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Alkusanat

Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti vuonna 2002 liikenneturvalli-

suuden pitkän aikavälin tutkimusohjelman (LINTU-ohjelma). Tutkimus-

ohjelmassa käynnistetään vuosittain 5–10 tutkimushanketta. Ensi vai-

heessa keskitytään erityisesti valtakunnallisessa liikenneturvallisuus-

suunnitelmassa 2002–2005 määriteltyihin pitkän aikavälin painopis-

teisiin.

Tässä selvityksessä on pyritty kyselyn avulla tutkimaan viiden valitun

kunnan valtuutettujen mielipiteitä liikenneturvallisuudesta ja sen edistä-

misestä osana kunnallista päätöksentekoprosessia. Selvitykseen valittiin

seuraavat kunnat: Pudasjärvi, Oulu, Raahe, Jyväkylä ja Sipoo. Kysely

toteutettiin loppuvuodesta 2002. Tätä selvitystä on vetänyt ohjausryhmä,

johon kuuluu Petteri Katajisto (LVM), Auli Forsberg (Tiehallinto KH),

Silja Siltala (Kuntaliitto) ja Sirpa Rajalin (Liikenneturva). Tutkimuksen

tekemisestä on vastannut dipl. ins. Timo Perälä Plaana Oy:stä. Raija

Huhtala Tiehallinnosta on kommentoinut raporttia ohjausryhmän ulko-

puolisena asiantuntijana.
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1 Johdanto

Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin yhtenä tärkeimpänä kehittämis-

alueena on liikenneturvallisuuden arvostuksen parantaminen. On toden-

näköistä, että kuntien poliittisten päätöksentekijöiden sitoutuminen

turvallisuustavoitteisiin parantaa suunnitelmien toteutuksen rahoitta-

misen varmistumisen. Mutta mikä on tällä hetkellä liikenneturvallisuuden

arvostuksen ja tietouden taso valtuutettujen keskuudessa? Tällä selvi-

tyksellä pyritään valaisemaan tätä kysymystä. Selvitykseen valittiin eri

puolilta maata eri tyyppisiä kuntia.

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen 18.01.2001 liikenne-

turvallisuuden parantamisesta, jossa mainitaan muun muassa seuraavaa:

Liikenneturvallisuuden arvostaminen:

Pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvisio edellyttää, että liikenne-

turvallisuus on tieliikennepolitiikan ensisijainen tavoite. Viranomaiset

sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja laativat toimintasuunnitelmansa niiden

mukaisesti. Turvallisuustyöhön osallistuvien päättäjien, suunnittelijoiden

ja toteuttajien järjestelmällisellä kouluttamisella varmistetaan turvalli-

suusajattelun toteutuminen käytännön ratkaisuissa. Liikenneturvallisuus-

työhön varataan aiempaa enemmän resursseja niin valtionhallinnossa

kuin kunnallishallinnossa.

Kuntien liikenneturvallisuustyöstä:

Paikalliselle tasolle esitettyjen toimien toteuttaminen edellyttää liikenne-

turvallisuuden arvostusta kuntien päätöksentekijöiden ja suunnitte-

lijoiden keskuudessa. Liikenneturvallisuuden pitää olla ensisijainen

tavoite liikennesuunnittelussa ja osa kuntien laatu- ja suunnittelu-

järjestelmiä. Kunnat asettavat tavoitteeksi ajantasaisen liikennetur-

vallisuussuunnitelman laatimisen ja toteuttamisen eri sektoreiden yhteis-

työnä. Kuntalaisia aktivoidaan edelleen osallistumaan liikennetur-

vallisuustyöhön. Kunnat kehittävät yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja

kuntalaisten kanssa.
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2 Tavoitteet ja toteutus

Käsitteet arvo ja arvostus ovat hankalia käsitellä. Kuitenkin ne vaikuttavat

paljon päätöksien tekoon ja asioiden etenemiseen. Yksittäisen asian arvoa

kysyttäessä varmaan jokainen pitää liikenneturvallisuuden edistämistä

(esimerkiksi kevyen liikenteen alikulun rakentaminen koulun kohdalle)

tärkeänä asiana, mutta laitettaessa koko kunnan asioita tärkeysjär-

jestykseen liikenneturvallisuuden edistämisen asia saattaakin yhtäkkiä

löytyä listan häntäpäästä. Arvostus toisiin asioihin verrattuna saattaa olla

ihan eri asia kuin yksittäisen asian arvo. Niinpä liikenneturvallisuuden

arvostusta määritettäessä on liikenneturvallisuutta vertailtava muihin

kunnassa tapahtuviin konkreettisiin asioihin.

Selvityksen tavoitteena on saada käsitys kuntien valtuutettujen lii-

kenneturvallisuuden tietämyksestä ja arvostuksesta osana kunnallista

päätöksentekoa.  Tavoitteena on myös selvittää liikenneturvallisuuden

arvostuksen ja tavoitteisiin sitoutumisen tasoa eri tyyppisissä kunnissa.

Selvityksen tuloksia voidaan käyttää hyväksi uusien liikenneturvalli-

suussuunnitelmien tekemisessä realististen tavoitteiden ja suunnitelmien

aikaansaamiseksi. Toisaalta tuloksia voidaan käyttää myös valtuutettujen

liikenneturvallisuuden arvostuksen kasvattamiseen, mikäli tutkimuksen

perusteella siihen on perusteita. Tuloksissa tullaan esittämään keinoja,

miten tähän päästään. Tavoitteena on myös selvittää kohdekuntien

liikenneturvallisuuden tilannetta ja mitä sen hyväksi kunnassa on viime

vuosina tehty.

Tutkimukseen valittiin työryhmän neuvotteluissa viisi kuntaa: Pudas-

järvi, Oulu, Raahe, Jyväskylä ja Sipoo. Pudasjärvi edustaa valtatien

varrella olevaa muuttotappioalueen kuntaa. Oulu ja Jyväskylä puolestaan

ovat kasvavia aluekeskuksia, joissa liikenteen kasvu aiheuttaa päänvaivaa

maankäytön ja liikennejärjestelyjen suunnittelussa. Raahe edustaa keski-

suurta kuntaa, joka pyrkii vähentämään muuttotappiotaan. Sipoo on

puolestaan suuren aluekeskuksen lähellä sijaitseva muuttovoittokunta.

Kuntien liikenneturvallisuuden tilanteesta selvitettiin perustietoja,

joiden pohjalta lähdettiin miettimään kyselyä poliittisille päättäjille.

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävin elin. Valtuusto vastaa

kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto hyväksyy vuosittain seu-

raavan vuoden talousarvion sekä taloussuunnitelman kolmeksi tai useam-

maksi vuodeksi eteenpäin. Näissä hyväksytään kunnan toiminnalliset ja

taloudelliset tavoitteet. Tämän vuoksi kysely suunnattiin kuntien valtuus-

ton jäsenille, joita viidessä tutkimuskunnassa on yhteensä 237 kpl. Kysely

toteutettiin postikyselynä (liite 1) ja karhukierros toteutettiin osittain

sähköpostitse, osittain postitse.
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3 Liikenneturvallisuus

kohdekunnissa

Taulukko 1. Liikenneturvallisuussuunnitelmien tilanne kohdekunnissa

Sipoo Jyväskylä Raahe Oulu Pudasjärvi

Liikenneympäristö-

suunnitelma

1994,

2001

2002 1994 1982 1993

KVT-suunnitelma - 2002 1997 1990 1999

Taulukko 2. Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät kohdekunnissa
viime vuosina

Kuolemat Loukkaantuneet

2000 2001 2000 2001

Pudasjärvi (koko kunta) 1 1 18 8

Oulu (kunnan katu- ja tieverkko) 3 2 138 165

Raahe (kunnan katu- ja tieverkko) 1 1 21 15

Jyväskylä (kunnan katu- ja tieverkko) 2 5 115 137

Sipoo (koko kunta) 0 3 39 38

Kuntien liikenneonnettomuudet

Viidestä kohdekunnasta kahdesta suurimmasta (Oulu, Jyväskylä) saatiin

suoraan kunnalta katualueiden liikenneonnettomuustiedot. Pienemmistä

3.1 Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä todetaan mm. seuraavaa kuntien

liikenneturvallisuustyöstä:

Kunnat asettavat tavoitteeksi ajantasaisen liikenneturvallisuussuun-

nitelman laatimisen ja toteuttamisen eri sektoreiden yhteistyönä.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kunnissa tulisi olla ajan-

tasaistetut suunnitelmat ja niitä tulisi toteuttaa ja valvoa eri hallin-

nonalojen yhteistyönä. Selvityksen kohdekunnista tuoreimmat suunni-

telmat löytyvät Jyväskylästä, jossa suunnitelmat ovat valmistuneet

vuonna 2002. Myös Pudasjärven Kasvatus-, Valistus- ja Tiedotussuun-

nitelma (KVT-suunnitelma) sekä Sipoon kunnan eteläisen  alueen liiken-

neympäristösuunnitelma ovat valmistuneet lähivuosien aikana. Muissa

kaupungeissa uusien suunnitelmien laatiminen tai ainakin päivittäminen

alkaa olla ajankohtaista.
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kunnista (Pudasjärvi, Raahe, Sipoo) kunnalta ei katualueiden onnetto-

muustietoja ollut tiedossa, vaan niitä tiedusteltiin muista lähteistä.

Koko maassa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä liikenteessä on

vähentynyt huomattavasti 1990-luvun alun luvuista. Vuoden 2000 jälkeen

määrät ovat jälleen olleet kasvussa. Taulukossa 2 on esitetty kohdekuntien

viime vuosina liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät.

Kuolleiden määrä on pysynyt kunnissa samalla tasolla Jyväskylää ja

Sipoota lukuun ottamatta. Loukkaantuneiden määrä on laskenut Pudas-

järvellä, Raahessa ja Sipoossa, muualla ne ovat nousseet. Todelliset

loukkaantuneiden määrät ovat taulukossa ilmoitettuja suurempia, sillä

kaikki onnettomuudet eivät tule poliisin tietoon (erityisesti kevyen

liikenteen kaatumistapaturmat).

Liikenneturvallisuussuunnitelmien tilanne ja toteutuminen

Sipoossa on tehty vuonna 1994 Etelä-Sipoon ja Kulloon alueen tieverk-

kosuunnitelma. Vuonna 2001 valmistui Keski- ja Pohjois-Sipoon tie-

verkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma. KVT-suunnitelmaa Sipoossa

ei ole tehty. Vuoden 1994 suunnitelmassa pääosa ehdotetuista toimen-

piteistä keskittyy yleisille väylille. Kunnan osuus ehdotettuihin hank-

keisiin on rahallisesti pieni. Kiireellisiksi ehdotetuista hankkeista (14 kpl)

on vain muutama toteutettu kokonaisuudessaan vuoteen 2002 mennessä.

Kuntavetoisista hankkeista (4 kpl) on toteutunut yksi hanke (Amiraalitien

puuttuvan osuuden rakentaminen). Vuonna 2001 valmistuneessa suun-

nitelmassa esitetään liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita tehtä-

väksi yhteensä 8,9 miljoonan euron edestä. Kiireellisimmistä hankkeista

ei ole vielä toteutettu mitään. Suunnitelma tärkeimmästä (Nikkiläntien

kiertoliittymä) hankkeesta on tehty ja yksi pienempi liikenneturvallisuus-

toimenpide on toteutettu (korotettu suojatie koulun kohdalla Martin-

kyläntiellä).

Jyväskylässä on juuri valmistunut uusi liikenneturvallisuussuunnitelma

(2002). Suunnitelmassa esitetyn toimenpideohjelman kustannukset

Jyväskylän kaupungille on arvioitu olevan 3,3 miljoonaa euroa vuosina

2002–2010. Seuraavan kahden vuoden jaksolle on esitetty 1,7 miljoonan

euron kustannuksia. Liikenneturvallisuustoimenpiteet sisältävät rakenta-

mis- ja parantamistoimenpiteitä sekä liikenteenohjaustoimenpiteitä.

Suurin yksittäinen toimenpide ensimmäisellä toteutusjaksolla on Vaaja-

koskentien rauhoittamisen toteuttaminen esisuunnitelman mukaisesti (0,6

milj. euroa).  Varsinaista erillistä KVT-suunnitelmaa ei Jyväskylässä ole,

vaan suunnitelman yhteydessä on esitetty eri hallintokuntien toiminta-

suunnitelmat liikenneturvallisuustyölle.
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Raaheen on tehty liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna 1994. Suunni-

telman toimenpiteet on esitetty tehtäväksi vuoteen 2002 mennessä.

Nopeusrajoitus- ja väistämisvelvollisuusjärjestelyt, moottoriajoneuvo-

liikenteen sekä kevyen liikenteen väyläjärjestelyt on toteutettu suurin

piirtein suunnitelmassa esitetyllä tavalla. Yksityiskohtaisista suunni-

telmassa esitetyistä ratkaisuista on toteutettu tähän mennessä kahdeksan

kolmestatoista. Raahea koskeva KVT-suunnitelma on tehty vuonna 1993

ja useampaa alueen kuntaa koskeva vastaava suunnitelma vuonna 1997.

Useamman kunnan KVT-suunnitelman painopistealueille on nimetty

kuntien hallintokuntien vastuuhenkilöt liikenneturvallisuustyöhön.

Jatkuvuutta KVT-työlle on turvattu asettamalla seurantaryhmä, joka

kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa.

Oulussa liikenneturvallisuussuunnitelmaa ei ole viimeisen kymmenen

vuoden aikana tehty (viimeisin vuonna 1982). Osaliikenneturvalli-

suussuunnitelmia on tehty Välivainion (1987) ja Pateniemen suuralueille

(1991). Oulun KVT-suunnitelma on tehty vuonna 1990, eikä se ole

toiminut ajatellulla tavalla. Ympäristösuunnitelmissa esitetyt hankkeet

on aika pitkälti toteutettu.

Pudasjärvellä on tehty yhdessä Oulun tiepiirin kanssa liikenneturval-

lisuussuunnitelma vuonna 1993. Suunnitelmassa on esitetty toimenpide-

ohjelma, joka tulisi toteuttaa kolmessa jaksossa (1993–1997, 1998–2005,

2006–). Osayleiskaava-alueelle on suunniteltu liikenneturvallisuutta

parantavia toimenpiteitä yhteensä 76,1 miljoonan markan edestä ja haja-

asutusalueelle noin 35,5 miljoonan markan edestä. Haja-asutusalueelle

suunnitelluista liikenneturvallisuushankkeita on toteutettu noin 15,25

miljoonan markan edestä eli hieman alle puolet. Osayleiskaava-alueelle

suunniteltuja hankkeita on toteutunut vähemmän, reilun 10,0 Mmk

edestä. Vuonna 1999 valmistunut liikenneturvallisuuden koulutus-,

valistus- ja tiedotussuunnitelma vuosille 2000–2002 sisältää tarkan

ohjelman, jota on myös hyvin toteutettu kunnan ja poliisin toiminnassa.
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3.2 Liikenneturvallisuus valtuustojen

kokouksissa vuonna 2002

Tutkimuskuntien valtuustojen vuoden 2002 pöytäkirjat käytiin lävitse ja

niistä etsittiin liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita. On muistettava, että

valtuustossa käsiteltävät asiat ovat pääsääntöisesti strategisia. Liiken-

neturvallisuuden asioita käsitellään usein esimerkiksi kaava-asioiden

yhteydessä. Operatiiviset asiat käsitellään lautakunnissa sekä kunnan-

hallituksessa.

Valtuuston kokouksien pöytäkirjojen mukaan liikenneturvallisuutta

käsittelevät asiat ovat tulleet esille lähinnä kansalaisten aloitteista.

Seuraavassa on esitetty kuntien valtuustojen kokouksissa vuoden 2002

aikana esillä olleita liikenneturvallisuusasioita.

Pudasjärvi

Kunnan päätöksenteossa suurin osa aiheista käsitteli asemakaava- ja

poikkeusmuutosasioita. Suurempia usein käsittelyssä olleita asioita olivat

kuntien yhteisen pelastustoimen perustamiseen liittyvät asiat sekä kau-

punki-nimitykseen liittyvät asiat. Yksistään liikenneturvallisuutta koske-

vana asiana tuli esille erään yksityistien liittymän siirtäminen liikenne-

turvallisuuden parantamiseksi kantatiellä 78.

Raahe

Raahen valtuuston kokouksissa liikenneturvallisuus omana asianaan tuli

viisi kertaa esille vuoden 2002 valtuuston kokouksissa. Junnilanmäen

kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi esitettiin rakennettavaksi

uutta väylää. Aloite tehtiin kuntalaisten asiakaspalautteen johdosta

(Keskustan valtuustoryhmän aloite 27.02.2002). Lisäksi Mestauskallion

liikennejärjestelyjen ja liikenneturvallisuuden parantamisesta tehtiin

aloite kesäkuun valtuuston kokouksessa. Kirkko- ja Kirkkolahdenkatujen

risteyksen liikenneturvallisuuden parantamisesta tehtiin myös aloite

syyskuun kokouksessa. Reiponkatua esitettiin kaksisuuntaiseksi liiken-

teen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi lokakuun

kokouksessa. Marraskuun kokouksessa Honganpalon asukasyhdistyksen

aloitteesta esitettiin kevyen liikenteen väylän rakentamista ko. alueelle.

Lisäksi Raahen valtuuston jäsenille esiteltiin vuoden 2002 aikana

Raahen liikekeskustan maankäytön- ja liikenteen kehittämissuunnitelman

loppuraportti.
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Sipoo

Sipoon kunnanvaltuuston kokouksissa liikenneturvallisuus tuli esille

yhden kerran omana asianaan. Marraskuun kokouksessa esitettiin hidas-

teiden rakentamista Amiraalintielle. Muuten teknisen ja ympäristötoimen

asioita käsitellessä päällimmäisiksi nousivat uusien kaava-alueiden asiat.

Oulu

Oulun kaupunginvaltuuston kokouksissa liikenneturvallisuutta omana

asianaan käsiteltiin muutamissa valtuutetun aloitteessa. Aloite 25.2.2002:

Liikennevalojen aikaansaaminen Limingantien ja Poikkimaantien ris-

teykseen sekä aloite 26.08.2002: pyörätien rakentaminen Vaalantien

varteen Saarelasta Muhokselle päin. Muutoin liikenneturvallisuuden

esiintyminen omana asianaan valtuuston kokouksissa oli vähäistä.

Oulun kohdalla käytiin myös läpi kuntalaisten ja kunnan jäsenten

tekemät aloitteet. Kuntalaisten palautteissa vuodelta 2001 liikenne-

järjestelyt ja liikenneturvallisuus oli yksi merkittävimmistä aiheista.

Jyväskylä

Jyväskylän valtuuston kokouksissa liikenneturvallisuus omana asianaan

tuli esille yhdessä valtuutetun tekemässä aloitteessa (15.04.2003), joka

koski liukastumistapaturmien vähentämistä. Muutoin liikenneturvallisuus

liittyi muutamaan suurempaan asiakokonaisuuteen, kuten esimerkiksi

valtatien 4 kehittämissuunnitelman kommentoimiseen tiepiirille.



17LINTU 3/2003 • KUNTIEN VALTUUTETYTUJEN MIELIPITEITÄ LIIKENNETURVALLISUUDESTA

4 Valtuustokyselyn

tulokset

Viiden kunnan valtuustojen jäsenille lähetettiin postitse kysely koskien

kunnan liikenneturvallisuutta. Yhteensä kyselyjä lähetettiin 237 kpl, joista

palautui 35,0 % eli 83 kpl. Aktiivisin kunta oli Sipoo, josta palautui 41,9

% kyselyistä. Vähiten vastauksia saatiin Jyväskylästä; vastausprosentti

kahden karhuamiskierroksen jälkeenkin oli vain 24,1 %. Valtuutetuille

lähetetty kyselylomake on esitetty liitteessä 1.

Kyselyn vastausprosentti jäi yllättävän alhaiseksi. Yhtenä syynä tähän

voi olla kyselyn ajoittuminen eduskuntavaaleja edeltävälle ajalle. Useat

valtuutetut joko itse pyrkivät eduskuntaan tai ovat muutoin vaalityössä

mukana. Onkin todennäköistä, että kyselyyn ovat vastanneet kiireistään

huolimatta liikenneturvallisuudesta kiinnostuneet valtuutetut. Vastan-

neiden valtuutettujen keski-ikä oli 52 vuotta. Naisia heistä oli noin

kolmannes. Vanhin kyselyyn vastannut valtuutettu oli 76-vuotias, nuorin

26-vuotias. Aineistosta ei voida tehdä tilastollisesti päteviä tarkasteluja

koko maata ajatellen, sillä jo itse otanta on rajattu vain viiteen kuntaan.

Tuloksia voidaankin pitää lähinnä suuntaa antavina kuntien valtuutettujen

liikenneturvallisuutta koskevista mielipiteistä, yleistyksiä ei voida

aineiston pohjalta tehdä.

Taulukko 3. Kyselyn vastausprosentti ja lähetettyjen kyselyjen määrä.

Jyväskylä Raahe Sipoo Oulu Pudasjärvi Yhteensä

Palautettu 14 16 18 23 12 83

Lähetetty 58 43 43 58 35 237

24,1 37,2 41,9 39,7 34,3 35,0
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Kuva 1. Viiden kunnan valtuustojen kyselyyn vastanneiden jäsenten (83 kpl) mielipide kunnan kehittämisen
tärkeysjärjestyksestä.

Kuva 2. Liikennesektorin kehittämisen tärkeys kyselyyn vastanneiden valtuustojen
jäsenten mielipiteen mukaan.

4.1 Valtuutettujen mielipiteet

liikennesektorin ja -turvallisuuden

arvostuksesta

Kuten aikaisemmin jo todettiin, kuntalaisten aloitteet koskevat useim-

miten liikenneasioita. Aloitteissa tahdotaan lisää kevyen liikenteen väyliä,

hidasteita omalle kadulle, parempia risteysjärjestelyitä jne. Kyselyssä

valtuutettuja pyydettiin laittamaan 12 asiaa tärkeysjärjestykseen oman

kuntansa kehittämisen kannalta. Yhtenä tärkeysjärjestykseen laitettavana

asiana oli liikennesektorin kehittäminen, jonka yhtenä osana on liikenne-

turvallisuuden kehittäminen.

Arvostuksesta:

"Vaikuttamalla asenteisiin
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jäsenet, kunnanhallituksen
jäsenet)"
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Liikennesektorin kehittämisen tärkeys

1

9
12

26

14

10

0

5

10

15

20

25

30

Tärkeä… ...Ei tärkeä

Kuntien kehittämisen kohteiden tärkeysjärjestys vastanneiden mielestä

723

676

655

635

592

454

443

415

393

277

262

231

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Työllisyyden parantaminen

Elinkeinoelämän kehittäminen

Vanhustenhoidon kehittäminen

Terveydenhuollon parantaminen

Koulutuksen ja opetuksen kehittäminen

Ympäristön suojelu

Nuorisotyön kehittäminen

Lastenhoidon kehittäminen

Liikennesektorin kehittäminen

Kulttuuritarjonnan kehittäminen

Urheilu- ja liikuntamahdollisuuksien parantaminen

Matkailun kehittäminen

PISTEET



19LINTU 3/2003 • KUNTIEN VALTUUTETYTUJEN MIELIPITEITÄ LIIKENNETURVALLISUUDESTA

Ongelmista ja
puutteista:

"Ei ole pidetty asiaa
kunnalle kuuluvana –>
tietämättömyys. Pää-
tökset koskevat etu-
päässä teiden raken-
tamista/kunnostusta.
Liikenneturvallisuus
jäänyt taka-alalle
keskusteluissa."

"Kukaan ei vakavasti
mieti näitä asioita.
Rahan puute yleensä
ratkaisee, mitä
tehdään."

"Liian vähäinen infor-
maatio ja ehdottomasti
rahan puute."

"Turvallisuutta ei nähdä
tärkeänä. Vasta onnetto-
muuksien tapahduttua
on saatu parannuksia
aikaan."

"Asiasta puhutaan liian
vähän, kaikilla ei ole
tietoa tarpeeksi esimer-
kiksi suunnitelmista ja
toteutuksesta."

Valtuutetuilta kysyttiin case-tapauksena, olisivatko he valmiita nipistä-

mään sosiaali- ja terveyspuolelta rahaa kevyen liikenteen väylien kun-

nossapitoon, jotta kaatumis- ja liukastumistapaturmien määrä vähentyisi

ja näin saataisiin selkeitä säästöjä sosiaali- ja terveyspuolelle. Kyselyyn

vastanneista valtuutetuista vain pieni joukko (14 %) olisi ollut valmis

esittämään moista ja suurin osa (86 %) ei. Jostain muusta lähteestä

oltaisiin valmiita nipistämään rahaa kevyen liikenteen väylien kunnossa-

pitoon (92 % valtuutetuista), muttei sosiaali- ja terveyspuolelta. Viidennes

näistä valtuutetuista ehdotti kunnossapidon lisärahan ottamista muista

teknisen puolen määrärahoista.

Kyselyyn vastanneiden valtuutettujen mielestä parhaiten liikenne-

turvallisuustyön arvostusta voitaisiin parantaa informoimalla päätöksen-

tekijöitä liikenneturvallisuuden tilanteesta ja ongelmista tiukoilla faktoilla

ja tätä kautta asenteisiin vaikuttamalla. Valtuutettujen antamat vastaukset

liikenneturvallisuustyön arvostuksesta on tarkemmin esitelty liitteessä 2.

Suurimmaksi puutteeksi ja ongelmaksi liikenneturvallisuustyölle

kunnissa nousee kyselyyn vastanneiden valtuutettujen mielestä rahan

puute. Miltei joka toisessa (44 %) vastauksessa mainittiin resurssien ja

rahan puute ongelmaksi. Useasti nousi myös esille yksinkertaisesti tiedon

puute (31 %) ja valtuutettujen huono suhtautuminen liikenneturvalli-

suustyöhön (27 %). Kyselyyn vastanneiden valtuutettujen antamat

vastaukset liikenneturvallisuustyön ongelmista ja puutteista on tarkem-

min esitelty liitteessä 3.

Kunnan valtuutettujen liikenneturvallisuuden arvostuksesta kertoo

jotain myös tietämys valtakunnallisista sekä kunnallisista liikenne-

turvallisuussuunnitelmista, joiden tuntemusta valtuustokyselyn yhtey-

dessä kysyttiin. Valtakunnalliseen liikenneturvallisuussuunnitelmaan

ilmoitti perehtyneensä 11 % (9 henkilöä) kyselyyn vastanneista valtuu-

tetuista, 63 % oli siitä kuullut ja 26 % ei ollut kuullut siitä lainkaan. Omien

kuntiensa liikenneturvallisuussuunnitelmiin oli tutustunut 28 % kyselyyn

vastanneista valtuutetuista. Kolmannes ei ko. suunnitelmia tuntenut.

Tärkeimmäksi kehittämisen kohteeksi nousi kyselyyn vastanneiden

valtuutettujen mielestä työllisyyden parantaminen. Muiksi tärkeiksi

kehittämisen kohteiksi nähtiin vanhustenhuollon sekä elinkeinoelämän

kehittäminen. Liikennesektorin (kadunpidon ja liikenteen hoidon) kehit-

täminen sijoittui kahdentoista asian joukossa yhdeksänneksi.

Liikennesektorin saamat sijoitukset olivat pääasiassa sijoilla 7–8.

Ainoastaan yksi vastanneista valtuustojen jäsenistä piti liikennesektorin

kehittämistä tärkeimpänä asiana kunnan kehittämisen kannalta (sijat 1–

2). Elinkeinoelämän kehittämisen yhtenä tärkeimpänä edellytyksenä ovat

hyvät liikenneyhteydet. Tämä on tullut ilmi monista yrityksille suun-

natuista kyselyistä.
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Kuva 3. Vastanneiden valtuutettujen mielipide liikenneturvallisuutta parhaiten kunnan päätöksenteossa edistävistä
asioista (1=tärkein asia, jne.)

Kuva 4. Liikenneturvallisuuden kehittämisen painopistealueet kunnissa vastanneiden valtuutettujen mielestä
(1=tärkein asia, jne.)

4.2 Valtuutettujen mielipiteet

liikenneturvallisuustyön

edistämisen mahdollisuuksista

Valtuutetuilta kysyttiin heidän suhtautumistaan liikenneturvallisuustyön
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lisuustavoitteista.
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4.2.1 Suhtautuminen liikenneturvallisuustyön

kehittämiseen

Kyselyyn vastanneiden kunnanvaltuustojen edustajista suurin osa oli sitä

mieltä, että poliittisten päättäjien liikenneturvallisuustietoutta tulisi enti-

sestään lisätä kouluttamalla ja tiedottamalla. Vain kolme kyselyyn vastan-

nutta valtuuston edustajaa oli sitä mieltä, ettei lisäinformaatiota valtuustoon

tarvita. Miltei puolet valtuutetuista arvioi kunnassa olevan riittävästi

resursseja liikenneturvallisuustyön edelleen kehittämiseen. Hieman alle

kolmannes vastanneista valtuutetuista oli puolestaan sitä mieltä, etteivät

nykyiset resurssit riitä liikenneturvallisuustyön kehittämiseen.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan liikenneturvallisuuden

tulisi olla ensisijainen tavoite liikennesuunnittelussa ja osa kunnan laatu-

ja suunnittelujärjestelmiä. Suurin osa vastanneista valtuuston jäsenistä

oli samaa mieltä. Liikenneturvallisuutta ei oltu kuitenkaan varauksetta

valmiita kehittämään liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyllä

tavalla. Osassa valtuutettujen palautteessa tuli nimittäin esille suunnittelu-

prosessin hitaus ja suunnitelmien jälkeen jääneisyys kehittyvässä kun-

nassa.

Suurin osa vastanneista valtuutetuista oli sitä mieltä, että liikenne-

turvallisuustyötä tulisi tehdä kunnassa jokaisella hallinnonalalla. Kuiten-

kin lähes poikkeuksetta vastanneiden valtuutettujen mielestä teknisen

toimen/viraston tulisi olla liikenneturvallisuustyötä koordinoiva ja

seurantaa tekevä taho.

4.2.2 Liikenneturvallisuustyön edistämisen keinot ja

painopistealueet

Kuntien valtuustojen jäseniä pyydettiin kyselyssä nimeämään viidentoista

vaihtoehdon joukosta viisi tärkeintä asiaa, jotka heidän mielestään

parhaiten edistävät liikenneturvallisuusasioiden etenemistä kunnan

päätöksenteossa.

Tärkeimpänä asiana kyselyyn vastanneet kunnan valtuutetut nimesivät

kuntalaisten palautteen. Kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma ja

-tavoitteet tulevat seuraavaksi merkittävimpinä asioina. Valtakunnallinen

liikenneturvallisuussuunnitelma ja valtioneuvoston periaatepäätös eivät

lukeudu merkittävimpiin liikenneturvallisuutta eteenpäin vieviin teki-

jöihin kuntien päätöksenteossa vastanneiden valtuutettujen mielestä.

Liikenneturvallisuuspainopistealueita kysyttäessä tarjolla oli 16

vaihtoehtoa, joista valtuutetut nimesivät viisi tärkeintä aluetta. Tärkeim-

mäksi painopistealueeksi nousi kaiken suunnittelun kautta tapahtuva

liikenneympäristön parantaminen. Vastauksien jakautuminen on esitetty

kuvassa 4.
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4.3 Valtuutettujen mielipiteet

liikenneturvallisuuden huolen ja

kehittämisen kohteista

Kyselyn yhteydessä valtuutettuja pyydettiin nimeämään seuraavia asioita:

• 1–3 eniten huolta aiheuttavaa tekijää kunnan liikenteessä

• 1–3 tärkeintä kehittämisen kohdetta kunnan liikenteessä

• 1–3 tärkeintä liikenneturvallisuuden kehittämisen keinoa

• 1–3 tärkeintä ryhmää, joiden ehdoilla liikenneympäristöä tulisi suunni-

tella

Kuva 5. Kuntien liikenteen huolenaiheet valtuutettujen vastausten mukaan (1=eniten huolta aiheuttava)

Kuva 6. Kuntien liikenneturvallisuuden kehittämisen keinot valtuutettujen vastausten mukaan.
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Taulukko 4. Eniten kyselyyn vastanneiden valtuutettujen mainintoja saaneet liikenteessä huolta aiheuttavat tekijät
kunnittain.

Taulukko 5. Tärkeimmät liikenneturvallisuuden kehittämisen keinot kunnittain.

Kuva 7. Valtuutettujen vastaukset kysymykseen ”kenen ehdoilla liikenneympäristöä tulisi suunnitella?”

Pudasjärvi Oulu Raahe Jyväskylä Sipoo

1. tekijä
Teiden ja katujen huono

kunto/kunnossapito

Liikenne-

käyttäytyminen

Teiden ja katujen huono

kunto/kunnossapito

Liikenne-

käyttäytyminen

Kevyen liikenteen

väylien puute

2. tekijä
Liikenne-

käyttäytyminen

Kasvava liikenteen

määrä

Liikenne-

käyttäytyminen

Teiden ja katujen huono

kunto/kunnossapito

Muu (tien ylitykset,

mutkaiset tiet)

3. tekijä Muu (porokolarit) Joukkoliikenne
Taajaman

liikennejärjestelyt
Ylinopeudet

Liikenne-

käyttäytyminen

Pudasjärvi Oulu Raahe Jyväskylä Sipoo

1. keino
Liikenneympäristön

parantaminen

Liikenneympäristön

parantaminen

Liikenneympäristön

parantaminen
Liikenteen valvonta

Kevyen liikenteen väylien

rakentaminen

2. keino
Liikennekasvatus ja

-valistus

Liikennekasvatus ja

-valistus

Liikennekasvatus ja

-valistus

Liikennekasvatus ja

-valistus
Liikenteen valvonta

3. keino Liikenteen valvonta Liikenteen valvonta
Parempi kunnossapito,

hoito

Liikenneympäristön

parantaminen

Liikenneympäris tön

parantaminen

Kuntien liikenteen huolenaiheita kysyttäessä yleinen huoli liikenne-

käyttäytymisestä nousi esille. Erityisesti pienemmissä kunnissa huolta

aiheuttaa tiestön kunto. Suurissa kaupungeissa huoli kohdistuu kasvavan

liikennemäärien mukana tuomiin ongelmiin (ruuhkautuminen). Kyselyyn

vastanneiden valtuutettujen ilmoittamat huolenaiheet kuntiensa liiken-

teessä on koottu kuvaan 5.

Pudasjärvellä valtuutetut olivat huolissaan erityisesti alempiasteisen

tiestön huonosta kunnosta sekä porokolareista. Suuremmissa kaupun-

geissa (Oulu, Jyväskylä) eniten huolta aiheuttaa huono liikennekäyttäy-

tyminen. Tähän kategoriaan on luettu esimerkiksi punaisia päin ajaminen

ja yleinen piittaamattomuus liikenteessä. Raahessa liikennekäyttäyty-
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misen lisäksi oltiin huolissaan teiden ja katujen huonosta kunnosta ja

kunnossapidosta. Myös keskustan taajamajärjestelyt puhuttavat raahe-

laisia. Sipoossa kevyen liikenteen väylien puute nousi eniten huolta

aiheuttavaksi tekijäksi kunnan liikenteessä.

Vastaukset kunnan liikenteen ja liikenneturvallisuuden kehittämisestä

osuivat aikalailla samoihin asioihin. Liikenneympäristön parantaminen

(risteysjärjestelyt, liikennevalojen lisäys, jne.) nousi vastanneiden valtuu-

tettujen mielestä merkittävimmäksi asiaksi kuntien liikenneturval-

lisuuden kehittämisessä. Myös valistusta ja valvontaa lisäämällä uskotaan

päästävän parempaan liikenneturvallisuustilanteeseen.

Kunnittain tarkasteltuna samat asiat sijoittuvat listojen kärkipäähän.

Sipoossa kevyen liikenteen väylien lisätarve nousi listan kärkeen. Raa-

hessa parempi teiden ja katujen kunnossapito ja hoito nousi myös listan

kärkikolmikkoon.

Liikenneympäristöä tulisi suunnitella valtuutettujen mielipiteiden

mukaisesti ennen kaikkea lasten ehdoilla. Autoilijoiden ehdoilla ei

kovinkaan moni olisi valmis liikenneympäristöä suunnittelemaan.

4.4 Valtuutettujen mielipiteitä

liikenneturvallisuudesta

Valtuutettuja pyydettiin arvioimaan suhtautumistaan liikenneturvalli-

suutta koskeviin kysymyksiin asteikolla 1–10 (1=täysin eri mieltä,

10=täysin samaa mieltä). Taulukossa 6 on esitetty esitetyt väittämät ja

niiden saamat keskiarvot.

Vastanneiden valtuutettujen mukaan liikenneturvallisuustoimien ei

katsota haittaavan kohtuuttomasti tavallisia autoilijoita. Ongelmakul-

jettajia pidettiin vastanneiden valtuutettujen mielestä pääosin vastuussa

onnettomuuksista. Liikenneonnettomuuksia ei hyväksytä luonnolliseksi

osaksi liikennejärjestelmää missään kunnassa. Liikenneonnettomuuksien

kasvuun suhtauduttiin hieman neutraalimmin, mutta ei kuitenkaan oltu

samaa mieltä siitä, että onnettomuudet väistämättömästi lisääntyvät lii-

kenteen kasvun ja autoistumisen myötä. Valtioneuvoston periaatepää-

töksen mukaisesti kyselyyn vastanneet kuntien valtuustojen jäsenet olivat

samaa mieltä liikenneturvallisuuden tärkeydestä osana liikennejärjes-

telmäsuunnittelua. Oulussa, Sipoossa ja Pudasjärvellä vastanneet valtuu-

tetut olivat sitä mieltä, että liikennesuunnittelussa ajetaan vieläkin liikaa

yksityisautoilun etuja kevyen liikenteen kustannuksella. Pudasjärvellä ja

Sipossa liikenneturvallisuus nähtiin vastanneiden valtuutettujen mielestä

enemmänkin yleisten teiden liikenteen aiheuttamaksi ongelmaksi.
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Taulukko 6. Valtuutettujen mielipiteet liikenneturvallisuutta koskeviin väittämiin (vihreä=samaa mieltä,
keltainen=neutraali, punainen=eri mieltä.

Taulukko 7. Valtuutettujen mielipiteet liikenteen eri osa-alueiden huomioimiseen nykyiseen verrattuna (vihreä=
tulee lisätä, keltainen= neutraali, punainen=tulee vähentää).

VÄITTÄMÄ Pudas-

järvi
Oulu Raahe

Jyväs-

kylä
Sipoo KA

Liikenneturvallisuutta parantavat toimet haittaavat kohtuut-

tomasti tavallisia autoilijoita
2,4 2,2 2,3 2,9 2,6 2,5

Ns. ”ongelmakuljettajat” ovat pääosin vastuussa onnetto-

muuksista
7,3 7,0 7,3 5,8 7,5 7,2

Liikenneonnettomuudet ovat osa liikennejärjestelmää –

tavallaan ne ovat hinta, joka liikkumisen vapaudesta on

maksettava

2,9 3,1 2,8 3,1 3,0 3,1

On väistämätöntä, että liikkumisen ja autoistumisen

seurauksena myös liikenneonnettomuuksien määrä kasvaa
4,0 4,1 4,8 3,5 4,0 4,0

Mielestäni kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen

johtavia liikenneonnettomuuksia ei saisi tapahtua lainkaan
8,9 9,1 9,1 8,4 8,7 8,9

Turvallisuuden tulisi olla tärkein näkökohta liikenne-

järjestelmää suunniteltaessa
9,3 8,6 9,0 8,7 9,2 8,9

Liikennesuunnittelussa keskitytään vieläkin liiaksi autoilun

sujuvuuden parantamiseen kevyen liikenteen kustan-

nuksella

7,8 7,3 6,0 6,5 7,5 7,1

Pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja mopoilijoiden liiken-

neturvallisuustyössä tulisi painottaa liikkujan omaa vastuuta

liikenneympäristön parantamisen sijasta

6,6 5,3 5,6 4,6 5,0 5,3

Liikenneturvallisuus on kuntamme alueella lähinnä yleisten

teiden liikenteen aiheuttama ongelma
6,1 4,0 5,6 3,5 6,1 5,0

LIIKENTEEN OSA-ALUE Pudas-

järvi
Oulu Raahe

Jyväs-

kylä
Sipoo KA

Yleinen liikennekasvatus (koulut, päiväkodit, vanhainkodit,

työpaikat)
9,3 8,8 7,9 8,3 8,4 8,5

Kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen (väylät, ali-

kulut, kunnossapito, pyöräpysäköinti, jne.)
8,5 8,1 7,4 8,1 9,7 8,3

Julkisen liikenteen käytön tukeminen (joukkoliikennetuki,

etuisuudet liikenteessä, jne.)
7,3 7,7 5,8 7,5 7,9 7,3

Elinkeinoelämän kuljetusten kehittäminen (sisäinen jakelu-

liikenne, terminaaliyhteydet)
7,8 7,9 7,6 6,9 7,3 7,5

Automaattinen liikenteenvalvonta (punaista päin ajaminen,

yli-nopeuden valvonta)
8,0 9,0 8,3 8,4 8,1 8,4

Henkilöautojen pysäköintipaikkojen määrä keskusta-alu-

eella
7,1 7,7 6,2 7,4 6,9 7,0

Ajonopeuksien alentaminen ja l iikenteen rauhoittaminen 6,1 7,0 5,8 6,6 5,8 6,3

Lisäksi kuntien valtuutettuja pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–10

(1=vähentää selkeästi, 10=lisätä selkeästi), kuinka liikenteen eri osa-

alueisiin tulisi kiinnittää nykyiseen verrattuna huomiota. Tulokset on

esitetty taulukossa 7.

Kaikkia esitettyjä liikenteen osa-alueita tulisi vastanneiden valtuu-

tettujen mukaan kehittää. Voimakkaimmin kehittämistä tarvittaisiin

kyselyn mukaan yleisen liikennekasvatuksen, automaattisen liikenne-

valvonnan sekä kevyen liikenteen olosuhteiden saralla. Sipoossa kyse-

lyyn vastanneet valtuutetut olivat voimakkaasti kevyen liikenteen olo-
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4.5 Valtuutettujen suhtautuminen

liikenneturvallisuustavoitteisiin

Kuntien valtuustojen jäseniä pyydettiin arvioimaan kuntaansa koskevia

yleisiä liikenneturvallisuustavoitteita asteikolla 1–10 (1=täyttä utopiaa,

10=realistinen, hyvä tavoite). Tulokset on esitetty taulukossa 8.

Sipoossa kyselyyn vastanneet valtuutetut olivat muiden kuntien

valtuutettuja pessimistisempiä esitettyjen liikenneturvallisuustavoitteiden

realistisuudesta. Muissa kunnissa tavoitteita pidettiin realistisina ja

hyvinä. Henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien vähentämistä 40

%:lla miellettiin esitetyistä tavoitteista niukasti epärealistisimmaksi.

Kyselyn yhteydessä esiteltiin Suomen liikenneturvallisuusvisio lyhyesti.

Vastanneet valtuutetut ovat valmiita ottamaan vision lähtökohdaksi

tehdessään kuntansa liikenneturvallisuutta koskevia päätöksiä. Pudas-

järven kyselyyn vastanneet valtuutetut pitivät visiota hyvin kunnalleen

sopivana lähtökohtana liikenneturvallisuustyölle.

Liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen valmistelussa ja

päätöksenteossa sai hieman enemmän kannatusta realistisena tavoitteena

kuin liikenneturvallisuustyön saaminen systemaattiseksi ja jatkuvaksi.

suhteiden ja Pudasjärvellä puolestaan yleisen liikennekasvatuksen ke-

hittämisen kannalla. Vähiten kannatusta vastanneiden valtuutettujen

keskuudessa sai ajonopeuksien alentaminen ja liikenteen rauhoittaminen.

Suurempien kuntien (Oulu, Jyväskylä) vastanneiden valtuutettujen

keskuudessa asia sai pienempiin kuntiin verrattuna hieman enemmän

kannatusta.

Taulukko 8. Valtuutettujen suhtautuminen liikenneturvallisuustavoitteisiin (vihreä=realistinen tavoite, keltainen=
neutraali, punainen= utopistinen tavoite)

LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITE Pudas-

järvi
Oulu Raahe

Jyväs-

kylä
Sipoo KA

Kuntanne liikenteessä henkilövahinkoon johtaneiden onnet-

tomuuksien väheneminen 40 % vuoteen 2005 mennessä
7,5 7,7 7,4 8,1 6,1 7,4

Liikennesääntöjen noudattaminen ja muiden tienkäyttäjien

parempi huomioon ottaminen
8,2 8,2 8,0 8,1 6,9 7,9

Liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen valmiste-

lussa ja päätöksenteossa
7,9 8,1 8,2 8,1 7,8 8,0

Liikenneturvallisuustyön saaminen systemaattiseksi ja

jatkuvaksi eri hallintokunnissa
7,5 8,0 7,6 7,7 6,8 7,6

Liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamisen seurannan

käynnistäminen
7,9 7,8 7,8 8,2 6,9 7,7

Suomen liikenneturvallisuusvisio on kuntanne kannalta… 8,3 7,8 7,4 7,9 6,1 7,5

Olisitteko valmis ottamaan vision lähtökohdaksi tehdessän-

ne k unnassanne li ikenneturvallisuuteen vaikuttavia

päätöksiä? (1=ei missään tapauksessa 10=ehdottomasti)

9,2 8,8 8,8 8,6 8,6 8,8
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5 Yhteenvetoa

selvityksestä

Seuraavassa on esitetty yhteenvetoa selvityksen tärkeimmistä tuloksista.

Yhteenvetoja tehtäessä on syytä muistaa, että ne kuvaavat kohdekuntien

kyselyyn vastanneiden valtuutettujen mielipiteitä, eikä yleistettävissä

olevia johtopäätöksiä voida tehdä.

Liikenneturvallisuus ei esiinny useastikaan omana asianaan kunnan

poliittisten päättäjien kokouksissa. Valtuustossa käsiteltävät asiat

ovat strategisia, eikä esimerkiksi laajojen kaava-asioiden yhteydessä

liikenneturvallisuuden mukana oloa välttämättä tiedosteta valtuu-

tettujen keskuudessa.

Viiden tutkimuskunnan vuoden 2002 valtuuston kokouksissa liikenne-

turvallisuus omana asianaan nousi esille vain muutamassa kokouksessa

valtuutettujen omien aloitteiden ansiosta. Kuntalaisten aloitteissa sitä

vastoin liikennejärjestelyt ja liikenneturvallisuus puhuttivat eniten.

Valtuutettujen mielestä parhaiten liikenneturvallisuusasioiden etenemistä

kunnan päätöksenteossa edistää juuri runsas kuntalaisten palaute. Kunta-

lain 28 §:n mukaan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran

vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden

johdosta suoritetut toimenpiteet.

Yleinen tilastotietous liikenneonnettomuuksista on varsinkin pie-

nemmissä kunnissa huonoa. Poliittisille päättäjille tietoa liikenne-

onnettomuuksista tulee lähinnä yksittäistapauksina median kautta.

Tutkimuskunnista kaavateiden liikenneonnettomuuksista saatiin tietoa

suoraan kunnista vain Jyväskylästä ja Oulusta. Muista kunnista onnetto-

muustietoja yritettiin saada poliisin rekisterien avulla, mutta tarkkoja

tietoja ei kaikista kunnista loppujen lopuksi saatu. Yleisten teiden

liikenneonnettomuudet ovat Tiehallinnon ansiosta hyvin tiedossa, mutta

kuntien kaavateiden osalta asia on huonommin hoidettu. Lisäksi kevyen

liikenteen onnettomuuksien rekisteröinti on heikkoa. Rekisteröinnin

parantamiseksi tehdään jatkuvasti töitä.

Poliittiset päättäjät eivät saa tarpeeksi tietoa liikenneturvallisuus-

tilanteesta ja onnettomuuksien määrästä. Tosin vastanneet valtuutetut

myönsivät omissa asenteissakin olevan parantamisen varaa, mutta

tietouden puute ei edistä liikenneturvallisuuden arvostuksen paran-

tumista. Tietouden puute todellisesta liikenneturvallisuustilanteesta

nimettiin yleisimmin kunnan liikenneturvallisuustyön suurimmaksi

ongelmaksi yhdessä rahan puutteen kanssa.
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Liikennesektorin kehittäminen koko kunnan kehittämisen kannalta

sijoittui kyselyyn vastanneiden valtuutettujen arvolistalla puolen

välin heikommalle puolelle.

Valtuutetut sijoittivat kunnan kehittämisen kannalta liikennesektorin

kehittämisen neljänneksi viimeiseksi kehitettäväksi asiaksi kahdentoista

asian joukosta. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 18.01.2001 liikenne-

turvallisuuden parantamisesta sanotaan kuntien osalta seuraavaa:

Paikalliselle tasolle esitettyjen toimien toteuttaminen edellyttää liikenne-

turvallisuuden arvostusta kuntien päätöksentekijöiden ja suunnitteli-

joiden keskuudessa.

Kyselyyn vastanneiden valtuutettujen tietous liikenneturvallisuus-

suunnitelmista oli vähäistä.

Valtakunnalliseen liikenneturvallisuussuunnitelmaan ei moni valtuutettu

ollut ehtinyt tutustumaan. Oman kunnan liikenneturvallisuussuunni-

telmaan tutustuneita oli alle kolmannes valtuutetuista. Silti kunnassa

asetetut liikenneturvallisuustavoitteet ja -suunnitelmat keräsivät paljon

mainintoja liikenneturvallisuustyötä parhaiten kunnan päätöksenteossa

edistävinä tekijöinä.

Kyselyyn vastanneiden valtuutettujen mielestä suurimmat ongelmat

kuntien liikenneturvallisuustyössä ovat rahan ja tiedon puute. Par-

haiten liikenneturvallisuustyön arvostusta voitaisiin lisätä päättäjien

tietoutta lisäämällä.

Tutkimuskuntien valtuutetuilta kysyttiin, miten liikenneturvallisuustyön

arvostusta ja liikenneturvallisuustyön näkökohtia voitaisiin parhaiten

edistää kunnan päätöksenteossa. Yli puolet kysymykseen vastanneista

toivoi lisää informaatiota ja raakoja faktoja liikenneturvallisuuden

tilanteesta, ongelmista ja kehityssuunnista. Miltei kaikki (84 %) kyselyyn

vastanneet valtuutetut olivat sitä mieltä, että päättäjät tarvitsevat lisää

tietoutta liikenneturvallisuudesta.

Ongelmiksi ja puutteiksi kunnan liikenneturvallisuustyössä nimettiin

samoin tiedon ja määrärahojen puute. Määrärahoja liikenneturvallisuus-

työhön on hankala kuntien budjeteista nipistää. Harvempi kyselyyn

vastannut valtuutettu on valmis esittämään lisärahoitusta liikenne-

turvallisuustyöhön vaikkapa sosiaali- ja terveyspuolen tai opetustoimen

rahoituskehyksestä. Useimpien mielestä raha tulisikin ottaa teknisen

puolen omista määrärahoista.
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Eniten huolta kuntien liikenteessä aiheuttaa vastanneiden valtuu-

tettujen keskuudessa huono liikennekäyttäytyminen sekä teiden ja

katujen huono kunto. Parhaimmiksi liikenneturvallisuuden kehittä-

misen keinoiksi nähtiin hyvän suunnittelutyön kautta liikenne-

ympäristön parantaminen sekä liikennevalistus- ja kasvatus.

Valtuutetut nimesivät 1–3 merkittävintä keinoa lisätä kunnan liikenne-

turvallisuutta. Lisäksi eri kysymyksessä pyydettiin nimeämään liikenne-

turvallisuustyön painopistealueet. Molempien kysymysten vastauksissa

merkittävimmäksi keinoksi nousi liikenneympäristön parantaminen.

Liikenneympäristöä tulisi kyselyyn vastanneiden valtuutettujen

mielestä suunnitella ensisijaisesti lasten ja muun kevyen liikenteen

ehdoilla.

Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen esiintyi useassa kunnassa

liikenneturvallisuuden parantamisen keinojen kärkipäässä.

Liikenneturvallisuustavoitteet ovat kyselyyn vastanneiden kunnan-

valtuutettujen mielestä pääasiassa realistisia.

Kyselyssä esitettyjä liikenneturvallisuustavoitteita pidettiin hyvinä ja

realistisina tavoitteina, joihin pääseminen vaatii kuitenkin liikenne-

turvallisuuden tietouden, arvostuksen ja resurssien lisääntymistä poliitti-

sessa päätöksenteossa.
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6 Jatkotoimenpiteet

Seuraavassa on esitetty keinoja ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä, joilla

poliittisten päättäjien tietoutta ja liikenneturvallisuuden arvostusta

voidaan parantaa.

1. Poliittisten päättäjien liikenneturvallisuustietouden paranta-

miseksi toimitetaan vuosittain valtuuston jäsenille tiiviissä muodossa

tietoa kunnan liikenneturvallisuus- ja liikenneturvallisuustyön

tilanteesta.

Selvitys osoittaa, että kyselyyn vastanneiden valtuutettujen tietous

liikenneturvallisuudesta on puutteellista. Valtuutetut itse nimesivät

tietouden puutteet yhtenä merkittävimpänä ongelmana ja kehittämisen

kohteena liikenneturvallisuustyössä. Tietouden lisääntyessä liikennetur-

vallisuuden asemaa ja arvostusta poliittisessa päätöksenteossa voidaan

saada parannettua.

2. Liikenneonnettomuuksien tilastoinnin kehittämistä jatketaan

kunnissa.

Valtuustolle pystytään paremmin esittämään tiivistettyä tietoa liikenne-

turvallisuudesta, kun on tarkkaa tietoa kunnan alueella tapahtuneista

liikenneonnettomuuksista. Turhan useassa kunnassa tietojen kerääminen/

hankkiminen ei ole systemaattista, vaan sitä tehdään ainoastaan tarpeen

tullen (selvitykset, suunnitelmat).

3. Olisi suositeltavaa, että liikenneturvallisuussuunnitelmaa ja sen

seurantaa käsiteltäisiin kunnanvaltuuston kokouksissa.

Liikenneturvallisuutta tulisi säännöllisesti tuoda esille valtuuston kokouk-

sissa, jotta sen olemassa olosta ja merkityksestä oltaisiin tietoisia kunnan

päättävissä elimissä. Liikenneturvallisuutta tulee esitellä valtuustolle

kokonaisvaltaisena asiana, eikä sysätä vastuuta pelkästään liikennepuolen

kontolle. Yksi asia vaikuttaa toiseen. Rahan satsaaminen liikenne-

turvallisuuteen vähentää kustannuksia suoraan ja välillisesti muilta

kuntahallinnon aloilta.



Liitteet

LIITE 1 Kyselylomakkeet

LIITE 2 Vastaukset kysymykseen "Miten liikenneturvallisuustyön

arvostusta ja liikenneturvallisuusnäkökohtien huomioon

ottamista voidaan mielestänne parhaiten parantaa

kuntanne päätöksenteossa?"

LIITE 3 Vastaukset kysymykseen "Mitkä ovat mielestänne

suurimmat ongelmat ja puutteet kuntanne liikenne-

turvallisuustyössä päätöksenteon osalta?"
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LINTU on liikenne- ja viestintäministeriön, Tiehallinnon ja Ajoneuvo-

hallintokeskuksen rahoittama liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin

tutkimus- ja kehittämisohjelma vuosille 2002–2005.

LINTU-ohjelman julkaisusarjassa ovat tähän mennessä ilmestyneet seu-

raavat raportit:

1/2003 Liikenteen kameravalvontaan liitetyn haltijavastuun toteutta-

misvaihtoehtojen vertailua.

2/2003 Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta ja liikenneturvallisuu-

den huomioon ottaminen kahdessa esimerkkiorganisaatiossa.

3/2003 Kuntien valtuutettujen mielipiteitä liikenneturvallisuudesta.


