä 
rauhoittaa liikkumista. Rattijuopumustapausten vähentämiseksi on toivottu 
uusia keinoja ja on ehdotettu Tiehallinnolle roolia "alkolukon" käyttöönotos-
sa. Suuri kysymys kaikkien em. ongelmien ratkaisemisessa on, miten välin-
pitämättömyyteen liikenteessä voidaan vaikuttaa. Olennaista on laaja-
alainen, yli sektorirajojen ulottuva yhteistyö. 
 



 Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelma 51
 MIELIPITEITÄ TIEHALLINNON LIIKENNETURVALLISSUUSOHJELMASTA 2005  

 
 

5.2.2 Keskushallinto 

Tiehallinnon keskushallinnosta (kh:sta) haastateltiin asiantuntijoita tienpidon 
eri osa-alueilta. Myös keskushallintolaisten haastattelut tehtiin syksyn 2004 
ja alkutalven 2004–2005 aikana. Osa-alueet, joilta haastateltavat valittiin, 
ovat tienpidon suunnittelu, tienpidon hankinta, liikenteen palvelut, tekniset 
palvelut sekä kh:n ohjaus. Seuraavissa kohdissa on käyty läpi haastatteluis-
sa käsiteltyjä asioita. 

a.  Miten eri tienpidon osa-alueiden työssä on käytetty Tiehallinnon lii-
kenneturvallisuusstrategiaa/-ohjelmaa 2005? 

Eri tienpidon osa-alueiden työssä kh:ssa on käytetty keskeisiä strategia-
asiakirjoja kuten liikenneturvallisuusstrategiaa ja -ohjelmaa. Strategiaa ja oh-
jelmaa on käytetty esim. apuvälineinä pieniä ja tehokkaita liikenneturvalli-
suustoimenpiteitä listattaessa. Strategian ja ohjelman tavoitteet tulee olla 
huomioon otettuna kaikissa Tiehallinnon asiakirjoissa eli ne ohjaavat toimin-
nan suunnittelua. Mm. teemahankkeita suunniteltaessa, strategisessa suun-
nittelussa ja toiminnan ohjelmoinnissa liikenneturvallisuusasiakirjat ovat ol-
leet käytössä. Ohjelman toimenpidetason toteuttaminen on jäänyt kh:n työs-
sä vähäisemmälle. Useat haastateltavat ovat olleet mukana strategian ja oh-
jelman valmistelussa oman tahonsa näkökulmasta. 
 
Strategian ja ohjelman tavoitteet koetaan jossain määrin saavutetuiksi, sillä 
liikenneturvallisuus otetaan huomioon ja nostetaan esille jollain tarkkuudella 
kaikessa tienpitoon liittyvässä toiminnassa. Kuitenkin mm. tienpidon hankin-
nan osalta liikenneturvallisuusnäkökulmien huomioonottamisessa on koettu 
olevan kehitettävää hankintamenettelyjä kehitettäessä. Hankinnan yhtey-
dessä strategiaa ja ohjelmaa ei juurikaan käytetä. Hankinnassa ehkä ajatel-
laan, että liikenneturvallisuus sisältyy muihin vaatimuksiin, joten hankinnassa 
kontrolloidaan vain vaatimusten toteutumista. Huolta herättää se, onko lii-
kenneturvallisuus työntymässä tässä liian taka-alalle ja pitäisikö liikennetur-
vallisuuden arvostamista korostaa enemmän hankinnan yhteydessä. 
 
Koska liikenneturvallisuusnäkökulmien tulee olla huomioituina ja sisäänra-
kennettuina kaikessa tienpitoon liittyvässä toiminnassa, herää kysymys, tar-
vitaanko liikenneturvallisuudelle Tiehallinnossa oma strategia/ohjelma. Lii-
kenneturvallisuuden pitäisi toimia osittain välineenä muiden näkökulmien yh-
teensovittamisessa omia tavoitteitaan vahvistaen eli liikenneturvallisuuden 
pitäisi suunnata tienpidon toimintaa ja olla toiminnan perustana. Ongelmana 
liikenneturvallisuuden sisällyttämisessä toimintalinjoihin on erilaisten tavoit-
teiden linkitys. Usein liikenneturvallisuus on kuin liimalappu, joka liimataan 
tuotteen kylkeen vasta valmistelun jälkeen tai valmistelun loppuvaiheessa, 
kun ajattelutavan pitäisi olla toisin päin. Liikenneturvallisuuden pitäisi sisältyä 
itse tuotteeseen.  

b.  Millaisia mielipiteitä Tiehallinnon liikenneturvallisuusstrategia ja -
ohjelma 2005 herättävät? 

Strategian ja ohjelman laatimisesta on pitkä aika, joten ne ovat unohtuneet 
jossain määrin. Pohdintaa on aiheuttanut se, ovatko niiden toimintakaudet 
liian pitkiä. Pitkäkestoinen strategia tai ohjelma unohtuu loppuvaiheessa hel-
posti. Strategia ja ohjelma valmisteltiin aikakautena, jolloin trendinä oli eri-
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laisten strategioiden laatiminen, mutta niiden valmistelu ei vielä silloin ollut 
kovin hallittua. Strategiaa ja ohjelmaa pidetään osittain tämän takia jossain 
määrin vanhanaikaisina. Kuitenkin asiasisältö erityisesti perusasioiden osal-
ta on edelleen relevantti ja toimintaperiaatteet hyviä. 
 
Strategia ja ohjelma ovat siis ainakin osittain ajantasaisia, mutta vaativat 
osin päivittämistä. Niiden painotusta ja tavoitteiden jaottelua voisi miettiä uu-
delleen, sillä osa tavoitteista korostuu nykyään enemmän kuin toiset ja eri 
tavalla kuin aiemmin. Lisäksi mm. ohjelma vaikuttaa sisällöltään passiivi-
semmalta kuin strategia, ja ohjelmaa voisi olla mielekästä muuttaa kärke-
vämpään ja aktiivisempaan suuntaan. Ohjelma mielletään ns. hyväksi käsi-
kirjaksi ja toimenpideluetteloksi suunnittelijoille käytännön työssä asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.  
 
Ohjelmasta koetaan puuttuvan hyvä jäsentely ja se koetaan liian pitkäksi. 
Ohjelmassa on otettu hyvin huomioon lähes kaikki tienpidon osa-alueet ja 
niitä on käsitelty erittäin (jopa tarpeettoman) kattavasti. Toteutusnäkökul-
masta olisi hyvä miettiä tavoitteiden ja toimenpiteiden priorisointia: mitä pitää 
tehdä ensin ja mitkä toimet voidaan jättää toteutettaviksi myöhempään vai-
heeseen, eikä tehdä ns. toimenpide-ehdotelmaa. Mm. resurssipula kannus-
taa toimien priorisointiin. Uudessa ohjelmassa olisi hyvä nostaa esiin uusia 
linjauksia ja muutama laajempi toimenpidekokonaisuus, joita toteutetaan. 
Erittäin tarkat toimenpidelistat eivät kuulu ohjelmien ja varsinkaan strategioi-
den sisältöön. 
 
Liikenteen hallintaan liittyviä toimenpiteitä ei ohjelmassa juurikaan ole. Sen 
sijaan ohjelmassa on paljon asioita/toimia, jotka liittyvät hankintaan. Suuri 
kysymys on, kuinka hyvin ja laajasti hankintaan liittyvät toimenpiteet ovat to-
teutuneet. Tältä pohjalta on herännyt tarve hankinta-asiakirjojen tarkastelulle 
liikenneturvallisuuden kannalta.  
 
Nykyinen pienten ja tehokkaiden liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteut-
tamisinto on aiheuttanut pohdintaa. Eräs peruste niiden toteuttamiselle on 
ollut, että nykyisellä vähäisellä rahoituksella saadaan tehtyä paljon enem-
män pieniä täsmähankkeita kuin suuria investointeja. Pieniä hankkeita toteu-
tettaessa myös niiden yhteinen turvallisuusvaikutus levittäytyy laajemmalle 
alueelle kuin yhden suuren investoinnin. Tällaisen toiminnan haittana voi olla 
se, että turvallisuusvaikutukset häviävät ympäristöön, vaikka pienetkin toimet 
ovat sinällään tehokkaita oikeassa paikassa asianmukaisesti toteutettuina. 

c.  Millaisia asioita toivotaan seuraavaan liikenneturvallisuusohjelmaan 
tavoiteltaviksi eri tienpidon osa-alueiden näkökulmasta? 

Yleistä 

Liikenneturvallisuus on avaintavoite sekä keskeinen ja huomioon otettava 
tekijä tienpidossa. Strategian ja ohjelman tulee tukea tätä näkemystä. Lii-
kenneturvallisuuden pitää korostua entistä vahvemmin, koska muut näkö-
kulmat tuntuvat vaikuttaa päätöksenteossa usein liikenneturvallisuutta 
enemmän. Strategian ja ohjelman avulla pitää pyrkiä liikenneturvallisuuden 
arvostuksen nostamiseen Tiehallinnon sisällä. Strategialla pitää pystyä vies-
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timään myös ulospäin siitä, että liikenneturvallisuutta arvostetaan Tiehallin-
nossa. Lisäksi ohjelman pitää toimia strategian jalkauttamisvälineenä. 
 
Suunnitteilla olevia toimenpiteitä pitää perustella julkisuudessa päätöksente-
kijöille liikenneturvallisuusvaikutuksia painottaen, jolloin investoinneille saat-
taa olla mahdollista saada perustellummin ja hyväksyttävämmin rahoitusta. 
Julkisuudessa pitää tuoda vahvemmin esille se, mitä toimenpiteitä voitaisiin 
toteuttaa, jos resursseja olisi enemmän. Liikenneturvallisuusvaikutuksilla 
saattaisi olla myös mahdollista suhteuttaa hankkeita toisiinsa ja valita tältä 
pohjalta toteutukseen. 
 
Strategiaa ja ohjelmaa pitää kärjistää ja niihin pitää saada uutta pontta. Ta-
voitteille pitää saada lyhyempi jänne, jolloin niistä muodostuu realistisempia 
ja helpommin toteutettavia. Viisivuotinen jänne koetaan hyväksi. Tosin se on 
melko lyhyt suurempien investointien toteutukseen. 
 
Tienkäyttäjiä, heidän asemaansa ja asiakaslähtöisyyttä on syytä pohtia ja 
sosiaaliseen kestävyyteen panostaa. Liikennejärjestelmän hyötyjen ja haitto-
jen tulee kohdistua tasapuolisesti kaikkiin tienkäyttäjiin, sillä kaikille pitää 
pystyä takaamaan yhtä hyvä liikenneturvallisuuslaatu. 
 
Suomalaista liikenneturvallisuustyötä olisi syytä evaluoida. Myös liikennetur-
vallisuusasiain neuvottelukunnan työtä olisi hyvä arvioida. Arviointi voisi tuo-
da uusia näkökulmia liikenneturvallisuustyöhön kiinnittämällä huomio mm. 
siihen, mitä on tehty, mitä ei ole tehty ja mihin pitäisi vaikuttaa enemmän. 

Ohjelman valmistelu 

Uutta ohjelmaa valmisteltaessa pitää pohtia ohjelman valmistelevaa ko-
koonpanoa eli millaisia asiantuntijoita siihen otetaan tiepiirien liikenneturval-
lisuusasiantuntijoiden lisäksi. Valtakunnallisen suunnitelman ja Tiehallinnon 
ohjelman valmistelua pohdittaessa hyvänä pidetään valmistelujärjestystä, 
jossa valtakunnallinen suunnitelma laaditaan ennen tai samanaikaisesti Tie-
hallinnon ohjelman valmistelun kanssa. Valtakunnallisen suunnitelman val-
mistelussa tiedottamisen tulee alkaa heti työn käynnistyttyä. Tiedottaminen 
Tiehallinnon ohjelman valmistelustakin kannattaa aloittaa mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. 

Tiehallinnon uudet ajattelutavat 

Taulukossa 11 on koottu alueet, joilla ajattelutavat Tiehallinnossa ovat kehit-
tyneet.  

Taulukko 11. Tiehallinnon uudet ajattelutavat 

1) Kuljetus- ja matkaketjujen turvallisuus 
2) Liikenneturvallisuus kansanterveysongelmana 
3) Ymmärrys työn pohjalla, ohjelman ensisijaiseksi tavoitteeksi vision ajattelumal-

lin mukaisesti turvallinen liikkuminen 
4) Liikenneturvallisuuden elinkaari tienpidon elinkaaressa  
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Uudessa ohjelmassa pitäisi mainita Tiehallinnon uusista ajattelutavoista. 
Enää ei keskitytä pelkästään liikenteeseen vaikuttavaan liikenneturvallisuus-
työhön vaan kokonaisten kuljetus- ja matkaketjujen turvallisuuteen. Toimia 
valittaessa pitää ymmärtää koko ketjun turvallinen sujuminen, sillä muuten 
saatetaan panostaa matkaketjun osaan, jolla ei ole suurta merkitystä koko 
ketjun turvallisuudelle. 
 
Liikenneturvallisuus ajatellaan nykyään kansanterveysongelmana, jota ei 
voida tarkastella vain liikenteessä tapahtuneiden kuolemien tai onnetto-
muuksien määriä mittaamalla. Usein ajatellaan, että kuolemien määrä vä-
hentyessä myös laskee onnettomuus- tai liikenneturvallisuusriski. Kuiten-
kaan kuolemien lukumäärän laskusta ei ole johdettavissa suoraviivaisesti 
yleisen liikenneturvallisuustason paranemista. Liikenneturvallisuustarkaste-
luissa pitäisi olla käytössä jonkinlainen terveysindeksi. Vakavasti loukkaan-
tuneiden määrän hahmottaminen on kuitenkin tällä hetkellä vaikeaa. Valta-
kunnallisessa suunnitelmassa pitäisi pyrkiä kehittämään keinoja onnetto-
muuksista saatavien tietojen parantamiseksi edes takautuvasti todellisem-
man tilakuvauksen aikaansaamiseksi.  
 
Liikenneturvallisuustyön tulisi pohjautua siihen, miten kaikin parhain mahdol-
lisin keinoin paras lopputulos on saavutettavissa. Työtä liikenneonnettomuu-
den uhrin tilan korjaamiseksi mahdollisimman lähelle sitä, millainen se oli 
ennen onnettomuuden tapahtumista, voisi kuvata ympyränmuotoisen kehi-
kon puitteissa. Kehikko on esitelty kuvassa 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5. Liikenneturvallisuustyön jatkuvuuden kehikko 

Ympyrä alkaa siitä, että liikenneturvallisuustyöllä pyritään tilanteeseen, jossa 
onnettomuuksia ei tapahdu. Ympyrä etenee siten, että jos onnettomuuksia 
kuitenkin tapahtuu, toimitaan siten, että niissä sattuu varsinkin ihmisille 
mahdollisimman vähän. Jos onnettomuudessa sattuu paljon, tehdään kaikki 
sen eteen, että apua on saatavilla mahdollisimman hyvin. Ympyrä jatkuu 
edelleen siten, että onnettomuuden uhri hoidetaan sairaalassa mahdollisim-
man hyvään kuntoon. Ympyrä sulkeutuu kuntoutusvaiheen jälkeen siihen, 
kun uhri on sairaalasta päästyään kuntoutettu mahdollisimman lähelle sitä 
kuntoa, missä tämä oli ennen onnettomuuden tapahtumista. Liikenneturvalli-
suustyö ei kuitenkaan lopu yhden uhrin kuntoutuksen loppumiseen, vaan 
jatkuu syklimäisesti seuraavan uhrin hoitoon. 
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Jotta uhri saadaan parhaaseen mahdolliseen kuntoon, tarvitaan monia toimi-
joita. Tarkastella pitää erityisesti kustannuksia, jotka aiheutuvat toiminta-ajan 
menetyksestä, terveyshaitoista ym. kustannuksista ja haitoista yhteiskunnal-
lisina menetyksinä, jotka onnettomuus ja sen seurauksena tehtävä työ vaati-
vat. Terveydenhuollolle tulisi saada tätä varten oman tehokkuuden tarkaste-
lumenetelmä, jonka avulla tarkastellaan, mitä on tehty ja kuinka hyvin on on-
nistuttu. Menetelmällä verrattaisiin siis alkutilannetta, missä kunnossa uhri 
on sairaalahoitoon tullessaan, lopputilanteeseen, missä kunnossa uhri on 
sairaalahoidon päätyttyä. Tämän pohjalta on herännyt tarvetta onnettomuus-
rekistereiden kehittämiselle. Onnettomuusrekistereissä olisi hyvä olla 
enemmän tietoja vakavista loukkaantumisista mm. mistä loukkaantuminen 
johtuu, millaisia vammoja tuli jne. Erityisesti sairaaloiden tulisi tehostaa lii-
kenteen uhrien tietojen keruuta.  
 
Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelma pitää rakentaa eri ihmisryhmien toi-
veiden kannalta. Ajattelutapaa tulee kehittää ymmärryksen luomiseen, jotta 
motivaatiota liikenneturvallisuustyön tekemiseen saadaan lisättyä. Liikenne-
turvallisuustyön pitäisi pohjautua ajatukseen siitä, että liikkumisessa ei altis-
tuta suuremmalle riskille kuin elämisessä yleensä. Ensisijaiseksi tavoitteeksi 
ohjelmaan pitäisi määritellä turvallinen liikkuminen, minkä pohjalta mietitään 
muita tavoitteita ja toimenpiteitä, joita kukin toimija voi toteuttaa. 
 
Liikenneturvallisuustyössä tulisi tulevaisuudessa ottaa huomioon tehok-
kaammin eri näkökulmien yhteisvaikutus sekä korostaa tunnepuolta. Ohjel-
massa pitää korostaa liikenneturvallisuuden elinkaarta tienpidon elinkaares-
sa eli miten liikenneturvallisuus on sisällytetty tienpidon eri vaiheisiin. Tienpi-
don toiminnoissa on tärkeää tekijöiden yhteisvaikutuksen ymmärtäminen. 

Toimenpide-ehdotuksia ja muita suosituksia 

Taulukossa 12 on esitetty keskushallintohaastatteluissa esiin nousseita asi-
oita, joita uudessa Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelmassa pitäisi koros-
taa aiempien kohtien lisäksi.  

Taulukko 12. Tiehallinnon uudessa liikenneturvallisuusohjelmassa painotettavia 
asioita keskushallintohaastatteluiden pohjalta. 

1) Liikenneturvallisuusresurssien vähyys, uudet toimintamallit 
2) Kaikkien toimijoiden yhteistyö 
3) Liikenneturvallisuustietämyksen kehittäminen, osaamisen ylläpitäminen, tur-

vallisuus-/sujuvuuskoulutus Tieturva-koulutuksen lisäksi 
4) Yhteistyön raamit, liikenneturvallisuustoimijoiden roolijako 
5) Hankepäätösperusteet 
6) Tulosohjauksen kehittäminen, vaikutusten osoittaminen toimenpiteille 
7) Uudet teknologiat mm. telematiikka 
8) Liikenneturvallisuustarkastukset 
9) Pääteiden turvallisuustilanne 
10) Yhdyskuntarakenteen muutoksen merkitys liikenneturvallisuudelle 
11) Uudet hankintamallit, vastuiden ottaminen huomioon asiakirjoissa 
12) Nykyiseen infraan vaikuttaminen 
13) Liikennekeskuksen rooli 
14) Liikenneturvallisuusperehdyttämispaketti uusille työntekijöille 
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Strategiassa ja ohjelmassa pitää korostaa liikenneturvallisuusresurssien vä-
hyyttä ja niiden lisäämistarvetta. Valtakunnalliset liikenneturvallisuustavoit-
teet ovat vaativia ja vaativat joko lisäresursseja tai painotusmahdollisuuksia. 
Uusia toimintamalleja tulisi kehittää. Mm. Länsi-Suomen läänin liikennetur-
vallisuusyhteistyö ja Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tie-
piirien yhteisesti ulkoistetut liikenneturvallisuustoimijan ja -asiantuntijan toi-
met ovat esimerkkejä uusista toimintamalleista. Ohjelmaa valmisteltaessa 
tulee pohtia, millaiset uudet toimintamallit ovat tehokkaita ja suositeltavia. 
 
Uudessa valtakunnallisessa suunnitelmassa ja Tiehallinnon ohjelmassa pi-
tää korostaa kaikkien toimijoiden yhteistyötä, sillä yhteistyö eri toimijoiden 
välillä on liikenneturvallisuustyössä ensiarvoisen tärkeää. Mm. Tiehallinnon 
ja Liikenneturvan yhteistyötä tulee kehittää edelleen. Kampanjointia ja tutki-
mustoimintaa on tehty jo yhteisesti, mutta Liikenneturva olisi hyvä ottaa pa-
remmin Tiehallinnon liikenneturvallisuustyöhön mukaan ja yhteistyötä kehit-
tää esim. liikenneturvallisuusvalistuksessa ja Tiehallinnon viestinnässä. Lii-
kenneturvallisuustietämyksen kehittämistä tulisi edistää ulkopuolisen yhteis-
työn kehittämisellä. Mitä enemmän oman toimialan ulkopuolella toimitaan, 
sitä enemmän tarvitaan ja saadaan lisää tietämystä.  
 
Yhteistyölle tulee määritellä raamit, joihin kunkin toimijan työ kohdentuu. 
Tiehallinnon pitää keskittyä ensisijaisesti tienpitoon kohdistuviin toimiin. Poh-
tia tulisi myös sitä, mihin muuhun kuin tienpitoon Tiehallinto voi vaikuttaa. 
Lisäksi tulisi miettiä, miten yhteistyötä voidaan tehostaa Tiehallinnon sisällä 
ja muiden tahojen kanssa eli pitäisikö liikenneturvallisuustoimijoiden roolija-
koja murtaa jollakin tavalla. Yksi ratkaisu voisi olla ns. liikenneturvallisuus-
toimijoiden yhteistyörintaman/-verkoston luominen. Tiehallinnon olisi hyvä 
olla entistä aktiivisempi ja lähteä rohkeammin mukaan kehittämään uusia 
yhteistyömalleja. Myös Tiehallinnon sisäisen yhteistyön kehittäminen on toi-
vottavaa, sillä vasta sisäisen yhteistyön toimiessa ulkoisestakin yhteistyöstä 
on enemmän hyötyä. 
 
Ohjelman sisällössä pitää pohtia hankepäätösperusteita ja sitä, miten liiken-
neturvallisuus on otettu hankkeissa huomioon. Olisi hyvä miettiä, miten han-
ke vaikuttaa tienkäyttäjiin ja mitä tienkäyttäjät haluavat. Vaikutukset pitää lin-
kittää tienpidon kaikkiin osa-alueisiin. Vaikutustietojen tulee olla lähtöaineis-
tona mm. hankkeiden jälkiarvioinnissa. Tällöin tietoa otetaan paremmin käyt-
töön tulevaisuudessa ja oman työn perustelujen varmentamisessa. 
 
Liikenneturvallisuustyön tulosohjausta tulee kehittää ja järkeistää. Nykyään 
toimenpiteitä tehdään sirpalemaisesti. Toimintaa pitäisi keskittää ennemmin 
suunnitelmallisiin kokonaisuuksiin kuten teemahankkeisiin ja niiden seuran-
taan. Keskustelua on herättänyt TARVA, vaikkakin sitä pidetään ihan hyvänä 
ohjausmallina. TARVA -keskustelua on käyty esim. "heva-pisteiden metsäs-
tyksestä", TARVAn oikeansuuntaisesta ohjaavuudesta ja siitä, kuinka teho-
kasta ns. pienten liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen on. 
TARVA ei arvota mm. kevyen liikenteen väylien rakentamiselle tai liikenteen 
hallinnan keinoille riittävästi heva-pisteitä, mihin vaikuttaa myös laskentaan 
tarvittavien lähtötietojen rajallisuus. Yksi tarkoitus uudelle ohjelmalle voisi 
olla sellaisten liikenneturvallisuutta parantavien keinojen löytäminen ja kehit-
teleminen, joita tiedetään tarvittavan varmasti, mutta joista ei saada tar-
peeksi heva-pisteitä. Liikenneturvallisuustyö on kuitenkin monikatseisempaa 
kuin pelkkien heva-pisteiden metsästys. Suuri kysymys on, miten erilaisille 
toimenpiteille pystytään osoittamaan vaikutukset. Erityisesti kevyen liiken-
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teen väylien rakentamisen arvostamista tulee uudistaa. Kevyen liikenteen 
väylien rakentamisen heva-pisteytystä tosin vaikeuttaa se, että kevyen lii-
kenteen tilanteesta ei ole riittäviä tietoja. Näiden tietojen keräämisessä ja 
käsittelyssä voisi hyödyntää mm. paikkatietojärjestelmiä. Myös LVM:ön pitäi-
si saada muuta ohjausta liikenneturvallisuudessa kuin heva-pisteytys, sillä 
se ei ole ainoa oikea mittari liikenneturvallisuustarkasteluille. 
 
Uudet teknologiat ja mm. telematiikka ovat tulevaisuuden alaa liikenneturval-
lisuustyössä. Erityisesti olisi hyvä pohtia, millainen niiden rooli on lähitulevai-
suudessa ja mitä niiden avulla voidaan lähitulevaisuudessa tehdä. Ajoneu-
von sisälle saatava telematiikka yleistyy nopeasti. Tosin pitää muistaa, että 
autokannan uudistuminen vie vielä noin 20 vuotta. Toinen keino voisi olla 
telemaattisten järjestelmien käytön lisääminen vaatimalla ne varusteiksi, joita 
valvotaan katsastuksissa. Vanhaan tekniikkaan panostettaessa on syytä 
harkita sitä, missä määrin ja millä periaatteella panostaminen kannattaa, jos 
uuteen tekniikkaan perustuva ratkaisu on jo näköpiirissä. Koska tekniikka 
vanhenee nopeasti, myös tämän hetken hyvät keinot vanhentuvat. 
 
Ohjelmaa valmisteltaessa pitää pohtia, kuinka hyvin siinä on määritelty ura-
koitsijan/konsultin liikenneturvallisuustoiminta ja olisiko tässä kehittämisen 
varaa esim. liikenneturvallisuustarkastuksissa. Ainakin uusissa EU-maissa 
liikenneturvallisuustarkastukset koetaan hyödyllisiksi, kun liikenneturvalli-
suustyö aloitetaan niissä lähes nollasta. Liikenneturvallisuustarkastuksia 
koetaan tarvittavan myös Suomessa, sillä hankkeiden suunnittelussa ja to-
teutuksessa saattaa tapahtua virheitä niin tilaajan, konsultin, urakoitsijan tai 
muun toimijan kohdalla. Suunnitelman korjaaminen on monin verroin tehok-
kaampaa kuin toteutetun hankkeen liikenneturvallisuuspuutteiden paikkaa-
minen. 
 
Osaamisen ylläpitäminen on edelleen ajankohtaista. Viime kädessä suunnit-
telija ja toteuttaja käsittelevät toimenpiteitä erittäin tarkalla tasolla, joten hei-
dän tietojensa toimenpiteiden vaikutuksista pitää olla oikeita ja ajan tasalla. 
Tietämyksen parantamista edesauttavat liikenneturvallisuustarkastukset, sil-
lä tarkastajien ja itse suunnittelijoiden tiedot karttuvat, kun vaikutuksia käy-
dään vuorovaikutteisesti ja useaan kertaan läpi. Liikenneturvallisuustarkas-
tukset ovat uusi toimintatapa, mutta niistä pitäisi muotoutua yksi laatutekijä 
ja suunnittelukäytäntö. Tarkastuksissa tulee varmistaa se, että edellisten 
suunnitteluvaiheiden/hankkeiden perustelut ja näkemykset kulkeutuvat seu-
raaviin vaiheisiin ja hankkeisiin. Liikenneturvallisuustarkastusta voidaan pi-
tää aktiivisena ja jopa pakottavana osaamisen ylläpitomenetelmänä. 
 
Nykyään liikenneturvallisuusasioissa korostuu pääteiden turvallisuustilanne. 
Näiden osalta keskeistä on, mitä on jäänyt vielä tekemättä ja mitä voidaan 
vielä tehdä. Modernisointia vaativia pääteitä on arviolta 1 500 km, mikä tar-
koittaa noin 20–30 -vuotista ohjelmaa ja nykyisen tiestön kehittämiseen va-
ratun rahoituksen kaksinkertaistamista. Toteutusta voisi olla hyvä suunnata 
enemmän päätieverkkoon liittyvän paikallisliikenteen aiheuttamiin toimiin ku-
ten liittymien turvallisuuteen, rinnakkaistiejärjestelyihin sekä vastakkaisten 
ajosuuntien erotteluun, sillä ne ovat iso turvallisuustekijä. Pääteiden suunnit-
telu etenee pitkäjänteisempään suuntaan, joten siinä on mahdollisuus koros-
taa liikenneturvallisuusnäkökulmia ja nostaa esiin tärkeimpiä toimenpiteitä. 
 
Ohjelman valmistelussa pitää pohtia yhdyskuntarakenteen muutoksen mer-
kitystä liikenneturvallisuudelle, ja erityisesti sitä, miten liikennemäärien kaut-
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ta liikenneturvallisuuteen vaikuttavat haja-asutusalueiden yhä enenevä tyh-
jeneminen tai kaupunkiseutujen ja niiden lähiseutujen kasvaminen. Tulevai-
suudessa toimintaa olisi hyvä keskittää haja-asutusalueilta kaupunkiliiken-
teen ratkaisuihin. Kasvukeskusten aiheuttamat liikenteelliset pullonkaulat 
voivat olla myös liikenneturvallisuusriski. 
 
Uudet hankintamallit aiheuttavat haasteita, sillä tulevaisuudessa hankinnan 
pitää sitoutua entistä paremmin liikenneturvallisuuteen, eikä toteutettaviin 
ratkaisuihin ei saa jäädä turvallisuusriskejä. Pohdintaa on aiheuttanut, miten 
uusissa hankintamalleissa turvataan liikenneturvallisuusnäkökulmat, mitä 
rahapulan takia karsitaan ja tiedetäänkö hankinnan kentällä liikenneturvalli-
suuteen vaikuttamisesta riittävästi. Uuden hankintastrategian mukaan han-
kinnan kustannusten tulee olla mahdollisimman alhaiset keskimääräisen 
koon suurentuessa, mikä aiheuttaa hankintasopimuksiin ja niiden valvontaan 
ongelmia. Hankinnassa tulisi vertailla mm. työnaikaisia liikennejärjestelyjä eri 
urakoitsijoiden tarjouksia keskenään arvioitaessa. Tässä pyritään tarkaste-
lemaan sitä, millaisia kustannuksia liikenteelle työnaikaisista liikennejärjeste-
lyistä aiheutuu ja miten hyvin suunniteltuja liikennejärjestelyjä toteutetaan. 
 
Urakoitsijoille ei ole tällä hetkellä tarjolla turvallisuus- tai sujuvuuskoulutusta 
Tieturva-koulutuksen lisäksi, mutta lisäkoulutukselle koetaan olevan tarvetta. 
Hyödyllistä voisi olla liikenneturvallisuusasiantuntijan toimiminen yhteistyös-
sä hankinnan henkilöstön kanssa koulutuksellisissa asioissa ja koulutuksen 
kehittämisessä. Myöskään urakkasopimusasiakirjoissa ei ole käsitelty, miten 
työkoneiden kuljettajat huomioivat muun liikenteen työssään. Myös tilaajan 
vastuu on muistettava kuljetuksissa, vaikkakin toimijoilla pitäisi olla niistä riit-
tävät vastuut. Ongelmana on vastuiden ottaminen asiakirjoissa huomioon.  
 
Liikenneturvallisuusohjelmaa valmisteltaessa tulee pohtia, kuinka paljon ny-
kyiseen infraan pitää vaikuttaa. Liikenneympäristöjä pitää ainakin parantaa 
ja nopeuksiin vaikuttaa paremmin nopeusrajoitusta tukevilla toimilla kuten 
tieympäristöön kohdistuvilla toimilla, tien rytmittämisellä jne. Reunaympäris-
tön inventointiohje on hyvä toimintamalli, jonka pohjalta voidaan toimenpitei-
tä toteuttaa suunnitelmallisesti. 
 
Liikennekeskuksen roolia liikenneturvallisuustyön edistäjänä tulee korostaa 
eikä sitä pitäisi ulkoistaa. Liikennekeskus on keskeinen liikenneturvallisuus-
viranomainen ja mm. liikennekeskuksessa käytössä oleva LIITO-järjestelmä 
on hyvä liikenneturvallisuustyökalu ja osa häiriönhallintaa. Liikennekeskuk-
sen toiminta tuottaa pienellä rahalla paljon liikenneturvallisuusvaikutuksia, 
joita on kuitenkin vaikea laskea, mikä saattaa vaikuttaa liikennekeskuksen 
arvostamiseen. Tämän takia liikennekeskuksen statusta pitää nostaa. Lii-
kennekeskuksen henkilöstön liikenneturvallisuustietämystä pitää jatkuvasti 
lisätä ja päivittää. Tätä varten on juuri valmisteltu mm. verkkokoulutuspaketti.  
 
Tiehallinnon uusille työntekijöille tulisi tarjota liikenneturvallisuusperehdyttä-
mispaketti. Paketissa käsiteltäisiin liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät 
asiat, jotta perustiedot liikenneturvallisuudesta ja yleiskuva tienpidosta halli-
taan. Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelma voisi olla organisaati-
on/henkilöstön liikenneturvallisuussuunnitelma ja osa laatusuunnitelmaa.  
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5.2.3 Muut tahot 

Tiehallinnon ulkopuolelta haastateltiin kahta liikenneturvallisuustoimijaa. 
Haastattelut toteutettiin myös syksyn 2004 ja alkutalven 2004–2005 aikana. 
Haastatteluissa kysyttiin mielipiteitä siitä, millaisia asioita uudessa valtakun-
nallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa tulisi haastateltavien mielestä 
kohdistaa tavoiteltaviksi. Haastattelukysymykset kohdistettiin valtakunnalli-
seen liikenneturvallisuussuunnitelmaan, sillä Tiehallinnon liikenneturvalli-
suusohjelma on Tiehallinnon sisäinen asiakirja ja sen valmistelussa on mu-
kana vain Tiehallinnon asiantuntijoita. Valtakunnallinen suunnitelma on sen 
sijaan kaikkia liikenneturvallisuustoimijoita koskeva ja ohjaava asiakirja, jon-
ka valmistelussa on mukana edustajia myös tässä työssä haastatelluilta ta-
hoilta. 

a.  Millaisia Tiehallintoon kohdistuvia asioita korostetaan seuraavaan 
valtakunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa? 

Yleistä 

Pohdintaa on aiheuttanut mm. se, onko liikenneturvallisuus eriytynyt liikaa 
omaksi erityisalaksi, ja pitääkö yhteistyön roolia korostaa ja yhdessä tekemi-
sen kulttuuria edistää. Ajattelutapojen yhtenäistäminen helpottaa suunnitel-
man laatimista ja muuta yhteistyötä. Kun ymmärrys on kohdallaan, ei muo-
dostu harhakuvitelmia siitä, että yhden toimijan toiminta on tärkeämpää kuin 
jonkun toisen. Pohdintaa on aiheuttanut lisäksi liikenneturvallisuustyön re-
surssointi eli onko resurssointi helpompaa, jos liikenneturvallisuus on oma 
työkenttänsä. 
 
Tienpidossa liikenneturvallisuuden näkökulmat ovat jääneet melko vähälle 
huomiolle toimenpiteiden valinnassa, ja mm. logistiset ja taloudelliset näkö-
kulmat painavat päätöksenteossa liikaa. Tiehallinto käyttää liikenneturvalli-
suutta usein perusteena hankkeille, mutta tosiasiassa muut näkökulmat pai-
navat enemmän hankkeita priorisoitaessa. 
 
Liikenneturvallisuuden pitäisi sisältyä kaikkeen tienpidolliseen toimintaan. 
Pohtia pitää kuitenkin sitä, onko liikenneturvallisuutta kannattavaa ujuttaa 
osaksi kaikkea toimintaa. Voiko käydäkin niin, että liikenneturvallisuus "liu-
kenee" toimintaan siten, ettei työn vaikutuksia pystytä selvittämään? 

Valmistelu 

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta on jo nimetty, mutta haastatte-
luissa pohdittiin silti sen kokoonpanoa. Kokoonpanon kannalta ehdotettiin 
pohdittavaksi sitä, miten neuvottelukunnan jäsen pystyy omassa organisaa-
tiossaan vaikuttamaan ja viemään asioita eteenpäin. Suunnitelmaa laaditta-
essa pitää pohtia, halutaanko siitä yleinen vai yksityiskohtainen ja pitääkö 
siinä olla eriteltyinä erikseen pitkän tähtäimen strategia ja lyhyemmän aika-
välin suunnitelma. Mm. matriisi- tai kuutioajattelu voisi tuoda liikenneturvalli-
suussuunnitelman laatimistyölle uutta puhtia.  
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Toimenpide-ehdotuksia ja muita suosituksia 

Tiehallinnon kanssa yhteistyötä tekevien tahojen mielestä valtakunnallisessa 
liikenneturvallisuussuunnitelmassa on hyvä korostaa taulukon 13 asioita.  

Taulukko 13. Valtakunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa korostettavia 
asioita yhteistyökumppaneiden näkökulmasta. 

1) Liikenneturvallisuusvision konkretisoituminen käytäntöön 
2) Tavoitteet relevantteja, liikenteen kasvun hillintä -tavoitetta uudistettava 
3) Päättäjätason ohjausryhmän mahdollisuus 
4) Parannettavaa enemmän muualla kuin Tiehallinnon toimissa 
5) Pääteiden tilanne 
6) Poliisivalvonnan tehostaminen 
7) Kevyen liikenteen tilanteen parantaminen 
8) Raskaan liikenteen tuhoisuuden pienentämiseen onnettomuuksissa 
9) Valistustyö 

 
Liikenneturvallisuusvisio koetaan hyväksi ja hyväksytyksi. Visiolla on suu-
rempi rooli kuin kuvitellaan, sillä se on väline suunnata ajatuksia uudella ta-
valla. Pohdintaa aiheuttaa se, miten visio konkretisoituu eli miten sitä voi-
daan toteuttaa ja ohjaako se käytännön toimenpiteitä. Uuteen suunnitelmaan 
voisi olla hyvä kehittää visiolle uudenlainen avaus esim. jonkinlainen mainos 
tms., joka julkistetaan yhdessä uuden suunnitelman kanssa. Vision markki-
nointiin pitää panostaa. Vision seurauksena voisi olla aiempaa parempi lii-
kenneturvallisuustyön rahoitus ja pitkäjänteisempi toiminta. 
 
Liikenteen kasvun hillintä on tavoitteena hyvä, mutta ehkä hieman vanhen-
tunut eli se vaatii uudelleen pohdintaa ja ajankohtaistamista. Liikenteen kas-
vun hillintä on vaikeaa, mutta tärkeää liikenneturvallisuuden parantamisen 
kannalta. Toisaalta voidaan ajatella, että liikennemäärien kasvaessa aiheu-
tuu ruuhkautumista ja nopeuksien laskua, mutta nopeuksien lasku pienentää 
vakavien liikenneonnettomuuksien riskiä. Liikenteen kasvun hillinnän pitäisi-
kin olla ennemmin maankäytön suunnittelun tavoite. Maankäytön ja liiken-
teen yhteensovittamisessa pitää pohtia sitä, kuinka paljon Tiehallinto pystyy 
siihen vaikuttamaan. Liikenteen kasvun hillintää parempi tavoite voisi olla 
matkojen turvallisuuden lisääminen tai matkojen liikenneturvallisuusriskien 
pienentäminen, jolloin se olisi tavallisen kansalaisen kannalta ymmärrettä-
vämpi. 
 
Muut nykyisen suunnitelman tavoitteet tuntuvat haastateltujen mielestä ajan-
kohtaisilta, mutta pientä uudistamista tavoitteisiin olisi hyvä saada. Liikenne-
turvallisuuden arvostamisen lisäämistavoite on ylimalkainen ja sen sisältöä 
pitäisi kärjistää jollakin tavalla. Teknologian oikeaa hyödyntämistä pidetään 
hyvänä tavoitteena, tosin tavoitteessa pitäisi korostaa enemmän sanaa oi-
kea.  
 
Nykyisiä valtakunnallisia numeerisia liikenneturvallisuustavoitteita ei ilmei-
sesti tulla saavuttamaan. Tämä on ongelma, jonka ratkaisemiseen pitää 
saada päättäjät mukaan. Liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen voi-
taisiin ottaa mukaan "korkeamman" johtajatason ohjausryhmä. Pohdintaa on 
kuitenkin herättänyt se, että onko liikenneturvallisuus asiana niin vaikuttava, 
että päättäjät kokoontuisivat yhdessä sitä pohtimaan. 
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Liikenneturvallisuudessa parannettavaa löytyy enemmän muualta kuin Tie-
hallinnon toiminnasta. Mm. katsastustoiminnassa liikenneturvallisuutta pitäisi 
korostaa, sillä katsastus on eräänlainen tiedonvälitysfoorumi, jonka kautta 
voitaisiin tehdä ainakin valistustyötä. Suojattoman liikenteen turvallisuustilan-
teeseen pitäisi panostaa enemmän. Ainakin taajamissa suunnittelu pitäisi 
toteuttaa suojattoman liikenteen ehdoilla, kun taajamien ulkopuolella suun-
nittelu voidaan tehdä pitkämatkaista liikennettä tukien. Kevyt liikenne tulisikin 
ottaa suunnitelmaan omana erityisenä osanaan.  
 
Erityisen tärkeää olisi keskittyä pääteiden liikenneturvallisuustilanteeseen, 
poliisivalvonnan tehostamiseen sekä kevyen liikenteen tilanteen parantami-
seen ja mm. koululaisten liikenneturvallisuuden parantamiseen. Poliisival-
vonnassa painopisteenä tulisi olla ainakin rattijuopumusten ja kaahaustapa-
usten tehokas valvonta. Raskaan liikenteen osalta pitäisi keskittyä raskaan 
liikenteen tuhoisuuden pienentämiseen kohtaamisonnettomuuksissa. Valis-
tustyössä ei tavoitella yhtä oikeaa ratkaisua vaan pyritään asiakkaan toivei-
den täyttämiseen ja asioiden perusteluun. Tämänsuuntaisen ajattelutavan 
lisääminen olisi kannattavaa.  

b.  Miten yhteistyö Tiehallinnon kanssa on koettu? 

Tiehallinnon liikenneturvallisuustyötä ja -osaamista arvostetaan. Tiehallinnol-
la on hyvät kanavat kuntiin ja Tiehallinnon tiedotus toimii. Tiehallinnon käy-
tännön liikenneturvallisuustyö on tehokasta. Mm. tutkimustyö sekä erityisen 
hyvin toiminut alueellinen työ ovat syventäneet yhteistyötä ja mm. seminaarit 
olleet hyviä yhteistyö- ja kommunikointikanavia. Hallinnollinen (kh) yhteistyö 
on edistynyt hyvin viime aikoina, mutta siinä koetaan olevan vielä kehitettä-
vää.  
 
Yleisesti yhteistyötä Tiehallinnon kanssa on tehty; se on ollut hyvää ja pitkä-
aikaista. Parannettavaa koetaan olevan esim. ajatusten ymmärtämisessä, 
toisten informoimisessa, keskinäisessä tiedonkulussa ja yhteistyökumppanin 
toiminnan ymmärtämisessä. Yleisesti liikenneturvallisuustyöhön tarvitaan 
enemmän laajakatseisuutta. Erittäin tärkeää on pystyä perustelemaan yh-
teistyökumppanin toimintaa eli ymmärtää yhteistyökumppanin työn tarkoitus. 
Rakentavaa kritiikkiä on suotavaa esittää kumppanuusyhteistyössä, mutta 
perusasioiden ymmärryksen tulee olla kunnossa. 
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6 ULKOMAISIA LIIKENNETURVALLISUUSOHJELMIA 

6.1 EU 

Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut EU:n liikenneturvallisuustavoitteisiin. 
Suomessa on kuitenkin myös omat, vaativammat tavoitteensa, joita käsitel-
tiin edellä. Tässä kappaleessa käsitellään Euroopan Unionin, Pohjoismaiden 
sekä Alankomaiden liikenneturvallisuustavoitteita. Eurooppalaisen liikenne-
politiikan linjauksia on käsitelty Euroopan komission julkaisussa: "Valkoinen 
kirja, Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika" (vuo-
delta 2001) ja tiedonannossa: "Tieliikenneturvallisuuden eurooppalainen 
toimintaohjelma" (vuodelta 2003). Valkoisessa kirjassa on esitetty noin 60-
kohtainen toimenpideohjelma, johon kuuluu jaksotettuja toimenpiteitä sekä 
uudelleentarkastusehdotuksia vuoteen 2010 asti. EU:lla on numeerinen ta-
voite vähentää tieliikenteen uhrien määrää 50 %:lla vuoteen 2010 mennessä 
tavoitteen laatimisvuodesta 2001. Tavoitteen saavuttamista arvioidaan sekä 
yhteisön tasolla että jäsenmaissa sopivilla tulosindikaattoreilla ja vuonna 
2005 tehdään kunnollinen tavoitteen saavuttamisen väliarviointi. Jos onnet-
tomuuksien määrä ei vähene vuoteen 2005 mennessä, komissio varaa itsel-
leen oikeuden lainsäädäntötoimiin ryhtymiseksi. Yhteisen tieliikenneturvalli-
suuspolitiikan keskeisenä päämääränä tulee olla tietoisuuden parantaminen 
ja ymmärryksen lisääminen ja päätavoitteena käynnistää yhteisiä, Euroopan 
laajuisia hankkeita ja vauhdittaa niitä kaikilla toimintatasoilla.  Vuoteen 2003 
mennessä vain Euroopan parlamentti oli kannattanut tavoitetta. Neuvosto ei 
ollut sitoutunut siihen ja jäsenvaltiot olivat vastahakoisia toteuttamaan yhtei-
sön toimia. Tieliikenteen uhrien määrän puolittaminen on kuitenkin lähinnä 
kansallisten ja paikallisten viranomaisten vastuulla. (EY:n komissio 2003; 
Euroopan yhteisöt, 2001)  
 
Onnettomuuksien vähentämiseksi tulee kaikki liikennejärjestelmästä vastaa-
vat toimijat sekä tienkäyttäjät saada motivoiduiksi yhteiseen tavoitteeseen 
sekä muuttamaan asennettaan tieinfrastruktuurin turvalliseen käyttöön. Tä-
hän voisi auttaa, jos kaikki asianomaiset toimijat saadaan allekirjoittamaan 
tieliikennettä ja sen turvallisuutta koskeva eurooppalainen peruskirja. Perus-
kirjan allekirjoittaja sitoutuu toteuttamaan Euroopan laajuista tieliikennetur-
vallisuustyötä ja politiikkaa. (EY:n komissio 2003)  
 
Euroopan yhteisön on ollut vaikea toimia liikenneturvallisuusalalla, koska sil-
lä ei ole 1990-luvulle mennessä ollut alalla nimenomaista toimivaltaa, vaik-
kakin liikenneturvallisuusalalla on annettu yli 50 direktiiviä. Maastrichtin so-
pimus antoi lopulta Euroopan yhteisölle oikeudellisen pohjan lainsäädäntö-
kehyksen laatimiselle ja toimenpiteiden toteuttamiselle. Toisaalta tieliiken-
teen turvallisuusongelmien ratkomiseen osoitetut varat eivät ole olleet eivät-
kä ole vieläkään ongelmien vakavuuden vaatimalla tasolla. Lisäksi vastuun 
ja varojen jakautuminen useiden liikenneturvallisuustahojen kesken sekä 
kansallisesti että alueellisesti rajoittaa laajamittaisten toimenpiteiden ja estää 
koordinoidun politiikan toteuttamista. (Euroopan yhteisöt, 2001) 
 
EU pyrkii levittämään tietoa parhaista liikenneturvallisuustoimista. EU yh-
denmukaistaa liikennerikkomuksista seuraavia rangaistuksia ja edistää uusi-
en teknologioiden käyttöönottoa tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi. 
Komissio on esittänyt valkoisessa kirjassa kaksi liikenneturvallisuusaloitetta. 
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Ensimmäinen koskee erityisten vaarallisten paikkojen yhdenmukaista mer-
kitsemistä ja toinen yhdenmukaistaa ylinopeuksia sekä kuljettajien veren sal-
litun alkoholipitoisuuden valvontaa ja seuraamuksia kansainvälisen kaupalli-
sen liikenteen osalta. (Euroopan yhteisöt, 2001)  
 
EU on esittänyt valkoisessa kirjassaan ja antamassaan tiedonannossa seu-
raavia liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Liikennerikkomusten tapahtumista 
tulee ehkäistä tiukentamalla tarkastuksia, soveltamalla tehokkaita, oikeasuh-
teisia ja varoittavia seuraamuksia koko EU:n alueella ja kehittämällä teknii-
koita, jotka tekevät tärkeimpien liikennesääntöjen rikkomisesta hankalampaa 
tai jopa mahdotonta (EY:n komissio, 2003). Erityisesti infrastruktuurin tekni-
siä ominaisuuksia lähennetään jäsenmaissa ja tieliikenteen merkintöjä yh-
denmukaistetaan. Esim. erilaisten merkintätapojen sekä opaste- ja suunnis-
tustaulujen kirjavuus on vaaratekijä liikenteessä. Vähitellen koko Euroopan 
laajuiselle verkolle asennetaan yhdenmukaiset merkinnät ja opasteet. Ko-
missio esittää valkoisessa kirjassa, että onnettomuuksille alttiit paikat lista-
taan asianmukaista merkitsemistä varten. (Euroopan yhteisö, 2001) 
 
Onnettomuuksiin sekä ruumiinvammoihin liittyvien tietojen keräämistä ja 
analysointia laajennetaan ja syvennetään. Lisäksi pohditaan, millaisia lisä-
toimenpiteitä esim. vakuutuksenantajat voivat soveltaa, jotta onnettomuus-
riskin aiheuttamat kustannukset jakautuvat paremmin. (EY:n komissio 2003) 
Mahdollisuutta saavuttaa tieliikenteen tarkastuksista ja vaikutustutkimuksista 
yhtä yleisiä kuin ympäristövaikutusten tarkasteluista tutkitaan varsinkin, jos 
hankkeille haetaan Euroopan yhteisön rahoitustukea. Rattijuopumuksia vas-
tustavaa toimintaa jatketaan sekä huumeiden ja lääkkeiden käyttöä koske-
viin ongelmiin pyritään tuottamaan uusia ratkaisuja. Komissio on antanut 
suosituksen jäsenvaltioissa sallitusta kuljettajien veren alkoholipitoisuudesta. 
(Euroopan yhteisö, 2001) 
 
Pitkällä aikavälillä aiotaan tehdä EU -säädös riippumattomista teknisistä tut-
kimuksista tieliikenteessä. Tutkimuksilla etsitään syitä onnettomuuksille sekä 
mahdollisuuksia lainsäädännön parantamiseen. Tutkimukset tehdään kan-
sallisella tasolla eurooppalaisen mallin mukaisessa aikataulussa. Tutkimus-
ten tulokset toimitetaan riippumattomista asiantuntijoista muodostuvalle, ko-
mission yhteydessä toimivalle komitealle, jonka tehtävänä on voimassa ole-
van lainsäädännön parantaminen ja menetelmien sopeuttaminen mm. tekni-
seen kehitykseen. (Euroopan yhteisö, 2001) 
 
EU:lla on suuri vastuu uusien, turvallisten ajoneuvojen kehittämisessä. Tä-
män yhteydessä älykkäiden liikennejärjestelmien käyttäminen on mahdolli-
suus. Uusista teknologioista on mm. vuonna 2001 tehty ehdotus nopeuden-
rajoittimista raskaissa ajoneuvoissa. Neuvostossa ja Euroopan parlamentis-
sa on käyty keskustelua myös linja-autojen turvavöiden käyttöpakkoa koske-
vasta direktiiviehdotuksesta ajoneuvoissa, joihin ne on asennettu. EU:lla on 
jo direktiiviehdotus, jonka mukaan linja-autojen valmistajien on varustettava 
linja-autojen kaikki istuimet turvavöillä. Myös sähköisen ajokortin käyttöönot-
to edistää liikenneturvallisuutta, kun ajokortitta ajamisesta tienpäällä kiinni-
jäävien kuljettajien rankaiseminen helpottuu. Lisäksi komissio on ehdottanut 
tunnelien turvallisuusnormeja koskevaa direktiiviä. (Euroopan yhteisö, 2001) 
 
Koska liikennemäärät kasvavat, nähdään välttämättömänä ajonopeuksien 
hallinnan parantaminen ja ruuhkien torjuminen. Tällä alalla lupaavinta tekno-
logiaa ovat älykkäät laitteet, joiden avulla voidaan ilmoittaa kuljettajalle joko 
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tienvarren tietotauluilla tai ajoneuvossa sisällä olevilla laitteilla erilaisista ajo-
nopeuteen vaikuttavista tekijöistä. Tärkeää olisi varustaa tienvieret sekä ajo-
neuvot mahdollisimman nopeasti tällaisilla varusteilla kaikissa EU-maissa ja 
varmistaa, että tietojärjestelmät ovat kaikkien käytettävissä. (Euroopan yh-
teisö, 2001) 
 
Jäsenvaltioita edellytetään vahvistamaan yhteistyötään ja jakamaan koke-
muksiaan onnettomuuksien ehkäisystä ja tutkinnasta. Komission yhteyteen 
perustetaan onnettomuustutkintaan perehtyneistä asiantuntijoista koostuva 
komitea, joka toimii komission neuvonantajana turvallisuuskysymyksiin liitty-
vän lainsäädännön kehittämisessä. (Euroopan yhteisö, 2001) Taulukossa 14 
on yhteenvetona koottu toimenpidekokonaisuudet, joita on valkoisessa kir-
jassa esitetty toteutettaviksi tieliikenteen turvallisuuden osalta vuoteen 2010 
mennessä. 

Taulukko 14. Vuoteen 2010 mennessä toteutettavat liikenneturvallisuustoimet koko 
EU:n alueella. (Euroopan yhteisö, 2001) 

1) Tavoitteena vähentää tieliikenteessä kuolleiden määrä puoleen vuoden 2001 
tasosta vuoteen 2010 mennessä. 

2) Vuoteen 2005 mennessä yhtenäistetään kansainvälisen kaupallisen liikenteen 
valvontaa ja seuraamuksia koskeva säännöstö erityisesti ylinopeuden ja ratti-
juopumusten osalta koko Euroopassa. 

3) Paikoista, joissa sattuu usein onnettomuuksia, laaditaan luettelo sekä niiden 
opastus yhdenmukaistetaan. 

4) Linja-autojen valmistajia vaaditaan varustamaan kaikki ajoneuvot turvavöillä. 
Direktiiviehdotus tehtiin vuonna 2003. 

5) Riskikäyttäytymistä ehkäistään sekä hyviä toimintatapoja edistetään vastuulli-
seen tieliikennekäyttäytymiseen kannustamalla. Tätä voidaan toteuttaa mm. 
kouluttamalla erityisesti nuoria kuljettajia. 

6) Alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden aiheuttamiin ongelmiin pyritään puuttu-
maan. 

7) Euroopan laajuisia menetelmiä kehitetään riippumattoman tutkimustyön edistä-
miseksi esim. perustamalla komission yhteyteen riippumattomien asiantuntijoi-
den muodostama komitea. 

 
Komission tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelmassa on esitetty seuraavat 
tieliikenneturvallisuustyön periaatteet. Tiellä liikkujia kannustetaan parem-
paan liikennekäyttäytymiseen, tekniikan kehittymistä hyödynnetään, tieinfra-
struktuuria parannetaan, tavaroiden ja matkustajien ammattimaisen kuljetuk-
sen turvallisuutta edistetään, ja onnettomuuksien uhrien ensiapua ja hoitoa 
sekä onnettomuuksia koskevien tietojen keruuta, analysointia ja levitystä pa-
rannetaan ja kehitetään. (EY:n komissio, 2003) 

6.2 Ruotsi 

Pohjoismaista Ruotsi on edelläkävijämaa liikenneturvallisuusasioissa ja eri-
tyisesti liikenneturvallisuusvision kehittämisessä. Lisäksi Ruotsin liikennetur-
vallisuustilanne on Pohjoismaista parhaalla tasolla. 
 
Ruotsin valtakunnallinen tie- ja liikennealan hallintolaitos Vägverket vastaa 
koko Ruotsin liikennejärjestelmän, yleisten teiden ohella myös kaupunkien ja 
kuntien katuverkkojen liikenneturvallisuudesta. Ruotsissa ei siis ole liikenne-
asioihin keskittynyttä ministeriötä. Tämän takia liikenneturvallisuus otetaan 
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huomioon erityisen hyvin Vägverket:n kaikessa toiminnassa: tienpidossa, 
kehitys- ja tutkimustyössä sekä liikenneturvallisuustietämyksessä ja sen li-
säämisessä Vägverket:n henkilökunnan keskuudessa. (http://www.vv.se, 
7.10.2004 ) 
 
Ruotsissa liikenneturvallisuustavoitteena on nollavisio. Nollavision perustana 
on eettinen kannanotto ja sen mukaan kukaan ei saa kuolla tai loukkaantua 
vakavasti tieliikenteessä. Ainoa hyväksyttävä liikenteessä kuolleiden luku-
määrä on siis nolla. Nollavision pohjalla on ajatus, että onnettomuudet ta-
pahtuvat inhimillisten virheiden takia. Nollavisio on luonnollisesti myös Väg-
verket:n liikenneturvallisuustyön perusta. Nollavision saavuttamiseksi on 
asetettu osatavoitteita. Numeerinen osatavoite on pienentää onnettomuuk-
sissa kuolleiden lukumäärää vähintään 50 % vuoteen 2007 mennessä vuo-
den 1996 tasosta. (http://www.vv.se, 30.11.2004) Nollavision saavuttami-
seksi on laadittu taulukon 15 mukaiset sanalliset osatavoitteet. 

Taulukko 15. Ruotsin nollavision mukaiset osatavoitteet. (http://www.vv.se, 
30.11.2004) 

1) Tieympäristöstä pyritään saavuttamaan sellainen, jolla voidaan minimoida tien-
käyttäjien tekemien virheiden riskit ja ehkäistä riskeistä koituvista onnettomuuk-
sista aiheutuvat vakavat vammat. Tämä otetaan huomioon sekä suunnittelussa, 
rakentamisessa että tieverkon ylläpidossa.  

2) Vägverket näyttää esimerkkiä matkojen ja kuljetusten laatutakuusta kaikessa 
toiminnassaan (omassa ja tilatussa).  

3) Jos on mahdollista, kaikki kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtaneet 
liikenneonnettomuudet analysoidaan toistumisen välttämiseksi.  

4) Kaikki liikenteen osapuolet innostutetaan toimimaan määrätietoisesti kohti tuot-
tavia, yhteisesti hyväksyttyjä tavoitteita.  

5) Liikenneturvallisuustyötä tehdään läheisessä yhteistyössä kaikkien tienkäyttäji-
en ja liikenneturvallisuustyötä tekevien tahojen ym. osapuolien kesken.  

6) Yleisön suhtautumisesta turvalliseen liikenteeseen otetaan irti kaikki hyödyt ja 
suhtautumista kehitetään edelleen parempaan suuntaan.  

 
Pohdittaessa nollavisiotavoitteen soveltuvuutta Suomeen tulee muistaa 
Ruotsin Vägverket:n sektorivastuu maan liikennejärjestelmän liikenneturval-
lisuustyöstä. Ruotsissa nollavisio on koko maan liikennejärjestelmän liiken-
neturvallisuustyön perusta. Nollavision soveltuvuutta Suomeen voidaan poh-
tia koko liikennejärjestelmän osalta, ei pelkästään yleisten teiden osalta. Lä-
hinnä nollavisio voisi soveltua Suomen valtakunnalliseksi tavoitteeksi. Nolla-
vision "osatavoitteiden" soveltamista voidaan kuitenkin harkita yleisten tei-
den tienpidon tavoitteiksi sopivilta osilta.  

6.3 Norja 

Norja on liikenteellisiltä piirteiltään samantyyppinen maa kuin Suomi kanssa, 
joten sen liikenneturvallisuustavoitteista saattaa löytyä soveltuvuutta Suo-
meen. 
 
Norjassa vastuu liikenneturvallisuustyöstä on liikenne- ja viestintäministeriöl-
lä. Norjan liikenne- ja viestintäministeriössä toimii yleisten teiden ja rautatei-
den pitoon keskittyvä osasto, joka ohjaa Norjan yleisten teiden hallintoa. 
(http://www.odin.dep.no, 6.10.2004) Norjan liikenne- ja viestintäministeriön 
alaisuudessa toimii yleisten teiden hallintolaitos Statens vegvesen. 
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(http://www.vegvesen.no, 6.10.2004) Vegvesen:n ohella Norjassa liikenne-
turvallisuustyössä toimii seudullisia sekä kunnallisia viranomaisia (OECD 
2002). 
 
Norjalla on liikenne- ja viestintäministeriön valtakunnallinen liikennesuunni-
telma vuosille 2006–2015, valtakunnallinen liikenneturvallisuusstrategia vuo-
sille 2002–2011 sekä Vegvesen:n, poliisin ja Liikenneturvaa vastaavan nor-
jalaisen organisaation, Trygg Trafik:n, toimintasuunnitelma vuosille 2002–
2011. Norjan liikenneturvallisuustyö pohjautuu nykyään Ruotsin mallin mu-
kaiseen nollavisioon. Nollavisio on kaiken liikenneturvallisuustyön taustalla, 
niin hallituksen, Vegvesen:n, poliisin, kunnallisessa kuin läänitason työssä. 
(http://odin.dep.no, 6.10.2004; http://www.transport.no/, 26.1.2005) 
 
Norjan liikenneturvallisuusvision saavuttamiseksi tarvitaan liikenneturvalli-
suustyössä aiempaa vankempaa keskittymistä vakavien onnettomuuksien 
ehkäisyyn. Vegvesen:n liikenneturvallisuustyö keskittyy pitkälti kohtaamis- ja 
suistumisonnettomuuksiin sekä suojaamattomille tienkäyttäjille tapahtuviin 
onnettomuuksiin. Onnettomuuksien vähentäminen vaatii erilaisten toimien, 
kuten fyysisten tieverkkoon kohdistuvien toimenpiteiden ja tienkäyttäjien 
käyttäytymiseen vaikuttavien toimien sekä kuljettajaopetuksen että valvon-
nan yhdistämistä. Tärkeää on myös huolehtia, että turvallisuusvaatimukset 
otetaan huomioon suunnittelussa ja että rakentamispäätökset sekä lopulliset 
teknisten ratkaisujen valinnat pohjautuvat turvallisuusanalyyseihin. Hyvä pe-
rusta on ottaa suunnittelun lähtökohdaksi ihmisen edellytykset kestää ulkoi-
sia rasituksia onnettomuuksissa. Liikenne- ja viestintäministeriö tulee suun-
nittelukaudella 2002–2011 panostamaan tieliikenneonnettomuuksien vähen-
tämiseen ja erityisesti painottamaan vakavien onnettomuuksien vähentämis-
tä. Vision saavuttamiseksi on ministeriön liikenneturvallisuusstrategiassa eri-
telty seuraavia osa-alueita, joihin pyritään panostamaan: 
 

1. yhteistyön parantaminen liikenneturvallisuustyössä 

2. turvallisten tieolosuhteiden varmistaminen kaikilla tasoilla kuten 

suunnittelu, toteuttaminen, ylläpitäminen, hoito 

3. käyttäytymistä säätelevät toimet 

4. liikennevalvonta, pakotteet ja sanktiointi 

5. panostus poliisin valvontatoimiin 

6. liikennekoulutuksen ja informaation parantaminen 

7. jatkuva panostus tietämyksen ja tiedon lisäämiseen 

8. tutkimustyö ja onnettomuuksien analysointi. (http://odin.dep.no, 
6.10.2004) 

 
Vegvesen:n, Trygg Trafik:n ja poliisin yhteisen liikenneturvallisuustoimenpi-
deohjelman mukaan vuonna 2011 liikenneturvallisuustilanteen tulee olla tau-
lukon 16 mukainen ja liikenneturvallisuustyötä tehdään tavoitetilan saavut-
tamiseksi. Taulukossa esitettyjen kohtien vaikutuksen on arvioitu olevan tar-
kastelujakson loppussa vuodessa vähintään sata kuollutta ja 300 vakavasti 
loukkaantunutta vähemmän vuonna 2011 nykytasoon, 300 kuollutta ja 1 400 
vakavasti loukkaantunutta vuosittain, verrattuna. (http://www.vegvesen.no, 
8.11.2004)  
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Taulukko 16. Vegvesen:n, Trygg Trafik:n sekä poliisin yhteisen liikenneturvallisuus-
toimenpideohjelman mukainen tavoitetila vuonna 2011. 
(http://www.vegvesen.no, 8.11.2004) 

1) Vähintään 85 % ajaa nopeusrajoitusten mukaisesti 
2) Enintään 0,2 % kaikkien kontrolloitujen kuljettajien ajokorteista hyllytetään 

päihtyneenä ajamisen seurauksena 
3) Vähintään 97 % kaikista kuljettajista sekä matkustajista käyttää turvavyötä 

ja lastenistuinta 
Vähintään 90 % lapsista sekä 75 % nuorista ja aikuisista käyttää pyöräily-
kypärää 
Vähintään 90 % pyöräilijöistä käyttää valoa pimeällä pyöräillessään 
Kaikki lapset sekä vähintään 50 % nuorista ja aikuisista käyttää heijastinta 

4) Vähintään 95 %:lla raskaiden ajoneuvojen kuljettajista on voimassa oleva 
pätevyystodistus 
Vähintään 95 %:ssa raskaista ajoneuvoista tulee olla hyväksytyt jarrutehot 
sekä hyväksytysti varmennettu lastaus 

5) Turvallisuuden tulee parantua 1700 km:n matkalla kaikkein onnettomuus-
alteimmilla tieosilla 

6) Ikäluokaltaan 17–25 -vuotiaiden liikenteessä kuolleiden ja vakavasti louk-
kaantuneiden lukumäärän tulee puoliintua 

6.4 Tanska 

Tanskassa tie- ja liikennealalla toimii liikenneministeriö. Liikenneasioita hoi-
detaan ministeriön kansliassa, lento-, tie- ja rannikkoliikenteen osastolla. 
Osasto jakautuu kolmeen osaan, joista yksi on keskittynyt tieliikenneturvalli-
suuteen ja kuljetuksiin. (http://www.trm.dk, 15.10.2004) Liikenneministeriön 
alaisuudessa toimii Tanskan tie- ja liikennealan hallintolaitos Vejdirektoratet. 
Lisäksi liikenneturvallisuustyötä tekevät alueellisella tasolla eri maakunnat ja 
läänit, ja paikallistasolla kunnat (OECD 2002). Tanskassa tienpidollinen hal-
linto poikkeaa muista Pohjoismaista. Tanskassa Vejdirektoratet vastaa nimit-
täin vain noin 1000–1500 km koko maan tieverkosta, kun taas kuntien rooli 
on erittäin keskeinen. Muissa Pohjoismaissa tienpidon hallintolaitoksella on 
keskeisin vastuu koko maan tienpidosta ja kuntien rooli on vähäisempi. 
 
Tanskan valtakunnallisen liikenneturvallisuusohjelman 2001–2012 on tuotta-
nut Tanskan tieliikenneturvallisuuskomitea, jolla on keskeinen rooli liikenne-
turvallisuusohjelmia kehitettäessä. Komitea on Tanskan liikenneministeriön 
asettama. Komitean tehtävänä on tuottaa tieliikenneturvallisuusaloitteita mm. 
asettaa valtakunnallisia liikenneturvallisuustavoitteita ja -päämääriä, jotka 
toimivat suuntaviittoina resurssien kohdentamisessa ja nykyisten sekä uusi-
en toimijoiden inspiroimisessa. Yksi komitean tulevaisuuden tavoitteista on 
lisätä ja tehostaa tutkimuksellista panostusta poliittisten linjausten kehittämi-
sessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa. http://europa.eu.int, 12.10.2004) 
 
Liikenneturvallisuusohjelman toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa 
ja arvioidaan neljän vuoden välein. Valtakunnallisen liikenneturvallisuusoh-
jelman lisäksi lääneillä/maakunnilla on omia alueellisia liikenneturvallisuus-
ohjelmia ja kunnilla omia paikallisia ohjelmia. Alueellisen ja paikallisen tason 
ohjelmat arvioidaan myös neljän vuoden välein. (http://europa.eu.int, 
12.10.2004) 
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Tanskan valtakunnallisen liikenneturvallisuusohjelman tieliikenneturvalli-
suusvisio on, että jokainen liikenneonnettomuus on liikaa. Visio on valtakun-
nallinen, kaikkien Tanskan tieliikenneturvallisuustyön osapuolten työn perus-
ta. Vision mukainen suunta on kohti liikennejärjestelmää, jossa tulevaisuu-
dessa ei tapahdu liikenneonnettomuuksia ja joka keskittää liikenneturvalli-
suustyön painopisteen onnettomuuksia ehkäiseviin toimenpiteisiin. 
(http://europa.eu.int, 12.10.2004) 
 
Vaikka visiolla pyritään estämään kaikki tieliikenteessä tapahtuvat onnetto-
muudet, on Tanskan numeerinen välitavoite vähentää kuolemaan johtaneita 
tai vakaviin loukkaantumisiin johtaneita onnettomuuksia vähintään 40 % vuo-
teen 2012 mennessä vuoden 1998 määrään verrattuna. Noin puolella Tans-
kan kunnista on lisäksi omia tavoitteita. (http://europa.eu.int, 12.10.2004) 
 
Arviolta noin 85 %:ssa kaikista Tanskassa tapahtuneista tieliikenneonnetto-
muuksista on mukana joku/jotkut neljästä seuraavasta tekijästä: ylinopeus, 
alkoholi, pyöräilijät ja liittymät. Tanskan tieliikenneturvallisuuskomitea on 
suositellut jatkuvaa panostusta näihin neljään painopisteeseen. 
(http://europa.eu.int, 12.10.2004) 

6.5 Islanti 

Islannissa liikenneturvallisuustyöstä vastaa liikenne- ja viestintäministeriö. 
Islannissa on myös liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa valtion hal-
lintolaitos Vegagerdin, joka vastaa liikenneturvallisuustyöstä yleisten teiden 
osalta (Vegagerdin, 2001). Lisäksi Islannissa on kunnallisviranomaisia, jotka 
tekevät liikenneturvallisuustyötä omalla alueellaan. (OECD 2002) 
 
Vegagerdin:lla on liikenneturvallisuuden parantamiseksi kymmenvuotisoh-
jelma vuosille 2002–2012. Päätavoitteena on vähentää vakavia liikenneon-
nettomuuksia, liikennekuolemia tai vakaviin loukkaantumisiin johtaneita on-
nettomuuksia, 40 % vuoden 2000 tasosta vuoteen 2012 mennessä. Luku-
määrällisesti tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2012 niitä tapahtuu enää 120, 
koska vuonna 2000 vakavia onnettomuuksia tapahtui Islannissa 200. (Bald-
vinsson B. E., 2004) Islannilla on myös toinen, pidemmän aikavälin tavoite 
vuodelle 2025. Vuonna 2025 vakavia liikenneonnettomuuksia saa tapahtua 
vuosittain korkeintaan 52. Lisäksi tulevaisuudessa pyritään siihen, ettei ke-
nenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti tieliikenteessä. Islannin 
ohjelmassa liikenneturvallisuuden lisäämiseksi on esitetty: 
 

1) järjestelmällistä liikenneturvallisuustoimintaa 

2) turvallisia ajonopeuksia, turvavyön (turvavarusteiden) käyttöä 

3) turvallisia ajotapoja (ajo-opetus, taitojen ylläpitäminen, ajokokeet) 

4) työtä alkoholin ja lääkkeiden käyttöä vastaan 

5) turvallisia teitä, katuja ja tieympäristöjä 

6) lisääntyvää valistustyötä ja tiedotusta. (Vegagerdin, 2001) 
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6.6 Alankomaat 

Alankomaiden liikenneturvallisuuspolitiikka keskittyy kestävän liikenneturval-
lisuuden ajatukseen. Alankomaiden liikenneministeriön julkisiin töihin kuten 
infrastruktuurin rakentaminen, ylläpito, hoito ja käyttö ja vesiasioiden hoitoon 
keskittynyt osasto asetti 1980-luvulla liikenneturvallisuustavoitteeksi, että 
vuoden 1986 tasosta 50 % tieliikennekuolemista ja 40 % sairaalahoitoon joh-
taneista onnettomuuksista tulee vähentää vuoteen 2010 mennessä. Vuonna 
1991 oli selvää, ettei tavoitteita saavuteta, jos perinteisiä toimintalinjoja jat-
ketaan. Vuonna 2001 kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä laski 
alle 1 000 onnettomuuteen. (http://europa.eu.int, 15.11.2004) 
 
Tällä hetkellä Alankomaissa on kansallinen tieliikenneturvallisuusohjelma ja 
sen lisäksi kansallisen ohjelman pohjalta laadittuja alueellisia ja paikallisia 
tieliikenneturvallisuusohjelmia. Seuraava askel tulee olemaan pitkän tähtäi-
men tieliikenneturvallisuusohjelman sulauttaminen Alankomaiden kansalli-
seen liikenne- ja kuljetusohjelmaan. (http://europa.eu.int, 15.11.2004) 
 
Alankomaiden liikenneturvallisuustyö pohjautuu toimintaan. Koska Alanko-
maat on tieliikenneturvallisuustasoltaan yksi Euroopan parhaista maista, pal-
jon työtä tieliikenneturvallisuuden eteen on jo tehty. Alankomaissa on paljon 
pyöräilijöitä, minkä takia niiden pyöräilyverkostot ovat kehittyneitä. Usein 
pyöräilijät on erotettu joko fyysisesti tai visuaalisesti ajoneuvoliikenteestä. 
Liikenneturvallisuusasioiden huomioimisesta on muodostumassa käytäntö 
uusien teiden suunnittelussa tai vanhojen korjaamisessa. 
(http://europa.eu.int, 15.11.2004) 
 
Tieliikenneturvallisuustyö priorisoituu Alankomaissa seuraaviin kohtiin. Yli-
nopeudet ovat yksi pääsyy onnettomuuksille, joten Alankomaissa pidetään 
nopeuksien valvontaa ja hallintaa yhtenä tieliikenneturvallisuusprioriteettina. 
Rakenteellisten liikenteenrauhoittamismenetelmien käyttö on laajaa ja auto-
maattiset nopeudenvalvontakamerat ovat yleisiä. Yksi pilottiprojekti oli "Intel-
ligent Speed Adaptation in the town of Tilburg", jossa kuljettajalla ei ollut 
mahdollisuutta päättää ajonopeudestaan itse, vaan ajoneuvon sisälle raken-
nettu tekninen laitteisto, joka toimi nopeustietokannan ja gps:n avulla, valitsi 
ajonopeuden. 
 
Suurin laillinen veren alkoholipitoisuus liikenteessä on Alankomaissa 0,05 %. 
Verrattuna 1970 -luvun tasoon olivat viikonloppuisin tapahtuvat rattijuopu-
mustapaukset vähentyneet 4,3 % vuoteen 1999 mennessä. Asetettu tavoite-
taso vuoteen 2000 oli 4,0 %. Vaikka rattijuopumukset ovat vähentymässä, 
on huumausaineiden alaisena ajaminen lisääntymässä, mikä vaatii tavoit-
teellista valvontatyötä. 
 
Noin 67 % kuljettajista käyttää turvavyötä taajamissa, etupenkillä istuvista 
matkustajista sitä käyttää noin 70 % ja takapenkillä matkustavista matkusta-
jista noin 46 %. Taajamien ulkopuolella lukemat ovat 80 %, 82 % ja 48 %. 
Turvavyön käyttöä pyritään lisäämään tiukemmalla valvonnalla ja julkisella 
kampanjoinnilla. Lisäksi uusia valvontamenetelmiä on kehitetty, testattu ja 
otettu käytäntöön mm. kuorma-autojen lastaamista ja huumausaineiden käy-
tön tunnistamista koskien. Ajoneuvoille tehdään ajokelpoisuustestejä ja li-
säksi liikenneministeriö tukee EuroNCAP -törmäystestiohjelmaa. 
(http://europa.eu.int, 15.11.2004) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

7.1 Liikenneturvallisuusvision kehittäminen 

Kaikissa Pohjoismaissa Islantia lukuun ottamatta on visio liikenneturvallisuu-
desta. Muilla kuin Suomella visio on nollavisio ja maasta riippuen nollavision 
kärkevyys vaihtelee. Suomen liikenneturvallisuusvisio on "pehmein" muihin 
Pohjoismaihin verrattuna. Samanlaiset eroavaisuudet on huomattavissa 
myös liikenneturvallisuustavoitteissa. Muiden Pohjoismaiden ja Alankomai-
den sanalliset tavoitteet ovat teräviä, selkeitä ja konkreettisiin toimiin keskit-
tyviä kokonaisuuksia. Tavoitteita läpikäytäessä muodostuu kuva siitä, että 
niiden pohjalla on konkreettisempi ajattelutapa kuin Suomen tavoitteiden 
pohjalla. Suomen tavoitteet ovat muihin verrattuina melko laajoja ja pidem-
mälle tähtääviä. Uutta valtakunnallista suunnitelmaa ja Tiehallinnon ohjel-
maa laadittaessa on hyvä mahdollisuus hyödyntää muiden Pohjoismaiden 
liikenneturvallisuustavoitteita ja -toiminnan painopisteitä. Tavoitteita ei vält-
tämättä ole mielekästä kopioida suoraan, mutta niitä voi käyttää mallina ja 
lähtöaineistona valmistelutyössä. 
 
Nollavision soveltuvuutta Suomeen on syytä pohtia uudelleen nyt, vaikka 
nykyinen liikenneturvallisuusvisio säilyneekin seuraavan viisivuotiskauden 
ajan. Onnettomuuksien vähentyminen on pysähtynyt ja liikenneturvallisuus-
vision ensivaihe on vähitellen saavuttamassa yhteiskunnan laajuisen hyväk-
synnän. Vision kehittäminen vielä enemmän nollavision suuntaan on ajan-
kohtaista, sillä sen avulla pysähtyneen liikenneturvallisuuskehityksen edis-
täminen saattaa parantua ja saada uutta pontta.  
 
Liikenneturvallisuusvisiota pidetään kuitenkin hyvänä. Visiolla on suurempi 
rooli kuin yleisesti kuvitellaan, sillä se on väline suunnata ajatuksia uudella 
tavalla. Pohdintaa on kuitenkin aiheuttanut se, miten visio konkretisoituu. 
Uuteen valtakunnalliseen suunnitelmaan pitää visiolle kehittää uudenlainen 
avaus, jolla se saadaan uudelleen tienkäyttäjien mieliin.  
 
Tiehallinnon nykyisessä liikenneturvallisuusohjelmassa ei ole vielä liikenne-
turvallisuusvision vaikutusta, mutta vision suuntaisia asioita on ohjelmassa 
käsitelty. Tämä asia pitää ottaa huomioon, sillä voimassa oleva valtioneu-
voston periaatepäätös velvoittaa kaikki toimimaan vision toteuttamiseksi. Vi-
sion vaikutuksen pitää näkyä uudessa Tiehallinnon ohjelmassa. Myöskään 
Tiehallinnon liikenneturvallisuustavoitteet eivät vastaa täysin valtakunnallisia 
liikenneturvallisuustavoitteita, minkä takia ohjelma on jonkin verran vanhen-
tunut. Kuitenkin tavoitteissa käsitellyt asiat ovat yleispäteviä ja tärkeitä, ja 
niiden toimintaperiaatteet mielletään vieläkin hyviksi. Ohjelma ei kuitenkaan 
ole ollut edes asiantuntijoiden aktiivisessa käytössä viime aikoina ja sen 
voimassaolokausi on loppumassa, minkä takia se vaatii uusimista. 

7.2 Tavoitteiden rakentuminen 

Valtakunnallinen tavoite, liikenteen kasvun hillintä ei ole toteutunut viime 
vuosina halutussa määrin. Liikenteen kasvun hillitseminen vaikuttaa hanka-
lalta nykyisen yhteiskunnan kehityksen puitteissa, kun väestö lisääntyy ja 
keskittyy kaupunkeihin. Tämä aiheuttaa kaupunkien sisäisten, lyhyiden mat-
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kojen kasvua ja toisaalta välimatkojen pitenemistä kasvukeskusten välillä, 
joka taas kasvattaa pitkämatkaista liikennettä. Esim. Norjassa asia painote-
taan käyttäytymistä sääteleviä ja toisaalta turvallisiin liikkumisympäristöihin 
painottuvia toimia. Liikenteen kasvun hillintää parempi tavoite saattaa toi-
saalta olla haastatteluissakin esitetty matkojen turvallisuuden lisääminen. 
Tätä perustelee se, että liikenteen kasvua on vaikea hillitä nykyisen yhteis-
kunnan kehityksen takia ja että ajatustavat ovat muuttumassa. 
 
Liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen on liikenteen kasvun hillinnän 
kaltainen laaja tavoite, jonka kärjistäminen on tarpeen. Kärjistetymmällä ta-
voitteella voi olla mahdollista vaikuttaa tehokkaammin ihmisten kiinnostuk-
seen liikenneturvallisuusasioita kohtaan. Mm. Ruotsin tavoitteissa liikenne-
turvallisuuden arvostuksen lisäämistä on käsitelty seuraavilla tavoitteilla: in-
nostutetaan kaikki tienkäyttäjät toimimaan määrätietoisesti kohti tuottavia ja 
yhteisesti hyväksyttyjä tavoitteita, sekä hyödynnetään ja kehitetään yleistä 
suhtautumista turvalliseen liikenteeseen. Liikenneturvallisuuden arvostuksen 
lisäämistavoite ja siihen liittyvät toimenpiteet voisi olla syytä jaotella koske-
maan erikseen liikenneturvallisuustyöhön vaikuttavia asiantuntijoita ja tien-
käyttäjiä, jolloin niiden kohdentaminen oikeille toimijoille onnistuu helpom-
min.  
 
Yksi valtakunnallisen suunnitelman pitkän aikavälin tähtäimistä on teknologi-
an oikea hyödyntäminen. Tämän mukaisia asioita on käsitelty myös Tiehal-
linnon nykyisessä ohjelmassa. Teknologisiin ratkaisuihin ja niiden hyödyn-
tämiseen pitää panostaa tulevaisuudessa entistä enemmän, sillä uudet tek-
nologiat ja mm. telematiikka ovat liikenneturvallisuustyön tulevaisuutta. Tek-
niikan hyödyntämisessä ja erityisesti ajoneuvoon sisälle saatavan reaaliai-
kaisen tiedon hyödyntämisessä tulee kuitenkin muistaa, että se ei saa aihe-
uttaa lisääntyvää liikenneturvallisuusriskiä kuten kuljettajan liikakuormitus. 
Telemaattiset ratkaisut ovat vielä melko kalliita ja niiden toiminnan luotetta-
vuus vaihtelee eli niitä toteutetaan melko harkitusti ja varovaisesti. Telemaat-
tisten ratkaisuiden laajamittainen hyödyntäminen vie vielä oman aikansa, 
vaikka halua hyödyntämiseen jo olisikin. 

7.3 Uuden ohjelman valmistelun haasteet 

Nykyisessä valtakunnallisessa suunnitelmassa on eritelty erikseen pitkän ja 
lyhyen tähtäimen tavoitteet. Samanlaisen jaottelun sisällyttäminen Tiehallin-
non ohjelmaan on mielekästä, sillä tällöin suuripiirteisiin tavoitteisiin on mah-
dollista saada uutta ponnekkuutta. Tavoitteiden erottelun mielekkyyttä tulee 
verrata ohjelmakauden pituuteen. Pystytäänkö viisivuotisella toimintakaudel-
la saavuttamaan pitkän tähtäimen tavoitteita edes osittain, miten pitkän täh-
täimen tavoitteiden saavuttamisen seuranta onnistuu ja voiko tavoitteiden 
erottelu kahteen eri suunnitelmaan (pitkä ja lyhyt aikajänne) jäsentää pa-
remmin nykyisiä, laajoja tavoitteita? Nykyisiä strategia- ja ohjelmakausien 
pituuksia on kritisoitu, ja hyvänä pidetään viisivuotista ohjelmakautta. Kun 
ohjelma tarkistetaan ohjelmakauden aikana, esim. Tanskassa liikenneturval-
lisuusohjelman toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa ja toteutumis-
ta arvioidaan neljän vuoden välein ja EU:n numeerista tavoitetta arvioidaan 
ja ohjelma tarkistetaan toimintakauden aikana, on viisivuotinen kausi hyvin-
kin perusteltu. 
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Koska valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen määrällinen lyhyen täh-
täimen liikenneturvallisuustavoite etääntyy, eli sen saavuttaminen on entistä 
vaikeampaa ja sitä on jo jouduttu siirtämään tulevaisuuteen, olisi hyvä pys-
tyä osoittamaan, kuinka paljon kukin liikenneturvallisuustoimija voi työllään 
vaikuttaa. Valtakunnallisen tavoitteen osittelu eri toimijoiden kesken on pe-
rusteltua, jotta eri toimijoiden liikenneturvallisuustyön tehokkuuksien arvioi-
minen on mahdollista. Tehokkuuksien arvioinnin vaikeutena on eritasoisten 
ja -luonteisten toimien mittaaminen ja yhteismitallistaminen. Numeerisen ta-
voitteen etääntymisen takia pohdintaa on herättänyt se, ovatko tavoitteet lii-
an pitkälle tähtääviä tai liian laajoja. Eräs keino liikenneturvallisuustyön te-
hostamiseksi ja kehittämiseksi on tavoitteiden radikaali uudistaminen, kärjis-
täminen, osittaminen, kohdistaminen ja konkretisointi. 
 
Tiehallinnon ohjelman valmistelua varten pitää miettiä tarkkaan, millaisella 
kokoonpanolla ohjelma valmistellaan. Tiepiirien liikenneturvallisuusasiantun-
tijoiden lisäksi valmistelevassa kokoonpanossa pitää olla mukana asiantunti-
jat eri tienpidon osa-alueilta, jotta liikenneturvallisuus tulee huomioitua koko 
tienpidon osalta. Tärkeää on myös, että valtakunnallista suunnitelmaa val-
mistelevassa liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnassa on edustus Tie-
hallinnon ohjelmaa valmistelevasta ryhmästä viemässä tienpitäjän näkökul-
maa ja toiveita valtakunnallisiin tavoitteisiin. Ohjelman valmistelussa tulee 
lisäksi huomioida laatimisajankohta. Nykyinen kanta on, että Tiehallinnon 
ohjelma valmistellaan vasta uuden valtakunnallisen suunnitelman valmistut-
tua tai rinnan valtakunnallisen suunnitelman kanssa, jotta uudet painotukset 
valtakunnallisissa tavoitteissa saadaan suoraan sisällytettyä Tiehallinnon oh-
jelmaan. Valtakunnallisen suunnitelman valmistelussa tiedottaminen alkaa 
heti työn käynnistyttyä. Tiedottaminen sekä raportointi valmistelun vaiheista 
myös Tiehallinnon ohjelman valmistelusta on syytä aloittaa mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. Suomalaista liikenneturvallisuustyötä on valmistelun 
yhteydessä myös hyvä evaluoida, sillä arviointi voisi tuoda uusia näkökulmia 
liikenneturvallisuustyöhön. 
 
Uudessa Tiehallinnon ohjelmassa pitää näkyä Tiehallinnon uusi ajattelutapa, 
jonka mukaan liikenneturvallisuustyö ei keskity vain liikenteen turvallisuu-
teen, vaan laajennetusti matkojen turvallisuuteen. Tällaista näkemystä on 
painotettu jo esim. Ruotsin nykyisessä liikenneturvallisuussuunnitelmassa. 
Lisäksi Tiehallinnon ulkopuolisten liikenneturvallisuustyötä tekevien toimijoi-
den mielestä tällainen ajattelutapa on hyvä. Uutta ajattelua on myös se, että 
liikenneturvallisuutta ei pidetä enää omana "pelikenttänään" vaan kansanter-
veydellisenä asiana. Uutta ajattelutapaa on myös se, että liikenneturvalli-
suusasioiden valmistelu pitää tehdä eri kansalais- ja tienkäyttäjäryhmien toi-
veiden ja tarpeiden pohjalta eli työn pohjalla pitää olla ymmärrys. Ohjelmas-
sa pitää korostaa liikenneturvallisuuden elinkaarta tienpidon elinkaaressa, eli 
miten liikenneturvallisuus huomioidaan kaikissa tienpidon eri vaiheissa. 
 
Uusia tavoitteita Tiehallinnon ohjelmaa varten valmisteltaessa pitää pohtia 
yhdyskuntarakenteen muutoksen merkitystä liikenneturvallisuuteen ja erityi-
sesti haja-asutusalueiden tyhjenemisen tai kaupunkiseutujen kasvamisen 
vaikuttavuutta. Tulevaisuudessa toimintaa on hyvä keskittyä kustannuste-
hokkuuden kannalta enemmän kaupunkiliikenteen ratkaisuihin ja pääteiden 
osalta enemmän päätieverkkoon liittyvään paikallisliikenteen aiheuttamiin 
tarpeisiin, vaikka seurauksena alueellinen näkökulma saattaa kärsiä. Pää-
teiden suunnittelu etenee tällä hetkellä pitkäjänteisempään suuntaan, joten 
siinä on hyvä mahdollisuus korostaa liikenneturvallisuusnäkökulmaa. Liiken-
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neturvallisuusohjelmaa valmisteltaessa tulee myös pohtia, kuinka paljon ny-
kyiseen infraan pitää vaikuttaa. Liikenneympäristöjä pitää ainakin parantaa. 

7.4 Tavoite ja toimenpidesuosituksia 

Uudessa Tiehallinnon ohjelmassa on syytä kärjistää tavoitteita ja asemoida 
toimenpiteitä, sillä nykyisestä ohjelmasta puuttuu hyvä jäsentely. Uudessa 
ohjelmassa pitää olla sekä toimintakauden alkuun kohdistuvia että pidem-
mälle tähtääviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Painotuksen pitää suuntautua 
mm. substanssiin, osaamiseen ja sen kehittämiseen, verkostoitumiseen ja 
viestintään. Ohjelmasta pitää tulla täynnä hyvää tietoa oleva kompakti paket-
ti, joka on helposti kaikkien saatavilla ja jolla on aiempaa enemmän näky-
vyyttä. Lisäksi ohjelman avulla pitää pystyä perustelemaan liikenneturvalli-
suushankkeiden valintaa/priorisointia sekä toteuttamista.  
 
Nykyinen Tiehallinnon ohjelma on rakenteeltaan laaja toimenpidelistaus, 
vaikka tarkat toimenpidelistat eivät kuulu strategioiden tai ohjelmien sisäl-
töön (ohjelmissa käsitellään toimenpiteitä, mutta yleensä ne on listat-
tu/niputettu erilaisiksi kokonaisuuksiksi). Tämän takia toimenpiteet pitää prio-
risoida ja ryhmitellä uudelleen. Nykymuodoissaan osa tavoitteista on koettu 
vanhentuneiksi ja mm. pienet ja tehokkaat liikenneturvallisuustoimenpiteet 
osittain jopa tehottomiksi. Uusia keinoja ja innovaatioita on syytä kehittää. 
 
Ohjelmassa tulee korostaa alueellisuutta eli alueellisten erojen huomioimista 
liikenneturvallisuustyön ohjauksessa, ratkaisua raha- ja resurssipulaan, ke-
vyen liikenteen väylästön tilan parantamistoimia, ja osaamisen kehittämistä 
sekä ylläpitämistä, sillä niitä on erityisesti toivottu haastatteluissa. Hyödyllistä 
on mm. liikenneturvallisuusasiantuntijoiden toimiminen yhteistyössä tienpi-
don hankinnan asiantuntijoiden kanssa koulutuksen kehittämiseksi. Tietä-
myksen lisäämistä edesauttavat suunnitelmien ja hankkeiden liikenneturval-
lisuustarkastukset. Lisäksi on toivottu toimia ja toimintatapoja liikenneturval-
lisuuden huomioimiseen tienpidon hankinnassa sekä keinoja raskaan liiken-
teen tuhoisuuden pienentämiseen onnettomuuksissa. 
 
Yhdeksi ratkaisuksi em. kohtiin on esitetty erilaisia teemapaketteja ja paino-
tussuuntia. Ne ovat perusteltuja siksi, että pienten ja tehokkaiden liikenne-
turvallisuustoimenpiteiden sirpaleisten vaikutusten pelätään "liukenevan" 
ympäristöön ja pitkäjänteisen työn kärsivän pieniä ja tehokkaita toimia toteut-
tamalla. Erilaisia painotussuuntia voi olla vaikeaa toteuttaa, kun tavoitteena 
on säilyttää liikenneturvallisuustyön yhtenäinen linja koko maassa ja jotta 
kaikki osapuolet kokevat tasapuolisuutta erilaisten painotussuuntien valinta-
mahdollisuuksissa. Alueellisuuden huomioiminen korostuu tosin painotuslin-
joissa, kun tiepiirit voivat itse valita, mihin suuntaan haluavat toimintaansa 
kehittää. 
 
Liikenneturvallisuustyön tulosohjausta pitää kehittää, sillä huolta on herättä-
nyt toiminnan järkevyys. Onko mielekästä korjata tieverkon tilannetta pieni 
osa kerrallaan? Laajempien kokonaisuuksien toteuttamista tosin rajoittaa 
yhä niukentuva rahoitus. Uusien rahoitusmallien kehittämistyölle on tarvetta. 
Tehokkaiksi miellettyjä rahoituskeinoja ovat olleet yhteistyöhankkeet kuntien 
kanssa sekä EU-rahoitteiset hankkeet. Myös pienten liikenneturvallisuustoi-
menpiteiden kytkeminen suurempiin hankekokonaisuuksiin kuten investoin-
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tihankkeet, hoitourakat tms. alentaa toimenpiteiden yksikköhintoja ja tällai-
nen käytäntö on mielletty tehokkaaksi. 
 
Erityisesti tulee pohtia eri toimenpiteiden vaikutuksia mm. kevyeen liikentee-
seen, jonka väylästö vaatii kehittämistä lähes kaikissa tiepiireissä. Vaikka 
kevyen liikenteen väylien toteuttamistarvetta on käsitelty uusimmassa halli-
tusohjelmassa, ei rahoituksen määrässä uskota tulevan tapahtumaan olen-
naista muutosta ainakaan seuraavan viisivuotiskauden aikana. Ratkaisu tä-
hän voisi olla toiminnan tehostaminen keskittymällä juuri tiettyihin edellä kä-
siteltyihin asiakokonaisuuksiin kuten teemapaketteihin. Toinen ratkaisu voisi 
olla uuden ohjelman  
 
Pieniä ja tehokkaita liikenneturvallisuustoimenpiteitä sekä TARVAa pidetään 
hyvinä ohjausvälineinä, vaikkakin liikenneturvallisuustyö on monikatseisem-
paa kuin pelkkien heva-pisteiden metsästys. Pienten ja tehokkaiden toimien 
toteuttamista puoltaa kuitenkin ajatus siitä, että nykyisellä vähäisellä rahoi-
tuksella liikenneturvallisuusvaikutuksia 
 
saadaan levitettyä laajemmalle alueelle. Pieniä ja tehokkaita liikenneturvalli-
suustoimia on ohjattu yksivuotisen ohjauskauden puitteissa, joka on lyhyt 
tavoitteellisen työn toteuttamisessa, kun jo viisivuotinen ohjelmakausikin 
koetaan lyhyeksi. 
 
Yhteistyön ja erityisesti ihmisten asenteisiin vaikuttavan yhteistyön roolia pi-
tää korostaa entistä enemmän. Psykologien tai kasvatustieteilijöiden rooli ei 
korostu nykyisin liikenneturvallisuustoimijoiden kentällä, mikä vaatii kehittä-
mistä. Poikkitieteellisen yhteistyön sekä viranomaisten ja tienkäyttäjien välillä 
käytävän vuoropuhelun merkitystä pidetään tärkeinä. Myöskään Tiehallinnon 
rajallisten resurssien takia ei oman toiminnan kehittämistä mielletä yhtä te-
hokkaaksi keinoksi verrattuna muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteis-
työhön. Koetaan, ettei valtioneuvoston asettamaa liikenneturvallisuustavoi-
tetta saavuteta ilman tehokasta ja koordinoitua yhteistyötä. Yhteistyölle tulee 
kuitenkin määritellä raamit ja vastuualueet, joihin kunkin toimijan työ kohdis-
tuu. On pohdittava sitä, mihin muuhun kuin pelkkään tienpitoon Tiehallinto 
voi vaikuttaa sekä sitä, miten yhteistyötä voidaan tehostaa Tiehallinnon si-
sällä ja muiden tahojen kanssa. 
 
Tiehallinnon kanssa tehty yhteistyö on koettu hyväksi, tehokkaaksi sekä tar-
peelliseksi ja Tiehallinnon liikenneturvallisuusosaaminen arvotetaan korkeal-
le. Parannettavaa löytyy tosin yhteistyökumppaneiden ajatusten ja toiminnan 
eli työn tarkoituksen ymmärtämisessä sekä työn laajakatseisuudessa. Yksi 
ratkaisuehdotus yhteistyön parantamiseksi on kaikkien liikenneturvallisuus-
toimijoiden tehokkaan yhteistyöverkon luominen. Ensin on kuitenkin saatava 
Tiehallinnon sisäinen yhteistyö toimivaksi ja sen jälkeen voidaan keskittyä 
ulkoisen yhteistyön kehittämiseen ja systematisointiin. 
 
Kansainvälisen ja EU:nkin edellyttämän yhteistyön kehittämisessä hyvä kei-
no on pohjoismainen (esim. PTL:n kautta tuotettu) yhtenäinen liikenneturval-
lisuusstrategia (johon kaikki Pohjoismaat sitoutuvat). Suomessa ei nimittäin 
ole saatavilla tarpeeksi liikenneturvallisuustietämystä parantavaa koulutusta, 
joten pohjoismaisella, aiempaa kiinteämmällä yhteistyöllä voi olla mahdollis-
ta tuottaa entistä parempaa tietoa, tiedon välitystä ja kouluttautumismahdol-
lisuuksia liikenneturvallisuusalan toimijoille. Yhteisen pohjoismaisen liikenne-
turvallisuustyön turvin voisi olla mahdollista saavuttaa helpommin EU:n lii-
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kenneturvallisuustavoitteissa korostuneet yhteiset linjaukset ja käytännöt ai-
nakin pohjoismaisella tasolla. 
 
Uudelta valtakunnalliselta suunnitelmalta ja Tiehallinnon ohjelmalta toivotaan 
perusteluja päätöksentekoon. Liikenneturvallisuudella pitää pystyä peruste-
lemaan selkeämmin hankkeiden tarpeellisuutta, sillä siten voidaan ehkä 
mahdollistaa suurempi liikenneturvallisuustyöhön kohdistettu rahoitus. Julki-
suudessa pitää tuoda vahvemmin esille se, mitä toimenpiteitä voidaan to-
teuttaa ja miten ne vaikuttavat, jos resursseja on enemmän. Ohjelman val-
mistelussa pitää pohtia hankepäätösperusteita ja sitä, miten liikenneturvalli-
suus on huomioitu hankkeissa. 

7.5 Lopuksi 

Tässä kappaleessa on taulukoitu yhteenvetona työssä esille tulleet tärkeät 
tai kehittämistä vaativat asiat seuraavaan valtakunnalliseen suunnitelmaan 
ja Tiehallinnon ohjelmaan. Tulokset ovat taulukossa 17. Taulukossa esitetty-
jä asioita ei ole priorisoitu. 
 
Liikenneturvallisuus on pysynyt viime vuosina samalla tasolla ja vain kasva-
vien liikennemäärien aiheuttamaan liikenneturvallisuuden heikkenemiseen 
on pystytty vastaamaan. Valtakunnallista numeerista liikenneturvallisuusta-
voitetta on jouduttu siirtämään tulevaisuuteen eikä sitä ilmeisesti tulla nyky-
toimin saavuttamaan. Liikenneturvallisuustyössä ei siis ole edistytty tavoitel-
lusti eikä kokonaistulosta voi pitää erityisen onnistuneena. Yleisesti Suomen 
liikenneturvallisuustaso on kuitenkin yksi maailman parhaista, joten tilanne ei 
ole erittäin hälyttävä moniin muihin maihin verrattuna. Liikenneturvallisuuden 
eteen on kuitenkin tehtävä töitä, vaikka se maailmanlaajuisesti tarkasteltuna 
vaikuttaakin hyvältä, sillä vision mukaisen tilanteen saavuttaminen tulee 
viemään vielä aikaa. Uusia keinoja ja innovaatioita on syytä kehittää niin val-
takunnallisesti kuin Tiehallinnon toiminnassa. 
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Taulukko 17. Tärkeitä haasteita, painotuksia sekä keinoja korostettavaksi Tiehal-
linnon uudessa liikenneturvallisuusohjelmassa ja valtakunnallisessa 
liikenneturvallisuussuunnitelmassa. 

Haasteet Painotukset Keinot 
Nollavision soveltuvuus Suo-
meen, muiden maiden liiken-
neturvallisuussuunnitelmien 
hyödyntäminen 

Kompakti ja näkyvä paketti 
täynnä hyvää tietoa, joka on 
helposti kaikkien saatavilla 

Toimenpiteiden asemointi/ 
priorisointi/niputtaminen 

Liikenneturvallisuusvision vai-
kutus Tiehallinnon ohjelmassa 
ja valtakunnalliset tavoitteet 
Tiehallinnon ohjelman lähtö-
kohdaksi 

Painotus mm. substanssiin, 
osaamiseen ja sen kehittämi-

seen, yhteistyöhön, verkostoi-
tumiseen ja viestintään

Uusia keinoja ja innovaati-
oita 

Pitkän ja lyhyen aikavälin ta-
voitteiden jaottelemisen mie-
lekkyys verrattuna ohjelma-
kauden pituuteen 

Liikenneturvallisuushankkei-
den valinnan/priorisoinnin se-
kä toteuttamisen perustelemi-
nen 

Teemapaketit ja painotus-
suunnat vrt. pienet ja te-
hokkaat liikenneturvalli-
suustoimet 

Ohjelmakauden pituus, pitkä 
jänne ja heti alkuun kohdistu-
via toimenpiteitä 

Liikenneturvallisuuden huomi-
oiminen tienpidon hankinnas-
sa 

Uudet rahoituskeinot ja -
mallit 

Sekä valtakunnallisten että 
Tiehallinnon tavoitteiden tar-
kistaminen ja kärjistäminen 

Perusteluja päätöksen tekoon, 
hankkeiden perustelu liikenne-
turvallisuudella julkisuudessa 

Tulosohjauksen kehittämi-
nen   

Tiehallinnon ohjelmaan Tiehal-
linnon uudet ajattelutavat 
(matkaketjujen turvallisuus, 
liikenneturvallisuus kansanter-
veysongelmana, ymmärrys 
työn perustana) ja yhdyskunta-
rakenteen muutoksen merkitys 
liikenneturvallisuudelle 

Alueellinen näkökulma, raha- 
ja resurssipula, kevyen liiken-
teen väylästön tila, raskaan 
liikenteen tilanne, osaamisen 
kehittäminen ja ylläpitäminen, 
liikenneturvallisuustarkastuk-
set ja -auditoinnit 

Panostaminen pääteiden 
tilanteeseen 

Eri liikenneturvallisuustoimijoi-
den työn tehokkuuden osoit-
taminen ja vertaileminen 

Teknologian hyödyntämisen 
painottaminen (erityisesti te-
lemaattiset ratkaisut) 

Maankäytön suunnittelu 
yhdessä liikennesuunnitte-
lun kanssa 

Tiehallinnon ohjelman valmis-
telu uuden valtakunnallisen 
suunnitelman valmistuttua tai 
rinnan valtakunnallisen suun-
nitelman kanssa, valmistelu-
kokoonpanon koostumus, tie-
dottamisen aloittaminen heti 
valmistelutyön käynnistyttyä 

  

Suomalaisen liikenneturvalli-
suustyön evaluointi 
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VALTAKUNNALLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN 
SUUNNITELMAN 1993–1996 SISÄLTÖ. 
 

- turvalliset ja taloudelliset 
nopeudet

- yhtenäiset nopeudet

Yleisten teiden 
liikenneympäristön 
kehittäminen

- tieympäristön 
parantaminen

- talviliikenteen riskien 
pienentäminen

- tieverkon kunnosta 
huolehtiminen

- tienpitoon ja 
liikenneolosuhteisiin liittyvä 
tiedotus

Nopeuksien säätely 
taajamissa ja 
taajamasäädökset

- nopeusrajoitusten 
porrastaminen

- taajamien ajovalopakko

- kevyen liikenteen 
olosuhteiden kehittäminen

- kaupunkikeskustojen 
liikenteellinen saneeraus

- liikenneväylien suunnit-
telijoiden ja kunnossa-
pitäjien koulutus Nopeuksien säätely 

yleisillä teillä

- suojatieturvallisuuden 
parantaminen

Liikenteen valvonta ja 
rikkomusten 
seuraamukset

- liikenteen valvonta

- seuraamusjärjestelyjen 
kehittäminen

- katkoton 
turvallisuuskasvatus

- yleistä/lapset/nuoret/ 
työikäinen 
väestö/ikääntyvät

- turvallisuustiedotus

Liikenteen uhrien 
ensihoidon 
tehostaminen

- riskikuljettajien 
ohjausjärjestelmä

- autovarkauksien ja 
auton luvattoman käytön 
estäminen

- rattijuopouden 
vähentäminen ja 
liikenneraittiuden 
edistäminen

- ensihoidon 
nopeuttaminen

- ensihoidon tason 
parantaminen

Tutkimus- ja 
kehittämistoiminta ja 
seuranta

- tutkimus ja 
kehittämistoiminta

- liikenneturvallisuustyön 
ohjaus ja seuranta

Alueellinen 
liikenneturvallisuustyö

- moottorikelkkojen 
turvallisuus

- moottoripyöräilijoiden 
turvallisuus

- raskaan liikenteen 
turvallisuus

- mopojen turvallisuus

- liikenneopettajien 
koulutus

- pakettiautojen 
turvallisuus

- läänitason työ
- kuntatason työ

- turvalaitteiden käyttö

- tietoperustan 
kehittäminen

Ajoneuvoturvallisuuden 
parantaminen

- ajoneuvon ominaisuudet

Kuljettajakoulutuksen 
ja -tutkinnon 
kehittäminen

- uusien kuljettajien riskin 
pienentäminen

- kuljettajien jatkokoulutus

- ammattikuljettajien 
koulutus

- muu kevyeen 
liikenteeseen liittyvä

- henkilökohtaisten 
suojalaitteiden käytön 
laajentaminen

- liikennetarpeen 
vähentäminen 
kaavoituksen kautta

Kevyen liikenteen 
turvallisuuden 
parantaminen

- säädösten kehittäminen

Yleiset ohjelmat Taajamien 
erityisohjelmat

Yleisten teiden 
erityisohjelmat

Liikennemäärien 
vähentäminen

Liikenneturvallisuus-
valistus

Taajamien 
liikenneympäristön 
kehittäminen

Ohjelma OhjelmaOhjelma Ohjelma

- joukkoliik. ja yhdist. 
kuljetusten suosiminen

- erityisrahoitus- muotojen 
kehittäminen

- fyysisen liikenteen 
korvaaminen tieto- 
liikenteellä ja logistiikan 
hyväksikäyttö

 



 Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelma 87
 LIITTEET  

 
 

Liikenneturvallisuussuunnitelma 1997-2000

Toiminta:

Painopistealueet:

- lisätään poliisivalvontaa taajamissa

- aktivoidaan liikunta- ja nuorisojärjestöjä ym. kansalaisjärjestöjä 
liikenneturvallisuustyöhön

- rationalisoidaan ja yhdistetään kuntien julkisia henkilökuljetuksia
- kehitetään tutkimuksellisia menetelmiä vaikutusten selvittämiseksi

- varusmiehille suunnattua valistusta tehostetaan tukemalla puolustusvoimien 
työtä

- Liikenneministeriö kehittää kuljettajakoulutuksen ja -tutkintojen sisältöä, 
enemmän huomiota riskien tunnistamiseen ja välttämiseen

- suunnitellaan tarkasti toiminta ongelmanuorten keskuudessa

- nuoriin kuljettajiin vaikutetaan tukemalla kotien ja kaveripiirien 
vaikutusmahdollisuuksia - yleisrajoitus 40 km/h, toteutetaan sitä tukevia 

ratkaisuja, yli 40 km/h rajoituksia vain turvallisilla 
pääväylillä

- kevyen liikenteen sääntömuutoksia tuetaan 
parannustoimilla

- porrastettu nopeusrajoitusjärjestelmä

- tuetaan julkisen liikenteen edellytyksiä

- parannetaan autokantaa, liikenneturvallisuutta ja 
ympäristön tilaa taloudellisella ohjauksella ja 
verotuksen keinoin 

- edistetään liikennejärjestelmäsuunnittelua ja eri 
liikennemuotojen yhteisiä järjestelyjä

Liikenteen kasvun hillitseminen

tarjotaan henkilöauton kanssa kilpailukykyisia 
vaihtoehtoja sekä lyhyt- että pitkämatkaiseen 
liikenteeseen nostamalla julkisen liikenteen 
palvelutasoa ja kehittämällä liityntäpysäköinti-ratkaisuja

- vähennetään pitkien työmatkojen tarvetta
- minimoidaan liikennesuoritetta

lähtökohtana ihmisten päivittäisten liikkumis-tarpeiden 
turvaaminen

tuetaan liikenteelle turvallisten asenteiden muodostumista ja edistetään mm. 
henkilökohtaisten turvavälineiden käyttöä

- korostetaan yhteistyötä kuntatasolla

tiedotuksessa korostetaan julkisen liikenteen merkitystä liikenneturvallisuutta 
parantavasti

- kehitetään kuntien liikenneturvallisuusarviointia ja 
sen menetelmiä

kehitetään turvallisia, terveellisiä, virikkeellisiä ja 
viihtyisiä elinympäristöjä

Taajamien liikenneturvallisuuden 
parantaminen Tienkäyttäjien vuorovaikutuksen parantaminen

- kuljettajakoulutuksen opetuksen tasoa nostetaan mm. kehittämällä sille 
laatumittari

- parannetaan liikennetietoutta ja -taitoja mm. jatkuvan ajankohtaisen 
liikennetiedotuksen keinoin

lisätään tietoa vuorovaikutuksen merkityksestä sekä eri osapuolten ongelmista ja 
osaamisesta mm. kampanjoinnilla

- kuntien työsuojeluvastuullisia aktivoidaan sisällyttämään liikenne-
turvallisuusasiat osaksi työsuojelua

- kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstöä koulutetaan antamaan 
liikenneturvallisuusopastusta 

- Liikenneturva edistää kuntien työtä kehittämällä aineistoa ja toimintamalleja, ja 
kampanjoi ajankohtaisista teemoista

vähennetään nuorten kuljettajien riskikäyttäytymistä liikenteessä

- turvalliset ja yhtenäiset kevyen liikenteen yhtey-det 
(myös pysäkeille) huomio mm. ajoneuvoliiken-teen 
risteämiskohtiin, kunnossapidon paranta-minen

- rangaistukset porrastetaan paremmin rikkomusten vaarallisuuden mukaan sekä 
kehitetään rikkomusten uusijoille seuraamusmuotoja, joiden käyttöä tutkitaan

- fyysisen liikenneympäristön parantamisen sekä 
liikennevalistus ja -kasvatustoiminnan integroiminen

- varmistetaan, että peruskouluille on tarjolla riittävästi aineistoa ja nyky-aikaisia 
toimintamalleja, jotka mahdollistavat tarkoituksenmukaisen liikennekasvatuksen

ehkäistään yhdyskuntarakenteen hajoamista 
yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjauksella, jolloin 
liikennetarve vähenee suunnittelu liikenteen heikoimpien osapuolten (lapset, 

iäkkäät, liikuntarajoitteiset) ehdoilla, kevyen liikenteen 
turvallisuuden parantaminen

- selvitetään mahdollisia lainsäädännöllisiä uudistuksia mm. aloitetaan 
lainsäädännön valmistelu mopo-opetuksesta ja mahd. ajokortista 15-vuotiaille ja 
selvitetään kevytmoottoripyörän kuljettajan ikäräjän nostamisesta 18 vuoteen

- kaupunkiseutujen sisäistä liikennettä vähen-netään 
mm. palvelut ja työpaikat asuntoalueille, tuetaan 
julkisen liikenteen edellytyksiä, asuin-alueiden 
sisäiset matkat kevyen liikenteen matkoja

herätetään tienkäyttäjien tietoisuus vuorovaikutuksen merkityksestä ja lisätään 
tietoa liikenteen eri osapuolten ongelmista ja osaamisesta, mahdollisuus selviytyä 
liikenteessä turvallisesti läpi elämän

yhteistyötä eri sektoreiden (Liikenneministeriö, Tielaitos,
kunta, poliisi, Liikenneturva ym.) kesken sekä 
asukkaiden ja suunnittelijoiden kesken

VALTAKUNNALLISEN LIIKENNETURVALLISUUS-
SUUNNITELMAN 1997–2000 SISÄLTÖ. 
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Liikenneturvallisuussuunnitelma 1997-2000

Toiminta:

Painopistealueet:

korostetaan valistuksessa sosiaalisen vastuun 
merkitystä

otetaan käyttöön ratkaisuja, joilla toistuvasti ratti-
juoppouteen syyllistyvien ajamista voidaan ehkäistä

- anniskelu- ja vähittäismyyntilupahakemuksia 
käsiteltäessä huomioidaan liikenneturvallisuus-seikat

peruslähtökohtana tilanneraittius

Suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien 
vähentäminen ja niiden seuraamusten 

lieventäminen

rajoitetaan alkoholin saatavuutta tai käytetään muita 
tehokkaita alkoholipoliittisia keinoja

julkisia liikennepalveluja kohdennetaan riskiajankoh-tiin 
ja riskiryhmille sekä tehostetaan riskiajankohtien 
valvontaa

Liikennejuopumusten vähentäminen

- liikenneraittiuskampanjoinnilla pyritään nostamaan 
ensimmäisen rattijuopumuksen kynnys mahd. 
korkeaksi

ylläpidetään väestön mahd. kielteistä asennetta 
rattijuoppouteen, lisätään sosiaalista kontrollia

erityisryhmien tietämystä alkoholin, lääkkeiden ja 
huumeiden yhteiskäytön vaikutuksista liikenteessä 
lisätään

kehitetään päätieverkolle uudenlaisia tieratkaisuja, jotka 
vastaavat nopeustasoltaan, turvallisuudeltaan ja 
kustannuksiltaan kestävän kehityksen periaatteita

- talvikunnossapitoa tehostetaan mm. aikaistetaan 
liukkauden torjuntaa keliolosuhteet huomioiden

selvitetään taloudellisesti tarkoituksenmukaiset 
ratkaisut ajonopeuksien alentamiseksi

valvontaa tehostetaan alueilla, joilla ylinopeudet 
aiheuttavat eniten ongelmia

poliisille valtakunnallinnen, yhtenäinen valvonta-
käytäntö ja riittävät resurssit, pääteille automaattista 
valvontaa yhä enemmän

- kehitetään tiemerkintöjä ja kuljettajan vireystasoa 
nostavia toimia

- lisätään palautteella varustettuja nopeuden ja 
ajoetäisyyden näyttötauluja

- ajoneuvokohtaisten nopeusrajoittimien käyttöä 
laajennetaan

- kuljettajille ajantasaista keli-informaatiota

- yleisrajoitusten alentaminen osuuksilla, joilla 
tienvarsiasutus sitä edellyttää

- poliisin liikennevalvontaa ja valvontamenetelmiä 
kehitetään

- liikennejuopumusvalvontaa tehostetaan ja 
kohdistetaan ongelmapaikkoihin,  tarkkuusalkometrit 
laajaan käyttöön

- talvinopeusrajoitusten laajempi käyttö ja kokeillaan 
mahdollisuuksia alentaa nopeuksia muuttuvilla 
nopeusrajoitusmerkeillä  huonon kelin aikaan 
vilkasliikenteisillä pääteillä

- kehitetään malleja kuljettajien jatkokoulutukseen 
sekä kuljettajakoulutuksessa painotetaan riskien 
tunnistamista ja tiedottamista suuriin ajonopeuk-siin 
liittyvistä riskeistä

- autoilijoiden huomiota pyritään kiinnittämään 
enemmän ajoneuvon ja renkaiden kuntoon

- panostetaan uudentyyppisen 2-ajorataisen tien 
kehitykseen

- seurausten lieventämiseksi pehmennetään tien 
reunaympäristöjä mm. levennetään pientareita

- panostetaan automaattiseen nopeuden-valvontaan 

- toistuviin rattijuopumuksiin syyllistyneiden autoihin 
ajonestolaitteet sekä selvitetään mahdollisuudet 
ajoneuvon takavarikointiin tai kilpien poistamiseen 
määräajaksi

- uusia vaikutuskeinoja itäliikenteeseen kehitetään

- alkoholilainsäädännön muutos? (taajamien 
ulkopuolella järjestettävien hupitilaisuuksien 
järjestäjillä olisi velvoite järjestää kuljetuksia)

- selvitetään nykyistä enemmän alkoholin ja 
lääkkeiden vaikutusta ajosuorituksiin

- terveydenhuollon panosta alkoholin ja muiden 
päihdehaittojen ehkäisyssä lisätään

- tiedotuksessa korostetaan rattijuoppouden 
sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia sekä inhimillisiä 
kärsimyksiä

- kehitetään rattijuoppojen hoitoonohjaus-, laitoshoito- 
ja yhdyskuntapalvelujärjestelmiä
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VALTAKUNNALLISEN LIIKENNETURVALLISUUS-
SUUNNITELMAN 2001–2005 SISÄLTÖ. 

Tavoite Painopiste-alue Tiehallinnon keinot

- liikenneturvallisuus osaksi laatu- ja 
johtamisjärjestelmiä

otetaan liikenneturvallisuus osaksi laatu- ja johtamisjärjestelmiä

- liikenneturvallisuus paremmin maankäytön 
suunnitteluun

kehitetään kansalaisten osallistumismenettelyä suunnitteluun

- suunnittelijoiden tietopohjaa parannetaan parannetaan onnettomuustilastojen luotettavuutta, laatua ja 
kattavuutta

- liikennekasvatuksen roolia vahvistetaan 
päiväkodeissa ja kouluissa

kerätään entistä tarkemmin toimenpiteiden kustannus- ja 
vaikutustietoja ja parannetaan tietojen käytettävyyttä

- poliisin panostusta liikennevalvontaan lisätään suunnataan tutkimustoimintaa maankäytön ja 
liikennejärjestelyjen turvallisuutta koskeviin kysymyksiin

suunnitellaan ja toteutetaan koulutusta ja tuotetaan aineistoa 
suunnittelijoille ja kaavoitajille

- porrastettua nopeusrajoitusjärjestelmää toteutetaan taajamissa otetaan porrastetut nopeusrajoitukset käyttöön 
laajamittaisesti

- nopeusrajoituksia tuetaan hidasteilla tarvittaessa porrastettuja nopeusrajoituksia tuetaan tarvittaessa 
rakenteellisilla ratkaisuilla

- täydennetään kevyen liikenteen verkkoja + 
risteämisjärjestelyt

kevyen liikenteen ja autoliikenteen risteämiskohdat 
suunnitellaan huolellisesti, taajama-alueilla kevyen liikenteen 
verkkoa täydennetään

- selvitetään mahdollisuudet kunnalliseen 
nopeusvalvontaan tieympäristöä perhmennetään taajamien sisääntuloteillä

- laajennetaan heijastimen käyttösäännöstä tarkistetaan yleisten teiden nopeusrajoitukset kylä- ja 
asutuskohdissa

- selvitetään mahdollisuudet laskea promilleraja 
0,2:een ja ottaa käyttöön huumeraja 0

- laajennetaan turvalaitteiden käyttövelvollisuutta ja 
valmistellaan pp-kypärän käyttösäännös

- ergonomiavaatimukset esim. hands free -puhelin -

- parannetaan iäkkäiden ja ammattikuljettajien 
terveydentilan seurantaa

- nuorille kokonaisohjelma

- tarkistetaan nopeusrajoitusjärjestelmää
tarkistetaan tiekohtaiset ja paikalliset nopeusrajoitukset, 
alennetaan yleisrajoitusta, laajennetaan talvirajoituksia ja 
uusitaan nopeusrajoituksia koskeva ohjeistus

- parannetaan pääteiden turvallisuutta
pyritään säätelemään uuden, turvallisuusongelmia aiheuttavan 
maankäytön leviämistä pääteiden varsille yhdessä kuntien 
kanssa

- kokeillaan nopeuden älykästä säätelyä
päätieverkon varsien maankäytön aiheuttamat ongelmat 
ratkotaan käyttämällä rinnakkaisyhteyksiä ja toteuttamalla muita 
turvallisuustoimia

- laajennetaan automaattivalvontaa + selvitetään 
mahdollinen haltijavastuu tehdään keskikaidekokeiluja yksiajorataisille pääteille

- kelien ja häiriöiden seurantaa + informaatio parannetaan pääteiden turvallisuutta mm. reunaympäristöä 
pehmentämällä

parannetaan pääteiden talvihoitoa erityisesti rannikkoalueilla

toteutetaan tilapäisiä turvallisuutta parantavia toimia ennen 
lopullista rakenteellisten keinojen toteutumista

toteutetaan kuljettajalle palautetta antavia järjestelmiä 
ajonopeuksien säätelyssä lähinnä vapaaehtois- ja virkakäytössä

kehitetään keli- ja häiriötiedottamista

Kuljettajiin 
vaikutta- 
minen

Suistumis- ja 
kohtaamis- 

onnettomuuk- 
sien vähentä- 

minen ja 
seurausten 

lieventäminen

Liikennetur- 
vallisuuden 
arvostuksen 
lisääminen

Taajamien 
turvalli- 
suuden 
paranta- 
minen
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VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS 
TIELIIKENTEEN TURVALLISUUDEN 
PARANTAMISESTA. 

18.1.2001  
Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta   
Valtioneuvosto on tehnyt vuosina 1993 ja 1997 periaatepäätöksen tieliiken-
teen turvallisuuden parantamisesta. Vuonna 1997 tehdyssä periaatepäätök-
sessä valtioneuvosto asetti tavoitteeksi vuodelle 2005 liikenneturvallisuuden 
jatkuvan parantamisen siten, että vakavimmat henkilövahingot vähenevät 
yhtä nopeasti kuin 1990-luvulla ja että Suomessa lähennytään Ruotsin ja 
Norjan turvallisuustasoa. Liikennekuolemien vuotuinen määrä olisi vuonna 
2005 alle 250.  
 
Liikenneturvallisuustilanne parantui 90-luvulla odotettua nopeammin aina 
vuoteen 1996 asti. Kehitykseen vaikutti sekä suunnitelmallinen liikennetur-
vallisuustyö että taloudellinen lama, jonka seurauksena liikenteen kasvu py-
sähtyi ja jatkui ennustettua hitaampana. Vuonna 1997 liikenteessä kuoli 438 
ihmistä, seuraavana vuonna 400 ja vuonna 1999 431 ihmistä. Ennakkotieto-
jen perusteella vuosi 2000 on edellistä parempi. Hyvä kehitys on kuitenkin 
pysähtynyt ja viime vuosikymmenelle asetettu puolittamistavoite jää saavut-
tamatta.  
 
Kansainvälisissä vertailuissa Pohjoismaat ovat korkean turvallisuustason 
maita. Niiden keskinäisessä vertailussa Suomi on heikommalla tasolla kuin 
Ruotsi ja Norja, mutta jonkin verran paremmalla tasolla kuin Tanska. Jos ta-
voite alle 250 kuolemasta vuoteen 2005 mennessä toteutuisi, Suomessa oli-
si turvallisuustaso, jota ei Ruotsissa eikä Norjassa ole vielä saavutettu.  
 
Viime vuosien pysähtyneen turvallisuuskehityksen johdosta vuosille 2001–
2005 laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelmalla pitäisi 
laskennallisesti pystyä vähentämään 150 liikennekuolemaa, jotta vuodelle 
2005 asetettuun tavoitteeseen varmimmin päästäisiin.  Lopullisen ohjelman 
kokonaisvaikutukset ovat laskennallisesti 120 liikennekuolemaa ja sekin 
edellyttää huomattavaa lisäpanostusta liikenneturvallisuustyöhön.  
  
Valtioneuvosto tarkistaa vuonna 1997 asettamaansa liikenneturvallisuusta-
voitetta siten, että vuonna 2010 liikennekuolemien määrän on oltava alle 
250. Tarkistettu tavoite merkitsisi, että vuonna 2005 Suomi olisi samalla tur-
vallisuustasolla kuin Ruotsi ja Norja ovat olleet 90-luvun loppupuolella.  
 
Valtioneuvosto hyväksyy pitkällä aikavälillä Suomelle liikenneturvallisuus-
vision, jonka mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei ke-
nenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikennetur-
vallisuussuunnitelman tavoitteena on luoda edellytykset liikennejärjestelmän 
jatkuvalle kehittämiselle siten, että vuoden 2025 paikkeilla vuosittainen lii-
kennekuolemien määrä on enintään 100. 
 
Valtioneuvosto on tehnyt raha-asiainvaliokunnan alustavan käsittelyn jälkeen 
periaatepäätöksen, jossa edellytetään, että liikenneturvallisuustavoitteen 
saavuttamiseksi vuosina 2001–2005 valmistellaan ja toteutetaan seuraavia 
toimenpiteitä:  
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Liikenteen kasvun hillintä  
1. Liikenteen kasvua hillitään suosimalla maankäytön suunnittelussa ja 

tonttipolitiikassa eheyttävää rakentamista ja joukkoliikenteelle, käve-
lylle ja pyöräilylle soveltuvia yhdyskuntarakenteita. Joukkoliikenteen 
kilpailukykyä parannetaan erityisesti siellä, missä se voi olla todelli-
nen vaihtoehto henkilöautolle. Jalankulkua ja pyöräilyä edistetään 
kiinnittäen erityistä huomiota niiden turvallisuuteen. Liikenneturvalli-
suusnäkökohdat otetaan huomioon maakunta-, yleis- ja asemakaa-
voissa. Näkökohtien huomioon ottamisesta laaditaan uudet ohjeet.  

2. Investointihankkeita valittaessa kiinnitetään entistä enemmän huo-
miota joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen hankkeiden rahoitukseen, 
sillä niiden toteutuminen riippuu usein ratkaisevasti valtion rahoituk-
sesta. Hankkeiden vaikutuksia arvioidaan entistä enemmän liikenne-
politiikan tavoitteiden suhteen.  

 
Teknologian oikea hyödyntäminen  

3. Huolehditaan siitä, etteivät uudet tekniset järjestelmät ja laitteet kas-
vata liikenteen onnettomuusriskejä ja että turvallisuuden vaatimukset 
kaikilta osin täyttyvät ennen kuin niitä otetaan yleiseen käyttöön. Tä-
mä edellyttää panostamista tutkimustoimintaan, lainsäädäntöön ja 
muuhun sääntelyyn sekä standardisoinnin kehittämistä.  

 
Liikenneturvallisuuden arvostaminen  

4. Pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvisio edellyttää, että liikennetur-
vallisuus on tieliikennepolitiikan ensisijainen tavoite. Viranomaiset si-
toutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja laativat toimintasuunnitelmansa nii-
den mukaisesti. Turvallisuustyöhön osallistuvien päättäjien, suunnit-
telijoiden ja toteuttajien järjestelmällisellä kouluttamisella varmiste-
taan turvallisuusajattelun toteutuminen käytännön ratkaisuissa. Lii-
kenneturvallisuustyöhön varataan aiempaa enemmän resursseja niin 
valtionhallinnossa kuin kunnallishallinnossa.  

5. Kuljetusyrityksille ja muulle elinkeinoelämälle tarjotaan menetelmiä 
liikenneturvallisuuden sisällyttämiseksi laatujärjestelmiin. Julkishallin-
to on edelläkävijä vaatien henkilö- ja tavarakuljetuksilta turvallisuutta.   

6. Liikenneturvallisuustyön roolia vahvistetaan sisällyttämällä se maan-
käytön ja liikenteen suunnittelu- ja laatujärjestelmiin sekä koulutta-
malla eri alojen suunnittelijoita. Otetaan käyttöön eri suunnittelutasoil-
la ja toteutuksessa liikenneturvallisuusauditointi sekä kaavoituksessa 
että tie- ja liikennesuunnittelussa.  

7. Parannetaan liikenneonnettomuustilastojen peittävyyttä ja edusta-
vuutta sekä saatavuutta liikenneturvallisuustyön tarpeisiin.  

8. Kaikille kansalaisille annetaan elinikäisellä liikennekasvatustyöllä riit-
tävä tieto ja taito liikkua turvallisesti liikenteessä. Varmistetaan liiken-
nekasvatuksen asema kouluissa.   

9. Poliisin panostusta liikennevalvontaan lisätään asteittain niin, että se 
vastaa 1990-luvun alun tasoa. Nopeusvalvontaa kehitetään siihen 
suuntaan, että myös vähäisiin ylinopeuksiin puututaan.  

 
Taajamien turvallisuuden parantaminen  

10. Liikenneympäristön suunnittelun lähtökohtana ovat lapset ja erityises-
ti iäkkäät, jotka liikkuvat liikenteessä niin jalan, pyörällä, mopolla kuin 
autollakin. Heikoimpien tienkäyttäjien tietojen ja taitojen perusteella 
suunnitellussa liikenneympäristössä on kaikkien turvallinen liikkumi-
nen mahdollista.   
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11. Kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi taajamissa jatketaan 
edelleen porrastettujen nopeusrajoitusten käyttöön ottoa. Rajoitusten 
tukemiseksi toteutetaan ajonopeuksia alentavia rakenteellisia toimia 
alkaen sellaisista kohteista, joissa tietä ylittäviä lapsia tai iäkkäitä on 
paljon. Kaduilla tai kaavateillä, joilla nopeustaso on 50 km/h tai 60 
km/h kevyen liikenteen risteämiskohdat autoliikenteen kanssa raken-
netaan turvallisiksi. Taajamien kevyen liikenteen verkkoja täydenne-
tään. Samalla pyritään minimoimaan risteämiskohtia autoliikenteen 
kanssa sekä kevyen liikenteen keskinäisiä vaaratilanteita. Kevyen lii-
kenteen turvallisuutta kohennetaan alentamalla nopeusrajoitusta 
myös kylä- ja asutuskohdissa yleisen tieverkon varrella.  

12. Heijastimen käyttösäännöstä laajennetaan koskemaan taajama-
alueita ja valaistuja teitä.  

13. Selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön kunnallinen nopeusvalvon-
ta täydentämään poliisin valvontaa.   

 
Kuljettajiin vaikuttaminen  

14. Kaikkien kuljettajien päihteiden käytön vähentämiseksi selvitetään 
edellytykset rattijuopumuksen promillerajan alentamiseksi 0,5:stä 
0,2:een. Selvitetään myös mahdollisuudet ottaa käyttöön huumeiden 
0-raja.  

15. Lisätään turvalaitteiden käyttöä valistuksen ja valvonnan keinoin. 
Laajennetaan turvalaitteiden käyttöpakkoa kaikkeen ajoneuvokalus-
toon ja taksin kuljettajiin. Valmistellaan suositusluonteinen säännös 
pyöräilykypärän käytöstä.  

16. Parannetaan yhteiskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa ajoneuvon kul-
jettamiseen silloin, kun se vaarantaa kuljettajan oman tai muiden tiel-
läliikkujien turvallisuuden. Terveystarkastusten tehokkuutta paranne-
taan kehittämällä terveydentilan ja ajokyvyn seurantamenetelmä. 
Selvitetään mahdollisuudet parantaa tiedonkulkua ajokykyyn vaikut-
tavista sairauksista lääkäreiltä ajokorttiviranomaisille. Kehitetään lii-
kennelääkärijärjestelmää ongelmallisia ajokyvyn arviointeja varten.  

17. Kehitetään hyväksymismenettely ajoneuvoihin sijoitettaville ja niissä 
käytettäville telemaattisille järjestelmille, laitteistoille ja palveluille. 
Valmistellaan lainsäädäntö matkapuhelimien käytön kieltämiseksi il-
man hands free – laitteistoa ja säännellään myös kuljettajien muiden 
telemaattisten laitteiden käyttöä ajon aikana.   

18. Riskikuljettajien ohjausjärjestelmää kehitetään edelleen. Ajokieltoja 
koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan siten, että ajo-oikeuteen puut-
tumisen kynnystä tarkistetaan, ajokiellot ovat riittävän pitkiä ja että ne 
kohdistuvat ammattikuljettajiin samalla tavalla kuin muihin kuljettajiin.  

19. Iäkkäille kuljettajille tarjotaan yksilöllisesti räätälöityä tietoa ja koulu-
tusta. Huolehditaan myös siitä, että iäkkäille on tarjolla muita 
liikkumisvaihtoehtoja silloin, kun he eivät enää halua tai pysty 
jatkamaan ajamista.  

20. Nuorten kuljettajien onnettomuusriskin alentamiseksi valmistellaan 
tavoitteellinen kokonaisohjelma, jossa käsitellään sekä ajokorttia var-
ten annettavaa kuljettaja-opetusta ja kuljettajantutkintoa että kuljetta-
jantutkinnon jälkeistä koulutusta ja uuteen ajokorttiin mahdollisesti lii-
tettävien ohjaavien ja ajo-oikeutta rajoittavien toimien käyttöä.  

21. Kehitetään ammattiliikenteen kuljettajille terveydenhuoltojärjestelmä 
terveyden-tilan ja ajokyvyn seuraamiseksi. Selvitetään mahdollisuu-
det valmistella lainsäädäntö, jonka mukaan ajopiirturin ja nopeuden-
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rajoittimen toistuvasta käytöstä poistamisesta voidaan rangaista kul-
jettajan ohella myös ajoneuvon haltijaa sekä peruuttaa liikennelupa.  

 
Suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen ja seurausten lie-
ventäminen  

22. Tarkistetaan nopeusrajoitusjärjestelmä liikenneturvallisuuden edellyt-
tämään tasoon. Selvitetään tiekohtaisten nopeusrajoitusten laajen-
tamistarve päätieverkon ulko-puoliselle tiestölle. Selvityksen pohjalta 
päätetään yleisrajoitusratkaisusta. Samalla tarkistetaan yleisten tei-
den nopeusrajoitusten ohjeistus. Talviajan turvallisuuskehityksen ol-
lessa riittämätön harkitaan talviajan nopeusrajoitusten laajentamista. 
Kehitetään edelleen mahdollisuuksia ottaa käyttöön vaihtuvia nope-
usrajoituksia vilkasliikenteisillä pääteillä ajonopeuksien alentamiseksi 
keliolosuhteiden niin vaatiessa.   

23. Pääteiden turvallisuutta parannetaan oleellisesti. Kuntien ja maakun-
tien kanssa yhteistyössä pyritään säätelemään uuden, turvallisuus-
ongelmia aiheuttavan maankäytön leviämistä pääteiden varsille. Pai-
nopisteenä on yksiajorataisten pääteiden turvallisuuden parantami-
nen rakenteellisin keinoin. Aloitetaan uusien ratkaisujen, kuten esi-
merkiksi keskikaiteellisten teiden kokeilut.  

24. Laajennetaan automaattista nopeudenvalvontaa pääteillä siten, että 
ainakin 800 km päätieverkosta on valvonnan piirissä. Automaattisen 
valvonnan tehostamiseksi ja laajentamiseksi selvitetään mahdolli-
suudet valmistella lainsäädäntömuutos, jonka perusteella vähäisten 
ylinopeuksien seuraamukset voitaisiin määrätä ajoneuvon haltijalle. 

  
Alueellinen liikenneturvallisuustyö  

25. Aluehallinnossa liikenneturvallisuustyöhön varataan riittävät resurssit, 
jotta kuntien liikenneturvallisuustyötä voidaan tukea ja vastata yhteis-
työtarpeisiin. Selvitetään mahdollisuudet sisällyttää liikenneturvalli-
suustyö lääninhallitusten lakisääteisiin tehtäviin. 

26. Lääninhallitukset tarkistavat liikenneturvallisuussuunnitelmiaan ja 
tehostavat niiden toteutusta tämän periaatepäätöksen pohjalta ottaen 
huomioon erityisesti alue- ja paikallistason työhön soveltuvat toimet. 
Tärkeänä tehtävänä on motivoida ja tukea kuntien työtä. Lääninhalli-
tukset seuraavat periaatepäätöksen toteutumista läänin alueella ja 
raportoivat siitä liikenne- ja viestintäministeriölle.  

27. Paikalliselle tasolle esitettyjen toimien toteuttaminen edellyttää liiken-
neturvallisuuden arvostusta kuntien päätöksentekijöiden ja suunnitte-
lijoiden keskuudessa. Liikenneturvallisuuden pitää olla ensisijainen 
tavoite liikennesuunnittelussa ja osa kuntien laatu- ja suunnittelujär-
jestelmiä. Kunnat asettavat tavoitteeksi ajantasaisen liikenneturvalli-
suussuunnitelman laatimisen ja toteuttamisen eri sektoreiden yhteis-
työnä. Kuntalaisia aktivoidaan edelleen osallistumaan liikenneturvalli-
suustyöhön. Kunnat kehittävät yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja kun-
talaisten kanssa 

 
Turvallisuustoimien toteuttaminen, toteuttamisen edellytykset ja seuranta  

28. Liitteenä olevassa liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuosille 2001–
2005 on esitetty liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan suosit-
tamat toimet sekä ohjelman kokonaiskustannukset ja vaikutukset. 
Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että viranomaiset, organisaatiot ja 
kunnat toteuttavat suunnitelmaa mahdollisimman laajasti ottaen 
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huomioon tämän periaatepäätöksen kannanotot ja järjestävät omalta 
osaltaan turvallisuustoimien toteutuksen seurannan.  

29. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että resursseja kohdennetaan eri hal-
linnonaloilla tässä periaatepäätöksessä esitettyihin toimiin ja että lii-
kenneturvallisuustyön arvostusta parannetaan kaikkien vastuutaho-
jen keskuudessa.  

30. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimeenpanoa koordinoi liikenne- ja 
viestintäministeriön yhteydessä toimiva liikenneturvallisuusasiain 
neuvottelukunta. Liikenne- ja viestintäministeriö raportoi tarvittaessa 
valtioneuvostolle suunnitelman etenemisestä ja liikenneturvallisuus-
tavoitteen toteutumisesta 
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Tavoite Toimintaperiaate Päämäärät 2005

1.
Liikenne-
järjestelmän 
turvallisuus

Tiehallinto toimii aktiivisesti 
valtakunnallisten, alueellisten ja 
paikallisten liikennejärjestelmien 
turvallisuuden lisäämiseksi.

1. Tiehallinto on yhdessä maakuntien, kuntien ja eri liikennemuotojen ja liikenteen 
edustajien kanssa osallistunut maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseen. Yhteistyöllä 
on edistetty liikkumisen ja kuljetusten hoitamista minimoimalla autoliikenteen tarvetta 
sekä parannettu kevyen ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Alueellinen 
liikenneturvallisuussuunnittelu täydentää osaltaan liikennejärjestelmän suunnittelua. 
Toimien ansiosta liikenteen aiheuttamat terveyshaitat ovat vähenemässä

2.

Liikenne-
turvallisuus-
tavoitteeseen 
sitoutuminen

Tiehallinto sitoutuu yhteiskunnan 
asettamaan 
liikenneturvallisuuden 
parantamistavoitteeseen, jota se 
toteuttaa kulloinkin käytettävissä 
olevilla resursseilla parhain 
mahdollisin keinoin.

1. Tiehallinto on sisällyttänyt liikenneministeriön asettamat turvallisuustavoitteet ja 
laitoksen liikenneturvallisuusstrategian valtakunnallisiin tienpidon ohjelmiin sekä 
toiminnan ohjaukseen. 2. Tiepiirit ovat laatineen alueelliset strategiat 
turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi ja sisällyttänyt ne alueellisiin tienpidon ohjelmiin. 3. 
Liikenneturvallisuuden vaatimukset tunnetaan. Liikenneturvallisuuden ja muiden 
tavoitteiden välisiä ristiriitoja osataan käsitellä eri tilanteisiin ja oloihin sopivilla 
menettelytavoilla.

3. Yleisten teiden 
turvallisuuslaatu

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

1. Liikennejärjestelmän kannalta hyvän taajamatieverkon hierarkian säilyttämiseksi tai 
parantamiseksi on toimittu yhteistyössä kuntien kanssa. Autojen nopeustasot on sovitettu 
taajamaympäristöihin. 2. Yhteistyössä kuntien kanssa on edistetty asukkaiden ja kevyen 
liikenteen kannalta turvallisia ja terveellisiä taajamaympäristöjä. 3. Tiestö ja autojen 
nopeustasot mahdollistavat yhdessä turvallisen, toimivan ja ympäristön huomioon ottavan 
liikenteen. Erityisesti on panostettu päätieverkon henkilövahinkoriskin pienenä 
pitämiseen. 4. Kevyelle liikenteelle on osoitettu mahdollisimman turvalliset ja verkollisesti 
jatkuvat yhteydet.

4.

Pitkäjänteinen työ 
vakavimpien 
onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi

Tiehallinto etsii ja ottaa käyttöön 
keinoja erityisesti 
liikennekuolemien ja muiden 
vakavien henkilövahinkojen 
vähentämiseksi yhdessä 
liikenteeseen ja sen 
turvallisuuteen vaikuttavien 
muiden osapuolten kanssa.

1. Tiehallinto on tehnyt pitkäjänteistä tutkimus- ja kehittämistyötä liikennekuolemien ja 
muiden vakavimpien henkilövahinkojen ehkäisemiseksi. 2. Tiehallinto on vähentänyt 
liikennekuolemia kohdistamalla liikenneturvallisuustoimia kevyen liikenteen 
onnettomuuksiin taajamissa ja haja-asutusalueilla sekä autojen kohtaamis- ja 
suistumisonnettomuuksiin haja-asutusalueilla.

5.

Kansalaisten 
osallistuminen ja 
tienpidon 
laadunhallinta

Organisaatiota ja toimintaa 
kehittäessään Tiehallinto 
parantaa kansalaisten 
osallistumismahdollisuuksia ja 
varmistaa tienpidon 
liikenneturvallisuuslaadun tilaus- 
ja tuotantotoiminnassa.

1. Tiehallinnossa on toimivat, vakiintuneet menettelytavat tiestön 
liikenneturvallisuusongelmien havaitsemiseksi ja kansalaistenpalautteiden huomioon 
ottamiseksi. 2. Tilaustoiminnassa on määritelty tuottajien ja tuotteiden 
liikenneturvallisuusvaatimukset ja niitä myös seurataan. Suunnittelun, rakentamisen ja 
kunnossapidon laadunvalvonta ottaa huomioon liikenneturvallisuuden. Tuottajilta 
edellytetään liikenneturvallisuuden sisällyttämistä tuotteidensa laatujärjestelmiin.

6.
Liikenne-
turvallisuus-
tietämys

Tiehallinto huolehtii omin toimin 
sekä yhteistyössä eri tahojen 
kanssa 
liikenneturvallisuustietämyksen 
ajanmukaisuudesta ja 
turvallisuustiedotuksesta.

1. Tiehallinto on huolehtinut henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutuksesta sekä riittävän ja 
ajan tasalla olevan liikenneturvallisuustietouden saatavuudesta. Henkilöstö on vastuussa 
liikenneturvallisuustietämyksensä kehittämissetä sekä liikenneturvallisuuden huomioon 
ottamisesta omassa toiminnassaan. 2. Tiehallinnossa liikenneturvallisuuden tutkimus- ja 
kehittämistoiminta (t&k-toiminta) on kohdistunut turvallisuuden kannalta keskeisimpiin 
ongelmiin ja kehittämistarpeisiin sekä hyödyntänyt ajankohtaista koti- ja ulkomaista 
kehitystä. Tulosten käyttöönotto on tehokasta. 3. Tiehallinto on tiedottanut 
liikenneturvallisuuteen vaikuttavista muuttuvista ja muuttuneista tieliikenteen oloista. 
Yhdessä muiden liikenne- ja liikenneturvallisuusalalla toimivien kanssa on kampanjoinnilla 
ja muulla tiedonvälityksellä tuettu hyvää liikennekäyttäytymistä. Viranomaisten keskinäistä 
vuorovaikutusta ja yhteistyötä on kehitetty.

TIEHALLINNON LIIKENNETURVALLISUUSOHJELMAN 
2005 TARKKA SISÄLTÖ. 
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Toimintasuositukset tavoitteiden saavuttamiseksi:  
 
Liikennejärjestelmän turvallisuus 
Päämäärä 1.1: 
• tiepiirit osallistuvat alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadin-

taan yhdessä kuntien ym. tahojen kanssa 
• kaikki suunnitelmat liikennejärjestelmäsuunnittelusta alueellisiin kehittä-

misohjelmiin sekä yleisten teiden tie- ja liikennesuunnitelmat nivoutuvat 
toisiinsa, tukevat toisiaan ja ne tehdään keskinäisessä vuorovaikutuk-
sessa 

• Tiehallinto edistää osaltaan liikennejärjestelmäsuunnittelussa tärkeiksi 
havaittujen hankkeiden toteuttamista 

• joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia pyritään Tiehallinnon taholta 
edistämään mm. muodostamalla turvallisia ja tehokkaita matkaketjuja 

• Tiehallinto toimii kevyen liikenteen turvallisen kulun ja aseman edistämi-
sen ja parantamisen puolesta 

• alueellisen liikenneturvallisuuden parantaminen on yksi Tiehallinnon 
liikenneturvallisuustyön tavoitteista, jota tiepiirit yhdessä muiden tahojen 
ja sidosryhmien kanssa edistävät mm. osallistumalla läänien 
liikenneturvallisuusasioita käsitteleviin neuvottelukuntiin sekä läänien ja 
kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien laadintaan sekä tuottamalla 
suunnitelmia varten tukimateriaalia ja välittämällä tietoa 

• maankäytön suunnittelua Tiehallinto tukee tarjoamalla asiantuntemus-
taan liikenneturvallisuusasioita käsiteltäessä 

• taajamissa, joissa ei ole tuotettu liikenneturvallisuussuunnitelmaa, tiepiirit 
selvittävät mahdolliset turvallisuusongelmat yleisten teiden osalta.  

 
Liikenneturvallisuustavoitteeseen sitoutuminen 
Päämäärä 2.1: 
• Tiehallinnon ja LVM:n tulosohjausta yhtenäistetään ja yhteistyötä kehite-

tään, jolloin TTS:n rooli kasvaa; tästä seuraa lisäksi liikenneturvallisuutta 
parantavien toimien suuntaamisen, vaikutusten arvioinnin ja seurannan 
kehittäminen, ja pitkän tähtäimen tavoitteiden laatiminen sekä strategian 
ja ohjelman seuranta siten, että turvallisuustavoitteet täyttyvät ja kehitys-
työ on strategian tavoitteiden mukaista 

• Tiehallinnossa etsitään uusia, vaihtoehtoisia ratkaisumalleja erilaisilla 
rahoitustasoilla ongelmakohtien parantamiseen ja niiden kustannuste-
hokkuutta arvioidaan.  

Päämäärä 2.2: 
• alueellisen liikenneturvallisuuden toimintalinjan toteuttaminen ja toteut-

tamisen seuraaminen tapahtuu tiepiireissä 
• TTS:n ja toteutettavien liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden 

vaikutukset arvioidaan tiepiiritasolla  
• tiepiirit pyrkivät liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin yhteen 

sovittamalla toimenpiteiden tavoitteet muihin tavoitteisiin 
• tiepiirit ylläpitävät liikenneturvallisuusohjelmiaan, myös valtakunnallisesta 

yhteensopivuudesta huolehditaan ohjelmien kehitystyössä.  
Päämäärä 2.3: 
• Tiehallinto ottaa kantaa ja pyrkii ratkaisemaan eri tavoitteita koskevia ris-

tiriitoja ja asettaa tavoitteita myös tärkeysjärjestykseen 
• suunnittelussa otetaan huomioon liikenneturvallisuuden asettamat tavoit-

teet ja vaatimukset muihin tavoitteisiin nähden, jolloin tavoitteiden ja vaa-
timusten analysointi ja arviointi selkiytyy.  
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Yleisten teiden turvallisuuslaatu 
Päämäärä 3.1: 
• taajamien liikenneympäristön parantamistoimenpiteinä painotetaan no-

peasti toteutettavissa olevia, pieniä ja tehokkaita toimia; kuitenkin taaja-
mien keskustateitä saneerataan kohteissa, joissa on sekä liikenneturval-
lisuusongelmia että tarvitaan ympäristöllisiä kohentamistoimia; ennen 
saneerausta voidaan liikenneturvallisuuden kannalta vaikeissa kohdissa 
tehdä pienempiä toimenpiteitä 

• kuntia tuetaan toteuttamaan selkeää väylähierarkiaa taajamissa 
• taajamakeskustojen ohikulkuteillä erotetaan eri liikennemuodot omille 

väylilleen sekä tuotetaan turvallisia liittymä- ja risteämisjärjestelyjä; ohi-
kulkuteitä toteutettaessa niiden turvallisuusvaikutusanalyysi ulotetaan 
koskemaan myös olemassa olevia yhteyksiä; jos taajaman ohikulku-
väylää ei ole, sopeutetaan liikenne taajamaympäristöön 

• kaupunkien pääväylien suunnittelussa uuden ohjeistuksen mukaan ote-
taan huomioon toimivuus, esteettisyys ja turvallisuus yhteen sovitettuina.  

Päämäärä 3.2: 
• kevyen liikenteen väylien rakentamisen ja saneeraamisen painopiste on 

taajamissa eli yhdessä kuntien kanssa selvitetään väylien rakentamistar-
peita ja parantamistoimenpiteitä 

• hankkeet kohdistetaan siten, että kevyen liikenteen verkko on turvallinen 
(mm. risteämiset muun liikenteen kanssa ovat turvallisia) ja jatkuva, ja 
väylien kunnossapito on yhteen sovitettua kuntien ja Tiehallinnon sekä 
urakoitsijoiden kesken. 

Päämäärä 3.3: 
• investointitoimia, esim. eritasoliittymät ja vastakkaisten ajosuuntien 

erottaminen, painotetaan onnettomuustiheydeltään suurille tieosuuksille 
(mm. vilkasliikenteiset tiet); pienempiä toimenpiteitä ovat teiden reu-
naympäristöihin kohdistuvat toimet ja kevyen liikenteen turvallisuutta pa-
rantavat toimet 

• päätieverkon vähäliikenteisillä tieosilla tehdään kohtuuhintaisia 
reunaympäristöön kohdistuvia toimenpiteitä, hajanaisten asutusalueiden 
kohdalla kiinnitetään huomiota kevyen liikenteen turvallisuuteen, kalliim-
pia toimenpiteitä tehdään osana muuta parantamista; kuitenkin, jos pa-
rantamishankkeet viivästyvät, tehdään tällöin pienempiä tilapäistoimia 
turvallisuuden parantamiseksi 

• alemmalla tieverkolla onnettomuusriskiä pienennetään lähinnä liikenteen 
ohjauksen keinoilla esim. nopeusrajoitusta alentamalla, suurempia toi-
menpiteitä toteutetaan muiden parannustoimien yhteydessä 

• teiden hoidossa otetaan huomioon liikenneturvallisuus (erityisesti talvi-
hoidossa) sekä liikenteen ohjaukseen, näkemiin ja hirvieläinonnetto-
muuksien vähentämiseen johtavat toimet 

• hirvieläinkannan pienentämisestä keskustellaan yhdessä 
riistanhoitoviranomaisten kanssa 

• nopeusrajoitukset ja muuttuvat nopeusrajoitukset hoidetaan VN:n 
periaatepäätökseen pohjautuvan ohjeistuksen mukaisesti 

• päätieverkon varsien maankäyttöä seurataan ja pyritään ohjaamaan 
VN:n periaatepäätöksen mukaisesti 

• tehdään tieverkon liikenneturvallisuustarkastuksia ohjeistuksen valmis-
tumisen myötä ja otetaan myös muita uusia, turvallisuuteen vaikuttavia 
ratkaisuja käyttöön ohjeiden valmistuttua 

• liikennekeskukset toimittavat tienkäyttäjille liikenneturvallisuutta koske-
vaa ajantasatietoa. 
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Päämäärä 3.4: 
• etsitään entistä taloudellisempia kevyen liikenteen väyläratkaisuja 
• tarkistetaan kevyen liikenteen ohjausta reiteillä 
• kevyt liikenne otetaan huomioon erityisesti asutusten kohdilla sekä pää-

teillä että alemmalla tieverkolla rakenteellisin ratkaisuin ja liikenteen oh-
jauksen keinoin sekä nopeusrajoituksia alentamalla 

• keskitytään erityisesti suunnittelun, toteutuksen ja hoidon parantamiseen 
kevyen liikenteen järjestelyissä  

 
Pitkäjänteinen työ vakavimpien onnettomuuksien ehkäisemisessä 
Päämäärä 4.1: 
• mahdollisuuksia talvihoidon parantamiseen ja kehittämiseen tutkitaan 

eritoten rannikkoseuduilla ja pohjavesialueilla 
• kehitetään toimia kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksien vähentämi-

seksi ja niiden seurausten lieventämiseksi mm. uudet tietyypit, palautetta 
antavat tiemerkinnät, reunaympäristön pehmentäminen, liikenteen hal-
linnan toimet 

• keskushallinnossa käytetään resursseja autojen dynaamisen 
nopeudensäätimen kehittelyyn ja tutkimiseen 

• kevyen liikenteen risteämiskohtiin autoliikenteen kanssa kehitellään 
mahdollisuuksia 

• keskushallinto osallistuu iäkkäiden kevyen liikenteen käyttäjien korkean 
liikennekuolemariskin analysoimiseen ja pyrkii yhdessä muiden tahojen 
kanssa kehittämään keinoja riskin pienentämiseksi 

• keskushallinto yhdessä muiden tahojen kanssa pyrkii kehittämään keino-
ja matka-ajankohdan valintaan, ajotapoihin, kuljettajan virkeystasoon, 
ajoneuvon ja sen laitteiden kuntoon sekä turvalaitteiden käyttöön vaikut-
tamiseksi.  

Päämäärä 4.2: 
• Tiehallinto pyrkii tulosohjauksen keinoin suuntaamaan rahoitusta liiken-

nekuolemia tehokkaasti vähentäviin toimenpiteisiin ja ratkaisuihin mm. 
tehokkaisiin ja taloudellisesti kannattaviin liikenteen hallinnan keinoihin 
kuten muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä sekä talvihoidon kehittämiseen 
ja tehostamiseen 

• tiepiireissä suoritaan teiden reunaympäristön inventointeja ja parannetta-
vat kohdat kunnostetaan, lisäksi käyttöön otetaan uusia tietyyppejä, liit-
tymäratkaisuja, palautetta antavia tiemerkintöjä ym. uusia innovaatioita 

• taajamien nopeusrajoitukset sopeutetaan kevyen liikenteen ja 
liikenneympäristöjen ehtoihin sekä haja-asutusalueiden 
nopeusrajoituksia alennetaan paikallisesti kohdissa, joissa on asutusta 
tai kohdissa, jotka on todettu ongelmallisiksi, mutta joissa rakenteellisten 
toimenpiteiden toteutusta odotellaan; lisäksi taajamien ohikulkuteillä 
nopeusrajoituksia alennetaan, jos kevyttä liikennettä ei ole 
autoliikenteestä eroteltu tai liikennejärjestelyt ovat muutoin turvattomat 

• tiepiirit pyrkivät edistämään matalampien nopeusrajoitusten käytön hy-
väksyntää tiedotuksen ja valistuksen keinoin yhdessä muiden tahojen 
kanssa, lisäksi tiepiirit jatkavat yhteistyössä poliisin kanssa automaatti-
sen nopeudenvalvonnan käyttöönoton lisäämistä vilkkailla pääteillä 

• pyritään etsimään keskusta-alueiden pieniä turvallisuustoimenpiteitä vaa-
tivat kohdat silloin, kun taajamissa ei ole liikenneturvallisuussuunnitel-
maa tehty/tekeillä 

• liikennetiedotuksen tärkeyttä painotetaan ja liikennekeskus tehostaa keli-
tiedotusta erityisesti talvikaudella 
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• kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksiin liittyvistä kuljettaja- ja ajoneuvo-
riskeistä sekä kevyen liikenteen onnettomuuksien riskitekijöistä tiedotta-
mista pyritään tukemaan 

Kansalaisten osallistuminen ja tienpidon laadunhallinta 
Päämäärä 5.1: 
• kansalaisten osallistumismahdollisuus liikenneturvallisuustyöhön mah-

dollistetaan asiakaspalautejärjestelmän, osallistuvan suunnittelun ja mie-
lipidetutkimusten kautta 

• tiepiirit alkavat tehdä liikenneturvallisuustarkastuksia sekä muita 
turvallisuustoimia koskevia selvityksiä 

• Tiehallinnolla on käytössään laitteisto, jolla liikenteen ohjauksessa huo-
matut puutteet ja vauriot havaitaan välittömästi.  

Päämäärä 5.2: 
• tienpidon tilaamisessa otetaan huomioon liikenneturvallisuusnäkökohdat 

ja tiepiirit pitävät huolen siitä, että sekä tilaajapuoli että tuottajapuoli ovat 
riittävän tietoisia turvallisuusvaatimuksista 

• suunnitteluhanketta tilattaessa tehtävänannon yhteydessä huomioidaan 
riittävät liikenneturvallisuusvaatimukset sekä kansalaisten osallistumis-
mahdollisuudet ja turvallisuusvaikutusten arviointimahdollisuudet, lisäksi 
tiepiirit tekevät suunnitelmien turvallisuustarkastuksia ohjeistuksen val-
mistuttua 

• vanhentuneita suunnitelmia päivitetään ottaen huomioon liikenneturvalli-
suusvaatimukset 

• rakentamisen, ylläpidon ja hoidon liikenneturvallisuusvaatimukset 
sisällytetään urakka-asiakirjoihin 

• laatuvaatimuksilla edistetään ja varmistetaan teiden turvallinen 
liikennöitävyys 

• varmistetaan, että uudet ohjeet, tuotteet, menetelmät ja toimintatavat 
täyttävät liikenneturvallisuusvaatimukset 

• rakentamisen, ylläpidon ja hoidon urakoissa urakoitsija laatii suunnitel-
man liikenneturvallisuuden ja -järjestelyjen hoitamisesta, jokaisella työ-
maalla pitää olla ainakin yksi laajemman turvallisuuskoulutuksen käynyt 
henkilö, joka vastaa työmaan turvallisuusasioista, lisäksi tiellä työsken-
neltäessä tulee kaikilla työntekijöillä olla turvallisuuskoulutus, lisäksi ura-
koitsijan laatujärjestelmän tulee täyttää määritellyt liikenneturvallisuus-
vaatimukset 

• urakoitsija vastaa tiellä tehtävien töiden työnaikaisista liikennejärjestelyis-
tä ja niiden turvallisuudesta; jos järjestelyt eivät täytä laatuvaatimuksia, 
urakoitsijaa sanktioidaan 

• jos tiealueella tehdään muiden tahojen kuin tienrakennusurakoitsijoiden 
töitä, sovelletaan niihin samoja vaatimuksia kuin Tiehallinnon teettämiin 
rakennustöihin.  

 
Liikenneturvallisuustietämys 
Päämäärä 6.1: 
• Tiehallinto huolehtii, että sen henkilöstölle on tarpeeksi koulutustarjontaa, 

jotta henkilöstön osaaminen ja tiedot pysyvät ajan tasalla; henkilöstöä 
kannustetaan lisäksi hankkimaan tietoja täydentävää koulutusta; lisäksi 
uusien toimintatapojen ja -mallien käyttöönottoa tuetaan 

• Tiehallinto huolehtii liikenneturvallisuustiedotuksensa riittävyydestä ja 
ajantasaisuudesta mm. liikenneturvallisuustilanteesta ja keinoista sen 
parantamiseksi tiedotetaan, parantamiskeinoja ovat mm. asiantuntijajär-
jestelmien kehittäminen. 
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Päämäärä 6.2: 
• tehdään riittävästi t&k-työtä, jonka tuloksista saatuja tietoja välitetään 

eteenpäin henkilöstölle ja sidosryhmille sekä tietoja käytetään hyväksi 
Tiehallinnon toiminnan kehittämisessä 

• tiepiirit tuovat esille t&k-tarpeita piiriensä alueilla, tuottavat tutkimuksiin 
tarvittavia lähtötietoja ja osallistuvat muutoinkin t&k-toimintaan, kes-
kushallinto on selvillä t&k-hankkeista ja seuraa niiden kehitystä, saatujen 
hankkeiden tuloksista levitetään tietoa eri yhteistyöryhmille 

• onnettomuusrekisteriä (tilastointia) kehitetään ja ylläpidetään yhteistyös-
sä muiden osapuolten kanssa, myös muita liikenneturvallisuuden tietojär-
jestelmiä parannetaan, rekisteröityjen tietojen käytettävyyttä ja käyttöä 
edistetään, käytetään hyväksi erilaisia paikkatietojärjestelmiä 

• kevyestä liikenteestä sekä liikennöinnistä erilaisilla keleillä saatavia tieto-
ja parannetaan. 

Päämäärä 6.3: 
• Tiehallinto tekee aktiivista yhteistyötä muiden liikenneturvallisuustyöhön 

osallistuvien tahojen kanssa ja edistää siten tavoitteellista toimintaansa 
liikkumisen riskien pienentämiseksi (mm. vuosittainen valtakunnallinen 
liikenneturvallisuuskampanja) 

• tienkäyttäjille annetaan jatkuvaluonteista palautetta käyttäytymisestään 
sekä tiedostusta 

• konkreettisissa tieympäristön ja liikenteenohjauksen muutostilanteissa 
tiepiirit tukevat tiedottamisen avulla tienkäyttäjien liikennekäyttäytymistä 

• sekä lähialue- että kansainvälisessä yhteistyössä otetaan huomioon 
liikenneturvallisuuskysymykset 
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