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Esipuhe
Tämä tutkimus on yksi LINTU- liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin

tutkimus- ja kehittämisohjelman kolmesta pilottihankkeesta. Valtio-

neuvosto teki 18.1.2001 periaatepäätöksen, jonka mukaan pitkän aika-

välin visiona on, että tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei

kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tämän

tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä konkreettisia välineitä viedä valta-

kunnallista liikenneturvallisuusvisiota käytäntöön kahdessa esimerkki-

organisaatiossa: Suomen Posti Oyj:ssä ja YTV:ssä.  Tutkimuksen ovat

rahoittaneet Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Tiehallinto. Projektin

ohjausryhmään ovat kuuluneet Petteri Katajisto Liikenne- ja viestintä-

ministeriöstä, Saara Toivonen Tiehallinnosta, Ove Knekt Ajoneuvo-

hallintokeskuksesta, Sirpa Rajalin ja Matti Järvinen Liikenneturvasta sekä

Rita Rathmayer, Virpi Britschgi ja Pirkko Rämä VTT Rakennus- ja

yhdyskuntatekniikasta. Rita Rathmayer on vastannut tutkimuksen teke-

misestä ja raportoinnista Suomen Posti Oyj:n ja Virpi Britschgi YTV:n

osalta. Lisäksi projektiin ovat osallistuneet Pirkko Rämä, Lars Leden,

Arja Wuolijoki ja Raija Sahlstedt VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknii-

kasta. Matti Joki Liikenneturvasta on kommentoinut raporttia ohjaus-

ryhmän ulkopuolisena asiantuntijana.
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Yhteenveto

Näkemykset liikenneturvallisuusvisiosta

Molemmissa tutkituissa organisaatioissa suhtauduttiin erittäin myönteisesti

liikenneturvallisuusvisioon ja liikenneturvallisuustyöhön. YTV:llä omaa

toimintaa ja pääkaupunkiseudun liikenneturvallisuustyötä oli jo mietitty

myös liikenneturvallisuusvision pohjalta. Sitä oli käytetty muun muassa

YTV:n Liikenneturvallisuuden strategiasuunnitelmassa, joka sisältää muun

muassa toimenpidelistan, jonka avulla liikenneturvallisuusvision ajatuksia

on lähdetty konkretisoimaan. YTV:n liikennesuunnitteluyksikössä tehtävä

liikenneturvallisuustyö täydentää ja tukee näin ollen erinomaisesti valta-

kunnallisia liikenneturvallisuustavoitteita. Liikenneturvallisuusvisio toimii

Tässä tutkimuksessa selvitettiin Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus-

kunnassa YTV:ssä (liikenneosaston liikennesuunnittelu- ja joukkoliiken-

neyksiköt sekä jätehuoltolaitos) ja Suomen Posti Oyj:ssä liikenneturvalli-

suuden parissa työskentelevien henkilöiden käsityksiä valtakunnallisesta

tieliikenteen liikenneturvallisuusvisiosta, sen merkityksestä ja sen edellyt-

tämien toimenpiteiden mahdollisista toteuttamisen esteistä. Lisäksi pereh-

dyttiin näissä organisaatioissa jo tehtyyn liikenneturvallisuustyöhön.

Tavoitteena oli etsiä tapoja, joilla valtakunnallista liikenneturvallisuus-

visiota voitaisiin viedä käytäntöön.

Tutkimusmenetelmänä oli haastattelu, jonka pohjaksi haastateltavat oli-

vat saaneet luettavakseen etukäteismateriaalin. Siinä oli muun muassa  tie-

toa liikenneturvallisuusvisiosta, lueteltu erityyppisiä liikenneturvallisuus-

toimenpiteitä ja pohdintaa liikenneturvallisuustyön vastuunjaosta kulje-

tusten tilaajien, kuljetusyritysten ja kuljettajien välillä. Kutakin haastattelua

varten varattiin aikaa puolitoista tuntia. Osassa haastatteluista oli kaksi hen-

kilöä yhtä aikaa haastateltavana, mutta suurin osa oli yksilöhaastatteluja.

Tutkitut organisaatiot olivat siinä suhteessa hyvin erilaisia, että YTV:llä

ei ole omaa kuljetustoimintaa toisin kuin Postilla. YTV:n liikennesuun-

nitteluyksikössä tarkastellaan asioita ikään kuin viranomaisnäkökulmasta,

mikä taas ei kuulu Suomen Posti Oyj:n rooliin. Koska YTV on ylikun-

nallinen organisaatio, se ei voi suoraan vaikuttaa päätöksiin esimerkiksi

kuntatasolla. YTV:n kannanottoja kuitenkin kuunnellaan ja pyritään

noudattamaan poliittisessa päätöksenteossa, jossa liikenneturvallisuuden

tavoitteet yleensä ovat yhtenevät, vaikka eri poliittiset ryhmät saattavatkin

painottaa eri keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

YTV:n työntekijöiden haastatteluissa korostui YTV:n tilaajan ja kilpai-

luttajan rooli enemmän kuin Suomen Posti Oyj:ssä. Tähän voi osasyynä

olla se, että YTV:ssä on tilaajana ja kilpailuttajana toimimiselle pidemmät

perinteet kuin Suomen Postissa, jossa kilpailuttaminen on vielä vähäistä.
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Liikenneturvallisuus käytännön työssä

Molemmissa organisaatioissa oli toteutettu monenlaisia konkreettisia

liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Ne tähtäsivät lähinnä turvallisten

kuljetusten edellytysten luomiseen. Suomen Posti Oyj:ssä otettiin liiken-

neturvallisuusnäkökohdat huomioon hyvin monella eri tasolla, kuten

työvuorojen, reittien ja aikataulujen suunnittelussa, kuljettajien koulut-

tamisessa, organisaation sisäisessä tiedotuksessa, kuljettajien kunnon

seurannassa sekä ajoneuvojen kunnosta huolehdittaessa ja niiden varus-

teita suunniteltaessa, kuorman sidonnassa sekä pyöräilijöiden ja jalan-

hyvänä "selkänojana" YTV:n liikennesuunnitteluyksikön omalle liiken-

neturvallisuustyölle. Liikenneturvallisuusvisio on helpottanut YTV:n

liikenneturvallisuuden strategiasuunnitelman tavoitteenasettelua. Strate-

giasuunnitelma saatiin helpommin hyväksytettyä poliittisessa päätök-

senteossa ja virkamiestyössä, koska liikenneturvallisuussuunnitelmaan

kirjatut tavoitteet olivat täydentämässä ja tukemassa YTV:n omaa työtä.

Kuitenkaan valtakunnallista liikenneturvallisuusvisiota ei tunnettu yhtä

hyvin kaikissa YTV:n yksiköissä. Joukkoliikenneyksikössä ja Jätehuolto-

laitoksessa se oli vielä vieras asia, jota ei omassa toiminnassa oltu hyö-

dynnetty. Sama koskee myös Suomen Posti Oyj:tä, jossa liikenneturval-

lisuusvisio oli vielä läpi koko organisaation vieras asia. Kuitenkin siihen

suhtauduttiin näilläkin tahoilla erittäin myönteisesti.

YTV:n toiminnassa ei oikeastaan voida havaita eroja verrattaessa

toisiinsa liikenneturvallisuusvisiota edeltänyttä ja sen jälkeistä aikaa.

Liikenneturvallisuustyö on aina ollut keskeinen osa YTV:n toimenkuvaa,

ja onnettomuuksia on koko ajan pyritty vähentämään. Kärjistetysti voisi

ajatella, että nyt liikenneturvallisuusvision myötä on oikeastaan vain

sanottu ääneen se, mikä aiemmin on ollut kirjoitettuna rivien väliin.

Liikenneturvallisuusvision merkitys korostui YTV:llä kuitenkin siinä, että

turvallisuusajattelu on saatu selvemmin mukaan kaikkeen toimintaan.

Saman kaltainen näkemys oli myös Suomen Posti Oyj:ssä, jossa koettiin,

että jo tähän mennessäkin on pyritty siihen, että kukaan ei kuolisi tai

loukkaantuisi vakavasti liikenteessä.

Liikenneturvallisuusvision nähtiin liittyvän moneen Postin toiminnan

osa-alueeseen. Näitä osa-alueita ovat mm. kuljetusten laatu, ympäristö, yri-

tysturvallisuus ja työturvallisuus, jotka ovat kaikki organisaation eri yksi-

köissä. Suomen Posti Oyj:ssä nähtiin, että liikenneturvallisuusvisiota voisi

viedä eteenpäin esimerkiksi työsuojeluorganisaation kautta. Toisaalta osa

haastateltavista pohti myös liikenneturvallisuusasioiden kytkemistä osaksi

laatujärjestelmiä. Liikenneturvallisuusvision rooliksi saattaisi Suomen Posti

Oyj:ssä tulevaisuudessa tulla nykyään vielä melko irrallisten liikenne-

turvallisuustoimenpiteiden kokoaminen ikään kuin saman otsikon alle.
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kulkijoiden varusteissa. YTV:llä pyrittiin mm. edistämään kameraval-

vontaa, kampanjoimaan liikenneturvallisuusasioista, lisäämään joukko-

liikenteen osuutta ja maankäytön ja liikenteen suunnittelun vuorovai-

kutusta. Joukkoliikenteen osalta liikenneturvallisuusasiat huomioidaan

muun muassa kilpailutuksessa, kuljettajakoulutuksessa, ajoneuvomääräyk-

sissä, aikatauluissa, terminaalien suunnittelussa ja liikenneympäristöön

liittyvissä asioissa. Jätekuljetusten osalta YTV edellyttää kilpailutus-

tilanteissa kuljetusyrityksiltä turvallisuussuunnitelman toimittamista

YTV:lle, mutta viime kädessä hinta on kuitenkin ratkaiseva tekijä ja

liikenneturvallisuusasiat jätetään jätteenkuljetusyritysten omalle vastuulle.

Sen seuraaminen, miten kuljettajat käytännössä ottavat liikenneturval-

lisuusnäkökohdat huomioon, oli molemmissa organisaatioissa vielä puut-

teellista. YTV:ssä hyödynnettiin kuitenkin muun muassa joukkoliikenteen

osalta kilpailutustilanteissa onnettomuustilastoja ja jätekuljetusten bonus-

järjestelmässä asiakaspalautteita. Ylinopeuksia ei seurattu tai niiden

seurantaa ei edellytetty kuljetusyrityksiltä kummassakaan organisaatiossa.

Useammassa haastattelussa kaivattiin lisää liikenneturvallisuusasioihin

liittyvää tiedotusta, markkinointia ja asennekoulutusta, vaikka toisaalta

todettiin informaatiotulvan olevan nykyisin niin valtava, että osa tiedo-

tuksesta yksinkertaisesti hukkuu siihen eikä tavoita kohderyhmiään. Myös

Suomen Posti Oyj:ssä haastatelluista useampi henkilö oli sitä mieltä, että

liikenneturvallisuusasioita pitäisi entistä enemmän "rummuttaa" ja pitää

esillä sekä organisaatioissa että valtakunnallisissa tiedotusvälineissä.

Haastatteluista sai sen kuvan, että YTV asettaa kuljetusten liikenne-

turvallisuudelle enemmän vaatimuksia kuin Suomen Posti Oyj. Tähän

viittaisivat muun muassa joukkoliikenteen kilpailutuksessa joukkoliiken-

neyritykseltä vaadittava myös liikenneturvallisuusasioita sisältävä laatu-

sertifikaatti sekä jätekuljetusten kielteisten asiakaspalautteiden vähen-

tämiseen perustuva bonusjärjestelmä. Kuitenkaan YTV:lläkään ei viime

kädessä otettu tilaajan roolissa vastuuta siitä, miten kuljettajat käytännössä

tien päällä toimivat. Esimerkiksi ylinopeuksien tai päihteidenkäytön

seurantaa ei kuljetussopimuksissa edellytetä.

Haastatteluun osallistui henkilöitä myös Suomen Posti Oyj:n käyttä-

mistä kuljetusyrityksistä Kelpokuljetus Fi Oy:stä tai Jakeluykkönen Oy:stä.

Näistä haastatteluista sai sen kuvan, että myös niissä pidetään liikenne-

turvallisuusasioita arvossa ja otetaan ne omassa toiminnassa huomioon.

Suomen Posti Oyj on myös edellyttänyt, että kuljetusyritykset pysyvät

Postin kanssa samoilla linjoilla kaikissa liikenne-, ympäristö- ja turvalli-

suusasioissa. Haastattelut tukivat käsitystä, että näissä yrityksissä ollaan

Postin kanssa samoilla linjoilla ja luodaan turvallisille kuljetuksille hyvät

edellytykset. Samoin kuin YTV:ssä jäi myös Postissa ja sen käyttämissä

kuljetusyrityksissä vastuu viimekädessä yksittäisille kuljettajille eikä hei-

dän ajotapojaan seurattu tai niiden seurantaa kuljetusyrityksiltä edellytetty.
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Tulosten tarkastelu

Haastattelujen perusteella syntyi sellainen kuva, että turvallisten kulje-

tusten edellytysten luominen on kuljetusten tilaajalle tai kuljetusyri-

tykselle luonteva tapa tehdä liikenneturvallisuustyötä. Sen sijaan kuljet-

tajien ajokäyttäytymisen seuranta jätettiin mieluiten kuljettajien omalle

ja poliisiorganisaation vastuulle. Kuitenkaan poliisi ei nykyisellään yksin

kykene valvomaan liikennettä liikenneturvallisuuden kannalta riittävästi.

Siksi liikenneturvallisuusvisioon pyrittäessä olisi hyvä kannustaa yri-

tyksiä edellyttämään kuljettajiltaan turvallista ajokäyttäytymistä ja

seuraamaan, että se myös käytännössä toteutuu. Ylinopeudet olisivat

liikenneturvallisuuden kannalta erittäin tärkeä seurannan kohde ja niistä

pitäisi kuljetusyrityksissä pyrkiä pääsemään eroon.

Jotta yritykset saataisiin toiminnassaan noudattamaan tällaisia ”peh-

meitä” arvoja, pitäisi ne kytkeä ”koviin” arvoihin. Liikenneturvalli-

suudesta pitäisi koitua myös taloudellista hyötyä. Tämän tyyppinen

järjestelmä olisi luotavissa mm. siten, että kuljetusten tilaajalle kuljetusten

turvallisuus olisi imagotekijä ja kuljetusyrityksille kilpailutekijä. Tällöin

tilaajien pitäisi luoda kilpailutusjärjestelmä, jossa liikenneturvalli-

suusasioita painotettaisiin nykyistä enemmän. Kuljetusten turvallisuus

voitaisiin kytkeä myös osaksi sekä tilaajaorganisaatioiden että kuljetus-

yritysten laatujärjestelmiä.

YTV:n joukkoliikenneyksikössä painottui matkustajaturvallisuus ja

jätehuoltolaitoksessa työturvallisuus liikenneturvallisuutta enemmän.

Myös Suomen Posti Oyj:ssä painottuivat yritysturvallisuusnäkökulmat

liikenneturvallisuuden rinnalla. Toisaalta matkustajaturvallisuuden, työ-

turvallisuuden, yritysturvallisuuden ja liikenneturvallisuuden voidaan

ajatella ainakin jossain määrin tukevan toinen toisiaan.

Liikenneturvallisuustyön esteet

Erityisesti YTV:ssä tiedostettiin taloudellisten ja tehokkuuteen liittyvien

tekijöiden saavan helposti liikenneturvallisuutta enemmän painoarvoa.

Tämä näkyi esimerkiksi YTV:n jätehuollon kilpailutusjärjestelmässä,

jossa urakkatarjouksen hinta oli ratkaiseva tekijä.

Suomen Posti Oyj:ssä nähtiin liikenneturvallisuusvision suuntaiselle

työlle hyvin vähän esteitä. Näkemykset olivat kuitenkin tässä suhteessa

jossain määrin ristiriitaisia. Jotkut haastatelluista olivat sitä mieltä, että

liikenneturvallisuus on organisaatiossa hyvinkin arvostettu asia ja sitä

koskevat toimenpiteet saavat helposti myös johdon tuen. Heidän näke-

myksensä mukaan liikenneturvallisuutta pystytään hyvin perustelemaan

myös taloudellisilla arvoilla, kun taas jotkut haastatellut pitivät liikenne-

turvallisuustoimenpiteiden taloudellista perustelemista johdolle vaikeana,

mutta toimenpide-ehdotusten läpimenon kannalta tarpeellisena.
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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen tausta

1.1.1 Liikenneturvallisuusvisio

Valtioneuvosto on hyväksynyt vuonna 2001 tieliikenteen turvallisuuden

parantamista koskevan periaatepäätöksen, jossa muun  muassa  hyväk-

syttiin Suomelle pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvisio. Sen mukaan

tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse

kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Liikenneturvallisuusvision perusajatuksia on kuvattu mm. haasta-

telluille lähetetyssä etukäteismateriaalissa (liite A). Lisätietoja siitä voi

lukea myös ”Ihmisen mittainen liikenne” -nimisestä esitteestä, joka

löytyy internetistä esim. osoitteesta: http://www.liikenneturva.fi/suomi/

kirjasto/ihmisenmittainen_liikenne.pdf. (12.2.2003)

1.1.2 Toimia vision toteuttamiseksi liikenne- ja
kuljetussektorilla Ruotsissa

Liikenneturvallisuusvision konkretisointia kuljetusyrityksissä koskevaa

tausta-aineistoa saatiin tätä tutkimusta varten lähinnä Ruotsista (kirjalli-

suusluettelossa lueteltu erikseen). Ruotsissa on tehty ns. nollavisio jo

vuonna 1997. Sen mukaan yhteiskunnan on toimittava siten, etteivät

liikenneonnettomuudet aiheuta kuolemia tai vakavia loukkaantumisia.

Tieliikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi on otettava ihmiskehon

kestävyys. Onnettomuustilanteissa ihmiseen kohdistuvat voimat eivät saa

olla niin suuria, että ne aiheuttaisivat vakavia loukkaantumisia tai

kuolemia. Tämä edellyttää mm. nopeuksien osalta seuraavaa tasoa:

• Teillä, joilla autoliikenne ja kevytliikenne kohtaavat, suurin sallittu

nopeus on 30 km/t.

• Teillä, joilla on ajoneuvojen välisen sivutörmäyksen mahdollisuus,

suurin sallittu nopeus on 50 km/t.

• Teillä, joilla on kohtaamisonnettomuuden mahdollisuus, suurin sallittu

nopeus on 70 km/t.

Ruotsissa on käytännössä toteutettu muun muassa mallia, jossa kulje-

tusten tilaajat edellyttävät kuljetusyrityksiltä ympäristöystävällisiä ja

turvallisia kuljetuksia. Sopimuksissa sovitaan mm. kuljettajien päih-

teettömyydestä, pätevyydestä ja turvallisuuskoulutuksesta, ajoneuvojen

törmäysturvallisuudesta sekä kuljetuksissa käytettävistä nopeuksista,

kuorman kiinnityksestä, logistiikasta ja kuljettajan turvavyön käytöstä.

Kuljetusten tilaajat voivat myös edellyttää kuljetusyrityksiltä ympäristö-
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ja turvallisuuslaatujärjestelmiä. Kaikki vaatimukset kirjataan sopimuksiin

ja niiden rikkominen tulkitaan sopimusrikkomukseksi. Muun muassa

Borlängen kunta edellyttää matkahuolloltaan, koulukuljetuksiltaan ja

kuorma-autokuljetuksiltaan turvallisuutta. Kunta edellyttää kuljetuksilta

muun muassa automaattista nopeudenseurantaa ja jarrujen kunnon

säännöllistä tarkistamista.

Tämän edellä kuvatun mallin mukaan toimittaessa kuljetusten tilaajat,

kuljetusyritysten johto ja kuljettajat olivat kaikki osaltaan vastuussa

kuljetusten turvallisuudesta. Kuljetusten tilaajien vastuulla on liikenne-

turvallisuuden huomioimisen edellyttäminen kuljetusyrityksiltä kuljetus-

sopimuksissa. Kuljetusyritysten johto taas on vastuussa turvallisten

kuljetusten edellytysten luomisesta omassa organisaatiossaan ja turvalli-

sen ajamisen edellyttämisestä omilta kuljettajiltaan. Näin vastuu ei jää

yksin kuljettajien kannettavaksi.

Ruotsissa turvallisuus on usein kytketty yhteen ympäristölaatu-

järjestelmien kanssa, sillä turvallisuus- ja ympäristöasioiden nähdään

tukevan toisiaan. Esimerkiksi Ruotsin taksiliitto (Svenska Taxiförbundet)

on luonut Säker Grön Taxi -nimisen järjestelmän, joka pohjautuu kansain-

väliseen ISO 14001 -standardiin. Sillä pyritään varmistamaan taksi-

kuljetusten laatu suhteessa liikenneturvallisuuteen, palveluun ja ympäris-

tönäkökohtiin. Tämän järjestelmän piiriin liittyvät taksit saavat koje-

lautaansa tarran, jossa lukee ”Säker Grön Taxi”. Muita organisaatioita,

joissa turvallisuus on osa ympäristölaatujärjestelmiä ovat muun muassa

Van der Bergs Food, ICA ja Milko-meijerin käyttämät kuljetusyritykset,

joista esimerkkinä kuljetusyritys Mitt (ks. liite B).

Ruotsalaisen aineiston perusteella kerättyjä ajatuksia on koottu myös

haastatelluille jaettuun etukäteismateriaaliin (liite A).

1.2 Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää YTV:llä ja Suomen Posti

Oyj:ssä liikenneturvallisuuden parissa tavalla tai toisella työskentelevien

henkilöiden näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta, sen merkityksestä,

vision edellyttämistä käytännön toimenpiteistä ja niiden toteuttamisen

mahdollisista esteistä. Lisäksi selvitettiin, missä ja miten liikenne-

turvallisuuden huomioiminen nykyään kyseisissä organisaatioissa näkyy.

Liikenneturvallisuussuunnitelman ehdotuksia peilattiin näihin vastauk-

siin.
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2 Aineisto ja menetelmät

2.1 Tutkimusmenetelmä

Tämä tutkimus toteutettiin haastattelemalla YTV:llä ja Suomen Posti

Oyj:ssä organisaation eri tasoilla ja eri tavoin liikenneturvallisuusasioiden

parissa työskenteleviä henkilöitä. Haastattelut toteutettiin luottamuk-

sellisina eikä haastateltavia koskevia tietoja siksi kuvata myöskään tässä

raportissa.

Haastattelujen pohjaksi kerättiin Ruotsista saadun materiaalin perus-

teella tausta-aineisto (liite A), joka lähetettiin haastateltaville haastattelu-

kysymysten ohessa jo etukäteen. Jokaista haastattelua varten varattiin

noin 1,5 tuntia aikaa. Osa haastatteluista toteutettiin yksilöhaastatteluina

ja osassa oli paikalla kaksi henkilöä.

Suomen Posti Oyj:hin liittyen haastateltiin yhteensä kymmentä hen-

kilöä. Haastatelluista neljä henkilöä oli Kelpokuljetus Fi Oy:n tai Jakelu-

ykkönen Oy:n palveluksessa. YTV:ltä haastateltiin yhteensä kuutta eri

henkilöä liikenneosastolta (liikennesuunnitteluyksikkö ja joukkoliikenne-

yksikkö) sekä jätehuoltolaitoksesta.

2.2 Menetelmän arviointi

Valtakunnallista liikenneturvallisuusvisiota koskevat kysymykset eivät

herättäneet kovin paljon keskustelua. Sen sijaan ne toimivat viestin

välittäjinä, sillä liikenneturvallisuusvisio oli YTV:n liikenneosaston

henkilökuntaa lukuun ottamatta suurelle osalle haastatelluista uusi asia.

Muu taustamateriaali toimi Suomen Posti Oyj:ssä hyvin ja herätti haas-

tateltavia huomaamaan, mitkä kaikki asiat heidän työssään ja organi-

saatiossaan itse asiassa liittyvät liikenneturvallisuuteen. YTV:llä muu

taustamateriaali koettiin YTV:n näkökulmasta hieman vieraaksi ja

keskustelu keskittyi enemmän toisaalta liikenneturvallisuuden yleisen

tason kysymyksiin ja toisaalta työ- ja matkustajaturvallisuuteen. Haas-

tattelun perusteella syntyi hyvin monipuolinen kuva organisaatioiden

liikenneturvallisuustyöstä ja sen mahdollisuuksista.

Menetelmänä tämän tyyppinen haastattelu ei ollut yksinomaan tiedon-

keruutapa, vaan se sai myös haastateltavat pohtimaan liikenneturval-

lisuusasioita oman organisaationsa ja liikenneturvallisuusvision näkö-

kulmasta ehkä aiempaa monipuolisemmin, mikä saattaa parhaimmillaan

saada aikaan myös joitain asiaan liittyviä ideoita ja parannuksia näissä

tutkituissa organisaatioissa. Toisaalta organisaatioissa jo toteutettuja

toimenpiteitä voidaan käyttää muiden organisaatioiden ideapankkeina,

kun siellä pohditaan, mitä liikenneturvallisuuden eteen voitaisiin tehdä.
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3 Tulokset: YTV
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:n liikenneosaston tehtä-

vänä on huolehtia pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän toimi-

vuudesta, taloudellisuudesta ja ympäristön huomioon ottamisesta siten,

että samalla edistetään joukkoliikenteen käyttöä ja turvataan edulliset ja

hyvin toimivat joukkoliikennepalvelut.

Liikenneosaston liikennesuunnitteluyksikkö vastaa pääkaupunki-

seudun liikennejärjestelmäsuunnittelusta, seudullisista liikennetutki-

muksista sekä liikennemalleista ja -ennusteista. Yksikkö koordinoi ja

edistää liikenneturvallisuustyötä pääkaupunkiseudulla, ja lisäksi yksi-

kössä tehdään aihepiiriin liittyviä tutkimuksia ja suunnitelmia sekä

järjestetään liikenneturvallisuusaiheisia kampanjoita.

Liikenneosaston joukkoliikenneyksikkö vastaa seutuliikenteen lin-

jasto- ja aikataulusuunnittelusta, bussiliikenteen kilpailuttamisesta,

joukkoliikenteen tiedotuksesta (aikataulut, linjakartat, taksajärjestelmä),

markkinoinnista, lipuista ja palautteen käsittelystä. Yksikkö vastaa myös

tiedotuksesta, markkinoinnista, joukkoliikenteen talousseurannasta,

kuljettajaohjeistaº ja pysäkkiasioista. Lisäksiº sille kuuluu Vantaan

sisäisen liikenteen hoito liikennöintisuunnitelman ja kilpailuttamisen

osalta. Joukkoliikenneyksikkö muodostettiin vuoden 2002 alussa yhdis-

tämällä kaksi aikaisempaa yksikköä (liikennepalveluyksikkö ja matkus-

tajapalveluyksikkö) yhdeksi.

YTV:n jätehuoltolaitos vastaa pääkaupunkiseudun asuinkiinteistöjen

sekajätteen kuljetuksesta Helsingin kantakaupunkia lukuun ottamatta.

YTV vastaa myös biojätteen sekä kotitalouksien ongelmajätteiden

keräyksestä. Lisäksi jätehuoltolaitos hoitaa jätteenkäsittelyn, huolehtii

suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidosta sekä vastaa jäteneuvonnasta,

jätehuollon suunnittelusta ja jätehuoltomääräysten valmistelusta.

YTV:llä haastateltujen henkilöiden toimenkuvaan kuuluvat liiken-

neturvallisuutta, liikennekäyttäytymistä, kuljetusten kilpailuttamista,

reittien suunnittelua, asiakaspalvelua, kevyttä liikennettä, matka-aikoja,

sidosryhmäviestintää, tilastointia ja pääkaupunkiseudun infrastruktuuria

koskevat asiat. Suurimmalla osalla haastatelluista on vähintään kymme-

nen vuoden kokemus näistä tehtävistä.
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3.1 Haastateltujen näkemyksiä
liikenneturvallisuusvisiosta

Liikennesuunnitteluyksikön toimenkuvaan kuuluu pääkaupunkiseudulla

tehtävän liikenneturvallisuustyön edistäminen ja koordinointi. Tästä

syystä liikenneturvallisuusvision muotoilu ja sisältö tunnettiin yksikössä

hyvin.

Joukkoliikenneyksikössä vision todettiin olevan "lehdistä tuttu" ja

todettiin, että aihepiirin syvällisempi pohdinta kuuluu liikennesuun-

nitteluyksikön tehtäviin. Joukkoliikenteen kannalta yleinen matkustaja-

turvallisuus on liikenneturvallisuutta keskeisempi huolenaihe, mutta

liikenneturvallisuuden todettiin sisältyvän myös matkustajaturvalli-

suuteen yhtenä osatekijänä.

Jätehuoltolaitoksessa puolestaan liikenneturvallisuusvisio tuntui

olevan hieman vieras. Liikenneturvallisuusasiat ovat olleet muutenkin

keskusteluissa vähemmän esillä pääpainon ollessa jätteenkuljettajien

työturvallisuuteen liittyvissä näkökohdissa. Liikenneturvallisuuden

voidaan ajatella sisältyvän jätteenkuljetuksen työturvallisuuteen samalla

tavalla kuin se sisältyy joukkoliikenteen matkustajaturvallisuuteenkin.

Kaikki haastatellut pitivät liikenneturvallisuusvision tavoitteita hyvinä

ja oikeansuuntaisina. Myös visiota itseään pidettiin oikein muotoiltuna

ja realistisena. Vastaajien mielestä vision ei tarvitsekaan olla erityisen

tarkka tai konkreettinen, koska yksityiskohtaisemmat toimenpiteet ovat

jo askel eteenpäin vision toteuttamisessa.

Yleisesti ottaen YTV:llä asennoidutaan liikenneturvallisuusvisioon ja

sen muotoiluun ja sisältöön hyvin positiivisesti, tosin osa haastatelluista

kertoi kuulleensa epäuskoisiakin kommentteja vision tavoitteiden realisti-

suudesta. Haastateltavat kokevat työyhteisön kaiken kaikkiaan ympä-

ristö-, turvallisuus- ja joukkoliikennemyönteiseksi. Kaikkea turvallisuus-

näkökohtiin liittyvää pyritään edistämään käytettävissä olevien resurssien

puitteissa. Kestävän kehityksen edistäminen kuuluu YTV:n periaatteisiin,

ja tässä työssä liikenneturvallisuusasiat ovat koko ajan mukana ainakin

taustalla.

Liikenneturvallisuusvisiosta käy ilmi vahva asenne ja voimakas

pyrkimys liikenneturvallisuuden kohentamiseen, ja vaikka 0–kuole-

matavoitteeseen tuskin ihan lähitulevaisuudessa päästään, tämä on

kuitenkin itsestään selvästi oikea tavoite. Tähän tavoitteeseen pääseminen

saattaisi kuitenkin vaatia esimerkiksi liikenneonnettomuuksien uudel-

leenmäärittelyä, koska nykyisin onnettomuuksiksi lasketaan myös liiken-

teessä tehdyt itsemurhat tai rattijuoppojen itselleen aiheuttamat onnet-

tomuudet.

Erään haastatellun käsitys oli, että yleensä Suomessa ei ole ollut tapana

noteerata Ruotsissa ideoituja malleja kovinkaan tarkasti, mutta liiken-
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neturvallisuusvision tapauksessa on tehty poikkeus. Tässä ollaan haas-

tateltavan mielestä oltu oikeilla linjoilla.

Liikenneturvallisuusvision ajatukset on sisällytetty myös YTV:n

omaan Liikenneturvallisuuden strategiasuunnitelmaan (YTV 2001). YTV

oli myös mukana kommentoimassa liikenneturvallisuussuunnitelmaa

(LVM 2000) ennen sen valmistumista. Strategiasuunnitelma on laadittu

suuren joukon yhteistyöllä, joten lopputulokseen oltiin yksimielisen

tyytyväisiä. Liikenneturvallisuusvision tavoitteet näkyvät strategia-

suunnitelmassa konkreettisesti: mukana on mm. yksityiskohtainen

toteuttamisohjelma toimenpiteineen ja vastuuosapuolineen. Suunni-

telmaa on myös pyritty toteuttamaan, mutta ihan kaikki tavoitteet eivät

vielä ole toteutuneet.

Liikenneturvallisuusvisioon voidaan vedota perusteltaessa YTV:n

omaa liikenneturvallisuustyötä. Visio tukee hyvin YTV:n omia tavoitteita

ja toimii selkänojana YTV:ssä tehtävälle liikenneturvallisuustyölle.

Liikenneturvallisuusvisiossa mainitut tavoitteet vaikuttavat taustalla

myös joukkoliikenneyksikössä ja jätehuoltolaitoksessa tehtävässä työssä,

vaikka painotus onkin selvästi enemmän matkustaja- ja työturvallisuuteen

liittyvissä asioissa.

Haastatteluissa toivottiin liikenneturvallisuusvisiossa ehdotettujen

toimenpiteiden priorisointia eli kärkihankkeiden voimakkaampaa esille

nostamista. Tärkeimpinä toteutettavina asioina mainittiin automaattinen

nopeusvalvonta yhdistettynä ajoneuvon haltijavastuun toteuttamiseen.

Näiden toimenpiteiden vaikutus liikenneturvallisuuden paranemiseen

olisi jopa kymmeniä prosentteja. Toteuttamisen edellytyksenä olisi

kameravalvontaa koskevan lain nopea hyväksyminen eduskunnassa,

mutta esteenä on ollut ristiriitainen suhtautuminen lain sisältöön ja

muotoiluun niin eduskunnassa kuin liikennevaliokunnassakin.

Myös joukkoliikenteen käytön edistämistä ja resurssien lisäämistä

poliisin tekemään liikenneturvallisuustyöhön pidettiin liikennetur-

vallisuusvision toteuttamisen kannalta keskeisinä. Muiden turvallisuuden

parantamiseen liittyvien toimenpiteiden (esim. hands free) vaikutukset

eräs haastatelluista arvio korkeintaan muutamiksi prosenteiksi, ja hänen

mukaansa erilaiset nopeudensäätelyjärjestelmät vaikuttanevat liikenne-

turvallisuuteen ratkaisevasti aikaisintaan 10–20 vuoden kuluttua.

Haastatteluissa todettiin, että liikenneturvallisuusvisiossa painottuu

voimakkaasti nimenomaan liikennejärjestelmän näkökulma. Tätä vähän

kritisoitiin, koska viime kädessä kaikki riippuu kuitenkin yksittäisten

kuljettajien toiminnasta.

Suurimpia esteitä liikenneturvallisuusvision tavoitteisiin pyrkimisessä

ovat rahan ja muiden resurssien niukkuus. Lisäksi mainittiin pehmeiden

arvojen törmääminen kovaan todellisuuteen, jolloin taloudellisuus ja

tehokkuus helposti menevät turvallisuusnäkökohtien ohi.
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Vision toteuttamisen esteistä keskeisenä mainittiin myös se, että  esi-

merkiksi joukkoliikennepalveluiden tuotannon on oltava liikennöitsijän

näkökulmasta tehokasta. Tällöin liikennöitsijällä saattaa olla kiusaus

huolehtia aikataulujen pitävyydestä liian pienellä kalustolla ja henki-

löstöllä, jolloin turvallisuusnäkökohdat jäävät toissijaisiksi.

Aikojen ja asenteiden todettiin onneksi muuttuneen verrattuna esi-

merkiksi 1950–60-lukujen tilanteeseen, jolloin liikenteessä vallitsi

melkoinen "viidakon laki". Ajankohta on nyt kaikin tavoin otollinen

liikenneturvallisuusvision mukaiselle työlle. Visiolle tulisi saada päättä-

jien ja tavallisten kansalaisten tuki, ja kaikki osapuolet pitäisi saada

sitoutumaan vision tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen.

3.2 Liikenneturvallisuus
käytännön työssä

3.2.1 Liikennesuunnittelu

YTV tekee liikenneturvallisuusasioissa yhteistyötä erityisesti Liiken-

neturvan ja Helsingin kaupungin kanssa. Muutkin seudun kaupungit ovat

mukana työssä resurssiensa sallimissa puitteissa.

Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Ryhmän tehtäviin kuuluu pitää yllä keskustelua liikenneturvallisuuteen

liittyvistä ajankohtaisista asioista, joihin viime aikoina on kuulunut

esimerkiksi kameravalvonnan edistäminen.

YTV:n liikenneturvallisuustyöhön kuuluvat myös erilaiset kampanjat,

tiedotus sekä pyrkimys joukkoliikenteen osuuden kasvattamiseen ja

maankäytön ja liikenteen suunnittelun vuorovaikutuksen lisäämiseen.

Liikenneturvallisuuden strategiasuunnitelma

YTV:ssä on laadittu Liikenneturvallisuuden strategiasuunnitelma (Pää-

kaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:3), jossa määritellään pääkau-

punkiseudun liikenneturvallisuustyön painotukset ja toimintalinjat lähtien

valtakunnallista tavoitteista. Suunnitelmaa käytetään YTV:llä apuna

laadittaessa tulevien vuosien toimintasuunnitelmia.

Strategiasuunnitelmaan on kirjattu, että liikenneturvallisuuden paran-

tamiseksi on toimittava hallinnon eri tasoilla niin valtakunnallisesti,

seudullisesti kuin paikallisestikin. Alemman tason toimenpiteet heijas-

tavat ylemmän tason linjauksia ja pyrkivät niiden tavoitteiden konk-

reettiseen toteuttamiseen ja täsmentämiseen.

Strategiasuunnitelmassa todetaan, että valtakunnallisen liikenne-

turvallisuussuunnitelman toteutumiseen voidaan vaikuttaa erityisesti

välillisesti vaikuttavin keinoin. Näistä esimerkkeinä mainitaan keinot,



21LINTU 2/2003 • NÄKEMYKSIÄ LIIKENNETURVALLISUUSVISIOSTA

joilla pyritään liikenteen kasvun hillitsemiseen sekä joukko- ja kevyen

liikenteen osuuksien kasvattamiseen.

Keskeisimmäksi liikenneturvallisuusongelmaksi strategiasuunni-

telmassa nostetaan ylinopeudet. Nopeuksien hallintaa kehittämällä

kyettäisiin tehokkaasti parantamaan pääkaupunkiseudun liikenneturvalli-

suutta. Muita painopistealueita ovat YTV:n näkökulmasta liikenne-

kulttuurin parantaminen sekä alueellisen liikenneturvallisuustyön kehittä-

minen. Nämä painopistealueet sisältävät mm. seudullisten toiminta-

mallien harmonisointia, asukkaiden osallistumisen lisäämistä ja viran-

omaistyön tiivistämistä. Erityisesti halutaan vaikuttaa jalankulkijoiden

ja pyöräilijöiden turvallisuuteen.

Yksityiskohtainen lista YTV:n liikenneturvallisuuden strategiasuun-

nitelman toimenpide-ehdotuksista löytyy suunnitelman lopusta (s. 38–39).

Nopeuksien valvonta

YTV on voimakkaasti ajanut ajoneuvoliikenteen nopeuksien valvonnan

tehostamista pääkaupunkiseudulla.

Nopeuksien valvonnan tehostaminen on arvioitu pääkaupunkiseudun

liikenneturvallisuuteen eniten vaikuttavaksi keinoksi. Ylinopeuksien

karsiminen kameravalvonnan ja ajoneuvon haltijavastuuperiaatteen

avulla on keskeisin toimenpide, jolla liikenneturvallisuutta voidaan lisätä.

Nopeusvalvonta on ainoa tehokkaasti vaikuttava keino liikenneonnetto-

muuksien vähentämiseksi koko seudulla, ja ajonopeuksien seurantaan

ollaan luomassa koko pääkaupunkiseudun kattavaa järjestelmää.

Tehokas kameravalvonta edellyttää kuitenkin muutoksia lainsää-

däntöön, joten viime kädessä vastuu toimenpiteen toteuttamisesta on

eduskunnalla.

Joukkoliikenteen edistäminen

Joukkoliikenteen kilpailukykyä ja käyttöä pyritään edistämään kaikin

mahdollisin keinoin. Tavoitteena on joukkoliikenteen osuuden nosta-

minen 42 prosenttiin pääkaupunkiseudun sisäisistä moottoriajoneuvoilla

tehdyistä matkoista arkivuorokautena (PLJ 1998).

Liikenneturvallisuus on tarkoitus sisällyttää yhtenä tekijänä joukko-

liikenteen kilpailuttamismenettelyyn.

Maankäytön ja liikenteen suunnittelu

Kaavasuunnittelun tueksi on laadittu ohjeita siitä, miten liikenneturval-
lisuus voidaan ottaa huomioon suunnittelussa. Lisäksi on olemassa

ohjeita siitä, miten valmisteilla olevia suunnitelmia voidaan arvioida

liikenneturvallisuuden kannalta ennen niiden lopullista hyväksymistä.
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Kampanjat ja tiedotus

Koulujen liikenneturvallisuusopetuksen tehostaminen ja kampanjat

liikenneturvallisuuden edistämiseksi luovat edellytyksiä parempaan

liikennekulttuuriin koko pääkaupunkiseudulla. Tiedon tulva on kuitenkin

nykyisin niin valtava, että esimerkiksi perinteiset liikenneturvalli-

suuskampanjat eivät enää tavoita yleisöä yhtä hyvin kuin aikaisemmin.

Kuljettajaan vaikuttaminen

Kuljettaja on avainasemassa liikenneturvallisuuden toteutumista arvioi-

taessa ja uusia parannuskeinoja suunniteltaessa. Kuljettajaan voidaan

vaikuttaa sekä kannustavasti että kontrollin (esim. nopeusvalvonta,

ratsiat) avulla. Koska "asennevammaisia" kuljettajia löytyy aina, val-

vontatoimenpiteet ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä onnettomuus-

lukujen alentamiseen.

Muu liikenneturvallisuustyö

Pääkaupunkiseudulla tapahtuvien liikenneonnettomuuksien tilastointia

on tarkoitus yhdenmukaistaa.

Liikennesuunnitteluosaston tekemillä mielipidetutkimuksilla selvi-

tetään, miten asukkaat omakohtaisesti kokevat liikenneturvallisuus-

tilanteen pääkaupunkiseudulla liikkuessaan.

3.2.2 Joukkoliikenne

YTV:n toiminnan keskeisenä tavoitteena on joukkoliikenteen osuuden

kasvattaminen pääkaupunkiseudun liikenteessä, ja tähän liittyy vahvasti

myös liikenneturvallisuusnäkökulma. Joukkoliikenteen kilpailukyvyn ja

käytön kaikinpuolinen edistäminen on kirjattu YTV:n Liikenneturval-

lisuuden strategiasuunnitelmaan keskeisenä turvallisuutta parantavana

vaikuttamiskeinona. Lisäksi joukkoliikenteen osuuden nostaminen on

kirjattu yhdeksi pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman

(PLJ 1998) keskeisistä tavoitteista.

Joukkoliikenneyksikkö ei itse järjestä liikenneturvallisuuteen liittyviä

kampanjoita tai vastaavia, vaan tämä työ kuuluu liikennesuunnitte-

luyksikölle.

Myös rakennetun kaupunkiympäristön liikenneturvallisuutta voidaan

parantaa. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun paikallisessa liikenne-

turvallisuustyössä kehitetään asukasyhteistyötä. Liikenneturvallisuuteen

liittyvät paikalliset ongelmat voidaan kartoittaa auditointimenettelyn ja

kuntalaisille kehitettävän palautejärjestelmän avulla.
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Joukkoliikenteen ja joukkoliikenneympäristön suunnittelu

Turvallisuuteen liittyvät näkökohdat otetaan huomioon kaikessa joukko-

liikenteen suunnittelussa. Tämä koskee mm. kuljettajakoulutusta, ajo-

neuvomääräyksiä, aikataulujen (mukaan luettuna tauko- ja lepoajat) ja

terminaalien suunnittelua sekä ympäristöön liittyviä asioita.

Liikenneympäristön – mm. tiet, kadut, pysäkit, terminaalit – osalta

pääasiallinen suunnitteluvastuu on kunnilla, mutta YTV:kin voi vaikuttaa

suunnitteluun erilaisin konkreettisin toimenpide-ehdotuksin. Tällaisia

toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi perustellut nopeusrajoitusten

tiukentamiset pysäkkien lähellä, jotta bussi pääsee pysäkiltä joustavasti

liikkeelle, tai asianomaisten viranomaisten informoiminen  liukkaista

pysäkeistä tai laiturialueista.

Huomion kiinnittäminen joukkoliikenteen esteettömyyteen niin kalus-

ton kuin liikkumisympäristönkin kannalta on lisännyt joukkoliikenteen

turvallisuutta ja sujuvuutta sekä matkustusmukavuutta.

Joukkoliikenteen turvallisuuden kannalta on keskeistä kiinnittää huo-

miota koko matkaketjun turvallisuuteen mukaan luettuna liityntäliikenne

jalan, pyörällä tai henkilöautolla. Joukkoliikenteen tarpeisiin on kiinni-

tetty huomiota kaupunki- ja liikennesuunnittelussa, mutta fyysisen

ympäristön suunnittelusta ja toteutuksesta löytyy edelleen joukkoliiken-

teen toimintaedellytyksiä ja liikenneturvallisuutta heikentäviä tekijöitä.

Bussien turvallisuus

Uusissa busseissa on käytössä ns. pysäkkijarru, joka estää liikkeelle

lähtemisen, jos bussin ovet ovat auki, ja vastaavasti pitää ovet suljettuina,

kunnes bussi on pysähtynyt.

Myös bussien ovissa on tunnistimet, jotka estävät ovia sulkeutumasta,

jos jotain on vaarassa jäädä ovien väliin. Tunnistimet eivät kuitenkaan

välttämättä reagoi pieniin tai ohuisiin esineisiin, kuten esimerkiksi repun

hihnoihin tai vastaaviin.

Nämä toimenpiteet ovat selvästi vähentäneet matkustajien liukas-

tumista tai jäämistä liikkeessä olevan bussin ovien väliin, mutta tek-

niikkaa on ollut hankala saada kehitettyä täysin aukottomasti toimivaksi.

Joukkoliikenteen aikataulut

YTV määrittelee tietylle reitille aikataulut, ja palvelun tarjoava yritys

puolestaan huolehtii siitä, että aikataulut saadaan toimimaan. Aika-

taulujen liiallisesta tiukkuudesta tulee YTV:lle toisinaan palautetta joko

liikennöitsijältä itseltään tai oikeastaan useammin suoraan matkustajilta.

Tarvittaessa aikatauluja muutetaan joustavammiksi.

Tulevalla Jokeri-linjalla voisi olla mahdollista kokeilla Liikennetur-

vallisuuden strategiasuunnitelmassa (s. 33) tehtyä ehdotusta, että nopeus-
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Joukkoliikenteen kilpailutus

YTV:n käyttämässä kilpailutusmenettelyssä vaaditaan joukkoliiken-

neyritykseltä laatusertifikaatti, jossa on mukana niin kuljettajan ajotapaa

ja muuta toimintaa kuin ajoneuvojen varustelutasoakin koskevia turval-

lisuusmääräyksiä. Laatusertifikaatissa määritellyillä asioilla voidaan

esimerkiksi ohjata uutta hankittavaa kalustoa turvallisempaan suuntaan.

Laatustandardeista hyvitetään kilpailutuksessa, ja lisäksi yritysten

odotetaan jatkuvasti parantavan ja korjaavan palveluaan sekä ehkäisevän

ongelmatilanteita myös ennakolta. Laatuvaatimusten toteutumista myös

kontrolloidaan: esimerkkinä on kuukausittainen seuranta siitä, hoi-

detaanko kuljetukset sillä kalustolla millä ne on luvattu hoitaa. Sopi-

musrikkomuksista sakotetaan.

Kilpailutustilanteessa liikennöitsijät joutuvat toimittamaan myös

onnettomuustilastonsa YTV:n nähtäväksi. Onnettomuustilastoja ei kui-

tenkaan voida suoraan käyttää yritysten toimintatapojen arvioinneissa,

koska tämä voisi johtaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisten liikennöit-

sijöiden syrjimiseen. Miten voitaisiin suoraan verrata keskenään esi-

merkiksi Kuopiossa ja Helsingissä tapahtuneita onnettomuuksia?

Kilpailutuksen jälkeen kuljettajayrityksen vastuulle jäävät realististen

ajotavoitteiden asettaminen sekä koulutuksen järjestäminen ja ohjeiden

laatiminen. Kuljettajan omalle vastuulle puolestaan jää turvallinen ajotapa,

liikennesääntöjen noudattaminen ja riskien välttäminen liikenteessä.

Kuljettajien koulutus

Kuljettajien koulutus ja ammattitaidon ylläpito on tehostunut ja kaiken-

laiset turvallisuuteen liittyvät näkökohdat ovat siinä nykyisin mukana

aiempaa paremmin. Koulutuksessa on kuitenkin painotettu enemmän

matkustajien turvallisuutta matkan aikana kuin suoranaisesti liiken-

neturvallisuuteen liittyviä asioita. Esimerkkeinä mainittiin bussien sytty-

minen tuleen ja pelastautuminen palavasta bussista, matkustajien liukastu-

minen pysäkillä tai matkustajan jääminen bussin sulkeutuvien ovien väliin.

Kuljettajien koulutusta järjestävät sekä YTV itse että liikennöitsijät.

rajoitustietoa siirrettäisiin uuden myyntilaitteen tietoihin ja tämän avulla

rajattaisiin auton nopeus kulloisenkin tien rajoituksen mukaiseksi elektro-

nisen polttoaineen syötön tai vaihteiston ohjelman kautta. Myös aikatau-

lut voidaan suunnitella siten, että kuljettajalla on reaaliaikainen aikataulu

koko ajan tiedossaan. Näin mahdolliset ylinopeudet saadaan toivottavasti

karsittua, kun kuljettaja ei "turhaan" yritä saada aikataulua kiinni.

Kuljetusyrityksen johdolla on oltava selkeä vastuu siitä, että ajo-

tehtävistä on mahdollista suoriutua annetussa ajassa. Matkustajamäärää

ja kuormitusta seurataan jatkuvasti, koska matkustajien turvallisuus

vaarantuu, jos bussit ovat liian täysiä.
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Kuljettajan käyttäytyminen

YTV:lle tulee herkästi palautetta myös kuljettajan käyttäytymisestä.

Haastateltavien arvion mukaan noin puolet joukkoliikennettä koskevasta

palautteesta liittyy kuljettajan toimintaan. YTV puolestaan informoi

joukkoliikenneyritystä aina silloin, kun kuljettajan käyttäytymisestä on

huomautettu.

Jos palautetta antanut matkustaja on jättänyt omat yhteystietonsa,

liikennöitsijän vastaus toimitetaan hänenkin tiedokseen. Saatuun palaut-

teeseen reagoidaan yleensä välittömästi, ja kärjistetyimpänä esimerkkinä

mainittiin erään kuljettajan työsuhteen välitön purkaminen matkustajalta

saadun palautteen perusteella.

YTV:n ei ole mahdollista suoraan kontrolloida kuljettajien käyttäy-

tymistä, esimerkiksi päihteettömyyttä. Kontrolli jää liikennöitsijän (ja

viime kädessä poliisin) vastuulle

3.2.3 Jätehuolto

Pääkaupunkiseutu on jätteenkuljetuksessa jaettu 60 osa-alueeseen, ja

YTV suunnittelee jätteenkuljetuksen ajoreitteineen kullekin osa-alueelle

erikseen. Jätteenkuljetus perustuu keskitettyyn suunnitteluun ja yksi-

tyisten kuljetusyritysten kilpailuttamiseen. YTV kilpailuttaa jätteiden

kuljetuksen alueittain viiden vuoden välein.

Jätteiden säilytystä ja kuljetusta koskevat määräykset

Jätehuoltomääräysten mukaisesti jätteet on säilytettävä ja kuljetettava

siten, että ympäristölle ei aiheudu vaaraa.

Esimerkiksi jätteiden säilytystilan suunnittelussa tulisi ottaa huo-

mioon, että jäteastiat voitaisiin sijoittaa mahdollisimman lähelle ajotietä

luontevien kulkureittien varrelle. Jätteenkuljetustaksaakin on muutettu

siten, että hinnoittelu suosii jäteastioiden sijoittamista lähemmäksi

jäteauton kulkureittiä.

Jätteet eivät kuljetuksen aikana saa aiheuttaa tapaturmavaaraa tai levitä

ympäristöön. Tämä koskee erityisesti suurikokoisia jätteitä (esim. raken-

nustyömailla syntyvä jäte) sekä helposti leviävää pienikokoista jätettä.

Jätteenkuljetuksen ympäristötavoitteet kohdistuvat kuljetuksen hai-

tallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä siirtokuormaus-

kuljetusten (pienempien jäte-erien yhdistämistä ja tiivistämistä suu-

remmiksi kuljetuseriksi) tehokkuuden parantamiseen. Tavoitteisiin

kuuluu, että palvelu on urakointisopimuksen mukaista ja että jätteen-

kuljetuksesta aiheutuu mahdollisimman vähän päästöjä ja muita häiriöitä

asukkaille tai muulle liikenteelle.
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Kuljettajan ja jäteauton turvallisuus

Jäteauton kuljettajan työturvallisuuteen liittyvät näkökohdat ovat olleet

keskeisellä sijalla jätteenkuljetusten turvallisuutta pohdittaessa. Liikenne-

turvallisuudessa ei niinkään ole ilmennyt puutteita, mutta itse työhön

kuuluu vakavien työtapaturmien riski. Erityisesti jäteastioiden siirtely,

nostelu ja kuljetus ovat jäteauton kuljettajan näkökulmasta vaarallisia

työvaiheita.

Jätteenkuljetusten kilpailutus

YTV:n rooliin työn tilaajana kuuluu jo ostovaiheessa sen määrittele-

minen, millaista laatua työltä odotetaan. Siksi esimerkiksi kuljettajien

työturvallisuuteen liittyvät määritelmät kirjataan osaksi jätteenkulje-

tuksen urakkasopimuksia. Lisäksi siinä on kuljettajan ajotapaa koskevia

vaatimuksia. Liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat yksityiskohtineen

ovat kuitenkin suurelta osin kuljetuksia hoitavien yritysten vastuulla.

Jätteenkuljetuksia kilpailutettaessa tarjouspyynnöissä asetetaan yrityk-

sille tietyt laatuvaatimukset, jotka jätteenkuljetuksessa tulee täyttää.

Laatuvaatimukset koskevat jäteautojen kuljettajien työturvallisuuden

lisäksi muun muassa ympäristöasioita, esimerkiksi öljyntorjuntaa ja

käytettävissä olevia siivousvälineitä. Lisäksi laatuvaatimuksiin kirjataan

esimerkiksi autojen paino- ja kokoluokkaa sekä ikää koskevat vaati-

mukset. Jätteenkuljetuspalvelut ostetaan kilpailun perusteella halvimman

tarjouksen tehneeltä urakoitsijalta.

Jätteenkuljetusyritykset joutuvat kilpailutustilanteessa toimittamaan

omat turvallisuussuunnitelmansa YTV:lle. Turvallisuussuunnitelmat ovat

tasoltaan ja laajuudeltaan hyvin erilaisia, mutta vuosisuunnitelmasta tulee

löytyä ainakin yrityksen määrittelemät turvallisuustavoitteet, suunnitelma

niiden toteutumisen seurannaksi ja kuljettajien koulutusta koskevia tietoja

ja suunnitelmia.

YTV ei ole suoraan puuttunut esimerkiksi jäteautojen turvallisuuteen

urakkasopimusten laatimisten yhteydessä. On katsottu, että yksityis-

kohtaiset turvallisuustoimenpiteet kuuluvat yrityksen itsensä ja viime

kädessä poliisin ja katsastusviranomaisten vastuulle eivätkä tilaajalle.

Urakkasopimuksiin kuuluviin turvallisuusmääritelmiin voidaan kuitenkin

tarvittaessa ottaa mukaan erilaisia jäteautoja koskevia ehtoja. Työn tilaaja

voi esimerkiksi vaatia, että autoissa on  liukkaalla kelillä käytettävä

lumiketjuja.

Urakkasopimukseen kirjoitettuja asioita kontrolloidaan sopimus-

katselmuksin. Lisäksi sopimusten valvomisessa toimii myös jatkuva

kontrolli eli ollaan jatkuvasti ajan tasalla sen suhteen, mikä auto ajaa

mitäkin urakkaa.
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Jäteautot eivät saa olla iältään vanhempia kuin vuonna 1995 käyttöön

otettuja. Tämä vaatimus yksinään jo takaa sen, että autot täyttävät tietyt

vähimmäisvaatimukset turvallisuuden suhteen, esimerkiksi kaikissa

autoissa on turvavyöt.

Liikenteessä jäteauto voi olla vaaraksi muille liikkujille. Vaara-

tilanteita saattaa tulla eteen esimerkiksi ahtailla pihoilla ja teillä. Erityi-

sesti peruutuksiin liittyy riski, että jalankulkija voi jäädä peruuttavan

auton alle. Kuljettajan voi olla vaikea havaita myös esimerkiksi pihalla

auton edessä juoksentelevia lapsia.

Viime kädessä poliisi ja katsastusviranomaiset huolehtivat siitä, että

jäteautoihin samoin kuin kuljettajaankin liittyvät turvallisuusvaatimukset

(esimerkiksi auton varusteet, ajokortti, päihteettömyys) ovat ajan tasalla.

Kuljettajien koulutus

YTV on järjestänyt säännöllisesti koulutusta jätteenkuljettajille. Myös

esimerkiksi vakuutusyhtiöt ovat osallistuneet koulutustilaisuuksien

järjestämiseen. Tarkempien työhön liittyvien ohjeiden antaminen sen

sijaan jää kuljetusyrityksen omalle vastuulle.

YTV:n järjestämään koulutukseen ei ole sisältynyt suoranaisesti

liikenneturvallisuutta koskevia asioita, mutta aihepiiriä on sivuttu koulu-

tuksessa muun muassa käsiteltäessä liikennekäyttäytymiseen liittyviä

asioita. Pääpaino on ollut työturvallisuuskoulutuksessa.

Kuljettajien koulutustaso voi vaihdella paljonkin, ja esimerkiksi

sairaustapauksissa saattaa käydä niin, että sijaisen tietämys turvallisuus-

yksityiskohdista on huonompi kuin vakituisen kuljettajan. Tähän on

keskeisenä syynä se, että jätehuoltoalalla henkilöstön vaihtuvuus on

hyvin suurta.

Kuljettajan käyttäytyminen

Kuljettajan käyttäytymisen merkitys koetaan jätteenkuljetuksen turvalli-

suuden kannalta kaikkein keskeisimmäksi. Kuljettajan käyttäytyminen

heijastelee hänen asennoitumistaan työhönsä ja turvallisuuteen ylipäänsä.

Hyvä kuljettaja osaa käsitellä jäteautoa kaikki turvallisuusnäkökohdat

huomioon ottaen. Jätehuollon kannalta ongelmallista on se, että hyvien

kuljettajien löytäminen on usein vaikeaa ja vaihtuvuus alalla on hyvin

suurta.

YTV:n jätteenkuljetuksessa on otettu käyttöön bonusjärjestelmä, jonka

perustana on kuljetuksia koskevien asiakaspalautteiden seuranta. Bonus-

järjestelmässä asiakkailta saatu palaute vaikuttaa suoraan urakointi-

palkkioon: mitä virheettömämmin kuljettaja työstään suoriutuu, sitä

vähemmän tulee huomautuksia asiakkailta, ja sitä suurempi on jätteen-

kuljetusyritykselle maksettava bonus. Valitusmäärät onkin näin saatu

alenemaan alle tavoitetason.
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Muut toimenpiteet

YTV on ollut mukana Tekesin rahoittamassa Juksu-projektissa, jossa on

selvitetty satelliittipaikannuksen toimivuutta jäteautossa ja sähköisen

kartan luettavuutta jäteauton ohjaamossa.

3.3 Liikenneturvallisuustyön
kehittämiskohteet

3.3.1 Haastateltujen näkemykset

YTV:n tekemän liikenneturvallisuustyön suhteen haastatelluilla ei ollut

mitään erityistä kritisoitavaa eikä oikeastaan toiveitakaan. Lähinnä

toiveet ja kritiikki suuntautuivat muiden tiellä liikkujien toimintaan ja

yhteiskuntaan kokonaisuutena.

3.3.2 Asenteisiin vaikuttaminen

Koska asenteet alkavat muokkautua jo varhain, kouluissa ja päivä-

kodeissa tehtävän työn merkitystä ei pidä vähätellä. Opettajia ja muuta

lasten kanssa tekemisissä oleva henkilökunta tulisi motivoida osallistu-

maan liikenneturvallisuustyöhön. Heille voitaisiin järjestää koulutus-

tilaisuuksia tai seminaareja ja toimittaa sopivaa materiaalia.

Asenteisiin vaikuttamisen merkitystä ei voi unohtaa liikennetur-

vallisuustyössä, mutta nykyisen informaatiotulvan vallitessa keinot on

valittava todella huolellisesti. Ihmisillä on yleensä liikenneturvallisuuden

suhteen hyvin myönteinen asenne, mutta käytännössä käyttäytyminen on

Asuinalueiden suunnittelu

Jätteenkuljetukset pyritään hoitamaan siten, että asiakkaiden kiinteis-

töille, pihaistutuksille jne. ei aiheutuisi vahinkoa. Mikäli vahinkoja

kuitenkin tapahtuu, kuljetusyritys ilmoittaa niistä YTV:lle. Jätekulje-

tuksiin liittyviä liikenneonnettomuustietoja YTV:llä sen sijaan ei ole

käytössään.

Haastatellut kritisoivat voimakkaasti sitä, että uudetkin alueet voidaan

suunnitella liikenteellisesti niin, että pihoilla on jäteauton kanssa vaikea

liikkua. Usein jäteastiat "piilotetaan" jonnekin pihan perälle, jolloin joko

jäteauto joutuu peruuttamaan paikalle tai vaihtoehtoisesti kuljettaja joutuu

siirtelemään jäteastioita käsin pitkiä matkoja. Molempiin vaihtoehtoihin

liittyy turvallisuusriskejä.

Suunnittelijat ja kaavoittajat ovat asuinalueiden suunnitteluvaiheessa

vaihtelevan aktiivisesti yhteydessä jätehuoltoon. Jäteastioiden sijoitus-

paikat jäävät siten yleensä suunnittelijoiden ja rakentajien päätettäviksi.
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3.3.3 Käyttäytymiseen vaikuttaminen

Joukkoliikenteeseen voitaisiin luoda kuljettajia kannustava bonus-

järjestelmä. Sellaisen avulla hyviä ja turvallisesti ajaneita kuljettajia

palkittaisiin hyvästä suorituksesta.

toisenlaista kuin asenteet antaisivat ymmärtää. Piittaamattomuutta ja

itsekkyyttä esiintyy kaikilla liikkujilla, niin autoilijoilla, pyöräilijöillä

kuin jalankulkijoillakin. Näihin eri kohderyhmiin tulisi pystyä vaikut-

tamaan juuri heille räätälöidyillä keinoilla.

Jätehuollon kuljettajien motivointiin ja jätehuollon ammattien imagon

kohentamiseen kaivattaisiin uusia keinoja. Jonkinlainen ympäristöalan

palveluhenkilö -nimike (mahdollisine uusine tehtävineen) tai vastaava

voisi olla yksi keino parantaa työn arvostusta.

3.3.4 Tiedotus

Jätteenkuljetuksen aikatauluihin liittyvät ongelmat – erityisesti keli-

olosuhteiden aiheuttamat myöhästymiset tai jäteastioiden tyhjentämättä

jäämiset – ovat yleensä hyvin paikallisia ja vaikeasti ennakoitavia. Siksi

niistä tiedottaminenkin on hankalaa ellei peräti mahdotonta. Ehkä jotain

voitaisiin kuitenkin tehdä asiakkaiden informoinnin parantamiseksi.

3.3.5 Koulutus

Jätehuollon ja joukkoliikenteen kuljettajien koulutukseen voitaisiin lisätä

liikenneturvallisuutta koskevia asioita.

Jätteenkuljetuksen kilpailutuksen yhteydessä kuljettajille voitaisiin

esittää vaatimus ennakoivan ajon ja liukkaan kelin ajon kurssien suorit-

tamisesta.

3.3.6 Taloudelliset kannustimet

Taloudellisuus on monesti hyvä kannustin asetettujen tavoitteiden saavut-

tamiseen. Liikenneonnettomuuksien yhteydessäkin voisi olla aiheellista

korostaa yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia, kuten kuolleen tai

vakavasti loukkaantuneen henkilön menetetty työpanos, häneltä saamatta

jäävät verotulot, sairaalahoidosta aiheutuneet kustannukset, työkyvyttö-

myyseläkemaksut, ja niin edelleen.
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3.3.8 Muut kehittämistarpeet

Jätteenkuljetuksen liikenneturvallisuus kohenisi, jos olisi mahdollista

välttää peruutustilanteet kokonaan. Tähän voitaisiin vaikuttaa suun-

nittelulla, jäteastioiden paremmalla sijoittelulla ja kuljettajien koulu-

tuksella.

Jätehuollon palautejärjestelmää voitaisiin kehittää. Nyt palautetta

annetaan yleensä vain negatiivisista tapahtumista, vaikka positiivinen

palaute varmasti motivoisi kuljettajia entistä parempiin suorituksiin.

Urakkasopimusten yhteydessä vaadittaviin jätteenkuljetuksen turvalli-

suussuunnitelmiin voitaisiin sisällyttää liikenneturvallisuutta koskevia

vaatimuksia nykyistä enemmän. Samoin joukkoliikenteen kilpailu-

tuksessa voitaisiin liikenneturvallisuuden huomioon ottamista korostaa

voimakkaammin.

3.3.7 Liikkumisympäristö

Ajonopeuksien tehokkaampi valvonta parantaisi liikenneturvallisuutta

merkittävästi.

Taajama-alueiden nopeusrajoituksia tulisi tiukentaa nykyisestä.

Lapset, vanhukset ja muutkin eri tavoin liikkumisesteiset ovat liiken-

teessä erityisen herkässä asemassa olevia ryhmiä. Heikentyneet aistit ja

alentunut toimintakyky vaikeuttavat havainnointia ja reagointia. Muuta

liikkumisympäristöä tulisikin sopeuttaa inhimillisemmän mittakaavan

mukaiseksi, jolloin vanhenevan väestön ja muiden liikkumishanka-

luuksista kärsivien liikkuminen helpottuisi.

Liikenneympäristöä ajatellen erityisesti pyöräilyn turvallisuustaso on

huolestuttava. Pyöräilijät ovat liikenteessä muihin liikkujiin nähden

huomattavasti heikommassa asemassa. Pyöräilijän oma rooli on keskei-

nen, mutta varovaisuus ja pyöräilykypärän käyttökään eivät auta, jos

liikenneympäristö on suunniteltu pelkästään muiden liikkujien ehdoilla.

Joukkoliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta olennaisia

ovat monet yksittäiset konkreettiset ratkaisut ja toimenpiteet. Tällaisia

keinoja ovat esimerkiksi bussikaistojen lisääminen, pysäkkiturvalli-

suuden ja -valaistuksen parantaminen ja heijastimien käyttö.

Joukkoliikennevälineiden ja -ympäristön esteettömyys (esim. matala-

lattiakalusto, turvalliset laiturit ja terminaalit) parantaa kaikkien joukko-

liikenteen käyttäjien turvallisuutta. Siksi joukkoliikenteen esteettö-

myyden ja helppokäyttöisyyden kehittämiseen on syytä panostaa tulevai-

suudessakin.

Uusia alueita suunnitellessa pitäisi jäteastioiden sijoittelu ja autojen

ajoreitit ottaa nykyistä paremmin huomioon. Rakennusvalvonnan roolia

tulisi korostaa. 
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3.3.9 Vertailu liikenneturvallisuussuunnitelman ehdotuksiin

Pitkän aikavälin tavoitteet

* Liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen

Liikenneturvallisuusvision tavoitteet tukevat YTV:n liikenneturvalli-

suuden strategiasuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita. YTV:llä korostetaan

sitä, että visiolle on saatava päättäjien ja kansalaisten tuki. Tässä tarvittai-

siin tehokasta, eri kohderyhmät huomioon ottavaa tiedotusta ja media-

näkyvyyttä sekä liikenneturvallisuusasioiden tekemistä "trendikkäiksi"

esimerkiksi sopivan keulakuvan avulla.

Lyhyen aikavälin (2001–2005) tavoitteet

• Liikenneturvallisuuden arvostaminen

YTV:llä suhtaudutaan erittäin myönteisesti liikenneturvallisuuteen ja sen

edistämiseen kaikin mahdollisin keinoin. Liikenneturvallisuusasiat ovat

taustalla kaikessa toiminnassa, vaikkei niitä aina lausuttaisikaan ääneen.

Liikenneturvallisuus sisältyy joko suoraan tai välillisesti niin kestävän

kehityksen edistämiseen kuin esimerkiksi kuljettajien (joukkoliikenne ja

jätehuolto) työ- ja matkustajaturvallisuuteenkin.

YTV:llä edistetään liikenneturvallisuuden arvostusta mm. erilaisin

kampanjoin, tutkimuksin ja selvityksin. Myös maankäytön ja liikenteen

suunnittelua on viety eteenpäin liikenneturvallisuusnäkökohdat huo-

mioon ottaen.

• Taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen

YTV on ottanut aktiivisen roolin taajamien liikenneturvallisuuden

parantamisessa. Keskeisenä keinona on haluttu viedä eteenpäin nopeus-

valvonnan tehostamista yhdistettynä ajoneuvon haltijavastuuseen sekä

liikenneturvallisuuden huomioon ottamista kaikessa suunnittelussa.

• Kuljettajiin vaikuttaminen

YTV kouluttaa niin jätehuollon kuin joukkoliikenteenkin kuljettajia

yhdessä liikennöitsijöiden ja toisinaan myös vakuutusyhtiöiden kanssa.

Kuljettajiin voidaan vaikuttaa myös tiedottamisen ja kampanjoiden

keinoin. Päävastuu koulutuksesta ja ohjeistuksesta jää kuitenkin yrityk-

sille itselleen.

* Suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen ja seurausten

lieventäminen

Tältä osin vastuu ja toimenpiteiden toteuttaminen kuuluvat selvimmin

muille viranomaisille, mutta YTV on itsekin kampanjoinut esim. nopeus-

rajoitusten tiukentamisen ja kameravalvonnan tehostamisen puolesta.
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3.4 Tulosten tarkastelu

Ajonopeuksien alentaminen todettiin parhaaksi keinoksi parantaa liiken-

neturvallisuutta. Koska nopeuksiin ei voi merkittävästi vaikuttaa pelkällä

kampanjoinnilla ja asenteiden muokkauksella, tarvitaan lainsäädännön

muutosta, jotta automaattinen nopeuksien valvonta voidaan aloittaa.

Ajonopeuksien hallinnalla olisi muita toimenpiteitä selvästi laajemmat

vaikutukset liikenneturvallisuuteen.

Kuljettajan käyttäytymiseen vaikuttaminen nostettiin keskeiseksi

toimenpiteeksi arvioitaessa liikenneturvallisuusvision vaikutuksia niin

joukkoliikenteen kuin jätehuollonkin turvallisuuteen. Turvallisuusasiat

jäävät viime kädessä kuitenkin kuljettajan omalle vastuulle, joten vaikut-

taminen voi olla vaikeaa. Taloudelliset kannustimet, kuten erilaiset

bonusjärjestelmät, sekä erityisesti kannustavan palautteen antaminen

hyvin tehdystä työstä voisivat olla hyviä keinoja vaikuttaa kuljettajan

käyttäytymiseen.

YTV järjestää koulutusta niin joukkoliikenteen kuin jätehuollonkin

kuljettajille. Koulutustilaisuuksiin ei ole useinkaan sisältynyt suora-

naisesti liikenneturvallisuutta koskevia asioita, mutta välillisesti nekin

ovat olleet mukana matkustaja- ja työturvallisuuden osa-alueina.

YTV:llä tehtävä liikenneturvallisuustyö täydentää ja tukee erin-

omaisesti valtakunnallisia liikenneturvallisuustavoitteita. YTV:n lii-

kenneturvallisuuden strategiasuunnitelmassa on myös onnistuttu konkre-

tisoimaan liikenneturvallisuusvision ajatuksia.

Liikenneturvallisuusvisio toimii hyvänä "selkänojana" YTV:n omalle

liikenneturvallisuustyölle. Liikenneturvallisuusvisio on helpottanut

YTV:n liikenneturvallisuuden strategiasuunnitelman tavoitteenasettelua.

Strategiasuunnitelma saatiin helpommin hyväksytettyä poliittisessa pää-

töksenteossa ja virkamiestyössä, koska liikenneturvallisuussuunnitelmaan

kirjatut tavoitteet olivat täydentämässä ja tukemassa YTV:n omaa työtä.

* Liikenteen kasvun hillintä

YTV:llä pyritään edistämään joukkoliikenteen käyttöä sekä vaikuttamaan

liikenteen kasvuun hillitsevästi myös maankäytön suunnittelun keinoin.

Lisäksi pyritään edistämään jalankulkua ja pyöräilyä.

* Teknologian oikea hyödyntäminen

Keskeisenä keinona halutaan edistää ajonopeuksien kameravalvontaa.

Muiden toimenpiteiden (esim. hands free -laitteet) vaikutukset turvalli-

suuteen koetaan ainakin tässä vaiheessa minimaalisiksi. Automaattisten

nopeudensäätelyjärjestelmien arvioidaan vaikuttavan liikenneturvalli-

suuteen tehokkaasti aikaisintaan 10–20 vuoden kuluttua.
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YTV:n toiminnassa ei oikeastaan voida havaita eroja verrattaessa toisiinsa

liikenneturvallisuusvisiota edeltänyttä ja sen jälkeistä aikaa. Liikenne-

turvallisuustyö on aina ollut keskeinen osa YTV:n toimenkuvaa, ja

onnettomuuksia on koko ajan pyritty vähentämään. Kärjistetysti voisi

ajatella, että nyt liikenneturvallisuusvision myötä on oikeastaan vain

sanottu ääneen se, mikä aiemmin on ollut kirjoitettuna rivien väliin.

Koska YTV on ylikunnallinen organisaatio, se ei voi suoraan vaikuttaa

päätöksiin esimerkiksi kuntatasolla. YTV:n kannanottoja kuitenkin

kuunnellaan ja pyritään noudattamaan poliittisessa päätöksenteossa, jossa

liikenneturvallisuuden tavoitteet yleensä ovat yhtenevät, vaikka eri

poliittiset ryhmät saattavatkin painottaa eri keinoja asetettujen tavoit-

teiden saavuttamiseksi.

Liikenneturvallisuusvision merkitys korostui YTV:llä erityisesti siinä,

että turvallisuusajattelu on saatu selvemmin mukaan kaikkeen toimintaan.

Useammassa haastattelussa kaivattiin lisää liikenneturvallisuusasioihin

liittyvää tiedotusta, markkinointia ja asennekoulutusta, vaikka toisaalta

todettiin informaatiotulvan olevan nykyisin niin valtava, että osa tiedotuk-

sesta yksinkertaisesti hukkuu siihen eikä tavoita kohderyhmiään.
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4.1 Haastateltujen näkemyksiä
liikenneturvallisuusvisiosta

Useimmat haastatelluista kuulivat ensimmäistä kertaa liikenneturvalli-

suusvisiosta. Liikenneturvallisuusvisiosta kaivattiin lisää tietoa, jotta sitä

voitaisiin käyttää töiden suunnittelussa.

"Perusasia on lähteä vaikka tutustumaan tähän itse visioon, mitä se pitää

sisällään. Sen eteenpäin viemistä vaan. Sillä omalla rajallisella, mihin

pystyy vaikuttamaan."

Liikenneturvallisuusvisiossa tieliikennejärjestelmän tulkittiin tarkoi-

ttavan sekä yhteiskuntaa että kuljetusyritystä. Postin kannalta visio

nähtiin myös onnettomuuksien vakavuusasteen kannalta laajemmin, eli

"Ei ole tarkoitus varmaan että ketään loukkaantuisi ollenkaan".

Liikenneturvallisuusvisiota pidettiin toiminnan kannalta välttämättö-

mänä peruslähtökohtana ja tavoitteena sitä pidettiin ainoana oikeana.

Kaikessa toiminnassa olisi hyvä olla joku visio siitä, miten asioiden tulisi

olla. Ilman visiota asiat jäävät usein sellaisiksi, että kukaan ei tee niiden

eteen mitään. Haastateltavat arvioivat, että Postissa arvostetaan turvalli-

suutta ja se on yksi peruslähtökohta kaikelle toiminnalle. Periaatteena

on jo nyt ollut, että "turvallisuuden kanssa ei leikitä." Siinä mielessä

liikenneturvallisuusvision ei nähty muuttavan mitään. Sen arvioitiin

kuitenkin voivan johtaa liikenneturvallisuusasioiden entistä tarkempaan

huomioimiseen toiminnassa.

Liikenneturvallisuusvisiolle olisi haastateltujen mukaan hyvä saada

Postin johtoryhmän tuki. Heillä oli kuitenkin hyvin erilaiset näkemykset

siitä, miten johto suhtautuu liikenneturvallisuustyöhön. Toisten mielestä

johtoryhmä suhtautuu tämän tyyppisiin asioihin positiivisesti, koska

liikenneturvallisuustyön laiminlyömisen seuraukset ovat niin katastro-

faalisia myös rahallisesti. He olivat myös käytännössä pystyneet hyvin

perustelemaan liikenneturvallisuushankkeita johdolle. Isot ja rahaa

vaativat hankkeet olivat menneet läpi. Toisten mielestä taas liikenne-

turvallisuustoimenpiteitä on vaikea rahallisesti perustella ja niihin on siksi

vaikeaa saada johdon siunaus. Nämä henkilöt viittasivat muun muassa

siihen, että liikennevahingoista tulee Postille maksettavaksi vain vakuu-

tusten omavastuuosuudet, jotka ovat noin 300 euroa/vahinko eivätkä

todelliset kustannukset tule tietoon. Näkemykset johdon kannasta olivat

siten hyvin ristiriitaisia.

4 Tulokset: Suomen
Posti Oyj
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"Epäilen, että ylimmän johdon siunaus on vaikea saada. Kova markki-

nointi, saada vakuuttuneeksi Postin korkein johto. Viranomaisten pitäisi

hoitaa markkinointi."

"Tää on hyvin ympäristövisioon kytkettävissä. Turvallisuuskin voi toimia

imagotekijänä… koko organisaatiotasolla, lähteä konsernitasolta. Pitäisi

sitouttaa tuontantoalueet tähän visiotoimintaan, silloin se saisi paino-

arvoa… Pitäis olla myös sellaista pysyvää toimintaa, ei mikään kahden

vuoden projekti vaan pysyvä."

Liikenneturvallisuusvisiota voisi viedä eteenpäin myös työsuojelu-

organisaation kautta. Työsuojeluvaltuutettu voisi ottaa sen jonkun vuoden

aiheeksi, johon sinä vuonna paneudutaan. Työsuojeluasiamiehet voisivat

sitten viedä työnjohdon kautta asioita eteenpäin.

Liikenneturvallisuusvision suuntaiselle työlle nähtiin hyvin vähän

esteitä.

"Ei sinänsä ole esteitä liikenneturvallisuustyön tiellä Postissa. Jos visio

soveltuu jollekin muullekin ja tämmöinen on määritelty, niin kyllä se

Postinkin toimintaan soveltuu ihan samalla tavalla. Posti on varmaan

Suomen suurin kalustollisesti ja jakajatkin mukaan. Niin kyllä siinäkin

suhteessa pitää toimia siten, että edistää turvallisuutta. Asiat suunni-

tellaan niin, että tämä toteutuu."

"Ei siinä saisi ainakaan olla mitään estettä. Tiukat aikataulutkaan eivät

ole este vision toteuttamiselle, niistä vain pitää päästä eroon."

"En näe visioon mitään syytä, miksi sitä ei voitais… Se on erittäin

tärkeää, että sellainen on tehty. …että olisi totta eikä pelkkä visio."

Osa haastatelluista pelkäsi, että liikenneturvallisuusvision hyväksyt-

tävyys voi vähentyä, jos sitä pidetään kovin epärealistisena ja saavutta-

mattomana tavoitteena. Liikenneturvallisuusvision kuvaamaan ihanne-

tilaan ei välttämättä päästä koskaan. Tämän pelättiin johtavan pelkkään

hymistelyyn, jolloin sitä ei lähdetä konkretisoimaan.

"Sehän kuulostaa hirveen hyvältä, mutta varmaan hirveen vaikee kyllä

toteuttaa."

"Vuodet on niin erilaisia vähän niinkuin säätkin. Se hymistely, kun joskus

on mennyt hyvin, vähän kuolleita. Seuraavana vuonna voi taas olla ihan

eri, voi olla jotain suuronnettomuuksia. Se ei ole lineaarista mate-

matiikkaa. Se ei ole matematiikkaa ollenkaan vain kuitenkin on suhteelli-

sen pienistä luvuista kysymys. Kymmenen prosentin heittoja. Varsinkin

organisaation kannalta on pieniä lukuja."

"Ilmaliikenteessä puututaan hyvinkin tarkasti kaikkiin läheltäpititilan-

teisiin. Maantieliikenteen osalta vastaavanlainen perusteellisuus ei ole

käytännössä mahdollista. Se on niin hajanainen ja laaja tuo tieliikenteen

toiminta-alue."
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Toisaalta jotkut taas pitivät liikenneturvallisuusvisiota hyvinkin toteut-

tamiskelpoisena.

"Ilman muuta mahdollisuus toteuttaa. Vaatii paljon rahaa, aikaa. Var-

masti tuo hyvää."

Yleensä ottaen haastatellut suhtautuivat erittäin myönteisesti liikenne-

turvallisuusvisioon.

"Kyllä se tavoitteena on selkeästi muotoiltu."

"Selkeästi sanottu asia."

"Kuulostaa hyvältä, mennään suoraan asiaan. Pistää miettimään asioita.

Erittäin hyvä."

"Täällä on tosi hyvin kirjoitettu tässä tulkintaosiossakin näitä…”Ei voi

lapsilta vaatia samaa kuin aikuisilta."

"Ei ollu paljon lisättävää eikä pois heitettävää. Hyvin paljon vastaa sitä

arvomaailmaa, mitä minulla on."

"Minusta tämä oli hyvin herättävää luettavaa itsellenikin… Kun tässä

tehtävässä on useita vuosia tätä yhteistyötä harrastettu, niin ompas sekin,

kun joku kirjaa näitä ihan visioksi ja tavoitteiksi niinkuin oikein viralli-

sestikin jollain foorumilla."

Visio on kuitenkin vain visio, ja se vaatii tuekseen konkreettisia tekoja.

Liikenneturvallisuusvision asettamisen jälkeen on mietittävä, miten se

on mahdollista toteuttaa. Selkeä visio auttaa suunnittelemaan sen toi-

meenpanoa. Viimekädessä yritysjohdon ja esimiesten vastuulla on saada

vietyä liikenneturvallisuusvision mukaisia toimenpiteitä eteenpäin

kuljettajiin asti. Postissa tilanne on siinä suhteessa hyvä, että siellä on

mietitty jo pitkään liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita. Postissa on

myös useita henkilöitä tekemässä töitä liikenneturvallisuuden hyväksi,

mikä edesauttaa asioiden etenemistä.

"Ei saisi olla kyllä visio. Visio tavallaan on jossain tuolla kaukana

tulevaisuudessa. Jollain tapaa konkretisoituna vähän enemmän. Joskus

aikoinaan oli, että jos ei tullut kolareita kuukauden aikana, niin yksikkö

sai jotain tai jotain bonuksia. Mutta kyllä se tuntuu loppujen lopuksi

jotenkin kornilta. Maksetaan rahaa, jos et aja kolareita. Se on karmee

porkkana. Se hyvä, mikä siinä on, on että se pysyy sillä tavalla ihmisen

mielessä tää ajatus."

"Varmaan samaa mieltä kaikki on tosta asiasta, mutta vaikea kyllä keksiä,

mitä siihen pitäs, jotainhan siihen pitäis firmankin keksiä niinku millä

tohon päästäis tohon visioon että se niinku toimis käytännössä."

Liikenneturvallisuusvision nähtiin liittyvän moneen Postin toiminnan

osa-alueeseen. Näitä osa-alueita ovat mm. kuljetusten laatu, ympäristö,

yritysturvallisuus ja työturvallisuus, jotka ovat kaikki organisaation eri

yksiköissä. Ympäristöpuolella liikenneturvallisuus liittyy polttoaineen
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kulutukseen. Yritysturvallisuuden kannalta se taas liittyy siihen, että

tavarat on luvattu viedä laadukkaasti ja turvallisesti perille. Laadun

kannalta taas on annettu takuu perillemenosta, joka aiheuttaa kuljetuksille

aikapaineita.

Liikenneturvallisuusvisiota voitaisiin hyödyntää muun muassa onnet-

tomuuksien seurantajärjestelmien kehittämisessä. Onnettomuuksien

seuranta on tällä hetkellä Postissa hyvin satunnaista.

Koulutus- ja henkilöstötilaisuuksien yhteydessä voitaisiin tuoda esiin,

että postinkantajallakin voisi olla tällainen visio. Henkilöstöohjauksessa,

koulutuksessa ja kalustohankinnassa voitaisiin pyrkiä siihen, että kukaan

ei tässä työssä liikenteessä ollessaan loukkaannu vakavasti, menetä

henkeään eikä aiheuta vastaavaa muille tiellä liikkujille.

"Visio on selkeä tavoite. Sitä pitää vaan tulla joka puolelta. Pitää koko

ajan pitää pinnalla se asia. Pitäisi rummuttaa. Ei sitä voida pitää

itsestäänselvyytenä tämmöistä jotain visiota, että mitään ei saa sattua.

Kyllä se on sitä rummuttamista."

"Aina puhutaan turvallisen kuljettajan ammattitaidosta. Tämmöinen

visiohan kuuluu siihen kuljettajan ammattitaitoon. Liikenneturvallisuus

ennen kaikkea."

Liikenneturvallisuusvisiota voitaisiin käyttää myös kokoamaan nyt hyvin

erillisiä liikenneturvallisuushankkeita ikään kuin saman otsikon alle,

jolloin niiden voitaisiin paremmin nähdä palvelevan yhtä yhteistä tavoi-

tetta.

Liikenneturvallisuusvisio nähtiin yhteisenä koko yhteiskunnan käsittä-

vänä asiana.

"Kyllähän se nyt varmaankin tuolla tekniikkapuolella voi edetä, mutta

tämä lainsäädäntö on sitten vaikeampi juttu, niin saadaan se kuntoon.

Joka tapauksessa viisisataa ihmistä vuodessa menettää henkensä tuolla,

inhimilliset ja taloudelliset kärsimykset on sitä luokkaa, että… (haas-

tattelijan korjaus 400) Se on kaikki liikaa. Jos sen eteen jotain voidaan

tehdä, niin koska kuitenkin ne on valtavat kärsimykset."

"Kyllähän meillä yhteinen hyvä tavoitekin on. Tosiaankin, että liikenne

pelaa ton vision mukaisesti."

"Kyllä tämä kuulostaa hyvältä. On aika tärkeätä, että siinä olisi yhteis-

kunnan tuki ja jotain sellaista konkreettista tukea siihen yhteiskunnalta.

Nämä on kuitenkin aika massiivisia tällaiset suunnitelmat, ettei siihen

yksittäinen firma paljon pysty vaikuttamaan."
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4.2 Liikenneturvallisuus
käytännön työssä

Tässä luvussa kuvataan liikenneturvallisuuteen liittyviä Suomen Posti

Oyj:ssä toteutettuja toimenpiteitä tai käytäntöjä. Se, miten laajasti

toimenpiteitä ollaan organisaation eri osissa toteutettu, vaihtelee. Jotkut

toimenpiteet läpäisevät koko organisaation ja joitain tehdään vain jollain

alueella. Seuraavassa ei oteta kantaa siihen, miten kattavasti toimenpiteet

on toteutettu vaan tarkoituksena on pikemminkin tuoda esiin yhden

organisaation liikenneturvallisuustoimenpiteiden monimuotoinen kirjo.

4.2.1 Työn suunnittelu

Jakelureitit suunnitellaan siten, että postilaatikot olisivat aina oikealla

puolella, jotta ei tulisi kiusausta ajaa tiellä "siksakkia". Pysähdys-

paikkojen vähentämiseksi on useamman postinsaajan laatikot ryhmitelty

yhteen paikkaan. Useissa jakeluautoissa myös ohjauslaite on oikealla.

Silloin, kun postilaatikko on tien vasemmalla puolella, postinjakaja

nousee pois autosta ja ylittää tien jalan. Reitit on tarkkaan suunniteltu ja

niihin on määritelty kaikki postilaatikot erillisiksi käyntipaikoiksi. Reitit

suunnitellaan siten, että ei tarvitsisi ajella edestakaisin. Radan ylitykset

pyritään suunnittelemaan vartioitujen tasoylikäytävien kautta. Jos reitti

on sellainen, että aurinko paistaa edestä, suositellaan kuljettajalle aurinko-

lasien käyttöä. Myös vauriotilastojen perusteella, mietitään millaiseksi

jakelureitti olisi paras suunnitella. Reittisuunnittelussa otetaan ajoneuvo-

kaluston koko huomioon siten, että isoilla kuorma-autoilla ei ajeta

pikkuteitä.

Ajoaikoja ei suunnitella liian tiukoiksi. Kaikki suunnitellaan asetusten

mukaan. Esimerkiksi Helsinki–Lahti-väli suunnitellaan pakettiautoille 90

km/h keskituntinopeuden mukaan. Työvuorot ja reitit suunnitellaan siten,

että ne pystytään ajamaan ylinopeutta ajamatta. Aikatauluissa sallitaan

±15 minuutin heitot. Jos työvuorossa on ongelmia, sitä muutetaan siten,

että se on ns. laillinen. Työvuoroja ja reittejä kehitetään jatkuvasti

kuljettajien, henkilöstöesimiesten ja kuljetussuunnittelijoiden yhteis-

työnä. Organisaatio on matala ja kuljettajat käyvät keskusteluja suoraan

kuljetussuunnittelijoiden kanssa. Tarvittaessa poistetaan asiakkaita, jos

reitit ovat liian tiukkoja. Kuljettajan käsitykselle reitin tiukkuudesta

saadaan tukea muun muassa lähetystenseurantalaitteiden ja piirturi-

kiekkojen tiedoista. Reitteihin tehdään myös vain tiettyyn ajanjaksoon

liittyviä muutoksia muun muassa keli- ja ruuhkaolosuhteiden perusteella.

Ohjauskeskus järjestää tarvittaessa poikkeavia kuljetuksia tai lisä-

kuljetuksia esimerkiksi silloin, jos tavaramäärä on normaalia paljon

suurempi tai keliolosuhteet ovat huonot.
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Kaikki turhat kilometrit pyritään minimoimaan pois. Päivänpostia ja

paketteja pyritään viemään samoilla autoilla. Toisaalta esimerkiksi

kriittisten tuotteiden kuljetukset on haluttu pitää erillisinä, jotta kuljetta-

jille ei aiheutuisi paineita siitä, että heidän pitäisi ehtiä ajoissa hakemaan

seuraavia tavaroita. Kriittisten tuotteiden kuljetuksiin on kuitenkin

kytketty kuriiriajoa, jossa kuljettajille välitetään esimerkiksi kännykällä

"keikkoja" autoon.

Jos johonkin paikkaan ei ole kovin suuret volyymit, käytetään muita

kuljetusliikkeitä eikä lähdetä ajamaan itse sinne, missä muut jo ajavat.

Toisaalta myös muiden yritysten tavaroita on kuljetettu, jolloin he ovat

luopuneet omista kuljetuksistaan. Välipohjahinnoittelumallin avulla

pyritään optimoimaan ajoneuvojen täyttöastetta. Posti ei kuitenkaan pyri

siihen, että autot olisivat sataprosenttisessa täyttöasteessa vaan autoihin

jätetään pelivaraa, jotta ei tarvitsisi lähettää toista autoa, jos asiakkaalta

tulee paljon tavaraa. Täyttöasteet suunnitellaan historiatiedosta saadun

huippumäärän perusteella.

4.2.2 Kuljettajien tiedot ja taidot

Jokaisella uudella kuljettajalla on viikon kestävä koulutusjakso, jonka

aikana vieressä istuu kuljettajakouluttaja. Jakso on samalla myös arvi-

ointijakso. Jos sen aikana ilmenee liikennekäyttäytymisessä ongelmia,

ei kyseistä kuljettajaa oteta töihin. Esimiehen vastuulla on viimekädessä

perehdyttää uusi kuljettaja autoon ja tehtävään. Hän kertoo muun muassa

mitä tehdään, jos onnettomuus sattuu, korjaamolle viemisestä ym.

Ajoneuvoissa on myös ohjekirjanen, jossa asiat on kerrottu.

Suomen Posti Oyj:ssä järjestetään ennakoivan ajon koulutuksia

yhdistettynä polttoainetta säästävän ajon koulutukseen. Pyrkimyksenä on,

että kaikki kuljettajat kävisivät tämän yhden päivän koulutuksen läpi

vähintään joka viides vuosi. Myös kuljetussopimuksissa edellytetään

kuljettajilta kurssin käymistä. Koulutuksissa on korostettu, että Postin

autot huomataan helposti. "Yrityksen auto on yrityksen käyntikortti, että

käyttäydytte sitten sen mukaan liikenteessä." Kurssilla kiinnitetään

huomiota muun muassa muiden tienkäyttäjien huomioimiseen ja riittä-

vään etäisyyteen edellä ajavaan. Myös turvavyön käytöstä muistutetaan

ja kerrotaan sen hyödyistä ja turvavyöhön liittyvästä lainsäädännöstä.

Päiväkotien ja koulujen lähellä kehotetaan noudattamaan erityistä varo-

vaisuutta. Lisäksi kursseilla oppii omakohtaisen kokemuksen avulla

muun muassa  sen, että kaahaaminen liikennevalojen välillä ei säästä

aikaa.

"Sitä on teroitettukin koulutuksessa, että ikinä ei niin kiire saa olla, että

pitäisi ajaa ylinopeutta. Systeemi menee niin, että jos kaveri huomaa, että

tavaraa on niin paljon, että hän ei sitä pysty ajamaan siinä reitissä
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määriteltyyn tuntimäärään, silloin kaveri tulee pyytämään apua ja silloin

annetaan lisäresursseista apuautoa."

Koulutuksessa käydään läpi myös vahinkotilastoja ja kolarikuvia muun

muassa siltä kannalta, mikä aiheuttaa työturvallisuuden kannalta riskejä.

Postin jakeluautoille sattuu vahinko keskimäärin noin 25 000 kilometrin

välein. Koulutuksissa on kysytty kuljettajilta, että sopisiko heille, että oma

auto olisi noin kerran vuodessa kolarissa. Jakeluautojen vahingot aiheu-

tuvat useimmiten siitä, että auton pysäyttäminen kymmenen sentin

päähän postilaatikosta ei ole onnistunut. Vahingot kertovat muun muassa

huolimattomuudesta, joka voisi postilaatikoiden kumoon ajamisten

lisäksi yhtä lailla aiheuttaa myös vakavampia vahinkoja. Koulutuksissa

käsitellään vahinkoja myös niiden jälkihoidon kannalta, esimerkiksi

milloin tulee kutsua poliisi paikalle jne.

"On yksi sattunut. Siinäkin vältyttiin henkilövahingoilta. Lastenvaunut

kyllä meni pilalle. Olen sen muistanut kertoa joka koulutuksessa. Siinä

oli henkilövahinko lähellä kolme kertaa: sen lapsen osalta, postinjakaja

meinasi saada lapsen isältä turpiinsa ja esimies, kun se kutsuttiin

paikalle, niin sekin oli saada turpiinsa."

Myös kaksipäiväistä liukkaankelin koulutusta on järjestetty. Siihen

sisältyy paljon käytännön harjoittelua, jotta kuljettajat oppisivat selviä-

mään vaaratilanteista.

Osa kuljettajista on suorittanut ADR/VAK-luvan, joka oikeuttaa

kuljettamaan vaarallisia aineita aina viideksi vuodeksi kerrallaan, jonka

jälkeen lupa on uusittava käymällä koulutus uudestaan.

Lisäksi työsuojeluasiamiesten ja työnjohtajien koulutuksissa on

käsitelty liikenneturvallisuusasioita.

Koulutusten merkitystä on pyritty arvioimaan vauriotilastojen ja

polttoaineen kulutuksen perusteella, jotta voitaisiin osoittaa, että niistä

on ollut hyötyä. Myös koulutettujen asenteita ja mielipiteitä koulutuksesta

ja sen käytännön merkityksestä on kyselyjen avulla selvitetty. Toisaalta

Koulutuksessa käydään läpi myös lainmuutokset ja esimerkiksi väistä-

misvelvollisuussäännöt.

"Nää on just sellaisia, mitä meilläkin koulutuksessa koetetaan itse

korostaa, että kun toi pieni pyöräilijä tuolla noin tulee suojatietä myöten,

niin se on edellisenä vuonna ollut vielä pienempi äitinsä käsikynkässä

kävelly ja äitinsä on opettanut, että tää suojatie on semmoinen, missä

autot väistää meitä ja me saadaan mennä tästä, että meillä on etuoikeus,

mutta pitää aina varoa autoilijoita. Sit kun sä hyppäät pyörän päälle,

tilanne onkin toinen. Jos yrittää pyörällä mennä ja ajatusmaailma on

sama… Tää on niinkuin pienten asioiden ymmärtämistä ja ennakoimista

ja ottamista huomioon."
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vauriotilastoja on käytetty myös koulutuksen sisällön suunnittelussa

apuna.

Koulutuksen merkitystä on projektiluonteisesti tutkittu myös ajatta-

malla liikenneopettajan kanssa sekä kurssin käyneitä että niitä, jotka eivät

ole sitä vielä käyneet. Liikenneopettaja on arvioinut kuljettajien ajamista

ja ajovirheitä. Kuljettajat ovat saaneet liikenneopettajalta sekä suullista

että kirjallista palautetta ajamisestaan.

Koulutuksen lisäksi vahinko- ja onnettomuusriskeistä on puhuttu

myös henkilöstötilaisuuksissa.

Tietoa jaetaan myös kampanjoiden ja tiedotuksen keinoin. Mm. aina

silloin, kun sattuu joku vakava liikenneonnettomuus, asia otetaan esille

Postin omissa tiedotteissa ja julkaisuissa. Tiedotuskanavana on mm.

henkilöstölehti, joka ilmestyy 2–3 viikon välein. Noin kerran kuukau-

dessa tai kerran kahdessa kuukaudessa lähetetään ylimääräisiä koti-

tiedotteita tärkeiden, kiireellisempien asioiden tiedottamiseksi.

Suomen Posti Oyj järjestää myös ajotaitokilpailuja, joissa mitataan

ajoneuvon käsittelyä taitoajoradalla. Kilpailuissa on useita osioita, joissa

aikaa ei ole rajoitettu. Kotimaisissa kilpailuissa on myös teoriaosuus.

Tehtävänä on esimerkiksi taskuperuutus, porttikongiin ajo tai kuolleessa

kulmassa olevan vaaran havaitseminen ja huomioiminen. Viime vuosina

on kilpailtu myös ajamisen taloudellisuudesta. Alkusarjassa Postin eri

alueet kilpailevat keskenään. Valtakunnalliseen loppukilpailuun pääsee

kunkin alueen kolme parasta ja heistä muutama pohjoismaiseen kilpai-

luun kilpailemaan ruotsalaisia, norjalaisia ja tanskalaisia vastaan.

Aina, kun Postissa otetaan käyttöön joku uusi automalli, siitä järjes-

tetään perehdytyskoulutus leasing-yhtiön toimesta.

4.2.3 Kuljettajien kunto

Suomen Posti Oyj:ssä on päihteiden käytön suhteen ankara linja, josta

myös kuljettajat ovat tietoisia. Esimiehet tapaavat kuljettajat aamuisin

ja varmistavat, että kuljettaja on ajokuntoinen. Heillä on myös alkometrit

käytössään ja tarvittaessa kuljettaja puhallutetaan. Promillerajana pide-

tään nollaa eikä 0,5:ttä. Jos kuljettaja on alkoholin vaikutuksen alainen,

hänet irtisanotaan välittömästi ja kutsutaan poliisit paikalle, jos hän on

tullut paikalle omalla autollaan. Mutta, jos kuljettaja on itse vapaa-

ehtoisesti halunnut tarkistaa alkometrillä ajokuntonsa, häntä ei irtisanota,

vaikka tulos olisi positiivinen. Alkoholin käyttöä kohtaan ei ole sallivaa

asennetta ja sitä valvotaan käytännössä myös ns. porukkahengen kautta.

Lisäksi seurataan sairaspoissaolokertoja ja työterveyshuolto selvittää

tarvittaessa, onko niiden takana alkoholin liikakäyttöä. Myös väsymyksen

takia on joskus arvioitu, että kuljettaja ei ole ajokunnossa ja hänet on

lähetetty kotiin nukkumaan.
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Tupakkalaki kieltää tupakoinnin yhteiskäytössä olevissa ajoneuvoissa eli

käytännössä kaikissa Postin ajoneuvoissa. Tämä edistää myös liikenne-

turvallisuutta, koska tupakointi ei vie kuljettajien huomiota pois liiken-

teestä.

Kuljettajille tehdään työhöntulotarkastuksien lisäksi säännöllisesti

terveystarkastuksia. Ajokorttitarkastukset maksetaan talon puolesta.

4.2.4 Ajokäyttäytymisen seuranta

Polttoaineen kulutukseen liittyen on tehty pilotteja, joissa on verrattu

useamman kuljettajan samalla reitillä kuluttamaa polttoainemäärää ja

tuloksista on keskusteltu kuljettajien kanssa. Useissa jakeluautoissa on

polttoaineen kulutusta mittaava Econen-mittari.

Kuljettajien ajokäyttäytymisestä saadaan tietoa mm. kansalaisilta

tulevan palautteen avulla (ihmiset soittavat Postiin). Tällöin pyritään

etsimään kyseinen kuljettaja ja käydään asia hänen kanssaan läpi. Samalla

mietitään, miten vastaava voitaisiin jatkossa estää.

"Tieto siitä, miten kuljettajat ajavat, tulee aika hyvin palautteina. Ihmiset

hyvin helposti soittavat Postiin ja antavat palautetta, jos siellä jollain

tavalla rikotaan liikennesääntöjä."

Jos samalle kuljettajalle sattuu useampia vahinkoja vuoden aikana,

"ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin".

Muutamia Postin kuljettajia osallistui yhden kesän ajan VTT Raken-

nus- ja yhdyskuntatekniikan tutkimukseen, jossa heidän nopeuksiaan

rekisteröitiin GPS-tekniikalla. Kuljettajien esimiehille lähetettiin kerran

viikossa lomake, jossa esitettiin autojen edellisen viikon ajoista lasketut

keskimääräiset ylinopeudet eri nopeusrajoitusalueilla sekä ylinopeudella

ajettujen havaintojen suhteelliset osuudet kaikista nopeushavainnoista.

Esimiehet välittivät lomakkeet kuljettajille.

Kuljettajat ovat velvollisia ilmoittamaan kaikista poikkeamista mat-

kalla. Poikkeamaraportointi käydään päivittäin läpi ja kuukausittain on

johdon kanssa kokous, jossa mietitään, miten vastaava voitaisiin jatkossa

estää. Tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä.

Piirturikiekkojen tarkastamisesta haastateltavat antoivat ristiriitaista

tietoa. Jotkut olivat sitä mieltä, että niiden tarkistaminen on niin hankalaa,

että käytännössä niitä katsotaan vain, kun tulee tarkastus. Alla lainaus

päinvastaisesta lausunnosta:

"Lopullinen vastuu on Postilla, ilman muuta sitä (ylinopeuksia) seu-

rataan piirturin kiekoista. Noin karkealla tasolla katsotaan niitä."
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4.2.5 Ajoneuvojen varusteet ja kunto

Postin ajoneuvot on varustettu muun muassa ABS-jarruilla ja automaatti-

vaihteilla. Ajoneuvoissa on luonnollisesti myös turvavyöt ja niskatuet,

mutta lain mukaan jakeluautoissa ei tarvitse käyttää turvavyötä, jos

pysähdytään alle 100 metrin välein. Jakeluautoissa on ikkunallinen

korimalli, jotta kuljettaja pystyisi peruuttaessaan ja kääntyessään parem-

min havaitsemaan esimerkiksi pikkulapset.

Jakeluautoissa on oikeanpuoleinen ohjaus. Auton etukulmaan laitetaan

"antenni", joka ilmaisee ajoneuvon rajat ja helpottaa postilaatikon lähelle

ajamista. Kuljettajan takana on kehikko, joka estää tavaroita tulemasta

kuljettajan päälle. Kuljettajan vieressä on laatikkoteline, josta tavara on

helppo ottaa. Laatikko pysyy paikallaan eikä häiritse jakelua. Suomen

Posti Oyj otti kiinteän hands-free-järjestelmän käyttöön heti, kun matka-

puhelimet tulivat kuljetusalalle. Sitä ei kuitenkaan ole niissä jakelu-

autoissa, joissa ei ole pakettijakelua. Sähköautoihin on laitettu peruutus-

äänimerkki, sillä ne liikkuvat piha-alueilla ja ovat erittäin hiljaisia.

Äänimerkki on kuitenkin esimerkiksi yöaikaan liikuttaessa kytkettävissä

pois. Ajoneuvoihin on hankittu sisätilalämmittimet, ensiaputarvikkeet ja

sammuttimet. Kuorma-autot varustetaan allejäämissuojilla. Suurimmissa

kuorma-autoissa on myös nopeudenrajoittimet. Kevyissä kuorma-au-

toissa ei ole rajoittimia, mutta niissä syttyy noin 82 km/h kohdalla

punainen valo mittaristoon.

Suomen Posti Oyj:ssä on käytössä testikuljettajajärjestelmä, jossa

testikuljettajat ottavat uusia ajoneuvoja koekäyttöön ja raportoivat autojen

ja varusteiden soveltuvuudesta jakelutyöhön. Testikuljettajajärjestelmän

lisäksi on myös aloitejärjestelmä, jossa aloitteiden perusteella tehdään

korjauksia ja vikojen raportointijärjestelmä, jossa kuljettajat täyttävät

vikailmoituskaavakkeen aina havaitessaan jonkun vian. Kaavakkeessa

viat on jaettu kolmeen luokkaan korjaamisen kiireellisyyden mukaan.

Turvallisuuteen vaikuttavat viat korjataan nopeasti ja muut, esim. naar-

mut ja lommot korjataan joko huollon yhteydessä tai, kun niitä on niin

paljon, että niistä on esteettistä haittaa. Ajoneuvot ovat leasing-autoja.

Leasing-hintaan sisältyvät kaikki kaluston korjaukset ja ylläpito. Huolto-

paja sijaitsee aivan lähellä, joten korjaukset hoituvat nopeasti ja kor-

jattavan auton tilalle saadaan vara-auto.

Vuonna 1998 asennettiin kaikkiin bensiinimoottorisiin jakeluautoihin

Econen-kulutusmittari. Se on ensisijassa polttoaineen kulutuksen mittari,

mutta se myös tallentaa sekunnin välein ajoneuvon nopeuden viimeisten

kymmenen minuutin ajalta. Econen-mittari seuraa kuljettajan ajotapoja.

Se piippaa aina, jos kuljettaja ylittää jonkun kulutuslukeman. Mittarin hyö-

dyntäminen jää kuljettajan oman aktiivisuuden varaan. Seurantaa ei ole.
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Leasing-yhtiön kanssa on tehty "korjaamokonsepti" nimellä kulkeva

paperi, jossa on sovittu, kuka mitäkin tekee, mikä on kuljettajan osuus,

mikä taas esimiehen. Konsepti on luotu, jotta autot menisivät katsas-

tukseen ja olisivat liikennöitävässä kunnossa.

Kitkarenkaita käytettiin joissain autoissa vuoden ajan, jonka jälkeen

todettiin, että ne eivät sovellu postinjakelutyöhön. Kokeilun seurauksena

kuljettajat rupesivat kuitenkin keskustelemaan ja kiinnittämään huomiota

ajamiseen, renkaisiin ja autoihin.

Jarrupalojen kulumisesta on tehty seurantaa. Ne kuluvat jakelutyössä

huomattavasti normaalia nopeammin, koska pysähtymisiä on paljon.

Työvuoroihin sisältyy aloitusaika ja lopetusaika, jolloin kuljettaja on

velvollinen tarkistamaan, että auto on ajokunnossa. Muun muassa öljyt,

rengaspaineet ja sivuliukuesteet tarkistetaan ja auto tankataan päivän

päätteeksi seuraavalle kuljettajalle, jotta seuraava kuljettaja ei sen vuoksi

olisi myöhässä ja joutuisi hätiköimään.

4.2.6 Kuorman sidonta ja lastaus

Kuorman sidontaohjeet koskevat kaikkea kuljetusta. Lastausesimiehet

tarkistavat, että niitä noudatetaan. Nuppiin lastataan raskaat ja perä-

vaunuun kevyemmät eikä tyhjällä nupilla vedetä täyttä perävaunua.

Rullakot sidotaan kiinni. Kuorma-autoissa on kiinnitysliinoja kahdella

eri korkeudella tavaran kiinnittämistä varten.

4.2.7 Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden varusteet

Suomen Posti Oyj on kustantanut koko henkilöstölle pyöräilykypärän.

Pyörällä työtä tekeville on talon puolesta annettu myös talvella nasta-

renkaat käyttöön. Työvaatteissa ja polkupyörissä on heijastimia ja

varhaisjakajille on hankittu myös turvaliivit.

Esimiehille on painotettu, että pyöräkypärä on suojavaruste, jota tulee

työturvallisuuslain perusteella käyttää. Myös kypäräkampanjoita on

järjestetty. Tiedotuskanavana on käytetty muun muassa henkilöstölehteä,

mutta myös Liikenneturvan julisteita on jaettu. Joka syksy tiedotetaan

muun muassa polkupyörän kulumisesta, renkaiden vaihdosta, heijas-

timien kunnosta ja kypärän käytöstä. Lisäksi on tiedotettu sellaisista

pyöräonnettomuuksista, joissa kypärä on suojannut ja ilman kypärää olisi

todennäköisesti mennyt henki. Toisaalta on kerrottu myös tapauksesta,

jossa kypärän käytöllä olisi voitu välttää neliraajahalvaus ja aivovamma.
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4.3 Liikenneturvallisuustyön
kehittämiskohteet

4.3.1 Haastateltujen näkemykset

Seuraavaan on kerätty yksittäisiä eri henkilöiden esittämiä epäkohtia ja

kehittämisehdotuksia. Tarkastelu on rajattu vain Suomen Posti Oyj:n

omaan vastuualueeseen liittyviin toimiin.

4.3.2 Työn suunnittelu

Ajatusta siitä, että liikenneturvallisuus kytkettäisiin osaksi laatu- ja

ympäristöjärjestelmiä, pidettiin yleensä ottaen mielenkiintoisena ja sitä

olisi hyvä viedä eteenpäin. Se edellyttäisi myös seurantajärjestelmän

kehittämistä liikenneturvallisuudelle.

4.3.3 Kuljettajien tiedot, taidot ja asenteet

Jakelutyö on urakkatyön luontoista, jolloin kuljettaja voi tehdä sen

itselleen liian tiukaksi. Kun postit on jaettu, pääsee kotiin. Kuitenkaan

järjestelmän muuttaminen sellaiseksi, että kotiin ei heti pääsisi, ei

välttämättä hillitsisi ajonopeuksia, sillä silloin nopeammin tehdystä työstä

seuraisi ylimääräinen tauko.

"Joku siinä vaan on, että on kivempi, kun pääsee äkkiä käymään ne paikat

läpi ja sitte pääsee pois."

"Pääsääntösestihän sen jälkeen pääsee sitten kotiin. Monella tulee siinä

se, että ollaan vähän niinkun olevinaan, että on kiire."

"Miksi se ei itse asiassa ole laatujärjestelmässä? Herää kysymys vain,

miksi ei laatujärjestelmässä ole turvallisuutta? Ennemminkin niin päin,

että miksi se ei ole siellä?"

Kuljetussopimuksiin pitäisi liittää myöskin turvallisuusasiat, jotta kulje-

tuksia ei kilpailutettaisi pelkän hinnan perusteella.

Yhteiskuljetuksia voisi olla enemmänkin. Postilla on maanlaajuinen

kuljetusverkosto. Kyytiin mahtuisi varmasti enemmänkin tavaraa.

Reittisuunnittelussa saataisiin paljon turhia kilometrejä pois, jos joka

päivä ei tarvitsisi käydä jokaisessa paikassa, vaikka sinne ei olisi postia-

kaan. "Postiauton pitää käydä joka päivä vaikka se veisi terveisiä vaan

sinne. Siellä voi maaseudulla kuitenkin olla lähtevää postia."

Työvuorot pitäisi pyrkiä saamaan stressittömiksi. Kelloa vastaan

ajamista ei missään nimessä saisi olla. Purkaukset ja lastaukset ovat

aikataulullisesti aika tiukat. Runkokuljetuksissa on myös tiukkoja ajo-

aikoja.
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"Varmaankin suurin osa, mitä liikenneonnettomuuksia meiänkin firman

autoista käy, on justiin vähän niinku huolimattomuutta ja hosumista se

touhu. Sitte sattuu vahingot helpommin."

Osa haastatelluista epäili koulutuksen ja ohjeistuksen perillemenoa.

"Ennakoivan ajon koulutuksia on järjestetty. Kai ne ehkä auttaa jotain..?

Mun on vaikee vain kuvitella, mul on jotenkin… Must tuntuu, että tota

sellainen, joka vaikka ajaa just… on ajotyyli se, että ajetaan siellä vähän

reippaammin koko aika. Vaik se käy sellaisen koulutuksen, niin silti se

jatkuu ihan samalla lailla kuitenki. Tiedossa tietenkin, miten pitäis/

kannattais ajaa. Mutta silti se saattaa vaan äkkiä unohtua kuitenkin."

"Posti kun suunnittelee reitit, niin niissä ohjeistetaan todella paljon,

paperia löytyy kyllä ihan riittävästi, mutta se on taas kun se tonne jaetaan,

niin ymmärretäänkö se, se on taas eri juttu."

Suomen Posti Oyj:ssä olisi tarvetta panostaa pienten kolhujen estämiseen

ja peltikolareiden vähentämiseen.

Vaikka reitit suunniteltaisiin alun perin turvallisiksi, niin työntekijät

saattavat oikoa ja poiketa suunnitellulta reitiltä.

Jotkut haastatellut kaipasivat enemmän keskustelua liikenneturvalli-

suusasioista.

4.3.5 Ajokäyttäytymisen seuranta

Yhtenä kehittämiskohteena nähtiin onnettomuusseurantajärjestelmien

kehittäminen. Onnettomuuksien seuranta on nykyään Suomen Posti

Oyj:ssä kirjavaa ja hyvin satunnaista. Tavoitteena olisi luoda valtakun-

nallinen seurantajärjestelmä. Nykyisellään onnettomuuksien todelliset

kustannukset eivät tule tietoon. Seurantajärjestelmää kehittämällä voitai-

siin paremmin osoittaa liikenneturvallisuustyön taloudellinen hyöty.

Kuljettajakäyttäytymisen seurantaa ei nykyisellään pidetty riittävänä.

Etenkin, jos liikenneturvallisuutta lähdettäisiin kytkemään osaksi laatu-

järjestelmää, tulisi seurantajärjestelmää kehittää.

Nopeuksien seurantajärjestelmä voitaisiin kehittää esimerkiksi GPS-

tekniikkaa soveltaen, mutta johdon siunauksen saaminen tämäntyyp-

piselle hankkeelle koettiin ongelmalliseksi. Ajoneuvojen paikantamisesta

pitäisi saada muutakin kuin turvallisuushyötyä, jotta järjestelmälle

voitaisiin saada johdon tuki.

4.3.4 Kuljettajien kunto

Kuljettajien kuntoon liittyviä parannusehdotuksia ei tullut haastateltujen

mieleen.
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Nopeusrajoitusten noudattamisen seurantajärjestelmän tulisi olla sellai-

nen, että se aiheuttaisi mahdollisimman vähän lisätyötä.

"Tulevaisuudessa tulee antamaan paljon tälle alueelle, kun tulee mustat

laatikot pakollisiksi ajopiirturin tilalle. Ajopiirturit ovat pakollisia, mutta

ne ovat manuaalisia ja vaikea seurata. Mustien laatikoiden on pitänyt

jo pitkän aikaa tulla lain piiriin. Jostain syystä vaan venyy. Tulevai-

suudessa se on yksi semmoinen, josta varmaan voi saada kaikenlaista

tietoutta. Kun se on lainsäädännöllinen, se maksaa jonkun summan, joka

on pakko laittaa. Piirtureista seurataan vain silloin, kun tarkastus tulee

lepoaikoja, koska niitten lukeminen on todella hankalaa."

Myös Econen-mittaria voitaisiin käyttää kuljettajien ajokäyttäytymisen

turvallisuuden seurantaan. Nykyään mittarin käyttö on kuljettajan oman

aktiivisuuden varassa. Järjestelmän avulla voitaisiin kuljettajille antaa

ajonopeuksista palautetta esimerkiksi siten, että karttatulosteessa näkyi-

sivät tiettynä päivänä ajetut ylinopeudet pisteinä. Econen-mittariin liittyy

purkuohjelma, jolla kulutuslukemia voi purkaa tietokoneelle.

"Siinä saattaisi olla mahdollisuuksia. Se vaatii esimiesten kouluttamisen

ja kiinnostuksen herättämisen. Se vaatii taas seuraavan tason kiinnos-

tuksen asiasta, läpi koko organisaation. Kontrollipuoli ei ole riittävää."

Kuljetuspuolella kuljettajat ovat tottuneet tavaran rekisteröintijärjes-

telmän myötä aika tarkkaan seurantaan. Haastateltavien käsityksen

mukaan siellä nopeuksien seurantajärjestelmää ei todennäköisesti koet-

taisi "isoveli-valvoo-juttuna". Jakelupuolella seuranta on vähäisempää

ja vastustus voi olla suurempaa.

"Seuranta pitäisi olla positiivista. Pidetään asia yllä koko ajan. Jotain

sen tyyppistä. Joku tämmöinen keppi-porkkana. Keskustelu pysyisi ajan

tasalla."

Valvonnasta:

"Sit siit taas tulee semmoinen mieli tietysti, että nyt kytätään kaikkee, mitä

tehdään. Vaikee sitä tietysti on valvoakin kyllä loppujen lopuksi. Kuorma-

autojahan pystyy vähän paremmin valvoon, kun on noi piirturikiekot.

Niistähän näkee vähän niinku nopeuksia ja muita. Mut ei se ihan helppo

homma kyl oo. Polttoaineen kulutus on tietysti sellainen, että kyl mä

luulen, että… Mun mielestä olis ihan kiva kun sellainen ois. Pakko ois

ajaa rauhallisemmin."
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4.3.6 Ajoneuvojen varusteet ja kunto

Älykäs nopeudensäätelyjärjestelmä ja alkolukko eivät spontaanisti tulleet

haastateltujen mieleen, mutta taustamateriaali herätti keskustelua myös

niistä.

"Sitten, kun älykkäät nopeudensäätelyjärjestelmät tulevat, niin ne ovat

melkein lakisääteisiä. Se on oltava tietyn vuosimallin jälkeen olevissa

autoissa. Kyllä niitä tullaan varmaan kokeilemaan ja testataan tässä

Postin liikenteessäkin sitten, kun niitä tulee sellaisia, mitkä ovat ihan

soveliaita. Alkolukko tulee sitten autoihin, jos se niin määrätään."

Älykäs nopeudensäätely:

"Kyllä mun mielestä se olis hyvä systeemi, kun se vaan sitten toimii ihan

kunnolla, että ei tuu mitään ihme juttuja. Hirveen systeeminhän se vaatii.

Koko maan kattaa tai sitte jotku päätiet. Kyl se vois kattaa täälläkin Kehä

ykkösen, Kehä kolmosen ja noi ulosmenoväylät isoimmat."

4.3.7 Kuorman sidonta ja lastaus

Kuorman sidontaan liittyviä parannusehdotuksia ei haastatelluille tullut

mieleen.

4.3.8 Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden varusteet

Polkupyöräkypärää voisi enemmänkin käyttää. Kaikki kypärään oikeu-

tetut eivät ole edes hakeneet kypärää itselleen saati sitten käyttäneet sitä

pyörällä ajaessaan.

"Liikenneturvallisuustyötä täytyy aina tehdä enemmän. Puhua kypärän

käytöstä ja henkilökohtaisten suojainten käytöstä."

4.3.9 Vertailu liikenneturvallisuussuunnitelman ehdotuksiin

Vuonna 2001 tekemässään periaatepäätöksessä valtioneuvosto asetti

tavoitteen, että vuonna 2010 liikennekuolemien vuotuisen määrän tulee

olla alle 250. Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta oli jo vastaavan,

vuoden 1997, periaatepäätöksen perusteella laatinut liikenneturvallisuus-

suunnitelman (Liikenne- ja viestintäministeriö 2000), jonka tarkoituksena

on ollut osoittaa mahdolliset liikenneturvallisuustoimet, joilla asetettu

tavoite voidaan saavuttaa.

Vuosille 2001–2005 laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman kolme

painopistealuetta ovat liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen,

liikenteen kasvun hillintä, teknologian oikea hyödyntäminen. Jos näitä
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• Hyväksytään poliittisella tasolla (tässä tapauksessa Suomen Posti

Oyj:n johdon tasolla) liikenneturvallisuusvisio.

• Käynnistetään turvallisuusvisiota ja sen soveltamista tukeva tiedotus

ja koulutus liikennealan päättäjille, suunnittelijoille ja toimeen-

panijoille.  Koulutusta olisi hyvä tarjota myös Postin kaltaisille

kuljetusyrityksille ja edelleen yrityksen sisällä yrityksen henkilö-

kunnalle.

• Sisällytetään kuljetusten turvallisuus osaksi kuljetusyritysten ja

kuljetusten tilaajien laatu- ja ympäristöjärjestelmiä sekä työsuojelu-

ohjelmia./Liikenneturvallisuus otetaan osaksi laatu- ja johtamis-

järjestelmiä. Näitä ajatuksia olisi hyvä Postissa edelleen selvittää ja

viedä eteenpäin.

• Kuljetusten kilpailutekijäksi tulee myös turvallisuus. Haastatteluissa

tähän suhtauduttiin ristiriitaisesti. Osa haastatelluista oli sitä mieltä,

että on kornia kilpailla siitä, kenen kuljetuksissa kuolee vähiten

ihmisiä. Toisaalta turvallisuusnäkökohtia kuitenkin arvostettiin.

• Tarjotaan yrityksille toimintamalleja ja koulutusta turvallisuusjohta-

misen omaksumiseksi. Haastattelujen perusteella Postissa toden-

näköisesti otettaisiin tällaista koulutusta mielellään vastaan.

• Kehitetään hankkeiden vaikutusarviointia vastaamaan liikennepoliit-

tisiin tavoitteisiin. Postissa voitaisiin ensin määritellä selkeät liikenne-

turvallisuustavoitteet ja sen jälkeen lähteä kehittämään niiden seuran-

taa.

• Edistetään turvallisuudelle myönteisen teknologian käyttöönottoa.

Ajoneuvoja varusteltaessa voitaisiin miettiä, mitä uuden teknologian

tarkastelee Suomen Posti Oyj:n kannalta pienessä mittakaavassa, tuntui-

sivat kaksi ensimmäistä toteutuvan siellä paremmin kuin viimeksi

mainittu. Liikenneturvallisuus tuntuu Postissa olevan arvostettu asia,

joskin se voitaisiin ehkä ottaa entistä tiedostetummin mukaan Postin

päätöksentekoon. Postissa on reitit ja ajoneuvojen täyttöasteet pyritty

optimoimaan, niin hyvin kuin se toiminnan kannalta on mahdollista.

Liikennesuoritetta voitaisiin kuitenkin mahdollisesti hieman nykyisestä

vielä vähentää lisäämällä yhteiskuljetusten määriä muiden kuljetus-

yritysten kanssa. Uutta teknologiaa ei Postissa liikenneturvallisuustyössä

vielä juurikaan hyödynnetä.

Seuraavassa liikenneturvallisuussuunnitelmassa mainittuja asioita

mietitään Suomen Posti Oyj:ssä tehtyjen haastattelujen pohjalta synty-

neestä näkökulmasta. Liikenneturvallisuussuunnitelman ehdotuksia ei

käyty haastatteluissa läpi, joten alla luetellut näkemykset ovat tutkijan

omia.  Kaikkia seuraavia toimenpiteitä ei liikenneturvallisuussuun-

nitelmassa ole suunnattu Postin kaltaisille kuljetusyrityksille, mutta siitä

huolimatta ne ovat myös sinne sovellettavissa.
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avulla voitaisiin tehdä turvallisuuden edistämiseksi, ja soveltuisiko se

Suomen Posti Oyj:n toimintaan. Testikuljettajajärjestelmä luo tämän-

tyyppiselle uuden teknologian kokeilemiselle hyvät puitteet.

• Tehostetaan uuden teknologian käyttökoulutusta ja tuetaan viestinnällä

kansalaisten omatoimisuutta turvallisen teknologian käyttöön otossa.

Tämän tyyppistä tiedotusta olisi hyvä suunnata myös yrityksille.

• Parannetaan onnettomuustietojen luotettavuutta, laatua ja kattavuutta.

Pienessä mittakaavassa tällä voitaisiin tarkoittaa myös yritysten

sisäisten vauriotilastojen luotettavuuden, laadun ja kattavuuden

parantamista.

• Kerätään toimenpiteiden kustannus- ja vaikutustietoja ja parannetaan

tietojen käytettävyyttä. Suomen Posti Oyj:ssä voitaisiin viitata myös

tieteellisissä tutkimuksissa saatuihin kustannus- ja vaikutustietoihin

niiltä osin kuin niitä vastaavista toimenpiteistä on saatavissa. Kaikkien

toimenpiteiden vaikutusarvioita ei välttämättä tarvitse tutkia joka

organisaatiossa erikseen.

• Siirrytään nopeusvalvonnassa kohti nollatoleranssia. Tämä vaatisi

asennemuutosta yleisemminkin ja esimerkiksi kuljetussopimuksissa

ja kuljetusyrityksissä voitaisiin edellyttää kuljettajilta nopeusrajoi-

tusten noudattamista.

• Selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön kunnallinen nopeusval-

vonta poliisin suorittamaa valvontaa täydentävänä suurimmissa

kaupungeissa ja siirtyä haltijavastuuseen valvonnan seuraamusten

kohdentamisessa./Laajennetaan automaattista nopeusvalvontaa pää-

teillä ja ryhdytään pikaisesti selvittämään mahdollisuuksia siirtyä

haltijavastuuseen. Automaattisen nopeusvalvonnan lisääntymisen

myötä kuljettajien ajamat ylinopeudet tulevat entistä useammin myös

yritysten tietoon.

• Valmistellaan lainmuutos heijastimen käyttösäännöksen laajenta-

miseksi. (Tämä lainmuutos on jo tehty.) Suomen Posti Oyj:n työvaat-

teet on jo nykyäänkin varustettu heijastimilla.

• Liikennevalistuksessa korostetaan sääntöjen tuntemusta ja niiden

noudattamista sekä huomion kiinnittämistä vaaratilanteisiin sekä

turvallisten reittien ja kulkutapojen valintaan. Samoja periaatteita

voidaan noudattaa myös Postin koulutuksessa, kampanjoinnissa ja

tiedotuksessa.

• Selvitetään mahdollisuudet laskea alkoholin promilleraja 0,5:stä

0,2:een. Tässä suhteessa Suomen Posti Oyj:ssä ollaan jo nyt erittäin

edistyksellisiä, sillä siellä rajana pidetään nollaa.

• Kampanjoinnilla tuetaan rattijuopumusta koskevia lainsäädäntö-

muutoksia, lisätään kuljettajien tietämystä lääkkeiden vaikutuksesta

ajamiseen ja vahvistetaan rattijuopumuksen vastaista asenneilmastoa.

Lääkkeiden vaikutuksesta ajamiseen voitaisiin myös Postissa tiedottaa
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kuljettajille. Asenneilmasto rattijuopumuksen suhteen on jo nykyi-

sellään sen vastainen.

• Selvitetään mahdollisuuksia ottaa käyttöön liikenteessä huumeiden 0-

raja. Suomen Posti Oyj:n kaltaisten yritysten pitäisi voida teettää

kuljettajilleen esimerkiksi rekrytointitilanteissa huumetestejä.

• Toistuvista ja vakavista liikennerikoksista määrättäviä ajokieltoja

pidennetään ja ajo-oikeuteen puuttumiskynnystä tarkistetaan. Pienessä

mittakaavassa tämä voisi tarkoittaa seurantajärjestelmän luomista sille,

että myös organisaatioissa tunnistettaisiin mahdolliset riskikuljettajat.

• Valmistellaan suositusluonteinen säännös polkupyöräkypärän käy-

töstä. (Säädös on jo tehty ja astunut voimaan 1.1.2003) Tämä tukee

Suomen Posti Oyj:n omaa polkupyöräkypärän käytön puolesta tehtä-

vää liikenneturvallisuustyötä, sillä se voi edellyttää työntekijöiltään

kyseisen säädöksen noudattamista.

• Laajennetaan turvavöiden käyttöpakkoa kaikkeen ajoneuvokalustoon

valmisteltavana olevan EY-direktiivin edellyttämässä aikataulussa ja

taksin kuljettajiin sekä lisätään turvalaitteiden käyttöä kohdistetulla

ja tehostetulla valistuksella, tiedotuksella ja valvonnalla. Tämä saat-

taisi tuoda turvavyön käyttöpakon myös Postin jakeluautoihin. Haas-

tatellut eivät ainakaan maininneet, että Postissa oltaisiin tehty mitään

turvavyön käytön edistämiseksi.

• Toteutetaan hyväksymismenettely ajoneuvoihin sijoitettaville ja siellä

käytettäville telemaattisille laitteille. Myös postissa on ajoneuvoissa

telemaattisia laitteita, joita osa kuljettajista käyttää myös ajon aikana.

• Kielletään matkapuhelimien käyttö ilman hands-free-laitteita ja

muutoin kuin puheen avulla ohjattavien telemaattisten laitteiden käyttö

kuljettajalta ajon aikana. Hands-free-laitteiden osalta tämä ehdotus on

jo toteutunut. Posti on ollut tässä jopa aikaansa edellä hankkimalla

hands-free-laitteet jo paljon ennen lain voimaantuloa. Muiden tele-

maattisten laitteiden ajonaikaiseen käyttöön olisi hyvä Suomen Posti

Oyj:ssä kiinnittää huomiota liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

• Ajonopeuksien säätelyä aletaan toteuttaa ajonopeudesta informoivina

ja kuljettajalle palautetta antavina järjestelminä lähinnä vapaaehtois-

ja virkakäytössä. Näitä järjestelmiä voitaisiin mahdollisesti Suomen

Posti Oyj:ssäkin hyödyntää vakavien liikennevahinkojen ennalta

estämiseksi.

• Kehitetään keli- ja häiriötiedottamista. Tämä on varmasti Suomen

Postinkin näkökulmasta hyvä asia.

• Parannetaan autoilijoiden jatkokoulutuksen tarjontaa ja markkinointia

havaittujen riskiryhmien tavoittamiseksi. Jatkokoulutustarjonta on jo

nykyisellään haastateltujen mukaan hyvä.
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Seuraavat ehdotukset vaikuttaisivat toteutuessaan myös Suomen Posti

Oyj:n toimintaan, mutta niiden toteutus ei kuitenkaan ole Postin vastuulla.

• Selvitetään mahdollisuuksia valmistella lainsäädäntö haltijavastuun

ja lupasanktioiden toteuttamiseksi raskaan liikenteen nopeuden-

rajoittimien ja ajopiirtureiden käyttöön liittyen.

• Ammattikuljettajien liikennerikkomukset vaikuttavat ajo-oikeuteen

samalla tavalla kuin muilla kuljettajilla.

• Kehitetään raskaan liikenteen kuljettajille terveydenhuoltojärjestelmä

terveydentilan ja ajokyvyn seuraamiseksi.

4.4 Tulosten tarkastelu

Suomen Posti Oyj:ssä voitaisiin liikenneturvallisuusvisio nostaa ympä-

ristöasioiden rinnalla koko organisaation kattavaksi toimintaa ohjaavaksi

periaatteeksi. Nykyisellään Suomen Posti Oyj:ssä tehdään eri puolilla

organisaatiota hyvin monenlaisia liikenneturvallisuutta edistäviä toi-

sistaan irrallisia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet olisi hyvä koota

yhteisen "otsikon" alle systemaattiseksi koko organisaation kattavaksi

liikenneturvallisuustyöksi.

Suomen Posti Oyj:ssä on kuljetusten turvalliselle toteutukselle luotu

erittäin hyvät edellytykset. Seuraava askel olisi sen varmistaminen, että

kuljetukset myös todellisuudessa ovat turvallisia. Tämän varmistamiseksi

tulisi luoda seurantajärjestelmä kuljetusten turvallisuuden mittaamiseksi.

Sitä voidaan sattuneiden vahinkojen määrien lisäksi mitata mm. ajettujen

ylinopeuksien avulla. Ajonopeudet ovat yhteydessä onnettomuusriskiin

siten, että taajamanopeuksissa keskinopeuden aleneminen yhdellä kilo-

metrillä tunnissa vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia noin viisi

prosenttia ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia noin kymmenen

prosenttia (Anderson ym. 1991, Elvik ym. 1989). Maantienopeuksissa

vastaavat vähenemät ovat henkilövahinko-onnettomuuksissa noin 2–4

prosenttia ja kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa noin 4–5 pro-

senttia.

Seuraaviin asioihin olisi ehkä hyvä nykyistä enemmän panostaa:

• ylinopeuksien vähentäminen

• turvavyön käytön lisääminen

• telemaattisten laitteiden ajonaikaisen käytön välttäminen

• pyöräilykypärän käyttö.
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5 Päätelmät ja suositukset

Haastattelu tutkimusmenetelmänä ja liikenneturvallisuusvisio haastat-

telun aiheena johti haastateltavat pohtimaan omia ja organisaationsa

arvoja ja ihanteita. Liikenneturvallisuusvisio tuntui sopivan hyvin

haastateltujen ja heidän edustamiensa organisaatioiden arvomaailmaan.

Se on oikeastaan osa näitä arvoja jo nyt, vaikka sitä ei ehkä ole niin

selvästi ääneen lausuttu, kuin miten liikenneturvallisuusvisio asian

ilmaisee. Seuraava askel voisi olla oman yrityskohtaisen liikenne-

turvallisuusvision tekeminen.

Organisaatioissa toteutetut liikenneturvallisuustoimenpiteet osoittivat,

että liikenneturvallisuusarvot näkyvät myös käytännön työssä. Uusia

konkreettisia toimintaideoita sen sijaan syntyi hyvin vähän. Haasta-

teltujen oli paljon helpompi puhua siitä, mitä jo oli tehty, kuin siitä, mitä

vielä pitäisi tai voisi tehdä. Ehkä näitä uusia toimintaideoita pitäisikin

lähteä kehittelemään yhdessä yritysten, liikenneturvallisuudesta vastaa-

vien viranomaisten ja tutkijoiden kesken. Muiden organisaatioiden

malleista samoin kuin muiden maiden kokemuksista voitaisiin ottaa

oppia.

Yhteiskunnalliselta tasolta, viranomaisnäkökulmasta, tarkasteltuna

liikenneturvallisuusvisiota pidetään kovana tavoitteena, johon pyrkimisen

nähdään edellyttävän suuria ajattelu- ja toimintatapojen muutoksia.

Tutkituissa organisaatioissa sen sijaan pidettiin liikenneturvallisuus-

visiota jopa realistisena eikä sen nähty radikaalisti muuttavan/muuttaneen

organisaatioiden liikenneturvallisuustyötä. Organisaatioissa kannattai-

sikin vielä pohtia, onko totta, että kaikki on jo tehty.

YTV:n liikennesuunnitteluyksikössä on esitetty liikenneturvallisuus-

vision suuntaisia ajatuksia jo ennen valtioneuvoston asiaa koskevaa

periaatepäätöstä. Toisaalta joukkoliikenneyksikössä ja jätehuoltolaitok-

sessa samoin kuin Suomen Posti Oyj:ssä liikenneturvallisuusvisio oli uusi

asia, eikä sitä oltu vielä kovin syvällisesti ehditty pohtia tai viedä

käytäntöön. Siksi on ymmärrettävää, että se ei myöskään herättänyt uusia

toimintaideoita haastattelutilanteessa.

Haastattelujen perusteella syntyi kuva, että turvallisten kuljetusten

edellytysten luominen on kuljetusten tilaajalle tai kuljetusyritykselle

luonteva tapa tehdä liikenneturvallisuustyötä. Sen sijaan kuljettajien

ajokäyttäytymisen seuranta jätettiin mieluiten kuljettajien omalle ja

poliisiorganisaation vastuulle. Kuitenkaan poliisi ei nykyisellään yksin

kykene valvomaan liikennettä liikenneturvallisuuden kannalta riittävästi.

Siksi liikenneturvallisuusvisioon pyrittäessä olisi hyvä kannustaa yrityk-

siä edellyttämään kuljettajiltaan turvallista ajokäyttäytymistä ja seuraa-

maan, että se myös käytännössä toteutuu. Ylinopeudet olisivat liikenne-
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turvallisuuden kannalta erittäin tärkeä seurannan kohde ja niistä pitäisi

kuljetusyrityksissä pyrkiä pääsemään eroon.

Jotta yritykset saataisiin toiminnassaan noudattamaan tällaisia "peh-

meitä" arvoja, pitäisi ne kytkeä "koviin" arvoihin. Eli liikennetur-

vallisuudesta pitäisi koitua myös taloudellista hyötyä. Tämän tyyppinen

järjestelmä olisi luotavissa mm. siten, että kuljetusten tilaajalle kuljetusten

turvallisuus olisi imagotekijä ja kuljetusyrityksille kilpailutekijä. Tällöin

tilaajien pitäisi luoda kilpailutusjärjestelmä, jossa liikenneturvallisuus-

asioita painotettaisiin nykyistä enemmän. Kuljetusten turvallisuus voitai-

siin kytkeä myös osaksi sekä tilaajaorganisaatioiden että kuljetusyritysten

laatujärjestelmiä.

Ruotsissa on sovellettu mallia, jossa liikenneturvallisuus nostetaan

tietoisesti esille kuljetussopimuksissa ja tehtyjen sopimusten noudatta-

mista seurataan. Tilaajat voivat kuljetussopimuksissa edellyttää kuljetus-

yrityksiltä mm. ylinopeuksien, päihteiden käytön tai turvavyön käyttä-

mättömyyden seurantaa ja niihin puuttumista. Liikenneturvallisuus

nostetaan kuljettajatasolta yritysten väliseen keskusteluun. Kuljetus-

yrityksen vastuulla on seurantamenettelyn kehittäminen, jonka pohjalta

se raportoi tilaajalle, kuinka turvallisuuden huomioiminen käytännössä

toimii. Tällöin turvallisuuden toteutuminen käytännössä ei jää yksittäisen

kuljettajan varaan eikä sitä toisaalta koeta hänen tarkkailukseen vaan asia

nousee kuljettajan asiasta yrityksen asiaksi. Tämä malli voisi johtaa mm.

vapaaehtoisen laitteiston  (alkolukot, nopeuksien seuranta esim. GPS-

järjestelmillä) nopeaankin yleistymiseen. Niitä käytettäisiin esimerkiksi

liikenneraittiuden ja nopeusrajoitusten noudattamisen osoittamiseen ja

tilaajalle raportoimiseen.

Molemmissa tutkituista organisaatioista jätettiin turvallinen ajotapa

viime kädessä kuljettajien vastuulle. Kumpikin organisaatio on myös

tilaajan roolissa, mutta tilaajan vastuuta liikenneturvallisuudesta ei ehkä

vielä oltu täysin ymmärretty. Viimeiseen lenkkiin eli kuljettajaan voidaan

vaikuttaa myös tilaajan roolissa. Jos tilataan turvallisia kuljetuksia, pitää

kuljetusyrityksen voida osoittaa, että on myös toimittu liikenneturvalli-

suusnäkökohdat huomioon ottaen. Tilaaja voi tehdä pistokokeita, joilla

tarkistetaan esimerkiksi kuljettajien päihteettömyys, nopeudet tai turva-

vyön käyttö. Tilaaja voi myös edellyttää esimerkiksi alkometrien käyttöä,

mikä olikin Suomen Postissa jo käytäntönä.

Turvallisille kuljetuksille pitäisi luoda kysyntää. Nykyään kuluttajat

tekevät ostopäätöksissään myös arvovalintoja esimerkiksi ympäristö-

ystävällisyyden tai lapsityövoiman käytön suhteen. Siitä ei ole pitkä

matka siihen, että kuluttajat heräisivät vaatimaan myös liikenneturvalli-

suusnäkökohdat huomioon ottaen hoidettuja kuljetuksia.

Toinen vaihtoehto on luonnollisesti lainsäädännön tie, eli esimerkiksi

automaattisten nopeudensäätelyjärjestelmien säätäminen pakollisiksi.
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Suomi ei kuitenkaan yksin voi vaatia autoihin pakollisia lisävarusteita

vaan se edellyttää EU-tason päätöksen asiasta.

Tämä haastattelututkimus tuotti paljon tutkimusaineistoa, mutta se oli

myös kaksisuuntainen tiedonvälitystapahtuma. Haastateltavat saivat uutta

tietoa muun muassa liikenneturvallisuusvisiosta ja uusia ideoita Ruotsissa

toteutettujen ajatusmallien pohjalta. Esimerkiksi Suomen Posti Oyj:ssä

ei oltu tultu ajatelleeksi, että liikenneturvallisuus voitaisiin sisällyttää

esimerkiksi osaksi laatujärjestelmää.

Kun liikenneturvallisuusvisiota lähdetään markkinoimaan eri organi-

saatioille, olisi tämän tutkimuksen kaltainen lähestymistapa varmaan yksi

mahdollinen lähestymistapa. Lähtökohdaksi olisi hyvä ottaa se, että

selvitettäisiin, minkälaista liikenneturvallisuustyötä yrityksessä jo teh-

dään, ja minkälaiset ovat yrityksen ja sen työntekijöiden arvot. Istuuko

liikenneturvallisuusvisio tähän jo valmiina olevaan arvopohjaan? Jos

arvopohja on jo valmiiksi otollinen, voidaan yhdessä lähteä ideoimaan,

miten kyseisen organisaation toiminnassa voitaisiin pyrkiä kohti liikenne-

turvallisuusvisiota. Tämän ideoinnin pohjana olisi hyvä olla muissa

organisaatioissa tehdyistä toimenpiteistä koottu ideapankki.

Tästä tutkimuksesta saatujen kokemusten pohjalta tulisi lähestymis-

tapaa kuitenkin muuttaa sellaiseksi, että päästäisiin keskustelemaan

enemmän myös liikenneturvallisuusvision kanssa ristiriidassa olevista

asioista. Tässä tutkimuksessa haastateltavat olivat niin optimistisia ja

suhtautuivat liikenneturvallisuusvisioon niin varauksettoman posi-

tiivisesti, että liikenneturvallisuustyön esteistä ja niiden voittamisesta ei

syntynyt kovin paljon keskustelua. Molemmissa organisaatioissa nousi

kuitenkin esiin tehokkuuden ja liikenneturvallisuuden välinen ristiriita.

Tämän ristiriidan liikenneturvallisuuden kannalta myönteinen ratkaisu

voisi olla esimerkiksi sellainen, jossa kuljetusten tilausmenettelyn avulla

saataisiin liikenneturvallisuuden laiminlyöminen vaikuttamaan myös

taloudellisesti. Sen sijaan esimerkiksi itsemääräämisoikeuden, yksilön-

vapauden ja liikenneturvallisuustyön välisistä ristiriidoista ei keskusteltu,

vaikka ne varmasti organisaatioissa olivatkin olemassa. Tähän viittaisi

muun muassa se, että kuljettajien toimintaa oltiin haluttomia kontrol-

loimaan tai valvomaan. Monissa muissa asioissa työnantajat nykyään

kontrolloivat työntekijöidensä toimintaa (työajanseurantajärjestelmät, eri

tilojen kulkuluvat, matkapuhelinten käyttö jne.) eikä sitä koeta organi-

saatioissa samalla tavalla ongelmalliseksi kuin liikennekäyttäytymisen

seurantaa.

Liikenneturvallisuusvision markkinointia varten voisi kerätä listan jo

tiedostetuista liikenneturvallisuustyön kanssa ristiriidassa olevista,

kilpailevista arvoista. Jos nämä asiat nostettaisiin keskustelussa tietoisesti

esiin, päästäisiin niitä ehkä paremmin käsittelemään kyseisen organi-

saation näkökulmasta. Keskustelun lähtökohtana voisi olla ristiriitojen
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esiin nostaminen ja ratkaisujen etsiminen niihin. Näin löydettäisiin ehkä

aivan uudenlaisia toiminta- ja ajattelumalleja, joiden avulla liikenne-

turvallisuustyössä voitaisiin päästä askel eteenpäin.

Keskustelu jäi tässä tutkimuksessa aika "ylätasolle" eikä siinä paneu-

duttu kunnolla siihen, miten liikenneturvallisuusarvot näkyvät kuljettajien

käyttäytymisessä. Jotta liikenneturvallisuusvisio saataisiin vietyä myös

kuljettajien käyttäytymisen tasolla näkyväksi asiaksi, tulisi tutkimus

ulottaa kuljettajien toiminnan tasolle. Arvokeskustelun lisäksi pitäisi

käydä enemmän keskustelua myös kuljettajan käytännön toiminnasta ja

sen muuttamisesta.

Tutkimuksessa tutkituissa organisaatioissa oltiin erittäin liikenne-

turvallisuusmyönteisiä. Siksi tämän tutkimuksen pohjalta ei voida esittää

arviota siitä, miten liikenneturvallisuuskielteisiä organisaatioita tulisi

lähestyä. Koska tutkimuksessa käytettiin ainoastaan yhdenlaista lähes-

tymistapaa, ei ole mahdollista tehdä arviota sen suhteesta muunlaisiin

lähestymistapoihin.
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Liite A:

Haastatelluille jaettu taustamateriaali

LIIKENNETURVALLISUUSVISION
KONKRETISOIMINEN -ESISELVITYS

POSTI

Tässä etukäteismateriaalissa on en sin haastattelukysymykset, sen j älkeen

tietoa liikenneturvallisuusvisiosta ja lopuksi materiaalia, josta voi saada

ideoita siitä, minkälaisia liikenneturvallisuustoimenpiteitä ylipäätään on

olemassa tai miten niitä voidaan viedä käytäntöön.

Haastattelut ovat luottamuksellisia eikä haastateltavia koskevia tietoja

julkaista tunnistettavassa muodossa. Haastateltava saa myös julkaistavan

materiaalin luettavakseen ennen sen julkaisemista.

Haastattelun tavoitteena o n pyrkiä  ideoimaan, mitä

liikenneturvallisuusvisio käytännössä voisi Postin kannalta merkitä ja koko

projektin yleisempänä tavoitteena on ylipäänsä liikenneturvallisuusvision

suuntaisten konkreettisten toimenpiteiden ideoiminen mahdollisesti myös

muiden tahojen hyödynnettäviksi.

Tämän tutkimuksen ovat VTT:ltä tilanneet Liikenne- ja viestintäministeriö

ja Tiehallinto. Projektin johtoryhmässä istuvat lisäksi Liikenneturvan ja

Ajoneuvohallintokeskuksen edustajat.

Haastattelukysymysten järjestys saattaa vaihdella eri haastatteluissa, mutta

ainakin seuraavat asiat pyritään käymään läpi.

Minkä tyyppistä liikenneturvallisuuteen liittyvää toimintaa Postilla on

nykyisin?

Valtioneuvosto on vuonna 2001 hyväksynyt liikenneturvallisuusvision, jonka

mukaan: ”Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään

tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä.”

Miltä tällainen liikenneturvallisuusvisio kuulostaa?
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Mitä konkreettisia toimenpiteitä visioon pyrkiminen tarkoittaa/ vaatii?

Miten liikenneturvallisuusvisio voidaan huomioida esimerkiksi Postin laatu-

tai ympäristöohjelmissa?

Miten Postissa on yleensä suhtauduttu liikenneturvallisuuskysymyksiin?

Miten liikenneturvallisuusvisio voi vaikuttaa liikenneturvallisuustoimen-

piteiden arvostukseen ja toteuttamismahdollisuuksiin?

Mitä liikenneturvallisuusvisio ylipäätänsä voi muuttaa verrattuna tilanteeseen

ilman visiota?

Mitä esteitä liikenneturvallisuusvision omaksumisen tai toimenpiteiden

toteuttamisen tiellä Postissa on ollut/ saattaa olla?

Mitä näiden esteiden voittaminen edellyttää?

Soveltuisivatko jotkut etukäteismateriaalissa mainituista toimenpiteistä Postin

toimintaan?
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LIIKENNETURVALLISUUSVISION TULKINTAA
Valtioneuvosto on vuonna 2001 hyväksynyt periaatepäätöksen liikenneturv
lisuusvisiosta. Vision mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten,

ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.
Inhimillinen virhe ei saisi johtaa kuolemaan. Virheitä, onnettomuuksia ja
liikennevahinkoja ei voida kokonaan välttää, mutta niiden seurauksista
voidaan karsia vakavimmat loukkaantumiset ja kuolemat.

Vision tarkoituksena on toimia liikennejärjestelmän turvallisuuteen vaik
tavien tahojen omaa ja yhteistä kehittämistyötä ohjaavana periaatteena. Täl
sia toimintoja ovat esimerkiksi yhteiskuntasuunnitteluun ja liikenteeseen lii
vä poliittinen päätöksenteko, viranomaistoiminnot päätösten valmistelussa 
toimeenpanossa, tienkäyttäjien taitojen ja tietojen parantaminen, tienpidon 
alueet, liikennettä koskevien säädösten valmistelu ja liikenteen valvonta,
liikennevälineiden tuotanto ja kauppa, kuljetusten tilaaminen ja hoitaminen
sekä loukkaantuneiden pelastus-, hoito- ja kuntoutustoimi.

Turvallisuuden parantamiskeinoja kehitettäessä keskitytään niihin onnet
muuksiin, joista seuraa kuolemia ja vakavia vammautumisia. Käytettävä ke
novalikoima on laaja ja käsittää mm. vakaville onnettomuuksille altistumis
vähentämisen, korkean riskin liikennesuoritteen vähentämisen, vakaviin se
rauksiin johtavien onnettomuusketjujen katkaisemisen ja kolarien seurauste
lieventämisen. Turvallisuuden parantamisessa käytetään kustannustehokkai
toimia ja otetaan huomioon tienkäyttäjäryhmien oikeudenmukainen kohtelu

Erilaisissa ympäristöissä liikenteen riskit ovat erilaisia. Myös turvallisuu
den parantamiseen käytettävissä olevat keinot vaihtelevat. Liikennejärjeste
mitoitetaan vision mukaan niin kaupungeissa kuin maaseudun teilläkin kys
sen ympäristön heikoimman osapuolen mukaan ottaen huomioon liikenne-
tilanteet  ja järjestelmän eri tekijöiden turvallisuutta vastaava nopeustaso.
Lisäksi mitoituksessa arvioidaan mahdollisia virhetilanteita. Kunkin on par
haansa mukaan toimittava liikennesääntöjen mukaan, jotta liikennejärjestel
voisi olla turvallinen virheen sattuessa. Erityisesti nopeusrajoitusten noudat
minen on tärkeätä kolarissa syntyvien voimien hallittavuutta ja vakavia seu
rauksia ajatellen.

Visio ei voi kuitenkaan koskea vain niitä, jotka kykenevät sääntöjen tark
kaan noudattamiseen ja omaavat tarvittavat tiedot ja taidot. Esimerkiksi lap
silta ei voida vaatia samaa kuin aikuisilta. Lisäksi liikenteessä esiintyy aina
jonkin verran piittaamattomuutta ja riskikäyttäytymistä. Vision mukaisesti
liikennejärjestelmän turvallisuudesta vastaavien on kyettävä reagoimaan
toimenpiteillä myös silloin, kun vakavia onnettomuuksia aiheutuu joko
tahallisesta tai tahattomasta sääntöjen rikkomisesta.

Vision toteutuminen edellyttää, että sillä on kansalaisten ja päättäjien
tuki. Liikenteen tulevaisuus kehittyy vision mukaisesti jos liikenteen vas-
tuunkantajat sitoutuvat vision periaatteisiin ja pitävät elämää suojelevia
arvoja toimintansa periaatteena. Visio haastaa eri hallinnonhaarat, järjestöt
ja yritykset omalta osaltaan kehittämään toimia, jotka vievät kohti yhteistä
päämäärää.
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Alle on ke rätty ajoneuvoihin, kuljettajakäyttäytymiseen ja ajoreitteihin liittyviä

liikenneturvallisuuteen eri tavoin liittyviä asioita. Niitä ei o le ryhmitelty eikä

laitettu missään suhteessa järjestykseen. Niiden tarkoituksena on p ikemminkin

toimia haastateltavien omien ajatusten herättäjinä.

LIIKENNETURVALLISUUSTOIMENPITEIDEN KOHTEET

Ajoneuvot Kuljettaja-
käyttäytyminen

Ajoreitit

Esimerkkejä:
•kuorma-autojen 
allejäämissuoja
•renkaat
•jarrut (jarrutestit)
•huollot
•järjestelmä 
vikojen raportoimiseksi
•vikailmoitukset 
johtavat toimenpiteisiin
•katsastukset
•kunnollinen kuorman-
kiinnitys
•3-piste turvavyöt
•niskatuet
•turvavyöstä muistuttava
järjestelmä
•älykäs nopeudensäätely-
järjestelmä
•alkolukko 

Esimerkkejä:
•turhien ajokilometrien 
välttäminen (yhteistyö
muiden kuljetusten 
järjestäjien kanssa)
•ajoneuvojen täyttöasteen 
optimointi
•reittien turvallisuus
•kuljetusmuodon turvallisuus 
(tie-, rautatie-, lento-, vai 
laivaliikenne)

Esimerkkejä:
•kännykän käyttämättömyys
•ajo-ja lepoaikasäännöt
•ei liian tiukkoja aikatauluja
•päihteettömyys (alkolukko)
•turvavyön käyttö (muistuttava
järjestelmä)
•nopeusrajoitusten noudattaminen
(nopeuksien seuranta, älykkäät
nopeudensäätelyjärjestelmät, 
ajopiirturi)
•muiden tienkäyttäjien 
huomioiminen
•keliolosuhteiden huomioiminen
•riittävä etäisyys edellä ajavaan
•lakien noudattaminen
•kuljettajien pätevyys 
•ennakoivan ajon koulutus
•ohjeistus
•keskustelu
•pyöräilykypärän käyttö 
pyöräiltäessä
•kuljettajien terveystarkastukset
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Seuraavan kaavion avulla voi pohtia esimerkiksi sitä, keiden tulisi missäkin määrin ottaa
liikenneturvallisuusvastuuta kantaakseen. Toisaalta sen avulla voi pohtia myös sitä, miten
liikenneturvallisuusajatuksia voisi viedä käytäntöön.

LIIKENNETURVALLISUUS

Eri tason toimijat

Kuljetusyrityksen
johto

Kuljetusyrityksen
johto

KoulutusKoulutus

Kuljettajat/
pyöräilijät

Kuljettajat/
pyöräilijätKuljetusten tilaajatKuljetusten tilaajat

Vastuunjako?

OhjeistusOhjeistus

KontrolliKontrolli

KilpailutusKilpailutus

Laatuvaa-
timukset

Laatuvaa-
timukset

KontrolliKontrolli
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Seuraavassa on listattu kuljetusten tilaajien ja kuljetusyritysten johdon mahdollisuuksia
vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.

KULJETUSTEN TILAAJAT

• Kuljetusten tilaajien asettamat
vaatimukset kuljetusten
turvallisuudelle ( Skånemejerier)

• Kirjataan sopimukseen

• Kuljetusyritysten voitava osoittaa,
että he täyttävät asetetut vaatimukset

• Liikenneturvallisuuden priorisointi

• Järjestelmä kuljetusten turvallisuuden
arvioimiseksi ja tämän arvion
käyttämiseksi kuljetusyritysten
kilpailutuksessa ja valinnassa

• Toimeksiannot eivät vaadi riskinottoa

YRITYKSEN JOHTO

• Vastaa turvallisten kuljetusten
edellytysten luomisesta

• esim. riittävän väljät aikamarginaalit

• Liikenneturvallisuus osaksi
kuljetusyritysten laatu- ja
ympäristöjärjestelmiä (Van der Bergs
Food, ICA ja Milko)

• Yksinkertainen ja selkeä
liikenneturvallisuuspolitiikka
(Skånemejerier)

• Selkeät, mitattavat,
määräaikaistavoitteet

• osatavoitteet
• Toimenpideohjelma tavoitteiden

saavuttamiseksi

• Tulosten jatkuva seuranta ja
kiteyttäminen henkilökunnalle

• esim. GPS, piirturilevy, tarkistuslistat,
laadunvarmistuksen läpikäyneet
rutiinit

• Organisaatio, vastuu- ja
toimivaltuuskysymykset
liikenneturvallisuustyölle

• Systemaattisten
liikenneturvallisuusrutiinien tuominen
toimintaan
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Liite B:

Toimenpiteet laadunvarmistamiseksi kuljetusyritys

Mitt:ssä.

Liikenneturvallisuuspolitiikka

�  Ajoneuvot ovat liikenneturvallisuuden näkökulmasta hyvässä kunnossa.

�  Lakeja ja määräyksiä noudatetaan.

�  Muut tienkäyttäjät otetaan huomioon. Pyritään toimimaan hyvänä e simerkkinä

liikenteessä.

�  Turvavyötä käytetään aina.

�  Vikojen raportoimiseksi on luotu järjestelmä.

�  Kaikki kuljettajat ovat päihteettömiä.

Kuljettajan ohjeistus

�  Noudata nopeusrajoituksia ja tieliikennelakia.

�  Pidä riittävä etäisyys edellä ajavaan.

�  Käytä turvavyötä.

�  Noudata ajo- ja lepoaikasäädöksiä.

�  Älä ylikuormaa.

�  Kiinnitä kuorma kunnolla.

�  Älä käytä huumeita tai vahvoja lääkkeitä.

�  Varmista päivittäin, että ajoneuvo on kunnossa ja turvallinen.

�  Ilmoita, jos edellisten kohtien noudattamisessa on ongelmia.

Koulutus

�  Liikenneturvallisuustyötä tehostetaan ja ohjeistuksen ja koulutuksen kautta

tuodaan laillisuusvaatimus voimakkaammin esille.

�  Kaikki käyvät ensiapukoulutuksen.
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Laadunvarmistus

�  Ajoneuvojen nopeuksia kontrolloidaan katsomalla piirturikiekot kaikkien kuljettajien

osalta pistokokeenomaisesti kahdelta ennalta määräämättömältä viikolta vuosittain.

Tarvittaessa tuloksista käydään keskusteluja.

�  Ajoneuvovastaava tarkistaa, että renkaat ovat lailliset, huollot hoidetaan, ajoneuvot

ovat kunnossa, että kaikki hoitavat päivittäisen tarkastuksen, että päiväkirja

luovutetaan joka maanantai, että vikailmoitukset johtavat toimenpiteisiin jne.
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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.


