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T IIVISTELMÄ

Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Tervon kunnan ja Pohjois-
Savon ELY-keskuksen yhteistyönä rinnan Keiteleen ja Vesannon liikenne-
turvallisuussuunnitelmien kanssa. Suunnitelmassa on selvitetty Tervon lii-
kenneturvallisuuden nykytilaa sekä kartoitettu liikenneturvallisuusongelmia 
kyselyn ja onnettomuusanalyysin avulla. Nykytilan selvitys on toiminut läh-
tökohtana liikenneturvallisuustyön tavoitteiden ja päämäärien asettamiselle. 
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet ja hallintokuntien liikennetur-
vallisuustyön toimenpiteistä kootut toimintasuunnitelmat tukevat tavoitteisiin 
pääsemistä. 

Tervossa on tapahtunut vuosina 2004–2008 yhteensä 27 poliisin tietoon 
tullutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista kuusi on johtanut henkilö-
vahinkoon ja näistä yksi kuolemaan. Näiden viiden vuoden sisällä tapah-
tuneiden onnettomuuksien laskennalliset kustannukset ovat noin 0,78 M€/
vuosi, josta kunnille kohdistuvien kustannusten osuus on noin 0,14 M€/vuo-
si. Kuntien kustannuksista suurin osa kohdistuu terveys- ja sosiaalitoimelle. 

Asukkaille suunnatun kyselyn mukaan Tervon, Keiteleen ja Vesannon kun-
nissa suurimmiksi ongelmiksi nousivat mopoilijoiden ja autoilijoiden piittaa-
mattomuus muusta liikenteestä, maanteiden ja katujen kunto, talvikunnossa-
pito, ylinopeudet sekä turvalaitteiden käyttämättömyys. Tervon vaarallisem-
miksi kohteiksi miellettiin Tervonsalmen sillan ja Kirkkotien ylinopeudet sekä 
näiden väylien puutteelliset kevyen liikenteen järjestelyt.

Onnettomuusanalyysin, asukaskyselyn ja valtakunnallisten liikenneturvalli-
suustavoitteiden pohjalta Tervoon laadittiin liikenneturvallisuuden visio ja lii-
kenneturvallisuustyön vuositeemat:

  Työkalut liikenneturvallisuustyöhön
  Vanhempien asenne – esimerkkinä toimiminen
  Liikenneympäristö ja kunnossapito
  Liikennesääntöjen noudattaminen
  Asenne toisia tiellä liikkujia kohtaan
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Työn aikana laadittiin Tervon liikenneympäristön turvallisuuden parantami-
seksi myös toimenpideohjelmat. Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden 
pääpaino on nopeasti toteutettavissa, pienissä ja kustannustehokkaissa 
hankkeissa. Toimenpideohjelmien hankkeet sisältävät mm. kevyen liiken-
teen turvallisuutta parantavia hankkeita, nopeusrajoitusten laskemis- ja te-
hostamistoimia sekä liittymien turvallisuutta parantavia toimia.

Tervon kuntaan ehdotetaan nimettäväksi liikenneturvallisuusryhmä, joka 
koordinoi ja seuraa liikenneturvallisuustyön etenemistä hallintokunnissa ja 
sidosryhmissä. Sama ryhmä vastaa myös tässä työssä laadittujen toiminta-
suunnitelmien toteuttamisesta ja päivittämisestä.
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ESIPUHE

Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa kehittämällä liikenneympäristöä 
sekä tehostamalla liikenneturvallisuuden kasvatus-, valistus- ja tiedotus-
työtä. Liikenneturvallisuussuunnitelmalla pyritään kokoamaan liikennetur-
vallisuustyö yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta työ olisi kattavaa, jatkuvaa ja 
yhteistyö eri sidosryhmien ja toimijoiden kesken mutkatonta. Keiteleelle, 
Tervolle ja Vesannolle laadittiin liikenneturvallisuussuunnitelmat saman-
aikaisesti. Suunnitelmat sisältävät katsauksen kunnan liikenneturvallisuu-
den nykytilaan, liikenneturvallisuustyön organisoimismallin, liikennetur-
vallisuustyön kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelman, sekä toimen-
pideohjelman liikenneympäristön turvallisuusongelmien parantamiseksi. 
Liikenneturvallisuussuunnitelma on luonteeltaan tarve-/esiselvitys ja sen 
toteutuksen aikajänne on noin 10 vuotta suunnitelman valmistumisesta.

Liikenneturvallisuussuunnitelman tilaajana ovat toimineet Pohjois-Savon 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä Tervon kunta. 
Työn laatimiseen on myös saatu liikenne- ja viestintäministeriöltä kuntakan-
nustinrahaa. Suunnittelutyön ohjaamisesta ja päätöksenteosta työn aikana 
on vastannut ohjausryhmä, jonka toimintaan ovat osallistuneet:

 Kyllikki Komulainen  Pohjois-Savon ELY-keskus
 Juha Korhonen  Pohjois-Savon ELY-keskus
 Asko Pöyhönen  Pohjois-Savon ELY-keskus
 Marja Bäck   Pohjois-Savon ELY-keskus
 Päivi Juvonen   Pohjois-Savon ELY-keskus
 Jukka Korhonen  Tervon kunta
 Juha Soininen   Vesannon kunta
 Kari Nuutinen   Keiteleen kunta
 Tuula Taskinen  Liikenneturva
 Heikki Mansikka-Aho  Poliisi
 Tapio Kajan   Poliisi

Kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelman tekoon on lisäksi osallistunut 
useita kunnan eri hallinnonalojen sekä eri sidosryhmien edustajia. 

Suunnitelma on tehty Ramboll Finland Oy:ssä, jossa työstä on vastannut 
projektipäällikkö DI Erkki Sarjanoja (Pasi Pirtala 1.9.2009 asti) ja suunnitteli-
ja DI Sonja Lehtonen. Kasvatus- valistus- ja tiedotussuunnitelman on laatinut 
FM Teemu Kinnunen. 

Kuopiossa huhtikuussa 2010

Pohjois-Savon ELY-keskus
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1  TYÖN LÄHTÖKOHDAT

1.1  Taustaa

Liikenneturvallisuussuunnitelmatyön tavoitteena on ollut laatia toteutusmah-
dollisuuksiltaan realistinen, mutta sopivasti toimintaa ohjaava suunnitelma 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Liikenneturvallisuutta voidaan paran-
taa kehittämällä liikenneympäristöä sekä tehostamalla liikennekasvatusta ja 
valvontaa (kuva 1). Liikenneturvallisuussuunnittelulla pyritään kokoamaan 
liikenneturvallisuustyö yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta työ olisi kattavaa, jat-
kuvaa ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa mutkatonta.

Kuva 1.  Liikenneturvallisuustyön kenttä.

Suunnitelma sisältää kuntien liikenneturvallisuustilanteen analyysin, lii-
kennejärjestelyjen parantamissuunnitelman sekä liikenneturvallisuustyön 
toimintasuunnitelman (koulutus-, valistus- ja tiedotustyön suunnitelma). 
Liikenneturvallisuussuunnitelma tulee olemaan usean vuoden aikana työka-
lu kuntien, ELY-keskuksen ja yhteistyötahojen liikenneturvallisuustyölle mm. 
organisaatioiden toiminnassa ja ohjelmointityössä. Kuvassa 2 on esitetty lii-
kenneturvallisuussuunnitelman etenemisprosessi nykytila-analyysistä tavoit-
teiden määrittelyn kautta suunnitelmiin ja työn seurantaan. 
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Kuva 2.  Liikenneturvallisuussuunnitelmaprosessi.

Tavoitteena on pitkäjänteinen liikenneturvallisuustyö!

1.2  Suunnittelualue

Suunnittelualueena toimii Tervon kunta (kuva 3). Yhtä aikaisesti tämän suun-
nitelman kanssa on toteutettu Keiteleen ja Vesannon liikenneturvallisuus-
suunnitelmat, minkä vuoksi on voitu tarkastella toimenpiteiden yhtenäisyyttä 
ja jatkuvuutta eri kuntien alueella.

Suunnittelu pohjautuu niin maanteiden kuin katujenkin tarkasteluun, mutta 
tarvittaessa on huomioitu myös yksityistieverkko. Tarkastelun kohteena ovat 
olleet erityisesti koulujen ja muiden julkisten palvelujen piha-alueet ja lähi-
ympäristöt. 

1.3  Maankäyttö

Pohjois-Savon maakuntakaavoitus on käynnistynyt vuonna 2007 ja Tervon 
kirkonseudulla on olemassa asemakaava. Rantarakentamista ohjataan li-
säksi useilla rantayleiskaavoilla ja -asemakaavoilla. Asemakaava-alueilla on 
useita rakentamattomia tontteja, eikä uusia, liikenteellisesti merkittäviä ase-
makaavahankkeita ole vireillä. 

Tervon pinta-ala on 494 km2, josta vesialuetta on 146 km2. Kunnassa on 
asukkaita noin 1750, joista lähes puolet asuu taajamassa. Työssä käyvästä 
väestöstä 65 % saa toimeentulonsa palveluista, 23 % maa- ja metsätalou-
desta ja vajaa 10 % teollisuudesta. 
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Kuva 3.  Suunnittelualue.



12  Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja  4 | 2010 

1.4 Liikenneverkko

Tervossa liikenneverkon rungon muodostavat maantie 551 (Sininentie), mt 
554 (Pielavedentie), mt 5460 (Haapamäentie), mt 5512 (Ahvensalmentie), 
mt 5517 (Lohitie), ja mt 5541 (Talluskyläntie). Keskustaajamassa merkittä-
viä väyliä ovat Kirkkotie sekä kaduista Asontie ja Tervontie. Kevyen liiken-
teen väylät sijaitsevat kirkonkylällä Lohitien ja Kirkkotien alkupäässä sekä 
Sinisentien varressa Kirkkotien ja Asontien välisellä tieosuudella (Kuva 4). 
Haja-asutusalueella tai muualla kunnan alueella kevyen liikenteen väyliä ei 
ole. 

Tievalaistus on rakennettu lähes kaikille kaduille keskustaajamassa (kuva 
4).  Sinisellätiellä tievalaistus on rakennettu Lohitien ja Ahvensalmentien liit-
tymien väliselle tieosuudelle, Lohitiellä Koskentien liittymän pohjoispuolel-
le asti ja Kirkkotiellä Huttulan asuinalueelle saakka. Lisäksi valaistusta on 
Talluskylällä. 

Suurimmat liikennemäärät Tervossa ovat Sinisellätiellä keskustan kohdal-
la, jossa liikennemäärä on hieman vajaa 1700 ajoneuvoa vuorokaudes-
sa ja Sinisellätiellä keskustaajaman ja Karttulan kunnanrajan välillä (1100 
ajon./vrk) (kuva 5). Sinisellätiellä keskustaajaman länsipuolella liikenne-
määrä on 700 ajon./vrk. Pielavedentiellä liikennemäärät ovat tieosuudes-
ta riippuen 280–560 ajoneuvon välillä. Ahvensalmentiellä liikennemäärä 
ylittää 300 ajon./vrk, samoin kuin Haapamäentien alkupäässä. Lohitiellä 
ja Talluskyläntiellä liikennöi keskimäärin noin 170 ajon./vrk. Keskustassa 
Lohitiellä, Ahvensalmentiellä ja Kirkkotiellä liikennemäärät ovat kuitenkin 
korkeammat kuin ko. teillä keskimäärin. Muilla teillä liikennemäärät jäävät 
alle 150 ajon./vrk. Liikennemäärätiedot ovat vuodelta 2008. Katuverkon lii-
kennemääriä ei ole laskettu.  

Raskaan liikenteen määrät Tervon kunnan alueella ovat korkeimmat niillä 
teillä, joilla liikennemäärätkin ovat suurimmat. Sinisellätiellä keskustan koh-
dalla raskasta liikennettä on keskimäärin 112 ajon./vrk, keskustan länsipuo-
lella 42 ajon./vrk ja itäpuolella 63 ajon./vrk. Pielavedentiellä raskasta liiken-
nettä on noin 20 ajon./vrk. 
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Kuva 4.  Tervon maanteiden kevyen liikenteen väylät ja tievalaistus.
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Kuva 5.  Tervon maanteiden liikennemäärät.
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1.5  Nopeusrajoitukset

Tervon kirkonkylässä on 40 km/h aluenopeusrajoitus, joka kattaa suurimman 
osan taajama-alueesta. Haja-asutusalueella on pääosin voimassa yleisra-
joitus 80 km/h. Talluskylällä risteävien maanteiden liittymäalueilla nopeusra-
joitus on 50 km/h ja Lohitiellä muutamilla tieosuuksilla 60 km/h. Maanteiden 
nopeusrajoitukset on esitetty kuvassa 6.
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Kuva 6.  Tervon maanteiden nykyiset nopeusrajoitukset.
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1.6  Aikaisemmat selvitykset ja suunnitelmat

Tervon taajamaan Siniselletielle ja Kirkkotielle on laadittu tiesuunnitelma 
vuonna 2009. Suunnitelmassa on esitetty Tervonsalmen sillan parannustoi-
menpiteet kevyen liikenteen väylän muutoksista keskisaarekkeellisiin suo-
jateihin. Samaisessa suunnitelmassa on myös esitetty Kirkkotien kevyen 
liikenteen väylän jatkamista Pienlahdentielle asti.

Kuva 7.  Kirkkotieltä puuttuu kevyen liikenteen väylä.

Vuonna 2007 on laadittu Tervon taajaman esteettömyyskartoitus, jossa on 
selvitetty esteettömyyden kannalta ongelmalliset kohteet ja esitetty paranta-
mistoimenpiteet. 
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2  LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA JA ONGEL-
MAT 

2.1  Liikenneonnettomuuksien tilastointi Suomessa

Tietoja liikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon 
tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. 
Eri vertailututkimuksissa on saatu toisistaan poikkeavia tuloksia siitä, kuinka 
suuri osa onnettomuuksista kirjautuu poliisin rekistereihin: kaikki kuolemaan 
johtaneet onnettomuudet kirjataan poliisin rekistereihin, henkilövahinko-
onnettomuuksista kirjautuu vajaasta viidesosasta kahteen kolmasosaan ja 
aineellisista vahingoista alle kolmasosa. Tilastokeskus ylläpitää liikenneon-
nettomuustietokantaa poliisin onnettomuustietojen perusteella. Myös ELY-
keskus ylläpitää omaa paikannettua onnettomuustietokantaa yleisten maan-
teiden osalta.

Tarkasteltaessa poliisin tietoon tulleissa liikenneonnettomuuksissa louk-
kaantuneiden määriä ja jakaumia, tulee muistaa, että etenkin pyöräilijöiden 
ja jalankulkijoiden keskinäisten onnettomuuksien ja niissä loukkaantuneiden 
henkilöiden määrä on todennäköisesti selvästi poliisin tilastoja suurempi. 
Esimerkin tilastovajauksesta antaa Pohjois-Kymenlaaksossa tehty selvi-
tys, jossa verrattiin poliisin tietoon tulleita polkupyöräonnettomuuksien uh-
rimääriä erikoissairaanhoidon tapaturmatilastoihin. Selvityksessä todettiin, 
että vuoden aikana erikoissairaanhoitoa sai 110 polkupyöräonnettomuuden 
uhria, kun samana ajanjaksona poliisin tietoon tuli 19 onnettomuutta, jossa 
osallisena oli polkupyörä. Tämän aineiston mukaan poliisin tietoon tulleissa 
onnettomuuksissa polkupyöräonnettomuuksien peittävyys olisi vain noin 20 
prosenttia. Molemmissa tilastoissa olleita tapauksia oli alle 10. Eri selvitys-
ten ja tilastojen vertailtavuuden ongelmien vuoksi onkin aina tärkeää mainita 
aineiston lähde.

Liikennevakuutuskeskuksessa toimiva Vakuutusyhtiöiden liikenneturvalli-
suustoimikunta (VALT) kokoaa oman tilastonsa onnettomuuksista, joista on 
maksettu korvausta liikennevakuutuksesta. Aineisto perustuu lähinnä vakuu-
tuksenottajien antamiin tietoihin ja sisältää paljon tietoa lievistä omaisuus-
vahinkoihin johtaneista kolareista. VALT:n tilastoissa onkin paljon sellaisia 
aineelliseen vahinkoon johtaneita liikenneonnettomuuksia, jotka eivät näy 
poliisin tiedoissa. Liikennevakuutuskeskus vastaa myös liikenneonnetto-
muuksien tutkijalautakuntien toiminnasta. 

Liikenneonnettomuuksien tilastointi ja tilastotietojen käyttö vaihtelee eri kun-
nissa. Paikallisesti onnettomuustietojen systemaattinen rekisteröinti ja analy-
sointi on järjestetty vain osassa suurista kaupungeista ja kunnista. Suuressa 
osassa kunnista (yli 90 %) liikenneonnettomuustilastoa ei kuitenkaan ylläpi-
detä, koska resurssit eivät riitä tai liikenneonnettomuustilastoinnin ylläpitä-
mistä ei nähdä kunnissa tärkeäksi.
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Liikenneonnettomuuskustannuksista kunnat kuitenkin maksavat ison osan 
muun muassa uhrien hoitokustannuksina. Tieliikenteen kuolemista noin nel-
jäsosa ja henkilövahinko-onnettomuuksista noin puolet tapahtuu taajamissa. 
Kuntien panostus liikenneturvallisuustyöhön on siksi merkittävä ja tietous on-
nettomuuksista on tärkeää ennaltaehkäisevässä työssä.

2.2  Tervon liikenneonnettomuudet

Tämän liikenneturvallisuussuunnitelman lähtötietoina on käytetty poliisiin tie-
toon tulleita onnettomuustietoja ELY-keskukselta vuosilta 2004–2008 sekä 
Tilastokeskukselta vuosilta 1999–2008. Mukana ovat sekä maanteiden että 
kaava- ja yksityisteiden onnettomuudet. 

Viiden vuoden onnettomuusaineistossa on mukana 27 liikenneonnettomuut-
ta (kuva 8). Suurin osa näistä on johtanut aineellisiin vahinkoihin (21 kpl). 
Henkilövahinko-onnettomuuksia Tervossa on sattunut kaikkiaan kuusi, joista 
kuolemaan on johtanut yksi onnettomuus. Tervossa tapahtuu Keskimäärin 
noin viisi liikenneonnettomuutta vuodessa, mutta onnettomuuksien määrä 
vaihtelee jonkin verran vuosien välillä mm. pienen otoskoon vuoksi. Koko 
Keitele, Tervo, Vesanto -seudulla on tarkastelussa olleen viiden vuoden ai-
kajakson aikana tapahtunut 123 onnettomuutta.
 

Liikenneonne ttomuudet Tervossa vuosittain
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Kuva 8.  Tieliikenneonnettomuudet Tervossa v. 2004–2008 (lähde: ELY-keskus).

Väkilukuun suhteutettuna Tervossa sattuneissa henkilövahinko-onnetto-
muuksissa on suuria vuosittaisia vaihteluita ja koko maan tasoon nähden 
viimeisen viiden vuoden aikaisissa onnettomuuksissa on havaittavissa selviä 
vuosittaisia piikkejä (kuva 9). Nämä johtunevat kuitenkin onnettomuuksien 
vähäisestä määrästä. Seudullisesti Keiteleen, Tervon ja Vesannon onnetto-
muudet jäävät keskimäärin koko maan tasoa alhaisemmaksi.
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Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet
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Kuva 9 . Henkilövahinko-onnettomuudet tuhatta asukasta kohden kunnittain 
Keiteleellä, Tervossa ja Vesannolla sekä koko suunnittelualueella ja koko 
maassa (lähde: Tilastokeskus).

Henkilövahinko-onnettomuuksien uhrit kulkumuodoittain suhteessa asukas-
lukuun on esitetty seuraavassa kuvassa 10. Tervossa henkilöauto onnetto-
muudet nousevat KeTeVe-alueen tason yläpuolelle.  Kaiken kaikkiaan suun-
nittelualueella tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden 
määrät ovat kuitenkin koko maan tasoon nähden alhaisemmat.
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Kuva 10.  Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet suhteessa asukas-
lukuun (lähde: Tilastokeskus).

Tilastoista käy ilmi, ettei onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakaumissa 



21Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja  4 | 2010 

ole havaittavissa suurta piikkiä. Tervossa eniten onnettomuuksia on tapah-
tunut 16-, 20-, 44- ja 48-vuotiaille (kuva 11). Ikäjakaumissa on huomattavia 
eroja myös kunnittain, mutta vähäisistä onnettomuusmääristä johtuen sa-
tunnaisvaihtelut ovat suuria. Valtakunnallisesti onnettomuuspiikki sijoittuu 
15-vuotiaiden (sekä 18-vuotiaiden) kohdalle, joten Tervon ikäjakauma eroaa 
koko maan jakaumasta mm. pienestä otoskoosta johtuen. 

Liikenneonnettomuuksiin joutuneiden ikäjakauma Tervossa
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Kuva 11.  Tervossa liikenneonnettomuuksissa osallisena olleiden ikäjakauma vuosi-
na 2004–2008 (lähde: ELY-keskus).

Tervon onnettomuustilastoista esille nousseita onnettomuuksien yleispiirteitä 
on lueteltu taulukossa 1.

Taulukko 1.  Yhteenveto Tervossa tapahtuneiden onnettomuuksien yleispiirteistä.
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2.3  Onnettomuuskustannukset

Onnettomuuskustannuksilla pyritään kuvaamaan tieliikenteessä tapahtuvien 
onnettomuuksien taloudellisia kustannuksia valtakunnan ja kuntien tasolla. 
Onnettomuuskustannuksiin sisältyvät sekä onnettomuuden aineelliset va-
hingot että uhrien hyvinvoinnille koituneet aineettomat menetykset.

Tieliikenteen onnettomuuskustannukset määritetään onnettomuuksien yk-
sikkökustannuksien perusteella (lähde: Tieliikenteen ajokustannusten yksik-
köarvot 2005). Nykyisin liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset ovat 
kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 2 205 000 €, loukkaantumiseen 
johtaneissa onnettomuuksissa 330 000 € ja omaisuusvahinkoon johtaneissa 
onnettomuuksissa 2 700 €. Tervossa vuosina 2004–2008 tapahtuneiden 
onnettomuuksien kustannukset ovat olleet vuodessa noin 0,78 miljoo-
naa euroa. 

Kuntien osuudeksi onnettomuuskustannuksista on arvioitu erityyppisissä 
onnettomuuksissa noin 15–20 %. Tämän mukaisesti Tervon kunnan osuus 
onnettomuuskustannuksista on noin 0,14 miljoonaa euroa vuodessa. 

Onnettomuuksien taloudelliset menetykset koostuvat seuraavista osateki-
jöistä:

sairaanhoito, sosiaaliapu, lääkkeet 15 %
tuotannon menetys   35 %
aineelliset vahingot   40 %
hallintokulut    10 %.

Liikennevahinkojen kuntakohtaisia kustannuksia on pyritty tarkemmin tutki-
maan valtakunnallisesti vuonna 2006. Selvityksessä tutkittiin neljää erilaista 
onnettomuustapausta Lohjalla, Mäntsälässä ja Siuntiossa. Onnettomuuksien 
kustannukset laskettiin soveltaen kuntien tilinpäätöstietoja vuodelta 2004. 
Onnettomuustapaukset olivat seuraavat:

A. Koululaisen (10 v.) vakava loukkaantuminen pyöräilyonnettomuudes-
sa, jonka seurauksena on liikuntavammasta aiheutuva invaliditeetti 
(75 %).

B. Nuoren (20 v.) kuljettajan kuolema ulosajossa kaiteen läpi taajama-
alueella.

C. Ikäihmisen (70 v.) vammautuminen jalankulkijana auton töytäisemä-
nä (seurauksena invaliditeetti 60 %).

D. Nelilapsisen perheen huoltajan (35 v.) kuolema nokkakolarissa.

Selvityksen laskentatuloksia arvioitaessa tulee huomioida, että kuntakoh-
taisten käyttömenojen laskelmiin ei sisälly valtionosuuksia. Laskentatuloksia 
voidaan näin ollen pitää hyvin todellisina kuntakohtaisina taloudellisina me-
netyksinä. 
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Esimerkkikuntien onnettomuuskustannukset ovat hyvin yhtenevät, joten tu-
losten keskiarvoja voidaan pitää suuntaa-antavina arvioina muidenkin kunti-
en onnettomuusmenoista (taulukko 2). 

Taulukko 2.  Eri onnettomuustapausten keskimääräiset kustannukset (lähde: 
Valmixa Oy, Liikennevahinkojen kuntakohtaiset kustannukset).

2.4  Liikenneturvallisuuskysely

Liikenneturvallisuusongelmia kartoitettiin onnettomuusanalyysin lisäksi kun-
talaisille avoimen liikenneturvallisuuskyselyn avulla. Kysely toteutettiin syk-
syllä 2009, ja siihen pystyi vastaamaan sähköisesti internetissä julkaistun ky-
selylinkin kautta sekä kunnan kautta jaetuilla paperisilla kyselykaavakkeilla. 

Kyselyllä pyrittiin herättelemään kuntalaisia ajattelemaan liikenneturvalli-
suutta osana arjen liikkumista. Kyselyssä koottiin tietoja alueen liikennekäyt-
täytymisestä ja liikennekäyttäytymisen ongelmaryhmistä sekä mm. koulu-, 
työ- ja harrastusmatkojen vaaranpaikoista, joissa liikkuminen oli koettu tur-
vattomaksi esim. lukuisten ”läheltä piti” -tilanteiden takia. Erityisesti lasten 
turvallisuuden kartoittaminen oli yksi kyselyn painopisteistä, sillä lapsien 
edellytykset selviytyä liikenteessä ovat muita liikkujaryhmiä huonommat.

Taustatiedot

Kysely suoritettiin yhtenäisesti Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnissa. 
Hyväksyttyjä vastauksia kyselyyn saatiin näistä kolmesta kunnasta yhteen-
sä 558 kappaletta. Näistä 248 vastausta tuli paperilomakkeina kouluilta ja 
muualta paperisia vastauksia saatiin 37. Internetissä julkaistun kyselylinkin 
kautta saatiin loput 273 vastausta. Kyselyn analysoinnin jälkeen vastauslo-
makkeita palautettiin vielä 5 kpl, mutta näitä ei enää voitu huomioida tehdyis-
sä analyyseissä.  Kyseiset vastauslomakkeet on kuitenkin huomioitu vaaran-
paikkojen ja avointen kysymysten osalta.

Vastaajista 45 % oli Vesannolta, 38 % Keiteleeltä ja 14 % Tervosta. Loput 
vastaajat olivat muista kunnista. Vastaajista 61 % oli naisia ja 39 % miehiä, 
ja vastaajien keski-ikä oli 34 vuotta. Suuri osa, yhteensä 46,9 % vastaajista 
oli pääsääntöisesti työssäkäyviä. Koululaisia tai opiskelijoita vastaajista oli 
30,3 %. Yleisin liikkumismuoto sekä talvella, keväällä/syksyllä että kesällä oli 
henkilöautolla kuljettajana.
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Tulokset

Liikenneturvallisuuden nykytila
Vastaajia pyydettiin arvioimaan liikenneturvallisuuden nykytilaa kokonaisuu-
tena asteikolla 1-5 siinä kunnassa tai niissä kunnissa, joissa vastaaja liikkuu 
eniten. Mitä suurempi keskiarvo on, sitä paremmaksi vastaajat ovat arvioi-
neet liikenneturvallisuuden. Tervossa vastaavat arvioivat liikenneturvallisuu-
den nykytilan 3.16 arvoiseksi. Kuvassa 12 on esitetty vastausten jakautumi-
nen vaihtoehdoittain.

Kuva 12.  Liikenneturvallisuuden nykytila Tervossa. 

Liikenneturvallisuuden nykytilan keskiarvoissa oli havaittavissa kuntakohtai-
sia eroja Keiteleen, Tervon ja Vesannon seudulla. Vesannolla liikenneturval-
lisuus arvioitiin parhaimmaksi 3.58 ja Tervossa heikoimmaksi 3.16. 

Kokonaisuudessaan liikenneturvallisuus sai suunnittelualueella vastaajilta 
arvosanan 3.45. Tämä on varsin hyvä, sillä vastaava arvosana on esimer-
kiksi Inkoon ja Siuntion alueella ollut 2.5, Hangossa 2.6, Järvenpäässä 2.9, 
Porvoossa 2.8 sekä Länsi-Turunmaan ja Kemiönsaaren seudulla 2.8 (suun-
nitelmat ovat valmistuneet 2007–2009). Käynnissä olevassa Imatran seudun 
liikenneturvallisuussuunnitelmassa suunnittelualueen (Imatra, Ruokolahti, 
Rautjärvi, Parikkala) liikenneturvallisuuden arvosanaksi on arvioitu 3.62.
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Liikenneolosuhteiden nykytila liikenneturvallisuuden näkökulmasta
Vastaajilta pyydettiin mielipidettä liikenneturvallisuuteen vaikuttavien osate-
kijöiden nykytilasta. Vastaajien piti arvostella kukin olosuhdetekijä asteikolla 
1-5 (1=ei ongelmaa, 5=suuri ongelma).

Kuvassa 13 on esitetty kevyen liikenteen vastausten keskimääräiset arvot 
kunkin osatekijän suhteen. Mitä suurempi keskiarvo on, sitä suuremmaksi 
ongelma on koettu. Samaa periaatetta on käytetty myös kuvatessa autoilu-
olosuhteita ja muita tekijöitä (kuvat 14 ja 15).

Kuva 13.  Kevyen liikenteen olosuhteet ja liikenneturvallisuusongelmat Keiteleen, 
Tervon ja Vesannon kunnissa.

Kuvasta voidaan päätellä, että vastaajat kokevat kevyen liikenteen osalta 
suurimpina ongelmina mopoilijoiden piittaamattomuuden muusta liikentees-
tä, autoilijoiden piittaamattomuuden jalankulkijoista tai pyöräilijöistä sekä ja-
lankulku- ja pyöräteiden kunnon.

Autoiluolosuhteiden osalta kaikkein suurimmaksi liikenneturvallisuutta vaa-
rantavaksi tekijäksi vastaajat nimesivät maanteiden ja katujen kunnon. Myös 
maanteiden ja katujen talvikunnossapito sekä kortteliralli aiheuttavat vastaa-
jien mielestä suuren turvallisuusongelman (kuva 14). 
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Kuva 14.  Autoiluolosuhteet ja liikenneturvallisuusongelmat Keiteleen, Tervon ja 
Vesannon kunnissa.

Muiden tekijöiden osalta suurimmaksi liikenneturvallisuusongelmaksi muo-
dostui vastausten perusteella turvalaitteiden käyttämättömyys (kuva 15). 
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Kuva 15.  Muut tekijät ja liikenneturvallisuusongelmat Keiteleen, Tervon ja Vesannon 
kunnissa.

Turvalaitteiden käyttäminen
Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin, kuinka usein he käyttävät esitettyjä turva-
välineitä. Turvavälineiden käyttöä niiden matkustajien osalta, jotka ilmoittivat 
liikkuvansa kyseisellä tavalla, on esitetty kuvassa 16. Mitä yleisemmässä 
käytössä turvalaite on, sitä suurempi keskiarvo sillä on ja korkeammalla se 
on myös listassa. 

Vastauksista voidaan huomata turvavyön käytön olevan melko tunnollista. 
Myös lasten turvaistuimen tai -laitteen käyttöaste on korkea, kuten myös 
mopo- tai moottoripyöräkypärän. Sen sijaan 37 % vastaajista ilmoitti, ettei 
käytä pyöräilykypärää. Hands-free laitteen käyttöpakosta huolimatta niin 
ikään 37 % ilmoitti, ettei käytä ko. laitetta autoillessa. 
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Kuva 16.  Turvavälineiden käyttäminen Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnissa.

Ongelmakohdat ja vaaranpaikat
Kuntien vaaranpaikkoja kysyttäessä suurimmaksi ongelmaksi koettiin ylei-
sesti vaaralliset tai puutteelliset kevyen liikenteen käyttämät reitit ja ylitys-
paikat sekä ylinopeudet. Myös erilaiset liittymäongelmat olivat keskeisessä 
osassa tienkäyttäjien esittämissä ongelmakohteissa muun muassa näkemi-
en suhteen. Lukuiset kohteet määriteltiin lisäksi moniongelmaisiksi paikoik-
si tai tieosuuksiksi. Kunnassa viiden viimeisen vuoden aikana tapahtuneet 
onnettomuudet ja kyselyssä ilmi tulleet vaaranpaikat on esitetty liitteessä 1. 

2.5  Maastotarkastelut

Vaaranpaikkoja ja ongelmakohteita selvitettiin kuntalaiskyselyn ja onnet-
tomuusanalyysin ohella keskustelemalla suunnitelman ohjausryhmän jä-
senten kanssa ja kartoittamalla esiin tulleita ongelmakohteita maastossa. 
Tervon maastokäynti suoritettiin 4.11.2009 yhdessä konsultin, kunnan ja 
ELY-keskuksen jäsenten kanssa. Maastossa kierrettiin yhteisesti taajaman 
ydinalue ja pohdittiin mahdollisia korjaus- ja parannustoimenpiteitä ongel-
mallisiin kohteisiin.  



29Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja  4 | 2010 

2.6  Koulumatkojen liikenneturvallisuus 

Jalan ja pyörällä tehtävien koulumatkojen liikenneturvallisuutta voidaan ar-
vioida ns. Koululiitu-menetelmällä.  Menetelmä laskee tien ja liikenteen omi-
naisuustietojen perusteella tieosuuksittain indeksiluvun eli riskiluvun, joka 
kuvaa tieosuuden vaarallisuutta.  Laskelman lähtöaineisto poimitaan ELY-
keskuksen tierekisteristä ja se huomioi mm. liikennemäärät, nopeusrajoituk-
set, tien leveyden, valaistuksen, kevyen liikenteen väylät jne. Mitä korkeampi 
riskiluku on, sitä vaarallisempana tieosuutta voidaan pitää.  

Koululiitu -menetelmä huomioi vain tien ja liikenteen ominaisuuksia, ei kou-
lulaisen kykyä selviytyä liikenteessä, eikä koulumatkan pelottavuutta esimer-
kiksi petoeläinten takia. Koululiitun avulla pystytään määrittämään tieosuuk-
sien keskinäinen järjestys vaarallisuuden suhteen. Näin eri alueilla asuvat 
koululaiset voidaan asettaa tasavertaiseen asemaan ratkaistaessa koulukul-
jetuksia. Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut suositukset riskilukujen 
raja-arvoista, jota korkeammilla arvoilla tulisi harkita koulukuljetuksia (tau-
lukko 3).  

Taulukko 3.  Liikenne- ja viestintäministeriön suositukset Koululiitun riskilukujen 
raja-arvoiksi.

Luokka-asteet Raja-arvo suositus
0 lk (esikoulu) alle 200
1 lk 200–214
2-3 lk 215–239
4-6 lk 240–289
7-9 lk yli 290

Tervon kunnassa on yksi peruskoulu eli kirkonkylällä Kirkkotiellä toimiva 
Tervon yhtenäiskoulu. Kuvassa 17 on esitetty koululiitu -laskennat Tervon 
kunnan alueelta. 
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Kuva 17.  Tervon koululiitu -laskennat.
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3  LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET

3.1  Valtakunnalliset tavoitteet

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla laaditussa valtakunnallisessa liiken-
neturvallisuussuunnitelmassa vuosille 2006–2010 on esitetty toimenpiteitä, 
joilla pyritään liikenneturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen (suunnitelma 
on saatavissa mm. ministeriön kotisivulta www.mintc.fi ). Suunnitelmassa on 
esitetty pitkän ajan liikenneturvallisuusvisio (kuva 18).

Suunnitelman mukaisen liikenneturvallisuustavoitteen saavuttamiseksi koko 
maassa toteutetaan seuraavia toimenpiteitä: yhteistyön tehostaminen, koh-
taamisonnettomuuksien vähentäminen pääteillä, jalankulkijoiden ja pyöräi-
lijöiden onnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa, nopeuksien 
hallinta, päihdeonnettomuuksien vähentäminen, ammattiliikenteen onnetto-
muuksien vähentäminen sekä kuljettajaopetuksen ja ajokorttiseuraamusten 
tehostaminen. Valtioneuvosto on hyväksynyt suunnitelman (periaatepäätös 
tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta 9.3.2006).

Kuva 18.  Liikennekuolemien valtakunnallinen vähentämistavoite vuosille 2010 ja 
2025 (lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö).
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3.2  Pohjois-Savon tavoitteet

Itä-Suomen lääninhallitus, nykyinen Pohjois-Savon ELY-keskus on laatinut 
liikenneturvallisuussuunnitelman vuosille 2007 – 2011. Siinä on esitetty alu-
een tavoitteet, joihin keskittymällä tähdätään valtakunnalliseen turvallisuus-
visioon. Tavoitteita ovat:

1. Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen
2. Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskes-

kuksissa
3. Nopeuksien hillitseminen
4. Päihdeonnettomuuksien vähentäminen
5. Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen
6. Onnettomuuksien seurausten lieventäminen
7. Vesi- ja maastoliikenteen onnettomuuksien vähentäminen

Entisen Itä-Suomen läänin alueen määrällisenä tavoitteena on, että liiken-
nekuolemia vuonna 2011 on enintään 35 ja loukkaantumisia enintään 500. 

3.3  Tervon tavoitteet

Tervon liikenneturvallisuuden tavoitteena on, että 

liikenteessä ei menehdy yhtäkään ihmistä, 
eikä kukaan loukkaannu vakavasti.

Liikenneturvallisuustyöstä on tarkoitus tehdä jatkuvaa ja kaikki ikäryhmät 
kattavaa. Liikenneturvallisuustyö sisällytetään normaaliin työskentelyyn 
ja sen toteutumista sekä liikenneturvallisuuden tilaa seurataan vuosittain. 
Seurannalle nimetään vastuuhenkilö tai -ryhmä, joka raportoi työn edistymi-
sestä myös luottamushenkilöille.
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4  LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI 
Kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelman tarkoituksena on luoda perusta 
jatkuvalle liikennekasvatustyölle, jonka avulla vaikutetaan ihmisten asentei-
siin ja käyttäytymiseen liikenteessä. Liikenneturvallisuustyön kehittämis- ja 
organisointisuunnitelma on laadittu Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien 
yhteisenä seudullisena prosessina. Tällä tavoin on tuotettu naapurikuntien 
liikenneturvallisuustyölle yhteiset tavoitteet. Suunnitelman systemaattinen 
toteuttaminen saa kunkin hallinnonalan sekä kunnan toimimaan omalta 
osaltaan tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelmassa on määritelty myös konk-
reettisia toimia toteutettavaksi lähitulevaisuudessa (toimintasuunnitelmat). 
Suunnitelmallisen toiminnan takaamiseksi kaikille hallinnonaloille on nimetty 
vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat omalla tahollaan suunnitelman toteuttami-
sesta.

Toimintasuunnitelmien laadinnassa ja toteutuksessa keskeisessä roolissa 
ovat olleet henkilöt, jotka päivittäisessä työssään ovat tekemisissä eri-ikäis-
ten kuntalaisten kanssa. Tällä on pyritty varmistamaan, että toiminta on osa 
päivittäistä työtä, toteutus on taloudellisesti, ajallisesti ja henkilöresurssien 
perusteella mahdollista, toiminta on mielekästä ja se kiinnostaa kohderyh-
mää sekä toteuttajat hallitsevat asiansa.

4.1  Liikenneturvallisuustyön kehittämisprosessi suunnitel-
man aikana

Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on jo sinällään tärkeä prosessi 
liikenneturvallisuustyön tehostamiseksi. Työn aikana kuntien ryhmät ja mu-
kana olevat sidosryhmät joutuvat miettimään liikenneturvallisuustilannetta, 
liikenneturvallisuustyötä sekä kehittämisen mahdollisuuksia. Myös ryhmi-
en toiminnan kannalta prosessi on merkittävä, sillä suunnittelutyön aikana 
kuntien ryhmät ovat kokoontuneet kerran ja hankkeen ohjausryhmä useita 
kertoja. Nämä ryhmät ovat organisoituneet työn aikana ja kuntien kokouksis-
sa on sovittu työn jatkosta. Tämä suunnittelutyön aikana käynnistetty koko-
uskäytäntö toimii pohjana myös tulevassa liikenneturvallisuustyössä, jossa 
nykytilan ja kehittämisen asemesta ryhmän päähuomio kiinnittyy käytännön 
liikenneturvallisuustyöhön. 

Liikenneturvallisuustyön kehittämisprosessi alkoi nykytilanteen selvityksel-
lä vuoden 2009 syksyllä. Nykytilanne kartoitettiin työn ohjausryhmälle sekä 
kuntien liikenneturvallisuusryhmiin kohdistuneella kyselyllä. Kyselyssä sekä 
ohjausryhmän kokouksissa oli huomattavissa myönteinen tahtotila seudulli-
sen liikenneturvallisuustyön kehittämiselle. Tämä näkyi mm. erittäin korkea-
na vastausaktiivisuutena ja osallistumisena työn aikana järjestettyihin yleisö-
tilaisuuksiin sekä seminaareihin.
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Ensimmäisessä (6.10.2009) kvt-seminaarissa käsiteltiin liikenneturvallisuus-
työn järjestäytymistä ja toimintasuunnitelmia. Työtä jatkettiin kuntien liiken-
neturvallisuusryhmien kokouksissa, joiden tuloksena:

  Määriteltiin kuntien liikenneturvallisuusryhmien organisointi.
  Luotiin toimintasuunnitelmat hallintokuntien ja liikenneturvallisuusryh-

män työskentelylle.

4.2  Liikenneturvallisuustyön nykytila seudulla

Keiteleen, Tervon ja Vesannon liikenneturvallisuustyön nykytilannekartoitus 
toteutettiin asiantuntijakyselynä loppukesästä 2009. Kyselyyn vastasivat 
kuntien liikenneturvallisuusryhmien jäsenet. Seudun liikenneturvallisuus-
työ ei vastaajien mielestä ole ollut viime vuosina riittävän aktiivista. Tehty 
työ on kuitenkin ollut mielekästä, mikä antaa hyvän pohjan toiminnan ke-
hittämiselle. Työajan ja rahoituksen puute koettiin erityisesti työtä hait-
taaviksi. Näistä työajan puute koettiin hieman suurempana ongelmana. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman uskottiin yksimielisesti auttavan kuntien 
liikenneturvallisuustyössä ja lähes yhtä yksimielisesti toivottiin päätöksen-
tekijöiden vahvempaa sitouttamista liikenneturvallisuustyöhön. Työn aikana 
liikenneturvallisuustyö on aktivoitunut, eri hallinnon alat ovat saaneet edus-
tajan liikenneturvallisuusryhmään ja kunnalliset liikenneturvallisuusryhmät 
ovat kokoontuneet.

4.3  Liikenneturvallisuustyön organisoiminen

Kuntien liikenneturvallisuusryhmät

Kunnissa ei ole ollut toimivia liikenneturvallisuusryhmiä, vaan ryhmät ovat 
kokoontuneet pääosin vasta työn aikana. Ryhmät vahvistetaan raportin 
vahvistamisen yhteydessä. Kuntien liikenneturvallisuusryhmät vastaa-
vat tulevaisuudessa ensisijaisesti tehtävästä liikenneturvallisuustyöstä. 
Liikenneturvallisuusryhmissä on edustus kaikista hallintokunnista sekä tar-
vittavista sidosryhmistä. Ryhmien suunnitelmassa ehdotettu kokoonpano on 
esitetty taulukossa 4, mutta kokoonpanot tarkentuvat ryhmien nimeämisen 
yhteydessä. Liikenneturvallisuustyössä ryhmien tukena ovat laaditut suunni-
telmat sekä kuntakohtaisesti tarkemmin määritellyt ryhmien tehtävät.
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Taulukko 4.  Kuntien liikenneturvallisuusryhmien ehdotetut kokoonpanot.

Kunnan liikenneturvallisuusryhmällä on tärkeä rooli liikenneturvallisuustyön 
seurannassa. Kuntaryhmien onkin syytä nimetä henkilö vastaamaan seu-
rantatietojen kokoamisesta eri hallinnon aloilta sekä liikenneturvallisuustilan-
teesta. Seuranta on tärkeää mm. ryhmän toiminnan rahoituksen saamiseksi.

4.4  Jatkotoimenpiteet ja seuranta

Kuntien liikenneturvallisuusryhmien ensisijainen tehtävä on välittää tietoa 
eri hallintokuntien välillä ja päättäjien suuntaan, sekä keskittää liikennetur-
vallisuustyötä yhdessä tarpeelliseksi todetuille kohderyhmille. Tämän takia 
liikenneturvallisuusryhmien tulee kokoontua jatkossa säännöllisesti tarpeen 
mukaan, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 

Tärkeää on, että kuntien liikenneturvallisuusryhmät pyrkivät etenemään 
työssään pienin askelin ja toteuttamaan niitä toimia, joihin resurssit riittävät. 
Ryhmän oma toimintasuunnitelma sekä hallintokuntien toimintasuunnitelmat 
toimivat tämän työn apuvälineenä. Toimintasuunnitelmista on helposti nähtä-
vissä lähivuosille suunnitellut koulutus-, valistus- ja tiedotustyön teemat sekä 
tavoitteet, toimenpiteet, toiminnan ajoitus, yhteistyötahot, vastuuhenkilöt 
ja seurantamenetelmät. Toimintasuunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan 
esim. vuosittain tai kaksi kertaa vuodessa ryhmien kokoontumisissa.



36  Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja  4 | 2010 

Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistuttua kunnanhallitus hyväksyy 
liikenneturvallisuus suunnitelman sekä vahvistaa liikenneturvallisuusryhmän 
ja nimeää siihen tarvittaessa edustajansa. Suunnitelma viedään tiedoksi lau-
takunnille ja muille tarvittaville tahoille. Liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu 
ensimmäiseen järjestäytymiskokoukseensa mahdollisimman pian ryhmän 
vahvistamisen jälkeen. Liikenneturvallisuusryhmä vastaa kunnan liikenne-
turvallisuustyön organisoinnista ja seurannasta ja vie suunnitelman käytän-
nön toteutukseen.

Kunnan liikenneturvallisuusryhmän toiminta on kuvattu toimintasuunnitel-
massa taulukossa 5. 

Taulukko 5 . Kuvaus liikenneturvallisuusryhmän toimintasuunnitelmasta.
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4.5  Liikenneturvallisuustoimija kuntien liikenneturvallisuus-
työn tukena 

Kuntien liikenneturvallisuusryhmien tukena ja koordinaattorina voi toimia Itä-
Suomen liikenneturvallisuustoimija, joka on toiminut läänin alueella vuodesta 
2005.  Toimijan tarjoaa alueellisesti yhteisiä palveluita kunnille, mutta toimin-
nassa mukana olevat kunnat voivat myös sopia kunnan tarpeiden mukaan 
räätälöidyistä palveluista. Toimijan työn kuvaan kuuluu kuntien liikennetur-
vallisuustyön tukeminen, jossa toimintatapoja ovat kuntien liikenneturvalli-
suusryhmien toiminnan aktivointi, seurantakokousten järjestelyissä avusta-
minen, liikenneturvallisuustilanteen seuranta, materiaalin hankinnassa avus-
taminen, koulujen liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinnan tukeminen ja 
tarvittaessa liikenneturvallisuusauditoinnit.

Kasvatus-, valistus- ja tiedotustyössä toimintamalleja ovat koulutuksen suun-
nittelu ja järjestäminen, linkkinä toimiminen eri tahojen välillä, tapahtumajär-
jestelyissä avustaminen sekä tiedottaminen.

Seudun kuntien toiminnan käynnistyessä liikenneturvallisuussuunnitelman 
laatimisen jälkeen olisi ensiarvoisen tärkeää, että ryhmän toiminta käynnis-
tyisi heti aktiivisena. Tämän vuoksi toimijan tarjoamista palveluista ensi vai-
heessa tärkeimpiä olisivat:

  Kokousjärjestelyjen tukeminen
  Avustaminen materiaalihankinnoissa
  Tiedottaminen
  Jos aikaa jää, niin myös tapahtumajärjestelyjen tukeminen on tärkeää 

alkuvaiheessa, jotta työ olisi näkyvää ja motivoisi eri tahoja mukaan.
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5  KASVATUS- VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA

5.1  Yleistä

Liikenneturvallisuustyön kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma (kvt-
suunnitelma) on laadittu Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteistyönä. 
Suunnitelmien laatimisessa taustana ovat olleet kuntien liikenneturvallisuus-
tilanne ja eri toimintayksiköiden työssään kokemat ongelmat. Suunnitelmien 
laatiminen aloitettiin ensimmäisessä hankkeen aikaisessa seminaarissa eli 
kvt-seminaarissa. Seminaarissa pohdittiin liikenneturvallisuuden ongelmia 
ja työn painopisteitä. Suunnitelmia täydennettiin sähköpostikierroksella se-
minaarin jälkeen niin sanottuna kotitehtävänä. Suunnitelmien työstäminen 
aktivoi liikenneturvallisuusryhmäläisiä sillä lähes ¾ liikenneturvallisuusryh-
mäläisistä vastasi annettuun tehtävään. Täydennystä ja palautetta saatiin 
kuntakierroksella, jossa eri hallintokuntien edustajat pääsivät laajemmin ot-
tamaan kantaa esitettyyn suunnitelmaan. 

Eri hallintokuntien toimintasuunnitelmissa on kuvattu ne toimenpiteet, jotka 
toistuvat liikennekasvatustyössä vuosittain. Toimenpiteitä voidaan lisätä ja 
poistaa aina tarpeen mukaan, mutta lähtökohta esitetyllä toimenpideohjel-
malla on, että sitä ei tarvitsisi lähivuosina muuttaa. Toimenpiteiden rinnal-
le liikenneturvallisuusryhmä miettii vuosittain vaihtuvien teemojen mukaisia 
toimenpiteitä. Liikenneturvallisuusryhmien syksyn kokouksissa on hyvä kä-
sitellä sitä, mitkä toimenpiteet on erityisesti syytä tulevan vuoden aikana to-
teuttaa ja millä toimilla suunnitelmaa täydennetään. Suunnitelma on kuntien 
nykyisen toimintamallin kaltainen, sillä suunnitelmaan kirjatut toimenpiteet 
on esitetty hallintokuntien taholta.

Toimintasuunnitelmat on laadittu kymmenelle eri hallinnon alalle tai kohde-
ryhmän kanssa työskentelevälle. Nämä tahot huolehtivat ihmisen liikenne-
kasvatuksesta koko elinkaaren ajan. Jos esitetty malli toimii oletetulla taval-
la, liikennekasvatustyö alkaa jo ennen ihmisen syntymää ja jatkuu katkea-
mattomana seniori-ikään saakka. Liikenneturvallisuustyön kvt-suunnitelma 
on laadittu:

  Alle kouluikäisille
  Alakoululaisille
  Yläkoululaisiille
  2. asteen koulutukselle
  Nuoriso- ja vapaa-aikatoimelle
  Työikäisten kanssa työskenteleville
  Iäkkäille 
  Vammaisille
  Tekniselle toimelle

Eri hallintokuntien toimintasuunnitelmien toteutusta tukevat useat sidosryh-
mät. Liikennekasvatustyötä merkittävimmin tukevat tahot, jotka työskentele-
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vät mukana myös kuntien liikenneturvallisuusryhmissä, ovat Liikenneturva, 
poliisi ja ELY-keskus.Tarkemmin eri hallintokuntien liikennekasvatustyötä, 
liikenneturvallisuusryhmän toimintaa ja liikenneturvallisuustyön organisointia 
on kuvattu omassa kvt-työn käsikirjassa (liite 2).

5.2  Hallintokuntien toimintasuunnitelmat 

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT 2010 – 2015

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 

 HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  

 NEUVOLAT JA PÄIVÄHOITOIKÄISET LAPSET 

  
TAVOITE 
  

TOIMINTA / 
TOIMENPIDE 

AJOITUS YHTEISTYÖ VASTUU 
HENKILÖ 

TOTEUTUMI-
NEN 

Liikennekäyttäyty-
miseen ja asentei-
siin vaikuttaminen 
  
  
  
  

Päivähoidon henkilökunta osallistuu 
liikenneturvan yleisötilaisuuteen 
  
Liikenneturvallisuusseminaari 

 2.12.2009 
  
  
  
2010 
  

 ELY-keskus 
  
  
  
Opetustoimi 
Vapaa-
ajantoimi 
Liikenneturva 

Päiväkodin 
johtaja 

  

Liikennekäyttäyty-
miseen ja asentei-
siin vaikuttaminen 
 
Liikennesäännöt 

Lasten kanssa liikuttaessa opetetaan 
jalankulkijoiden liikennesääntöjä 
Suojatien käyttö 
Esiopetus: kävelijän ja pyöräilijän 
liikennesääntöihin tutustuminen 
perusliikennemerkkien tunnistaminen 
  

Jatkuva Vanhemmat,  
lapset itse, 
poliisi 
 

Päivähoidon 
henkilökunta 

 

Turvavälineiden 
käyttö 
  
Pyöräilykypärä 

Vanhempainillassa kerrotaan käytön 
tarpeellisuudesta jaetaan materiaalia 
  

2010 Liikenneturva   Esikoululaisten 
kevään van-
hempainillassa 
Päiväkodin 
syksyn van-
hempainillassa 

Huomioliivi Päiväkoti ja esiopetusryhmissä huo-
mioliivien käyttäminen ensimmäisillä 
ja viimeisillä lapsilla 

Jatkuva   Päivähoidon 
henkilökunta 

  

Heijastin Heijastimen käytön merkitys: 
heijastimen käyttöön liittyvät askar-
telut ja tehtävät, poliisivierailu, hei-
jastinsuunnistus iltatapahtumana 

Joka syksy Poliisi, van-
hemmat 

Lastentarhan-
opettaja 

  

Turvavyö Asia esillä syksyn vanhempainillassa Jatkuva   Päivähoidon 
henkilökunta 

  

Koulutakseissa ja 
linja- 
autossa matkusta-
minen ja  
käyttäytyminen 
 

Käytännön harjoittelu retkillä ja ope-
tustuokioilla 

  Päivähoidon 
henkilökunta 

 

Turvallinen ympä-
ristö 

Vaaranpaikkojen kartoitus 
  
Suojatiet, sillan ylitys  
 

 Jatkuva  Tekninen toimi 
 

 

Turvallisen tiellä 
liikkumisen 
opettelu 
 

Harjoittelu käytännössä, 
keskustelut teemoina 
Jalankulkija liikenteessä: 
   jalkakäytävä /ajorata 
- Tien ylittäminen turvallisesti 
- Turvalliset leikkipaikat 
- Tiellä kulkeminen ryhmässä 
 

Jatkuva  Päivähoidon 
henkilökunta 

 



40  Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja  4 | 2010 

Oikean liikenne-
käyttäytymisen 
harjoittelu 
 
 
 

Harjoittelu käytännön tilanteissa 
 
Opetustuokioilla harjoittelu: 
keskustelut, pelit, sääntö-leikit, lau-
lut, sadut, oppimis-tehtävät, kuvalli-
nen ilmaisu, retket, Poliisin vierailut, 
teemapäivät, vanhempainillat, tiedot-
teet, Liikenneturvan materiaali 
 
Sisältönä:  
-Vasen / oikea  
- Turvalaitteiden käyttö:  
- Pimeällä liikkuminen 
- Pyöräily 
- Turvalliset leikkipaikat 
- Tärkeimmät liikennemerkit  

Jatkuva Poliisi, 
Liikenneturva 
 

Vanhemmat, 
päivähoidon 
henkilökunta, 
lapset itse  

 

Turvallisen liikku-
misen opettelu 
talvisissa olosuh-
teissa 
 

Vaarallisten / turvallisten paikkojen 
havainnointi lapsen 
lähiympäristöstä 
 
 
 
 

Jatkuva Poliisi, Liiken-
neturva 

Vanhemmat, 
päivähoidon ja  
esiopetuksen 
henkilökunta, 
lapset itse  
 

  

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 

 HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  

 ALAKOULUT 

  
KOHDE  
RYHMÄ 
  

TOIMINNAN 
TAVOITE 

TOIMINTA, TOIMENPIDE AJOITUS VASTUU 
HENKILÖ, 
YHTEISTYÖ 

TOTEUTUMI-
NEN 

opettajat ja 
henkilökunta 

 Esimerkkinä oppilaille, pelisäännöt 
opettajille 

Paikoitus, pihassa liikkuminen 

Jatkuvaa   

Lasten van-
hemmat 

Huoltajien pereh-
dyttäminen koulu-
kuljetuksiin ja 
koulumatkan kul-
kemiseen 

Vanhempainilta, vanhempien vastuu 
turvavälineistä 

Koulutulokas-
vanhempainil-
lassa esikoulus-
sa keväisin 
(aloitus kevääl-
lä 2010) 

Vastaanottava 
opettaja + reh-
torit yhteistyös-
sä päiväkodin 
kanssa 

 

kuljetus Turvallisesti jouk-
koliikenteessä 

Turvallisuusohjeet eri osapuolille 

Koulukuljetusten kuljettajien koulutus 

Laatukriteerit mukaan koulukuljetusten 
kilpailuttamiseen 

Turvavöiden tarkistus koulukuljetusajo-
neuvoissa 

Turvallisuus osana koulukuljetusta 

Sijaisten perehdyttäminen 

Esimerkkinä toimiminen 

 Luokanopettaja, 
koulutoimisto 

 

1-2 luokat 

”Keltanokat 
liikenteessä” 

Vastuuttaa ja 
opettaa oppilas 
kulkemaan muun 
liikenteen seassa 

Vanhempainilta 

Koulupoliisin ja opettajien liikennekas-
vatustunnit 

 

 

Koulun liikennepäivä 1-9 luokille joka 
toinen vuosi 

1-2 luokkien 
osalta syksyisin 
(aloitus syksyllä 
2010) 

1-9 luokkien 
liikennepäivä 
alkusyksyisin 
joka toinen 
vuosi (aloitus 
syksyllä 2010) 

Opettajat yhteis-
työssä vanhem-
pien, liikennöitsi-
jöiden ja poliisin 
kanssa 

Yhteistyökump-
panit: yritykset, 
kunnat, SPR 

Vastuutaho: 
rehtorit 

 

1-2 lk 

”Keltanokat 
liikenteessä” 

Arkipäivän liiken-
nekäyttäytymisen 
sujuminen 

Turvallinen koulumatka; heijastimen ja 
turvaliivin käyttö, suojatien käyttö 

Syksy Luokanopettaja 

koulupoliisi 
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3-6 luokat 

”Taitavat 
pyöräilijät” 

Liikennesääntöjen 
tunteminen  

Koulupoliisin ja koulun liikennekasva-
tuksen oppitunnit 

Turvallisesti liikenteessä –oppikirjat  

Polkupyörien katsastus + kypärän käyt-
täjien palkitseminen 

Syksy ja kevät 
(pyöräilykausi) 

(aloitus kevääl-
lä 2010) 

Poliisi + opetta-
jat + vapaa-
aikatoimi + 
yrittäjät + Lii-
kenneturva + 
SPR 

 

Vastuutaho: 
rehtorit 

 

3-4 lk 

”Taitavat 
pyöräilijät” 

Arkipäivän liiken-
nekäyttäytymisen 
sujuminen 

Pyöräily, liikennesäännöt ja -merkit  Luokanopettaja 

koulupoliisi 

 

5-6 lk Vastuullinen liik-
kuminen 

Liikennesääntöjen kertaus  Luokanopettaja 

koulupoliisi 

 

1-6 lk Liikenneturvalli-
suus tutuksi oppi-
aineiden myötä 

1-4 lk ympäristöoppi 

5-6 lk jokin vuosittainen kilpai-
lu/tapahtuma 

Jatkuvaa Luokanopettaja 

koulupoliisi 

 

1-6 lk Liikennesääntöjen 
noudattaminen 

Luokan/koulun "huoneentaulu" – oppi-
laiden omat säännöt ja sitoumukset 
kirjattuna ylös (osana koulun omaa 
liikenneturvallisuussuunnitelmaa) 

Koulun liikenneturvallisuusviikko, esillä 
esim. erilaisia teemoja, kilpailuja, ryh-
mätöitä, jne. 

Huoneentaulu 
käyttöön syk-
syllä 2010 

 

Liikenneturval-
lisuusviikko 
vuosittain 

Rehtori, luokan-
opettaja 

 

Peruskou-
luikäiset 

Yleinen liikenneva-
listus  

Ennakkokäsityksiin 
vaikuttaminen 

Peruskoulun 5. luokille järjestetään 
vuosittain liikenneturvallisuuskilpailu, 
jossa on teoria- ja käytännönosa. Oppi-
laita valmennetaan kisaan (poliisi, opet-
tajat, pelastustoimi …).  Kolmen kunnan 
alueella Nou hätää vastaava liikenne-
turvallisuuskilpailua teemana pyöräily 
(pyörän kunnon tarkistus, teoriakoe, 
taitoajo) 

 

Syyskuussa 
vuosittain 

 

 

Koulut 

Poliisi, Liikenne-
turva, palo- ja 
pelastustoimi 

 

Yksiköiden 
turvallisuus/ 

kirkonkylä 

Systemaattinen 
liikenneturvalli-
suustyö yksiköissä 

Koulukohtainen liikenneturvallisuus-
suunnitelma sisältäen liikennekasvatuk-
sen, liikenneympäristön, yhteistyömah-
dollisuudet 

2010 aikana Koulut 

Yhteistyössä 
Liikenneturva, 
ELY-keskus, 
tekninen toimi 

 

Kouluympä-
ristö 

Vaaratilanteiden 
minimointi 

Auraus/lumenpoisto 

Ruokakuljetukset 

Kuljetustaskun käyttö 

Pyörävarastot 

Parkkipaikat 

Jatkuvasti Tekninen toimi 

Rehtorit 

Kuljetusyrittäjät 
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LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 

 HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  

 YLÄKOULUT 

  
KOHDE  
RYHMÄ 
  

TOIMINNAN 
TAVOITE 

TOIMINTA, TOIMENPIDE AJOITUS VASTUU 
HENKILÖ, 
YHTEISTYÖ 

TOTEUTUMI-
NEN 

Opettajat Pelisäännöt opet-
tajille, esimerkkinä 
toimiminen 

Säännöllisin välein liikenneturvallisuus-
koulutus, oppimateriaalin täydennys, 
opetussuunnitelman täydennys 

Esimerkkinä oppilaille, pelisäännöt 
opettajille 

 

Jatkuvaa –
syksyisin eri-
tyishuomio 

Koulunjohtajat  

kuljetus Turvallisesti jouk-
koliikenteessä 

Turvallisuusohjeet eri osapuolille 

Koulukuljetusten kuljettajien koulutus 

Laatukriteerit mukaan koulukuljetusten 
kilpailuttamiseen 

Turvavöiden tarkistus koulukuljetusajo-
neuvoissa 

Turvallisuus osana koulukuljetusta 

Sijaisten perehdyttäminen 

Esimerkkinä toimiminen 

 Luokanopettaja, 
koulutoimisto 

 

Kouluikäiset, 
nuoret 

Asennekasvatuk-
sella pyritään 
vaikuttamaan 
vastuulliseen lii-
kennekäyttäytymi-
seen 

Nuorten moottorikerhotoiminnan käyn-
nistäminen; 

ohjaus, valistus ja asennekasvatus 

 

2010 – (toistai-
seksi) 

Kunta ja nuori-
sotoimi 

 

Kouluikäiset Koulun liikenne-
kasvatuksella 
pyritään antamaan 
valmiudet turvalli-
seen liikkumiseen 
ja vastuulliseen 
liikennekäyttäyty-
miseen 

Opetussuunnitelman päivitys tarvittaes-
sa (opetus, keskustelut , roolileikit , 
ryhmätyöt). Liikenneturvallisuus huo-
mioidaan vuosittain koulun työsuunni-
telmassa.  

Poliisin, Liikenneturvan ym. vierailut 
koululla. 

2010 - Koulu, liikenne-
turvallisuustyö-
ryhmä, Ylä-
Savon poliisi, 
Liikenneturva 
ym. 

 

7-9 luokat 

”Ettei mopo 
karkaisi…” 

Mopo / skootteri 
liikenteessä  

 

Poliisin ja autokoulunopettajien liiken-
nekasvatusoppitunnit 

Opetus, liikennekilpailut 

Mopojen kuntotarkastus 

Syksy ja kevät 

(aloitus kevääl-
lä 2010) 

opettajat yhteis-
työssä poliisin, 
vapaa-
aikatoimen, 
SPR:n ja auto-
koulun kanssa 

vastuutaho: 
rehtorit 

 

7 -9 luokat Liikennesääntöjen 
noudattaminen 

Luokan/koulun "huoneentaulu" – oppi-
laiden omat säännöt ja sitoumukset 
kirjattuna ylös (osana koulun omaa 
liikenneturvallisuussuunnitelmaa) 

Koulun liikenneturvallisuusviikko, esillä 
esim. erilaisia teemoja, kilpailuja, ryh-
mätöitä jne 

Huoneentaulu 
käyttöön syk-
syllä 2010 

 

Liikenneturval-
lisuusviikko 
vuosittain 

Rehtori, luokan-
opettaja 

 

8 -
luokkalaiset 

Mopo-
onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy 

Yleinen liikenneva-
listus 

Ennakkokäsityksiin 
vaikuttaminen 

Peruskoulun 8. luokille järjestetään 
vuosittain liikenneturvallisuuskilpailu, 
jossa on teoria- ja käytännönosa. Oppi-
laita valmennetaan kisaan (poliisi, opet-
tajat, pelastustoimi …).  Kolmen kunnan 
alueella Nou hätää vastaava liikenne-
turvallisuuskilpailua teemana mopot 
(koulutus, teoriakoe, taitoajo) 

 

Syyskuussa 
vuosittain 

 

 

Koulut 

poliisi 

palo- ja pelas-
tustoimi 

 

Poliisi 

 

Poliisille lisää nä-
kyvyyttä  

 

Poliisin kouluvierailut säännöllisiksi 

 

 

Kouluvuoden 
ajan 

Vastuutaho: 
rehtorit 
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Yksiköiden 
turvallisuus/ 

kirkonkylä 

Systemaattinen 
liikenneturvalli-
suustyö yksiköissä 

Koulukohtainen liikenneturvallisuus-
suunnitelma sisältäen liikennekasvatuk-
sen, liikenneympäristön, yhteistyömah-
dollisuudet 

2010 aikana Koulut 

yhteistyössä 
liikennetur-
va,ELY-keskus, 
tekninen toimi 

 

Kouluympä-
ristö 

 

Vaaratilanteiden 
minimointi 

Auraus/lumenpoisto 

Ruokakuljetukset 

Kuljetustaskun käyttö 

Pyörävarastot 

Parkkipaikat 

Jatkuvasti Tekninen toimi 

Rehtorit 

Kuljetusyrittäjät 

 

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 

 HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  

 2. ASTEEN KOULUTUS 

  
KOHDE  
RYHMÄ 
  

TOIMINNAN 
TAVOITE 

TOIMINTA, TOIMENPIDE AJOITUS VASTUU 
HENKILÖ, 
YHTEISTYÖ 

TOTEUTUMI-
NEN 

Opettajat ja 
muu henkilö-
kunta 

Pelisäännöt selvik-
si ja esimerkkinä 
toimiminen 

Liikenneturvallisuuskoulutus, oppimate-
riaalien täydennys, opetussuunnitelman 
päivitys  

paikoitus, pihassa liikkuminen; esi-
merkkinä oppilaille, pelisäännöt 

Jatkuvasti – 
erityisesti syk-
syisin 

Koko henkilö-
kunta 

Rehtorit 

 

Kouluikäiset, 
nuoret 

Ennaltaehkäiseväl-
lä puuttumisella 
piittaamattomaan 
kaahailuun este-
tään onnetto-
muuksia 

Poliisin valvonta-, ratsia- ja valistus-
käynnit viikonloppuisin 

2010 – (toistai-
seksi) 

Poliisi, nuoriso-
toimi 

 

lukio 

”Kaahailu ei 
kannata” 

Liikenneturvalli-
suus oppiaineissa 

ajokortti, päihteet, ensiapu sisältöinä 
eri oppiaineissa 

 Terveystieto, 
moottorikurssit, 
yhteiskuntaoppi, 
maantieto 

kestävä kehitys 
eri oppiaineissa 

 

Lukio 

”Kaahailu ei 
kannata” 

Liikenneturvalli-
suuden paranta-
minen, asenne-
kasvatus, vastuul-
linen kuljettaja 
liikenteessä, kes-
tävä kehitys 

Osana terveystiedon opetusta 

Moottorikurssit 

Ajokortti, päihteet, ensiapu 

 

 

Koko lukion 
ajan 

Opettajat ja 
rehtorit 

Poliisi 

Autokoulu 

UA ja muut 
yhteistyötahot 

 

Kouluympä-
ristö 

 

Vaaratilanteiden 
minimointi 

Auraus/lumenpoisto 

Ruokakuljetukset 

Kuljetustaskun käyttö 

Pyörävarastot 

Parkkipaikat 

Jatkuvasti Tekninen toimi 

Rehtorit 

Kuljetusyrittäjät 
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LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 

 HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  

 NUORISOTOIMI 

  
KOHDE  
RYHMÄ 
  

TOIMINNAN 
TAVOITE 

TOIMINTA, TOIMENPIDE AJOITUS VASTUU 
HENKILÖ, 
YHTEISTYÖ 

TOTEUTUMI-
NEN 

Kouluikäiset, 
nuoret 

Ennaltaehkäiseväl-
lä puuttumisella 
piittaamattomaan 
kaahailuun este-
tään onnetto-
muuksia 

Poliisin valvonta-, ratsia- ja valistus-
käynnit viikonloppuisin 

2010 – (toistai-
seksi) 

Ylä-Savon poliisi, 
nuorisotoimi 

 

Mopoilijat Turvallinen mopoi-
lu 

Mopomateriaalia nuorisotiloille 
Huomauttelu havaituista puutteista 

Jatkuva Nuorisotoimi  

Moottorikelk-
kailijat 

Turvallinen moot-
torikelkkailu 

Tuodaan kelkkakerhon toimintaan mu-
kaan liikennekasvatusta 

Moottorikelkkailun koulutustilaisuus  

Alkutalvi Nuorisotoimi 

Liikenneturva, 
kelkkakerho 

 

Nuoriso  Oman käyttäyty-
misen huomioin-
ti/muuttaminen/ 
herääminen toisen 
kertoman koke-
muksen kautta 

Nuoret viisastuvat a) oman kokemuk-
sen b) toisen kertoman kokemuksen 
myötä – tuodaan liikenneonnettomuu-
teen joutunut henkilö kertomaan koke-
muksistaan ja onnettomuuden seurauk-
sista, esim. Jarmo Tolosen tarina 

tilaisuus 3 
vuoden välein 

Nuorisotoimi 

Liikenneturva 

 

Nuoriso "Huomaamaton 
valistus" 

Liikenneturvallisuusvalistus ja liikenne-
sääntöjen kertaus esim. nuorisotoimen 
järjestämien retkien yhteydessä 

jatkuvaa Nuorisotoimi  

Nuoriso Heijastimen käyttö Mahdollisuus askarrella heijastinkan-
kaasta haluttu/omantyylinen heijastin 

Jatkuvaa Nuorisotoimi  
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LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 

 HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  

 TYÖIKÄISET 

  
KOHDE  
RYHMÄ 
  

TOIMINNAN 
TAVOITE 

TOIMINTA, TOIMENPIDE AJOITUS VASTUU 
HENKILÖ, 
YHTEISTYÖ 

TOTEUTUMI-
NEN 

Kaikki Teiden kunnossa-
pito 

 

Kunta varaa riittävästi rahaa teiden 
kunnossapitoon talvella.  

Talvisin Kunnanhallitus 
ja - valtuusto 

 

Kaikki Turvalaitteiden 
käyttämättömyy-
destä johtuvien 
onnettomuuksien 
estäminen  

Alkoholista johtu-
vien onnettomuuk-
sien vähentäminen 

 

 

Kunta jakaa kaikille 65 vuotta täyttä-
neille liukuesteet 

Koululaisille ilmaiset heijastimet 

Kun kuntien liikenneturvallisuusryhmät 
saavat rivinsä ojennukseen järjestetään 
kaikissa kunnissa liikenneturvalli-
suusviikko (joskus ensi vuonna), joka 
näkyy kouluissa opetuksessa sekä 
muualla kunnassa muualla kunnassa 
infotilaisuuksina ja poliisin näkymisenä.  

Paikallisten kauppiaiden kanssa voisi 
sopia, että kyseisen viikon aikana lii-
kenneturvallisuusvälineitä saisi ale-
hintaan 

Tehoratsiat poliisin toimesta liikenne-
turvallisuusviikon aikana 

Esimerkiksi 
syyskuu 2010 

 

Liikenneturvalli-
suusryhmä 

poliisi, koulut 

 

Kaikki Liikenneturvalli-
suusseminaari 

Järjestetään liikuntahallissa kaiken 
kansan liikenneturvallisuusseminaari; 
uusi liikenneturvallisuussuunnitelma, 
asiantuntijaluennot, liikenneturvalli-
suuskyselyn tulokset, keskustelu 

2010 Liikenneturvalli-
suustyöryhmä, 
koulu, Liikenne-
turva, Ylä-Savon 
poliisi ym.  

 

Kunnan hen-
kilöstö 

Työmatkaturvalli-
suus 

Ennakoivan ajon kurssi henkilökunnalle 

Heijastimien käytön lisääminen (valis-
taminen, heijastimien hankkiminen) 

2010 Työsuojelupääl-
likkö 

Kansalaisopisto 

 

Viljelijät Työkoneiden tur-
vallinen liikkumi-
nen 

Peltolohkojen hallinnan ohjaaminen 
siten, että maanteillä liikkuminen vähe-
nee 

Näkyvyyden parantaminen (valot, puh-
taanapito, tien varsien raivaukset) 

2010  Maaseutusihteeri 

Tilusjärjestely-
hanke 

Tuottajajärjestö 

 

Kaikki Liikennesääntöjen 
kertaus 

Juttusarja paikallislehteen erilaisista 
paikkakunnan liikenneturvallisuuteen 
liittyvistä asioista (sis. liikennesäännöt, 
asenne, jne.), esim. uudet liikennemer-
kit, suojatien merkitys, nopeusrajoitus-
ten merkitys 

Jatkuvaa 2-3 
kuukauden 
välein 

Liikenneturvalli-
suusryhmä 

Paikallislehti 
yhteistyökump-
paniksi 
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LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 

 HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  

 VANHUSTENHUOLTO 

  
KOHDE  
RYHMÄ 
  

TOIMINNAN 
TAVOITE 

TOIMINTA, TOIMENPIDE AJOITUS VASTUU 
HENKILÖ, 
YHTEISTYÖ 

TOTEUTUMI-
NEN 

Henkilökunta Liikenneturvalli-
suusasenteet ja 
osaaminen 

Henkilökunnan liikenneturvallisuuskou-
lutus määrävälein. Koulutus voidaan 
toteuttaa esim. ennakoivan ajon koulu-
tuksena. 

3-5 vuoden 
välein alkaen 
vuodesta 2011 

Vanhustyön 
johtaja 

 

Palvelu- ja 
laitosasumi-
sen 

asiakkaat 

 Esteettömyys/ 
turvallisuus ulkoti-
loissa ja piha-
alueilla 

 

Nopeusrajoitukset ja muut opasteet ( 
esim. paikoitus ) 

Pihan päällystystyöt 

Talvikunnossapito paremmaksi  

Ei toivotun liikenteen valvonta, varsin-
kin viikonloppuöinä 

Lähes kaikki 
toteutettu  

Lähivuosina? 

Joka talvi  

Jatkuva 

Vanhustyö / 
Kunnan tekninen 
toimi 

 

Kunnan 
ikäihmiset 

Esteettömyys ja 
turvallisuus kes-
kustassa 

Toisaalta hidasteet ja toisaalta korkei-
den tasoerojen tasoittaminen 

Vanhustentalojen lähelle lisää valaistus-
ta ja kirkonkylälle enemmän levähdys-
paikkoja, että vanhukset uskaltavat 
lähteä liikkeelle 

 

Jatkuva Vanhus- ja 
vammaisneuvos-
to 

Kunnan tekninen 
toimi 

ELY -keskus 

 

Vanhukset Turvallinen liikku-
minen 

Ajo- ja kävelyteiden kunnon korjaami-
nen, asfaltointi puuttuviin kohtiin, joilla 
vanhukset paljon liikkuvat 

   

Vanhukset Turvallinen liikku-
minen 

Ikäihmisille ”koulutustilaisuuksia”, että 
osaisivat itse ajoissa varautua tuleviin 
ongelmiin? Samoin henkilökunnalle 
koulusta, että osaavat arvioida ja puut-
tua mahdollisiin ongelmiin ajoissa 

 

Syksyisin Vanhusneuvosto, 
eläkeläisjärjestö, 
Liikenneturva, 
poliisi 

 

Vanhukset Heijastimen käyttö Heijastimien jako vanhuksille, mm. 
heijastinteipit kävelykeppeihin, rollaat-
toreihin, jne. 

Syksyisin Vanhus-
työ,eläkeläisjärje
stöt 

 

Ikäautoilijat Liikennesääntöjen 
kertaus ja ajotai-
don kehittäminen 

"Ikä-autoilijan kuntokurssi", mm. enna-
koiva ajo, uudet liikennemerkit ja -
säännöt, jne. 

Teematilaisuudet 

3-5 vuoden 
välein 

Eläkeläisjärjestö 

Liikenneturva 
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LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 

 HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  

 KEHITYSVAMMAHUOLTO 

  
KOHDE  
RYHMÄ 
  

TOIMINNAN 
TAVOITE 

TOIMINTA, TOIMENPIDE AJOITUS VASTUU 
HENKILÖ, 
YHTEISTYÖ 

TOTEUTUMI-
NEN 

Kehitys-
vammaiset 

Turvallinen jalan-
kulku kirkonkylän 
alueella 

Pimeällä heijastimet, turvaliivit 

Talviliukkailla liukuesteet kenkiin 

Potkurit tms. apuvälineiden turvallisuus 

Kehitysvammahuollon henkilökunta 
ohjeistaa turvavälineiden käyttämisessä 

Jatkuvaa Kehitysvam-
maisten asuntola 

Kehitysvam-
maisten päivä-
toiminta 

(pankit, poliisi) 

 

Kunnan 
ikäihmiset 

Esteettömyys ja 
turvallisuus kes-
kustassa 

Liikennesääntöjen kertausta  lenkkeil-
lessä 

Suojateitten paikat / turvalliset tienyli-
tyspaikat 

Ohjaajien oma esimerkki liikkuessa 

Liikkuminen ”jonomuodossa”,  kulkemi-
nen tien laidassa        jne. 

Henkilökunta ohjaa ja vastaa turvalli-
sesta liikkumisesta 

Jatkuva Kehitysvam-
maisten päivä-
toiminta 

 

 

Kunnan 
ikäihmiset 

Esteettömyys ja 
turvallisuus kes-
kustassa 

Jalkakäytävien ja pihojen hyvä hiekoi-
tus 

Riittävä valaistus 

Kuntakeskuksissa käydään läpi ja huo-
lehditaan turvallisten kävelyteiden ja 
tienylityspaikkojen toteuttamisesta. 

Huolehditaan esteettömästä ja turvalli-
sesta liikenneympäristöstä 

Jatkuva -tekninen toimi 

-talonmies 
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LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 

 HALLINTOKUNTA/SEKTORI:  

 TEKNINEN 

  
KOHDE  
RYHMÄ 
  

TOIMINNAN 
TAVOITE 

TOIMINTA, TOIMENPIDE AJOITUS VASTUU 
HENKILÖ, 
YHTEISTYÖ 

TOTEUTUMI-
NEN 

Maankäytön 
ja kaavoituk-
sen suunnit-
telijat 

Liikenneturvalli-
suuden liittäminen 
maankäyttöön ja 
kaavoitukseen 

Liikenneturvallisuuden huomioon otta-
minen maankäytön, katujen ja muiden 
liikennealueiden suunnittelussa. Raken-
tajan laatujärjestelmässä liikenneturval-
lisuusasioiden hoitaminen 

Jatkuvasti aina 
suunnittelu n 
yhteydessä 

Tekninen johtaja 

Suunnittelijat 

 

Tien käyttä-
jät 

Liikenneturvalli-
suussuunnitelman  
toteuttaminen 

Suunnitelman mukaisten toimenpitei-
den toteuttaminen 

Yksityisteiden perusparantamisen ja 
kunnossapidon opastaminen ja ohjaus 

Aikataulun 
mukaisesti 

Jatkuvasti 

Tekninen johta-
ja, ELY-keskus, 
3-sektori 

Tekninen johta-
ja, rakennustar-
kastaja 

 

Tien käyttä-
jät, luotta-
mushenkilöt, 
viranhaltijat 

Liikenneturvalli-
suustietouden 
lisääminen, moti-
vointityö 

Oikea-aikainen 
kunnossapito 

 

Seurannan järjestäminen 2010 alkaen Liikenneturvalli-
suustyöryhmä 

 

Liikennealu-
eilla työsken-
televät 

 

Työturvallisuuden 
parantaminen 

Koulutuksen lisääminen, mm tieturva-
koulutus 

Vuoden 2010 
aikana 

Tekninen johtaja  

Rakennuslu-
pien hakijat 

Liikenneturvalli-
suuden huomioon 
ottaminen raken-
nettaessa  

Liikenneturvallisuusasioiden tarkastus 
asemapiirroksessa (liittymän näkymät, 
lumitila-alueet, hätätiet) 

Piha-alueen sisäinen liikenneturvallisuus 

 

2010 alkaen Rakennustarkas-
taja 

 

Yksityistiet Tiestön paranta-
minen 

Kunnossapito- ja parantamishankkeet 
yksityisteillä 

Valistus näkemäraivauksista ja vastuis-
ta kunnossapitohakemusten yhteydessä 

Jatkuvaa Rakennustarkas-
taja 

Tiekunnat 
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5.3  Liikenneturvallisuustyön vuositeemat 

Vuositeemoilla tarkoitetaan aiheita, joihin on tarkoitus panostaa erityisesti ko. 
vuoden aikana. Teemojen ympärille voidaan rakentaa hallintokuntien väliset 
yhteiset tapahtumat ja liikenneturvallisuudesta tiedottaminen. Vuositeemojen 
ympärillä voidaan toteuttaa myös muuta kuin suunnitelmassa esitettyä liiken-
nekasvatustyötä. 

Liikenneturvallisuusryhmä valitsee vuositeemaksi jonkin kaikille yhteisen 
ajankohtaisen aiheen vuosittain. Seuraavan vuoden teema ja siihen liittyvä 
liikenneturvallisuustyö vahvistetaan liikenneturvallisuusryhmän syksyn koko-
uksessa.

Seudun liikenneturvallisuustyön vuositeemoiksi sovittiin työn aikana seuraa-
vat teemat:

2010: TYÖKALUT LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN
Vuoden aikana tehdään laadittua suunnitelmaa tutuksi eri yksiköissä ja huo-
lehditaan perustasta, jolta liikenneturvallisuustyötä lähdetään tekemään. 
Tämä merkitsee materiaalin tarkistamista ja hankkimista, henkilökunnan 
liikenneturvallisuuskoulutusta ja yhteisiä pelisääntöjä liikenneturvallisuus-
myönteisen asenteen aikaan saamiseksi.

2011: VANHEMPIEN ASENNE – ESIMERKKINÄ TOIMIMINEN
Asenne on tärkein tekijä liikenneturvallisuuden parantamisessa. 
Asenneteemalla lähdetään liikkeelle ensin niiden tienkäyttäjien kanssa, joilla 
on eniten annettavaa asenteen parantamisessa eli vanhemmista ja kasva-
tushenkilöstöstä. Liikennekäyttäytymiseen vaikuttaa ennen kaikkea saatu 
esimerkki ja omien vanhempien asenne. Tämä on sen vuoksi hyvä nostaa 
työn keskeiseksi sisällöksi omana teemanaan.

2012: LIIKENNEYMPÄRISTÖ JA KUNNOSSAPITO
Vuoden 2012 aikana nostetaan liikenneturvallisuustyön keskiöön liikenne-
ympäristö. Vuoden aikana liikenneturvallisuusryhmissä on hyvä arvioida 
laaditun suunnitelman toteuttamista ja eri toimien kiireellisyyttä. Samoin on 
hyvä edistää eri toimenpiteiden hyväksyttävyyttä.

2013: LIIKENNESÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN
Liikenneonnettomuuksia ei juuri sattuisi, jos kaikki noudattaisivat liikenne-
sääntöjä. Vuoden teemana on tavoitteena nostaa tämä tärkeä tosiaasia työn 
keskipisteeksi ja samalla kerrata aktiivisesti liikennesääntöjä eri yksiköiden 
liikenneturvallisuustyössä.

2014: ASENNE TOISIA TIELLÄ LIIKKUJIA KOHTAAN
Vuoden 2014 teemana on asenne vuoden 2011 tapaan. Tänä vuonna on tar-
koitus kiinnittää huomio kaikkien tiellä liikkujien asenteeseen. Liikenteessä 
kukaan ei ole yksin, ja tämä epäitsekkyyden ajatus on nostettava esiin kai-
kessa koulutuksessa vuoden aikana. Liikenteen sujuvuus ja joustavuus voi-
vat olla myös vuoden liikennekasvatuksen avainsanoja. 
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5.4  Koulun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koulun liikenneturvallisuussuunnitelma perustuu Liikenneturvan malliin kou-
lukohtaisesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta (kuva 19). Suunnitelmassa 
käydään läpi koulumatkat, liikennekasvatus sekä yhteistyön mallit. Koulukoh-
taisen suunnitelman pohjaksi on aluksi kuvattu koulun kokoama alkukartoi-
tus liikenneturvallisuustyön nykytilasta, sen jälkeen liikennekasvatuksen toi-
mintasuunnitelma kappaleesta 4.2 ja lopuksi koululaisten oma huoneentaulu 
liikenneturvallisuuden huomioimiseksi.

Koulut voivat halutessaan tällä pohjalla täydentää omat suunnitelmansa ja 
laatia niistä erillisen raportin. Ohjeet löytyvät Liikenneturvan Internet-sivuilta 
www.liikenneturva.fi .

Koulujen lähiympäristön vaaranpaikat ovat yhteneviä kuntalaiskyselyn kans-
sa, koska kouluikäiset perheineen olivat kyselyssä erittäin hyvin edustettui-
na. Koulumatkan turvallisuus on kuvattu puolestaan koululiitu laskelmissa 
kartalla kappaleessa 2.6.

Kuva 19.  Liikenneturvan malli koulukohtaisen liikenneturvallisuussuunnitelman laa-
timiseen (lähde: Liikenneturva).
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Alkukartoitus

Koulut laativat suunnitelman aikana Liikenneturvan mallin mukaisen alku-
kartoituksen liikenneturvallisuustyön nykytilasta. Tervolla alkukartoituksessa 
koettiin vähemmän ongelmia kuin Keiteleellä ja Vesannolla. Korjattavaa to-
dettiin löytyvän oppilaille ja vanhemmille tiedottamisessa sekä koulun retkis-
sä ja siirtymisissä. Valmistuvan suunnitelman yhteydessä on koulumatkan 
vaaranpaikkoihin kiinnitetty huomiota ja toisaalta suunnitelmaan kirjattu kou-
lutus antaa paremmin eväitä vanhempien ja oppilaiden valistamiseen.

Taulukko 6 . Tervon koulun liikenneturvallisuustyön alkukartoitus.
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Huoneentaulu

Suunnitelman aikana Tervon yhtenäiskoululla järjestettiin 3-9 luokan oppilail-
le liikenneturvallisuusaiheinen tilaisuus, jossa kerrottiin mm. turvavälineiden 
käytön tärkeydestä ja käynnissä olevasta suunnitelmasta. Tilaisuuden yhte-
ydessä oppilaita pyydettiin kirjaamaan ylös, miten he omalla toiminnallaan 
voisivat parantaa liikenneturvallisuutta Tervossa. Vastaukset koottiin luokit-
tain ja näiden pohjalta toteutettiin koululle huoneentaulut liikenneturvallisuus-
työlle. Nämä huoneentaulut on hyvä viedä luokkien seinille muistuttamaan 
liikenneturvallisuuden tärkeydestä ja yhteisesti pelisäännöistä. Oheisessa 
kuvassa 20 on esitetty Tervon 7-9 luokkalaisten huoneentaulu.

Kuva 20.  Tervon 7-9 luokkalaisten huoneentaulu.
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6 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDESUUNNITEL-
MA

6.1  Yleistä

Toimenpideohjelmissa pääpaino on nopeasti toteutettavissa ja kustannus-
tehokkaissa hankkeissa. Toimenpideohjelmien laatimisen pohjalla on ollut 
ajatus siitä, että ne ovat toteutusmahdollisuuksiltaan mahdollisimman rea-
listisia. Toteutusjaksoille I, II ja III ei ole erikseen nimetty vuosia, mutta I ja 
II-kiireellisyysluokan hankkeet pyritään toteuttamaan 10 vuoden kuluessa. 
Pääsääntöisesti pienimmät ja toteuttamiskelpoisimmat toimenpiteet (mm. 
nopeusrajoitusten laskeminen, kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen ris-
teämiskohtien kevyet parantamistoimenpiteet, näkemäraivaukset, tiemerkin-
töjen parantaminen) sekä pahimmat tunnetut ongelmakohteet ovat toteutus-
luokassa I. Enemmän suunnittelua ja rahoitusta vaativat kohteet on kiireelli-
syysluokassa II. III-luokan hankkeet ovat pitemmän ajan varauksia.

Toimenpideohjelmiin kirjattuja sekä muita yleisiä, käytössä olevia ja hyväksi 
havaittuja toimenpiteitä liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi on 
kuvattu tarkemmin ”liikenneympäristön turvallisuuden yleisiä parantamiskei-
noja” -käsikirjassa liitteessä 4. 

Kuva 21.  Sininentie ja Tervonsalmen silta.
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6.2  Tie- ja katuverkon jäsentely

Tervon tie- ja katuverkon jäsentely auttaa hahmottamaan taajaman rajat lii-
kenneverkolla, jolloin toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus on helpompaa 
(kuva 22). Liikenneverkon jäsentelyssä vilkkaimmat maantiet on nimetty 
pääväyliksi, muut maantiet ja muutamat kadut kokoojaväyliksi. Muut väylät 
ovat ns. tonttiväyliä. Katuverkon täydennyksille on tarvetta vain maankäytön 
laajentumisen myötä. 

Kuva 22.  Tervon tie- ja katuverkon jäsentely.

6.3  Kevyen liikenteen verkko

Tervossa kevyen liikenteen väyliä on nykyisin pääosin ainoastaan 
Sinisellätiellä sekä Kirkkotien alussa (kuva 23). Kunnan tärkein kevyen lii-
kenteen väylähanke on seututiellä 551 (Sininentie: Asontien ja Lohitien väli). 
Tervonsalmen sillalla on nykyisin kevyen liikenteen väylät ajoradan molem-
milla puolilla, mutta ne ovat varsin kapeat. Väylien kapeuden vuoksi vastaan-
tulijoiden kohtaaminen on hankalaa. Autoilijoiden suuret ajonopeudet ja ras-
kaan liikenteen aiheuttama ilmavirta sillan kohdalla aiheuttaa myös osaltaan 
vaaratilanteita. Tervossa sekä asutusta että palveluita on molemmin puolin 
siltaa, minkä vuoksi kevyttä liikennettä on ko. väylällä paljon.
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Kirkkotiellä oleva nykyinen kevyen liikenteen väylä päättyy Mantuntien liitty-
mään. Kirkkotien loppupäässä on asutusta ja kevyttä liikennettä kulkee pal-
jon keskustaan päin. Väylä on koettu ylinopeuksien vuoksi turvattomaksi niin 
koululaisten kuin vanhustenkin osalta. 

Tervoon on tehty v. 2009 tiesuunnitelma, joka sisältää parannusehdotukset 
sekä Siniselletielle että Kirkkotielle. Tiesuunnitelmassa Tervonsalmen sillan 
kevyen liikenteen väylä siirretään yhdelle puolelle ajorataa ja väylä jatkuu 
aina Lohitielle asti. Myös Kirkkotiellä olevaa kevyen liikenteen väylää jatke-
taan Pienlahdentielle asti.

Koskentielle esitetään hidasteita, jotta jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta 
voidaan parantaa. Erillisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen on liian 
kallista. 

Kuva 23.  Tervon Kirkonkylän kevyen liikenteen verkko. 
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6.4  Esteettömyys

Tervoon laaditussa esteettömyyskartoituksessa on esitetty muutamia lähinnä 
kevyen liikenteen verkkoa koskevia toimenpiteitä. Ne ovat pääosin päällys-
teen korjaamisia, suojatiemaalauksien toteuttamisia ja merkkien asettamista 
sekä reunakivien korjauksia. Toimenpidekartat ja määräluettelo on esitetty 
liitteessä 2.

6.5  Liikenteenohjaus

Nopeusrajoitukset
Tervontielle ja Lekunniementielle esitetään 30 km/h alueellista nopeusrajoi-
tusta nykyisen 40 km/h rajoituksen sijaan. Ympäristö, päiväkoti, terveysase-
ma ja vanhainkoti sekä puuttuvat kevyen liikenteen väylät tukevat alemman 
rajoituksen käyttöönottoa. 

Nykyisin Tervon taajamasta puuttuvat 40 km/h aluerajoitusten päättymis-
merkit, joten ne lisätään tarvittaviin kohtiin. Myös Asontieltä puuttuu taajama 
päättyy-liikennemerkki, joten se lisätään. Koskentiellä aluenopeusrajoitus-
merkit ovat samoissa tolpissa taajamamerkkien kanssa ja ne tulee siirtää 
omiinsa.

Taajamaan toista nopeusrajoitusmuutosta esitetään Kirkkotien loppuun. 
Nykyisin 40 km/h rajoitus loppuu Herralantien jälkeen, vaikka ympäristö tukisi 
hyvin sen jatkumista aina Joutenlahdentien alkuun asti. Lisäksi Tervonsalmen 
sillan kohdalle suositellaan 40 km/h nopeusrajoitusta tiesuunnitelmassa esi-
tettyjen parannustoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen. 

Siniselletielle esitetään taajama-alueen jatkoa aina Ahvensalmentien liitty-
män taakse. Nykyisin väylällä on 80 km/h rajoitus, mutta alhaisempi 50 km/h 
parantaisi liittymän turvallisuutta.

Liikennemerkit
Kaikki vanhentuneet liikennemerkit uusitaan (varoitus-, kielto- ja väistämis-
merkeissä tulee olla keltainen reunus) ja menneiltä ajoilta jäänyt Itärannantien 
suojatiemerkki poistetaan. Suojateiden havaittavuutta parannetaan lisää-
mällä Siniselletielle ja Kirkkotielle suojatiemerkkien tolppiin heijastavat var-
ret. Kirkkotielle asetetaan opastus kirkon pysäköintialueelle, minkä toivotaan 
vähentävän tienvarsipysäköintiä. 

Tervamäentien ja Lohitien liittymä on vaikeasti havaittava Tervamäentieltä 
tultaessa (kuva 24). Liittymässä on myös sattunut yksi kuolemaan johtanut 
onnettomuus, minkä vuoksi liittymän havaittavuutta pyritään parantamaan 
stop-merkin ennakkovaroitusmerkillä sekä laittamalla stop-merkkin tolppaan 
heijastava varsi.
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Kuva 24. Tervamäentien ja Lohitien liittymä on vaikeasti havaittava.

6.6  Rakenteelliset toimenpiteet

Sinisentien ja Kirkkotien tiesuunnitelma sisältää kevyen liikenteen väyli-
en ohella suojateiden keskisaarekkeita Siniselletielle mm. Sinisentien ja 
Asontien, Sinisentien ja Itärannantien sekä Sinisentien ja Kirkkotien liitty-
mään. Saarekeratkaisuilla tuetaan taajamaympäristön nopeutta ja paranne-
taan kevyen liikenteen turvallisuutta. Kirkkotien ja koululaisten turvallisuuden 
parantamiseksi ehdotetaan toteutettavaksi pikaisena toimenpiteenä nope-
usrajoituksen ajoratamaalaukset muistuttamaan vallitsevasta rajoituksesta 
(kuva 25).
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Kuva 25.  Kirkkotiellä koulun kohdalla oleva hidaste ei hiljennä nopeuksia tarpeeksi.

Tervontien ja Parkkitien liittymään esitetään kevyen liikenteen järjestelyjä 
päiväkodilta Sinisentien kevyen liikenteen väylälle. Koskentiellä ei ole ke-
vyen liikenteen väylää ja ajonopeudet ovat korkeat rajoituksista huolimatta. 
Tielle esitetään kolmen hidasteen (sinitöyssyn) toteuttamista parantamaan 
kevyen liikenteen turvallisuutta ja hillitsemään autoilijoiden ajonopeuksia. 

Koskentien ja Sinisentien liittymässä Koskentien suojatie ei ole aivan liitty-
mässä, joten käytettävyyden takia suositellaan sen siirtämistä kulkureitille. 
Kirkkotien ja Sinisentien liittymässä Kirkkotien suojatie on toteutettu vino-
na Urheilutielle (kuva 26). Käyttäjät ovat kokeneet ratkaisun huonoksi, sillä 
jatkettaessa matkaa Kirkkotien kevyen liikenteen väylälle joutuu tekemään 
heti perään toisen tienylityksen. Tämä aiheuttaa ongelmia mm. lapsiryhmien 
liikkumiselle, minkä vuoksi uuden suojatien toteuttamista esitetään liittymään 
aivan Kirkkotien alkuun. Kirkkotieltä lähteviltä teiltä (Urheilutie ja Mantuntie) 
puuttuvat nykyisellään suojatiet, joten näihin tulee toteuttaa maalaukset ja 
lisätä suojatiemerkit.
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Kuva 26.  Kirkkotiellä on nykyisellään vino suojatie Urheilutielle.

Kirkkotien ja koulun välisiin järjestelyihin esitetään muutoksia, joiden mukaan 
toteutetaan kevyen liikenteen väylän jatke Mantuntielle, pysäkit odotustiloi-
neen koulun puoleiseen reunaan ja pysäköintipaikat Kirkkotien puoleiseen 
reunaan (kuva 27). 
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Kuva 27.  Koulun pihan järjestelyperiaate.

Lohitien ja Koskentien liittymään esitetään näkemäraivauksia näkemien pa-
rantamiseksi. Myös Sinisellätiellä puiden oksia tulee karsia kevyen liikenteen 
väylän varresta esteettömyyssyistä. 

Lohitien ja Tervamäentien yksityistieliittymä on vaarallisessa paikassa (liitty-
män havaittavuus huono), joten sitä esitetään siirrettäväksi. 

6.7  Liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutukset

Liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutuksia ja tehokkuutta voidaan ar-
vioida henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemisen sekä toimenpiteiden 
kustannusarvioiden perusteella. Taloudellisesti tehokkaimpia ovat pienin 
kustannuksin toteutettavat toimenpiteet, kuten näkemäraivaukset, suojatie-
järjestelyt, nopeusrajoitusmuutokset ja liikenteen ohjaustoimet. 

Maanteiden parannustoimenpiteille on määritetty laskennallinen henkilöva-
hinko-onnettomuksien vähenemä Tarva 4.11. -ohjelmalla (turvallisuusvaiku-
tusten arviointi vaikutuskertoimilla). Oheisessa taulukossa on esitetty suun-
nittelualueen liikenneturvallisuushankkeiden kokonaiskustannukset sekä 
laskennalliset henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemät 
kiireellisyysluokittain.



61Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja  4 | 2010 

Taulukko 6.  Toimenpiteiden kokonaiskustannukset ja onnettomuusvähenemät 
kiireellisyysluokittain.

Kiireellisyys-
luokka

Kustannusarviot (€) Onnettomuus-
vähenemät (hvjo/v)

kunta E L Y -
keskus

yhteishanke

I 33 300 4 200 2 400 0,020
II 14 500   18 800 1 176 000 0,032
III (-)   (-) (-) (-)

YHT. 47 800 23 000 1 178 400 0,052

6.8  Toimenpideohjelma

Toimenpideohjelma on esitetty seuraavilla sivuilla taulukkona ja karttoina. 
Taulukosta käy ilmi mm. toimenpiteiden kiireellisyysluokat, onnettomuusvä-
henemät sekä kustannusarviot. 
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7 LIITTEET
1. Tervon liikenneturvallisuuskyselyn yhteenvetotaulukot ja -kartat
2. Esteettömyyskartoituksen toimenpide-esitykset (vuodelta 2007)
3. Liikennekasvatus, -valistus ja -tiedotustyön yleisiä parantamiskeinoja 
4. Liikenneympäristön turvallisuuden yleisiä parantamiskeinoja
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Kohde-
nro Kohde Toimenpide

1 Sinisen tien väylä Lekunniementieltä
itään Lisätään kevyen liikenteen väylän merkki

2 Sinisentien väylä Suonenjoentien liittymän 
kohdalla Lisätään kevyen liikenteen väylän merkki

3 Lekunniementien suojatie Lisätään suojatien maalaukset ja merkit sekä 
suojatien herätemerkintä

4 Itärannantien suojatie Lisätään suojatien maalaukset ja merkit sekä 
suojatien herätemerkintä

5 Sinisen tien suojatie Lekunniementien
ja Itärannantien liittymässä

Muutetaan nykyisen suojatien asfalttiluiska reu-
nakivelliseksi

6 Sinisen tien väylä Siwan liittymän kohdalla Korjataan hajonneet reunakivet

7 Sinisen tien suojatie Siwan kohdalla Korjataan nykyiset korkeat reunakivet mataliksi

8 Siwan/ SEOn liittymän suojatie Lisätään suojatien maalaukset ja merkit sekä 
suojatien herätemerkintä

9 Sinisen tien väylä Tervonsalmen
sillan kohdalla

Korjataan päällysteessä olevat epätasaisuudet 
sillan päätyjen kohdalla

10 Sinisen tien kevyen liikenteen väylä
Tervonsalmen sillan kohdalla Parannetaan talvihoidon ajoitusta

11 Sinisen tien suojatie Salen kohdalla Korjataan nykyiset korkeat reunakivet mataliksi

12 Sinisen tien väylä Kirkkotieltä itään Muutetaan nykyinen jalkakäytävän merkki 
kevyen liikenteen väylän merkiksi

13 Kirkkotien jalkakäytävä Korjataan väylän päällyste välillä Sininentie - 
Laituritie

14 Kirkkotien suojatie Korjataan väylän päällyste suojatien kohdalla

15 Kirkkotien poistettu suojatie Poistetaan entisen suojatien kohdalla vielä ole-
vat yhteydet ajoradalle

16 Urheilutien suojatie Lisätään suojatien maalaukset ja merkit sekä 
suojatien herätemerkintä

17 Kirkkotien kevyen liikenteen väylä Korjataan painauma

18 Mantuntien suojatie Lisätään suojatien maalaukset ja merkit sekä 
suojatien herätemerkintä

19 Kirkkotien ja Mantuntien liittymä
Parannetaan kevyen liikenteen yhteydet nykyi-
seltä väylältä koulun pihalle sekä Kirkkotien 
suojatielle

20 Kirkkotie kirkon kohdalla Rakennetaan hidastetöyssy koulun ja kirkon 
paikoitusalueiden eteläpuolelle
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liikennekasvatus, -valistus ja -tiedotustyön yleisiä 
parantamiskeinoja

johdanto

Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehostamalla koulutusta, valistusta 
ja tiedotusta. Ihmisen asenteisiin ja käyttäytymiseen voidaan parhaiten vai-
kuttaa poliisin valvonnan ja eri toimialoista kuntalaisten kanssa päivittäin 
tekemisissä olevien hallintokuntien kautta. Näitä ovat mm. sivistys-, sosia-
ali-, terveys- ja vapaa-ajan toimet. Poliisi ja Liikenneturva osallistuvat omilla 
tahoillaan kasvatus- ja tiedotustoimintaan kunnissa. Lisäksi eri yhdistyksillä 
ja järjestöillä on mahdollisuus osallistua liikenneturvallisuustyöhön. Kunnissa 
toimivat yritykset voivat myös vaikuttaa työntekijöidensä työ- ja työasiointi-
matkojen turvallisuuteen. Liikenneturvallisuustyön onnistumisen edellytyk-
senä onkin työn tehokas organisointi.

Perinteisesti liikenneturvallisuustyötä on tehty oman kunnan sisällä. Kuiten-
kin viime aikoina liikenneturvallisuussuunnitelmia on teetetty yhä enemmän 
seudullisina, monen eri kunnan yhteisinä hankkeina. Tämä on aiheuttanut 
muutosta liikenneturvallisuustyön organisoitumismalleihin.

Liikenteessä tapahtuvat tilanteet ovat seurausta ihmisten tekemistä valin-
noista, joiden syntyyn vaikuttavat syvälle juurtuneet arvot ja asenteet. Asen-
teisiin vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä. Turvallisen liikennekäyttäy-
tymisen tiedostamista voidaan lisätä tehostamalla tiedotusta ja koulutusta. 
Liikenteessä toimii monia eri osapuolia kuten eri alojen ammattiliikenteen 
harjoittajat ja kuljettajat, joiden motivoiminen huomioimaan liikenneturval-
lisuusnäkökohdat työssään ja toimissaan on tärkeää. Jokainen tienkäyttäjä 
vaikuttaa liikennekulttuuriin omilla valinnoillaan ja ratkaisuillaan ja toimii näin 
esimerkkinä muille liikenteessä oleville. Myös liikenteen valvontaa lisäämällä 
voidaan vaikuttaa liikennesääntöjen noudattamiseen ja liikennekulttuuriin.

eri hallintokuntien ja sidosryhmien tehtävät

tekninen toimi
Teknisen toimen tehtäviin kuuluu turvallisen liikenneympäristön luominen. 
Tämä edellyttää, että liikenneturvallisuus huomioidaan suunnittelun kaikis-
sa vaiheissa ja toteutuksessa. Maankäytön suunnittelussa aluevarauksilla 
ja toimintojen sijoittamisella luodaan tarpeet liikenneverkolle ja vaikutetaan 
siten liikenneturvallisuuteen pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on kehit-
tää maankäyttöä niin, että autoliikenteen kasvu voidaan minimoida. Mitä 
aikaisemmassa kaavoitusvaiheessa liikenneturvallisuusnäkökohdat otetaan 
tarkasteluun mukaan, sitä parempaan lopputulokseen voidaan päästä.
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Turvallisuustyön kustannukset ovat myös tässä vaiheessa hyvin vähäiset 
verrattuna siihen, että syntyneitä ongelmia joudutaan korjaamaan esimerkik-
si rakentamalla alikulkukäytäviä tai muuttamalla tieympäristön luonnetta hi-
dasteilla, istutuksilla ja muilla rakenteilla.

Maankäytön suunnittelussa aluevarauksilla ja toimintojen sijoittamisella luo-
daan liikkumisen tarpeet ja vaikutetaan siten liikenneturvallisuuteen pitkälle 
tulevaisuuteen. Mitä aikaisemmassa kaavoitusvaiheessa liikenneturvallisu-
usnäkökohdat otetaan tarkasteluun mukaan, sitä parempaan lopputulokseen 
voidaan päästä. Kaavoitusvaiheessa aiheutuvien turvallisuusongelmien kor-
jaaminen myöhemmin voi osoittautua kalliiksi.

Liikennesuunnittelussa on tärkeä ottaa huomioon kaikki kulkumuodot: autoi-
lu, joukkoliikenne, jalankulku ja pyöräily. Yleisenä suuntauksena koko maas-
sa on nopeusrajoitusten laskeminen katuverkolla. Työnaikaisiin ja tilapäisiin 
liikennejärjestelyihin kiinnitetään huomiota. Liikenneväylien kunnossapidos-
sa huomioidaan liikenneturvallisuus kaikessa toiminnassa. Näkemäalueisiin 
ja liikenteen opastukseen (ajoratamaalaukset, opasteet) kiinnitetään huo-
miota säännöllisesti. 

Teknisen toimen tulee tehostaa tiedottamista sekä päättäjille että kuntalais-
ille mm. liikenteen ongelmakohdista, oikeista käyttäytymismalleista, uusista 
liikennejärjestelyistä ja työmaista. Muuttuneista liikennejärjestelyistä kerrot-
taessa tulee perusteluissa tuoda esille vaikutukset liikenneturvallisuuteen.

Tärkeimmät toimintatavat teknisessä toimessa:

−	 Turvallisen liikenneympäristön luominen

−	 Liikenneturvallisuuden huomioiminen suunnittelun eri vaiheissa

−	 Kaikkien kulkumuotojen huomioonottaminen

−	 Turvallisuuden huomioiminen työnaikaisissa ja tilapäisissä liiken-
nejärjestelyissä

−	 Liikenneturvallisuuden huomioiminen kunnossapidossa

−	 Liikenneturvallisuuskysymysten sisällyttäminen tarjouskilpailuasiakir-
joihin

−	 Henkilökunnan liikenneturvallisuuskoulutus

−	 Suunnittelijoiden ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen

−	 Asiantuntija-apu eri hallintokuntien liikenneturvallisuustyöhön

−	 Liikenneturvallisuusaloitteiden ja ongelmien käsittely

−	 Tiedotuksen tehostaminen ja sisällön kehittäminen 
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sosiaalitoimi
Sosiaalitoimella on tärkeä asema asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoin-
nin tukemisessa, sillä sen palvelut ulottuvat vauvasta vaariin. Päivähoid-
ossa liikenneturvallisuus tulee esille päivittäisessä toiminnassa. Lasten val-
miudet itsenäiseen liikkumiseen kehittyvät vähitellen leikkimällä ja tutussa 
ympäristössä saatujen kokemusten perusteella. Vanhempien oma esimerkki 
on tärkeää ja vanhemmille korostetaan heidän vastuutaan kasvattajina ja 
esimerkin antajina. Liikenneturvallisuudesta tiedotetaan vanhempainilloissa 
ja perhekeskusteluissa.

Tärkeimmät toimintatavat päivähoidossa:
−	 Turvallinen liikkuminen retkillä ja kävelyillä: liikennesääntöjen opettelu, 

julkisilla kulkuneuvoilla liikkuminen, aikuisten esimerkki

−	 Liikenneaiheiset leikit, laulut, kirjat, tehtävät ja askartelut

−	 Yhteistyö vanhempien kanssa

−	 Saattoliikenteen turvallisuudesta huolehtiminen

−	 Turvavälineiden esittely, käytön opastus ja jakaminen

−	 Vaaranpaikoista ja kunnossapidosta tiedottaminen

−	 Poliisin ja muiden asiantuntijoiden vierailut päiväkodeissa

−	 Turvallisen päiväkotiympäristön (lähiympäristö ja piha-alue) luominen

−	 Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus 

Vanhusten, vammaisten ja liikuntarajoitteisten toiminnassa tuetaan it-
senäistä liikkumista ja keskitytään käytännön liikenneneuvontaan. Liiken-
neturvallisuusasioita voidaan käsitellä vierailijoiden avulla päiväkeskuksissa 
ja palvelupäivissä. Hyvä tapa ehkäistä kaatumisonnettomuuksia on kenkien 
nastoitus. Sosiaalitoimen henkilöstön tehtävänä on myös tiedottaa oman 
asiakaskunnan ongelmista ja tarpeista tekniselle toimelle, joka tämän jäl-
keen voi ottaa nämä huomioon omassa työssään. 

Tärkeimmät toimintatavat vanhus- ja vammaistyössä:
−	 Neuvonta ja tiedotus selkokielellä asiakastilanteissa ja ryhmäkokoon-

tumisissa

−	 Turvavälineiden (heijastin, turvavyö, kypärä) käytön tarpeellisuuden 
korostaminen

−	 Ohjattujen kävely- ja pyöräretkien järjestäminen

−	 Asiakkaiden ongelmien esiintuonti

−	 Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus
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terveystoimi
Neuvolassa ja perhevalmennuksessa informoidaan eri-ikäisten lasten tur-
vallisesta kuljetuksesta eri liikennevälineillä ja korostetaan vanhempien 
vastuuta lapsensa turvallisesta liikkumisesta. 4-vuotiaiden koteihin jaetaan 
Liikenneturvan “Kulkunen” -vihkonen ja kiinnitetään huomiota aikuisen mal-
liin liikennekäyttäytymisessä. Turvavälineitä ja materiaalia voi olla odotusti-
loissa esillä. Koulumatkojen turvallisuus otetaan esille sekä neuvolassa että 
kouluterveydenhuollossa.

Terveyskeskuksessa liikenneasioita voidaan käsitellä lääkärin tai terveyden-
hoitajan vastaanotolla. Keskustelussa voidaan tuoda esiin sairauden, iän tai 
lääkkeiden vaikutus liikenteessä liikkumiseen. Lääkäreillä on ollut syyskuusta 
2004 alkaen velvollisuus ilmoittaa ajokortin haltijan terveydentilasta ajokort-
tiviranomaiselle. Tietoja annetaan, kun kuljettaja ei enää täytä ajoluvan ter-
veysvaatimuksia ja vaarantaa tästä syystä olennaisesti liikenneturvallisuutta.

Tärkeimmät toimintatavat terveystoimessa:

−	 Neuvoloissa vanhempien kanssa liikenneturvallisuusasioista kes-
kusteleminen

−	 Kouluterveydenhoitajan vierailut oppitunneilla

−	 Ajankohtaisen liikenneturvallisuustiedon jakaminen asiakkaille vasta-
anotolla ja odotustiloissa

−	 Turvavälineiden käytöstä muistuttaminen (heijastin, pyöräilykypärä, 
turvavyö, turvaistuimet)

−	 Riittävien terveystarkastuksien järjestäminen ajokorttia uusittaessa, 
tarvittaessa ajokokeeseen lähettäminen

−	 Liikenneturvallisuuden kytkeminen työterveyshuoltoon

−	 Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus

sivistystoimi / opetustoimi
Liikenneturvallisuusasioiden roolia korostetaan kaikissa oppiaineissa 
lisäämällä henkilökunnan tietoutta liikenneturvallisuusasioista ja pitämällä 
käytettävissä olevaa materiaalia esillä ja ajan tasalla. Perusopetuksen lisäk-
si voidaan järjestää teemaviikkoja ja -päiviä, joissa voi olla poliisi mukana. 
Teemapäiviin ja vanhempainiltoihin voidaan pyytää myös ulkopuolisia vi-
erailijoita.

Turvavälineiden käyttöä sekä koulumatkoilla että vapaa-aikana pyritään 
lisäämään asennekasvatuksen, erilaisten tempausten ja demonstraatioiden 
avulla. Pienimmille oppilaille heijastindisko voi havainnollistaa pimeällä liik-
kumista ja vanhempien oppilaiden turvallisuusajattelua voi herätellä liiken-
neonnettomuudessa vammautunut nuori. 
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Vanhempien mallia pidetään tärkeänä liikenneturvallisuusasioissa. Van-
hempainilloissa keskustellaan liikenneturvallisuudesta ja voidaan sopia 
pelisäännöistä pienimpien oppilaiden koulumatkapyöräilyyn tai oppilaiden 
saattoliikenteen tarpeeseen ja turvallisiin jättöpaikkoihin liittyen. Yhteistyötä 
tehdään myös päivähoidon kanssa.

Tärkeimmät toimintatavat sivistystoimessa:

−	 Liikenneturvallisuuskoulutuksen järjestäminen opettajille

−	 Liikenneturvallisuusopetuksen tehostaminen (autokoulut mukaan 
lukien)

−	 Turvavälineiden käytön lisääminen

−	 Liikenneturvallisuusteemapäivien järjestäminen kouluissa

−	 Poliisin vierailu koulussa ja valvonta koulun läheisyydessä

−	 Liikenneturvallisuusasioiden käsitteleminen vanhempainilloissa

−	 Koulujen liikenneturvallisuussuunnitelmat

−	 Koulun ympäristön ja pihan turvallisuustarkastelujen tekeminen

−	 Liikenneturvallisuusasioiden huomioiminen koulukuljetuksissa

−	 Yksikkökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa liikenneturval-
lisuuden ja liikennekasvatuksen huomioiminen

vapaa-aikatoimi
Vapaa-aikatoimessa otetaan liikenneturvallisuus huomioon kiinnittämällä 
turvavälineisiin huomiota erilaisissa liikunnallisissa kampanjoissa ja liikunta-
tapahtumissa. Vapaa-aikatoimi pystyy myös valvomaan nuorten turvaväli-
neiden käyttöä esim. nuorisotaloilla. Nuorille suunnatuissa tapahtumissa 
jaetaan liikennetietoutta. Liikenneturvallisuustyöhön otetaan mukaan erilai-
set seurat ja yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa nuorille. Liikuntapaikat ja 
pysäköintialueet järjestetään mahdollisimman turvallisiksi.

Tärkeimmät toimintatavat vapaa-aikatoiminnassa:

−	 Huomion kiinnittäminen turvavälineisiin kampanjoissa ja harjoituk-
sissa, vetäjien esimerkki korostuu

−	 Liikennetietouden antaminen nuorille suunnatuissa tapahtumissa

−	 Liikuntapaikkojen ja pysäköintialueiden turvallisuuden parantaminen

−	 Huomion kiinnittäminen urheiluseurojen kuljetusten turvallisuuteen 
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palo- ja pelastustoimi
Palo- ja pelastustoimelle tärkeää on riittävä valmius liikenneonnettomuuks-
ien varalta. Myös lisävahinkojen estäminen onnettomuustapauksissa on 
heidän työtään. Palo- ja pelastustoimi voi myös osallistua raskaan liikenteen 
vaarallisten aineiden kuljetusten valvontaan yhdessä poliisin kanssa. Osal-
listuminen erilaisiin kampanjoihin on yleistä.

kirjasto
Kirjastolla on tiedotustehtävä. Kirjastossa voidaan järjestää erilaisia näyttely-
itä tai kampanjoita, esim. liikenneturvallisuusnäyttely. 

tiedottaminen

Tiedottamista tarvitaan sekä kunnan hallinnon sisällä että ulospäin kun-
talaisille ja tienkäyttäjille. Sisäisellä tiedotuksella pyritään pitämään kunnan 
henkilökunta tietoisena liikenneturvallisuustyön sisällöstä ja toiminnan tavoit-
teista. Kun henkilökunta on sisäistänyt työn tavoitteet, on mahdollista kehit-
tää omia toimintatapoja sekä kertoa liikenneturvallisuusasioista eteenpäin 
kuntalaisten kanssa toimiessa. Päättäjille suuntautuvan tiedotuksen tavoit-
teena on lisätä päättäjien liikenneturvallisuustietoutta ja liikenneturvallisu-
ustyön arvostusta. Sisäisen tiedotuksen tulisi olla kaksisuuntaista: liikenne-
turvallisuusryhmä tiedottaa hallintokunnille toiminnastaan ja asettamistaan 
tavoitteista ja hallintokunnat puolestaan kertovat liikenneturvallisuusryhmälle 
työnsä sisällöstä, asiakkaidensa ongelmista ja toiveista kunnan liikennetur-
vallisuustyölle.

Ulospäin suuntautuvaa tiedottamista kehittämällä ja lisäämällä pyritään tu-
omaan liikenneturvallisuuteen vaikuttavia asioita kuntalaisten ja tienkäyt-
täjien tietoisuuteen. Turvalliseen liikennekäyttäytymiseen johtava oivallus 
syntyy hyväksynnän ja ymmärryksen kautta. Oivalluksen syntyyn johtavalle 
ajattelulle voidaan antaa herätteitä tiedottamalla järjestelyjen perusteluista ja 
vaikutuksista. Esimerkiksi ajoneuvon törmäysnopeuden vaikutus jalankulki-
jan kuoleman todennäköisyyteen tulisi tuoda enemmän esille taajaman no-
peusrajoituksia alennettaessa.

Liikenneturvallisuustyön keskeiset tavoitteet, toimintatavat ja tiedot on hyvä 
pitää kaikkien nähtävillä Internetissä kunnan omilla sivuilla. Internet toimii 
tietovarastona, liikenneturvallisuusaiheisena kirjastona. Internetiä voidaan 
hyödyntää myös kuntalaisten palautekanavana, jolloin palaute suuntautuu 
suoraan liikenneturvallisuusryhmälle. 

Tärkeimpänä jatkuvana tiedotuskanavana toimivat paikallislehdet ja -radiot, 
joiden kanssa tiedottamista voidaan suunnitella pitkällä tähtäimellä ja siten 
saada liikenneturvallisuustiedottamiseen jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta.
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liikennevalvonta

Liikenteen turvallisuus edellyttää tehokasta ja näkyvää valvontaa. Liiken-
nekäyttäytymiseen vaikuttaa kuljettajien kokema kiinnijäämisriski, jossa poli-
isin suorittamalla tiedottamisella ja valvonnalla on keskeinen osa. Taajamien 
nopeusrajoitusten alentaminen lisää valvonnan tarvetta. Poliisin nykyiset 
valvontaresurssit eivät ole riittävät.

Poliisi tiedottaa liikenneturvallisuuteen ja valvontaan liittyvistä asioista, koh-
dentaa valvontaa riskiryhmiin, vaarallisimpiin kohteisiin ja ajankohtiin. Tällai-
sia alueita ovat ylinopeudet, liikennejuopumus, suuntavilkun käyttö, turvaväli-
neiden käyttö sekä nuorten kuljettajien ajotapatarkkailu.  Lisäksi poliisin tulee 
kohdistaa valvontaa liikennesääntöjen noudattamiseen yleensä.

Liikenneympäristössä tapahtuvien muutosten yhteydessä poliisi opastaa ja 
valvoo, että tienkäyttäjät liikkuvat uusien järjestelyjen mukaisesti. Uusissa 
tilanteissa poliisi voi antaa liikkumisohjeita mm. koululaisille ja myös valvoa 
ohjeiden noudattamista.

Liikennevalvontaa voidaan tehostaa ajonopeuksien kameravalvonnan avul-
la. Tutkimusten mukaan henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vähen-
evät keskimäärin noin 17 % ja kuolemaan johtaneet onnettomuudet 30–50 
% automaattisen nopeusvalvonnan alaisilla tieosuuksilla. 

liikenneturvallisuustyön organisointi

Liikenneturvallisuustyön onnistuminen edellyttää keskeisten tahojen sitou-
tumista. Kunnissa olisi hyvä olla erityiset liikenneturvallisuusryhmät, joihin 
kuuluu edustajia eri hallintokunnista (kuva 2). Mikäli kunnat tekevät liiken-
neturvallisuustyötä yhteistyössä muiden kuntien kanssa, olisi yhteistyötä 
tekevien kuntien hyvä perustaa myös seudullinen liikenneturvallisuusryhmä 
koordinoimaan seudullista toimintaa. Seudullisessa liikenneturvallisuusryh-
mässä tulisi olla edustus jokaisesta kunnasta ja eri hallintokunnista. Seudul-
lisen liikenneturvallisuusryhmän lisäksi saattaa olla tarpeen perustaa myös 
seudulliset hallintokuntakohtaiset yhteistyöryhmät, jotka keskittyvät liiken-
neturvallisuuden parantamiseen oman hallintokunnan toiminta-alueella koko 
seutukunnalla. 
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Kuva 1. Kattava liikenneturvallisuustyö.

Liikenneturvallisuusryhmien toiminnan keskeisenä tavoitteena on jatku-
van liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä yh-
teistyötä eri hallintokuntien välillä sekä muiden kuntien ja ulkopuolisten ta-
hojen kanssa, lisätä liikenneturvallisuustyön arvostusta erityisesti päättäjien 
keskuudessa sekä järjestää työlle tarvittavat resurssit. 

Liikenneturvallisuusryhmien tulisi kokoontua tarpeen mukaan, kuitenkin 
vähintään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä liikenneturvallisuustyön 
jatkuvuuden turvaamiseksi. Syksyn kokouksessa voidaan sopia seuraavan 
vuoden painopisteistä, toimenpiteistä ja yhteistyömuodoista. Kevään kok-
ouksessa puolestaan voidaan tarkastella edellisen vuoden onnettomuusti-
lannetta sekä seurata edellisen vuoden toimintasuunnitelmien toteutumista.

Liikenneturvallisuusryhmien jäsenet edustavat eri hallintokuntia. Hallintokun-
tien vastuuhenkilöt ovat yhteyshenkilöitä hallintokunnan ja liikenneturval-
lisuusryhmän välillä. Vastuuhenkilön tehtävänä on edistää hallintokunnassa 
tapahtuvaa liikenneturvallisuustyötä, huolehtia oman yksikkönsä liikennetur-
vallisuustyön toimintasuunnitelmien valmistumisesta sekä tarvittaessa kou-
lutuksen järjestämisestä.
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Liikenneturvallisuusryhmien keskeisimmät tehtävät ovat:

−	 Työn organisointi kunnassa, vastuun jakaminen

−	 Tavoitteiden asettaminen ja painopisteiden määrittäminen sekä tarkis-
taminen vuosittain

−	 Toimintasuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta huolehtiminen

−	 Liikenneturvallisuustilanteen ja liikenneturvallisuustyön seuranta

−	 Tiedottaminen sekä kaupungin hallinnon sisällä että ulospäin kuntal-
aisille

−	 Toiminnan rahoituskehysten esittäminen 

Käytännön tasolla liikenneturvallisuustyötä tehdään hallintokunnissa 
jokapäiväisessä kanssakäymisessä kuntalaisten kanssa. Toiminnan suun-
nittelussa pyritään siihen, ettei liikenneturvallisuustyö vaatisi erillisiä raha- 
tai henkilöresursseja, vaan se olisi osa hallintokunnan muuta toimintaa. 
Tavoitteiden saavuttamisessa korostuu yhteistyö eri hallintokuntien kesken 
sekä sidosryhmien kanssa. Käytännön työn kannalta onkin keskeistä, että 
hallintokuntien johto on asian takana ja kannustaa työntekijöitä, sillä liiken-
nejärjestelyiden parantamisen rinnalla liikennekasvatus ja -tiedotus ovat 
tärkeä osa liikenneturvallisuustyötä. Kohteena ovat tienkäyttäjät, suunnitteli-
jat ja päättäjät.

Koulutus-, valistus- ja tiedotustyön yksi tärkeä elementti on kunnan työn-
tekijöiden kouluttaminen. Koulutuksen tarkoitus on parantaa henkilökunnan 
liikenneturvallisuustietämystä ja vahvistaa heidän sitoutumistaan liikennetur-
vallisuustyöhön. Koulutuksen avulla voidaan vaikuttaa myös siihen, ettei uu-
sia resursseja liikenneturvallisuustyöhön tarvita, kun omalla henkilökunnalla 
on tarpeeksi tietämystä.

liikenneturvallisuustyön seuranta

Liikenneturvallisuusryhmillä on vastuu liikenneturvallisuustyön koordinoin-
nista, jatkumisesta ja seurannasta. Liikenneturvallisuustoiminnan ja liiken-
neturvallisuustilanteen seurantaa voi toteuttaa tarpeiden ja mahdollisuuks-
ien mukaan ilman rajoituksia. Yhtenä tavoitteena on tuottaa vertailukelpoista 
tietoa eri vuosilta. Esimerkiksi turvavälineiden käytöstä voidaan koulujen 
oppilastyönä suorittaa laskentoja tai päiväkodeissa kysellä vanhemmilta. 
Vähimmillään on hyvä seurata toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpit-
eiden toteutumista. 

Liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttaminen vaatii eri tekijöiden 
seuraamista. Liikenneturvallisuustyön jatkuvan koordinoinnin ja järjestelmäl-
lisen seurannan apuvälineeksi määritellään usein mittareita (kuva 3). Mitta-
reiden avulla voidaan muodostaa käsitys liikenneturvallisuustyön edistymis-
estä ja ryhtyä tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin.
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Mittareiden tarkoituksena ei ole tilanteen vertaileminen esimerkiksi naapu-
rikuntiin, vaan oman työn kehittäminen liikenneturvallisuuskehityksen pe-
rusteella. Tämä palvelee kaikkia liikenneturvallisuustyötä tekeviä henkilöitä, 
sillä mittarit kuvaavat pelkistetysti liikenneturvallisuustyön edistymistä ja sen 
tavoitteita.
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Taulukko 1. Esimerkki mittaristosta liikenneturvallisuustyön koordinoinnin ja seu-
rannan apuvälineeksi.

 Liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus 
Tavoitteet Keinot Mittarit 

Henkilövahinkoon johtaneiden 
onnettomuuksien 
vähentäminen 
• Vuonna 2015 enintään 24 

henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta  

Kaikkien alla olevien 
keinojen ja 
liikenneturvallisuus-
suunnitelmassa 
esitettyjen 
toimenpiteiden 
toteuttaminen 

Henkilövahinkoon johtaneet 
onnettomuudet (lkm) 
 

 
Viestintä valvonta ja pelastus 

Tavoitteet Keinot Mittarit 
Turvallinen 
liikennekäyttäytyminen  
• Turvalaitteiden käytön 

lisääminen 
• Liikennesääntöjen 

noudattaminen 
• Muiden tienkäyttäjien 

parempi huomioonottaminen 
• Korkea liikennesääntöjen 

rikkojien kokema 
kiinnijoutumisriski 

• Liikenneturvallisuusasian 
sisällyttäminen kaikkien 
hallintokuntien 
toimintaan  

• Liikenneturvallisuusasian 
sisällyttäminen 
henkilöliikenteen (mm. 
koulukuljetukset) osto- ja 
tilaustoimintaan 

• Poliisin näkyvyyden 
lisääminen tiedotuksen 
kautta  

• Annetut 
liikenneturvallisuus-
tiedotukset (kpl) 

• Järjestetyt 
koulutustilaisuudet (kpl) 

• Turvavyön, heijastimien ja 
pp-kypärien käyttöaste 
(%) 

• Törkeät 
liikenneturvallisuuden 
vaarantamiset (kpl) 

• Rattijuopumukset (kpl)  
 

Onnettomuusuhrien 
korkeatasoinen auttaminen 
 

• Poliisin, pelastustoimen 
ja terveyshuollon valmius 
ja palvelutaso (laitteet, 
hoito) pidetään korkealla 
tasolla 

• Vaikutetaan kansalaisten 
hyvään ensiaputaitoon 

 

Keskimääräiset 
toimintavalmiusajat poliisi- 
ja pelastustoimessa 
 

 
Tienpito ja yhdyskuntarakenne 

Tavoitteet Keinot Mittarit 
Turvallisuutta lisäävien 
liikennejärjestelyjen 
toteuttaminen 

Liikenneturvallisuus-
suunnitelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden 
toteuttaminen 

Toimenpiteiden toteuttaminen 
(%) 
 

Lähiympäristöjen 
turvallisuuden 
parantaminen 

Lähiympäristöjen (koulut, 
päiväkodit. laitokset..) 
turvallisuuden tarkistaminen 

Paikat, joissa tehty 
vaaranpaikkakartoitus 
 

Liikenneturvallisuuden 
kytkeminen maankäytön 
suunnitteluun 

Liikenneturvallisuuden 
huomioiminen maankäytön 
suunnittelussa 

Asemakaava-alueelle ja sen 
ulkopuolelle myönnettyjen 
rakennuslupien määrä (%) 

 
Liikenneturvallisuustoiminnan uudistaminen ja kehittäminen  

Tavoitteet Keinot Mittarit 
Liikenneturvallisuustyön 
organisointi kaikissa 
hallintokunnissa sekä jatkuva 
toiminnan seuraaminen  

Liikenneturvallisuusryhmä 
kokoontuu säännöllisesti 

• Liikenneturvallisuusryhmän 
kokoontumiset 

• Toimintasuunnitelman 
toteutumisen arviointi ja 
päivittäminen  

Liikenneturvallisuustyön 
arvostuksen lisääminen 
toiminnassa ja 
päätöksenteossa 

Liikenneturvallisuus-
suunnitelma ja vuosittaiset 
toimintasuunnitelmat 
viedään tiedoksi 
päätöksentekijöille 

Liikenneturvallisuustyölle 
myönnetyt resurssit (€)  
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lopuksi
Liikenneturvallisuustyön onnistuminen edellyttää keskeisten tahojen sitoutu-
mista yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Tavoitteiden saavuttamisessa 
korostuu yhteistyö eri hallintokuntien kesken sekä sidosryhmien ja kuntien 
välillä. Käytännön työn kannalta on tärkeää, että hallintokuntien johto on 
asian takana ja kannustaa työntekijöitä, sillä liikennejärjestelyiden paran-
tamisen rinnalla liikennekasvatus ja -tiedotus ovat tärkeä osa liikennetur-
vallisuustyötä. Suunnitelman poliittinen hyväksyntä lautakunnissa, hallituk-
sessa ja valtuustossa lisää liikenneturvallisuustyön painoarvoa ja vahvistaa 
toimenpiteiden rahoitusta tulevina vuosina. 
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LIIKENNEYMPÄRISTÖN TuRvaLLISuudEN YLEISIÄ PaRaNTa-
MISKEINoja

1. 1 Liikenneturvallisuus kaavoituksessa 
 
Maankäytön suunnittelussa aluevarauksilla ja toimintojen sijoittelulla rat-
kaistaan alueen liikenteelliset tarpeet ja vaikutetaan siten liikenneturvallisu-
uteen pitkälle tulevaisuuteen.  Maankäytön suunnittelu ja toteutus vaikutta-
vat myös kulkumuotojen jakaantumiseen, hyvät kevyen liikenteen yhteydet 
vähentävät autoilua sekä lisäävät jalankulkua ja pyöräilyä. 
 
Kaavasuunnitteluvaiheessa tärkeitä liikenneturvallisuuden näkökohtia ovat

•	 toimintojen sijoittelu; minimoidaan liikkumistarve ja riskipisteiden 
määrä 

•	 liikenneverkon jäsentely ja hierarkia; moottoriajoneuvoliikenne ohjata-
an pääteille ja rauhoitetaan asuinalueet 

•	 kattavat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet; erityisesti huomioi-
daan kevyen liikenteen tärkeät kohteet, kuten koulut ja palvelupisteet

•	 liikennealueiden riittävät aluevaraukset; varmistetaan näkemäalueet 
ja esim. alueet myöhemmin toteutettaville alikulkukäytäville 

•	 katujen oikea linjaus ja liittymäjärjestelyt; pitkiä, ajonopeuksia nostat-
tavia suoria ei toteuteta asunalueille sekä suositaan kolmihaaraliit-
tymiä ja kiertoliittymiä

Eriasteinen maankäytön ja liikenteen suunnittelu tulee olla vuorovaikutteista. 
Rakennuslupia myönnettäessä tulee selvittää liikennetarpeet rakennushan-
ketta laajemmalla alueella, jotta rakentamisella ei suljeta jatkossa tarpeellisia 
liikenneyhteyksiä.  Erityisesti huomioidaan kevyen liikenteen yhteydet.

Haja-asutusalueelle rakentajille tulisi ennen rakentamispäätöstä muistuttaa 
myös maaseudulla vallitsevista liikenneolosuhteista; hitaasti rakentuvista 
kevyen liikenteen yhteyksistä ja tievalaistuksesta, koulukuljetusten kriteere-
istä, nopeusrajoitusten merkityksestä ja liikennemelun vaikutuksista. Raken-
nusvalvonnan yhteydessä varmistetaan rakennushankkeen liikenneturval-
lisuus.

1.2  Liikenneverkko

1.2.1 Tie- ja katuverkko

Liikenteen rauhoittaminen
Liikenteen rauhoittamisen tavoitteena on asuin- tai asiointiympäristön tur-
vallisuuden ja viihtyvyyden parantaminen, liikkumisen tasa-arvo ja esteettö-
myys.  Rauhoittamisen keinoja ovat mm. tie- ja katuverkon jäsentely, nopeu-
srajoitukset, väistämisvelvollisuudet ja hidasteet.  
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jäsentely
Tie- ja katuverkon jäsentely auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan alueesta 
luokittelemalla tiet ja kadut sen mukaan, mikä on niiden liikenteellinen asema 
ja rooli maankäytössä.  Liikenteellisen tehtävänsä mukaan jako on seuraava:

•	 päätiet ja -kadut: palvelevat valtakunnallista tai seudullista pitkämat-
kaista liikennettä,  

•	 kokoojakadut: välittävät alueen sisäistä liikennettä ja johtavat sen 
pääteille ja -kaduille,

•	 tonttikadut (liityntäkadut): tonteilta liikenne siirtyy tonttikatuja pitkin 
korkeampiluokkaisille teille ja kaduille.  Tonttikatuja ovat tavallisten 
asuntokatujen lisäksi hidaskadut, pihakadut, kävelykadut ja kävelypai-
notteiset kadut.

Tiet ja kadut voidaan luokitella myös sen mukaan, mikä on niiden rooli 
maankäytössä:

•	 ohikulkukatu: johtaa liikenteen maankäyttöalueen ohi.  Yhteydet ovat 
muun katuverkon kautta,  

•	 läpikulkukatu: johtaa liikenteen maankäyttöalueen läpi, mutta yhtey-
det alueelta ovat muun katuverkon kautta,

•	 maankäyttöä palvelevat kadut: tonteilta liitytään suoraan kadulle.  

Liikenneturvallisuussuunnittelussa verkon jäsentely on apuna nopeusrajoitu-
sten, väistämisvelvollisuuksien ja rakenteellisten toimenpiteiden suunnittel-
ussa.  Samanluokkaisille teille ja kaduille tehdään samantyyppiset ratkaisut.  

Yleisten teiden linjaosuudet
Suomen tiestö on pääosin rakennettu 60- ja 70-luvuilla. Yleisten teiden eräi-
siin ominaispiirteisiin kuuluvat runsaat geometrialtaan ja poikkileikkauksel-
taan puutteelliset tieosuudet. Teiden leveyspuutteita voidaan kohtuullisin 
kustannuksin korjata päällystystöiden yhteydessä. Levitystä voidaan tehdä 
olosuhteista riippuen 0,5 – 1,0 metriä. Pysty- tai vaakageometrian korjaamin-
en vaatii tiesuunnitelmien laatimista ja raskaampia toimenpiteitä.

Vilkkaimpien väylien geometrialtaan puutteellisille osuuksille voidaan tehdä 
pienempiä toimenpiteitä kuten, täristävän keskiviivan tai reunaviivan jyrsi-
mistä sekä reunapaalujen asentamista.

Täristävällä keskiviivalla on kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksia 
vähentävä vaikutus. Täristävää keskiviivaa ei tule tehdä, jos tieosuudella ei 
käytetä kaikkia tiemerkintöjä. Täristävää keskiviivaa voidaan tehdä jyrsimällä 
tai päällystyksen yhteydessä painamalla. Täristävällä reunaviivalla on todet-
tu olevan suistumisonnettomuuksia ehkäisevä vaikutus. Täristävää reunavii-
vaa ei tulisi tehdä, jos päällystetyn pientareen leveys on alle 0,5 m.

Reunapaalujen tehtävänä on parantaa tien optista ohjausta etenkin hämärän 
tai pimeän aikana tai huonolla ajosäällä. 
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Reunapaalujen avulla vähennetään suistumis- ja kohtaamisonnettomuuk-
sia. Reunapaaluja voidaan asentaa sekä yksi- että kaksiajorataisille leveäh-
köille (yli 8/7 m) tieosuuksille, joiden nopeusrajoitus on 100 km/h tai yli (myös 
tiet, joiden nopeusrajoitus on talveksi alennettu). Muilla teillä reunapaaluja 
voidaan käyttää yksittäisissä tapauksissa parantamaan optista ohjausta 
esim. pienisäteisten kaarteiden kohdalla, tievalaistuksen päättyessä, kaiteen 
alkamiskohdan merkinnässä ja yksittäisissä kapeissa tienkohdissa.

1.2.2  Kevyen liikenteen verkko

jäsentely
Tieverkon tapaan myös kevyen liikenteen verkko voidaan jakaa eri hierarki-
atason väyliin.  Jäsentelyn tarkoituksena on lähinnä sijoitella erilainen (pitkä/
lyhytmatkainen, työ- ja koulumatkat/vapaa-aika) jalankulku- ja pyöräilyliiken-
ne omille väylilleen.  Tällöin kunkin väylän käyttötarpeet ovat mahdollisim-
man samankaltaiset.  Jäsentely helpottaa rakenteellisten ratkaisujen tekem-
istä, kunnossapitoa ja viitoitusta. 

Kevyen liikenteen verkko jaetaan tarvittaessa kolmitasoisiin verkkoihin: pää-, 
alue- ja lähiverkkoihin. 

ulkoilureitistö
Ulkoilureitistö yhdistää taajaman eri osat ulkoilualueisiin sekä yhdistää eri 
ulkoilualueita. Ne toimivat talvella usein latupohjina. Pääulkoilureitillä ja 
muulla kevyen liikenteen verkolla voi olla yhteisiä osuuksia.  Pääulkoilure-
itit viitoitetaan ruskeapohjaisilla ulkoilureittiviitoilla.  Paikalliset ulkoilureitit 
voidaan katsoa kuuluvaksi alue- ja lähiverkkoihin. 

1.2.3  Katutilat ja teiden reunaympäristöt
Katutila kuvaa kadun ja sitä rajaavan rakennetun ympäristön muodostamaa 
kokonaisuutta.  Erilaisilla katutiloilla tuetaan tie- ja katuverkon jäsentelyä ja 
samalla mm. nopeusrajoituksia, mikä parantaa liikenneturvallisuutta.  Katu-
tilan kokemiseen vaikuttavat mm. rakennusten etäisyys tiestä, pihojen ja al-
ueiden liittyminen katuun, huoltoliikenteen järjestelyt, kevyen liikenteen väy-
lien sijainti, kadun linjaus ja leveys, pysäköintijärjestelyt, istutukset ja puut 
sekä päällystemateriaalit.

Taajamaporttien avulla voidaan korostaa katutilaa saavuttaessa taajamaan, 
asuntoalueelle tai uudelle tiejaksolle. Porteilla pyritään vaikuttamaan autoili-
jan ajokäyttäytymiseen. Portteina voidaan käyttää erilaisia hidastintyyppejä, 
joiden vaikutusta voidaan tehostaa istutusten, valaisimien ja muiden raken-
teiden avulla.
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Tien reunaympäristön (sivuojat luiskineen ja alue sivuojan takana) pehm-
entämisellä pyritään lieventämään suistumisonnettomuuksien seurauksia.  
Reunaympäristön turvallisuus korostuu teillä, joilla on korkeat nopeusra-
joitukset.  Turvallisuutta lisäävät mm:

•	 penger- ja siltakaiteiden riittävä pituus ja nykyaikaiset ominaisuudet, 
•	 sivuojan muotoilu, 
•	 puuston poistaminen tai harventaminen, 
•	 myötäävät valaisinpylväät, 
•	 suurten kivien yms. esteiden poistaminen ja 
•	 sivuteiden liittymäluiskien muotoilu.  

Hirvionnettomuuksien määrän pienentämiseen pyritään seuraavin toimen-
pitein:

•	 vähennetään hirvikantaa
•	 tarkistetaan, että hirvistä varoittavat liikennemerkit ovat oikeilla alueilla; 

hirvivaarasta varoitetaan tarpeellisissa kohteissa, mutta turhaa merkit-
semistä vältetään, jotta merkkien teho ei vähenisi, hirvivaaramerkintöjä 
voidaan tehostaa ajoratamaalauksilla,

•	 hirvivaara-alueilla kesäkunnossapitoa tehostetaan niittämällä heinä 
sivuojan pohjasta ja takaluiskasta, jolloin nopeasti kasvava vesakko 
pysyy kurissa,

•	 harvennetaan edelleen teiden suoja-alueilla olevaa puustoa, jotta 
hirven voisi havaita aiemmin ja ohjataan hirviä pois teiden varsilta 
esim. nuolukivillä.

1.2.4  Nopeusrajoitukset
Nopeusrajoituksilla vähennetään liikenneonnettomuuksien määrää ja onnet-
tomuusriskiä, lievennetään onnettomuuksien seuraamuksia, parannetaan 
riskialttiiden tiekäyttäjäryhmien turvallisuutta sekä vähennetään liikenteen 
ympäristöhaittoja, kuten melua ja päästöjä.

Nopeusrajoitusjärjestelmän avulla luodaan tarkoituksenmukaiset nopeu-
srajoitukset erilaisiin liikenneympäristöihin.  Sopiva nopeustaso määräytyy 
väylän suhteesta maankäyttöön ja väylän liikenteellisestä tehtävästä. Asun-
to-, keskusta- ja työpaikka-alueilla pitää käytettävien ajonopeuksien olla 
selvästi alhaisempia kuin pääväylien nopeuksien liikenneturvallisuuden ja 
viihtyvyyden takia.  Pääväylillä korostuu liikenteen sujuvuus ja matkojen pitu-
udet, jolloin kohtuullisen korkea ajonopeus on yleensä perusteltua, mikäli se 
sopii liikenneympäristöön. Kevyen liikenteen järjestelyt ovat sitä vaativampia 
mitä korkeammat ovat autojen nopeudet. Asunto-, keskusta- ja työpaikka-
alueilla 30 ja 40 km/h-nopeusrajoitukset ovat hyvä lähtökohta. Moottoriajo-
neuvo- ja kevyen liikenteen täydellinen erottelu (erilliset väylät, risteäminen 
eri tasossa) ei usein ole mielekästä vähäisen liikennemäärän, maankäytön 
tai kustannusten takia.
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Auton ajonopeuden kasvaessa kaksinkertaiseksi jarrutusmatka nelinkertais-
tuu, joten pienikin ajonopeuden kasvu lisää pysähtymismatkaa ja kasvattaa 
samalla törmäysnopeutta. Suomalaisen tutkimuksen mukaan törmäysno-
peuden kasvaessa 40 km/h:sta 60 km/h:iin jalankulkijan kuoleman toden-
näköisyys onnettomuudessa kasvaa selvästi. Erityistä huomiota tuleekin ki-
innittää kävely- ja pyöräilyreittien ja autoliikenteen risteämiskohtiin.

 

Kuva 1. Vasemmalla reagointimatkoja ja törmäysnopeuksia eri alkuperäisillä ajono-
peuksilla, oikealla törmäysnopeuden vaikutus jalankulkijan kuoleman 
todennäköisyyteen (Lähteet: Liikenneturva, E.Rosén ja U.Sander).

Nopeusrajoituksia voidaan tehostaa ajoratamaalauksin. Maalauksia 
käytetään paikoissa, joissa rajoitus muuttuu. Maalaus voidaan toistaa no-
peusrajoitusalueen sisällä pitkillä kokoojateillä.

1.2.5  väistämisvelvollisuusjärjestelmä
Väistämisvelvollisuusjärjestelmällä selkeytetään liikenneympäristöä ja 
korostetaan tieverkon jäsentelyä.  Pääteihin ja -katuihin liittyvillä teillä on 
usein väistämisvelvollisuutta osoittava liikennemerkki.  Asunto-, keskusta- ja 
työpaikka-alueilla teiden liittymät ovat tasa-arvoisia.  Bussireiteillä tasa-ar-
voisia liittymiä on vain poikkeustapauksissa.  Tasa-arvoinen liittymä hidastaa 
ajonopeuksia ja joissakin tapauksissa helpottaa liikkumista.  ”Etuajo-oikeu-
tetulla” tiellä voidaan ajonopeuksia tarvittaessa hillitä erilaisilla hidastimilla, 
kuten liittymän korotuksella.  Nopeusrajoitus ja väistämisvelvollisuusjärjest-
elmien on tuettava toisiaan.  

Vuonna 1998 annetun tieliikenneasetuksen mukaan tasa-arvoiset liittymät 
voidaan säilyttää, jos tien nopeusrajoitus on enintään 40 km/h. Väistämis-
velvollisuus liittymissä on osoitettava liikennemerkillä tai tasa-arvoisessa liit-
tymästä on varoitettava ennakkomerkillä, mikäli tien nopeusrajoitus on 50 
km/h tai enemmän.
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1.2.6  Hidasteet
Hidasteiden tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta hillitsemällä ajo-
neuvojen nopeuksia. Suomessa käytössä olevia keinoja ovat mm. ajoradan 
korotus (töyssy), ajoradan kavennus, suojatien tai liittymän korottaminen, 
tärinäraidat sekä turva- ja keskisaarekkeen rakentaminen. Hidasteilla on 
huomattava vaikutus ajoneuvojen nopeuksiin. Toisaalta hidasteiden sijoit-
taminen tulee tehdä harkiten, ettei ajoneuvojen hidastusvaikutus jää vain 
paikalliseksi. Pelkkä nopeusrajoituksen alentaminen taajamaolosuhteissa 
50 km/h:stä 40 km/h:iin tunnissa alentaa ajoneuvojen nopeuksia noin 2–4 
km/h. Jos nopeusrajoituksen alentamista tuetaan rakenteellisin hidastein, 
voidaan saavuttaa jopa 5–15 km/h alenema ajoneuvojen nopeuksiin.
Rakenteellisten hidasteiden negatiivisia vaikutuksia ovat mm. melu- ja 
tärinähaitat sekä ongelmat kunnossapidossa. Tietyillä maapohjilla tärinähai-
tat voivat aiheuttaa ongelmia, esimerkiksi halkeamia tienvarren talojen pe-
rustuksiin. Ongelmia voidaan lievittää käyttämällä erilaisia hidastemalleja ja 
-materiaaleja. Ulkomailla on käytössä ns. loivareunaisia hidasteita, joissa 
ajoneuvon renkaiden osuessa hidasteen viisteeseen melu- ja tärinähaitat 
jäävät normaalia hidastetta vähäisemmiksi.

Liittymät ja risteykset

1.3.1 Tie- ja katuverkon liittymät

Kiertoliittymät
Kiertoliittymän periaatteena on poistaa vaaralliset onnettomuustyypit, joita 
liittymissä ovat nokkakolarit ja törmäykset risteävän ajoneuvon kanssa. Kier-
toliittymässä onnettomuuksien vakavuus pienenee, koska ajonopeudet ovat 
pieniä ja ajoneuvojen risteämiskulmat loivia. 

Kiertoliittymät sopivat erityisesti pää- ja kokoojateiden liittymiin. Kiertoliit-
tymässä on vähemmän liikennetapahtumia kuin tavallisessa tasoliittymässä. 
Kääntyvän autoilijan on helpompi havaita kulkija suojatiellä kuin tavallisessa 
liittymässä. Suojatiet pyritään rakentamaan saarekkeellisena. Pääteillä kev-
yelle liikenteelle rakennetaan alikulkukäytävät.

Kiertoliittymä vastaa liikenteen välityskyvyltään kanavoitua valo-ohjattua 
liittymää. Keskimääräiset viivytykset ovat kiertoliittymässä pienemmät 
varsinkin, jos liikennemäärät eivät ole kovin suuria. Sivusuunnalta liittyminen 
muuhun liikenteeseen on helpompaa kuin tavallisessa liittymässä, pääsuun-
nan liikennettä kiertoliittymä hidastaa hiukan.

Kiertoliittymää voidaan käyttää taajaman ”porttina”, jolloin tielläliikkuja tietää 
saapuvansa erilaiseen liikenneympäristöön. Ympyrän keskelle sijoitettavilla 
istutuksilla ja taideteoksilla voidaan elävöittää taajamaympäristöä. Kiertoliit-
tymä on myös helppo paikantamiskohde.
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Porrastukset
Liittymän porrastuksella tarkoitetaan nelihaaraliittymän (X-liittymä) rak-
entamista kahtena kolmihaaraliittymänä (T-liittymä).  Liittymän porrasta-
misella vähennetään liikenteen konfliktipisteitä eli mahdollisia onnettomuus-
kohtia liittymässä.  Liittymän porrastaminen on sitä tarkoituksenmukaisempi 
mitä suurempi osuus liikenteestä tulee sivusuunnilta. 

Kanavointi ja väistötila
Kanavoidussa liittymässä on pääsuunnalla vasemmalle kääntymiskaistat 
ja sivusuunnalla tulppa.  Kanavointi voidaan tehdä erityyppisin saarekkein, 
tiemerkinnöin tai ns. väistötilana.  Kanavointia käytetään kolmihaaraisissa li-
ittymissä ja porrastetuissa liittymissä.  Kanavoituja nelihaaraliittymiä voidaan 
käyttää vain liikennevaloliittymissä.  

Kanavoinnin liikenneturvallisuusvaikutus on kaksijakoinen.  Se lisää yleensä 
pääsuunnan turvallisuutta, koska liittymän havaittavuus paranee ja perääna-
jot vähenevät.  Toisaalta saarekkeet aiheuttavat törmäysriskin.  Kanavointi 
lisää liittymän laajuutta ja voi jopa lisätä risteämisonnettomuuksia (kääntyvi-
en autojen katve, kasvavat ajonopeudet päätiellä ja pitempi matka liittymäal-
ueen yli).  

Tulppaliittymä 
Tulppaliittymällä tarkoitetaan liittymää, jossa liittyvälle, vähäliikenteisemmälle 
tielle on rakennettu tulppa eli saareke.  Mikäli nelihaaraliittymään rakenne-
taan tulppa, se on sijoitettava yleensä molemmille liittyville teille.  Tulppa 
mahdollistaa kevyen liikenteen suojatien turvallisen järjestämisen. Tulppaliit-
tymän erikoisratkaisu on ns. turvasaarekkeilla varustettu liittymä. Turvasaa-
reke on levennetty tulppa ja sillä pyritään estämään päätien ylittäminen su-
urella nopeudella ja lisäämään liittymän havaittavuutta.

Yksityistie- ja katuliittymäjärjestelyt
Yhteydet tonteilta pääteille pyritään järjestämään haja-asutusalueella li-
ityntäteiden ja taajamissa kokoojakatujen kautta. Mahdollisuuksien mukaan 
nykyisiä tonttiliittymiä yhdistetään. Uusien talojen rakennuslupakäsittelyn 
yhteydessä varmistetaan, että tonttiliittymään saadaan riittävät näkemät, ja 
että tonttiliittymän kohdalla tasaus ei ole liian jyrkkä pää- ja sivusuunnassa.

1.3.2  Teiden ja kevyen liikenteen väylien risteykset
Risteykseen toteutettavan toimenpiteen valintaan vaikuttavat kevyen liiken-
teen väylän ja tien tai kadun verkollinen asema sekä liikenteen ominaisuu-
det.  Teiden ja kevyen liikenteen pääväylillä ristetään eritasossa.  Alemman 
tieverkon risteämiskohtien liikenneturvallisuus tarkastetaan tapauskohtais-
esti.  Erityisesti varmistetaan kevyen liikenteen pääväylien ja kokoojatieta-
soisten katujen risteyksien liikenneturvallisuus.  

Risteysten turvallisuutta voidaan parantaa eritasojärjestelyin, ajoradan koro-
tuksilla tai kavennuksilla sekä suojatiesaarekkeilla.  
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Kokoojateillä, joilla on runsaasti raskasta liikennettä, suositaan saarekerat-
kaisuja.  Korotuksia voidaan rakentaa erityisesti teille, joilla on tarpeen alen-
taa ajonopeuksia ja vähän raskasta liikennettä.  

ali- ja ylikulkukäytävät
Pääsääntönä on, että kevyen liikenteen väylä risteää valtateiden kanssa eri-
tasossa.  Muilla teillä ratkaisuun vaikuttavat liikennemäärät, ajonopeudet ja 
liikenneympäristö.  

Saarekkeet ja kavennukset 
Saareke on teiden liittymässä pääsuunnalle tai tien linjaosuudelle rakennet-
tava saareke.  Saarekkeen kohdalle voidaan merkitä suojatie, kun päätien 
nopeusrajoitus on enintään 50 km/h.  Mikäli nopeusrajoitus on korkeampi, 
saarekkeen kohdalle rakennetaan vain ylitysmahdollisuus, mutta suojateitä 
ei yleensä merkitä.  

Saarekkeet mahdollistavat tien ylittämisen kahdessa vaiheessa, mutta ne 
eivät käytännössä pienennä autoilijoiden nopeuksia.  Suojatiesaarekkeet 
lisäävät suojatien havaittavuutta.  Saarekkeita käytetään yleensä pääteillä, 
missä ei ole tarvetta tai mahdollisuutta rakentaa alikulkukäytävää.  

Ajoradan kavennuksilla lisätään suojatien havaittavuutta.  Kavennus ly-
hentää ajoradan ylitysmatkaa suojatiellä.  Kavennus voi olla sellainen, että 
sen kohdalla kaksi ajoneuvoa mahtuu kohtaamaan tai niin kapea, että siitä 
mahtuu vain yksi ajoneuvo kerrallaan.  Kavennus katkaisee kadun liian pitkiä 
näkymiä.  

Saarekkeita tai kavennuksia käytetään myös taajaman “portteina”, joilla 
autoilijaa muistutetaan saapumisesta taajamaan ja alemmalle nopeusra-
joitusalueelle.  Saarekkeiden ja kavennusten yhteydessä tie voidaan pääl-
lystää esimerkiksi noppakivellä, mikä lisää kohteen havaittavuutta.

Korotukset 
Ajoradan korotuksilla hillitään ajonopeuksia ja lisätään liittymän ja/tai suoja-
tien havaittavuutta.  Korotuksilla voidaan vähentää läpiajoliikennettä ja ohja-
ta moottoriajoneuvoliikennettä tarkoituksenmukaisille väylille.

Korotus voidaan toteuttaa koko liittymäalueen korotuksena, suojatien koro-
tuksena tai töyssynä.  Liittymäalueen korotuksia rakennetaan yleensä ko-
koojateiden liittymiin.  Korotettava suojatie sijaitsee yleensä tien linjaosu-
udella ja korkealuokkaisella kevyen liikenteen väylällä tai esimerkiksi koulun 
läheisyydessä.  Töyssy rakennetaan sellaisen tien linjaosuudelle, jolta halu-
taan vähentää läpiajoa ja pienentää ajonopeuksia.  Vanhalle tielle tehtävä 
korotus ei yleensä vaadi lisää katualuetta.
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Korotuksen yhteyteen voidaan rakentaa erilaisia kiveyksiä, pollareita ja is-
tutuksia, mutta ne eivät saa heikentää näkemiä.  Rakenteellisilla yksityis-
kohdilla tehostetaan suojatien havaittavuutta, ohjataan ajo- ja kävelyreittejä 
sekä parannetaan katuympäristöä.

Koulut
Koulujen ympäristössä liikenneturvallisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä 
ovat:
•	 koulumatkojen liikenneturvallisuus
•	 polkupyörien ja autojen pysäköintijärjestelyt, autojen peruuttamisten 

välttäminen
•	 huoltoliikenne
•	 näkemät
•	 kulkuyhteydet pihasta tielle sekä pysäkkien ja pihan välillä
•	 kunnan ja vanhempien hoitamien koulukuljetusten nouto- ja jättöpai-

kat (saattoliikenne)
•	 tie- ja pihavalaistus
•	 liikennemerkkien yhtenäinen käytäntö ja kunnossapito  
•	 kouluympäristön selkeys, viihtyisyys ja virikkeellisyys.

Piha-alueen eri toiminnot pyritään erottamaan selkeästi toisistaan.  Välitunti-
piha ja liikunta-alueet sekä toisaalta huoltopiha, pysäköintialueet ja kouluku-
ljetuksen nouto- ja jättöpaikat tulee rakentaa erilleen toisistaan.

Autojen pysäköintialueet lämmityspistorasioineen tulee sijoittaa välitunti-
pihan ulkopuolelle niin, että piha-alueen poikki ajaminen voidaan välttää.  
Myös autojen peruuttaminen koulun pihalla on riskitekijä, joka tulee mini-
moida liikennejärjestelyjen suunnittelussa.  Polkupyörien pysäköintialueen 
tulee olla riittävän suuri ja sen tulee olla autojen pysäköinnistä erillään.  Ajo-
neuvoliikenne koulujen yhteydessä oleville asunnoille huoltoliikenne mukaan 
lukien järjestetään siten, ettei kouluaikana ajeta välituntipihalla tai liikunta-
alueella.

Koulun pihalle johtavissa liittymissä tarvitaan riittävät näkemät, jotta liit-
tymään tulevat havaitsevat toisensa riittävän ajoissa toimiakseen turvallis-
esti.  Näkemätarkasteluissa käytettävä silmäpistekorkeus lapsipyöräilijällä 
on 0,8 m ja autoilijalla 1,1 m.  Näkemäalueilla ei saa olla tiheää puustoa eikä 
pensaita.  Lumivallit on pidettävä riittävän matalina.  Moottoriajoneuvoliiken-
teelle ja kevyelle liikenteelle pyritään järjestämään omat liittymät.

Kulkuyhteys päätien poikki koulun pihalle saattaa olla liikenneturvallisuuden 
kannalta merkittävä riskitekijä.  Tavoite on, että oppilaat jätetään kuljetus-
välineestä aina koulun pihalla olevalle, muusta pihasta erotetulle pysäkki-
alueelle tai koulun puoleiselle pysäkille.  Taajamaoloissa ylityspaikalla on 
yleensä suojatie, jonka tehoa voidaan parantaa saarekkeen tai korotuksen 
avulla.  Suojatien kohdalla saa olla enintään 30-40 km/h -nopeusrajoitus.  
Haja-asutusalueen koulun kohdalla kevyen liikenteen ylityspaikalla tulee olla 
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hyvät näkemäolosuhteet, kouluvuoden aikana enintään 60-80 km/h -nopeu-
srajoitus.  Koulujen kohdalla käytetään lapsia –varoitusmerkkiä, jonka ala-
puolella voidaan käyttää samassa varressa esim. 60 –nopeusrajoitusmerk-
kiä.  Varoitus- ja rajoitusmerkit poistetaan koulujen kesälomien ajaksi.

Tievalaistuksella voidaan parantaa koulun kohdalla liikenneturvallisuutta, 
koska kouluympäristön ja koululaisten havaittavuus paranevat.  Valaistuksen 
tarpeeseen vaikuttavat mm. liikenteen määrä ja koostumus sekä tienvarsia-
sutuksen määrä.

Koulumatkojen turvallisuus
Jalan ja pyörällä tehtävien koulumatkojen liikenneturvallisuutta voidaan ar-
vioida ns. Koululiitu-menetelmällä.  Menetelmä laskee tien ja liikenteen omi-
naisuustietojen perusteella tieosuuksittain indeksiluvun eli riskiluvun, joka 
kuvaa tieosuuden vaarallisuutta.  Laskelman lähtöaineisto poimitaan Tiehal-
linnon tierekisteristä ja se huomioi mm. liikennemäärät, nopeusrajoitukset, 
tien leveyden, valaistuksen, kevyen liikenteen väylät jne. Mitä korkeampi 
riskiluku on, sitä vaarallisempana tieosuutta voidaan pitää.

Menetelmä huomioi vain tien ja liikenteen ominaisuuksia, ei koululaisen kykyä 
selviytyä liikenteessä eikä koulumatkan pelottavuutta esimerkiksi petojen ta-
kia.  Menetelmän avulla pystytään määrittämään tieosuuksien keskinäinen 
järjestys vaarallisuuden suhteen.  Näin eri alueilla asuvat koululaiset voidaan 
asettaa tasavertaiseen asemaan ratkaistaessa koulukuljetuksia.

Menetelmä on päivitetty saadun palautteen perusteella kevään 2009 aikana. 
Lukuvuoden 2009-2010 aikana toivotaan saatavan käyttäjäkunnilta palaut-
etta, jonka perusteella Liikenne- ja viestintäministeriö voi asettaa raja-arvos-
uositukset eri ikäisten koululaisten riskiluvuille.

valaistus 
Tievalaistusten suunnittelu-, rakentamis- ja saneerauskäytäntöjen tulisi olla 
yhdenmukaisia. Uusien tievalaistushankkeiden priorisoinnissa käytetään 
hyväksi kohteiden erityispiirteitä kuten päiväkotien, koulujen ja palvelutalojen 
läheisyyttä. Uusien valaistuskohteiden rinnalla tulee huolehtia vanhentuvien 
heikkotehoisten valaistuksien saneerauksista.

Yleensä tavoitteena on, että kokoojakadut, pitkät tonttikadut sekä kevyen 
liikenteen verkkoon kuuluvat väylät ja kadut valaistaan. Valaistuksen to-
teutuksen yhteydessä varmistetaan erityisesti suojateiden ja muiden ylitys-
kohtien valaiseminen.  

Yksittäiset liikennemerkit ja viitat
Merkittävimmät liikennemerkkimuutokset johtuvat monessa tapauksessa 
nopeusrajoitusten ja väistämisvelvollisuuksien merkitsemisen muutoksista.  
Erityistä huomiota on kiinnitettävä aluenopeusrajoitusten alkamisen ja päät-
tymisen yksiselitteiseen merkitsemiseen. Tarpeettomat liikennemerkit tulee 
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poistaa sekä vanhentuneet ja huonokuntoiset vaihdettava uusiin. Kevyen 
liikenteen verkko viitoitetaan tärkeimmiltä osiltaan.  Viitoitus vaatii erillisen, 
tarkemman suunnitelman.  Koulujen ympäristöissä kiinnitetään huomiota 
yhtenäisiin liikennemerkkien käyttötapoihin koko kunnan alueella.

Luettavuuden takia katunimikylteissä tulisi käyttää vähintään 80 mm:n 
korkuista tekstiä.  Liittymissä katunimen tulee näkyä saapumissuuntaan.  

Kunnossapito 
Liikenneverkon kunnossapito on merkittävä liikenneturvallisuutta lisäävä 
tekijä.  Katujen ja yleisten teiden kunnossapidon taso eri tieosille määritetään 
kunnossapitoluokituksella.  Vilkkaimmat väylät vaativat parempaa kunnos-
sapidon tasoa kuin vähäliikenteiset. Huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi 
talvella bussireittien ja koululaisten kevyen liikenteen reittien kunnossapidon 
tasoon.

Kesäkunnossapidon tärkeimpiä tehtäviä liikenneturvallisuuden kannalta on 
turvata riittävät näkemät.  Tarvittaessa näkemiä parannetaan puustoa har-
ventamalla ja kasvillisuutta niittämällä.  Liikennemerkit ja ajoratamaalaukset 
on oltava myös kunnossa ja helposti havaittavissa.  

Liikenne- ja piha-alueiden kunnossapitosopimuksissa määritetään kunnos-
sapitohenkilöstöltä vaadittava liikenneturvallisuustietous.  Kunnan kunnos-
sapitohenkilöstölle järjestetään liikenneturvallisuuskoulutusta.  Kunta ja ELY-
keskus vaativat Tieturva-koulutuksen läpäisemistä kunnossapitäjiltä.  Myös 
tiealueella työskenteleville ovat omat tieturva-vaatimuksensa. 

Tienvarsimainonta 
Liikenteessä annettava informaatio tulee olla mahdollisimman selkeää ja 
yksikäsitteistä.  Liikkujan toimintaa ohjaavien havaintoärsykkeiden liiallinen 
määrä vaikeuttaa valintojen tekoa ja saattaa johtaa ajovirheisiin, jopa liiken-
neonnettomuuksiin.  

Tienvarsimainosten on todettu häiritsevän liikennemerkkien havaitsemista 
ja muiden liikenteessä selviytymisen kannalta merkityksellisten kohteiden 
havaitsemista.  Tällöin liikenneturvallisuus heikkenee.  Mainosten epäyht-
enäinen ulkoasu huonontaa myös ympäristökuvaa.

Taajamassa, jossa nopeudet ovat alhaisia, voi tieltä luettavien mainosten 
pitäminen olla perusteltua.  Tällöinkään niistä ei saa olla haittaa liikenneturval-
lisuudelle.  Taajaman ulkopuolella mainoksen sijoittaminen tieympäristöön on 
pääsääntöisesti kielletty.  ELY-keskus voi kuitenkin hakemuksesta myöntää 
poikkeusluvan tietyin perustein mainoksen pystyttämiseksi.
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vaIKuTuKSET

Suunnitelmallinen liikenneturvallisuustoiminta
Jatkuva suunnitelmallinen toiminta liikenneturvallisuudessa lisää kunnan 
hallintokuntaryhmien ja eri yhteistyötahojen tietoisuutta. Liikenneturvallisu-
uspohjainen ajattelutapa vakiintuu jatkuvaksi osaksi normaalia hallintokun-
tatyöskentelyä sekä ulottuu ajan kuluessa myös muihin kunnassa toimiviin 
julkisiin ja yksityisiin organisaatioihin. Liikenneturvallisuustyö saa enemmän 
julkisuutta ja laajempaa hyväksyntää. Pitkäjänteinen toiminta lisää myös 
liikenneturvallisen ilmapiirin myönteisyyttä.

Kasvatus-, valistus- ja tiedotustyö lisäävät viranomaisten ja yksityisten hen-
kilöiden liikennesääntöjen osaamista ja noudattamista sekä parantavat tiellä 
liikkumisen asennetta. KVT-toiminta lisää myös turvavälineiden ja -varus-
teiden käyttöä. Ihmiset suhtautuvat kriittisemmin oman ja toisten liikkumisen 
huomioimiseen (mm. näkökyky, ajotaito, esimerkkinä oleminen ja ensiapu).

Pitkällä tähtäimellä suunnitelmallinen liikenneturvallisuustoiminta näkyy 
maankäytön suunnittelussa parantunein liikennejärjestelyin mm. joukko- ja 
kevyttä liikennettä suosimalla. Liikenneturvallisuustyö kehittää myös liiken-
teen hallintamenetelmiä, nopeusrajoitusjärjestelmää sekä liikenteen ohjaus-
ta. Myös tutkimus- ja tilastointitoiminta kehittyy tehokkaammin päättäjien ja 
liikennesuunnittelijoiden tarpeita vastaaviksi.

Liikenteen valvonnan avulla seurataan liikennekäyttäytymistä. Liikennerik-
komuksesta kiinnijäämisriskin lisääntyminen pienentää rikkomusten määrää 
ja vakavuutta ja parantaa näin liikenneturvallisuutta. Myös ajoneuvojen 
teknisen kunnon valvonta- ja katsastustoiminta paranee ja tehostuu.

Liikenteen ohjausjärjestelyt
Viitoituksella pyritään ohjaamaan liikenne tarkoituksenmukaisimmille reit-
eille.  Muilla liikennemerkki ja tiemerkintätoimenpiteillä selkeytetään ja yh-
denmukaistetaan liikenneympäristöä.  

Kunnossapitotoimenpiteet
Tehokas kunnossapito parantaa liikenneturvallisuutta.  Hyvät ajo-olosuhteet 
antavat liikkujalle mahdollisuuden seurata liikenneympäristöä kokonaisuute-
na eikä hänen tarvitse keskittyä ”tiellä pysymiseen”.  Kunnossapidon tarkalla 
ajan ja paikan valinnalla säästetään myös kustannuksia.

Kunnossapitotoimilla varmistetaan riittävät näkemät, jotka varsinkin liit-
tymäalueilla heikkenevät helposti talvella lumesta ja kesällä kasvillisuudesta.  
Näkemien varmistaminen on erityisen tärkeää kohteissa, joissa liikkuu lapsia.  
Liittymänäkemien parantamisella helpotetaan liittymätoimintoja.  Linjaosuuk-
silla näkemien parantamiset helpottavat tilanteiden ennakoimista mm. kohta-
amisia.  Tien suoja-alueella olevan puuston harventamisen seurauksena 
eläinonnettomuuksien määrä vähenee.  
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Rakenteelliset parantamistoimenpiteet
Rakenteellisilla toimenpiteillä pyritään selkeyttämään liikenneympäristöä, 
alentamaan ajonopeuksia, erottamaan eri kulkumuodot toisistaan ja paran-
tamaan liikennöitävyyttä.

Kevyen liikenteen turvallisuus paranee ajonopeuksia alentavilla hidasteilla, 
joita ovat töyssyt, korotetut suojatiet ja liittymäalueet.  Korotuksilla vähen-
netään myös ylinopeuksia.  Myös suojatietä käyttävän polkupyöräilijän 
ajonopeutta voidaan pienentää tien pintamateriaalin avulla.

Suojatiesaarekkeet vaikuttavat ajonopeuksiin vain vähän, mutta ne antavat 
jalankulkijalle mahdollisuuden ylittää tie kahdessa vaiheessa.  Saareke lisää 
myös suojatien havaittavuutta ja parantaa hyvin toteutettuna tien visuaalista 
ilmettä.

Liikenneturvallisuuden parantaminen liittymien porrastamisella ja kiertoliit-
tymillä perustuu häiriöpisteiden vähenemiseen ja liittymätoimintojen vähen-
emiseen, liikenteen sujuvuuden paranemiseen ja ajonopeuksien alen-
emiseen (ks. kuva 2). Kiertoliittymässä tapahtuneet onnettomuudet ovat 
vakavuudeltaan yleensä lieviä alhaisten ajonopeuksien ja loivien risteyskul-
mien vuoksi.

Liikennemuotojen erottaminen parantaa liikenneturvallisuutta, koska autojen 
ja kevyen liikenteen törmäysmahdollisuudet vähenevät.  Kevyen liikenteen 
olosuhteet paranevat uusien väylien myötä, mikä lisää jalankulun ja pyöräi-
lyn suosiota.

Tievalaistus parantaa tieympäristön ja tiellä liikkujien havaittavuutta, mikä 
parantaa liikenneturvallisuutta. Myös palvelutaso tieympäristössä paranee 
tievalaistuksen myötä.

Korkealaatuinen liikenneympäristö on selkeä ja tarjoaa sopivasti informaa-
tiota, mikä edistää liikenneturvallisuutta.
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Kuva 2. Häiriöpisteiden vertailu nelihaara- ja kiertoliittymässä.

Henkilövahinko-onnettomuuksien väheneminen
Yleisten teiden osalta on toimenpiteiden vaikutusta henkilövahinko-onnet-
tomuuksien määrään laskettu TARVA-ohjelmalla.  Ohjelma arvioi tehtävän 
toimenpiteen vaikutusta tiekohdan viime vuosien onnettomuuksien, 
tie- ja liikenneolosuhteiden sekä kullekin toimenpiteelle määritellyn kes-
kimääräisen vaikutuksen perusteella. Katujen osalta vastaavaa numeerista 
toimenpiteiden vaikutusarviota ei voi tehdä, sillä katuja koskeva lähtöain-
eisto ei sovellu TARVA-ohjelmaan
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