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Esipuhe 
 
Valtioneuvoston asettamana valtakunnallinen liikenneturvalli-
suusvisio on haasteellinen. Vision toteutumiseen pyritään mm. 
erilaisilla strategioilla, ohjelmilla ja suunnitelmilla. Tieliikenteen 
osalta toimijoista avainasemassa ovat liikenne- ja viestintäminis-
teriö, Tiehallinto, kunnat ja Poliisi.  

Toteutuakseen visio vaatii vahvan tahtotilan, hyvää asiantun-
temusta, tehokkaita toimenpiteitä ja riittävästi resursseja. Lii-
kenneturvallisuuden ohella tieliikenteellä on myös muita tavoit-
teita, joita toteutetaan samoilla resursseilla. Tutkimuksessa tar-
kastellaan, miten liikenneturvallisuustavoitteet otetaan huomi-
oon tienpidossa ja erityisesti päätiehankkeiden suunnittelussa, 
ohjelmoinnissa ja investointipäätöksiä tehtäessä. Tutkimus kuu-
luu Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehit-
tämisohjelmaan (LINTU). Sen ovat rahoittaneet liikenne- ja 
viestintäministeriö, Ajoneuvohallintakeskus (AKE) ja Tiehallin-
to. 

Tutkimuksen käytännön toteutuksesta ja raportoinnista vasta-
sivat Tapio Puurunen, Laura Hiltunen ja Markus Väyrynen Sito-
yhtiöistä. Tutkimuksen ohjausryhmään kuuluivat Juha Valtonen, 
Anneli Tanttu ja Mikko Ojajärvi (LVM), Eeva Linkama ja Saara 
Toivonen (Tiehallinto) ja Ove Knekt (AKE). 
 
 
 
Helsingissä 27.10.2005 
 
 
Juha Valtonen 
Yli-insinööri 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
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1 Tutkimuksen tausta 
ja tavoitteet 

 
Valtioneuvoston asettama valtakunnallinen turvallisuusvisio 
asettaa suuren haasteen liikenneturvallisuudelle. Valtioneuvos-
ton periaatepäätöksen mukaista tavoitetta vuodelle 2010 on vai-
kea saavuttaa. Tienpitoa ja sen osana pääteiden kehittämispää-
töksiä ohjaavat liikenneturvallisuuden ohella monet muut valta-
kunnalliset ja paikalliset tavoitteet. Osa saattaa olla ristiriidassa 
liikenneturvallisuustavoitteiden kanssa.  

Tutkimuksessa selvitetään, miten liikenneturvallisuustavoit-
teet otetaan huomioon tienpidossa ja erityisesti päätiehankkeiden 
suunnittelussa, ohjelmoinnissa ja investointipäätöksiä tehtäessä. 
Tavoitteena on myös selvittää ja ideoida mahdollisuuksia ja me-
nettelyjä liikenneturvallisuustavoitteiden ohjaavuuden lisäämi-
seksi.  

Tarkastelut tehdään kolmella eri tasolla: tiesuunnittelu-, tien-
pidon ohjelmointi- ja investointitaso. Eri tasoilla haetaan vasta-
uksia niille ominaisiin asioihin.  

 
Suunnittelutasolla tarkastellaan mm.  
• Millä perusteella suunnitteluhankkeen tavoitteet ja erityisesti 

turvallisuustavoitteet asetetaan? 
• Millä perusteella suunnittelua ohjaavat tavoitteet priorisoi-

daan? Mikä priorisoinnissa on turvallisuuden painoarvo? Oh-
jaako asetettu priorisointi aidosti suunnittelua ja vaihtoehto-
jen valintaa? 

• Millä perusteella yksittäiset toimenpiteet valitaan? 
• Millä perusteella ratkaisuja ”kevennetään” ja toimenpiteitä 

karsitaan?  
• Millä perusteella suunnitellaan yksittäisen hankkeen vaiheis-

tus? Mihin osavaiheiden priorisointi perustuu? 
 

Ohjelmointitasolla tarkastellaan mm.  
• Millä perusteella hankkeet priorisoidaan keskenään?  
• Mikä on arviointimenetelmien painotus ja vaikutus lopputu-

lokseen? 
• Kuinka muodostetaan hankekoreja? Miten priorisoidaan? 
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Investointitasolla tarkastellaan mm.  
• Millä perusteella valitaan toteutettavat hankkeet? Prio-

risoidaanko turvallisuusvaikutuksiltaan parhaat hankkeet? 
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2  Menetelmät 
 

2.1 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimus jakautui menetelmien puolesta kirjallisuuskatsauk-
seen, haastatteluihin ja neliporrasmallin testaukseen. Neliporras-
periaate on uudenlainen lähestymistapa tai ajatusmalli ongelman 
ratkaisuun infraa kehitettäessä. Siinä ongelmaan tai puutteeseen 
pyritään löytämään ratkaisu neljän tason toimenpiteillä. Ensim-
mäisen portaan toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan liikenteen 
kysyntään ja kulkutapoihin esimerkiksi kaavoituksen keinoin. 
Toisen portaan toimenpiteillä pyritään saamaan nykyisen verkon 
kapasiteetti mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ilman fyy-
sisiä tienparantamistoimenpiteitä. Kolmannen askelman toimen-
piteillä parannetaan nykyisen tieverkon ominaisuuksia. Neljän-
nen portaan toimenpidejoukko muodostuu uusien väylien raken-
tamisesta joko kokonaan uuteen käytävään tai vanhojen väylien 
radikaaleista parantamistoimista.  

Kirjallisuuskatsauksessa käytiin läpi valtioneuvoston, lii-
kenne- ja viestintäministeriön sekä Tiehallinnon asiakirjoja. 
Tarkastelussa tutustuttiin lähinnä tienpitoa, tienpidon ohjausta, 
tulosohjausta ja tiehankkeiden suunnittelua sekä eri osapuolten 
roolia liikenneturvallisuustyössä käsitteleviin asiakirjoihin. Ta-
voitteena oli muun muassa kirkastaa, miten liikenneturvallisuus-
tavoitteiden on suunniteltu ohjaavan tienpitoa ja mikä on eri 
osapuolten rooli. 

Haastattelut tehtiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, 
joissa käytiin läpi ennalta valitut teemat ja niitä tarkentavat ky-
symykset. Teemat ja niihin liittyvät kysymykset toimitettiin 
haastateltaville etukäteen. Suunnittelutason haastatteluissa tar-
kasteltiin liikenneturvallisuustavoitteiden ohjaavuutta pääasiassa 
esimerkkihankkeiden kautta. Itse haastattelut etenivät vapaa-
muotoisesti. Toinen haastattelija ohjasi keskustelua ja toinen 
kirjasi keskustelun ylös. Tulokset esitetään raportin luvussa 5 
yhteenvetoina, joista yksittäisten henkilöiden vastaukset on häi-
vytetty.  

Haastattelut jakautuivat kolmelle tasolle: investointi-, ohjaus- 
ja suunnittelutasolle. Kustakin ryhmästä haastateltiin 3–5 asian-
tuntijaa. Yhteensä haastateltiin 14 tie- ja liikennealan asiantunti-
jaa. Haastateltavat olivat liikenne- ja viestintäministeriön talous-
yksiköstä neuvotteleva virkamies Riitta Viren, infrastruktuuriyk-
siköstä yli-insinööri Anneli Tanttu ja yli-insinööri Juha Paran-
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tainen, Tiehallinnosta pääjohtaja Eero Karjaluoto, talousjohtaja 
Jani Saarinen ja suunnittelupäällikkö Pekka Ovaska sekä Hä-
meen tiepiiristä suunnittelupäällikkö Tenho Aarnikko, tieinsi-
nööri Juha Sammallahti ja tieinsinööri Tero Haarajärvi, Uuden-
maan tiepiiristä tieinsinööri Ari Puhakka, Kaakkois-Suomen 
tiepiiristä tieinsinööri Juha Laamanen ja Turun tiepiiristä tieinsi-
nööri Pekka Liimatainen. Lisäksi konsulteista haastateltiin pro-
jektipäällikkö Rauno Tuomista Sito-yhtiöistä ja projektipäällik-
kö Heikki Metsärantaa Strafica Oy:stä.  

Neliporrasperiaatteen testaus tehtiin kirjallisuustarkastelu-
na ja konsulttityönä. Testauksessa muodostettiin konsultin asian-
tuntemuksen ja kirjallisuuden perusteella yleiskehikko nelipor-
rasperiaatteen eri portaiden toimenpiteistä ja toimista. Lisäksi 
pohdittiin alustavasti näiden roolia liikenneturvallisuuden paran-
tamisessa. Neliporrasperiaatteen käyttöä testattiin kahden suun-
nittelutason haastatteluissa esillä olleen esimerkkihankkeen 
avulla. Hankkeittain mietittiin, olisiko hankkeissa voitu hyödyn-
tää paremmin neliporrasmallin kahden ensimmäisen portaan 
toimenpiteitä tai toimia ja olisiko näiden avulla mahdollisesti 
päädytty erilaiseen loppuratkaisuun tai olisiko joitain toimenpi-
teitä voitu niiden ansiosta lykätä myöhempään ajankohtaan.  

Tutkimustyön ohjauksesta vastasi ohjausryhmä, jonka ko-
kouksia pidettiin tutkimuksen aikana neljä. Ohjausryhmässä 
olivat edustettuna Liikenne- ja viestintäministeriö, Tiehallinto ja 
Ajoneuvohallintokeskus (AKE). 

 

2.2 Menetelmien arviointi 
Haastattelut sujuivat hyvin ja haastateltavat olivat asiasta in-
nostuneita ja toivat omia näkemyksiään esiin kiitettävästi. Haas-
tattelut tuovat varsin hyvin esille tie- ja liikennealan asiantunti-
joiden näkökulmia liikenneturvallisuuden ohjaavuuteen. Yleis-
tyksiä ja johtopäätöksiä ei voida kuitenkaan tehdä muille aloille 
tai muihin liikennemuotoihin kuin tieliikenteeseen. Arkikoke-
muksen mukaan haastateltujen mielipiteet kuvaavat melko hyvin 
vallitsevaa ajattelutapaa liikennealan eri tasoilla.  Tiedonkeruun 
lisäksi haastattelujen funktiona voidaan nähdä myös haastateltu-
jen ajatusten herättely ja liikenneturvallisuusvision mieliin pa-
lauttaminen.  

Kirjallisuuskatsauksella selvitettiin, millaiseen järjestel-
mään liikenneturvallisuuden parantaminen nojautuu ja minkälai-
sia tavoitteita sille on asetettu. Katsauksesta käy ilmi turvalli-
suuden painoarvon muutos suunnittelussa ja tavoitteissa. Kirjal-
lisuuskatsaus antaa myös kuvan siitä, miten asioiden on teorias-
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sa ajateltu toimivan ja haastattelut puolestaan luovat vertailu-
kohdan tälle antamalla osviittaa siitä, miten asiat käytännössä 
huomioidaan ja toteutetaan.  

Neliporrasperiaatteen käyttö voi testauksen perusteella olla 
luonteva osa hyvää suunnittelua, jossa hankkeiden toteutusehdo-
tukset saadaan aidosti yhdistettyä eri portaiden toimenpiteistä. 
Testauksen esimerkkihankkeet olivat hyvin erilaisia ja niiden 
suunnittelutavat poikkesivat huomattavasti toisistaan. Kirjalli-
suudesta saatiin näkökulmia neliporrasperiaatteen käytöstä 
Ruotsissa sekä malli, jolla neliporrasperiaatteen mukainen toi-
menpideanalyysi voidaan suorittaa suunnittelutilanteessa tai jäl-
kikäteen tapahtuvassa tarkastelussa. Neliporrasperiaatteen käyttö 
ja asenteen juurruttaminen osaksi suunnittelua on vielä melko 
alkutekijöissään ja sitä on kehiteltävä, jotta se saadaan sopimaan 
erilaisiin suunnittelutilanteisiin. Periaatteen käyttöä toimenpide-
analyyseissa on tarkasteltava siten, että eri askelmat muodosta-
vat yhdessä toimenpide-ehdotuskokonaisuuden, joka sisältää 
kustannustehokkaita sekä julkisen sektorin resurssien kannalta 
järkevästi suunnattuja ja toteutettavia toimenpiteitä ongelmien 
ratkaisemiseksi. 

Ohjausryhmän kokouksissa käytiin vilkasta keskustelua. 
Kirjallisuuskatsauksen osalta keskustelu painottui eri strategioi-
den ja visioiden sidoksiin ja ohjausvaikutukseen liikenneturval-
lisuuden parantamisessa ja sen huomioimisessa käytännön suun-
nittelussa. Haastattelujen tulokset herättivät myös keskustelua ja 
huolta siitä, onko turvallisuusvisio painunut unohduksiin ja muut 
tavoitteet nousseet selkeästi tärkeämmiksi. Ohjausryhmän toimi 
myös tiedonvälityskanavana ja linkkinä Tiehallinnon johtoon. 
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3 Tienpidon ohjaus ja 
liikenneturvallisuus 

 

3.1 LVM:n ja Tiehallinnon tehtävät 
Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on edistää yh-

teiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla 
siitä, että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä on laaduk-
kaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet sekä 
alan yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet. Minis-
teriö valmistelee lakeja ja asetuksia sekä päätöksiä, joita tehdään 
eduskunnassa, Tasavallan Presidentin esittelyssä ja valtioneu-
voston istunnoissa. Ministeriö hoitaa hallinnonalansa budjettita-
loutta ja valmistelee budjettikehykset ja vuosittain budjettiesi-
tyksen sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Ministeriölle kuu-
luu myös toimilupa- ja valtionapuasioita. Se tekee myös aloittei-
ta ja ehdotuksia liikenteen ja viestinnän verotuksesta, jonka 
valmisteluvastuu on valtiovarainministeriöllä. Liikenne- ja vies-
tintäministeriö seuraa liikenne- ja viestintäjärjestelmän toimi-
vuutta ja edistää liikenne- ja viestintäalan tasapainoista kehitys-
tä. Tukena käytetään tutkimus- ja kehitystoimintaa. Ministeriö 
osallistuu aktiivisesti EU-yhteistyöhön ja muuhun kansainväli-
seen yhteistyöhön. 

Ministeriön alaiset virastot ja budjettisidonnaiset laitokset 
ovat itsenäisiä organisaatioita, joiden toimintaa ministeriö ohjaa 
ja valvoo. Ohjauksen keinoja ovat vuosittaiset tulostavoitteet 
sekä tavoitteiden toteutuksen ja määrärahojen käytön seuranta. 
Liikenne- ja viestintäministeriö osallistuu liikenneturvallisuus-
työhön myös ohjaamalla väylälaitoksia sekä valmistelemalla 
lakeja ja esityksiä.   
Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla 
toimiva asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa yleisistä teistä sekä 
niiden ylläpidosta ja kehittämisestä osana liikennejärjestelmää. 
Tiehallinnon tehtävänä on myös kehittää tieverkkoa ja liikenne-
järjestelmää yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. . 
Lisäksi Tiehallinto tarjoaa liikenteen ohjaus- ja tietopalveluja 
sekä on keskeisesti vastuussa tie- ja liikennealan tutkimus- ja 
kehittämistoiminnasta. Viime kädessä Tiehallinnon toimintaa 
ohjaa laki ja asetus Tiehallinnosta. Liikenne- ja viestintäministe-
riö vahvistaa vuosittain Tiehallinnolle yksivuotiset tulostavoit-
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teet. Tavoitteiden toimeenpanoa ohjataan Tiehallinnon toiminta-
strategialla.  
Tiehallinto muodostuu keskushallinnosta ja yhdeksästä tiepiiris-
tä. Keskushallinto vastaa ohjauksesta ja johtamisesta, tiepiirien 
tuesta ja palveluista, tie- ja liikennealan asiantuntijatehtävistä 
sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Tiepiirit vastaavat tu-
losyksikköinä alueellisesta tienpidosta ja viranomaistehtävistä. 
Niiden tehtävänä on huolehtia tieverkon kunnosta sekä liiken-
teen turvallisuudesta ja sujuvuudesta ympäristö huomioiden. Ne 
myös viestittävät tiepiirien alueilta tulevia tietoiveita keskushal-
lintoon sekä muille valtakunnallisille päättäjille.  

Tiehallinto muodostuu matriisiorganisaatiosta, jonka rakenne 
on esitetty kuvassa 1. Tiehallinnon palvelujen suunnittelun ke-
hikko on esitetty kuvassa 2. 

 

 
Kuva 1. Tiehallinnon organisaatio (Tiehallinto 2005b) 
  

 
Kuva 2. Tiehallinnon väyläpalvelujen suunnittelun kehikko. 

 
Tienpito voidaan jakaa neljään toiminta-alueeseen: hoito, yl-

läpito ja korvausinvestoinnit, laajennus- ja uusinvestoinnit sekä 
liikenteen hallinta. Taulukossa 1 on esitetty eri toiminta-alueiden 

Väyläpalvelujen suunnittelun kehikko 

Maaseutu 
Kaupunki- 

seudut Pääväylät 

 
Vaikutetaan liikennetarpeeseen ja 
kulkutavan valintaan 
 
Tehostetaan olemassa olevan 
väylästön käyttöä  
 
Parannetaan olemassa olevaa 
väylästöä  
 
Isot laajennus- ja uusinvestoinnit 

...ja  tilanne erityyppisissä liikkumisympäristöissä... 

Kun tunnetaan   
tarpeet ja odotukset 
eri näkökulmista... 

... löydetään tehokkaimmat 
keinot liikennejärjestelmän 
parantamiseksi  

Elinkeinoelämän kilpailukyky 

Ihmisten jokapäiväiset 
liikkumistarpeet 

Alueiden kehittyminen 

Yhteiskunnan tavoitteet 
(Ympäristö, turvallisuus, taloudellisuus) 
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rahoitus Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2006–
2009 sekä kuinka paljon suunnitelman toteutumisella arvioidaan 
vähennettävän henkilövahinko-onnettomuuksia. Esimerkkivuo-
deksi on valittu vuosi 2006. Lukujen avulla voidaan karkeasti 
arvioida eri toiminta-alueiden merkitystä liikenneturvallisuuden 
tehostamisessa. Luvut kertovat, miten suuri lisävähenemä edelli-
seen vuoteen nähden henkilövahinko-onnettomuuksiin on mah-
dollista saavuttaa toimintaa tehostamalla. 

 
Taulukko 1. Tiehallinnon TTS 2006–2009 ja liikenneturvallisuus, esimerkki-
vuotena 2006. 
 TTS 2006 

(milj. €) 
Vuonna 2006 saatava 
liikenneturvallisuusvai-
kutus, laskennallinen 
henkilövahinko-
onnettomuusvähenemän 
lisäys/vuosi 

Hoito 
- talvihoito 
- liikenneympäristön hoito ja 

käyttöpalvelut 
- sorateiden hoito 
- lauttaliikenne 

190,0
88,0 
48,4 

 
27,0 
26,6 

1,5 

Ylläpito ja korvausinvestoinnit 
- päällysteet 
- tierakenteet 
- sillat 
- varusteet ja laitteet 
- liikenneympäristön parantami-

nen 
- muu ylläpito 

220,0
80,0 
90,5 
36,0 

6,0 
5,0 
2,5 

8,5 

Laajennus- ja uusinvestoinnit 
- tieverkon kehittäminen (kehit-

tämisinvestoinnit) 
- Perustienpidon uus- ja laajen-

nusinvestoinnit 

156,3
100,6 

 
55,7 

 
5,0 

 
7,0 

Liikenteen hallinta 
- tie- ja liikenneolojen seuranta, 

tiedot ja ohjaus 
- liikennekeskustoiminta 
- liikenteen hallinnan investoinnit 

13,5
8,0 

 
3,5 
2,0 

15,0 

Toimenpiteillä saatu lisähyöty 
verrattuna edelliseen vuoteen 

 37 
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Vuositasolla toteutuvan perustienpidon toiminnan vaikutuk-
siksi henkilövahinko-onnettomuuksien vuosittaiseen määrään 
arvioidaan suunnitelmakaudella noin 35 henkilövahinko-
onnettomuuden vähenemä. Nopeusrajoituksien ja automaattival-
vonnan osuus on tästä 15 henkilövahinkoa, teemahankkeiden 
kolme henkilövahinkoa ja muun perustienpidon yhteensä 17 
henkilövahinkoa. Vaikutuksista noin kaksi kolmasosaa tulee 
pääteiltä, joilla liikennekuolemien määrän ei kuitenkaan arvioida 
vähenevän liikenteen kasvun ja investointien vähäisyyden vuok-
si. (Tiehallinto 2005b.) 

TTS:ssa todetaan, että Valtioneuvoston periaatepäätöksen ta-
voitetta ei voida riittävästi tukea tienpidolla. Sen saavuttaminen 
edellyttäisi huomattavasti suurempaa vuotuista tienpidon kei-
noin saavutettavaa henkilövahinko-onnettomuus vähenemää 
(70–80 henkilövahinkoa/v). Suunnitelman liikenneturvallisuus-
vaikutusten arvioidaan vastaavan määrältään niukasti tieliiken-
teen kasvun aiheuttamaa liikennekuolemien lisäystä. 

Tienpidon toimin toteutunut henkilövahinko-onnettomuuk-
sien vähenemä on ollut viime vuosina suurempi kuin TTS:aa 
laadittaessa on arvioitu. Tämä johtuu mm. nopeusrajoitusten 
alentamisen ja automaattisen nopeusrajoitusvalvonnan laajuuden 
varmentumisesta TTS:n laatimisajankohdan jälkeen. 

Vaikka hoitoa ja ylläpitoa tehostamalla ei saavuteta enää suu-
ria liikenneturvallisuusparanemia, on niillä merkittävä vaikutus 
kokonaisuuden kannalta. Tiehallinto on tutkinut teiden kunnos-
sapidon yhteyttä liikenneturvallisuuteen (Malmivuo ym. 2000). 
Useat tutkimuksen tarkastelut viittasivat siihen, että perinteistä 
talvihoitoa tehostamalla on tulevaisuudessa entistä vaikeampaa 
saavuttaa merkittäviä parannuksia liikenneturvallisuuden paran-
nusta. Tulosta puoltaa se, että talvihoito on jo niin tehokasta, että 
tarkasteluajanjaksolla 1996–1999 talvikauden liikenneturvalli-
suus oli henkilövahinkoon johtavan onnettomuuden ja liikenne-
kuoleman riskin osalta parantunut kesäajan liikenneturvallisuu-
den tasolle. Talvihoitoa kehitettäessä tulisi panostaa keliseuran-
taan tavalla, joka helpottaisi yllättävien talvikelien ehkäisemistä 
talvihoidon keinoin.  

Myös Konginkankaalla maaliskuussa 2004 tapahtuneen va-
kavan bussiturman jälkeen tehdyssä talvikunnossapidon ja keli-
tiedon tehostamisen merkitystä tarkastelevassa tutkimuksessa 
(Tiehallinto 2004c) tulokset viittaavat siihen, että talvihoidolla 
on saavutettu kesäkeleihin verrattava turvallisuustilanne. Tutki-
muksen mukaan talvella tapahtuvat onnettomuudet eroavat ke-
säkelien onnettomuuksista siten, että talvisin korostuvat vakavat 
kohtaamisonnettomuudet. Tulokset viittaavat niin ikään siihen, 
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että talvihoitoa tehostamalla, ei enää saavuteta merkittäviä tur-
vallisuuden paranemia. Tutkimuksen tuloksissa päädyttiin sii-
hen, että teiden suolaus on talvihoidon kulmakivi. Sillä on par-
haat turvallisuusvaikutukset, mutta suolan pohjavesivaikutusten 
ja yleisen vastustuksen vuoksi parannustoimenpiteiden osalta on 
vähän liikkumavaraa. Suolauksen lisäksi talvikelien turvallisuut-
ta parannettaessa yhtenä kehitysalueena pidettiin sää- ja keli-
informaation tehostamista. Oikealla informaatiolla autetaan tien-
käyttäjiä varautumaan ongelmakeleihin ja vaikutetaan kuljettaji-
en käyttäytymiseen siten, etteivät nämä ulosmittaa talvihoidon 
turvallisuusvaikutuksia omalla ajotavallaan. Tämä edellyttää 
tietenkin, että kuljettajat reagoivat saamaansa tietoon esimerkik-
si alentamalla nopeuksia tilanteen mukaisiksi. 

Tutkimuksessa (Malmivuo ym. 2000) tehty lyhyt tarkastelu 
tienhoidon ja liikenneturvallisuuden yhteydestä kesällä valitse-
villa keleillä ei tuonut esiin mitään hoitoon liittyviä tekijöitä, 
joilla olisi ollut selvä korrelaatio kuolemaan johtaneisiin kesäke-
lionnettomuuksiin.  

Hoidon ja ylläpidon turvallisuusvaikutuksia tarkasteltaessa 
ongelmana on tiedon ristiriitaisuus ja hajanaisuus. Esimerkiksi 
Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan vakavia onnettomuuksia 
tapahtuu sitä vähemmän mitä huonompi ajokeli on johtuen siitä, 
että kuljettajat huomioivat heikot keliolosuhteet ajokäyttäytymi-
sessään. Suomessakin vakavia onnettomuuksia tapahtuu eniten 
hyvillä kesäkeleillä. Tästä ei kuitenkaan pidä vetää johtopäätös-
tä, että talvihoidon tasoa tulisi laskea turvallisuuden parantami-
seksi. Sen sijaan johtopäätöksenä voidaan todeta, että talvihoi-
don vaikutuksia liikenneturvallisuuteen ei tunneta vielä riittäväs-
ti. Talvihoidon lisäksi hoitoon ja ylläpitoon kuuluu monia mui-
takin osa-alueita, joiden kaikkia turvallisuusvaikutuksia ei ole 
tutkittu riittävästi ja tutkimustulokset ovat ristiriitaisia. (Murto 
ym. 2005.) 

 

3.2 Pääteiden kehittämisen kustan-
nustehokkuus turvallisuuden nä-
kökulmasta 

Peltola, Toivonen, Nuutinen ja Sammallahti (2004) ovat tarkas-
telleet erilaisten toimenpiteiden kustannustehokkuutta tutkimuk-
sessaan ”Pääteiden kehittämisen kustannustehokkuus turvalli-
suuden näkökulmasta”. Tarkasteltaessa kuolemia ja henkilöva-
hinko-onnettomuuksia voidaan löytää selviä eroja eri toimien 
tehokkuudesta. Mikäli tarkastellaan yleisesti toimenpiteen kus-
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tannusta suhteessa sen aikaansaamaan henkilövahinko-
onnettomuuksien vähenemään, ovat pääteiden yhteysväliaineis-
ton mukaan nopeusrajoitusten alentamiset, kameravalvonta sekä 
jäykkien valaisinpylväiden muuttaminen myötääviksi kustannus-
tehokkaimpia toimenpiteitä. Kuolemien vähentämisen kannalta 
kustannustehokkaimpia ovat toimet, joilla voidaan pienentää 
onnettomuuksien vakavuutta. Tällaisia toimia ovat muun muassa 
nopeusrajoitusten alentaminen, ajosuuntien erottaminen raken-
teellisesti, kaiteiden kunnostus ja uuden tievalaistuksen raken-
taminen myötäävin pylväin. Kuolemaa painotettaessa tehok-
kaammaksi nousevat myös kalliimmat toimenpiteet, kun taas 
henkilövahinko-onnettomuuksien torjunnassa kalliit toimenpi-
teet ovat melko kustannustehottomia. 

Kustannustehottomimpia toimenpiteitä turvallisuuden kannal-
ta ovat kevyen liikenteen alikulkujen ja eritasoliittymien raken-
taminen ja täydentäminen sekä näkemäraivaus ja kolmihaaraliit-
tymien kanavointi. Melko kustannustehottomina voidaan pitää 
myös kapean tien leventämistä, yhdistettyä kevyen liikenteen ja 
ajoneuvoliikenteen alikulkua, suuntauksen parantamista ja neli-
haaraliittymän kanavointia. Kevyen liikenteen hoitaminen rin-
nakkaisväylin, moottoriliikennetien muuttaminen moottoritieksi, 
keskikaiteellisen ohituskaistatien ja kiertoliittymän rakentami-
nen sekä liittymän porrastaminen ja kevyen liikenteen väylän 
rakentaminen ovat melko tehokkaita toimenpiteitä turvallisuu-
den kannalta.  

Toimenpiteiden kustannustehokkuus vaihtelee kuitenkin eri 
yhteysväleillä ja liikennemäärillä. Tehokkaimpia toimenpiteet 
ovat suuriliikenteisillä teillä ja runkoteillä sekä onnettomuusalt-
tiilla tienkohdilla. Runkoteillä ja vilkkailla pääteillä toimenpitei-
den tehokkuus on noin kaksinkertainen verrattuna vähäliikentei-
siin pääteihin. Näyttäisikin siltä, että turvallisuusvaikutusten 
osalta suuret investoinnit kannattaisi keskittää runkoteille sekä 
niille yhteysväleille, joiden keskivuorokausiliikenne on yli 6 000 
ajoneuvoa vuorokaudessa ja tapauskohtaisesti myös teihin, joilla 
keskivuorokausiliikenne vaihtelee välillä 3 000–6 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Hiljaisilla pääteillä kannattaa keskittyä paikallis-
ten pistemäisten kohteiden parantamiseen.  

Esimerkiksi kevyen liikenteen järjestäminen rinnakkaisväylil-
le on runkoteillä ja vilkkailla pääteillä erittäin tehokas toimi, kun 
se muualla on ainoastaan keskitehokas tai jopa hieman tehoton. 
Myös suuntauksen parantaminen on tehokasta ainoastaan vilk-
kailla pääteillä. Sen sijaan eritasoliittymän rakentamista yksin ei 
voida pitää tehokkaana turvallisuusmielessä millään tieluokalla 
tai liikennemäärillä. Toisaalta eritasoliittymän rakentamispää-
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töksiä tehtäessä on otettava huomioon muita seikkoja, kuten 
esimerkiksi tien standardi. Turvallisuuden kannalta monet suosi-
tuista toimenpiteistä, kuten liittymien kanavoinnit tai teiden le-
ventämiset, joita on ehdotettu tehtäväksi paljon, eivät yhteysvä-
likohtaisen tarkastelun perusteella ole perusteltuja.  

 

3.3 Tienpidon ohjaus liikenneturvalli-
suusnäkökulmasta 

 

 
 
Suomen liikenneturvallisuusvisio on valtioneuvoston aset-

tama. Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2001 pitkän aikavälin 
liikenneturvallisuusvision. Sen pohjalla on valtioneuvoston 
vuonna 1997 tekemä liikennekuolemien vähentämistä koskeva 
periaatepäätös, jonka tarkoituksena oli liikennekuolemien ja 
vakavien loukkaantumisten vähentäminen yhtä nopeasti kuin 
1990-luvulla ja että Suomessa lähennyttäisiin Ruotsin ja Norjan 
turvallisuustasoa. Visiossa on keskeistä, että tieliikennejärjes-
telmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai 
loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tavoitteena on luoda edelly-
tykset liikennejärjestelmän jatkuvalle kehittymiselle siten, että 
vuonna 2025 tapahtuisi korkeintaan 100 liikennekuolemaa. 
Tavoitteeseen pyritään välitavoitteiden kautta. Määrällisiä ai-
kaan sidottuja tavoitteita tarvitaan liikenneturvallisuustoiminnan 
organisoimiseen. Periaatepäätöksessä asetettiin alun perin väli-
tavoitteeksi, että vuonna 2005 liikennekuolemien määrä olisi 
enintään 250 vuodessa. Tavoitetta on sittemmin tarkistettu ja 
valtioneuvoston vuonna 2001 antamassa periaatepäätöksessä 
sekä hallituksen vuoden 2005 strategia-asiakirjassa tavoite enin-
tään 250 kuollutta tieliikenteessä on asetettu vuoteen 2010. 
Välitavoite enintään 190 kuollutta on strategia-asiakirjassa ase-
tettu vuodelle 2007. (Valtioneuvosto 2001.) 

Liikenneturvallisuusvisio edellyttää tieliikenteen turvallisuus-
työn suunnittelua ja pohtimista uudella tavalla. Lähtökohtana 
turvallisuusvisiolle on Ruotsin ja Hollannin tapaan, että liiken-
nejärjestelmän suunnittelijoiden ja toteuttajien tulee vastata siitä, 
että sääntöjä noudattaen normaalein tiedoin ja taidoin varustettu 
henkilö ei loukkaannu vakavasti liikenteessä. Inhimillisten vir-
heiden vakavat seuraukset tulee ehkäistä jo teiden suunnittelussa 
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siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla. Liikenneturvallisuustyössä 
ei enää riitä, että turvallisuus paranee yleisesti, vaan tarkoitukse-
na on riski riskiltä poistaa ne ongelmat tai ongelmakohdat, joissa 
vakava onnettomuus on mahdollinen.  

Valtioneuvoston vuonna 2001 hyväksymässä liikenneturval-
lisuusvisiossa olennainen näkökulma on: ”Merkittävin onnetto-
muuksien syntymiseen ja erityisesti vakavuuteen vaikuttava te-
kijä on liikkumisnopeus, jonka tulisikin olla perustana uusille 
turvallisuusratkaisuille. Vaihtoehtoina ovat estää erikokoisten ja 
massaltaan erilaisten tienkäyttäjien törmääminen toisiinsa tai 
saada nopeudet niin alhaisiksi, etteivät mahdollisesti tapahtuvan 
onnettomuuden seuraukset voi olla vakavia.” 

Jotta visio saadaan toteutettua käytännössä, on moninaisen 
toimijakentän toimittava yhteistyössä. Turvallisuuden parantu-
misen edellytyksenä on sekä liikenteeseen osallistuvien että jär-
jestelmän turvallisuuden parantamiseen vaikuttavien on otettava 
vastuu omasta toiminnastaan. Koska visiossa hyväksytään nor-
maali ihminen inhimillisine ominaisuuksineen, on järjestelmän 
kehittäjien vastuu kuitenkin käyttäjän vastuuta suurempi. Tämä 
tarkoittaa myös, että järjestelmän kehittämisen lähtökohdaksi on 
otettava virhetoiminto, eikä oikein toimiminen. (Valtioneuvosto 
2001 ja Peltola ym. 2004.)  

Seuraavassa on kuvattu, miten tienpitoa ohjataan liikennetur-
vallisuusnäkökulmasta. 
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Kuva 3. Tienpidon ohjaus liikenneturvallisuusnäkökulmasta. 
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Kuva 4. Tienpidon ohjauksen turvallisuusnäkökulma asiakirjoissa. 
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Liikenneturvallisuutta ja sen parantamista käsitellään vuosit-

tain hallituksen strategia-asiakirjassa, jolla ohjataan kunkin hal-
linnonalan vuosittaista toimintaa. Vuoden 2005 strategia-
asiakirjassa liikenneturvallisuuden parantaminen nostetaan 
tärkeimmäksi liikenteen kehittämisalueeksi. Näin on tehty 
Vanhasen hallituksen aikaisemmissakin strategia-asiakirjoissa. 
Asiakirjassa todetaan, että turvallisuuden parantaminen edellyt-
tää jatkossa puuttumista eri hallinnonalojen yhteistyöllä tehok-
kaammin keskeisiin ongelmiin, kuten liian suuriin ajonopeuk-
siin, kuljettajan puutteelliseen ajokuntoon sairauden, alkoholin, 
huumeiden tai väsymyksen takia, turvalaitteiden käyttämättö-
myyteen, tiestön huonoon turvallisuustasoon, ajoneuvoihin liit-
tyviin ongelmiin sekä suojattoman liikenteen turvattomuuteen. 
Liikenneturvallisuustavoitteeksi asetetaan jatkuva liikenne-
kuolemien ja vakavien loukkaantumisten vähentäminen. Mää-
rälliseksi tavoitteeksi on asetettu alle 290 kuollutta vuodessa 
vuoteen 2007 mennessä ja alle 250 kuollutta vuodessa vuoteen 
2010 mennessä.  

Strategia-asiakirjassa todetaan, että tavoitteiden toteutuminen 
edellyttää koko liikennejärjestelmän tehokasta toimintaa ja mah-
dollisuutta käyttää erilaisia kulkumuotoja. Toteutussuunnitel-
massa nostetaan esille, että liikenneympäristön ja -olosuhteiden 
kehittämisen lisäksi parannettavaa on erityisesti liikenteessä 
käyttäytymisessä.  

Pitkällä aikavälillä turvallisen liikkumisen edellytykset luo-
daan yhteiskunnan yleisiä rakenteita, liikennepalveluja ja infra-
struktuuria kehittämällä. Ajankohtaisten ongelmien vähentämi-
seksi ja välittömien tulosten saavuttamiseksi toiminnan paino-
pisteiksi hallituskaudella nostetaan seuraavat toimenpiteet: 
• Yhteistyön tehostaminen vuosille 2001–2005 laaditun liiken-

neturvallisuussuunnitelman mukaisesti sekä uuden ajankoh-
taiset ongelmat huomioon ottavan suunnitelman laatiminen. 

• Riskikäyttäytymisen vähentäminen tehostamalla poliisin lii-
kennevalvontaa ja erityisesti automaattisen valvonnan laajen-
taminen. Tätä varten laaditaan liikenteen valvonnan kehittä-
misohjelma. 
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• Uusien keinojen kehittäminen ja käyttöönotto sekä niihin 
liittyvän sääntelyn tehostaminen ja sääntöjen noudattamisen 
vahvistaminen. 

• Kuljettajaopetuksen sisällön ja tason parantaminen nuorten 
kuljettajien onnettomuuksien vähentämiseksi. 

• Tieliikenteen alkoholionnettomuuksien määrään vähentämi-
nen ja toimenpiteiden kehittäminen huumaantuneena liikku-
miseen puuttumiseksi. 

• Liikenneympäristön turvallisuuden parantaminen ja uuden 
teknologian hyödyntäminen. Erityisesti keskitytään pääteiden 
ongelmallisten osuuksien parantamiseen liikenneväyläpolitii-
kan linjauksia käsitelleen ministerityöryhmän ehdotusten 
mukaisesti.  

(Pääministeri Matti Vanhasen hallitus 2004.) 
 

 
 
Asiakirjassa ”Kohti älykästä ja kestävää liikennettä” esitetään 

kestävän ja älykkään liikennejärjestelmän visio vuonna 2025, 
jossa otetaan huomioon taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja 
kulttuuriin liittyvät näkökohdat. Asiakirja on tarkoitettu liiken-
teen pitkän aikavälin suunnittelun pohjaksi. 1990-luvun rahoi-
tustasoon perustuvana se on kuitenkin tältä osin vanhentunut. 
Asiakirjan korvaa ”Liikennejärjestelmän tavoitetila”, jota on 
alettu valmistella vuoden 2005 aikana.  

Periaatteena on, että liikennepolitiikan tulee perustua pitkän 
aikavälin tavoitteisiin, koska liikennealan toimenpiteet ja ratkai-
sut, erityisesti investoinnit vaikuttavat kymmeniä vuosia eteen-
päin ja muovaavat siten osaltaan tulevaisuutta. Pitkän aikavälin 
strategiatyöskentelyssä käytetään hyväksi tulevaisuuden tutki-
muksen menetelmiä. Prosessi on jatkuvaa ja joustavaa. Näin 
herkkyys muutospaineiden tunnistamiselle säilyy ja organisaati-
oiden toimintakyky on ennakoitavissa ja kestävällä pohjalla no-
peissakin toimintaympäristön muutoksissa.  

Liikenneturvallisuutta visiossa käsitellään siten, että liikku-
misen ja kuljettamisen tulee olla turvallista, laadukasta ja koh-
tuuhintaista. Lisäksi liikenneympäristön tulisi edistää ja tukea 
terveyttä. Mukana on myös valtioneuvoston periaatepäätöksen 
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mukainen liikenneturvallisuus visio: ”Kenenkään ei tarvitse 
kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä”. Tavoitteilla 
pyritään kuvaamaan, millaiset liikenneolot halutaan ja mihin 
suuntaan liikennejärjestelmän tulisi kehittyä pitkällä aikavälillä. 
Kaikkia liikenteen tavoitteita ei aina voida toteuttaa täysimääräi-
sesti lyhyellä tähtäimellä ja tavoitteita toteuttavat toimenpiteet 
ajoitetaan poliittisten painotusten mukaisesti. (Liikenne- ja vies-
tintäministeriö 2000a.) 

Liikenneturvallisuuden toimintalinjaksi esitetään, että kaikki-
en liikennemuotojen turvallisuus tulee nostaa Euroopan unio-
nin parhaiden maiden tasolle. Erityisesti tieliikenteessä onnet-
tomuuksia vähennetään siten, että liikenteessä kuolleiden 
määrä vähenee jatkuvasti keskimäärin viidellä prosentilla 
vuodessa ja pitkällä aikavälillä lähestytään tasoa, joka on 
enintään 100 kuollutta vuodessa. (Liikenne- ja viestintäministe-
riö 2000a.) 

Tieliikenteelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi asia-
kirjassa esitetään, että liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan vastuulla on koordinoida liikenneturvallisuuden paran-
tamista eri aloilla. Lisäksi hallinnonalan tehtäviin kuuluu edistää 
liikenneturvallisuutta parantavan ajoneuvoteknologian käyt-
töönottoa ja kuljetuspalvelujen turvallisuuden parantamista, lisä-
tä ajantasaista turvallisuuden kannalta olennaista tiedottamista ja 
parantaa yleisten teiden turvallisuutta sekä kustannustehokkain 
fyysisin että liikenteen ohjaukseen liittyvin keinoin. (Liikenne- 
ja viestintäministeriö 2000a.) 
 

 
 

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut liikenneturvalli-
suusvision tavoitteiden saavuttamiseksi, ”Liikenneturvallisuus-
suunnitelma vuosille 2001–2005”. Suunnitelman tavoite on lii-
kenneturvallisuusvision toteutuminen. Visiossa alun perin esitet-
ty määrällinen turvallisuustavoite, alle 250 kuollutta vuoteen 
2005 mennessä, on uusimmassa ministeriön strategia-
asiakirjassa vuonna 2004 muutettu tavoitteeksi alle 250 kuollut-
ta vuodessa vuoteen 2010 mennessä. Tavoite on kunnianhimoi-
nen, mutta sen saavuttamisen uskotaan olevan mahdollista pitkä-
jänteisellä työllä ja resurssien kohdentamisella. (Valtioneuvosto 
2001.) 

Liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2001–2005 pyrkii 
antamaan selvän toimintamallin vision toteuttamiseksi. Suunni-
telma on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lisäksi 
myös muita ministeriöitä, lääninhallituksia, kuntia, yrityksiä ja 
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yhteisöjä sekä tienkäyttäjiä koskeva laaja-alainen suunnitelma. 
Siinä esitetyn pitkän aikavälin liikenneturvallisuustyön kantava 
ajatus on, että liikenneturvallisuustoiminnan suunnittelussa tulee 
keskittyä muutamille alueille, joita pidetään tärkeinä nykyisen 
turvallisuustilanteen ja muutostekijöiden kannalta. Kehittämis-
kohteet on jaettu kolmeen osa-alueeseen. (Liikenne- ja viestin-
täministeriö 2000b.) 

Ensimmäinen osa-alue, liikenteen turvallisuuden arvostuk-
sen lisääminen, perustuu siihen, että valtioneuvoston esittämä 
turvallisuusvisio hyväksytään poliittisella tasolla. Julkishallin-
nossa liikenneturvallisuus nostetaan tieliikenteen ensisijaiseksi 
tavoitteeksi, ja viranomaiset sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja 
laativat toimintasuunnitelmansa niiden mukaisesti. Kansalaiset 
otetaan mukaan tavoitteen toteutumiseen järjestelmällisen ja 
monipuolisen viestinnän avulla. Poliittisten päätöksentekijöiden 
sitoutuminen turvallisuustavoitteisiin varmistaa suunnitelmien 
toteuttamiseen tarvittavan rahoituksen. Kunnianhimoisten ta-
voitteiden saavuttaminen edellyttää lisärahoitusta ja uutta ajatte-
lua investointeihin. Arvostuksen lisääminen edellyttää, että lii-
kennepolitiikalla vaikutetaan aiempaa enemmän turvallisuuteen. 
(Liikenne- ja viestintäministeriö 2000b.) 

Toisen osa-alueen, liikenteen kasvun hillintä, perusajatukse-
na on vähentää onnettomuuksille altistumista. Suomessa muutto-
liike kaupunkeihin on voimakasta, mikä tarkoittaa aluerakenteen 
keskittymistä. Tämä hillitsee kuljetussuoritteen kasvua, mutta 
samaan aikaan vielä aluerakenteen keskittymistä voimakkaampi 
ilmiö on yhdyskuntarakenteen hajautuminen, joka lisää liikku-
misen tarvetta ihmisten muuttaessa suurten keskusten laitamille. 
Liikenteen kasvua on suunnitelman mukaan pyrittävä hillitse-
mään suosimalla maankäytön suunnittelussa ja tonttipolitiikassa 
eheyttävää rakentamista ja yhdyskuntarakennetta, joka soveltuu 
joukkoliikenteelle, kävelylle ja pyöräilylle. Investointien kannal-
ta tämä tarkoittaa, että toteutettavia hankkeita valittaessa kiinni-
tetään enemmän huomiota joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
hankkeiden rahoitukseen. Investointipäätöksiin johtavaa vaiku-
tusarviointia kehitetään siten, että hyötykustannussuhteen rinnal-
la tarkastellaan myös liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumis-
ta. Turvallisuuden arviointia parannetaan ottamalla arvioinnissa 
entistä laajemmin huomioon liikenneturvallisuuden kannalta 
tärkeät näkökohdat sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Turval-
lisuuden kannalta negatiivisia vaikutuksia tuottavia hankkeita 
vältetään. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2000b.) 

Teknologian oikea hyödyntäminen on nostettu suunnitelman 
kolmanneksi osa-alueeksi. Teknologian kehittymisen myötä 
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uskotaan myös liikenneturvallisuutta tukevien liikenteen hallin-
nan ja turvallisuutta edistävien palveluiden hyödyntämisen li-
sääntyvän. Turvallisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää huomi-
oida laitteiden virheellisen toiminnan aiheuttamat turvallisuus-
riskit, joiden vuoksi edellytetään, että turvallisuuteen liittyvät 
riskit selvitetään ja niiden esiintyminen minimoidaan ennen lait-
teiden käyttöönottoa. Teknologian täysipainoinen hyödyntämi-
nen liikenneturvallisuuden parantajana edellyttää panostusta 
tutkimuksen lisäksi myös lainsäädäntöön ja muuhun säätelyyn 
sekä standardoinnin kehittämiseen. (Liikenne- ja viestintäminis-
teriö 2000b.) 

Suunnitelman lyhyen aikavälin tavoitteet nojautuvat pitkän 
aikavälin tavoitteisiin, mutta niiden painopistealueet keskittyvät 
havaittavissa ja ennustettavissa olevien ongelmien ehkäisemi-
seen lähivuosina. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2000b.) 

 

 
 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluvien 
toimien rahoitusta ohjataan neljän vuoden mittaisilla suunnitel-
majaksoilla toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS). Uusin TTS 
on laadittu suunnittelujaksolle 2006–2009. Liikennepolitiikan 
tärkeimmäksi lähtökohdaksi investointipäätöksille suunnittelu-
jaksolle 2006–2009 nimetään Suomen kansainvälistä kilpailu-
kykyä parantavat hankkeet. Liikennepolitiikan päämäärinä 
pidetään kansalaisten hyvinvointia sekä elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksien parantamista ja turvaamista.  

Hallitusohjelmassa keskeiseksi tavoitteeksi nostettu liikenne-
turvallisuuden parantaminen kuuluu myös suunnittelujakson 
keskeisiin tavoitteisiin ja siihen pyritään toteuttamalla vuosille 
2001–2005 laadittua liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Lisäksi 
vuoden 2005 aikana käynnistetään uuden vuodet 2006–2010 
kattavan ohjelman valmistelu. Pääteiden turvallisuuden paran-
taminen on otettu taloussuunnitelmaan yhdeksi perusväylänpi-
don määrärahoista rahoitettavaksi teemapaketiksi ja sen pääpai-
nona on yksiajorataisten teiden turvallisuuden parantaminen. 
Myös alueellisiin investointeihin varattuja määrärahoja on tar-
koitus käyttää suunnittelujaksolla pääasiassa liikenneturvalli-
suutta edistäviin hankkeisiin. (Liikenne- ja viestintäministeriö 
2005c.) 
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Rahoitus on jaettu talousarviossa peruslaskelmaan ja kehit-
tämissuunnitelmaan. Teemapakettien toteuttaminen pelkästään 
peruslaskelman mukaisella rahoituksella on hidasta. Pääteiden 
turvallisuuden parantamiseen on peruslaskelmassa varattu 20 
miljoonaa euroa ja kehittämissuunnitelmassa saman verran. Pe-
ruslaskelman mukaisella rahoituksella saadaan vuosittain vä-
hennettyä 4–8 liikennekuolemaa vuodessa ja kehityssuunnitel-
man mukaisella rahoituksella 5–10 kuolemaa. Kehityssuunni-
telman toimet kohdistuvat pääasiassa pääteiden kohtaamisonnet-
tomuuksien vähentämiseen. (Liikenne- ja viestintäministeriö 
2005c.) 

Vision mukaisia tavoitteita ei saavuteta peruslaskelman ei-
kä edes kehittämissuunnitelman mukaisella rahoituksella. Pe-
ruslaskelman mukaisella rahoituksella vaarana on, että liiken-
teen volyymin kasvaessa vakavat onnettomuudet eivät vähene 
lainkaan, vaan saattavat päinvastoin lisääntyä toimenpiteistä 
huolimatta. Kehityssuunnitelman mukaisella rahoituksella arvi-
oidaan vuonna 2009 tapahtuvan noin 330 liikennekuolemaa, 
joka on 75 enemmän kuin vuodelle 2009 asetettu tavoite, alle 
265 kuollutta vuodessa. Vision mukaisen tilanteen saavuttami-
sesta todetaan, ettei se ole mahdollista ilman lisäresursseja. 
Vision saavuttamiseen pyritään kuitenkin pitkällä aikavälillä 
mitoittamalla liikenneympäristö heikoimman osapuolen edel-
lytysten mukaiseksi. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2005c.) 

 

 
 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluva Tie-
hallinto vastaa yleisistä teistä ministeriön ohjauksessa ja valvon-
nassa. Tiehallinnossa on vuonna 1999 tielaitosaikana laadittu 
”Tielaitoksen liikenneturvallisuusohjelma 2005”, jossa kuva-
taan toimenpiteitä ja toimintamallien kehittämistä liikennetur-
vallisuuden parantamiseksi. Se on nykyään jo hieman vanhentu-
nut ja laadittu ennen nykyisen liikenneturvallisuusvision hyväk-
symistä, mutta se on toiminut uudempia suunnitelmia laadittaes-
sa taustamateriaalina. Liikenneturvallisuusohjelma on koottu 
yhteenvetona tiepiirien ja keskushallinnon yksiköiden ohjelmien 
pohjalta. Ohjelma koostuu kuudesta toimintaperiaatteesta ja nii-
den toteuttamiseen johtavan toiminnan kuvaamisesta. Toimintaa 
kuvattaessa on määritelty myös Tiehallinnon osa, tiepiirit tai 
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keskushallinto, jonka toimintaan toteuttaminen tai siinä mukana 
oleminen kuuluu. Koko järjestelmää ohjataan keskushallinnosta 
käsin, ja alueellisista toimenpiteistä päättävät tiepiirit keskushal-
linnosta annetun ohjauksen ja tavoitteiden mukaisesti. 

Ohjelman ensimmäinen toimintaperiaate on liikennejärjes-
telmän turvallisuuden takaaminen. Sen lähtökohtana on turval-
lisuusnäkökohtien korostaminen liikennejärjestelmäsuunnitte-
lussa ja yhteistyön tehostaminen esimerkiksi kuntien liikenne-
turvallisuustyössä. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä parantaa 
maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista ja vaikuttaa tätä 
kautta liikenteen kysyntään ja kulkumuotojen valintaan. Kuntien 
liikenneturvallisuustyötä aktivoidaan uusien ohjeiden avulla, 
jotta taajamissa sijaitsevien yleisten teiden turvallisuusongelmat 
voitaisiin ratkaista entistä nopeammin. (Tielaitos 1999.) 

Toinen toimintaperiaate on liikenneturvallisuustavoitteeseen 
sitoutuminen, mikä on seurausta parlamentaarisen liikenneko-
mitean mietinnössä Liikenne 2000 ja sitä vuonna 1997 seuran-
neessa valtioneuvoston periaatepäätöksessä esitetystä liikenne-
turvallisuustyön uudesta ajattelutavasta. Sen mukaan ihmisten 
tekemät inhimilliset virheet on hyväksyttävä osaksi liikennejär-
jestelmää, jolloin vastuu turvallisuudesta siirtyy enemmän suun-
nittelijoiden ja toteuttajien harteille. Ajatuksena on tehostaa ja 
kehittää tulosohjausta ja liikenneturvallisuustyön sisältöä sekä 
tutkia erilaisten toimenpiteiden turvallisuus- ja tehokkuusvaiku-
tuksia. Tavoitteena on tiedonkulun tehostaminen ja kokonai-
suuksien parempi hallinta sekä ristiriitaisten tavoitteiden yhteen-
sovittaminen. Tulosohjauksella pyritään kohdistamaan resurssit 
turvallisuusvaikutusten kannalta mahdollisimman tehokkaasti ja 
huomioimaan myös ns. väliinputoajahankkeet korjaamalla on-
gelmia tilapäisratkaisuilla. (Tielaitos 1999.) 

Yleisten teiden turvallisuuslaatu on ohjelman kolmas toi-
mintaperiaate. Siinä kantavana ajatuksena on turvallisuutta pa-
rantavien investointien suuntaaminen taajamateille ja vilkaslii-
kenteisille pääteille. Vähäliikenteisemmällä päätieverkolla toteu-
tetaan kohtuuhintaisia investointeja ja talvihoito sovitetaan koko 
yleisellä tieverkolla liikenteellisen merkityksen mukaiseksi. Ta-
voitteena on liikenneympäristön hahmotettavuuden ja turvalli-
suuden tunteen parantaminen. Taajamien osalta liikennettä on 
tarkoitus rauhoittaa ja siten vähentää sekä kevyen liikenteen 
onnettomuuksia että autoliikenteen liittymäonnettomuuksia. 
Päätieverkolla vähenemiä tavoitellaan lähinnä yksittäis- ja ke-
vytliikenneonnettomuuksissa. (Tielaitos 1999.) 

Neljäntenä toimintaa ohjaavana periaatteena on pitkäjäntei-
nen työ vakavimpien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tämä 
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tarkoittaa lähinnä uusien keinojen etsimistä estämään kohtaa-
misonnettomuudet yksiajorataisella päätieverkolla. Myös nope-
usrajoitusten alentaminen taajamien ja kylien kohdalla sekä jo 
tunnettujen keinojen tehokas käyttö ehkäisevät vakavimpia on-
nettomuuksia. Tavoitteisiin pyritään keskittämällä tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa tärkeimpien turvallisuusongelmien ratkai-
suun sekä liikennekuolemien torjumisella yhteistoiminnalla eri 
osatekijöiden kautta. Tavoitteena on kohtaamis-, suistumis- ja 
kevytliikenneonnettomuuksien kuolemien ja vakavimpien henki-
lövahinkojen vähentäminen. (Tielaitos 1999.) 

Viides toimintaperiaate koskee kansalaisten osallistumista ja 
tienpidon laadunhallintaa. Tarkoituksena on mahdollistaa kan-
salaisten osallistuminen tiehankkeiden eri vaiheissa sekä liiken-
neturvallisuuden huomioonottaminen erityisesti tilaamisproses-
sissa. Tavoitteena on huomioida kansalaisten palautteet erityi-
sesti turvallisuuskysymyksissä sekä säilyttää ja parantaa tienpi-
don turvallisuuslaatua. (Tielaitos 1999.) 

Viimeinen toimintaperiaate on liikenneturvallisuustietämyk-
sen lisääminen ja ylläpitäminen erilaisten koulutusten, tutki-
muksen, kehittämisen ja tiedotuksen keinoin. Tavoitteena on 
lisätä henkilöstön osaamista, tuottaa laadukasta turvallisuuden 
tietoaineistoa sekä vaikuttaa kansalaisten liikennekäyttäytymi-
seen.  (Tielaitos 1999.) 

Tiepiireille laadittiin omat liikenneturvallisuusohjelmat, joilla 
ei niinkään pyritty määrittelemään turvallisuuden parantamista 
vuoteen 2005, vaan ennemmin arvioida toimintamahdollisuuk-
sia. Tarkastelulla selvitettiin turvallisuuden ongelmakohteiden 
parantamiseen soveltuvia toimenpiteitä sekä niiden tehokkuutta 
ja kustannuksia. Tiepiireittäin koottiin toimenpidevalikot talous- 
ja toimintasuunnitelmista, liikenneturvallisuussuunnitelmista 
sekä muista tieverkkoa ja hankkeita koskevista suunnitelmista ja 
asiakaspalautteesta. Valikkoon otetut toimenpiteet rajattiin siten, 
että yksittäisen toimenpiteen henkilövahinko-onnettomuus-
vähenemän hinta olisi alle 100 miljoonaa markkaa ja koko vali-
kon keskimääräinen henkilövahinko-onnettomuusvähenemän 
hinta alle 30 miljoonaa markkaa. Valikkoon otetut toimenpiteet 
koostuivat pääasiassa perustienpidon investoinneista. (Tielaitos 
1999.) 
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”Tie- ja liikenneolojen tavoitetila” -asiakirja on tavoitteelli-
nen kuvaus siitä millainen tieliikennejärjestelmä, tiestö ja tienpi-
to olisi tälle maalle Tiehallinnon asiantuntemuksen mukaan hy-
väksi. Asiakirja ei toimi tienpidon ohjelmana, vaan herättelee 
keskustelua siitä, miten asiat tulisi hoitaa. Se on laadittu realisti-
sesti, kuitenkin ilman rahoitusraamin luomia rajoitteita. Se täy-
dentää ja päivittää aikaisemmin laadittua asiakirjaa ”Tienpidon 
linjaukset 2015”, joka laadittiin aikoinaan 1990-luvun rahoitusti-
lanteen pohjalta, eikä näin ollen ole enää ajan tasalla. 

Tie- ja liikenneolojen tavoitetila tarkastelu ulottuu noin vuo-
teen 2020. Tavoitetilan lähtökohtana ovat toisaalta tarpeet, toi-
saalta halutut vaikutukset, joiden toteuttamiseen pyritään. Liik-
kumisen tavoitetila nähdään mahdollisesti jonakin muuna kuin 
se, mikä tänä päivänä tuntuu tavoiteltavalta. Parinkymmenen 
vuoden aikana on mahdollista muuttaa liikenneoloja merkittä-
västi. Ratkaisevana nähdään investointien määrä, vaikka hoito ja 
ylläpito olisikin turvattu. Tulevaisuuden näkymänä liikennetur-
vallisuuden näkökulmasta uskotaan, että Suomen liikenneturval-
lisuusvision mukaisen ajattelutavan uskotaan valtaavan alaa. 
Maantieliikenne tarvitsee samaa turvajärjestelmäajattelua 
kuin nykyään itsestään selvästi on lento- ja rautatieliikentees-
sä. Liikkumisen tavoitetila lähtee ihmisen, yhteiskunnan ja elin-
keinoelämän toiminnoista, joiden vaatimukset ja edellytykset 
muuttuvat ajan kuluessa. Tärkeää on ymmärtää, että väylät tai 
tienpito eivät ole itsetarkoitus, mutta ilman liikkumista tai kul-
jettamista emme tule toimeen. (Tiehallinto 2003a.) 

Tie- ja liikenneolojen tavoitetilan taustalla on yhtä aikaa sekä 
asiakaslähtöisyys että yhteiskunnallinen vastuu. Ihmisten joka-
päiväisen liikkumisen tavoitteellinen palvelutaso arvioidaan nel-
jästä näkökulmasta: työmatkat, turvallisuus, peruspalveluiden 
keskittyminen sekä vapaa-ajan merkityksen lisääntymisen. Tur-
vallisuusosio sisältää sekä yksilön onnettomuusriskin vähäisyy-
den että subjektiivisesti koetun turvallisuuden tunteen. Lasten 
kohdalla tähän liittyy olennaisesti vanhempien huoli turvalli-
suudesta erityisesti alueilla, joilla kouluun joudutaan kulke-
maan tien reunaa tai vilkkaan tien yli ilman kevyen liikenteen 
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ali- tai ylikulkua. Elinkeinoelämän kuljetusten ja logistiikan 
näkökulmasta tärkeää ovat sujuvat ja toimivat yhteydet sekä 
kustannustehokkuus. Myös lastin ja kuljettajan pääseminen ”eh-
jänä perille” nousee esiin. Alueiden kehittymisen näkökulmasta 
tavoitteena on tasapainoisen kehityksen tukeminen samalla, kun 
tuetaan myös kasvukeskusten kehitystä, yhdyskunnan perusra-
kenteen toimivuuden turvaaminen, alueiden kilpailukyvyn tu-
keminen sekä alueiden saavutettavuuden ylläpitäminen. Yhteis-
kunnan näkökulmasta keskeisin tavoite on turvallisuus. Tämä 
tavoite pohjautuu Suomen liikenneturvallisuusvisioon. Näh-
dään, että turvallisuuden parantaminen edellyttää ajoneuvotek-
nologian kehityksen rinnalla myös liikennejärjestelmän kehittä-
mistä sellaiseksi, ettei inhimillinen virhe johda kohtalokkaisiin 
seurauksiin. Yleisten teiden merkittävimpinä turvallisuusongel-
mina pidetään kaksikaistaisten teiden kohtaamisonnettomuuksia 
ja suistumisia sekä kevyen liikenteen onnettomuuksia. 

Tie- ja liikenneolojen tavoitetila jaetaan niin ikään neljään 
osioon tiestön erilaisen merkityksen mukaan. Turvallisuuden 
kannalta pääteiden runkoverkon tärkein tavoite on kehittää 
nopean, joustavan ja samalla turvallisen liikkumisen väylästö. 
Toimivuus käsittää nopeuden lisäksi liikkumisen ja kuljettami-
sen ajallisen ennustettavuuden, liikkumisen mukavuuden ja vai-
vattomuuden sekä selvimpänä tunnuspiirteenä tietoisuuden väy-
län turvallisuudesta. Muulla päätiestöllä on tavoitteena var-
mistaa toimiva ja turvallinen liikenne. Tällä hetkellä suurin 
ongelma on tiestön standardin vanhentuneisuus. Muun pääties-
tön liikenneturvallisuustason tulisi olla samaa suuruusluokkaa 
kuin runkoverkolla. Kolmas tiestön ryhmä on maaseudun perus-
verkko, jolla tavoitteena on turvata jouheva kulkeminen palve-
luihin. Maaseudun perusverkon ongelmat liittyvät teiden kun-
toon ja puutteelliseen geometriaan sekä kevyen liikenteen olo-
suhteisiin. Näiden teiden parantamisen toimintaperiaatteena 
on kohdennettu täsmähoito. Kaupunkiseutujen ja taajamien 
liikennejärjestelmät muodostavat neljännen osa-alueen. Tienpi-
don painopistettä ollaan kokonaisuudessaan siirtämässä kaupun-
ki- ja taajama-alueiden suuntaan. Tavoitteena on sovittaa har-
monisesti yhteen koko liikenneverkko, maankäyttö ja eri liik-
kumistavat. (Tiehallinto 2003a.) 

Yhteiskunnan ja toimintaympäristön muuttuessa ainoa keino 
turvata tulevaisuudessa infrastruktuurin peruspalvelutaso ovat 
investoinnit. Tavoitetilan saavuttaminen edellyttää karkeasti 
arvioiden investointeja, joiden kokonaismäärä on noin 9 300 
miljoonaa euroa. Lisäksi tavoitetilan mukainen palvelutaso edel-
lyttää, että hoitoon, ylläpitoon ja liikenteen hallintaan käytetään 
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noin 485 miljoonaa euroa vuodessa. Runkoverkon osalta tavoite-
tilan toteutuminen edellyttää moottoritieverkon laajentamista ja 
muiden vilkkaimpien osuuksien parantamista kapeiksi nelikais-
taisiksi teiksi tai keskikaiteellisiksi ohituskaistateiksi. Vähälii-
kenteisemmälle runkoverkolle rakennetaan ohituskaistaosuuksia 
tai korjataan ainakin leveyspuutteita. Paikallinen liikenne pyri-
tään hoitamaan rinnakkaisteillä ja vilkkaimmat runkoverkon 
liittymät muutetaan eritasoliittymiksi. Muuta päätieverkkoa hoi-
detaan pääasiassa investointien sijaan perustienpidolla. Maaseu-
dun perusverkkoa kehitetään päällystämällä kuntakeskusten vä-
liset yhteydet sekä merkittävimmät yhdystiet, lisäksi korjataan 
leveyspuutteita. Kaupunkiseuduilla osa kehittämistoimista sisäl-
tyy päätieverkon suunnitelmiin. Muuten kaupunkiseuduilla tur-
vallisuuden kehittämisen pääpaino on sisääntulo- ja ohituskaista-
teiden sekä taajamien kevyen liikenteen olosuhteita parantami-
sessa. (Tiehallinto 2003a.) 
 

 
 

Pääteiden kehittämisen toimintalinjoilla, periaatteilla ja ke-
hittämissuunnitelmalla täsmennetään niitä yleisiä linjauksia, 
joita on esitetty mm. Tiehallinnon määrittelemässä tie- ja liiken-
neolojen tavoitetilassa, tienpidon linjaukset 2015 -strategiassa, 
liikenne- ja viestintäministeriön strategioissa, valtioneuvoston 
liikenneturvallisuutta ja ekologista kestävyyttä käsittelevissä 
periaatepäätöksissä sekä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoit-
teissa. Suunnitelman realistisuus suhteutetaan tiekohtaisesti stra-
tegioiden aikatauluja ja sisältöä säätämällä nykyiseen tai LVM:n 
kulloinkin mahdolliseksi näkemään rahoitustasoon. Myös tavoi-
tetilaa voidaan tarvittaessa tarkistaa ja sopeuttaa se muuttuvien 
tilanteiden mukaiseksi. Pääteiden kehittämisen periaatteet muo-
dostavat kuitenkin lähtökohdan tarkemmalle suunnittelulle. Pää-
teiden jatkosuunnittelussa on kolme erityistä haastetta. Tarkoitus 
on, että yhteysvälejä tarkastellaan tiepiirirajoista riippumattomi-
na kokonaisuuksina. Yhteysvälien tavoitetila ja toimenpiteet 
ovat osa pääteiden kehittämisen valtakunnallisia periaatteita. Jo 
olemassa olevien suunnitelmien sisältöä arvioidaan ja toimenpi-
teitä priorisoidaan uudelleen suhteessa pääteiden kehittämisen 
periaatteisiin. Vaikutusten tarkastelu ja arviointi ovat alusta asti 
kiinteä osa suunnitteluprosessia ja ohjaavat myös toimenpiteiden 
valintaa. (Tiehallinto 2005c ja 2003b.) 
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Pääteiden kehittämisen haasteissa turvallisuus sijoittuu neljän 
keskeisen näkökulman alle kohtaan yhteiskunnan odotukset. 
Myös toimintaympäristön kehitys luo haasteita turvallisuuden 
parantamiselle liikennemäärien kasvaessa. Päätiet ovat tulevai-
suudessa kasvavassa määrin osa ihmisten jokapäiväistä elämää 
työ-, asiointi ja harrastusmatkoilla. Pääteiden kehittämisen yhte-
nä lähtökohtana pidetään liikenneturvallisuuden selvää paranta-
mista. Noin 60 % yleisen tieverkon liikennekuolemista tapahtuu 
päätieverkolla. Kuolemien jakautuminen päätieverkolle noudat-
taa pitkälti liikenteen jakautumista. Myös tienvarsiasutukseen 
liittyy turvallisuusongelmia. Pahimman turvallisuusongelman 
aiheuttavat kohtaamisonnettomuudet. Taajamissa ja tienvarsi-
asutuksen kohdilla suurimpia ongelmia ovat liittymissä tapahtu-
vat kolarit ja kevyen liikenteen onnettomuudet. Liikenneturvalli-
suusvision suuntaan eteneminen edellyttää, että kaikkien turval-
lisuuteen vaikuttavien osapuolien tulisi tehostaa toimintaansa. 
Jotta visio voitaisiin saavuttaa, tulisi vilkkailla pääteillä toteutta-
vien investointihankkeiden vähentää onnettomuuksia lähes puo-
lella. (Tiehallinto 2005c ja 2003b.) 

Päätiet on jaettu liikenteellisen asemansa ja liikennemäärien 
mukaan runkoverkkoon ja muuhun päätieverkkoon. Pääteiden 
runkoverkolla tavoitteena on joutuisa, täsmällinen ja turvalli-
nen liikenne. Sujuvan ja turvallisesti liikennöitävän runkover-
kon saavuttaminen edellyttää sellaisia tieverkon parantamistoi-
mia, että nopeusrajoitukseksi voidaan asettaa kauttaaltaan 
pääosin 100 km/h. Moottoritieverkko ei vaadi olennaisia muu-
toksia, mutta muulla tieverkolla on toteutettava toimenpiteitä 
turvallisen ja sujuvan verkon saavuttamiseksi. Toimenpidejouk-
ko muodostuu ajosuuntien erottelusta riskialttiimmilla osuuksil-
la, ohitusmahdollisuuksien turvaamisesta ohituskaistoin, pitkä-
matkaisen ja paikallisen liikenteen erottelusta omille verkoil-
leen, uusien eritasoliittymien rakentamisesta, kevyen liikenteen 
erottelusta omille väylilleen, joustavan liittymisen turvaamisesta 
raskaalle liikenteelle, hirvieläinonnettomuuksien ehkäisemisestä 
sekä reaaliaikaisesta liikennetiedottamisesta. (Tiehallinto 2005c 
ja 2003b.) 

Runkoverkon ulkopuolelle jäävällä päätieverkolla tavoitteena 
on toimiva ja turvallinen liikenne. Tavoitenopeus vaihtelee 80–
100 km/h. Tavoitteena on, että suurin osa ohituksista voidaan 
suorittaa ohituskaistaa käyttäen ja että vilkkaimmissa liittymissä 
liittyminen tapahtuu eri tasossa. Turvallisuutta parannetaan 
myös pehmentämällä teiden ympäristöä ja rakentamalla tarvitta-
essa kevyen liikenteen väyliä. (Tiehallinto 2005c ja 2003b.) 



 
LINTU 6/2005· Näkökulmia liikenneturvallisuustavoitteiden ohjaavudesta tienpidossa 35 

Pääteiden kehittämisperiaatteet tukevat liikenneturvallisuus-
tavoitteita vakavien onnettomuuksien vähentämisen sekä jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantamisen osalta. 
Niin sanotulla runkoverkolla ja muilla vilkkaasti liikennöidyillä 
pääteillä liikenneturvallisuustilanne paranee nykytilaan verrattu-
na. Muilla pääteillä turvallisuustilanne ei parane. Vilkasliiken-
teisillä pääteillä parannusta saadaan uusilla tietyypeillä ja 
ajosuuntien erottelulla, jotka ehkäisevät kohtaamisonnettomuuk-
sia. Liikenneverkkojen erottelu ja rinnakkaistiejärjestelyt luovat 
turvallisen liikenneympäristön tienvarsiasutuksen kohdalle. Taa-
jamissa parannetaan kevyen liikenteen turvallisuutta. (Tiehallin-
to 2005c ja 2003b.) 

Pääteiden kehittäminen luo edellytyksiä ajonopeuksien kas-
vulle. Tässä on kuitenkin selkeästi vaarana, että tekniset ratkai-
sut eivät riitä kompensoimaan korkeampien nopeuksien synnyt-
tämää onnettomuusriskin kasvua. Tavoitetta kuolemien määrän 
40–50 prosentin vähenemästä niin sanotulla runkoverkolla ei 
välttämättä saavuteta. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi 
alhaisempia nopeuksia kuin kehittämisperiaatteissa esitetyt no-
peudet. (Tiehallinto 2005c ja 2003b.) 
 

 
 

Tiehallinnossa on laadittu toiminta- ja taloussuunnitelma 
samaksi nelivuotisjaksoksi kuin liikenne- ja viestintäministeriön 
TTS. Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu 
liikenne- ja viestintäministeriön antamien ohjeiden puitteissa. 
Lähtökohtana uusimmalle toiminta- ja taloussuunnitelmalle on 
ollut hallitusohjelma ja strategia-asiakirja 2004. Toiminta- ja 
taloussuunnitelmalla ohjataan Tiehallinnon ja tiepiirien toimin-
taa. (Tiehallinto 2005b.) 

Tienpidon strategiana TTS:ssa esitetään olemassa olevan tie-
verkon kunnossapitoa sekä eduskunnan jo päättämien kehittä-
mishankkeiden toteuttamista. Tiestön kunnossapidon todetaan 
säilyvän ennallaan kaudella 2006−2009. Tiestön kehittäminen 
rahoitetaan perustienpidon määrärahalla ja kehittämisinvestoin-
tikohtaisella rahoituksella. Perustienpidon rahoitus kohdistetaan 
pieninä investointeina ja teemapaketteina tiestön kehittämiseen. 
Liikenneturvallisuuden parantamisessa korostuvat pienet tieym-
päristön parantamistoimet, nopeusrajoitukset, valvonnan tu-
keminen ja liikenneturvallisuusyhteistyö. Turvallisuutta paran-
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tavia pieniä investointeja tehdään vain vähäisessä määrin. (Tie-
hallinto 2005b.) 

Strategian vaikutuksista Tiehallinnon toiminta- ja talous-
suunnitelmassa todetaan tieverkon liikennekelpoisuuden ja kun-
non säilyvän nykyisellä tasolla. Päätieverkon osalta toimivuus 
heikkenee liikenteen kasvun johdosta eikä kohtaamisonnetto-
muuksien vähentäminen onnistu. Nykyisen liikenneturvallisuus-
tason ylläpitäminen edellyttää nopeusrajoitusten laskua vilk-
kaimmilla päätiejaksoilla. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 
todetaan myös, ettei valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaista 
liikenneturvallisuustavoitteeseen pääsyä voida tukea riittävästi 
tienpidon toimin. Turvallisuutta tehokkaasti parantava tieverkon 
modernisointi ei ole kehysrahoituksella mahdollista. Toteutta-
matta jäävät vilkkailla pääteillä turvallisten ohitukset mahdollis-
tavat keskikaiteelliset ohituskaistaratkaisut, taajamatiejärjestelyt, 
kevyen liikenteen väylät ja liittymien parantamiset.  

Valtioneuvoston periaatepäätös vuonna 2001 perustui oletta-
mukseen, että liikenneturvallisuusinvestointeja voitaisiin lisätä 
erityisesti pääteiden vilkkaimmilla osuuksilla, joilla kuoleman 
riski on suurin. Investointeihin käytettävä rahoitus on kuitenkin 
vähentynyt, eikä tavoitteita voida saavuttaa periaatepäätöksen 
esittämällä tavalla. Perustienpidossa tavoitteeseen pyritään pää-
asiassa pienillä liikenneturvallisuustoimilla. Tiehallinnon tulos-
tavoitteiden, laskennallisten henkilövahinko-onnettomuuksien 
väheneminen 55:llä vuonna 2004 ja 43:lla vuonna 2005, saavut-
taminen ei riitä valtioneuvoston asettaman tieliikennekuolemien 
määrällisen tavoitteen toteutumiseen, vaan se edellyttäisi huo-
mattavasti suurempaa toimenpitein saavutettavaa henkilövahin-
ko-onnettomuuksien vähenemää. Suunnitelman liikenneturvalli-
suusvaikutusten arvioidaan vastaavan määrältään niukasti tielii-
kenteen kasvun aiheuttamaa liikennekuolemien lisäystä. Suunni-
telman mukainen kehitys ei tue tieliikenteen turvallisuustavoit-
teita. Pääteiden liikennekuolemien ei arvioida vähenevän suun-
nitelmakaudella toimenpiteistä huolimatta liikenteen kasvun ja 
investointien vähäisyyden vuoksi. (Tiehallinto 2005b.) 

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa turvallisuutta parannetaan 
ylläpito- ja korvausinvestoinneilla pääasiassa liikenneympäris-
töön kohdistuvilla toimilla. Akuutteja liikenneturvallisuuson-
gelmia poistetaan esimerkiksi rakentamalla kaiteita ja riista-
aitoja sekä hidasteita taajamiin ja väistötiloja liittymiin, toteut-
tamalla pieniä yksityistiejärjestelyjä, täydentämällä tievalaistusta 
ja pehmentämällä tieympäristöä. Perustienpidon uus- ja laajen-
nusinvestoinneista noin puolet kohdistetaan pääteille, joilla pai-
notetaan liikkumisolosuhteiden ja liikenneturvallisuuden paran-
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tamista liittymissä ja tielinjalla. Perustienpidon uus- ja laajen-
nusinvestoinnit toteutetaan sekä keskitetysti rahoitettavilla tee-
maohjelmilla että vastaavilla piirien ohjelmoimilla liikenneoloja 
parantavilla niin sanotuilla alueellisilla tiehankkeilla. 

Piirien ohjelmoimat perustienpidon investoinnit ovat kooltaan 
pieniä, kustannusarvioiltaan alle yksi miljoonaa euroa. Niillä 
pyritään poistamaan akuutteja liikenneturvallisuusongelmia ja 
muita paikallisia puutteita. Keskitettyihin teemapaketteihin on 
puolestaan koottu suurempia hankkeita (kustannusarvio 2−10 
miljoonaa euroa), jotka ovat kuitenkin niin pieniä, ettei niitä 
käsitellä erikseen valtion talousarviossa kehittämishankkeina. 
Teemahankkeiden toteuttamista koordinoi liikenne- ja viestin-
täministeriö. Vuonna 2005 aloitettiin kaksi teemaa: ”satamien ja 
terminaalien tieyhteyksien kehittäminen” ja ”pääteiden turvalli-
suuden parantaminen”. (Tiehallinto 2005b.) 

Tiehallinto on laatinut perussuunnitelman vaihtoehdoksi ke-
hityssuunnitelman ministerityöryhmän esitysten pohjalta. Kehi-
tyssuunnitelman tienpidon strategiassa vuosille 2006−2009 tode-
taan, että perustienpidon lisärahoitus kohdennetaan ensisijaisesti 
liikenneturvallisuutta tehokkaasti parantaviin kohteisiin. Tiever-
kon pitkäjänteisen kehittämisen prioriteettina on keskeisten pää-
teiden toimivuuden turvaaminen ja kasvavien kaupunkisetujen 
liikenteen toimivuuden edistäminen. Kehittämissuunnitelman 
strategian vaikutuksesta tieverkon päivittäinen liikennekelpoi-
suus säilytetään nykytasolla. Turvallisuuden osalta kohtaa-
misonnettomuuksia voidaan jonkin verran vähentää pääteiden 
liikenneturvallisuuteen kohdennetulla teemapaketilla. Kehitys-
suunnitelmankin mukaisella rahoitustasolla turvallisuustavoit-
teiden saavuttamista täytyy tukea alentamalla nopeusrajoituksia 
vilkkaimmilla pääteillä. Kehityssuunnitelman mukaisilla toi-
menpiteillä ja teemapaketeilla voidaan kuitenkin saavuttaa val-
tioneuvoston asettama turvallisuustavoite alle 250 kuollutta 
vuodessa vuoteen 2010 mennessä. (Tiehallinto 2005b.) 
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4 Tulosohjaus 
 

4.1 Tulosohjauksen rooli 
Tulosohjaus on valtiovarainministeriön luoma ja valtionhallin-
non käyttämä päätöksenteko-, koordinointi- ja sopimisprosessi, 
jolla pyritään varmistamaan organisaatioiden toiminnan tulok-
sellisuus. (Joustie ym. 2003.) Sen ydin on sopijapuolten kyvyssä 
löytää oikea tasapaino käytettävissä olevien voimavarojen ja 
niillä saavutettavien tulosten välillä ja että toiminnalla saavute-
taan mahdollisimman kustannustehokkaasti halutut vaikutukset 
(Valtiovarainministeriö 2005). Tulosohjausprosessi kehittyy 
jatkuvasti. Prosessin tarkoituksena on luoda uudenlainen vaikut-
tavuuteen tähtäävä kulttuuri valtion eri organisaatioihin. (Joustie 
ym. 2003.) 

Tulosohjauksella haluttiin ratkaista ongelmia, jotka liittyivät 
julkisten menojen kasvuun ja epäiltyyn julkisen hallinnon tehot-
tomuuteen. Tulosajattelun lähtökohtana on, että julkisen toimin-
nan tuloksia punnitaan ja arvioidaan sekä sen aikaansaamien 
yhteiskunnallisten hyötyjen että tehokkaan käytön näkökulmas-
ta. (Valtionvarainministeriö 2005.) Tulosohjauksen avulla pyri-
tään myös lisäämään virastojen taloudellista vastuuta ja itsenäi-
syyttä. Ministeriö vastaa tulosohjauksesta, sen toimivuudesta ja 
ohjauksen kehittämisestä. Virastojen toiminnan ohjaamiseen ja 
johtamiseen vaikuttaa suuresti se, että eduskunta päättää talous-
arviosta ja viraston voimavaroista vuosittain. (Pöllä ym. 2001.) 

 Tulosajattelumallissa erotetaan toisistaan strateginen ohjaus 
ja operatiivinen toiminta. Strateginen ohjaus kuuluu ministeriöl-
le ja operatiivinen toiminta puolestaan virastolle tai laitokselle. 
Näin tulosohjauksen tehokkuutta voidaan parantaa, kun sama 
organisaatio ei hoida sekä ohjausta että itse toimintaa. (Valtiova-
rainministeriö 2005.) Tulosohjauksessa ministeriö ja virasto so-
pivat tulostavoitteista ja seuraavat niiden toteutumista muun 
toiminnan seurauksen ohessa. Vaikka tulosohjaus on valtionhal-
linnossa kehittynyt ja toteutunut pääosin hyvin, ongelmia on 
vielä erityisesti laitosten tulosvastuussa ministeriölle. (Pöllä ym. 
2001.) 

Tuloksellisuuden peruskäsitteistä on erotettu selkeästi laaja-
alainen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja toiminnallinen tulok-
sellisuus. Tämä jako muodostaa yhden tulosajattelun keskei-
simmistä lähtökohdista Toiminnalliset tulostavoitteet ovat ns. 
”varsinaisia tulostavoitteita”, jotka korostavat viraston toimintaa 
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ja oman panoksen merkitystä tuloksen saavuttamisessa sekä 
henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä. Yhteiskunnal-
liseen vaikuttavuuteen tähtäävät tavoitteet kuvaavat asiakaskun-
nalle tai kansalaisille laajemmin tuotettuja hyötyjä tai aikaansaa-
tuja vaikutuksia yhteiskunnassa. Niillä kuvataan toiminnan pe-
rimmäisten yhteiskunnallisten hyötyjen muodostumista. (Joustie 
ym. 2003, Valtiovarainministeriö 2005.) 

Toiminnalliset tulostavoitteet korostuvat usein tulostavoit-
teissa siksi, että ne ovat riittävän lähellä viraston omaa toimintaa 
ja sen välittömiä asiakasvaikutuksia, joihin viraston johtamisella 
voidaan välittömästi vaikuttaa. Toiminnallinen tuloksellisuus on 
jaettu kolmeen peruskriteeriin: toiminnallinen tehokkuus, tuo-
tokset ja laadunhallinta sekä henkisten voimavarojen hallinta. 
(Valtionvarainministeriö 2005.) 

Toimenpiteiden vaikutukset isoihin kokonaisuuksiin ja yh-
teiskunnallisiin tavoitteisiin tulevat esille yhteiskunnallisen vai-
kuttavuuden kautta. Näitä ovat esimerkiksi riittävä sosiaaliturva, 
kestävä talous- ja finanssipolitiikka, kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukainen ympäristö, turvallinen liikkuminen ja muut 
vastaavat tavoitteet, joilla pyritään vastaamaan yhteiskunnan eri 
intressipiirien tarpeisiin, varmistamaan yhteiskunnallinen kehi-
tys ja taloudellinen kasvu sekä vakaus. Yhteiskunnallinen vai-
kuttavuus on siis osa kokonaistuloksellisuutta, johon yksittäinen 
virasto tai laitos voi vaikuttaa vain rajallisesti. Yksittäisiä viras-
toja ja laitoksia ei näin ollen voida pitää tulosvastuussa yhteis-
kuntapoliittisten tavoitteiden kautta muotoutuvien yhteiskunnal-
listen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisesta. (Joustie ym. 
2003.) 
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Kuva 5. Tulosprisma kuvaa tuloksellisuuden peruskriteerejä. (Valtionva-
rainministeriö 2005.) 

 
Olennaista tuloksellisuudessa on, että se muodostuu kaikkien 

näiden neljän osa-alueen yhteisvaikutuksesta. Hyvin toimivassa 
tulosohjauksessa tunnuslukuja määritellään kaikille tulokselli-
suuden osa-alueille. Tulosohjauksen selkeyttämiseen ja tehosta-
miseen on otettu avuksi tulosprismamalli, jossa kaikki tuloksel-
lisuuteen vaikuttavat osa-alueet ovat edustettuina niille kuulu-
vissa sektoreissa (kuva 5.). (Valtiovarainministeriö 2005.) 

Tulosprismamallin ja tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistuk-
sen myötä myös yhteistyötä eri hallinnonaloilla on tiivistetty. 
Hallinnonalat ylittävällä hallitustyöskentelyllä pyritään horison-
taaliseen yhteistyöhön, jolla saadaan tehokkaampia yhteiskun-
nallisia vaikutuksia kuin vain omaan hallinnonalaan ja sen sisäi-
siin tehtäviin keskittymällä. Tarkoituksena on lisätä yhteistoi-
mintaa siten, että saavutetaan yhteiskunnan kannalta tehokkaim-
pia tuloksia. (Valtionvarainministeriö 2005.) 

 

4.2 Tavoitteet ja tulosten mittaami-
nen 

Tulosohjauksen perustana on erilaiset mittarit, joilla voidaan 
kuvata toimintaa ja sen tuloksellisuutta. Hyvä mittari kuvaa ni-
menomaan tuloksia toiminnan ja tekemisen sijaan ja se kuvaa 
niitä asioita, joita halutaan saavuttaa tai jotka ovat keskeisiä te-
kemisen kannalta. Lisäksi mittarin tulisi olla sellainen, että vi-
rasto tai laitos voi omalla toiminnallaan vaikuttaa mittarin ar-
voon. (Valtionvarainministeriö 2005.) 

Tulosohjauksen yhtenä ongelmana on pidetty sen aikajänteen 
lyhyyttä ja strategisuuden puutetta. Erityisesti vaikuttavuuden 
saralla ei vuodessa yleensä saavuteta juurikaan tuloksia. Myös 
satunnaisvaihtelulle alttiita seikkoja tai hitaasti muutoksiin rea-
goivia saattaa olla hankala mitata lyhyellä aikavälillä. Painotet-
taessa vuositulosta tavoitteet saatetaankin määrittää asioille, 
joissa tuloksia voidaan osoittaa vuoden aikajänteellä. Vaarana 
on, että tulosneuvotteluissa ajaudutaan keskustelemaan ainoas-
taan mittarin arvon asettamisesta, kun pitäisi tarkastella myös 
sitä, onko tavoitteet asetettu kaikkein olennaisimmille asioille ja 
mitataanko oikeita asioita. (Valtionvarainministeriö 2005.)  

Esimerkiksi liikennekuolemien määrän kehittymistä ei voida 
järkevästi tarkastella lyhyellä tähtäimellä. Tämä onkin kenties 
yksi syy siihen, miksi liikenneturvallisuuden parantumisen mit-
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tarina käytetään liikennekuolemien sijaan henkilövahinko-
onnettomuuksia vaikka valtioneuvoston periaatepäätöksen mu-
kaisesti liikenneturvallisuuden parantamisen tulisi kohdistua 
ensisijaisesti kuolemien ja vakavien loukkaantumisten torjun-
taan. Henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtuu vuosittain sen 
verran runsaasti, ettei niiden vähenemää on helpompi tarkkailla. 
Liikenneturvallisuuden kannalta on myös oleellista, että tulosta-
voitteiden tulisi osoittaa asioiden tärkeysjärjestys ja laajuus. Ta-
voitteet tulisi järjestää hierarkkisesti. Valtioneuvoston periaate-
päätöksen ja hallituksen uusimman strategia-asiakirjan mukaan 
liikenneturvallisuustilanteen parantaminen on tärkein kehitys-
kohde liikennesektorilla ja tämän tulisi näkyä myös asetetuissa 
tulostavoitteissa. 

 

4.3 Tiehallinnon tulosohjaus 
Tulosohjauksen välineet ovat tulossuunnitteluohje, tulossopi-
mukset, tulosraportit ja tulospalkkiojärjestelmä. Tulossuunnitte-
luohje laaditaan LVM:ssä ja toimitetaan vuosittain Tiehallinnol-
le ennen tulostavoite-ehdotuksen laatimista. Tulossopimuksessa 
osapuolet, LVM ja Tiehallinto sopivat seuraavan vuoden tulos-
tavoitteista. Tiehallinto laatii tulosraportit puolen vuoden välein 
Tiehallinnossa ja niistä selviää, ollaanko tavoitteita saavuttamas-
sa ja jos ei olla, mitkä seikat estävät tavoitteiden saavuttamisen. 

Tulospalkkaus on liitetty kannustimeksi tulosohjaukseen. Tu-
lospalkkaus muodostuu normaalista palkasta ja tulospalkkiosta, 
joka lisätään palkkaan, mikäli katsotaan, että asetetut tulosta-
voitteet on saavutettu erityisen hyvin. Tiehallinnossa tulospalk-
kausta on sovellettu vuodesta 1990. Nykyään tulospalkkaus kos-
kee Tiehallinnossa koko henkilöstöä lukuun ottamatta pääjohta-
jaa. Henkilökohtaisesta tulospalkkiosta ollaan siirtymässä takai-
sin tiimikohtaisiin palkkioihin.  Tulospalkkauksen tavoitteena on 
parantaa yhteistyötä ja johtamista. Se onkin koettu Tiehallinnos-
sa hyväksi johtamisen ja tulosohjauksen kannustimeksi ja palkit-
semismalliksi. Tiehallinnossa ollaan jo niin tottuneita tulospalk-
kausjärjestelmään, että siitä ei tarvitse juurikaan keskustella. 
Kaikissa yksiköissä on käytössä sama tulospalkkiojärjestelmä, 
jolla voidaan ohjata esimerkiksi piirien toimintaa strategiassa 
tärkeiksi koetuille alueille. (Valtiovarainministeriö 2004.) 

Tiehallinnon tulostavoitteet kuvataan erilaisin tunnusluvuin ja 
mittarein. Vuodelle 2005 asetetut tunnusluvut ja mittarit on esi-
tetty taulukossa 2. Tunnuslukujen ja mittareiden valinnassa on 
oltava tarkka, sillä ne ohjaavat osaltaan toimenpiteitä. Kehitettä-
vien mittareiden tulisi pystyä mittaamaan juuri sitä, mitä halu-
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taan kehittää. Toissijaisten arvojen mittaamisella toiminta saat-
taa ohjautua sivuun alkuperäisestä tavoitteesta. Mikäli mittaria 
varsinaisesti kehitettävälle tai tavoiteltavalle asialle ei ole mah-
dollista löytää, voidaan kuitenkin käyttää myös toissijaisia mitta-
reita. 

 
Taulukko 2. Tiehallinnon mittarit ja tunnusluvut vuoden 2005 
tulostavoitteissa. (Tiehallinto 2005b) 
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA 
Tieverkon palvelutaso 
Tieverkon laajuus ja tila (Tilanne 31.12.): 
Yleisten teiden pituus (km) 
Päällystepituus (km) 
siltojen lkm 
Kevyen liikenteen väylien pituus 
Liikennesuorite (tiet ja kadut), mrd. hlökm 
Liikennesuorite (tiet ja kadut), mrd. tonnikm 
Tieverkon kunto ja palvelutaso: 
Kelirikolle alttiiden teiden määrä (km) 
Kelirikkorajoitusten määrä (km) 
Painorajoitettujen siltojen määrä (kpl) 
Päällystettyjen teiden kunto-tav. alitt. määrä, km 
Kelirikkoisen soratiestön peruskorjaus, km 
Tieverkon huonokuntoisten siltojen lukumäärä 
Tieverkon käyttäjätyytyväisyys: 
Tienkäyttäjän tyytyväisyys (1–5) 
Tienkäytt. tyytyv. pääteiden tilaan ja kuntoon 
Tienkäytt. tyytyv. alemman verkon tilaan + kuntoon 

Tavoite 2005 
 
 
78 200 
50 560 
14 400 
5 300 
70 
28 
 
1 700 
1 000 
185 
5 650 
200 
800 
 
 
3,4 
3,0 

Tieverkon turvallisuus: 
Liikennekuolemat yleisillä teillä 
Henkilövahinko-onnettomuudet yleisillä teillä 
Heva-vähenemätavoite tienpidon toimin yht. 

- heva vähenemätavoite, perustienpito 
- heva vähenemätavoite, kehittäminen 

 
271 
3200 
45 
35 
10 

Tieverkko ja ympäristö: 
Suolan käyttö liukkauden torjunnassa yleisillä teillä, tn 
Yli 55 dBA:n melulle altistuneet 
Kiireellinen pohjavesien suojaustarve (km) 
Pohjavesisuojaukset (km) 
CO2-päästöt, tiet ja kadut (1990=100) 
Hiukkaset, tiet ja kadut (1990=100) 

 
88 000 
313 000 
123 
0 
105 
35 

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 
Kunnossapidon yksikkömenot (€/tiekm) 
Hallintomenot (milj. €) 

 
6 560 
71 

HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA 
Henkilötyövuodet (tienpito) 
Työtyytyväisyys (1–5) (tienpito) 
T&K-menojen osuus perustienpidon menoista 
Euroopan laatupalkintoarv. (EFQM) saav. pistemäärä 

 
964 
3,4 
1,0 % 
450 

 
Ministeriön Tiehallinnolle asettamien tulostavoitteiden tulisi 

olla realistisia, mutta haastavia. Tiehallinnon keskusteluissa on 
kuitenkin esiintynyt näkemys myös työntekijäpuolella, etteivät 
tavoitteet aina ole riittävän haasteellisia, eikä niiden saavuttami-
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seksi tarvitse välttämättä aina edes ponnistella. Ministeriön nä-
kemys tulostavoitteiden saavuttamiseen on, että asetetut tavoit-
teet tulee aina saavuttaa ja jos tulokset eroavat merkittävästi ta-
voitteista, on kiinnitettävä erityistä huomiota toimenpiteisiin, 
joilla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen. Yleisesti 
LVM:ssä on oltu tyytyväisiä Tiehallinnon kykyyn saavuttaa ase-
tetut tavoitteet. LVM myös arvostaa Tiehallinnon tulostavoittei-
den toteutumisen esittämistapaa, jossa analysoidaan tulostavoit-
teiden toteutumista ja esitetään konkreettisia toimenpiteitä, joi-
hin on ryhdytty tavoitteiden saavuttamiseksi. (Liikenne- ja vies-
tintäministeriö 2004b ja 2004c.) 

Konsulttitoimisto Eera Finland Oy on arvioinut Tiehallinnon 
toiminnan evaluoinnin yhteydessä myös ministeriön ja Tiehal-
linnon välistä tulosohjausprosessia, jonka pääkohtia on esitetty 
tässä.  

Tiehallinnon toimintavuoden budjetin valmistelu alkaa noin 
puolitoista vuotta aikaisemmin. Suunnittelujärjestelmä on raskas 
ja sitoo paljon resursseja. Kun prosessi onnistuu, virasto luo sen 
rinnalle kevyemmän viitekehyksen. Prosessi on luonteeltaan 
iteratiivinen ja tavoitteet tarkentuvat prosessin edetessä. Proses-
sin tuloksena saadaan budjetti ja tulossopimukset. Iteroinnin 
tarve johtuu siitä, että TTS muotoutuu jo aikaisessa vaiheessa 
vanhan palautetiedon pohjalta. Esimerkiksi vuonna 2005 toi-
meenpantavan TTS:n lähtökohtana on vuoden 2003 tilanne. Tä-
mä on yksi niistä syistä, joiden vuoksi infrastruktuurin kehitys 
vastaa hitaasti toimintaympäristön muutoksiin. (Eera Finland Oy 
2004.) 

Tulosohjausprosessi perustuu suurelta osin vuorovaikutuk-
seen laajassa yhteistyöverkostossa. Toimijoina prosessissa ovat 
eduskunta, valtioneuvosto, valtionvarainministeriö, LVM, väy-
lävirastot ja niiden organisaatiot. Prosessin toimintaedellytys on, 
että toimijat pystyvät kommunikoimaan keskenään. Prosessin 
onnistuminen vaatii myös kurinalaisuutta aikataulun ja muiden 
sovittujen asioiden suhteen. (Eera Finland Oy 2004.) 

 
Kuvassa 6 on esitetty Tiehallinnon yhtä budjettivuotta koske-

vat tulosohjauksen vaiheet. 
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*) Valtiontalouden tarkastusvirasto  

Kuva 6. Tulosohjausmenettelyn yhden budjettivuoden vaiheet, 
esimerkkivuotena vuosi 2005. (Eera Finland Oy, Ratahallintokeskuksen ja 
Tiehallinnon evaluointi 23.6.2004)  
 

Korostamalla hallitusohjelman ja TTS:n merkitystä tulosoh-
jauksen avulla päästään budjettivuotta pitkäjänteisempään toi-
mintaan. Tulosohjaukseen käytetään keskipitkän ja lyhyen täh-
täyksen ohjelmia ja strategioita. (Eera Finland Oy 2004.) 

 
Pitkän ja keskipitkän tähtäyksen ohjelmiin kuuluvat  

1. Tie- ja liikennejärjestelmän tavoitetila, jonka laatiminen on 
aloitettu vuonna 2005 ja korvaa asiakirjan ”Kohti älykästä ja 
kestävää liikennettä” 

2. Liikenne- ja viestintäministeriön Toiminta- ja taloussuunni-
telma (TTS), joka laaditaan joka vuosi neljäksi vuodeksi 
eteenpäin 

3. Hallituksen tulo- ja menoarviot (budjetti) koko hallituskau-
delta 

 
Lyhyen tähtäimen ohjelmaan kuuluvat 

1. Valtion tulo- ja menoarvio vuodeksi kerrallaan 
2. Tulossopimus, jossa määritellään väylävirastojen kanssa 

tavoitteet vuodeksi kerrallaan 
3. Raportointi ja seuranta, joita tarkastellaan tulostavoitekortin 

(BSC) ja tilinpäätöksen avulla 
 

Tulosohjaus on hyvä strategisen johtamisen instrumentti, 
mutta sen toteuttaminen edellyttää järjestelmätasoista visiota ja 
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strategiaa. Valtion virastojen strategisen johtamisjärjestelmän 
ydin on tulosohjaus, joka kytkee ministeriön ja virastot synergi-
sesti toimivaksi kokonaisuudeksi. (Eera Finland Oy 2004.) 
  



 
46 LINTU 6/2005· Näkökulmia liikenneturvallisuustavoitteiden ohjaavuudesta tienpidossa 

 

5 Haastattelujen 
tulokset 

 

5.1 Johdanto haastattelujen tuloksiin 
Raportin kohdissa 5.2–5.7 on esitetty yhteenveto haastattelujen 
tuloksista. Yhteenvedossa on pyritty mahdollisimman suoraan 
kertomaan haasteltavien viesti. Ne eivät siis sisällä esimerkiksi 
tutkimuksen tekijöiden mielipiteitä tai pohdintaa. Vastaavasti 
raportin kohdassa 7 on esitetty oleellisimpia tutkimuksen teki-
jöiden huomioita ja johtopäätöksiä kirjallisuusselvityksen ja 
haastattelujen tuloksista.  

Suunnittelutason haastateltavat valitsivat esimerkkihankkeet, 
joihin haastattelut pohjautuivat. Esimerkkihankkeina olivat:  
• yleissuunnitelma valtatien 15 parantamisesta välillä Rantaha-

ka–Kouvola 
• yleissuunnitelma kantatien 52 Salon itäisen ohikulkutien ra-

kentamisesta 
• ympäristövaikutusten arviointimenettely Kehä II väliltä Tu-

runtie–Hämeenlinnanväylä 
• kehittämissuunnitelma valtatien 3 parantamisesta yhteysvälil-

lä Ylöjärvi–Vaasa. 
 
Kahta ensimmäistä hanketta on tarkasteltu tarkemmin 

neliporrasperiaatteen testauksen yhteydessä kohdassa 3.4.2. 
Esimerkkihankkeiden kartat on esitetty liitteessä 1. 

 

5.2 Liikenneturvallisuustavoitteet 
tienpidossa 

Valtioneuvosto on antanut periaatepäätöksen, jonka mukaan 
vuonna 2010 kuolleiden määrä liikenteessä saisi olla korkein-
taan 250 ja pitkän aikavälin tavoite on laskea kuolemien määrät 
korkeintaan 100 vuodessa.  

Investointitason haastateltujen mukaan liikenneturvallisuus 
tulee voimakkaasti esille hankkeissa, mutta niitä hyvin harvoin 
suunnitellaan ainoastaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
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Turvallisuus on pikemminkin sivutuote hankkeita suunniteltaes-
sa.  

Isoissa kehittämishankkeissa liikenneturvallisuus otetaan 
huomioon usein selvästi sujuvuusnäkökohtia heikommin. Ta-
voitteena on yleensä yhteyksien turvaaminen. Samalla toki pyri-
tään minimoimaan turvallisuus- ja ympäristöriskit.  

Pienissä hankkeissa turvallisuus on usein yksi hankkeen liik-
keelle panevista tekijöistä. Myös perustienpidon investointi-
hankkeet lähtevät yleensä liikkeelle turvallisuusongelmista.  

Isoissa kehittämishankkeissakin ehdoton edellytys on, ettei 
liikenneturvallisuus ainakaan heikkene. Kehittämishankkeet ja 
perustienpito rahoitetaan eri kanavista, joten kehittämishankkei-
den toteuttaminen ei vaikuta perustienpidon rahoitukseen. Perus-
tienpidon rahoitus on kuitenkin ollut laskussa viimevuosina, 
joten myös vuosittaisista turvallisuustavoitteista on jouduttu 
tinkimään. Nykyisellä rahoitustasolla valtioneuvoston periaate-
päätöksen mukaista tavoitetta ei saavuteta vuoteen 2010 men-
nessä. 

Hyöty-kustannuslaskelmissa onnettomuuskustannukset ovat 
usein toiseksi suurin erä aikakustannusten jälkeen. Hankkeiden 
toteutus päätetään suurelta osin hyöty-kustannussuhteen perus-
teella ja siinä mielessä liikenneturvallisuudella on melko suuri 
painoarvo päätettäessä toteutettavista hankkeista. Hankkeelta 
vaaditaan vähintään 1,5:n hyöty-kustannussuhde, jotta se yli-
päänsä otetaan jatkotarkasteluun. 

Hyöty-kustannussuhteen lisäksi hankkeiden toteuttamispää-
tösten yhteydessä tarkastellaan jonkin verran muitakin peruste-
luita, esimerkiksi aluepoliittisia seikkoja ja elinkeinoelämän tar-
peita. Monesti sanallisesti kuvatut vaikutukset jäävät kuitenkin 
numeerisesti arvotettujen vaikutusten jalkoihin. Liikenneturval-
lisuus tulee numeroiden valossa kohtuudella huomioitua, koska 
toimenpiteille pystytään laskemaan numeeriset liikenneturvalli-
suusvaikutukset. Toisaalta hankkeista päätettäessä jää usein tar-
kastelematta, mistä hyöty-kustannusluku on syntynyt. Liikenne-
turvallisuuden parantumisen kuvaaminen kansantajuisesti siten, 
että se nousisi mukaan päätöksentekoon, on hankalaa. 

Ohjelmointitason haastateltavien näkemyksen mukaan lii-
kenneturvallisuuden parantaminen ei ole Tiehallinnon päätehtä-
vä, eikä sitä ole hallituksen liikennetavoitteissakaan nostettu 
tärkeimmäksi. Hankkeista päätettäessä ei siis priorisoida liiken-
neturvallisuutta, vaan pyritään toteuttamaan ylätason eli halli-
tuksen asettamia tavoitteita elinkeinoelämän edellytysten paran-
tamisesta ja alueiden käytöstä. Tiehallinnon päätehtäväksi miel-
letään kansalaisten liikkumistarpeiden tyydyttäminen. Liikku-
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mistarpeet toki pyritään tyydyttämään mahdollisimman turvalli-
sesti ja tehokkaasti. Kokonaistehokkuus onkin hankkeita muo-
dostettaessa yksi tärkeimmistä seikoista. Liikenneturvallisuuden 
ei katsota edes voivan olla tiestöstä vastaavan organisaation pää-
tehtävä. Se voisi olla sellaisen tahon päätehtävä, joka pyrkii vai-
kuttamaan ihmisten käyttäytymiseen ja asenteisiin. Nykyisillä-
kin teillä voitaisiin ajaa kuolematta, mikäli kaikki noudattaisivat 
sääntöjä. 

Aikaisemmin ohjelmia toteutettiin siten, että ministeriöt laa-
tivat omat ohjelmansa, joita hallitus rahoitti ja antoi ainoastaan 
pieniä sysäyksiä haluamaansa suuntaan. Nykyään on käytössä 
nelivuotinen hallitusohjelma, jota pyritään toteuttamaan ja josta 
käyvät ilmi kunkin hallituskauden painotukset ja tärkeiksi koetut 
asiat. Toisaalta ministeriöt kirjoittavat hallitusohjelman, ja mi-
nisteriöön puolestaan vaikuttavat virastot tarjotessaan omat oh-
jelmansa ja tavoitteensa ministeriölle. Tästä syntyy eräänlainen 
ympyrä, mutta tämä toisaalta ehkäisee älyttömien ja epärealistis-
ten tavoitteiden asettamista. 

Liikenneturvallisuuden kannalta merkittäväksi koetaan, että 
liikennekuolemat ja vakavat loukkaantumiset nostetaan henkilö-
vahinkoihin johtaneita onnettomuuksia tärkeämmiksi turvalli-
suustilannetta tarkasteltaessa.  

Yleisellä tasolla liikenneturvallisuuden ohjaavuus hankkeissa 
on voimakasta. Liikenneturvallisuustoimet painottuvat kuitenkin 
liikaa investointeihin. Esimerkiksi hoidossa ja ylläpidossa tur-
vallisuus huomioidaan liian heikosti. Tiestön kunto ja turvalli-
suus ovat kaksi isointa asiaa tienpidossa, joten turvallisuus tulisi 
saada voimakkaammin mukaan myös ylläpidon ja hoidon toi-
miin. Tosin talvikunnossapito on esimerkki hoidosta, jota teh-
dään pääteillä pääasiassa liikenneturvallisuuden vuoksi.  

Haastateltujen mukaan liikenneturvallisuuden dominoiva roo-
li perustienpidon investointihankkeissa ei ole ainoastaan positii-
vista. Perustienpidon hankkeista päätettäessä pitäisi ottaa huo-
mioon kokonaisuus, eikä yksittäisten turvallisuutta parantavien 
hankkeiden toteuttaminen ole aina paras ratkaisu kokonaisuuden 
kannalta. Ylipäätään kritisoitiin ajatustapaa, jossa hankkeita to-
teutetaan ainoastaan turvallisuusnäkökohdista, sillä turvallisuu-
den tulisi olla vain seurausta fiksujen hankkeiden toteutuksesta. 
Suuret kehittämishankkeet eivät juuri koskaan lähde liikkeelle 
liikenneturvallisuuden parantamisesta, vaan turvallisuus on ai-
noastaan sivutuote sujuvuuden ylläpitämisen tai parantamisen 
ollessa hankkeen päätarkoitus. 

Kokonaisuutta tarkasteltaessa ohjelmointitason haastateltavat 
olivat kutakuinkin yksimielisiä siitä, että liikenneturvallisuuden 
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painoarvo on kohdallaan ja joskus jopa liian korostunut muiden 
tavoitteiden kustannuksella. Perustelu liikenneturvallisuuden 
tärkeydelle saadaan kuitenkin myös taloudellisista näkökohdista, 
sillä onnettomuudet ovat suuri kansantaloudellinen rasite. Lii-
kenneturvallisuuteen panostaminen ei ole kiinni pelkästään ra-
hoituksesta ja haastateltavat uskoivatkin, että vaikka rahaa olisi 
enemmän käytettävissä, ei sitä välttämättä käytettäisi turvalli-
suuden parantamiseen. 

Suunnittelutason haastateltavien näkemyksen mukaan lii-
kenneturvallisuutta arvostetaan ja suunnitelmissa se huomioi-
daan hyvin, mutta vielä ei toteutukseen ole tullut kovin montaa 
nykyisen turvallisuusajattelun kriteerejä täyttävää hanketta. 
Osassa esimerkkihankkeista (liitteet 1–4) oli otettu tavoitteeksi 
vähentää nimenomaan kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. 
Toisen mielipiteen mukaan on tärkeämpää seurata henkilöva-
hinko-onnettomuuksien vähenemistä, koska kuolemaan johta-
neita onnettomuuksia tapahtuu niin vähän ja satunnaisesti, että 
johtopäätösten tekeminen on hankalaa. Henkilövahinkoihin joh-
taneiden onnettomuuksien katsottiin kuvastavan hyvin turvalli-
suustilannetta.  

Isoissa hankkeissa henkilövahinko-onnettomuuksien vähen-
täminen on lähtökohtana. Päätiehankkeissa suunnittelutason 
haastatellut pitivät kuolemaan johtavien onnettomuuksien ehkäi-
semistä päätavoitteena. Sujuvuus nousee kuitenkin usein vähin-
tään turvallisuuden rinnalle hankkeista päätettäessä. Hanketta 
suunniteltaessa kustannusraamilla on merkittävä vaikutus siihen, 
mitkä toimenpiteet otetaan mukaan hankkeeseen. Vaiheittain 
toteuttamalla saadaan useampi toimenpide mukaan, koska osa 
voidaan siirtää toteutettavaksi pitkälle tulevaisuuteen.  

Hankkeiden tavoitteet johdetaan ylemmältä tasolta annetuista 
tavoitteista, tulostavoitteista ja muista yleisistä linjauksista. Pää-
teiden osalta tavoitteet johdetaan pitkälti Pääteiden toimintalinjat 
-projektissa syntyneistä pääteiden yleisistä tavoitteista.  
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5.3 Tiehankkeiden priorisointi 
Investointitason haastateltujen mukaan toteutukseen ei nosteta 
aina hankkeita, joilla olisi parhaat turvallisuusvaikutukset. Väy-
lälaitokset esittävät hankekoreihin omia tärkeitä hankkeitaan. 
Poliittisen päätöksenteon kautta muodostetaan hankkeiden toteu-
tusjärjestys, joka harvoin poikkeaa suuresti väylälaitosten esit-
tämästä järjestyksestä. Poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaa 
kuitenkin esimerkiksi aluepolitiikka, joka saattaa vielä muuttaa 
suositeltua toteuttamisjärjestystä. Kaikki tälle tasolle nousseet 
hankkeet ovat kuitenkin hyviä ja niiden toteuttaminen on kan-
nattavaa. Hankkeiden liikenneturvallisuusvaikutuksetkin ovat 
poikkeuksetta hyviä, joten toteutukseen ei nouse liikenneturval-
lisuuden kannalta huonoja hankkeita.  

Hankkeiden vertaaminen pääasiassa hyöty-kustannussuhteen 
avulla on ongelmallista, sillä ainoastaan rahalla on tässä vertai-
lussa merkitystä. Toisaalta hyöty-kustannussuhde on hyvä kyn-
nysarvo, jonka perusteella hanke voidaan ottaa tarkempaan tar-
kasteluun. Mikäli hankkeella ei ole välittömiä hyötyjä, ei siitä 
saada myöskään välillisiä hyötyjä. Lopullisessa valinnassa on 

Investointitaso 
- turvallisuus sivutuote, sujuvuus yleensä tärkein 
- hyöty-kustannussuhteessa onnettomuuskustannukset usein toiseksi suurin kus-

tannuserä 
- perustienpidon investointihankkeet yleensä turvallisuuspainotteisia 
- perustienpidon rahoitus laskussa, myös turvallisuutta edistävät hankkeet jää-

vät vähemmälle 
- nykyisellä rahoituksella ei saavuteta vuodelle 2010 asetettua tavoitetta. 

Ohjelmointitaso 
- Tiehallinnon päätehtävä on kansalaisten liikkumistarpeen tyydyttäminen, ei 

liikenneturvallisuus 
- turvallisuuden pitäisi olla muuten fiksujen hankkeiden sivutuote 
- hankkeista päätettäessä pyritään toteuttamaan ylätason tavoitetta 
- kuolemien ja vakavien loukkaantumisten nostaminen tarkasteluun henkilöva-

hinko-onnettomuuksien sijaan 
- ylläpidossa ja hoidossa ei yleensä tarkastella liikenneturvallisuusnäkökohtia 
- liikenneturvallisuuden painoarvo on kohdallaan. 

Suunnittelutaso 
- liikenneturvallisuutta arvostetaan ja suunnitelmissa se huomioidaan, mutta ei 

vielä yhtä voimakkaasti toteutuksessa 
- ristiriitainen näkemys siitä, pitäisikö keskittyä kuolemaan johtaneiden ja va-

kavien onnettomuuksien vai henkilövahinko-onnettomuuksien seuraamiseen 
- turvallisuus on suunnitelmissa lähtökohtana 
- hankkeelle asetettu kustannusraami vaikuttaa suuresti valittaviin toimenpitei-

siin 
- pääteiden osalta valtakunnalliset tavoitteet. 
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kuitenkin tarkasteltava hyöty-kustannussuhteen lisäksi myös 
elinkeinoelämän vaatimuksia ja alueellista tasa-arvoa. Tässä 
tarkastelussa turvallisuus ei yleensä nouse esiin millään tavalla. 
Turvallisuutta olisi mahdollista korostaa, jos siihen olisi kiinnos-
tusta. Tällä hetkellä sujuvuus tuntuu kuitenkin olevan voimak-
kaampi tavoite. 

Ohjelmointitason haastateltujen mukaan päätavoitteeksi 
tienpidossa nousee toimivan tieverkon luominen ja ylläpitämi-
nen. Toimivaan tieverkkoon toki kuuluu turvallisuus, mutta sitä 
ei erityisesti priorisoida muiden tavoitteiden kustannuksella. 
Yleensä tavoitealueiden välillä ei ole suuria ristiriitoja, joskin 
joskus sujuvuus ja turvallisuus ovat vastakkain. Liikenneturval-
lisuus on rakennettu nykyisiin teknisiin ratkaisuihin sisälle, joten 
se tulee kyllä sivuasianakin huomioitua, vaikka ei olisikaan pää-
asia.  

Pääteiden yhteysvälien kehittämisselvityksiä laadittaessa oh-
jeena oli, että turvallisuutta on pidettävä ensimmäisessä vaihees-
sa tärkeimpänä priorisointiperusteena. Se toteutuiko tämä, ei ole 
aivan selvää. Ensimmäisen vaiheen toimenpiteistä on suunnitel-
tu turvallisia, mutta turvallisuus näyttää kuitenkin tulleen sivu-
tuotteena. Toisaalta ei olisikaan järkevää toteuttaa pieniä toi-
menpiteitä, jotka seuraavassa vaiheessa menisivät uusiksi suu-
rempia toimenpiteitä toteutettaessa. Kehittämisselvityksissä on 
turvallisuus ratkaistu ottamalla se osaksi suurempia kokonai-
suuksia, esimerkiksi lisäämällä ohituskaistatiesuunnitelman 
osaksi keskikaide. 

Haastateltujen näkemykset liikenneturvallisuuden tärkeydestä 
vaihtelivat. Osan mielestä liikenneturvallisuus ja ympäristö ovat 
keskeisintä hankkeissa, erityisesti päätiehankkeissa, ja sujuvuus 
tulee vasta näiden jälkeen. Osa taas katsoi turvallisuuden ainoas-
taan sivutuotteeksi, ja erityisesti päätie- ja yhteysvälihankkeissa 
sujuvuuden olevan tärkein peruste. Liikenneturvallisuuden mu-
kaan ottamisen katsottiin kuitenkin olevan jo niin selkäytimessä, 
että se tulee varmasti huomioitua kaikissa hankkeissa.  

Yksi priorisoinnin perusteista on tulosohjaus ja sen rinnalla 
TTS, johon hankkeet otetaan kokonaisuuden eikä esimerkiksi 
henkilövahinko-onnettomuusvähenemän perusteella. Tärkeim-
pänä perusteena hankkeita valittaessa nähtiin myös ohjelmointi-
tasolla hyöty-kustannussuhde. Sen ongelmana pidettiin kuiten-
kin vaikutusten yhteismitallistamista. Runkoverkkoluokituksen 
käyttöönottamisen uskottiin helpottavan hankkeiden priorisoin-
tia tulevaisuudessa.  
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Pienemmissä hankkeissa liikenneturvallisuus on yleensä tär-
kein prioriteettitekijä. Hankkeen päästyä mukaan budjettiin ei 
turvallisuutta kuitenkaan enää tarkastella.  

Suunnittelutasolla priorisointi tapahtuu hankekohtaisten ta-
voitteiden sekä tulostavoitteiden perusteella. Päätiehankkeille on 
asetettu valtakunnalliset tavoitteet määriteltäessä pääteiden ke-
hittämisperiaatteita. Tulostavoite puolestaan pyritään huomioi-
maan kaikissa hankkeissa, vaikka sen tavoitteita ei ole erikseen 
jaettu hankkeille. 

Eri tavoitealueet eivät yleensä ole ristiriidassa keskenään. 
Suuressa osassa hankkeita pyritään nopeustason nostoon, mutta 
samalla tehdään myös turvallisuutta parantavia toimenpiteitä, 
jolloin liikenneturvallisuustaso säilyy vähintään ennallaan. Jois-
sakin, joskin harvoissa, tapauksissa, turvallisuus saattaa heiketä 
sujuvuuden kustannuksella.  

Hankkeisiin pääsevien toimenpiteiden turvallisuutta arvioi-
daan TARVA -ohjelmistolla ja karsintaa tehdään siten, että par-
haat henkilövahinko-onnettomuusvähenemät saaneet toimet ote-
taan mukaan hankkeeseen. Turvallisuus- ja sujuvuusnäkökohtien 
lisäksi myös alueellisen tasapainon toteutuminen vaikuttaa sii-
hen, mitä hankkeita suositellaan toteutettavaksi. 
 

 

Investointitaso 
- toteutukseen ei aina turvallisuuden kannalta parhaita hankkeita 
- päätöksentekoon poliittisella tasolla vaikuttaa väylälaitosten esitysten 

lisäksi mm. aluepolitiikka ja elinkeinoelämän tarpeet 
- kaikki hankekoreihin otetut hankkeet ovat hyviä ja kannattavia myös 

turvallisuuden kannalta 
- hyöty-kustannussuhde merkittävin priorisoinnin väline 
- välilliset hyödyt saadaan vain, jos saadaan myös välittömät hyödyt. 

Ohjelmointitaso 
- päätavoite toimivan verkon luominen 
- tavoitealueiden välillä ei yleensä ristiriitoja 
- ristiriitainen näkemys siitä, onko turvallisuus vai sujuvuus tärkeintä 

hankkeissa 
- priorisoinnissa käytetään tulosohjausta ja TTS:aa, mutta tärkein on hyöty-

kustannussuhde. 
Suunnittelutaso 

- priorisointi hankekohtaisesti ja tulostavoitteiden perusteella, 
päätiehankkeissa valtakunnalliset tavoitteet, jotka on määritelty pääteiden 
kehittämisen periaatteita laadittaessa 

- tavoitteet eivät yleensä ole ristiriidassa keskenään 
- TARVA-ohjelmistolla saadut turvallisuusparanemat tärkeä priorisoinnin 

väline 
- myös alueellinen tasapaino vaikuttaa 
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5.4 Tulosohjauksen rooli liikennetur-
vallisuuden parantamisessa 

Liikenne- ja viestintäministeriö ohjaa Tiehallintoa tulosohjauk-
sella. Muitakin ohjauskeinoja on, mutta niitä ei pidetä yhtä mer-
kittävinä.. Tulosohjauksen keinoin liikenneturvallisuutta ohja-
taan seuraamalla laskennallista henkilövahinko-onnettomuuk-
sien vähenemää ja asettamalla vuosittainen vähenemätavoite. 
Muita liikenneturvallisuustavoitteita ei tulostavoitteessa esitetä.  

Investointitason haastateltavien mukaan määritettäessä tu-
lostavoitteen henkilövahinko-onnettomuusvähenemää voitaisiin 
olla nykyistä tiukempia ja asettaa Tiehallinnolle haasteellisem-
pia tavoitteita. Tulostavoitteet muodostetaan Tiehallinnon kans-
sa käytävissä keskusteluissa. Tavoitteen asettelun ongelma tällä 
hetkellä on, että se on pääasiassa toiminnan ennustamista. Tie-
hallinnolla on tiedossa rahoitustaso sekä eri toimenpiteillä saa-
vutettavat laskennalliset henkilövahinko-onnettomuusvähene-
mät. Tulostavoite asetetaan laskemalla, kuinka monta onnetto-
muutta käytettävissä olevalla rahoituksella saadaan vähennettyä, 
ja tämä asetetaan tavoitteeksi. Rahoituksen pienentyessä vuosi 
vuodelta ovat myös henkilövahinko-onnettomuusvähenemä-
tavoitteet olleet laskevassa trendissä.  

Liikenne- ja viestintäministeriössä ollaan lanseeraamassa tu-
losprismamallia. Sen mukaan ministeriö ohjaa Tiehallintoa aset-
tamillaan tavoitteilla ja Tiehallinnon sisällä tavoitteet siirretään 
keskushallinnosta tiepiireille. Tavoitteet ikään kuin valutetaan 
ylhäältä alas levenevästi. Tahtotila ja tavoitteet esitetään prisman 
huipulta liikenne- ja viestintäministeriöstä ja ratkaisut niiden 
saavuttamiseksi etsitään alatasoilla, tiepiireissä hankkeita suun-
niteltaessa. 

Tulosohjauksen ongelmat liittyvät pääasiassa mittaamiseen. 
Tavoitteiden toteutumisen seurantaan kehitetyt mittarit ohjaavat 
voimakkaasti toimenpiteitä, eivätkä mitattavat asiat aina ole nii-
tä, joita todellisuudessa halutaan saavuttaa. Liikenneturvalli-
suustilannetta mitataan henkilövahinko-onnettomuusvähenemil-
lä ja sanonta ”sitä saadaan, mitä mitataan” pätee tässäkin. Joka 
vuosi Tiehallinto saavuttaa tulostavoitteessa esitetyt henkilöva-
hinko-onnettomuusvähenemät, mutta onko turvallisuustilanne 
silti parantunut? Käytettävät henkilövahinko-onnettomuus-
vähenemäluvut ovat laskennallisia ja onkin pohdittu, pitäisikö 
näiden rinnalla tarkastella myös todellisia onnettomuuslukuja. 
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala on kuitenkin edel-
läkävijä tulosohjauksen saralla ja tulosohjauksen on katsottu 
toimivan hyvin. 
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Aikaisemmin tulostavoitteiden toteutumista seurattiin puoli-
vuotisseurannalla, mutta nykyään pyritään selviämään yhdellä 
seurantakokouksella, jossa keskustellaan tavoitteiden saavutta-
misesta. Toinen seurantajakso on nelivuotisen TTS -kauden mit-
tainen. Tämä soveltuu paremmin liikenneturvallisuuden seuran-
taan, koska vuoden mittainen jakso on liian lyhyt seurattaessa 
suuresti satunnaisvaihtelevaa onnettomuusmäärää. Pidemmällä 
seurantajaksolla nähdään paremmin toimenpiteiden vaikutukset 
tai ainakin kehityksen suunta. Onnettomuushistoriaa käytetään 
seurannassa pääasiassa mallien pohjana sekä jälkiseurantaan. 
EU:n rahoituksella tehdyistä hankkeista edellytetään jälkiseuran-
taa. 

Tiehallinnon ohjauksen ongelmat ovat liikenne- ja viestintä-
ministeriössä vuonna 2004 tehdyn evaluoinnin perusteella mi-
nisteriön päässä. Tiehallinnon puolella ohjaus toimii hyvin. Lii-
kenne- ja viestintäministeriön ongelmat kulminoituvat ministe-
riön sisäiseen jakoon substanssin ja talouden välillä sekä sisäi-
seen tiedonkulkuun ja tästä aiheutuviin ristiriitaiseen viestintään 
Tiehallinnon suuntaan. Ongelmia on pyritty selvittämään mm. 
perustamalla liikenne- ja viestintäministeriön osastojen johto-
henkilöistä ja väylävirastojen edustajista koostuva työryhmä 
STORY (Strateginen ohjausryhmä). Sen tehtävänä on organisoi-
da väylävirastojen ohjauksen toimintamalli ja vahvistaa nykyisiä 
ohjausmenetelmiä. 

Ohjelmointitason haastateltujen mukaan tulosohjaus on 
voimakas ohjauskeino, jossa jätetään hyvin vähän pelivaraa väy-
lävirastoille. Tulospalkkiota, jonka tarkoitus on kannustaa vir-
kamiehiä pyrkimään asetettuihin tavoitteisiin, ei nähdä ainoas-
taan positiivisena, vaikka se motivoikin oikeaan suuntaan pyr-
kimistä. Piiritason näkemys on, että peruspalkan on oltava sel-
lainen, että se riittää työntekijöille ilman tulospalkkion tuomaa 
lisääkin. Mikäli tavoitellaan kritiikittömästi tulosohjauksen mu-
kaisia tavoitteita vain tulospalkkion toivossa, saatetaan päätyä 
ratkaisuihin, jotka itse asiassa ovat yhteiskunnan kannalta epä-
edullisia. 

Tiehallinnossa tulosohjaus toteutuu siten, että keskushallinto 
jyvittää tavoitteet tiepiireille, jotka raportoivat tuloksista vuosit-
tain keskushallinnolle ja sitä kautta ministeriöön. Turvallisuus 
nousee tulostavoitteessa korkealle, koska turvallisuuden mittaa-
miseen on olemassa selkeä mittari. Rahallisesti liikenneturvalli-
suudella on kuitenkin melko pieni merkitys. On mietitty, että 
henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemän rinnalla alettaisiin 
seurata myös kuolemaan johtavia onnettomuuksia, koska se, 
mitä mitataan, vaikuttaa saataviin tuloksiin. 
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Investointitaso 
- tulostavoitteita turvallisuuden osalta voitaisiin tiukentaa 
- tavoitteiden asettelu tällä hetkellä pääasiassa toiminnan ennustamista 
- henkilövahinko-onnettomuusvähenemätavoitetta laskettu vuosittain rahoituksen 

vähenemisen vuoksi 
- tulosprismamalli, jossa tavoitteet valutetaan levenevästi ministeriöstä väylälai-

toksiin  
- tulosohjauksen ongelmat mittaamisessa, mitä mitataan sitä saadaan, eikä se ole 

aina se, mitä tavoitellaan 
- tarkasteltavat onnettomuusvähenemät ovat laskennallisia, pitäisikö tarkastella 

myös todellisia onnettomuuslukuja. 
Ohjelmointitaso 

- tulosohjaus on voimakas ohjauskeino, jossa on vähän pelivaraa 
- tulospalkkio ei vain positiivinen kannustin 
- liikenneturvallisuus saa suuren arvon tulosohjauksessa, vaikka rahallisesti sillä 

on melko pieni rooli 
- tulosohjausta pitäisi kehittää, tarvittaisiin lisää mm. vuoropuhelua Tiehallinnon 

sisällä piirien ja keskushallinnon välillä 
- tulostavoitteet ohjautuvat liikaa Tiehallinnosta käsin ja tavoitteita voitaisiin tiu-

kentaa, koska nykyisin tavoite saavutetaan vuosittain. 

Myös ohjelmointitasolla koetaan, että tulostavoitteiden aset-
tamista tulisi kehittää. Toisaalta kaivataan lisää vuoropuhelua, 
yhteistyötä ja tiedonsiirtymistä sekä ylemmältä tasolta alemmal-
le että päinvastoin ja toisaalta tulostavoite nähdään, kuten inves-
tointitason haastatteluistakin kävi ilmi, liiaksi Tiehallinnosta 
käsin ohjautuvana.  

Tiehallinnossa kehitetään jo nykyisellään innovatiivisia rat-
kaisuja tulostavoitteiden saavuttamiseksi, mutta silti uskotaan, 
että tavoitteita voitaisiin tiukentaa nykyisestä ja kustannustehok-
kuutta lisätä. Sitä, että tavoitetta ei saavutettaisikaan vuosittain, 
ei katsota välttämättä negatiiviseksi asiaksi. Tavoitteen tulee 
antaa suunta toiminnalle ja jos tavoite saavutetaan joka vuosi, 
siinä ei ole riittävästi haastetta.  

Tulosohjauksen ongelma on myös sen lyhytjänteisyys. Vaik-
ka visiossa on asetettu pitkän aikavälin tavoite liikenneturvalli-
suudelle, ei sitä yleensä tarkastella sellaisena tulostavoitteita 
laadittaessa, vaan katsotaan ainoastaan vuosi eteenpäin. Pyrki-
minen vain kuluvalle vuodelle asetetun tavoitteen saavuttami-
seen ei aina johda kokonaisuuden ja tulevaisuuden kannalta jär-
kevimpien toimenpiteiden toteuttamiseen.  
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5.5 Liikenneturvallisuustavoitteiden 
ohjaavuuden lisääminen 

Liikenneturvallisuustavoitteiden ohjaavuutta voitaisiin inves-
tointitasolla lisätä ehkä parantamalla viestintää ja tiedottamista 
Liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Tiehallintoon päin että 
päättäjien suuntaan. Erityisesti hankkeista ja niiden vaikutuksis-
ta viestimistä päättäjien suuntaan tulisi kehittää. Tällä hetkellä 
päätöksenteko pohjautuu pitkälti hankekorteissa esitettyihin asi-
oihin. Hankekortit ovat pidetty viestinnänväline päättäjien kes-
kuudessa, mutta todellisuudessa niiden sisällöllinen laatu vaihte-
lee suuresti. Niissä korostetaan yleensä liikaa hankkeiden posi-
tiivisia ja haluttuja vaikutuksia ja unohdetaan kokonaan negatii-
visten vaikutusten kertominen. Muutenkin viestimällä asioista 
päättäjien ymmärtämällä kielellä voitaisiin saada haluttuja asioi-
ta paremmin läpi. 

Ohjelmointitasolla liikenneturvallisuuden ohjaavuus lisään-
tyisi, jos liikenneturvallisuustyö saataisiin integroitua paremmin 
mukaan muuhun toimintaan. Tällä hetkellä liikenneturvallisuus 
on hieman erillään muusta toiminnasta ja se huomioidaan erilli-
senä palikkana. Ympäristöasiat on saatu Tiehallinnossa mukaan 
toimintaan alusta saakka, koska niitä ei alunkaan perin eriytetty 
omaksi ”solukseen”.  

Johdolla ja johtamisella on suuri merkitys siihen, mitä tavoi-
tellaan ja pidetään tärkeänä. Mikäli johto sitoutuu johonkin kun-
nolla, myös alaiset pyrkivät tähän tavoitteeseen. Liikenneminis-
terin pitäisi ilmoittaa Tiehallinnolle, että turvallisuus on otettava 
huomioon kaikessa ja Tiehallinnon pääjohtajan pitäisi puoles-
taan ilmoittaa tämä tahtotila selvästi alaisilleen ja seurata, miten 
sitä toteutetaan. Esimerkkinä voidaan pitää Kekkosen aikaa, 
jolloin Kekkonen ilmaisi selvästi tahtotilan ja katsoi, että tähän 
tavoitteeseen myös pyritään. Toisaalta tällaista selvää tavoitetta 
ja siihen pyrkimistä kaikin keinon voitaisiin pitää perusteena 
rahapyyntöihin.  

Liikenneturvallisuuden kannalta liikennevalvonnan lisäämi-
nen saattaisi olla investointeja selvästi tehokkaampi keino. Myös 
rajalla tapahtuva ajoneuvojen tarkastus saattaisi säästää vuosit-
tain usean kuoleman, kun Suomen tiestölle ei pääsisi esimerkiksi 
puutteellisin jarruin tai renkain varustettuja rekkoja. Valvonnan 
lisääminen ei kuitenkaan kuulu Tiehallinnon toimenpidevalik-
koon. Olisikin mietittävä tehtävien jakoa ja voimavarojen yhdis-
tämistä, jotta tehokkaimmat keinot saataisiin organisaatioista 
riippumatta käyttöön. Tässä on myös kyse suuressa määrin ar-
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vovalinnoista: halutaanko lisätä keinona melko tehokasta val-
vontaa, vai pyritäänkö ongelmat hoitamaan verrattain kalliilla 
investoinneilla. 

Pelkät fyysiset tai valvonnan keinot eivät kuitenkaan riitä, 
vaan on vaikutettava myös asenteisiin ja muokattava liikenne-
käyttäytymistä. On arvioitu, että ainoastaan joka viides liikenne-
kuolema voidaan ehkäistä liikenneympäristön fyysisten paran-
nusten avulla. Valistus on perinteisesti kuulunut Liikenneturval-
le, mutta liikenneturvallisuuden kannalta olisi tärkeää lisätä yh-
teistyötä eri toimijoiden välillä. 

Asenteisiin vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä ja mielipi-
teet alkavat muodostua jo lapsuudessa. Lasten vanhemmat ovat 
tärkeässä asemassa asenteiden muodostajina. Tämän vuoksi 
myös vanhemmat kaipaavat asennekasvatusta ja valistusta, jot-
teivät he tahattomasti iskosta lastensa mieliin negatiivista ja kär-
simätöntä asennetta liikennettä ja liikenneturvallisuutta kohtaan. 

Tiehallinnon viestinnässä on myös parannettavaa. Turvalli-
suuden tärkeys nousee esiin mielikuvamarkkinoinnin kautta. 
Tähän saakka viestinnän sävy suurten onnettomuuksien yhtey-
dessä on ollut ennemmin pääosin anteeksipyytelevää ja selittele-
vää kuin tosiasiat tunnustavaa. On pyydetty anteeksi ja todettu, 
että pitäisi tehdä enemmän sen sijaan, että olisi suoraan sanottu, 
että resurssit eivät riitä tämän parempaan. Mielikuvaksi suurelle 
yleisölle ja päättäjille on siis ehkä muodostunut, että kaikkea 
mahdollista ei olekaan tehty. 

Myös tulosohjausta on kehitettävä, jotta turvallisuus tulee oi-
keasti huomioitua. Tällä hetkellä tilanne on se, että tulosohjaus 
ei aina kannusta kokonaisuuden kannalta tehokkaimman ja par-
haimman toimenpiteen valintaan, vaan valitaan lähinnä lasken-
nallisesti paras hanke. Kokonaisuudenhallintaa ja kustannuste-
hokkuusajattelua on selvästi lisättävä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investointitaso 
- tiedottamisen tehostaminen 
- viestinnän parantaminen erityisesti päättäjien suuntaan 
- hankekorttien yhtenäistäminen ja sisällön tarkistaminen 

Ohjelmointitaso 
- liikenneturvallisuustyön integroiminen muuhun toimintaan 
- valvonnan lisääminen ennemmin kuin investoinnit 
- päättäjien asenteiden muokkaus - valistus 
- yhteistyön tehostaminen eri toimijoiden kesken 
- Tiehallinnon viestinnän muuttaminen esimerkiksi medioille suurten onnettomuuksi-

en yhteydessä 
- tulosohjauksen kehittäminen siten, että kokonaisuus on tärkeämpää kuin yksittäiset 

tavoitteet. 
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5.6 Merkittävimmät ongelmat liiken-
nekuolemien vähenemistavoit-
teen toteutumisessa 

Pelkällä rahoituksen ja investointien lisäämisellä ei saavuteta 
valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaista turvallisuusvisiota. 
Investointitasolla vallitsee näkemys, että suunnitelmia tehdään 
nykyään suuria määriä vain hyllyyn odottamaan toteutusta, jota 
ei koskaan tapahdu. Fyysisten toimenpiteiden kohdalla kyse 
onkin suurelta osin resurssien vähyydestä. Näiden lisäksi kui-
tenkin myös asennekasvatuksella voidaan vaikuttaa liikennetur-
vallisuuteen. 

Asennekasvatukseen tarvitaan lisää tehoa, sillä nykyään val-
litseva yksilöllisyyden voimistuva korostaminen ei ole omiaan 
luomaan turvallista liikenneympäristöä. Yksilökeskeisessä yh-
teiskunnassa yhteinen etu ei ole keskeistä, kun taas liikennetur-
vallisuuden kannalta olisi yhteisön edun oltava omaa etua tärke-
ämpi esimerkiksi tehtäessä päätöstä ylinopeuden ajamisesta. 
Vallalla on näkemys, että onnettomuuksia vain sattuu, eikä niille 
siis voida mitään. Tieliikenne onkin ainoa liikennemuoto, jossa 
sallitaan matkustajien kuolema. Eikä auta, että itse ajaisi mallik-
kaasti, silti voi kuolla.  

Poliittisessa päätöksenteossa yleisten asenneongelmien lisäk-
si ongelmia aiheuttaa tavoitteiden asettelu. Mikäli tavoitteet ei-
vät satu meneillään olevalle kaudelle, niitä ei katsota aina tar-
peelliseksi edistää tällä hetkellä, jolloin toimenpiteet siirretään 
helposti tulevaisuuteen. 

Aikaisemmin 1970–80-luvuilla turvallisuustilannetta saatiin 
parannettua nopeasti halvoin ja suhteellisen helpoin keinoin. 
Nykyään nämä tehokkaat ja halvat keinot on kuitenkin käytetty, 
eikä turvallisuuden parantaminen käy enää niin helposti. Toi-
menpidejoukko koostuu vain kalliista ja suhteessa melko tehot-
tomista keinoista, joilla saadaan poistettua ehkä vain yksi onnet-
tomuus joltain väliltä. Onkin tärkeää kartoittaa paikat, joissa 
onnettomuuksia yleensä tapahtuu, jotta toimenpiteet saadaan 
kohdennettua oikein.  

Suuri ongelma tavoitteen toteutumisessa liittyy vastuunja-
koon. Liikenneturvallisuustyön kenttä on hyvin hajanainen, eikä 
valtioneuvoston asettamaa tavoitetta ole jyvitetty eri toimijoille 
mitenkään. Kukaan ei ota vastuuta vision toteuttamisesta. Lii-
kenneturvallisuustyö tulisikin organisoida uudestaan ja sen si-
säistä yhteistyötä kehittää. 
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Ohjelmointitasolla vision toteutumisen esteenä nähdään 
osaltaan rahapula, mutta yhtä merkittävänä asenne- ja yhteis-
työongelmat. Pääteiden osalta on selvää, että niiden moderni-
sointi nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi vaatii rahoituksen lisää-
mistä. On kuitenkin hyväksyttävää, että tavoitetilaan ei päästä 
kerralla ja vaiheittain toteuttaminen on hyvä keino siihen pyrki-
miseksi. Investointien lisäksi tulisi kuitenkin lisätä ja tehostaa 
valistusta, miettiä työnjakoa liikenneturvallisuustyön kentällä ja 
yhdistää voimavaroja muiden toimijoiden kanssa.  

Ajoneuvotekniikan kehittymistä ja uudistusta tulisi tukea, ei-
kä hidastaa esimerkiksi verottamalla turvallisuutta parantavia 
laitteita. Tarvittaisiin muitakin kovia päätöksiä koskien esimer-
kiksi nopeusrajoituksia ja nopeuden valvontaa. Tosiasia on, että 
nopeuden rajoittamisen lisäksi helppoja ja halpoja keinoja ei ole 
ja kapeilla kaksikaistaisilla pääteillä liikenteen kysyntä on liian 
suurta. Uusien toimenpiteiden löytäminen on hankalaa. Tulisi 
saada aikaan positiivinen kierre. Tätä voitaisiin edesauttaa tele-
matiikan ratkaisuin. Liikenteen ja kelin mukaan muuttuvat no-
peusrajoitukset mahdollistaisivat tilanteenmukaisten nopeuksien 
käytön. Tämä lisäisi nopeusrajoitusten hyväksyttävyyttä ja ehkä 
tätä kautta niiden noudattamista. Tulevaisuudessa ongelmia ai-
heuttaa ikääntyvien kuljettajien määrän kasvu, mikäli siihen ei 
varauduta riittävän hyvin.  

Tavoitteet asetetaan pääosin eduskunnassa ja yleensä ilman 
sidosta rahoitukseen. Rahoituksessa ongelmana on budjetointi-
tapa, jossa liikenne- ja väyläinvestoinnit asetetaan vastakkain 
esimerkiksi koulutuksen ja terveydenhoidon kanssa. Lisäksi 
väyläinvestoinnit ovat nykyään budjetin ainoa investointinimik-
keellä oleva aihealue. Tämä hämärtää sitä tosiasiaa, että toimen-
piteiden vaikutukset ja hyödyt saadaan, kuten muillakin osa-
alueilla, pitkällä aikavälillä, vaikka satsaus tapahtuukin kertain-
vestointina.  

Liikenteestä kerätyt tulot ovat moninkertaiset siihen käytet-
tyihin investointeihin nähden. Tätä perustellaan muun muassa 
liikenteestä terveydenhuoltoon koituvilla onnettomuuskustan-
nuksilla. Tällöin unohdetaan kuitenkin, että satsaamalla rahat 
liikenteeseen vältetään onnettomuuksia ja näin ollen myös niistä 
koituvia kustannuksia. 

Turvallisuustilannetta seurataan pääosin laskennallisten hen-
kilövahinko-onnettomuusvähenemien kautta. Tämä ei välttämät-
tä ole paras tapa. 

Fyysisten ja telematiikkaan nojautuvien ratkaisujen lisäksi 
tarvitaan systemaattista liikenneturvallisuustyötä asennekasva-
tuksesta lähtien. Kaikkien osapuolten tulee sitoutua turvallisuus-
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työhön, mikäli liikenneturvallisuuden merkitystä tahdotaan ko-
rostaa. Olisi pystyttävä rikkomaan organisaatioiden rajoja mie-
tittäessä keinoja, joilla turvallisuutta parannetaan. Neliporras-
mallin käyttäminen organisaatioiden rajoista riippumatta voisi 
olla yksi keino parantaa turvallisuutta ja lisätä toimenpiteiden 
kustannustehokkuutta. Toisaalta yksi kysymys on, mitä kaikkea 
yhteiskunta on velvollinen tekemään? Turvallisuudessa kyse on 
kuitenkin suurelta osin ihmisten asenteista, eikä niinkään teiden 
tilasta.  

Suunnittelutasolla valtioneuvoston periaatepäätöksen mu-
kaisen tavoitteen saavuttamisen suurimpana esteenä pidetään 
resurssien riittämättömyyttä. Raha on kuitenkin vain yksi on-
gelmista. Tienpidon toimin voidaan saavuttaa ainoastaan osa 
tavoitteesta. Resurssien lisäämisen lisäksi tarvittaisiin enemmän 
yhteistyötä ja vuoropuhelua tiepiirien, keskushallinnon sekä 
muiden toimijoiden kanssa. Myös tienkäyttäjien ja liikenteestä 
huolehtivien asennekasvatuksen lisäämistä pidettiin tärkeänä. 

Resurssien lisäämisestä ja asennekasvatuksen lisääntymisestä 
huolimatta tavoitteen saavuttamista pidettiin erittäin haasteelli-
sena, sillä yhdyskuntarakenteen nykyinen muutos lisää liiken-
nettä, kun esimerkiksi työmatkat pitenevät. Liikennemäärien 
kasvaminen kapeilla teillä lisää turvallisuusriskiä.  

Tällä hetkellä ainoat mahdolliset tehokkaat toimet ovat nope-
uksien alentaminen ja valvonnan lisääminen. Nopeuksien alen-
tamisia ei kuitenkaan ole pidetty kovin hyvänä ratkaisuna Suo-
men kokoisessa maassa, jossa välimatkat ovat pitkiä. Pieniä tur-
vallisuustoimenpiteitä tulisi voida toteuttaa enemmän. Lisäksi 
pitäisi löytää muita keinoja turvallisuuden kohentamiseen kuin 
investoinnit. Kulkumuotoihin ja yhdyskuntarakenteeseen tulisi 
kiinnittää huomiota enemmän kuin nykyään. Liikenteen kasvun 
hillitseminen parantaa turvallisuutta tai pitää sen ainakin tämän 
hetkisellä tasolla. Pitäisikin suosia kimppakyytejä ja joukkolii-
kennettä esimerkiksi erilaisten etuisuuksien kautta. 

Liikenneturvallisuustavoitteisiin pitäisi sitoutua kaikilla ta-
soilla. Suunnittelussa tavoitteiden tulisi tulla tilaajilta, eikä kuten 
nykyään, konsulteilta. Tällöin tilaajatkin ehkä sitoutuisivat myös 
taloudellisesti tavoitteisiin. 
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5.7 Muita esille tulleita tekijöitä 
Resurssien niukkuuden vuoksi nopeusrajoitusten laskeminen on 
lähes ainoa halpa ja tehokas keino liikenneturvallisuuden paran-
tamiseksi. Nopeusrajoitusten laskeminen on kuitenkin poliitti-
sesti erittäin vaikeaa, eikä sitä mielellään käytetä. Elinkeinoelä-
män edellytysten tukeminen on eräs tärkeimmistä hallituksen 
liikennepoliittisista painotuksista, eikä nopeusrajoitusten laske-
minen tue tätä tavoitetta. Muutenkin Suomi on suuri maa, jossa 
etäisyydet ovat pitkiä, eikä nopeuksien lasku tässäkään mielessä 
ole paras mahdollinen toimenpide. Mutta tosiasia on, että nope-
usrajoituksia laskemalla ja valvontaa lisäämällä liikenneturvalli-
suus kohentuisi huomattavasti. 

Perustienpidon investointirahoitus käytetään lähes kokonaan 
liikenneturvallisuushankkeisiin. Tämän rahoituksen käytöstä 
päätetään pääosin tiepiireissä. Eduskunnassa päätetään ainoas-
taan suurista investoinneista, eivätkä nämä investoinnit ole si-
doksissa perustienpidon rahoitukseen. Suurten investointien rin-

Investointitaso 
- resurssien puute, jotta fyysisiä toimenpiteitä voitaisiin toteuttaa 
- yhteiskunnan yksilöllistymisilmiö ei ole turvallisuuden kannalta positiivista, asen-

nekasvatusta 
- halvat keinot on jo käytetty, jäljellä olevat ovat kalliita ja suhteellisen tehottomia 
- vastuunjako turvallisuussektorilla on hajautunut, tarvittaisiin uudelleen organi-

sointia ja selkeä vastuunjako. 
Ohjelmointitaso 

- rahapula 
- asenne- ja yhteistyöongelmat 
- ajoneuvokannan uusiutuminen ja sen esteet 
- tavoitteet asetettu ilman sidosta tarvittavaan rahoitukseen 
- vastakkainasettelut (koulutus, terveydenhoito vai tieinvestoinnit) eduskunnassa 

budjettia laadittaessa 
- liikenneturvallisuustyönkentän hajanaisuus ja yhteistyöongelmat sekä vastuunja-

ko 
- turvallisuustilanteen seuraaminen pääasiassa laskennallisten henkilövahinko-

onnettomuusvähenemien kautta. 
Suunnittelutaso 

- resurssien riittämättömyys 
- vuoropuhelun riittämättömyys keskushallinnon kanssa 
- yhteistyön puute liikenneturvallisuustyön kentällä 
- asennekasvatuksen tarve 
- investointien lisäksi ei ole löydetty tehokkaita keinoja turvallisuuden parantami-

seen 
- kulkumuotoihin vaikuttaminen 
- tavoitteet asetettava tilaajan puolelta ei konsultin, näin saadaan parempi sitoutu-

minen tavoitteisiin. 
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nalle on alettu muodostaa teemapaketteja, joihin kootaan pieniä 
samankaltaisia tai samaa asiaa ajavia hankkeita, joista pyritään 
muodostamaan suurempia kokonaisuuksia. Yksi tärkeimmistä 
teemapaketeista on pääteiden turvallisuuden parantamiseen täh-
täävä teema. Tällä hetkellä teemapaketit rahoitetaan perustienpi-
don rahoista, mutta liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena 
on, että tulevaisuudessa niistä päätettäisiin eduskunnassa samoin 
kuin isoista investoinneista ja ne myös rahoitettaisiin erillisinä 
kuten investoinnit.  

Investointien rinnalle on alettu Tiehallinnossa ja yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa etsiä muitakin keinoja turvallisuuden 
parantamiseksi. Neliporrasperiaatteen ideana on, että ennen in-
vestointipäätöstä tarkastellaan vaihtoehtoiset ja edullisemmat 
keinot, joilla investointi voidaan välttää tai siirtää sitä tulevai-
suuteen. Ohjaustason haastatellut pitivät neliporrasmallin tarkas-
telua suotavana, mutta eivät silti uskoneet, että suurinta osaa 
investoinneista voitaisiin korvata huokeammilla toimenpiteillä. 
Hyväkuntoisilla teillä telematiikasta on toki apua, mutta esimer-
kiksi kapean kaksikaistaisen päätieverkon turvallisuuden kohen-
tamiseen tarvitaan investointeja. Neliporrasmallin avulla ongel-
mia voidaan ehkä ehkäistä esimerkiksi kiinnittämällä huomiota 
maankäytön merkitykseen liikenteen synnyttäjänä. 

Pääteiden kehittämissuunnitelmassa turvallisuus on nostettu 
perusteeksi ensimmäisen vaiheen toimenpiteille. Sitä, miten pal-
jon turvallisuudella loppujen lopuksi oli painoarvoa, on vaikea 
arvioida jälkeenpäin. Yleensä tulos jää hieman heikoksi, kun 
laaditaan yleisiä toimintalinjoja ja joudutaan yleistämään, koska 
tällöin kaikkien osa-alueet kärsivät tietyllä tapaa. Kun hankkei-
den järjestyksestä päätettiin, ei mikään yksittäinen osa-alue enää 
noussut muita tärkeämmäksi ja tähän järjestykseen vaikuttaa 
suuresti poliittinen päätöksenteko. Tosiasia on, että hankkeiden 
tärkeys ja hyvyys on arvokysymys, eikä mitään absoluuttista 
järjestystä ole. 
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6 Neliporrasperiaat-
teen testaus 

 

6.1 Neliporrasperiaate 
Liikenteen tarpeisiin ei voida aina vastata väyläinvestoinnilla 
vaan on lähdettävä siitä, että liikkumis- ja kuljetustarpeita ohjail-
laan muun muassa maankäytön suunnittelulla ja olemassa olevaa 
verkkoa tehostamalla. Tierahoituksen ollessa laskevassa trendis-
sä on jouduttu tilanteeseen, jossa on löydettävä investoinneille 
vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla liikenteen palvelutaso voi-
daan turvata edes tyydyttävälle tasolle ja tieliikenteen turvalli-
suutta parantaa. Tavoitteena on löytää kustannustehokkaimmat 
keinot ongelmien ratkaisuun ja tällöin keinovalikoimaan on otet-
tava investointien lisäksi paljon muitakin keinoja.  

Neliporrasperiaate tulisi nähdä yleisenä toimenpidesuunnitte-
lun työkaluna ja ajattelumallina. Sen tarkoitus ei ole muodostaa 
tiukkaa mallia, jota käytettäisiin jossain tietyssä suunnitteluvai-
heessa. Tavoitteena on saada jo olemassa olevan järjestelmän 
resurssit tehokkaammin käyttöön sekä luoda uutta ainoastaan 
todelliseen tarpeeseen mahdollisimman kustannustehokkaasti 
sekä vähentää liikennejärjestelmästä aiheutuvia negatiivisia vai-
kutuksia. Perusajatus lähtee siitä, että ensin tutkitaan ja tehdään 
liikennejärjestelmän ulkopuoliset toimenpiteet ja pyritään niiden 
keinoin vähentämään maantiekuljetusten tarvetta. (Vägverket 
2002.) 
Neliporrasperiaatteessa ongelmaan tai puutteeseen pyritään löy-
tämään ratkaisu käymällä läpi neljälle askelmalle jakautuneet 
toimenpiteet. Periaatteen mukaiset askelmat on esitetty kuvassa 
7. 

 
Kuva 7. Neliporrasperiaate hallintalähtöisen liikennepolitiikan runkona. 
(Pesonen. 2005.) 
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Ensimmäisen portaan toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan 

liikenteen kysyntään ja kulkutapoihin. Toimenpiteillä ei varsi-
naisesti vaikuteta itse liikennejärjestelmään vaan pikemminkin 
sen ulkopuolella oleviin seikkoihin esimerkiksi kaavoituksen 
ohjauksen, vaikuttamisen sekä tiedottamisen keinoilla. Tavoit-
teena voi olla esimerkiksi pienentää liikenteen tilavaatimusta, 
turvallisuuden parantaminen tai ympäristöystävällisempien kul-
kumuotojen edistäminen. (Vägverket 2002.) Esimerkkejä en-
simmäisen portaan toimenpiteistä on esitetty taulukossa 3.  

 
Taulukko 3. Esimerkkejä neliporrasperiaatteen ensimmäisen askelman toi-
menpiteistä. 
Esimerkki toimenpiteitä Toteutuksesta vastaava taho 
kaavoitus kunnat 
käyttömaksut valtiovalta, lainsäädäntö 
tiedotus, vaikuttaminen ja va-
listus 

Liikenneturva, Tiehallinto, 
kunnat, joukkoliikenneyrittäjät 

liikkumisen ohjaus kunnat, Tiehallinto, työnanta-
jat, valtiovalta 

 
Ensimmäisen portaan toimenpiteet luovat perustan muille 

portaille. Monilla ensimmäisen portaan toimenpiteillä on kauas-
kantoisia vaikutuksia koko liikennejärjestelmän tilaan ja tuleviin 
tarpeisiin. Toteuttamalla tehokasta ja järkevää liikennejärjestel-
mää tukevia toimenpiteitä kaikilla sektoreilla voidaan tulevai-
suudessa välttää kalliita korjaustoimenpiteitä. Kaavoitus on toi-
menpiteistä tulevaisuuden kannalta kriittisin. Muilla toimenpi-
teillä voidaan tukea kaavoituksella saatavia hyötyjä esimerkiksi 
vaikuttamalla ihmisten liikkumistottumuksiin sekä kulkutapava-
lintaan. Liikenteen kysyntään ja kulkutapoihin vaikuttamisen 
tavoitteena on pääasiassa vaikuttaa henkilöautoliikenteen käyt-
töön suosimalla muita kulkumuotoja ja parantamalla niiden 
käyttöedellytyksiä. Henkilöautoliikenteen vähentymisen usko-
taan vaikuttavan positiivisesti liikenneturvallisuustilanteen pa-
rantumiseen. Toimenpiteistä tiedotuksen, vaikuttamisen ja valis-
tuksen uskotaan olevan keino vaikuttaa ihmisten asenteisiin si-
ten, että liikennekäyttäytyminen ei muuttuisi nykyistä piittaa-
mattomammaksi ja holtittomammaksi.  

Toisen portaan toimenpiteillä pyritään saamaan nykyisen 
verkon kapasiteetti mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön il-
man fyysisiä tienparantamistoimenpiteitä. Osa toisen askelman 
toimenpiteistä on samoja kuin ensimmäisen askelman, mutta 
toisin kuin ensimmäisellä askelmalla, niillä pyritään vaikutta-
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maan suoraan liikennejärjestelmään ja sen osiin siten, että ne 
voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, turvallisesti ja 
ympäristöystävällisesti. (Vägverket 2002.) Esimerkkejä toisen 
portaan toimenpiteistä on esitetty taulukossa 4. 

 
Taulukko 4. Esimerkkejä neliporrasperiaatteen toisen askelman 
toimenpiteistä. 
Esimerkkejä toimenpiteistä Vastuutaho 
muuttuvat nopeusrajoitukset Tiehallinto, kunnat 
reittiohjaus Tiehallinto, kunnat, poliisi 
viitoitus Tiehallinto, kunnat 
tiedotus Tiehallinto, kunnat, poliisi 
liikenteen ohjaus Tiehallinto, kunnat, poliisi 

 
Toimenpiteillä pyritään esimerkiksi ohjaamaan liikenne-

kysynnän ajankohtaa tai ohjaamaan sitä toisaalle. Monet toi-
menpiteistä ovat niin sanottuja perustoimenpiteitä, joita tullaan 
tulevaisuudessa tekniikan kehittyessä hyödyntämään yhä enem-
män. Niiden avulla saadaan hyödynnettyä liikenneverkon kapa-
siteetti muuttuvat tilanteet huomioon ottaen, ja siirrettyä tarvit-
tavia investointeja tulevaisuuteen. 

Kolmannen askelman toimenpiteet kohdistuvat liikennejär-
jestelmään ja pääosin tieverkkoon. Askelman toimenpiteiden 
tavoitteena on nykyisten väylien kapasiteetin ja ominaisuuksien 
kehittäminen esimerkiksi liikenneturvallisuustoimin tai paran-
tamalla jonkin jo olemassa olevan väylän kannattavuutta. (Väg-
verket 2002.) Esimerkkejä toimenpiteistä, joilla on vaikutuksia 
liikenneturvallisuuteen, on esitetty taulukossa 5. 

 
Taulukko 5. Esimerkkejä neliporrasperiaatteen kolmannen portaan toimenpi-
teistä. 
Esimerkkejä toimenpiteistä Vastuutaho 
hoito ja ylläpito Tiehallinto, kunnat 
liittymien parantaminen Tiehallinto, kunnat 
tien parantaminen paikallaan Tiehallinto, kunnat 
yksityistiejärjestelyt Tiehallinto, kunnat 
pienet liikenneturvallisuustoi-
menpiteet 

Tiehallinto, kunnat 

 
Kolmannen portaan toimenpiteillä muodostetaan usein hank-

keen 0+-vaihtoehto (Vägverket 2002). Pienimmät, pääasiassa 
turvallisuuden parantamiseen tähtäävät hankkeet rahoitetaan 
Tiehallinnossa perustienpidon rahoista. Suuremmat hankkeet 
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ovat usein sujuvuuspainotteisia. Liikkumisympäristön paranta-
miseen tähtäävät keinot ovat fyysisiä ja siinä mielessä yleensä 
tehokkaita, että liikenneympäristö todella muuttuu toimenpitei-
den vaikutusalueella. Kustannustehokkuus jää kuitenkin monien 
toimenpiteiden osalta pieneksi johtuen siitä, että tehokkaimmat 
pienet fyysiset parannukset on jo tehty, eikä nykyisillä järeillä-
kään toimenpiteillä pystytä useinkaan poistamaan kuin kuolema 
tai kaksi vuodessa. Kolmannen portaan toimenpiteillä voidaan 
muuttaa liikenneympäristöä siten, että liikkumisen turvallisuus 
paranee, kun ympäristö tukee turvallista liikkumista ja toisaalta 
mahdollisen inhimillisen virheen seuraukset jäävät vähäisem-
miksi.  

Neljännen portaan toimenpiteillä tarkoitetaan uusien väylien 
rakentamista joko kokonaan uuteen käytävään tai vanhojen väy-
lien radikaalia parantamista, esimerkiksi suuntauksesta muutta-
malla (Vägverket 2002). Investoinnit ovat usein suuria ja niistä 
päätetään pääosin eduskunnassa. Kokonaan uusien väylien ra-
kentaminen on verraten harvinaista, mutta olemassa olevien väy-
lien uudistaminen on tavallista ja vaatii paljon resursseja. Esi-
merkiksi vanhentunut päätieverkko pyritään saattamaan nykyai-
kaiseksi laajennusinvestointien avulla. Neljännen portaan toi-
menpiteet tähtäävät niin ikään sujuvuuden ja turvallisuuden pa-
rantamiseen. Turvallisuuden kannalta toimenpiteet ovat yleensä 
tehokkaita, vaikka ovatkin sujuvuuspainotteisia. Erityisesti pää-
tieverkon nykyaikaistamisella uskotaan olevan erittäin positiivi-
nen vaikutus kuolemaan johtavien onnettomuuksien vähenemi-
seen.  

Askelmien toimenpiteet vaihtelevat riippuen suunnittelu-
tasosta. Strategisella tasolla tulisi luoda kehikko siitä, mihin 
suuntaa asioiden tulisi mennä ja toimenpiteet ovat yleisluontei-
sempia kuin tarkemmassa toimenpidesuunnittelussa, jossa mieti-
tään jo konkreettisia toimenpiteitä strategian jalkauttamiseksi. 
Strategisen suunnittelutason neliporrasperiaatteen mukaisia toi-
menpiteitä ovat esimerkiksi (Vägverket 2002.):  

1. askelma: 
- ajoneuvoliikenteen vähentäminen nostamalla maksuja 
- yleinen satsaaminen joukkoliikenteeseen 
- vaihtoehtoisiin liikennemuotoihin kuten rautatie-, lento 

ja vesiliikenteeseen panostaminen 
2. askelma: 

- yleiset nopeusrajoitusten alentamiset 
- koulutuksen kehittäminen 
- pyöräkypärän käytön lisääminen tai edistäminen 
- yleinen tieinformaatioon panostaminen 
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3. askelma: 
- toimenpiteet, joilla esimerkiksi vähennetään liikenteestä 

aiheutuvaa estevaikutusta, parannetaan liikenneturvalli-
suutta, tai ympäristöystävällisyyttä sekä turvataan alueel-
lisen kehityksen ja kuljetusten laadun edellytykset, pa-
rannettaessa olemassa olevia teitä ja tieverkkoa 

- yleinen kunnossapitoon ja hoitoon panostaminen 
4. askelma: 

- toimenpiteiden suuntaaminen estevaikutuksen vähentä-
miseen, liikenneturvallisuuden kehittämiseen, ympäris-
tökysymyksiin sekä alueellisen kehityksen ja kuljetusten 
laadun turvaamiseen rakennettaessa uusia väyliä. 

 
Jalkautettaessa strategiaa toteutussuunnitteluun askelmien 

toimenpiteet konkretisoituvat ja askelman päätavoite, esimerkik-
si ajoneuvoliikenteen vähentäminen jaetaan toimenpiteiksi, joilla 
ajoneuvoliikennettä voidaan hillitä tai uusi väylä rakennetaan jo 
alun perin siten, että se vastaa turvallisuustavoitteita ja nykyai-
kaisia vaatimuksia. Esimerkkejä askelmien toimenpiteistä ovat:  

1. askelma: 
- koulukyytien järjestäminen 
- joukkoliikenteen parantaminen tietyillä alueilla yhteis-

työssä joukkoliikenteestä vastaavien tahojen kanssa 
- uusien toimintojen sijoittaminen siten, että kuljetustarve 

vähenee 
- tiemaksujen /-tullien asettaminen taajama-alueille 

2. askelma: 
- nopeusrajoitusten asettamista tietyille tieosille 
- tieinformaatiotoimenpiteitä 
- vaarallisten kuljetusten ohjaamista omille reiteilleen 
- tiedotus, valistus ja vaikuttaminen 

3. askelma: 
- keskikaiteiden rakentaminen, tieympäristön pehmentä-

minen sekä päällysteen korjaaminen parannettaessa ole-
massa olevaa tietä 

- hoidon ja ylläpidon tehostaminen tietyillä tieosuuksilla 
4. askelma: 

- rakentamalla uudet tiet kokonaan tai osittain keskikai-
teellisiksi tai -kaistallisiksi, tai rakentamalla uudet sillat 
kantavammiksi. 

 
Neliporrasperiaatteessa pyritään yhteiskunnan kannalta koko-
naistaloudellisimpaan ratkaisuun hyödyntäen mahdollisuuksien 
mukaan eri askelmien toimenpiteitä. Tarkoituksena ei ole, että 
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ongelma tai puute pyritään ratkaisemaan pelkästään ensimmäi-
sen tai toisen askelman toimenpiteitä, vaan että eri askelmien 
toimenpiteitä yhdistelemällä saavutetaan ratkaisu, jolla tavoitteet 
toteutuvat kokonaan tai osittain. Toimenpiteitä mietittäessä asi-
oita tarkastellaan sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä. Ensim-
mäisten askelmien toimenpiteillä voidaan helpottaa nykytilan-
netta, siirtää kolmannen ja neljännen askelman toimenpiteiden 
tarvetta tulevaisuuteen ja vaiheistaa tienparantaminen kustan-
nustehokkaasti. (Vägverket 2002.) 
 

6.2 Neliporrasperiaatteen huomioimi-
nen esimerkkihankkeissa 

Suunnittelutason haastatteluissa käsiteltiin esimerkkihankkeita, 
joista kahta, ”Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka–
Kouvola, Yleissuunnitelma” ja ”Kantatie 52, Salon itäisen ohi-
kulkutien rakentaminen, Yleissuunnitelma”, on tässä tarkasteltu 
neliporrasperiaatteen näkökulmasta. Tarkastelussa on mietitty, 
mitä ensimmäisen ja toisen portaan toimenpiteitä tai toimia 
suunnitelmissa on mietitty ja onko eri portaiden toimenpiteitä 
osattu hyödyntää siten, että olemassa olevan tieverkon resurssit 
saadaan mahdollisimman hyvin ja yhteiskunnan kannalta talou-
dellisimmin hyödynnettyä. 

Neliporrasperiaatteen muodostamassa kehikossa toimenpitei-
den tarkastelu lähtee ongelma-analyysista, jossa kartoitetaan ne 
ongelmat ja puutteet, joiden ratkaisemiseksi asetetaan tavoitteet. 
Ongelma-analyysia seuraa toimenpideanalyysi, jossa kartoite-
taan ne toimenpiteet, joilla ongelma tai puute voidaan ratkaista. 
(Vägverket 2002.) 

Valtatien 15 yhteysvälin Rantahaka–Kouvola on Kymen-
laakson tärkein etelä–pohjoissuuntainen pääväylä. Tie on elin-
tärkeä yhteys Kymenlaakson teollisuudelle sekä Haminan ja 
Kotkan satamien välillä. Kouvolasta kohti Mikkeliä jatkuva tie 
on myös tärkeä linkki maan keskiosista ja lännestä Lahden–
Heinolan suunnasta Kaakkois-Suomen satamiin ja rajanylitys-
paikoille. Nykyinen valtatie on rakennettu pääosin 1960-luvulla, 
jonka jälkeen on parannettu vain yksittäisiä liittymiä. Etenkin 
raskas liikenne on kasvanut voimakkaasti, eivätkä nykyisen tien 
ominaisuudet vastaa lisääntyneen liikenteen vaatimuksiin. Yh-
teysvälin merkittävin ongelma on heikko liikenneturvallisuus. 
Tiellä on tapahtunut vuosittain noin 13 henkilövahinkoihin joh-
tanutta onnettomuutta ja vähintään yksi liikennekuolema. Pääosa 
onnettomuuksista on ollut ohitus- ja kohtaamisonnettomuuksia. 
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Tien liikennekuolemien tiheys ja riski ovat molemmat suurem-
pia kuin suurimmalla osasta vilkkaimmista pääteistä. Myös hen-
kilövahinkoja ja eläinonnettomuuksia tapahtuu keskimääräistä 
enemmän. Muita tien ongelmia ovat liikenteen jonoutuminen 
runsaan raskaan liikenteen ja heikkojen ohitusmahdollisuuksien 
vuoksi erityisesti arkisin, turvattomat kevyen ja paikallisen lii-
kenteen olosuhteet tien suunnassa ja tien yli, tien ja liikenteen 
haitat pohjavedenotolle sekä paikoin tien varren asutusta hait-
taava liikenteen melu.  

Yleissuunnitelmassa on päädytty tien parantamiseen vaiheit-
tain siten, että ensin korjataan suurimmat puutteet ja vaaralli-
simmat tie-olosuhteet. Hankkeen kartta ja parantamisen periaat-
teet on esitetty liitteessä 1. Toimenpideanalyysi on esitetty ku-
vassa 8.  

 

 
Kuva 8. Valtatien 15 välin Rantahaka–Kouvola  toimenpideanalyysi. 

 
Ensimmäisen portaan toimenpiteistä suunnittelussa ei ole juu-

rikaan käytetty kaavoituksen keinoja. Kaavoituksella voitaisiin 
kenties tässäkin kohteessa vaikuttaa pitkällä tähtäyksellä erityi-
sesti työmatka-, koulu- ja asiointiliikenteen kysyntään ja suun-
tautumiseen. Joukkoliikenteen ja kimppakyytien suosimisella 
tien kuormitusta erityisesti työmatkaliikenteen aikoina voitaisiin 
helpottaa. Tiemaksuja asettamalla voitaisiin ehkä vaikuttaa sii-
hen, mihin aikaan liikennettä tiellä on ja mahdollisesti myös 
reittivalintoihin. Tämä olisi luultavasti poliittisesti vaikeaa, kos-
ka sillä saattaisi olla negatiivisia vaikutuksia elinkeinoelämän 
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edellytyksiin. Tie johtaa alueen tärkeimpään satamaan ja on 
pääkuljetusreitti Kaakkois- ja Keski-Suomen ja rannikon välillä.  

Toisen portaan toimenpiteistä suunnittelussa on huomioitu 
erityisesti muuttuvat nopeusrajoitukset ja automaattinen valvon-
ta. Automaattinen valvonta on tiellä jo nykyään käytössä, mutta 
se poistetaan niiltä jaksoilta, joilla otetaan käyttöön muuttuvat 
nopeusrajoitukset, sillä nämä eivät sovi teknisesti vielä yhteen. 
Muuttuvilla nopeusrajoituksilla lisätään turvallisuutta ja suju-
vuutta, kun voidaan sallia eri tilanteisiin sopivia nopeuksia. 
Muuttuvat nopeusrajoitukset on tarkoitus toteuttaa alkuvaiheessa 
niille osuuksille, joille ei vielä tehdä muita parannuksia. Niiden 
avulla voidaan siis siirtää investointitarvetta helpottamalla tilan-
netta poistamatta ongelmia kokonaan. Yhteysvälin parannusrat-
kaisu perustuu pääosin kolmanteen portaaseen.  

Salon itäistä ohikulkutietä käsittelevän yleissuunnitelman 
suunnittelualue sijoittuu Salon kaupungin alueelle, Toravuoren 
ja uuden Helsinki–Turku-moottoritien väliselle alueelle. Alueen 
tieverkko nojautuu voimakkaasti yleisiin teihin. Nykyinen kan-
tatien 52 yhteys on epäjatkuva, sillä kantatie kulkee Salon kes-
kusta-alueella katuverkkoa pitkin. Nykyinen keskustarakenteen 
sisälle jäänyt tie on edelleen valtatiemäinen, eikä sitä ole sanee-
rattu keskusta-alueelle sopivaksi. Yleissuunnitelman lähtökohta-
na on ollut maakuntakaavan suunnittelutyön yhteydessä laadittu 
Salon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Salon itäinen ohi-
kulkutie ja liikenneyhteydet Meriniityn teollisuusalueelle nimet-
tiin raporteissa alueen kärkihankkeiden joukkoon. Salon itäisestä 
ohikulkutiestä tulee tärkeä kauttakulkuyhteys ja yhdistävä lenkki 
Salon itä- ja eteläpuolisilta liikenneväyliltä moottoritielle. Se 
mahdollistaa raskaan liikenteen ohjaamisen pois Salon keskus-
tasta, mikä pienentää keskustan katuverkon kuormitusta. Myös 
pitkämatkaisen tavaraliikenteen olosuhteet paranevat. Hankkeel-
le asetetut yleiset tavoitteet ovat liikenteen sujuvuuden paranta-
minen, läpikulkuliikenteen, erityisesti raskaan liikenteen, oh-
jaaminen pois Salon keskustasta, liikenneturvallisuuden paran-
taminen, joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen, 
toimenpiteiden hyväksyttävyys sekä liikennetaloudellinen kan-
nattavuus ja mahdollisimman pienet ympäristö- ja meluhaitat.  

Itäinen ohikulkutie on suunniteltu yksiajorataiseksi tieksi ja 
liittymät kiertoliittymiksi. Nopeusrajoitus vaihtelee 50 km/h–
100 km/h. Kiertoliittymien välisillä jaksoilla nopeusrajoitus on 
70 km/h. Itäisen ohikulkutien rinnalle rakennetaan osalle matkaa 
erillinen kevyen liikenteen väylä. Liitteessä 1 on esitetty suun-
nittelualueen kartta ja toteutusratkaisu. Toimenpideanalyysi on 
esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. Kantatien 54, Salon itäisen ohikulkutien toimenpideanalyysi. 
 

Ongelman ratkaisun toimenpideanalyysissa neliporrasperiaat-
teen mukaista ensimmäisen portaan kaavoitusnäkökulmaa on 
tarkasteltu ilmeisesti kaavoitus- ja liikennejärjestelmätyön yh-
teydessä. Tästä huolimatta voidaan pohtia, onko kaavoituksella 
pyritty riittävästi tukeman nykyistä järjestelmää tai edes uuden 
ohikulkutien rakentamista. Jo nykyisissä kaavoissa ratkaisu, 
johon päädyttiin – eli uusi ohikulkutie – jää osittain kaupunkira-
kenteen sisälle. Ohikulkuliikennettä välittävän tien sijoittaminen 
kaupunkirakenteen sisälle aiheuttaa aina turvallisuusriskin. Kaa-
voituksen yhteydessä olisi voitu etsiä linjausta kokonaan nykyi-
sen ja tulevan kaupunkirakenteen ulkopuolelta.  

Toisen portaan toimenpiteistä reittiohjaus ja -tiedotus olisivat 
voineet toimia keinona ohjata ja pakottaa ainakin raskas liikenne 
korvaaville reiteille, jotta keskusta-alue olisi saatu rauhoitettua. 
Valvonnalla olisi voitu myös lisätä turvallisuutta. Kokonaison-
gelman ratkaisuksi näistäkään keinoista ei olisi ollut. 

Nykyisten väylien ominaisuuksia kehittämällä olisi voitu te-
hostaa vaihtoehtoista reittiä, joka korvaisi reitin Salon keskustan 
läpi. Turvallisuutta olisi voitu parantaa saneeraamalla keskustan 
läpi kulkeva tie muistuttamaan enemmän keskustakatua kuin 
läpikulkutietä ja tukien raskaan liikenteen ohjaamista keskustan 
ohi.  
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7 Huomioita, johtopää-
töksiä ja toimenpide-
ehdotuksia 

 

7.1 Oleellisimpia huomioita koskien 
kirjallisuuskatsausta ja haastatte-
lujen tuloksia 

Haastateltavat olivat kutakuinkin yksimielisiä siitä, että liikenne-
turvallisuuden painoarvo on yleensä tienpidossa kohdallaan. Osa 
ohjelmointitason haastateltavista oli lisäksi sitä mieltä, että jos-
kus turvallisuus on jopa liian korostunut muiden tavoitteiden 
kustannuksella.  

Valtioneuvosto asetti periaatepäätöksessään 1997 liikenne-
turvallisuuden parantamiselle tavoitteen, jonka mukaan tielii-
kennekuolemien vuotuisen määrän on vuonna 2005 alitettava 
250 ja pitkällä aikavälillä 100. Vuoden 2001 periaatepäätöksessä 
250 vuotuisen liikennekuoleman alittamistavoite lykättiin vuo-
teen 2010. Mitä kauemmaksi ajallisesti valtioneuvoston päätök-
sistä mennään, sitä heikompaa tavoitteeseen sitoutuminen näyt-
täisi asiakirjojen perusteella olevan. Jo vuonna 2000 Tiehallinto 
toteaa Tienpidon linjaukset 2015 -julkaisussaan, että valtioneu-
voston periaatepäätöksen (1997) tavoitetta ei voida riittävästi 
tukea tienpidolla, eivätkä resurssit anna mahdollisuutta vastata 
haasteeseen. 

Vuoden 2005 hallituksen strategia-asiakirjassa todetaan lii-
kenneturvallisuuden parantamisen olevan tärkein liikenteen ke-
hittämisalue. Saman vuoden liikenne- ja viestintäministeriön 
toiminta- ja taloussuunnitelma 2006–2009:ssa todetaan, että tär-
kein lähtökohta investointipäätöksille on Suomen kansainvälisen 
kilpailukyvyn parantaminen. Liikennepolitiikan päämäärinä pi-
detään kansalaisten hyvinvointia ja elinkeinoelämän toiminta-
edellytyksien parantamista ja turvaamista. TTS:ssa todetaan 
myös, että tavoitteena on LVM:n liikenneturvallisuussuunnitel-
man 2001–2005 toteuttaminen ja uuden turvallisuusohjelman 
2006–2010 käynnistämisen. 

Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma 2006–2009:ssa 
todetaan, että Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitetta ei 
voida riittävästi tukea tienpidolla. Se edellyttäisi huomattavasti 
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suurempaa vuotuista henkilövahinko-onnettomuuksien vä-
henemää (70–80 henkilövahinkoa/vuosi) tienpitotoimenpitein. 
Suunnitelman liikenneturvallisuusvaikutusten arvioidaan vas-
taavan määrältään niukasti tieliikenteen kasvun aiheuttamaa 
liikennekuolemien lisäystä. Nykyisellä rahoituksella ei uskota 
saavutettavan vuodelle 2010 asetettuja tavoitteita.  

Pääteiden kehittämisperiaateluonnos on visioltaan, rahoitus-
tasoesitykseltään ja liikenneturvallisuustavoitteiltaan erittäin 
tavoitteellinen. Pääteiden kehittämisessä korostuu voimakkaasti 
liikenneturvallisuuden parantaminen ja erityisesti kuolemaan ja 
vakaviin loukkaantumisiin johtavien onnettomuuksien torjunta. 
Liikenneturvallisuuden parantamisen näkökulmasta luonnos 
nojaa valtioneuvoston periaatepäätöksen henkeen. Luonnos 
poikkeaa linjausten osalta sekä LVM:n että Tiehallinnon toimin-
ta- ja taloussuunnitelmasta 2006–2009. Se on laadittu Tiehallin-
nossa periaatteessa ilman ministeriön ohjausta. 

Ohjelmointitason haastateltavien näkemyksen mukaan lii-
kenneturvallisuuden parantaminen ei ole Tiehallinnon päätehtä-
vä. Hankkeista päätettäessä pyritään toteuttamaan ylätason eli 
hallituksen asettamia tavoitteita elinkeinoelämän edellytysten 
parantamisesta ja alueiden käytöstä. Turvallisuus koetaan pi-
kemminkin sivutuotteeksi kuin pääasiaksi hankkeita suunnitelta-
essa. Tiehallinnon päätehtäväksi mielletään kansalaisten liikku-
mistarpeiden tyydyttäminen. Liikkumistarpeet pyritään tyydyt-
tämään mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti. Isoissa ke-
hittämishankkeissa sujuvuutta painotetaan perinteisesti liikenne-
turvallisuutta enemmän. Tosin Tiehallinnon luonnoksessa pää-
teiden kehittämissuunnitelmaksi liikenneturvallisuudelle asete-
taan kovat tavoitteet lähivuosikymmenille. Suurten päätiehank-
keiden suunnittelun lähtökohtana on ollut aiemminkin, että tur-
vallisuus ei saa heiketä. Pienissä hankkeissa taas turvallisuus on 
usein yksi hankkeen liikkeelle panevista tekijöistä. Muun muas-
sa perustienpidon investoinnit lähtevät yleensä liikkeelle turval-
lisuusongelmasta.  

Tiehallinnossa lähinnä pääteiden kehittämisen suunnittelua 
edustaneiden haastateltavien näkemyksen mukaan liikennetur-
vallisuutta arvostetaan ja suunnitelmissa se huomioidaan hyvin, 
mutta toteutettaviksi ei ole vielä tullut montaakaan turvallisuus-
painotteista hanketta. Isoissa hankkeissa henkilövahinko-
onnettomuuksien vähentäminen on perinteisesti ollut lähtökoh-
tana. Päätiehankkeissa suunnittelutason haastatellut pitivät kuo-
lemaan johtavien onnettomuuksien ehkäisemistä päätavoitteena. 
Sujuvuus nousee kuitenkin usein vähintään turvallisuuden rin-
nalle hankkeista päätettäessä.  
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Erityisesti ohjelmointitason haastateltavat kokevat liikenne-
turvallisuuden kannalta merkittäväksi sen, että liikennekuolemat 
ja vakavat loukkaantumiset nostetaan henkilövahinko-
onnettomuuksia tärkeämmiksi turvallisuustilannetta tarkastelta-
essa. Suunnittelutason haastateltavista osa piti tärkeämpänä seu-
rata henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemistä, koska lii-
kennekuolemia tapahtuu tilastollisesti niin vähän.  

Suunnittelutasolla koetaan, että keskushallinto ohjaa voimak-
kaasti erityisesti pääteiden kehittämistä. Pääteiden kehittämis-
projektilla on ollut merkittävä vaikutus ratkaisujen suunnitte-
luun. Pääteitä suunniteltaessa edetään useimmiten niin, että en-
sin määritellään yhteysvälin tavoitetila, joka puretaan edelleen 
rakentamisvaiheisiin. Kovin harvoin rahoitus riittää kerralla ta-
voitetilan toteuttamiseen. Tavoitetilan ratkaisu on yleensä myös 
liikenneturvallisuusnäkökulmasta kestävä. Vastaavasti vaiheit-
tain rakentamisen eri vaiheiden liikenneturvallisuus vaihtelee. 
Vaikka tavoitetila on turvallisuustasoltaan hyvä, ei se välttämät-
tä toteudu ensimmäisenä toteutukseen esitettävässä, ehkä varsin 
pitkäikäisessäkin, ratkaisussa. 

Suurien kehittämishankkeiden osalta toiminnan tavoitteena ei 
Tiehallinnossa eikä ministeriössä ole se, että toteutukseen nousi-
si turvallisuusvaikutuksiltaan parhaat hankkeet. Molemmissa 
koetaan, että kaikki valtakunnallisesti priorisoidut hankkeet ovat 
hyviä ja kannatettavia. Ne mielletään myös turvallisuusvaiku-
tuksiltaan hyviksi. Hankkeiden vertailussa korostuu hyöty-
kustannussuhde. Lopullisessa, poliittisella tasolla tapahtuvassa, 
valinnassa h/k -suhteen lisäksi tarkastellaan mm. elinkeinoelä-
män vaatimuksia ja alueellista tasa-arvoa. Tässä tarkastelussa 
turvallisuus ei yleensä nouse esiin millään tavalla. 

Muutamissa haastatteluissa nousi esiin näkemys, että tehok-
kaat turvallisuustoimenpiteet on periaatteessa jo tehty ja jäljellä 
on ainoastaan turvallisuusmielessä tehottomia ja rakentamiskus-
tannuksiltaan kalliita toimenpiteitä. Muun muassa pääteiden 
kehittämisprojektissa on kuitenkin esitetty kustannustehokkaita 
turvallisuuden parantamistoimia ja yleensäkin turvallisuuden 
parantamisessa on vain osittain kyse rahasta. 

Teiden kunnossapidon yhteydestä liikenneturvallisuuteen 
näyttäisi olevan ristiriitaisia näkemyksiä haastateltavien ja Tie-
hallinnon oman selvityksen (Tiehallinto 2005c, Malmivuo ym. 
2000) välillä. Selvitysten mukaan tulevaisuudessa on entistä 
vaikeampaa saavuttaa merkittävää liikenneturvallisuuden paran-
nusta niin kesä- kuin talvikunnossapidon keinoin. Toisaalta hoi-
don ja ylläpidon vaikutuksista turvallisuuteen tiedetään vielä 
vähän ja tutkimustulokset ovat monilta osilta ristiriitaisia. Kon-
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ginkankaan onnettomuuden jälkeen erityisesti talvihoidon mer-
kitystä turvallisuuteen on tarkasteltu ja hoitoluokkia nostettu. 
Haastateltavien joukossa tuntui olevan vallalla käsitys, että kun-
nossapidon puolella turvallisuudessa olisi vielä paljon tehtävää. 

Sekä ohjelmointi- että suunnittelutason haastateltavat olivat 
sitä mieltä, että eri tavoitealueiden välillä ei yleensä ole ristirii-
taa.  

Tulosohjauksen rooli koetaan sekä LVM:n että Tiehallinnon 
haastateltavien puolella merkittäväksi. Toisaalta siinä nähdään 
runsaasti kehittämistarvetta. Liikenne- ja viestintäministeriötä 
edustaneiden investointitason haastateltavien mukaan Tiehallin-
nolle asetetut turvallisuustavoitteet voisivat olla tiukempia ja 
haasteellisempia. Heidän mukaansa tavoitteen asettelun nykyi-
nen ongelma on se, että kyse on lähinnä toiminnan ennustami-
sesta. Ohjelmointitason haastateltavien mukaan tulosohjaus jät-
tää väylävirastolle hyvin vähän pelivaraa. Myös siellä nähdään, 
että tulostavoitteiden asettamista tulisi kehittää. Kaikki tahot 
pitivät nykyistä tulosohjausmenettelyä lyhytjänteisenä.  

Liikenneturvallisuuden näkökulmasta oleellista on, että tu-
losohjauksella on nykyisellä tavalla toteutettuna kovin pieni 
merkitys liikenneturvallisuuden parantamisessa. Yksivuotisella 
tulosohjauksella ohjataan lähinnä perustienpitoa, jonka rahoista 
hoito sekä ylläpito ja korvausinvestoinnit vievät pääosan. Esi-
merkiksi perustienpidon investointeihin käytetään nykyisin ra-
haa varsin vähän. Käytännössä suurin osa tienpitoon liittyvästä 
toiminnasta kuten esimerkiksi suuret väyläinvestoinnit ovat tu-
losohjauksen todellisen ohjauksen ”ulkopuolella”. 
 

7.2 Johtopäätöksiä ja toimenpide-
ehdotuksia 

Sekä kirjallisuuskatsauksen että haastattelujen tulosten perus-
teella voidaan tehdä johtopäätös, että Valtioneuvoston periaate-
päätöksen tavoitteeseen ei päästä ilman selkeää tahtotilassa ta-
pahtuvaa muutosta. Näyttäisi, että tavoitetta ei enää laajasti ta-
voitella. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että myös muiden 
kuin ”liikenneturvallisuuteen vihkiytyneiden” tulee sitoutua sii-
hen. Jotta liikenneturvallisuuden parantamistyö olisi pitkäjän-
teistä ja tavoitteellista, tarvitaan mahdollisesti tavoitteiden tar-
kistamista. Tavoitteen lisäksi tarvitaan voimakas sitoutuminen 
siihen sekä tienpidon strategioiden tarkistaminen vastaamaan 
tavoitteita ja odotettavissa olevaa rahoitusta. 

Kansanedustajat ovat avainasemassa, kun liikenneturvalli-
suuden parantamisen painoarvosta ja siihen työhön varattavista 
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resursseista päätetään. Vuorovaikutusta ja tiedottamista heidän 
suuntaansa pitäisi lisätä. Vuorovaikutuksen lisäämisen ohella 
tarvitaan uusia keskustelun välineitä. Tällä hetkellä esimerkiksi 
suuria väyläinvestointeja koskeva päätöksenteko pohjautuu pit-
kälti hankekorteissa esitettyihin asioihin. Erityisesti liikenne- ja 
viestintäministeriön haastateltavat olivat sitä mieltä, että liiken-
neturvallisuuden merkitystä poliittisessa päätöksenteossa olisi 
mahdollista korostaa, mikäli siihen alalla on riittävästi kiinnos-
tusta.  

Avainasemassa ovat myös mm. liikenneministeri, ministeriön 
virkamiesjohto ja Tiehallinnon johto. Johdolla ja johtamisella on 
suuri merkitys siihen, mitä tavoitellaan ja pidetään tärkeänä. 
Mikäli johto sitoutuu ja tuo sitoutumisensa julki selkeästi, myös 
henkilöstö pyrkii tähän tavoitteeseen.  

Liikenneturvallisuuden parantamisen näkökulmasta tulosoh-
jauksessa on paljon kehitettävää. Tulosohjausta tulisi kehittää 
siihen suuntaan, että sillä voitaisiin aidosti ohjata niitä asioita, 
joilla on iso merkitys turvallisuuden parantamisessa. Tulosohja-
uksen turvallisuustavoitteet voisivat olla tiukempia ja haasteelli-
sempia. Tavoitteiden tulisi olla pitkäjänteisempiä. Voitaisiin 
myös harkita, tulisiko hankkeille asettaa selkeä henkilövahinko-
onnettomuuksien vähentämistavoite tai tulisiko esimerkiksi 
edellyttää tarkastelua, millä perusteella hankkeen arvioidaan 
pienentävän liikennekuolemien riskiä. Koska tulosohjauksessa 
(operatiivinen taso) tulostavoitteet asetetaan aina vuodeksi ker-
rallaan, tarvitsee se rinnalle voimakkaan strategisen ohjauksen. 

Tiehallinnon laatimassa Pääteiden kehittämisperiaateluon-
noksessa korostuu voimakkaasti liikenneturvallisuuden paran-
taminen ja erityisesti kuolemaan ja vakaviin loukkaantumisiin 
johtavien onnettomuuksien torjunta. Näköpiirissä ei kuitenkaan 
ole sellaista tiemäärärahojen kasvua, joka mahdollistaisi vision 
toteutumisen lähitulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa, että vain osa 
hankkeista toteutuu suoraan tavoitetilan mukaisesti ja loput to-
teutetaan joko vaiheittain tai niillä tehdään vain pieniä palveluta-
soa tai turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Pääteiden suunnit-
telussa tulisikin seuraavaksi panostaa kustannustehokkaiden 
vaiheittain rakentamisperiaatteiden ja toimenpiteiden suunnitte-
luun. 

Osa haastateltavista koki, että liikenneturvallisuusasiat ovat 
hiukan erillään muusta Tiehallinnon toiminnasta ja se otetaan 
toiminnassa ”erikseen huomioon”. Keinona turvallisuuden roo-
lin korostamiseen tienpidossa nähtiin turvallisuuden integroimi-
nen ympäristöasioiden tavoin paremmin osaksi muuta toimintaa. 
Yksi syy ympäristöasioiden korostumiseen on se, että tiettyjä 
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ympäristöasioita on säädetty lailla. Liikenneturvallisuuden integ-
roitumista paremmin toimintaan voitaisiin edesauttaa esimerkik-
si siten, että tiepiirien liikenneturvallisuusvastaavilla voisi olla 
nykyistä suurempi rooli esimerkiksi pääteiden kehittämisessä. 

Tiehallinto vastaa yleisistä teistä sekä niiden ylläpidosta ja 
kehittämisestä osana liikennejärjestelmää. Tiehallinnon ohella 
mm. Poliisilla ja tulliviranomaisilla on käytössään keinoja lii-
kenneturvallisuuden parantamiseksi. Poliisi vastaa mm. liiken-
teen valvonnasta ja automaattisesta liikenteen kameravalvonnas-
ta. Tulliviranomaiset suorittavat mm. Suomeen saapuvien ajo-
neuvojen tarkastusta. Eri viranomaistahojen välistä yhteistyötä 
tulisi tehostaa, jotta liikenneturvallisuuden parantamistoimenpi-
teitä ja -toimia suunniteltaessa koko keinoarsenaali olisi suunnit-
telun käytössä. Liikenneturvallisuusnäkökulmasta tulisi hakea 
aina kustannustehokkainta toimenpidettä riippumatta siitä, mikä 
viranomaistaho siitä vastaa. 

Neliporrasperiaate on uusi ajattelutapa, joka voi parhaimmil-
laan olla hyvä työkalu suunnittelussa yleensä ja sen osana myös 
liikenneturvallisuuden parantamisessa. Jotta periaatteen kaikki 
hyödyt, mahdollisuudet sekä puutteet ja uhatkin voidaan tunnis-
taa, pitäisi asiaa selvittää enemmän Tiehallinnossa. Kyse ei ole 
suoraan nykyisen suunnittelujärjestelmän päälle liimattavasta 
menettelystä vaan sen täysmääräinen soveltaminen edellyttäisi 
todennäköisesti merkittäviäkin muutoksia liikennejärjestelmän 
suunnittelussa. 

”Hyvä liikenneturvallisuus” tai ”liikenneturvallisuuden pa-
rantaminen” ovat kaikille tienpidon piirissä toimiville tuttuja 
asioita. Kaikki tietävät, mitä ne tarkoittavat. Tienpidon ohjauk-
sen ja turvallisuustavoitteiden näkökulmasta on kuitenkin hiukan 
ongelmallista, että sanojen sisältö merkitsee eri ihmisille yllättä-
vänkin eri asioita. Kyse ei ole pelkästään esimerkiksi henkilöva-
hinko-onnettomuuksien sekä kuolemaan ja vakaviin loukkaan-
tumisiin johtavien onnettomuuksien priorisoinnista. Ihmiset ar-
vottavat asioita erilailla ja he hyväksyvät mm. ”erilaisen turval-
lisuustason”. Jonkun mielestä yksikin liikennekuolema on liikaa, 
jonkun mielestä tilanne on hyvä, kun liikennekuolemien määrä 
ei kasva. Mitä konkreettisempi tavoitellun turvallisuustason ku-
vaus ja turvallisuustavoitteet ovat, sitä selkeämmin ne ohjaavat 
suunnittelua ja ohjelmointia tienpidossa. Liikenneturvallisuuden 
osalta tätä konkretisointia on viime vuosina tapahtunut, mutta ei 
vieläkään riittävästi. Työtä pitää jatkaa. Samalla tulisi käydä 
keskustelua Tiehallinnon roolista liikenneturvallisuuden paran-
tamisessa. 
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LIITE 1/1 

Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka–Kouvola, yleissuunnitelma 

Suunnitelmassa ehdotettu hankkeen toteuttamispolku: 
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LIITE 2/1 

Kantatien 52, Salon itäisen ohikulkutien rakentaminen, yleissuunnitelma 

Yleiskartta toteutusehdotuksesta: 
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LIITE 3/1 

Valtatien 3 parantaminen yhteysvälillä Ylöjärvi–Vaasa, kehittämissuunnitelma 

Valtatien 3 keskeisimmät ongelmat välillä Ylöjärvi–Vaasa: 
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LIITE 4/1 

Kehä II välillä Turuntie–Hämeenlinnanväylä, ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 

Tutkitut linjausvaihtoehdot: 

 

 


