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Tiivistelmä 

Selvityksen tavoitteena oli tutkia erilaisia vaihtoehtoja ja tietolähteitä kävelyn ja 
pyöräliikenteen turvallisuutta kuvaaviksi indikaattoreiksi, joita Väylävirasto voi hyö-
dyntää toiminnassaan. Työssä tunnistettiin paitsi nykytilanteessa käyttöön sopivat 
indikaattorit, myös mahdollisesti tulevaisuudessa kehitettävät indikaattorit. Lisäksi 
laadittiin kuvaus indikaattorien päivityksestä, seurannasta ja hyödyntämisestä. 
Taustaksi selvitettiin esimerkkejä muista Euroopan maista sekä muiden Suomen 
organisaatioiden käyttämiä indikaattoreita. 

EU:n tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annettu muutosdirektiivi edellyt-
tää, että suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuteen ja turvallisuustilanteen seu-
rantaan kiinnitetään erityistä huomiota kaikissa tienpidon vaiheissa. Myös Euro-
pean Transport Safety Council (ETSC) suosittelee jäsenmaitaan asettamaan liiken-
neturvallisuustavoitteet ja määrittelemään indikaattorit niiden seurantaan. Ruot-
sissa, Norjassa ja Iso-Britanniassa on määritetty liikenneturvallisuusindikaattorit ja 
niitä on seurattu useita vuosia. Kaikissa maissa on määritelty myös erikseen käve-
lyn ja pyöräliikenteen turvallisuutta kuvaavia indikaattoreita. Tanskassa ja Alanko-
maissa indikaattoreiden määritystyö on käynnissä.   

Ensisijaisiksi Väyläviraston jalankulun ja pyöräliikenteen turvallisuutta kuvaaviksi 
indikaattoreiksi määriteltiin maanteillä kuolleiden, vakavasti loukkaantuneiden 
sekä loukkaantuneiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määriin, suojateiden oh-
jeidenmukaisuuteen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapitoon liittyvät in-
dikaattorit. Lisäksi ns. täydentäviksi indikaattoreiksi määritettiin terveydenhuollon 
tapaturma-aineistoihin, tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksiin sekä muihin jalankul-
kijoiden ja pyöräilijöiden tieympäristön olosuhdetietoihin perustuvia indikaatto-
reita. Ensisijaisille indikaattoreille asetettiin myös tavoitetasot.  

Indikaattoreiden seurannan tarkoituksena on löytää liikenneturvallisuuden osa- 
alueita, joihin toimenpiteitä tulisi ensisijaisesti kohdistaa tavoitteiden saavutta-
miseksi. Lisäksi indikaattoreita voidaan hyödyntää toimenpiteiden priorisoinnissa 
ja ohjelmoinnissa. Indikaattoritiedot päivitetään vuosittain ja kehitystä verrataan 
laskennalliseen tavoite- ja hälytysraja-arvoon. Mikäli kehitys ei ole toivotun mukai-
nen, hälytysraja-arvot kertovat sen hyvin suoraviivaisesti. Onnettomuusindikaatto-
rien hälytysrajan ylittyessä kyseiseen indikaattoriin tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. Seurantatyön helpottamiseksi on laadittu vuosittain helposti päivitettäviä 
taulukoita 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka olika alternativ och informationskällor som 
indikatorer som beskriver gång- och cykeltrafikens säkerhet, och vilka Trafikleds-
verket kan använda i sin verksamhet. I arbetet identifierades inte bara indikatorer 
som är lämpliga för användning i den nuvarande situationen, utan även indikatorer 
som kan komma att utvecklas i framtiden. Dessutom utarbetades en beskrivning 
av uppdatering, uppföljning och utnyttjande av indikatorerna. Som bakgrund 
utreddes exempel från andra europeiska länder samt indikatorer som används av 
andra finländska organisationer. 

EU:s direktiv om förvaltning av vägars säkerhet förutsätter att särskild uppmärk-
samhet fästs på säkerheten för oskyddade trafikanter och övervakning av säker-
hetssituationen i alla skeden av vägunderhåll. Även European Transport Safety 
Council (ETSC) rekommenderar att dess medlemsstater fastställer trafiksäker-
hetsmål och definierar indikatorer för uppföljning av dem. Trafiksäkerhets-
indikatorer har fastställts i Sverige, Norge och Storbritannien och dessa har följts 
upp i flera år. Indikatorer som beskriver gång- och cykeltrafikens säkerhet har 
också fastställts separat i alla länder. I Danmark och Nederländerna pågår arbete 
med att fastställa indikatorer.   

Trafikledsverkets primära indikatorer för beskrivning av gång- och cykeltrafikens 
säkerhet definierades som indikatorer med anknytning till antalet omkomna, 
allvarligt skadade samt skadade fotgängare och cyklister, övergångsställenas 
överensstämmelse med anvisningarna samt underhållet av gång- och cykelleder. 
Som s.k. kompletterande indikatorer definierades dessutom indikatorer baserade 
på hälsovårdens olycksmaterial, undersökningar av trafikantnöjdhet samt uppgifter 
om vägförhållanden för fotgängare och cyklister. Även målnivåer fastställdes för 
de primära indikatorerna.  

Syftet med uppföljning av indikatorerna är att hitta delområden för trafiksäker-
heten dit åtgärder i första hand bör inriktas för att uppnå målen. Indikatorerna kan 
dessutom utnyttjas för att prioritera och programmera åtgärder. Informationen om 
indikatorerna uppdateras årligen och utvecklingen jämförs med det beräknings-
mässiga mål- och larmgränsvärdet. Om utvecklingen inte överensstämmer med 
den önskade, påvisar larmgränsvärdena detta mycket linjärt. Om olycks-
indikatorernas larmgräns överskrids ska särskild uppmärksamhet ägnas åt den 
aktuella indikatorn. För att underlätta observationsarbetet har man utarbetat 
tabeller som uppdateras årligen. 
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Abstract 

The aim of the study was to examine various options and data sources as indicators 
of the safety of pedestrian and cycling traffic for the Finnish Transport Infra-
structure Agency to utilise in its operations. In addition to indicators suitable for 
use in the current situation, the study also identified indicators that may be 
developed in the future. A description of the updating, monitoring and utilisation 
of the indicators was also prepared. Examples from other European countries as 
well as indicators in use by other Finnish organisations were examined as 
background information. 

The EU directive on the management of road infrastructure safety requires special 
attention to be paid to the safety of unprotected road users and the monitoring of 
the safety situation in all stages of road maintenance. The European Transport 
Safety Council (ETSC) also recommends that its member states set traffic safety 
targets and define indicators for their monitoring. Road safety indicators have been 
defined in Sweden, Norway and the UK and have been monitored for several years. 
Indicators for the safety of walking and cycling have also been defined separately 
in all countries. In Denmark and the Netherlands, work is under way to establish 
indicators.   

The primary indicators for the safety of pedestrian and cycling traffic were defined 
by the Finnish Transport Infrastructure Agency as indicators related to the number 
of pedestrians and cyclists killed, seriously injured and injured on the roads, the 
compliance with instructions of pedestrian crossings and the maintenance of 
pedestrian and cycling routes. In addition, indicators based on accident data from 
health care, road user satisfaction surveys and other road environment conditions 
data for pedestrians and cyclists were determined as so-called complementary 
indicators. Target levels were also set for the primary indicators.  

The purpose of monitoring indicators is to find zones of road safety where 
measures should be primarily targeted in order to achieve the objectives. In 
addition, the indicators can be used for prioritising and programming measures. 
The indicator data are updated annually and the development is compared with 
the calculated target and alert limit value. If the development is not as planned, 
the alert limit values will indicate this in a very straightforward manner. When the 
alert limit for accident indicators is exceeded, special attention should be paid to 
the indicator in question. In order to facilitate the monitoring work, easily 
updatable tables have been drawn up annually. 
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Esipuhe 

Työssä määriteltiin kävelyn ja pyöräliikenteen turvallisuutta kuvaavat indikaattorit, 
joita Väylävirasto voi hyödyntää toiminnan suunnittelussa, ohjelmoinnissa ja toi-
menpiteiden priorisoinnissa. Lisäksi laadittiin kuvaus indikaattorien päivityksestä, 
seurannasta ja hyödyntämisestä. Ensisijaisten indikaattoreiden lisäksi tunnistettiin 
täydentävät ja tulevaisuudessa kehitettävät indikaattorit.  

Väyläviraston toimeksiannosta työstä vastasivat yhteistyössä Sitowise Oy ja Destia 
Oy. Työhön osallistuivat Sitowisestä Noora Airaksinen ja Minna Koukkula ja Desti-
asta Antti Heininen, Elisa Huotari, Christel Kautiala ja Hanna Puolimatka. Tilaajan 
puolelta työtä ohjasivat Maija Rekola ja Auli Forsberg. Lisäksi ohjausryhmätyös-
kentelyyn osallistui Seppo Heikkinen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 

Helsingissä joulukuussa 2021 

Väylävirasto 
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1 Johdanto 

Kävelyä ja pyöräliikennettä edistetään voimakkaasti ja Väylävirastolla on tarve seu-
rata näiden kulkumuotojen turvallisuustilannetta maantieverkolla. Myös EU:n ta-
solla keskustellaan parhaillaan yhtenäisistä turvallisuutta kuvaavista indikaatto-
reista, joiden avulla esimerkiksi jäsenmaiden tilannetta olisi mahdollista vertailla. 
Lisäksi EU:n tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annettu muutosdirektiivi 
(EU) 2019/1936 edellyttää, että suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuteen ja tur-
vallisuustilanteen seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota kaikissa tienpidon vai-
heissa. Mitään virallisia tai ohjeita siitä, millaisia indikaattorien tulisi olla, ei ole 
kuitenkaan toistaiseksi annettu. Esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on 
määritelty kansallisia myös jalankulkijoiden ja pyöräliikenteen turvallisuutta kuvaa-
via tunnuslukuja, joita on jo useamman vuoden ajan seurattu. 

Tämän selvityksen tavoitteena oli tutkia erilaisia vaihtoehtoja ja tietolähteitä käve-
lyn ja pyöräliikenteen turvallisuutta kuvaaviksi indikaattoreiksi Suomessa. Taus-
taksi selvitettiin esimerkkejä muista Euroopan maista sekä muiden Suomen orga-
nisaatioiden käyttämiä indikaattoreita. Ensisijaisena tavoitteena oli kuitenkin löytää 
Suomeen ja Väylävirastolle parhaiten sopivat indikaattorit. Tarkasteluissa keskityt-
tiin Väyläviraston vastuulla olevaan maantieverkkoon ja sen tieympäristön turval-
lisuutta kuvaaviin tietoihin. Onnettomuustilastojen sekä tierekisteritietojen lisäksi 
tutkittiin myös terveydenhuollon tietolähteitä. Työssä tunnistettiin paitsi nykytilan-
teessa käyttöön sopivat indikaattorit, myös mahdollisesti tulevaisuudessa rekiste-
ritietojen täydentyessä kehitettävät indikaattorit. Lisäksi laadittiin kuvaus indikaat-
torien päivityksestä, seurannasta ja hyödyntämisestä. 
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2 Indikaattoriesimerkit Euroopasta sekä 
kotimaisista organisaatioista  

2.1  Selvitysmenetelmät 

Työn alussa tehtiin kirjallisuuskatsaus muissa pohjoismaissa sekä Alankomaissa ja 
Britanniassa käytettävistä kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta kuvaavista indikaatto-
reista ja tunnusluvuista. Kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin myös ETSC:n suosituk-
set jäsenmaiden turvallisuustilanteen seurannasta. Kirjallisuuskatsauksen päätu-
lokset on esitetty luvussa 2.2. 

Taustatiedoksi selvitettiin myös Suomessa toimivien muiden organisaatioiden indi-
kaattoreita ja niiden seurantamenetelmiä tutustumalla muun muassa Terveyden ja 
hyvinvointilaitoksen (THL), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Traficomin ja  
Tilastokeskuksen käyttämiin indikaattoreihin. Lisäksi haastateltiin sähköpostitse 
THL:n, Traficomin (Liikenne- ja viestintävirasto) ja SYKEn edustajia. Indikaattoreita 
löytyi paljon ja lukuun 2.3 koottiin niistä vain muutamia esimerkkejä. 

2.2  Muiden maiden indikaattoreiden tarkastelu 

2.2.1  Ruotsi  

Ruotsissa on reilut kymmenen vuotta (vuodesta 2008 alkaen) ollut käytössä poliit-
tiseen päätöksentekoon kytkeytyvä liikenneturvallisuuden indikaattorijärjestelmä, 
jonka tavoitteena on ohjata ja edistää liikenneturvallisuustyötä ja -toimenpiteitä. 
Ruotsissa hallitus on antanut Väylävirastolle (Trafikverket) tehtävän koordinoida 
laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja indikaattorijärjestelmä toimii työkaluna 
työssä. Indikaattoreiden seurantaan liittyen järjestetään tulosseminaari (resultat-
konferens) vuosittain.  

Ruotsin indikaattorijärjestelmä sisältää kaksi kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvää indi-

kaattoria (Kuva 1) ja ne ovat määritelty seuraavalla tavalla /1/: 

 (9) Turvalliset jalankulku-, pyöräily- ja mopoiluylitykset.  Jk/pp/mopo -ylitys 
on turvallinen, jos se on eritasoratkaisu tai 85% ajoneuvoista ajaa korkein-
taan 30 km/h:ssa ylityskohdassa. 

 (10) Pyöräilyväylien hoito ja kunnossapito. Osuus vähintään 40 000 asuk-
kaan kunnista, jotka suorittavat hoidon ja kunnossapidon hyvällä laatu- 
tasolla kunnan pääpaikkakunnan tärkeimmillä pyöräväylillä. Hyvällä laa-
dulla tarkoitetaan asetettujen laatuvaatimusten täyttymistä koskien talvi-
kunnossapitoa, kesähoitoa sekä soran ja lehtien harjausta. Indikaattori pe-
rustuu kunnille kohdistuvan kyselytutkimuksen vastauksiin, joka tehdään 
kunnille joka toinen vuosi. 
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Kuva 1. Ruotsin indikaattorijärjestelmä. (9=Turvalliset jalankulku-, pyöräily- ja 
mopoiluylitykset. 10=Pyöräilyväylien hoito ja kunnossapito) 

2.2.2  Norja  

Norjassa on vuodesta 2014 ollut käytössä nykyinen liikenneturvallisuuden indikaat-
torijärjestelmä ja tulosseminaareja on järjestetty vuodesta 2015 alkaen /2/.  Nor-
jan valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Nasjonal transportplan 
2018-2029) esitettyjä tavoitteita seurataan indikaattorijärjestelmän avulla. Lisäksi 
indikaattorit näyttävän suunnan, mihin toimenpidesuunnitelmassa 2018-2021 ol-
laan menossa. Indikaattoreita on yhteensä 22 kappaletta. Neljä näistä ovat kävelyn 
ja pyöräilyn turvallisuuteen liittyviä indikaattoreita, joista kaksi koskevat liikenne-
järjestelyjä (Kuva 2). 

 

Kuva 2. Norjan kaksi kävelyn ja pyöräilyn liikennejärjestelyjä koskevaa indikaatto-
ria. (Rakennettujen jk/pp-väylien pituus valtateiden varsilla ja Rakennettujen 
jk/pp-väylien pituus "lääninteiden" (=muut maantiet) varsilla  

Norjan kaksi kävelyn ja pyöräilyyn liittyvää indikaattoria on määritelty seuraavalla 
tavalla: 

 Rakennettujen jalankulku- ja pyöräilyväylien pituus valtateiden varsilla 
 Rakennettujen jalankulku ja pyöräilyväylien pituus "lääninteiden" (=muut 

maantiet) varsilla 
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2.2.3  Tanska  

Tanskassa laaditaan parhaillaan valtakunnallista infrastruktuurin toimenpideohjel-
maa vuosille 2021−2030. Tanska on ottamassa käyttöön EU:n suosittelemia indi-

kaattoreita. Nämä indikaattorit eivät kuitenkaan sisällä kävelyyn ja pyöräilyyn liit-
tyviä indikaattoreita mutta parhaillaan Tanskassa ollaan mukana EU-tasolla kehit-
tämässä niitä.  

2.2.4  Alankomaat  

Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuudella on oma merkittävä roolinsa Alankomaiden lii-
kenneturvallisuusstrategiassa, joka julkaistiin joulukuussa 2018. Strategiassa ei ole 
kuitenkaan vielä määritetty liikenneturvallisuusindikaattoreita, sillä parhaita mah-
dollisia kokonaisuuksia ja niiden käyttöä alettiin tutkimaan vasta vuonna 2020. 
Alankomaissa tavoitteena onkin, että indikaattorit olisi asetettu viimeistään vuonna 
2025. Tämänhetkisten tietojen mukaan eri virastot ja hallintoelimet muodostavat 
omat turvallisuusindikaattorit, joita seurataan tahoillaan. Alankomaissa liikennetur-
vallisuustyötä ohjaa nollavisio, joka auttaa myös tulevaisuuden tavoitteiden ase-
tannassa. Turvallisuusindikaattorien peruslähtökohtana toimivien SMART-indikaat-
torien tulee olla spesifejä, mitattavia, realistisesti saavutettavia, relevantteja sekä 
ajallisesti mitattavia. Näitä perusmääreitä seuraamalla indikaattorien ja tavoittei-
den seuranta pysyy lähtökohtaisesti mielekkäänä. /3/ 

Alankomaissa on käynnissä tällä hetkellä ”Tour de Force” -yhteistyökokonaisuus, 
jonka tavoitteena on lisätä alankomaalaisten pyöräiltyjä kilometrejä 20%:lla vuo-
teen 2027 mennessä. Yhteistyökokonaisuuden muodostavat hallitus, provinssien 
ja kuntien edustus, yksityiset toimijat, Alankomaiden tietoinstituutti sekä pyöräilyä 
edistävät tahot. Tour de Forcen ensimmäisen vaiheen tulokset vuosina 2017−2020 

olivat erinomaisia ja tällä hetkellä yhteistyökokonaisuudessa ollaankin toisessa vai-
heessa. Tour de Forcen osalta on määritelty kaiken kaikkiaan viisi tavoitetta. Tur-
vallisuuteen liittyviä tavoitteita ovat muun muassa: 

 Turvallinen infrastruktuuri pyöräilyyn 
 Turvallinen koulu- ja työmatkapyöräily 

 Iäkkäämpien ihmisten turvallisemman pyöräilyn korostaminen. /4/ 

Pyöräinfran riski-indikaattorien määrittelyssä Alankomaissa on tarkoitus pilotoida 
CycleRAP-ohjelmaa, joka mallintaa pyöräverkkoa ja sen riskejä 25 metrin välein. 
Väylien tiedonkeruu tapahtuu pyöräväyliä kuvaamalla, jonka jälkeen saatuun da-
taan lisätään esimerkiksi liikennemäärätietoja. Ohjelma korostaa proaktiivisuutta, 
sillä tiedot välitetään myös kaupunkien tietoon. Näin ollen voidaan toteuttaa infran 
investointisuunnitelmia ja parantaa jo aikaisemmin datan avulla kohdennettuja 
paikkoja. /5/ 

2.2.5  Iso-Britannia 

Iso-Britanniassa on jo nykyisellään määritelty kolme indikaattoria kävelylle ja pyö-
räilylle, joita seurataan hallituksen tasolta asti. Indikaattorit ovat hyvin perinteisiä 
ja myös maailmalla tunnettuja: 

 Onnettomuuksissa kuolleet kävelijät ja pyöräilijät 
 Onnettomuuksissa kuolleet tai vakavasti loukkaantuneet kävelijät ja pyö-

räilijät 

 Matkan määrä (miljardia mailia), arvio 
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Iso-Britanniassa vaikuttava RoSPa (Royal Society for the Prevention of Accidents) 
on julkaissut laajan tutkimuksen jalankulun turvallisuudesta elokuussa 2018. Sel-
keiden indikaattorien julkaisun sijasta, tutkimuksen tärkeimmät toimet liittyvät inf-
ran ja teknologian parantamiseen. Toiveena on kuitenkin, että Iso-Britanniassa 
julkaistaisiin mittareita, jotka korostavat terveellistä ja kestävää matkustamista. 
Tutkimuksessa merkittävänä tavoitteena on lisätä kävelijöiden määrää kulkuta-
pana, kuitenkin niin, ettei onnettomuuksien määrä nouse samassa linjassa. /6/ 

PACTS:n (Parliamentary Advisory Council for Transport Safety) toimeksiannosta on 
toteutettu erillinen turvallisuusindikaattoritutkimus, joka julkaistiin lokakuussa 
2018. Raportissa suositellaan yhtä, teiden turvallisuuteen liittyvää indikaattoria, 
joka linkittyy osittain kävelyyn ja pyöräilyyn. Sen sijaan tarkempaan tutkimukseen 
raportissa määriteltiin kaksi kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvää indikaattoria: /7/ 

 pyöräilykypärän käyttöprosentti 
 kävely- ja pyöräilyväylien laadukas kunnossapito, johon nykyisellään ei ole 

vielä määritelmää 

Yksittäisenä huomiona indikaattoreista, PACTS:n toimeksiannosta toteutetussa ra-
portissa todetaan, että Ruotsi voidaan nykyisellään nähdä indikaattorien malli-
maana. /7/ 

2.3  Muiden organisaatioiden indikaattorit 
kotimaassa 

2.3.1  Suomessa käytössä olevia indikaattoreita 

Traficom seuraa liikennejärjestelmän tilaa muun muassa turvallisuusindikaattorei-
den avulla. Osalle näistä indikaattoreista on asetettu tavoitteet ja niitä verrataan 
toteutuneeseen määrään, osaa tilastoidaan vain toteutuneissa määrissä. Tieliiken-
teen seurannassa käytetään muun muassa seuraavia indikaattoreita: 

 kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä tieliikenteessä suhteessa 
tavoitteeseen 

 kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin 
 kuolleet ja loukkaantuneet onnettomuusluokittain 
 kuolleet ja loukkaantuneet ikäryhmittäin 
 tieverkon kunto 

Edellä mainitut indikaattorit olivat muiden organisaatioiden indikaattoreista lähim-
pänä tähän työhön liittyviä. /8/ 

Findikaattori.fi sivustolla Tilastokeskus ylläpitää indikaattoreita eri aihealueittain 
/9/. Yhdyskuntarakenne ja liikenne -aiheista löytyy muun muassa Tieliikenne- 
onnettomuudet indikaattori. Tieliikenneonnettomuudet indikaattorista nähdään 
tieliikenteessä kuolleet vuodesta 1960 alkaen, mutta tavoitetta tähän ei ole ase-
tettu. Tietoja kerrotaan käytettävän liikenneturvallisuustilanteen seurantaan kan-
sallisella ja kansainvälisellä tasolla. /9/ 
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Todettiin, että suurin osa muiden organisaatioiden käyttämistä indikaattoreista on 
hyvin erityyppisiä sisällöltään ja informaatioltaan verrattuna siihen mitä tässä 
työssä etsitään. Muiden organisaatioiden käyttämistä indikaattoreista saatiin kui-
tenkin hyvää taustatietoa ja ideoita indikaattoreiden esitystapaan. 

2.3.2  Haastattelutulokset 

Haastatteluilla pyrittiin selvittämään sekä käytössä olevia indikaattoreita että niiden 
seurantajärjestelmiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on käytössään 
useita eri indikaattoreita /10/. Indikaattoreita löytyy sotkanet.fi-sivustolta /11/, 
jossa on muun muassa tapaturmaindikaattoreita sekä terveytemme.fi-sivustolta 
/12/, jossa julkaistaan väestötutkimuksiin perustuvia indikaattoreita. Niistä löytyy 
muun muassa FinSote indikaattorit, joissa on mukana myös turvallisuuteen liittyviä 
indikaattoreita. THL:n indikaattoreissa käytetään tietolähteinä Hoitoilmoitusrekis-
teriä (Hilmo) sekä kuolemansyyaineistoa. Lisäksi THL tekee väestökyselyitä, kuten 
FinSote, FinTerveys ja Kouluterveyskyselyitä. THL:n Terveydenedistämisaktiivisuu-
den vertailutietokanta (TEAviisari) käytetään myös tietolähteinä /13/. Vuosittain 
tehdään ajot Hilmosta ja kuolemansyykannasta, joiden tiedot päivitetään sotka-
net.fi-sivustolle. FinSote seurantaa tehdään suppeana vuosittain ja laajempana 
joka toinen vuosi. Tiedot näkyvät terveytemme.fi-sivustolla. FinTerveys tutkimus 
tehdään joka neljäs vuosi ja TEAviisari kuntajohto tiedonkeruu sekä Kouluterveys-
kysely joka toinen vuosi. /10/ 

Traficomin haastattelussa kävi ilmi, että YK:lla ja Maailman terveysjärjestö WHO:lla 
on vahva suositus, että tieliikenteen seurannassa ja tavoitteiden asettamisessa 
otettaisiin käyttöön indikaattorit /14/. EU-komissio on linjannut kahdeksan indi-
kaattoria, joita komissio suosittelee EU-maissa käytettäväksi. Indikaattorit ovat 
muun muassa turvavälineiden käyttöön, ajonopeuteen, ajoneuvokantaan, alkoho-
lin vaikutuksen alaisena ajamiseen ja teiden infrastruktuurin turvallisuuteen liitty-
viä. Infraindikaattoreiden sisältö on kuitenkin vielä avoin. Haastattelussa todettiin, 
että on alkamassa EU-komission osittain rahoittama tutkimushanke indikaatto-
reista, jossa Suomen osalta mukana ja rahoittajina ovat Traficom ja Väylävirasto. 
Mukana hankkeessa on myös Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Tutkimushank-
keessa keskitytään Suomen osalta infraindikaattoreihin, ajatuksena on edistää  
Tarvan tyyppistä rekisteritietoihin perustuvaa menettelyä sekä tarkkaamatto-
muutta, josta ei ole vielä seurantatietoa. Todennäköisesti Suomenkin tulee lähi-
vuosina raportoida indikaattoritietoja WHO:lle sekä EU:lle. Lähes kaikki länsimaat 
ovat asettaneet indikaattoreita, joten Suomellakin on siihen tarvetta. Muun muassa 
seurannan ja vertailun kannalta olisi järkevää, että ainakin pääosa indikaattoreista 
olisi Suomessa samoja kuin EU:ssa. /14/ 

Suomen Ympäristökeskuksella on käytössään useita eri indikaattoreita. SYKEllä on 
käytössään muun muassa Ympäristön tilan /15/, Yhdyskuntarakenteen /16/ sekä 
Vihreän kasvun /17/ indikaattoreita. SYKE käyttää indikaattoreiden tietolähteinä 
omia tietovarantojaan sekä Tilastokeskuksen tietoja.  
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3 Indikaattorien määritys ja tietolähteet  

3.1  Onnettomuus- ja tapaturmatiedot 

Liikenneonnettomuuksiin liittyvät tiedot ovat keskeisiä mittareita liikenneturvalli-
suustilanteen seuraamisessa. Kävelyn ja pyöräliikenteen turvallisuutta kuvaavien 
indikaattorien määrityksessä lähtökohtana oli tarkastella Väyläviraston vastuulla 
olevilla maanteillä tapahtuneita jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden henkilövahinkoja 
ja muodostaa niihin perustuvia seurantamittareita eli indikaattoreita. Koko Suomen 
kokonaiskuva koettiin kuitenkin myös tärkeäksi, minkä vuoksi tietoja koottiin myös 
koko tieverkolta. Työssä hyödynnettiin pääasiassa poliisin tietoon perustuvaa tie-
liikenneonnettomuustilastoa, koska se on ainoa tilasto, josta voidaan erotella 
maanteillä tapahtuneet onnettomuudet. Tilastoon liittyvien kattavuuspuutteiden 
vuoksi selvitettiin myös mahdollisuuksia saada seurattavaa tietoa terveydenhuollon 
tilastoista. 

Samoja indikaattoreita voi hyödyntää myös alueellisella tasolla liikenneturvallisuus-
työssä. ELY-keskuksen seuraavatkin jo nykytilanteessa tarkasti alueen onnetto-
muustietoja. Tämän työn yhteydessä koottiin alueellista tietoa erityisesti harvem-
min hyödynnettävistä terveydenhuollon aineistoista. Alueellinen tieto on koottu ra-
portin liitetaulukoihin.  

Tieliikenteessä kuolleet jalankulkijat ja pyöräilijät   

Liikenneturvallisuustyön keskiössä on kuolemien ja vakavien loukkaantumisten eh-
käisy, joten kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrän seuranta on tärkeää. 
Tieliikenteessä kuolleiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrästä on olemassa 
kattavaa ja luotettavaa tietoa. Perustietona seurataan kuolleiden jalankulkijoiden 
ja pyöräilijöiden määriä koko Suomen tieverkolla. Väyläviraston maanteillä kuollei-
den jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrän seuranta yhtenä ryhmänä on järke-
vää, koska vuotuiset määrät ovat pieniä. On kuitenkin tärkeää, että tiedostetaan 
muutokset molemmissa ryhmissä, koska kyseessä on hyvin erityyppiset kulkumuo-
dot. Lisäksi seurataan kuolleiden määrää erikseen valta- ja kantateillä ja muilla 
maanteillä.  

Absoluuttisten lukujen lisäksi seurattavaksi indikaattoriksi määriteltiin kuolleiden 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden suhteellinen osuus kaikista tieliikenteessä kuol-
leista. Sen avulla voidaan nähdä kuinka jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tilanne 
kehittyy muihin tienkäyttäjäryhmiin nähden.  

Tietolähde:   

 Poliisin tietoon perustuva Tilastokeskuksen ylläpitämä tieliikenneonnetto-
muustilasto (avoin tietokanta) tai Väyläviraston tierekisteri.  

Tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneet jalankulkijat ja pyöräilijät  

Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi EU:n suositteleman yhteisen vakavuus- 
kriteerin (MAIS 3+, Maximum Abbreviated Injury Scale) mukaisesti on Suomessa 
käytössä/18/, mutta tilastossa on edelleen ongelmia mm. valmistumisen viiveessä 
sekä poliisin tietoon perustuvan virallisen tieliikenneonnettomuustilaston ulkopuo-
lelle jääneiden tapausten taustatiedoissa (paikkatieto puuttuu). Luotettavimman 



Väyläviraston julkaisuja 43/2021 15 
 

 

kuvan antaa koko Suomen tieverkolla vakavasti loukkaantuneiden jalankulkijoiden 
ja pyöräilijöiden määrään seuranta. Kokonaismäärä on kattava myös pyöräilijöiden 
kohdalla koska tiedon tuottamisessa hyödynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen (THL) hoitoilmoitusjärjestelmän tietoja.  Maanteiden kohdalla vakavasti 
loukkaantuneiden kokonaismäärää ei ole mahdollista seurata, vaan tieto saadaan 
ainoastaan poliisin tietoon tulleista tapauksista, mutta myös tämä mittari katsottiin 
tarpeelliseksi indikaattoriksi. Maanteiden vakavia loukkaantumisia seurataan tie-
luokittain (valta- ja kantatiet sekä muut maantiet) sekä erikseen taajama-alueella.  
Pääindikaattoreina tarkastellaan jalankulkijoita ja pyöräilijöitä yhdessä, mutta ko-
konaismääriä seurataan myös erikseen.   

Erillisenä tietona seurataan virallisen tilaston ulkopuolelle jääneiden vakavasti louk-
kaantuneiden (MAIS 3+) määrää. Se tuottaa hyvää taustatietoa virallisen tilaston 
kattavuudesta vakavien loukkaantumisen kohdalla.  

Kuolemien tapaan absoluuttisten lukujen lisäksi seurattavaksi indikaattoriksi mää-
riteltiin vakavasti loukkaantuneiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden suhteellinen 
osuus kaikista tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneista. Sen avulla voidaan seu-
rata kuinka jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tilanne kehittyy muihin tienkäyttäjä-
ryhmiin nähden.  

Tietolähde:   

 Poliisin tietoon perustuva Tilastokeskuksen ylläpitämä tieliikenneonnetto-
muustilasto sekä Tilastokeskuksen vuosittain tuottama tietoa virallisen ti-
laston ulkopuolelle jääneistä vakavasti loukkaantuneista. Tiedot saa pää-
osin avoimesta tietokannasta. Maanteiden taajamien vakavat loukkaantu-
miset saa erillisellä tietopyynnöllä. 

Tieliikenteessä loukkaantuneet jalankulkijat ja pyöräilijät 

Kaikkien loukkaantuneiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrän seuranta po-
liisin tietoon perustuvaan viralliseen tieliikenneonnettomuustilastoon perustuen on 
ongelmallista kahdesta syystä. Tiedetään, että tilaston kattavuus on pyöräilijöiden 
kohdalla erittäin puutteellinen, koska sieltä puuttuvat mm. lähes kaikki pyöräilijöi-
den yksittäisonnettomuudet (kaatumiset), joissa poliisi ei pääsääntöisesti käy pai-
kalla /18/, /19/. Sen lisäksi poliisin tilaston kattavuus tieliikenteessä loukkaantu-
neiden kohdalla kokonaisuudessaan on viime vuosina heikentynyt, mikä saattaa 
selittää osan loukkaantuneiden määrän vähenemisestä. Poliisin tietoon perustuva 
tilasto on kuitenkin ainoa, josta voidaan erotella maanteillä tapahtuneet onnetto-
muudet kuntien ylläpitämien katujen onnettomuuksista. Joten puutteista huoli-
matta, mutta ne tiedostaen, yhtenä indikaattorina seurataan myös poliisin tietoon 
perustuvan tilastossa olevien loukkaantuneiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
määriä kokonaisuudessaan koko tieverkolla sekä maantieverkolla (valta- ja kanta-
tie, muut maantiet). Lisäksi seurataan suojateillä ja taajama-alueilla loukkaantu-
neiden määriä. 

Kuolemien ja vakavasti loukkaantuneiden tapaan absoluuttisten lukujen lisäksi seu-
rattavaksi indikaattoriksi määriteltiin loukkaantuneiden jalankulkijoiden ja pyöräili-
jöiden suhteellinen osuus kaikista tieliikenteessä loukkaantuneista virallisessa tie-
liikenneonnettomuustilastossa. Sen avulla havaitaan, kuinka jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden tilanne kehittyy muihin tienkäyttäjäryhmiin nähden.  
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Sairaalahoitoa vaatineista loukkaantuneista kattavin tieto on terveydenhuollon jär-
jestelmissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusjärjestelmästä 
(Hilmo) saa tietoa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osastohoidossa 
ja päiväkirurgiassa hoidettujen liikennetapaturmissa loukkaantuneiden potilaiden 
määristä. Tiedon toimittamisvelvollisuus koskee sekä julkisen että yksityisen sai-
raanhoidon palveluntuottajia /20/. Huomattavaa on, että näiden lisäksi tapatur-
missa loukkaantuneita hoidetaan avokäynneillä sekä perusterveydenhuollossa että 
erikoissairaanhoidossa. Hilmosta saa tietoa erikseen jalankulkijoista ja pyöräili-
jöistä. Tienkäyttäjäryhmäjako perustuu ICD-10 tautiluokituksen /21/ vammojen 
sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt -tietoon, jossa jalankulkijat ovat ryhmissä 
V01-V09 (Jalankulkijan liikennetapaturmat) ja pyöräilijät ryhmissä V10-V19 (Pyö-
räilytapaturmat). Ulkoisen syyn luokitus perustuu lääkärin kirjaukseen. Vuodesta 
2018 alkaen ulkoisen syyn kirjaukseen tuli muutos, jonka jälkeen hoitojaksolle on 
voinut merkitä useita ulkoisia syitä ja se on voinut hieman vaikuttaa hoitojaksojen 
määrätietoon.  

Hoitoilmoitusjärjestelmästä ei ole mahdollista saada tietoja tieluokittain, koska ta-
paturmien tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Indikaattorina seurataan jalankulkijoi-
den ja pyöräilijöiden tapaturmista aiheutuneiden hoitojaksojen kokonaismääriä pe-
rusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vuodeosastolla. Huomattavaa on, että 
ennen vuotta 2017 luvut sisälsivät myös päiväkirurgian hoitojaksot. Seurattaessa 
sekä virallisen tilaston että terveydenhuollon tietoja, voidaan havaita erot louk-
kaantuneiden määrissä ja kehitystrendeissä eri tilastoissa. Hoitoilmoitusjärjestel-
män tiedoissa ovat kattavasti myös yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneet 
pyöräilijät, joita on hieman yli puolet kaikista loukkaantuneista /22/. Nämä tapauk-
set puuttuvat polisiin tilastosta käytännössä lähes kokonaan. Jalankulkijoiden koh-
dalla molemmissa tilastoissa on kyse aina törmäämisestä toiseen osapuoleen, 
koska jalankulkijan yksin kaatumista ei katsota liikenneonnettomuudeksi kummas-
sakaan tilastossa.  Luvut eivät ole muutenkaan vertailukelpoisia, koska poliisin  
tilastossa loukkaantuneeksi määritellään henkilö, jonka vammat vaativat hoitoa 
(kotona tai hoitolaitoksessa). Hoitoilmoitusjärjestelmään perustuva indikaattori 
puolestaan kuvaa osastohoitojaksojen määrää. 

Hoitoilmoitusjärjestelmästä on saatavissa tietoa myös loukkaantuneiden erikoissai-
raanhoitoon liittyvistä kustannuksista, mikä todettiin hyvin mielenkiintoiseksi seu-
rattavaksi taustatiedoksi kuvamaan lähinnä tapaturmien seurauksia. Hoitokustan-
nuksia seurataan vuosittain erikseen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta. Hoi-
tokustannukset ovat hoitopäivien kustannusarvioita, joita on määritetty PERFECT-
hankkeessa luodulla menetelmällä /23/.     

Tietolähteet:  

 Poliisin tietoon perustuva Tilastokeskuksen ylläpitämä tieliikenneonnetto-
muustilasto, josta tiedot saa pääosin avoimesta tietokannasta. Maantei-
den taajama-alueilla ja suojateillä tapahtuneet loukkaantuneiden määrät 
saa erilliselä tietopyynnöllä. Vastaavat tiedot saa myös Väyläviraston  
onnettomuusrekisteristä  

 Hoitoilmoitusjärjestelmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilastollinen 
vuosikirja 2020 /24/ ja erilliset tietopyynnöt /22/.  
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3.2  Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset 

Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusten tavoitteena on tuottaa tietoa yk-
sityishenkilöiden ja raskaan liikenteen edustajien maanteihin liittyvistä kokemuk-
sista ja mielipiteistä. Tutkimukset tuottavat valtakunnallisen tason tiedon lisäksi 
tietoa ELY-keskusten ja tienhoidon urakka-alueiden tasolla. Tässä yhteydessä hyö-
dynnetään yksityishenkilöiden näkemyksiä jalankulku- ja pyöräilyväylien olosuh-
teista ja turvallisuudesta valtakunnan tasolla. Viimeisimpien tutkimusten yksityis-
henkilöiden vastaajamäärät olivat 8 116 kpl (talviajan tutkimus 2020) /25/, 8 868 
kpl (talviajan tutkimus 2019) /26/ ja 3 405 kpl (kesäajan tutkimus 2019) /27/. 

Kysymykset on kysytty urakka-alueittain ja tässä hyödynnettävät valtakunnalliset 
tulokset on painotettu ELY-alueittain alueen liikennesuoritteen (50 %) ja tiestöpi-
tuuden (50 %) mukaan. Tutkimusraporteista on saatavissa kyseisten indikaatto-
rien tietoja myös ELY-alueittain, joiden tulokset on painotettu urakka-alueittain. 
/25/, /26/, /27/ Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksiin perustuvien indikaattorien 
kohdalla kuitenkin keskeisintä on trendin seuranta. Lisäksi on hyvä muistaa, että 
tuloksiin saattaa vuosittain vaikuttaa myös keliolosuhteet tutkimusajankohtana 
sekä tienpitoon liittyvien asioiden esilläolo mediassa. Tienkäyttäjätyytyväisyystut-
kimusten todettiin kuitenkin tuottavan hyvää taustatietoa jalankulkijoiden ja pyö-
räilijöiden turvallisuuteen liittyen. Turvallisuusnäkökulmasta turvallisuuteen liittyviä 
kysymyksiä esitetään kysyttäväksi säännöllisesti vuosittain sekä lisäksi uutena seu-
rattavana kysymyksenä voisi olla käyttäjien näkemys tienylitysten turvallisuudesta 
taajamassa ja taajaman ulkopuolella.   

Tietolähteet:  

- Vuosittain ilmestyvät Väyläviraston tutkimusraportit.  
 

3.3  Tierekisteritiedot 

Väylävirasto ylläpitää tieomaisuudestaan omaisuustietokantaa eli tierekisteriä. Tie-
rekisterissä on noin 80 Väyläviraston väyläomaisuuden ominaisuuksia kuvaavaa 
tietolajia. Tierekisteri on päivittymässä Velho-tietojärjestämäksi vuoden 2021 ai-
kana. Velhosta löytyy jatkossa pääosin sama nykyistä tierekisteriä vastaava tieto-
sisältö. Indikaattoreiden muodostamiseen liittyvät tietolajit siirtyvät kokonaisuu-
dessaan tierekisteristä Velho-järjestelmään, joten järjestelmän vaihdoksella ei ole 
vaikutusta indikaattoreiden muodostamiseen tai päivitykseen. 

Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuteen liittyviä tietolajeja tunnistettiin yhteensä 17. 
Keskeisimmiksi tietolajeiksi tunnistettiin “132 Kunnossapitoluokka”, ”133 Tekninen 
toimenpide”, ”139 Taajama”, ”166 Pyörä- ja jalkakäytävä”, "168 Nopeusrajoitus”, 
”261 Silta” ja ”310 Suojatie”. Muita kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutteen liittyviä 
tietolajeja ovat ”144 Erikoiskuljetusreitit”, ”160 Kaistat”, ”164 Pientareen leveys”, 
”167 Valaistut tieosuudet”, ”201 Liikennemäärät”, ”233 Asukastiheys”, ”251 Katu- 
ja yksityistieliittymät”, ”262 Alikulkupaikka”, ”271 PPJK käyttöoikeus” ja ”506 Lii-
kennemerkki”. Tietolajien sisältökuvaukset esitetään tierekisterin tietosisältöku-
vauksessa /28/.  
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Tierekisteriin perustuvat indikaattorit määritettiin valta- ja kantateille sekä muille 
maanteille ja lisäksi erikseen taajama-alueille ja taajamatyyppisen ympäristön ul-
kopuolisille alueille. Yhdestä tietolajista muodostui neljä tunnuslukua. Indikaatto-
reiden aineisto rajattiin koskemaan maanteitä ja tietyissä tapauksissa vain jalan-
kulun ja pyöräilyn väyliä. Rajauksen vuoksi indikaattorit eivät sisällä esimerkiksi 
ramppien tietoja. Indikaattoritietojen poiminnassa huomioitiin vain yksi ajorata/tie. 
Lisäksi tietolaji 310 (Suojatiet) sisältää vain Väyläviraston ylläpitämät maantien 
ylittävät suojatiet. Maantien suuntaiset ja maantien liittymissä kadun ylittävät suo-
jatiet eivät ole mukana, vaikka ne olisivat osa Väyläviraston jalankulun ja pyöräilyn 
väylää. Taajamatietona käytettiin Suomen ympäristökeskuksen tilastollista taaja-
maa tai tierekisterin taajamatietoa (tl 139). Indikaattorit voidaan tarvittaessa muo-
dostaa tierekisteristä ELY-alueittain tai kunnittain. 

Indikaattorit muodostettiin yhdistelmällä tierekisterin tietolaji taajamatietoon 
(esim. tl 132 kunnossapitoluokka) tai yhdistämällä keskeisten tietolajien sisältöä 
toisiinsa (esim.  tl 168 Nopeusrajoitus ja tl 310 Suojatie). Tarkemmin indikaattorien 
muodostaminen on esitetty liitteessä 3. 

Täydentävien tietolajien kehittyessä voidaan luoda uusia tieympäristön tilaa ku-
vaavia indikaattoreita. Kehitettävät indikaattorit voisivat liittyä esimerkiksi kävelyn 
ja pyöräilyn turvallisuuteen teillä, joissa ei ole erillistä jalankulun ja pyöräilyn väy-
lää. Tällä hetkellä täydentävien tietolajien sisältö ei mahdollista yksiselitteistä ana-
lyysiä, koska jalankulku- ja pyöräväylien sijaintitiedoissa on puutteita. Tierekiste-
ristä ei saa selville esimerkiksi mahdollisia maanteiden läheisyydessä sijaitsevia ka-
tuyhteyksiä, jotka palvelevat jalankulun ja pyöräilyn tarpeita. Myös uusien jalan-
kulku- ja pyöräilyväylätyyppien (tl 160) yleistyminen olisi tulevaisuudessa kiinnos-
tava indikaattori. Lisäksi kattavasti toteutetut kävelijöiden ja pyöräilijöiden liiken-
nemäärälaskennat mahdollistaisivat mm. potentiaaliin perustuvat indikaattorit. 

Tietolähteet:  

- Väyläviraston tierekisteri.  
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4 Kävelyn ja pyöräliikenteen turvallisuus-
indikaattorit ja niiden päivitys 

4.1  Ensisijaiset onnettomuusindikaattorit 

Ensisijaisiksi onnettomuusindikaattoreiksi valittiin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
henkilövahinkojen vuotuisiin määriin perustuvia tunnuslukuja. Indikaattoreiden ns. 
päätasot, joille myös asetettiin tavoitteet, ovat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
kuolemat, vakavat loukkaantumiset ja loukkaantumiset yhteensä, mutta ryhmien 
lukuja seurataan myös erikseen. 

Koko Suomen tieverkon osalta seurataan vuosittain kuolleiden ja vakavasti louk-
kaantuneiden kokonaismääriä ja vertailua tehdään edeltävän kolmen vuoden kes-
kiarvoon muutostrendin kuvaamiseksi. Indikaattorien tavoitteet noudattavat koko 
Suomen tavoitetta puolittaa kuolemat ja vakavat loukkaantumisen vuoden 2020 
tasosta. (Taulukko 1)  

Ensisijaisina indikaattoreina seurataan vastaavia tunnuslukuja maanteillä sekä erik-
seen valta- ja kantateillä ja muilla maanteillä. Vakavasti loukkaantuneiden kohdalla 
seurataan myös maanteiden taajamissa vakavasti loukkaantuneiden jalankulkijoi-
den ja pyöräilijöiden yhteismäärää, ja loukkaantuneiden kohdalla lisäksi maantei-
den suojateillä loukkaantuneiden määrää. Muutosta kuvataan jälleen vertailemalla 
viimeistä vuotta kolmen edellisen vuoden keskiarvoon ja tavoitetasona on louk-
kaantuneiden valtakunnan linja: kuolleet ja vakavat loukkaantumiset -50 % ja 
loukkaantumiset -25 % vuoden 2020 tasosta.  

Taulukko 1. Koko Suomen tieverkolla kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrään perustuvat indikaattorit. 

Koko tieverkko, kuolleet ja vakavasti 
loukkaantuneet jalankulkijat ja pyö-
räilijät 

Viimei-
sin 

vuosi 

Edeltävän 
kolmen  
vuoden  

keskiarvo 

Muu-
tos 

Tavoite 
2030  

(-50%**) 

Kaikki kuolleet (2020) 52 45 +7 26 

-Jalankulkijat 22 22 0 11 
-Pyöräilijät 30 22 +8 15 

Kaikki vakavasti* loukkaantuneet 
(2018) 

358 336 +21  

-Jalankulkijat 84 81 +3  
-Pyöräilijät 274 256 +18  
*MAIS3+, ** vuoden 2020 tasosta, vakavasti loukkaantuneiden lähtötaso ei ole vielä tiedossa. 
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Taulukko 2.  Maanteillä kuolleiden ja loukkaantuneiden jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden määrään perustuvat indikaattorit. Poliisin tietoon tulleet 
henkilövahingot. 

Maanteillä kuolleet jalankulkijat ja 
pyöräilijät (2020) 

Viimei-
sin 

vuosi 

Edeltävän 
kolmen  
vuoden  

keskiarvo 

Muu-
tos 

Tavoite 
2030  

(-50%**) 

Maanteillä kuolleet yhteensä 17 17 0 8 

-Jalankulkijat 9 9 0  
-Pyöräilijät 8 7 1  

Valta- ja kantateillä kuolleet 8 7 1 4 

Muilla maanteillä kuolleet 9 9 0 4 

Maanteillä vakavasti* loukkaantuneet 
jalankulkijat ja pyöräilijät (2019) 

Viimei-
sin 

vuosi 

Edeltävän 
kolmen  
vuoden  

keskiarvo 

Muu-
tos 

Tavoite 
2030  

(-50%**) 

Maanteillä vakavasti loukkaantu-
neet 

17 23 -6  

-Jalankulkijat 8 8 0  
-Pyöräilijät 9 15 -6  

Valta- ja kantateillä vakavasti  
loukkaantuneet 

5 9 -4 
 

Muilla maanteillä vakavasti  
loukkaantuneet 

12 14 -2 
 

Maanteiden taajamissa vakavasti 
loukkaantuneet 

6 8 -2  

Maanteillä loukkaantuneet  
(sis. vakavat) jalankulkijat ja  
pyöräilijät (2020) 

Viimei-
sin 

vuosi 

Edeltävän 
kolmen vuo-

den kes-
kiarvo 

Muu-
tos 

Tavoite 
2030  

(-25%**) 

Maanteillä loukkaantuneet yh-
teensä 

150 167 -17 112 

-Jalankulkijat 54 59 -5  
-Polkupyöräilijät 96 108 -12  

Valta- ja kantateillä loukkaantu-
neet  
yhteensä 

25 38 -13 18 

-Jalankulkijat 9 14 -5  
-Pyöräilijät 16 24 -8  

Muilla maanteillä loukkaantuneet  
yhteensä 

125 129 -4 93 

-Jalankulkijat 45 45 0  
-Pyöräilijät 80 84 -4  

Maanteiden taajamissa loukkaan-
tuneet 63 87 

-24 
47 

Maanteiden suojateillä loukkaan-
tuneet 

62 72 -10 46 

*MAIS3+, **vuoden 2020 tasosta, vakavasti loukkaantuneiden lähtötaso ei ole vielä tiedossa. 

 

Päivitys 

Ensisijaiset onnettomuusindikaattorit päivitetään kerran vuodessa, kun Tilastokes-
kus on julkistanut kyseisen vuoden tieliikenneonnettomuuksien ennakkotiedot ja 
samalla täsmentänyt edellisen vuoden ennakkotiedot. Päivityksessä täydennetään 
ja tarkistetaan siten kahden vuoden onnettomuustiedot. Vakavasti loukkaantunei-
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den tiedot kulkevat aina vuoden jäljessä johtuen Hilmo-aineiston myöhäisestä val-
mistumisesta. Tilastokeskus julkaisee ennakkotiedot ja edellisen vuoden tiedot va-
kavasti loukkaantuneista virallisessa tilastossa yleensä alkuvuodesta, joten suosi-
teltava päivityshetki olisi esimerkiksi maaliskuu. Vuoden 2019 tiedot virallisen tilas-
ton ulkopuolelle jääneistä vakavasti loukkaantuneista ovat poikkeuksellisesti vii-
västyneet. Tiedot syötetään työn yhteydessä laadittuun excel-taulukkoon, josta 
lasketaan viimeisen vuoden päivitetyn luvun lisäksi uusi edellisen kolmen vuoden 
keskiarvo sekä muutos.    

Alueelliset tiedot 

Kaikki ensisijaiset indikaattoritiedot ovat saatavissa myös maakuntatasolla, mutta 
pieneten vuotuisten lukujen vuoksi samankaltainen seuranta ei ole tarkoituksen-
mukaista. Liitteeseen 1 koottiin esimerkinomaisesti maakuntakohtaiset luvut vaka-
vasti loukkaantuneista vuodelta 2018, koska tietojen hakeminen on kohtuullisen 
työlästä eikä virallisen tieliikennetilaston ulkopuolelle jääneiden määriä välttämättä 
aina löydetä.  

4.2  Täydentävät onnettomuusindikaattorit 

Ensisijaisten onnettomuusindikaattorien lisäksi määriteltiin muita täydentäviä ja 
säännöllisesti seurattavia indikaattoreita, jotka kertovat jalankulkijoiden ja pyöräi-
lijöiden turvallisuustilanteesta, mutta joille ei kuitenkaan asetettu tavoitetasoja.  
Viralliseen tieliikenneonnettomuustilastoon perustuvina indikaattoreina seurataan 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden suhteellisia osuuksia kaikista tieliikenteessä kuol-
leista, vakavasti loukkaantuneista ja loukkaantuneista maantieverkolla (Taulukko 
3). Muutosta kuvataan vertailemalla viimeisen vuoden osuutta edellisen kolmen 
vuoden osuuksien keskiarvoon.  

Taulukko 3.  Viralliseen tieliikenneonnettomuustilastoon perustuvat seurattavat 
indikaattorit. 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
henkilövahinkojen osuus kaikista 
henkilövahingoista maanteillä 

Viimeisin 
vuosi 

Edeltävän  
kolmen  
vuoden  

keskiarvo 

Muutos 

Kuolleiden jalankulkijoiden ja pyöräili-
jöiden osuus kaikista kuolleista (2020) 

11 % 10 % 1 % 

Vakavasti loukkaantuneiden jalankulki-
joiden ja pyöräilijöiden osuus kaikista 
vakavasti loukkaantuneista (2019) 

7 % 8 % -1 % 

Loukkaantuneiden jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden osuus kaikista loukkaan-
tuneista (2020) 

6 % 6 % 0 % 

 

Terveydenhuollon aineistoihin perustuvina indikaattoreita seurataan virallisen tie-
liikenneonnettomuustilaston ulkopuolelle jääneiden vakavasti loukkaantuneiden ja-
lankulkijoiden ja pyöräilijöiden määriä koko tieverkolla sekä loukkaantuneiden ja-
lankulkijoiden ja pyöräilijöiden perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
osastohoitojaksojen määriä (Taulukko 4). Muutosta kuvataan jälleen vertailemalla 
viimeisintä vuotta kahden tai kolmen edellisen vuoden keskiarvoon riippuen ver-
tailukelpoisesta historiatiedosta. Terveydenhuollon aineistoihin perustuvat indi-
kaattorit kertovat poliisin tietoon perustuvia lukuja kattavammin jalankulkijoiden ja 
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pyöräilijöiden loukkaantumisten kokonaismäärästä, koska etenkin pyöräilijöiden 
kohdalla poliisin tilasto on hyvin puutteellinen. Terveydenhuollon indikaattorit 
osoittavat hoitojaksojen lisääntyneen (Taulukko 4) ja edellisessä luvussa kuvatut 
tieliikenneonnettomuustilastoon perustuvat indikaattorit puolestaan vähentyneen 
(Taulukko 2).   

Omana erillisenä tietona seurataan myös erikoissairaanhoidossa hoidettujen jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden hoitopäivien kustannusarvioita.  

Taulukko 4.  Terveydenhuollon aineistoihin perustuvat seurattavat indikaattorit. 

Loukkaantuneet jalankulkijat ja  
pyöräilijät 

Viimeisin 
vuosi 

Edeltävän  
kolmen  
vuoden  

keskiarvo** 

Muutos 

Virallisen tieliikenneonnetto-
muustilaston ulkopuolelle jääneet 
vakavat* loukkaantumiset yh-
teensä (2018) 

259 240 +19 

-Jalankulkijat 41 33 +8 

-Pyöräilijät 218 207 +11 
Perusterveydenhuollon ja erikois-
sairaanhoidon vuodeosaston hoi-
tojaksot (2019) 

2638 2615 +24 

-Jalankulkijoiden tapaturmat 525 619 -94 
-Pyöräilijöiden tapaturmat 2113 1996 +118 
Erikoissairaanhoidon tapaturmien 
hoitopäivien kustannusarvio 
(2017) milj. € 

9,1 13,1  -4,1 

-Jalankulkijat, milj. € 3,2 4,4  -1,2 

-Pyöräilijät, milj. € 5,8 8,9  -3,0 
*MAIS3+, **hoitojaksoissa vertailu on tehty edellisen kahden vuoden keskiarvoon, jolta tieto on 
vertailukelpoista 

 

Päivitys 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden suhteellisia osuuksia kuvaavat seurattavat indi-
kaattorit päivitetään samaan tapaan kuin ensisijaset indikaattorit, eli kerran vuo-
dessa Tilastokeskuksen ennakkotietojen julkistamisen jälkeen, esimerkiksi maalis-
kuussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kautta saataviin tietoihin perustuvat 
indikaattorit päivitetään myös vuosittain samaan aikaan. Tiedot kulkevat noin vuo-
den jäljessä johtuen Hilmo-aineiston myöhäisestä valmistumisesta. Kustannustie-
doissa viive on vieläkin suurempi. Vuoden 2019 tiedot virallisen tilaston ulkopuo-
lelle jääneistä vakavasti loukkaantuneista viivästyvät poikkeuksellisesti eikä niitä 
raportin valmistumiseen mennessä ollut vielä julkaistu. Myös seurattavien indikaat-
torien tiedot syötetään työn yhteydessä laadittuun excel-taulukkoon, josta laske-
taan viimeisen vuoden päivitetyn luvun lisäksi uusi edellisen kolmen vuoden kes-
kiarvo sekä muutos.    

Alueelliset tiedot 

Kaikkien seurattavien indikaattorien tunnusluvut ovat myös saatavissa maakunta-
kohtaisesti, mutta kuten ensisijaisten indikaattorien kohdalla todettiin, pienten  
lukujen vuoksi vastaavanlainen seuranta ei ole tarkoituksenmukaista. Seurattavasti 
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indikaattoreista liitteeseen 2 koottiin maakuntakohtaiset erikoissairaanhoidossa 
(vuodeosasto tai päiväkirurgia) hoidettujen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden mää-
rät vuosilta 2015−2017. Tiedot on saatavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, 

ja ne perustuvat hoitoilmoitusrekisterin tietoihin ja lääkärin kirjaamaan koodiin ta-
paturman syystä.  

4.3  Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusten 
indikaattorit 

Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksissa selvitetään tienkäyttäjien tyy-
tyväisyyttä moottoriajoneuvoliikenteen olosuhteiden ohella myös jalankulkijoiden 
ja pyöräilijöiden olosuhteisiin. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta ku-
vaavina indikaattoreina seurataan tienkäyttäjien tyytyväisyyttä jalankulku- ja pyö-
räteiden talvihoitoon sekä tyytyväisyyttä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvalli-
suuteen talvi- ja kesäaikana (Taulukko 5).  Talviajan tutkimuksista on satavissa 
myös edellisen kolmen vuoden seurantatietoa, mutta kesäajan tutkimuksessa ai-
noastaan edellinen vuosi 2019 on vertailukelpoinen tutkimusmenetelmän muuttu-
misen vuoksi. Lisäksi kysymykset saattavat vaihdella hieman vuosittain, joten kaik-
kia tietoja ei välttämättä aina saada vuosittain. Esimerkiksi tyytyväisyyttä kävelyn 
ja pyöräilyn olosuhteisiin ei kysytty vuoden 2020 talviajan tutkimuksessa. Väylävi-
rasto ei ole asettanut tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen arvosanoille tavoitear-
voja.  

Taulukko 5.  Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksiin perustuvat indikaattorit. 
Asteikko 1=Erittäin tyytymätön… 5=Erittäin tyytyväinen. (viite: kaikki TTK-
tutkimukset). 

Väyläviraston tienkäyttäjä- 
tyytyväisyystutkimus 

Viimeisin 
vuosi 

Edellisten kol-
men vuoden  

keskiarvo 
Muutos 

Tyytyväisyys jalankulku- ja pyörä-
teiden talvihoitoon (2020) 

- Keskiarvo   
- Tyytyväisten (4-5) osuus 

 
 

3,16 
43 % 

 
 

3,02 
38 % 

 
 

+0,14 
+3 % 

Tyytyväisyys kävelyn ja pyöräilyn 
turvallisuuteen talviaikaan (2019) 

- Taajamassa   
- Taajaman ulkopuolella kävely- ja 

pyöräteillä   
- Taajaman ulkopuolella pientareella  

 
 

3,37 
 

3,03 
2,14 

 
 

3,34 
 

3,03 
2,12 

 
 

+0,03 
 
0 

+0,02 

Tyytyväisyys pyöräilyn turvalli-
suuteen kesäaikana (2020) 
- Erillisillä kävely- ja pyöräteillä  
- Pientareella  

 
 

3,69 
2,83 

 
 

3,71* 
2,71* 

 
 

-0,02 
+0,12 

*Vertailu vuoteen 2019, jolloin tutkimusmenetelmä muuttui. Aiemmat tulokset eivät ole vertailu-
kelpoisia.  

 
Päivitys 

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusten tiedot päivitetään vuosittain, mikäli kyseinen 
kysymys on ollut mukana tutkimuksissa. Samassa yhteydessä on oleellista varmis-
taa aikasarjan vertailukelpoisuus eli onko tutkimusmenetelmä pysynyt samana.  
Mikäli menetelmään tulee oleellisia muutoksia, vertailtavuus aiempiin häviää. Näin 
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kävi kesäajan tutkimuksessa vuonna 2019.  Talviajan tutkimus valmistuu vuosittain 
kesäkuussa ja kesäajan tutkimus joulukuussa. 

4.4  Tieympäristön turvallisuusindikaattorit 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tieympäristön turvallisuutta kuvaaviksi indikaat-
toreiksi valittiin maanteiden ohjeenmukaisten suojateiden osuus ja määrä sekä L-
kunnossapitoluokan osuus ja määrä (Taulukko 6). Suojateiden ohjeenmukaisuus 
tarkoittaa, että tien nopeusrajoituksen mukaan määritetyt suojatien rakenteelliset 
ratkaisut ovat riittävät turvalliseen tienylitykseen. Suojatien ohjeenmukaisuus on 
määritelty jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen mukaisesti. Väylä- 
virasto on parhaillaan päivittämässä jalankulun suunnitteluohjetta, joten jatkossa 
suojateiden ohjeenmukaisuus tulee tarkistaa uuden ohjeen mukaiseksi. Ohjeen 
muuttuminen voi vaikuttaa tieympäristön turvallisuusindikaattoreiden arvoihin.   

Tavoitetasoksi suojateiden ohjeenmukaisuudessa asetetiin 40-50 km/h alueella vä-
hintään 80 % ja yli 60 km/h nopeusrajoitusalueilla 100 %.  Kunnossapitoluokituk-
selle ei määritelty tavoitetasoa, vaan L-luokan kehitystä ja yleistymistä seurataan.  

Taulukko 6.  Tieympäristön turvallisuusindikaattorit (lähde: tierekisteri 12/2020).  

Ohjeen mukaiset suojatiet 

Koko-
nais-

määrä  
2020 
(kpl) 

Ohjeen  
mukaiset 

2020 (kpl) 

Ohjeen  
mukaiset 
2020 (%) 

Tavoite 
2030 

40-50 km/h nopeusrajoitus- 
alueella 9158 3764 41 % min 80 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 542 326 60 % min 80 % 

Taajamassa muilla maanteillä 8134 3223 40 % min 80 % 
Taajaman ulkopuolella valta- ja kanta-
teillä 27 14 52 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 455 201 44 % min 80 % 

 ≥ 60 km/h nopeusrajoitusalueella 1550 93 6 % 100 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 187 38 21 % 100 % 

Taajamassa muilla maanteillä 883 51 6 % 100 % 
Taajaman ulkopuolella valta- ja kanta-
teillä 56 2 4 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 424 2 0 % 100 % 

Kunnossapitoluokka 2020 (km) 2020 (%) 

L -kunnossapitoluokka yhteensä 5 0 % 

Taajama, valta- ja kantatiet 0 0 % 

Taajama, muut maantiet 5 0 % 
Taajaman ulkopuolella, valta- ja kanta-
tiet 0 0 % 

Taajaman ulkopuolella, muut maantiet 0 0 % 

 

Tieympäristön turvallisuusindikaattorien lisäksi tierekisteristä koottiin indikaatto-
reita täydentäviä tunnuslukuja (Taulukko 7), jotka kuvaavat kävelijöiden ja pyöräi-
lijöiden tieympäristön olosuhteiden kehitystä. Täydentäviä tunnuslukuja ovat ja 
pyöräilyväylien määrä, vuoden aikana päällystettyjen jalankulun ja pyöräilyväylien 
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määrä sekä alikulkujen määrä. Täydentäville tunnusluvuille ei määritelty tavoiteta-
soa. 

Taulukko 7.  Tieympäristön indikaattoreita täydentävät tunnusluvut (lähde: 
tierekisteri 12/2020). 

Jalankulun ja pyöräilyväylien määrä (km) 2016 2017 2018 2019 2020 

Taajama  4047 4068 4091 4112 4116 

Valta- ja kantatiet 975 986 992 995 996 

Muut maantiet 3072 3082 3099 3117 3119 

Ei taajama 1754 1776 1801 1839 1841 

Valta- ja kantatiet 688 696 708 712 712 

Muut maantiet 1067 1081 1093 1126 1128 
Vuoden aikana päällystettyjen jalankulun 

ja pyöräilyväylien määrä (km) 2016 2017 2018 2019 2020* 

Taajama  30 34 30 31 - 

Valta- ja kantatiet 10 16 7 4 - 

Muut maantiet 20 18 23 27 - 

Ei taajama 32 25 25 40 - 

Valta- ja kantatiet 16 9 13 5 - 

Muut maantiet 16 15 12 35 - 
Alikulkujen määrä (kpl) 2016 2017 2018 2019 2020 

Taajama  3193 3219 3249 3288 3290 

Valta- ja kantatiet 1448 1466 1477 1486 1486 
Muut maantiet 1745 1753 1772 1802 1804 

Ei taajama 1179 1196 1202 1217 1217 

Valta- ja kantatiet 704 713 715 723 723 
Muut maantiet 475 483 487 494 494 

* Vuoden 2020 aikana päällystettyjen jalankulun ja pyöräilyn väylien määrä ei vielä päivittynyt tietoa hakiessa. 

Päivitys 

Tierekisterin eri tietolähteitä päivitetään useita kertoja vuodessa mm. erilaisten in-
ventointien, laskentojen ja rakentamishankkeiden valmistuessa. Tierekisteriä myös 
kehitetään jatkuvasti lisäämällä esimerkiksi uusia tietolajeja tai tietolajien sisältöä 
(esim. tl 310 Suojatie). Tierekisteriin perustuvat indikaattorit sekä niitä tukevat 
tunnusluvut esitetään päivitettäväksi rekisteristä vuosittain esimerkiksi maalis-
kuussa. Loppuvuonna tai seuraavan vuoden alussa rekisteriin ei välttämättä ole 
ehtinyt päivittyä saman vuoden tai edellisen vuoden kaikki toimenpiteet. Tästä esi-
merkkinä Taulukko 7 esitettyjen vuoden 2020 aikana päällystettyjen jalankulun ja 
pyöräilyväylien määrien pituudet. Päivityksen yhteydessä tulee myös selvittää, 
onko käytettävissä tietolajeissa tapahtunut muutoksia. Tieympäristön turvallisuus-
indikaattorien tiedot sekä niitä täydentävät tunnusluvut syötetään työn yhteydessä 
laadittuun Excel-taulukkoon. 

Alueelliset tiedot 

Kaikkien seurattavien indikaattorien tunnusluvut ovat saatavissa ELY-alueittain 
(liite 4), maakunta- tai kuntakohtaisesti. Etenkin indikaattorien kehitystä on perus-
teltua seurata ELY -kohtaisesti. Täydentävien tunnuslukujen alueellinen seuranta 
ei sen sijaan ole perusteltua, koska valtakunnallinen seurantakuvaa riittävällä ta-
solla tilanteen kehittymistä.  
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5 Indikaattorien seuranta ja 
hyödyntäminen  

5.1  Seuranta ja tavoitetasot 

Indikaattoreiden seurannan tavoitteena on löytää liikenneturvallisuuden osa-alu-
eita, joihin toimenpiteitä tulisi ensisijaisesti kohdistaa tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Lisäksi indikaattoreita voidaan hyödyntää toimenpiteiden priorisoinnissa ja ohjel-
moinnissa. 

Seurattavat indikaattorit jakautuvat onnettomuus-, tienkäyttäjätyytyväisyys- ja tie-
rekisteri-indikaattoreihin. Indikaattoreita seurataan kerran vuodessa maaliskuussa, 
kun edellisen vuoden tiedot on julkistettu.  Tilastokeskus julkistaa edellisen vuoden 
tieliikenneonnettomuuksien ennakkotiedot alkuvuodesta ja samalla täsmentää sitä 
edeltävän vuoden ennakkotiedot. Seurannassa täydennetään ja tarkistetaan siten 
kahden vuoden onnettomuustiedot. Terveydenhuollon aineistoihin perustuvat in-
dikaattoritiedot ovat saatavissa myös vuosittain hieman myöhemmin keväällä 
THL:stä. Indikaattorien päivitystavat kuvattiin tarkemmin luvussa 4. 

Ensisijaisille onnettomuusindikaattoreille on asetettu tietty tavoitetaso vuodelle 
2030. Tavoitetason määrittelyssä noudatetaan onnettomuusmäärissä koko Suo-
men tavoitteita, joiden mukaan kuolemat ja vakavat loukkaantumiset puolitetaan 
ja loukkaantumiset vähenevät neljänneksellä vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 
mennessä. 

Onnettomuusindikaattorit perustuvat poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin. In-
dikaattorissa seurataan erityisesti toteutuneita onnettomuustilastoja, joita verra-
taan laskennalliseen tavoite- ja hälytysraja-arvoon. Mikäli kehitys ei ole toivotun 
mukainen, hälytysraja-arvot kertovat sen hyvin suoraviivaisesti. Onnettomuusindi-
kaattorien hälytysrajan ylittyessä kyseiseen indikaattoriin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Seurantatyön helpottamiseksi on laadittu vuosittain helposti päivitettä-
viä taulukoita sekä indikaattoreittain omat mittarit. Esimerkkinä onnettomuusindi-
kaattorista toimii kuvassa Kuva 3 esitetty ”Maanteillä kuolleiden” -indikaattori. 
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Kuva 3. Esimerkki onnettomuusindikaattorista: maanteillä kuolleiden jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä. 

Onnettomuusindikaattorien lisäksi on määritelty myös omat indikaattorinsa ohjei-
den mukaan toteutetuille suojateille. Indikaattori mittaa ohjeiden mukaan toteu-
tettujen suojateiden määrää suhteessa kaikkiin saman nopeusalueen suojateihin. 
Indikaattorissa ohjeiden mukaisten suojateiden määrä on esitetty prosentuaalisena 
lukuna, jolloin tavoitteen saavuttaminen perustuu vuosittaiseen tilanteeseen. Pro-
sentuaalisessa laskentatavassa huomioidaan myös, mikäli nopeusrajoitusalueella 
tehdään esimerkiksi nopeusrajoitusmuutoksia tai suojateiden poistamisia. Esi-
merkki tierekisteri-indikaattorista on esitetty alla olevassa kuvassa Kuva 4. 

 

Kuva 4. Esimerkki tierekisteri-indikaattorista: ohjeellisten suojateiden määrä 40–
50 km/h nopeusrajoitusalueella. 

16
17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Keskiarvo
2017-2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

K
u

o
lle

id
e

n
 m

ää
rä

 v
u

o
d

e
ss

a
Maanteillä kuolleet jalankulkijat ja pyöräilijät

Toteuma Vähenemätavoite Hälytysraja

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

O
h

je
e

n
 m

u
ka

is
te

n
 s

u
o

ja
te

id
e

n
 o

su
u

s

Ohjeen mukaisten suojateiden osuus 40-50 km/h nopeusrajoitusalueella

Toteuma Tavoite Hälytysraja



Väyläviraston julkaisuja 43/2021 28 
 

 

Tavoitetasoksi suojateiden ohjeenmukaisuudessa asetettiin 40-50 km/h alueella 
vähintään 80 % ja ≥ 60 km/h nopeusrajoitusalueilla 100 %. Tierekisteri-indikaat-
torissa hälytysrajan toimintalogiikka on päinvastainen kuin onnettomuusindikaat-
torissa. Mikäli hälytysraja alittuu vuosittain, indikaattoriin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. 

Ensisijaisten indikaattoreiden lisäksi määritettiin täydentäviä indikaattoreita, joille 
ei ole asetettu tavoitetasoa.  Näitä ovat mm. terveydenhuollon onnettomuusmää-
rät, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden henkilövahinkojen osuus kaikista tieliikenteen 
henkilövahingoista, tienkäyttäjätyytyväisyyskyselyyn perustuvat indikaattorit ja tie-
rekistereistä saatavat jalankulun ja pyöräilyväylien määrät. 

5.2  Indikaattoreiden ja seurannan kehittäminen 

Tilastotietojen kehittyessä seurattavia indikaattoreita voidaan täydentää tulevai-
suudessa. Varsinkin vakavasti loukkaantuneiden määrien saamista terveydenhuol-
lon tilastoista tulee kehittää edelleen ja ottaa mukaan seurantajärjestelmään myös 
aluetasolla, koska poliisin tilastot eivät riitä todenmukaisen tilanteen selvittä-
miseksi, varsinkaan pyöräilijöiden onnettomuuksien osalta. 

Väylävirastossa selvitetään vaihtoehtoja tienkäyttäjätyytyväisyyskyselyn seuran-
nan kehittämiseksi. Kunnossapitoluokituksen osalta seurataan L-luokan kehitty-
mistä. 

Tieliikenneturvallisuuden kokonaistilannetta kuvaavia indikaattoreita ollaan kehit-
tämässä parhaillaan EU-tasolla sekä myös kansallisella tasolla. Tärkeää on saada 
kokonaiskuva eri osa-alueilla tapahtuvasta kehityksestä ja reagoida asioihin, joiden 
kehitys ei ole tavoitteiden mukaiset. Valtakunnallinen seurantajärjestelmä auttaisi 
tieliikenneturvallisuuden tunnettuuden lisäämistä ja myös hankkeiden rahoituksen 
kohdentamista. Jalankulkuun ja pyöräilyyn liittyvät hankkeet ovat kehitystrendiin 
nähden jääneet muiden kulkumuotojen olosuhteiden kehittämisen jalkoihin.   

Indikaattoreiden seurannan tuloksia kannattaa hyödyntää laajasti Väylävirastossa 
ja sidosryhmäyhteistyössä valtakunnan tason. Useat indikaattorit sopivat lisäksi 
aluetason laaja-alaisen liikenneturvallisuustyön seurantaan ja kehittämistyön työ-
kaluksi. Indikaattoreita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää valtakunnan ja alueta-
solla toiminnansuunnittelussa.  
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Vakavasti loukkaantuneet (MAIS 3+) jalankulkijat ja 

polkupyöräilijät maakunnittain vuonna 2018 

Maakunta 

Virallisessa  
tieliikenne- 

onnettomuus- 
tilastossa* 

Virallisen  
tilaston ulko-

puolelle  
jääneet** 

Yhteensä 

Virallisen  
tilaston 
osuus  

kaikista 

Uudenmaan  
maakunta 

18 69 87 21 % 

Varsinais-Suomen 
maakunta 

6 10 16 38 % 

Satakunnan  
maakunta 

5 11 16 31 % 

Kanta-Hämeen 
maakunta 

5 16 21 24 % 

Pirkanmaan  
maakunta 

14 19 33 42 % 

Päijät-Hämeen 
maakunta 

11 13 24 46 % 

Kymenlaakson 
maakunta 

5 5 10 50 % 

Etelä-Karjalan 
maakunta 

0 6 6 0 % 

Etelä-Savon  
maakunta 

2 7 9 22 % 

Pohjois-Savon 
maakunta 

2 14 16 13 % 

Pohjois-Karjalan 
maakunta 

3 9 12 25 % 

Keski-Suomen 
maakunta 

7 14 21 33 % 

Etelä-Pohjanmaan 
maakunta 

4 27 31 13 % 

Pohjanmaan  
maakunta 

2 4 6 33 % 

Keski-Pohjanmaan 
maakunta 

2 10 12 17 % 
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Maakunta 

Virallisessa  
tieliikenne- 

onnettomuus- 
tilastossa* 

Virallisen  
tilaston ulko-

puolelle  
jääneet** 

Yhteensä 

Virallisen  
tilaston 
osuus  

kaikista 

Pohjois-Pohjan-
maan maakunta 

8 18 26 31 % 

Kainuun  
maakunta 

2 4 6 33 % 

Lapin maakunta 2 2 4 50 % 

Ahvenanmaa 1 1 2 50 % 

Yhteensä 99 259 358 28 % 

*poliisin tietoon tulleet ja Hilmo-aineistosta viralliseen tilastoon yhdistyneet tapaukset 
**vain Hilmo-aineistossa olevat tapaukset 
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Erikoissairaanhoidossa (vuodeosasto ja päiväkirurgia) hoide-
tut jalankulkijat ja pyöräilijät maakunnittain 2015–2017 

Maakunta 

Jalankulkijat Pyöräilijät 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Uudenmaan  
maakunta 

230 136 194 595 579 477 

Varsinais-Suomen 
maakunta 

18 44 36 61 179 146 

Satakunnan  
maakunta 

34 34 36 119 122 111 

Kanta-Hämeen 
maakunta 

33 22 30 83 81 75 

Pirkanmaan  
maakunta 

27 31 13 146 123 31 

Päijät-Hämeen 
maakunta 

34 17 31 71 78 83 

Kymenlaakson 
maakunta 

42 19 21 81 50 71 

Etelä-Karjalan 
maakunta 

32 14 15 49 50 24 

Etelä-Savon  
maakunta 

28 21 20 40 45 44 

Pohjois-Savon 
maakunta 

36 28 29 67 89 78 

Pohjois-Karjalan 
maakunta 

22 18 17 99 88 80 

Keski-Suomen 
maakunta 

36 46 28 115 119 102 

Etelä-Pohjanmaan 
maakunta 

42 17 28 111 113 106 

Pohjanmaan maa-
kunta 

17 13 22 93 69 67 

Keski-Pohjanmaan 
maakunta 

15 10 8 27 25 14 

Pohjois-Pohjan-
maan maakunta 

32 29 34 168 163 86 
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Maakunta 

Jalankulkijat Pyöräilijät 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Kainuun  
maakunta 

16 13 10 16 23 20 

Lapin maakunta 30 19 12 77 88 67 

Yhteensä 724 531 584 2 018 2 084 1 682 
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Tierekisteritietoihin perustuvien indikaattorien määritys 

Määritys on tehty R 4.0.4 -ohjelmalla. Esitetyssä koodissa ei ole määritetty miten tiedot 
noudetaan ohjelmistoon. Datan lähteet:  
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs  
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Ladattavat_paikkatietoaineistot 
https://aineistot.vayla.fi/digiroad/latest/ ja  
http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs  

Aineisto koottiin 16.11.2020–7.2.2021. 
 

library(sf) 
library(tidyverse) 
 
paatie <- function(x) { 
  z <- sapply(x, function(x) { 
    if (x < 100 | (x >= 70000 & x < 70100)) { 
      return("paatie") 
    } else if (x < 20000 | x >= 70100) { 
      return("muu") 
    } else {return("ei tiedossa")}}) 
 
  factor(z, levels = c("paatie", "muu", "ei tiedossa")) 
} 
 
# taajama ---- 
 
syketaajama <- read_sf("data/YKRTaajama19.shp") 
staaj <- syketaajama %>% 
  select(TaajNimi) 
 
# tilastokeskuksen kuntatilastoalue, 1000k 
kunnat <- lue("kunta") 
 
suomi <- kunnat %>% 
  summarise() %>% 
  st_buffer(20000) %>% 
  st_bbox() %>% 
  st_as_sfc() %>% 
  st_as_sf() %>% 
  mutate(TaajNimi = FALSE) %>% 
  rename(geometry = x) 
 
taajuni <- st_union(staaj %>% st_make_valid()) 
 
taajama <- suomi %>% 
  st_difference(taajuni) %>% 
  bind_rows(staaj %>% mutate(TaajNimi = TRUE)) %>% 
  rename(taajama = TaajNimi) 
 
taa_suomi <- taajama %>% 
  group_by(taajama) %>% 
  summarise() %>% 

https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Ladattavat_paikkatietoaineistot
https://aineistot.vayla.fi/digiroad/latest/
http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs
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  st_make_valid() 
 
# suojatiet ---- 
 
# tierekisterin aineistoja 
suojatiet <- lue("310") 
liikennevalot <- lue("523") 
taajama <- lue("139") 
 
lv_union <- liikennevalot %>% 
  filter(TEKTYYPP == 54) %>% 
  st_union() 
 
taajama_union <- st_union(taajama %>% st_cast("MULTILINESTRING")) 
 
# nopeusrajoitukset 
 
# tierekisteri 168, 169 
nopeus <- fs::dir_ls("data", recurse = TRUE) %>% 
  str_subset("gpkg$") %>% 
  str_subset("TL16(8|9)") %>% 
  map(read_sf) 
 
nopeus_simple <- nopeus[[1]] %>% 
  select(TIE, AJR, AOSA, AET, LET, NOPRAJ) %>% 
  st_zm() %>% 
  st_cast("MULTILINESTRING") 
 
# digiroad 
dr_g <- "data/KokoSuomiUusi_Digiroad_K_GeoPackage.gpkg" 
dr_nopeus <- rgdal::ogrListLayers(dr_g) %>% 
  str_subset("_NOPEUS") %>% 
  read_sf(dr_g, layer = .) 
 
dr_nopeus_simple <- dr_nopeus %>% 
  st_zm() %>% 
  filter(!is.na(ARVO)) %>% 
  select(ARVO) 
 
nopeus_union <- nopeus_simple %>% 
  st_union() 
 
dr_union <- dr_nopeus_simple %>% 
  st_union() 
 
# laskenta 
 
# laskukone 
library(furrr) 
plan(multiprocess, workers = 10) 
options(future.globals.maxSize = 10E8) 
 
suojatie_raja <- suojatiet %>% 
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  select(OBJECTID, MAAKUNTA) %>% 
  st_zm() %>% 
  st_cast("POINT") %>% 
  group_split(MAAKUNTA) %>% 
  future_map(~ st_join(., nopeus_simple, st_nearest_feature)) %>% 
  future_map(~ st_join(., dr_nopeus_simple, st_nearest_feature)) %>% 
  future_map(~ mutate(., nopeus_dist = st_distance(SHAPE, nopeus_union) %>% 
as.vector())) %>% 
  future_map(~ mutate(., nopeus_dr_dist = st_distance(SHAPE, dr_union) %>% 
as.vector())) 
 
suojatie_raja <- suojatie_raja %>% 
  future_map(~ mutate(., taajama_dist = st_distance(SHAPE, taajama_union) %>% 
as.vector())) 
 
suojatie_raja <- suojatie_raja %>% 
  future_map(~ mutate(., lv_etaisyys = st_distance(SHAPE, lv_union) %>% as.vec-
tor())) 
 
suojatie_nopeus <- suojatie_raja %>% 
  bind_rows() %>% 
  as_tibble() %>% 
  mutate(NOPRAJ = if_else(nopeus_dist > 1, NA_real_, NOPRAJ)) %>% 
  mutate(NOPRAJ = if_else(is.na(NOPRAJ) & nopeus_dr_dist <= 5, as.double(ARVO), 
NOPRAJ)) %>% 
  mutate(NOPRAJ = case_when(is.na(NOPRAJ) & taajama_dist <= 50 ~ 50, 
                            is.na(NOPRAJ) ~ 80, 
                            TRUE ~ NOPRAJ)) %>% 
  mutate(liikennevalo = lv_etaisyys <= 50) %>% 
  mutate(taajama = taajama_dist <= 50) 
 
suojatie_count <- suojatie_nopeus %>% 
  select(OBJECTID, NOPRAJ, taajama, liikennevalo) %>% 
  left_join(suojatiet) %>% 
  mutate_at(vars(KOROTUS3, KESKIKOR), ~ pmax(., 0, na.rm = TRUE)) %>% 
  count(paatie = paatie(TIE), liikennevalo, taajama, KOROTUS3, KESKIKOR, NOPRAJ) 
 
# kunnossapito ---- 
 
jkkunto <- lue("132") 
 
jkkuntopituus <- jkkunto %>% 
  filter(TIE >= 70000) %>% 
  mutate(paatie = paatie(TIE)) %>% 
  st_cast("MULTILINESTRING") %>% 
  st_intersection(taa_suomi) %>% 
  mutate(pituus = as.double(st_length(SHAPE))) %>% 
  st_set_geometry(NULL) %>% 
  group_by(paatie, taajama, KPLK, S_KPLK) %>% 
  summarise(pituus = sum(pituus) / 1000) %>% 
  ungroup() %>% 
  mutate(p = pituus / sum(pituus)) 
# jkpp-määrät ja päällystämiset ---- 
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# tierekisterin tieto pyöräteiden rakentamisesta 
# ja päällystämisestä 
 
jkpp_muutokset <- lue("TL133") %>% 
  filter(TIE >= 70000) %>% 
  st_cast("MULTILINESTRING") %>% 
  st_intersection(taa_suomi) 
 
jkpp_rakentamis <- jkpp_muutokset %>% 
  mutate(vuosi = lubridate::year(ALKUPVM)) %>% 
  mutate(pituus = st_length(SHAPE) %>% as.double()) %>% 
  as_tibble() %>% 
  mutate(paatie = paatie(TIE)) %>% 
  group_by(paatie, taajama, TP, S_TP, vuosi) %>% 
  summarise(pituus = sum(pituus) / 1000) %>% 
  ungroup() 
 
# alikäytävät ---- 
 
silta <- lue("261") 
 
akk_taa <- silta %>% 
  filter(KAYTTOTA == 15) %>% 
  st_intersection(taa_suomi) 
 
akk_count <- akk_taa %>% 
  as_tibble() %>% 
  mutate(paatie = paatie(TIE)) %>% 
  filter(!str_detect(SILTANIMI, regex("karja|hiihto", ignore_case = TRUE))) %>% 
  count(paatie, taajama, ALKUPVM = lubridate::year(ALKUPVM)) 
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Tieympäristön turvallisuusindikaattorit ELY-keskuksittain 

Uudenmaan ELY -keskus 

Ohjeen mukaiset suojatiet 

Kokonais-
määrä 

2020 (kpl) 

Ohjeen 
mukaiset 

2020 
(kpl) 

Ohjeen 
mukai-

set 
2020 
(%) 

Tavoite 
2030 

40-50 km/h nopeusrajoitusalueella 2287 871 38 % min 80 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 37 27 73 % min 80 % 

Taajamassa muilla maanteillä 2 114 782 37 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 6 4 67 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 130 58 45 % min 80 % 

 ≥ 60 km/h nopeusrajoitusalueella 459 14 3 % 100 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 18 12 67 % 100 % 

Taajamassa muilla maanteillä 266 2 1 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 10 0 0 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 165 0 0 % 100 % 

 

Jk/pp-väylien L-kunnossapitoluokka 2020 (%) 
2020 
(km) 

Taajama, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajama, muut maantiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, muut maantiet 0 % 0 

 

Varsinais-Suomen ELY -keskus 

Ohjeen mukaiset suojatiet 
Kokonais-

määrä 2020 
(kpl) 

Ohjeen  
mukaiset 

2020 (kpl) 

Ohjeen  
mukaiset 
2020 (%) 

 
Tavoite 

2030 

40-50 km/h nopeusrajoitusalueella 1250 536 43 % min 80 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 15 13 87 % min 80 % 

Taajamassa muilla maanteillä 1 160 487 42 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 0 0 0 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 75 36 48 % min 80 % 

≥ 60 km/h nopeusrajoitusalueella 134 11 8 % 100 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 3 1 33 % 100 % 

Taajamassa muilla maanteillä 81 8 10 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 4 2 50 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 46 0 0 % 100 % 
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 Jk/pp-väylien L-kunnossapitoluokka 2020 (%) 2020 (km) 

Taajama, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajama, muut maantiet 1 % 5 

Taajaman ulkopuolella, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, muut maantiet 0 % 0 

 

Kaakkois-Suomen ELY -keskus 

Ohjeen mukaiset suojatiet 
Kokonais-

määrä 
2020 (kpl) 

Ohjeen 
mukaiset 

2020 
(kpl) 

Ohjeen 
mukaiset 
2020 (%) 

Tavoite 
2030 

40-50 km/h nopeusrajoitusalueella 547 196 36 % min 80 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 3 3 100 % min 80 % 

Taajamassa muilla maanteillä 491 174 35 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 4 0 0 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 49 19 39 % min 80 % 

≥ 60 km/h nopeusrajoitusalueella 84 0 0 % 100 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 0 0 0 % 100 % 

Taajamassa muilla maanteillä 33 0 0 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 0 0 0 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 51 0 0 % 100 % 

 

Jk/pp-väylien L-kunnossapitoluokka 2020 (%) 2020 (km) 

Taajama, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajama, muut maantiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, muut maantiet 0 % 0 

 

Pirkanmaan ELY -keskus 
 

Ohjeen mukaiset suojatiet 

Koko-
nais-

määrä 
2020 
(kpl) 

Ohjeen 
mukaiset 

2020 
(kpl) 

Ohjeen 
mukaiset 
2020 (%) 

 
Tavoite 

2030 

40-50 km/h nopeusrajoitusalueella 630 416 66 % min 80 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 35 31 89 % min 80 % 

Taajamassa muilla maanteillä 546 345 63 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 3 2 67 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 46 38 83 % min 80 % 

≥ 60 km/h nopeusrajoitusalueella 96 20 21 % 100 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 15 9 60 % 100 % 

Taajamassa muilla maanteillä 60 11 18 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 2 0 0 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 19 0 0 % 100 % 
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Jk/pp-väylien L-kunnossapitoluokka 2020 (%) 2020 (km) 

Taajama, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajama, muut maantiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, muut maantiet 0 % 0 

 

Pohjois-Savon ELY -keskus 
 

Ohjeen mukaiset suojatiet 

Koko-
nais-

määrä 
2020 
(kpl) 

Ohjeen 
mukaiset 

2020 
(kpl) 

Ohjeen 
mukaiset 
2020 (%) 

Tavoite 
2030 

40-50 km/h nopeusrajoitusalueella 1111 134 12 % min 80 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 78 27 35 % min 80 % 

Taajamassa muilla maanteillä 994 102 10 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 0 0 0 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 39 5 13 % min 80 % 

≥ 60 km/h nopeusrajoitusalueella 160 3 2 % 100 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 19 2 11 % 100 % 

Taajamassa muilla maanteillä 102 1 1 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 2 0 0 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 37 0 0 % 100 % 

 

jk/pp-väylien L-kunnossapitoluokka 2020 (%) 2020 (km) 

Taajama, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajama, muut maantiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, muut maantiet 0 % 0 

 

Keski-Suomen ELY -keskus 

Ohjeen mukaiset suojatiet 

Koko-
nais-

määrä 
2020 
(kpl) 

Ohjeen 
mukaiset 

2020 
(kpl) 

Ohjeen 
mukaiset 
2020 (%) 

Tavoite 
2030 

40-50 km/h nopeusrajoitusalueella 1315 424 32 % min 80 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 92 26 28 % min 80 % 

Taajamassa muilla maanteillä 1 149 370 32 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 14 6 43 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 60 22 37 % min 80 % 

≥ 60 km/h nopeusrajoitusalueella 87 0 0 % 100 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 14 0 0 % 100 % 

Taajamassa muilla maanteillä 33 0 0 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 4 0 0 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 36 0 0 % 100 % 
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Jk/pp-väylien L-kunnossapitoluokka 2020 (%) 2020 (km) 

Taajama, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajama, muut maantiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, muut maantiet 0 % 0 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus 

Ohjeen mukaiset suojatiet 

Koko-
nais-

määrä 
2020 
(kpl) 

Ohjeen 
mukaiset 

2020 
(kpl) 

Ohjeen 
mukaiset 
2020 (%) 

Tavoite 
2030 

40-50 km/h nopeusrajoitusalueella 876 475 54 % min 80 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 44 41 93 % min 80 % 

Taajamassa muilla maanteillä 806 420 52 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 1 1 100 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 25 13 52 % min 80 % 

≥ 60 km/h nopeusrajoitusalueella 248 11 4 % 100 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 35 0 0 % 100 % 

Taajamassa muilla maanteillä 184 9 5 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 4 0 0 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 25 2 8 % 100 % 

 

Jk/pp-väylien L-kunnossapitoluokka 2020 (%) 2020 (km) 

Taajama, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajama, muut maantiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, muut maantiet 0 % 0 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus 
 

Ohjeen mukaiset suojatiet 

Koko-
nais-

määrä 
2020 
(kpl) 

Ohjeen 
mukaiset 

2020 
(kpl) 

Ohjeen 
mukaiset 
2020 (%) 

Tavoite 
2030 

40-50 km/h nopeusrajoitusalueella 970 572 59 % min 80 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 137 109 80 % min 80 % 

Taajamassa muilla maanteillä 824 459 56 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 1 0 0 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 8 4 50 % min 80 % 

≥ 60 km/h nopeusrajoitusalueella 93 14 15 % 100 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 16 7 44 % 100 % 

Taajamassa muilla maanteillä 62 7 11 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 5 0 0 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 10 0 0 % 100 % 
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Jk/pp-väylien L-kunnossapitoluokka 2020 (%) 2020 (km) 

Taajama, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajama, muut maantiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, muut maantiet 0 % 0 

 

Lapin ELY -keskus 
 

Ohjeen mukaiset suojatiet 

Koko-
nais-

määrä 
2020 
(kpl) 

Ohjeen 
mukaiset 

2020 
(kpl) 

Ohjeen 
mukaiset 
2020 (%) 

Tavoite 
2030 

40-50 km/h nopeusrajoitusalueella 513 140 27 % min 80 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 199 49 25 % min 80 % 

Taajamassa muilla maanteillä 286 84 29 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 4 1 25 % min 80 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 24 6 25 % min 80 % 

≥ 60 km/h nopeusrajoitusalueella 183 14 8 % 100 % 

Taajamassa valta- ja kantateillä 72 12 17 % 100 % 

Taajamassa muilla maanteillä 51 2 4 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella valta- ja kantateillä 25 0 0 % 100 % 

Taajaman ulkopuolella muilla maanteillä 35 0 0 % 100 % 

 

Jk/pp-väylien L-kunnossapitoluokka 2020 (%) 2020 (km) 

Taajama, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajama, muut maantiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, valta- ja kantatiet 0 % 0 

Taajaman ulkopuolella, muut maantiet 0 % 0 
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