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Liikenneympäristö ja liikenneturvallisuus 

● Hyvällä liikenneympäristön suunnittelulla voidaan 
tehokkaasti parantaa liikenneturvallisuutta. 
● Toimenpiteillä voidaan myös parantaa koettua 

turvallisuuden tunnetta, viihtyisyyttä ja liikkumis- 
mahdollisuuksien tasavertaisuutta. 

● Huonolla toteutuksella liikenneympäristö luo omat 
riskitekijänsä tieliikenteelle. 
● Muun muassa huono liikennesuunnittelu ja liittymien 

suunnittelu, heikko kunnossapito, keskikaiteiden 
puutteet, hidasteiden puutteet, kevyen liikenteen 
väylien puute ja heikko näkyvyys aiheuttavat 
tieliikenteessä liikkujille melko suuria riskejä.  

● Perusajatuksena on luoda ympäristö, jossa ihmisen 
on helpompi toimia suorituskykynsä puitteissa.  
● Liian yksinkertaiselta tuntuva liikenneympäristö ei saa 

yllyttää tienkäyttäjää liialliseen huolettomuuteen ja liian 
suuriin nopeuksiin. 
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Presentation Notes
Liikenneympäristö luo huonolla toteutuksella omat riskitekijänsä tieliikenteelle. Muun muassa huono liikennesuunnittelu ja liittymien suunnittelu, ohjauksen puute, heikko kunnossapito, ympäristön pehmentämisen puutteet, keskikaiteiden puutteet, hidasteiden puutteet, kevyen liikenteen väylien puute, riista-aitojen puute ja heikko näkyvyys aiheuttavat tieliikenteessä liikkujille melko suuria riskejä. Hyvän liikenneympäristön suunnittelun avulla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta hyvin tehokkaasti, joten liikenneympäristöön ja siihen liittyviin riskitekijöihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Perusajatuksena onkin luoda ympäristö, jossa ihmisen on helpompi toimia suorituskykynsä puitteissa. Rajoituksena on se, ettei liian yksinkertaiselta tuntuva liikenneympäristö saa yllyttää tienkäyttäjää liialliseen huolettomuuteen ja liian suuriin nopeuksiin. (Mäntynen et al. 2006)Eräs tieliikennejärjestelmän keskeinen osa on teiden infrastruktuuri, joka käsittää laajan alan: maankäytön ja verkostosuunnittelun, tieosuuksien ja liittymien rakentamisen, uusimisen ja suunnittelun, liikennemerkit ja -merkinnät, kunnossapidon ja laadunvarmistusmenettelyt. Yleinen ohje on, että infrastruktuurin suunnittelu ja käyttö on järjestettävä siten, että käyttäjät ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan, ja mitä he voivat odottaa. On myös huomioitava ihmisen rajallinen tiedonkäsittelykyky ja tästä johtuvat mahdolliset erehdykset. (Supreme 2007)



Liikenneturvallisuustoimenpiteitä  ja  tieliikenteessä  
kuolleet  1970–2010 Suomessa 
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11. Moottoripyöräilijöiden kypäräpakko (1.6.1977)  
12. Tiekohtaisten nopeusrajoitusten vakiinnuttaminen (1.7.1978)  
13. Talvirengaspakko (1.12.1978)  
14. Standardit: Turvavöiden  asennus takaistuimille, ajovalon 

pesulaite,  takalasin lämmitys (1.1.1981)  
15. Turvavöiden  käyttämättömyyden rangaistavuus,   

mopoilijoiden   kypäräpakko, ympärivuotinen valojen 
käyttöpakko taajaman ulkopuolella (1.4.1982)  

16. Rikesakkolaki (1.9.1983)  
17. Yleinen nopeusrajoitus  taajamissa  (50  km/h) ja taajamien 

ulkopuolella (80 km/h) (1.4.1987)  
18. Talvinopeusrajoitukset ja turvavöiden käyttöpakko 

takaistuimilla ja  pakettiautoissa (1.11.1987)  
19. Ajokortti-  ja kuljettajaopetusuudistus (1.10.1990)  
20. 2. Parlamentaarinen liikennekomitea (26.3.1991)  
21. Talviajan  nopeusrajoitukset  koko  maahan (12.9.1991)  
22. Nopeusrajoittimet   raskaisiin  ajoneuvoihin asteittain 

(1.5.1994)  
23. Törkeän rattijuoppouden raja  1,2 promilleen (1.9.1994)  
24. Uusien kuljettajien 80 km/h nopeusrajoitus loppuu, ajokielto 

toistuvista  rikkomuksista (1.1.1996)  
25. Kevyen liikenteen sääntöuudistus, ajovalojen päiväaikainen 

käyttö myös taajamiin (1.6.1997)  
26. Heijastinsäännöksen  muutos, pyöräilykypärän  käyttövelvoite,   

laki viestintälaitteiden   käytöstä    ajon   aikana (1.1.2003)  
27. Huumeiden nollaraja  tieliikenteessä (1.2.2003)  
28. Lääkärin  ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa (1.9.2004)  
29. Turvavyön käyttöpakko kaikkeen autokalustoon,       lasten       

turvalaitteiden käyttömääräyksien tiukennus (1.5.2006)  
30. Alkolukkolaki: Alkolukosta pysyvä vapaaehtoinen vaihtoehto    

ehdottomalle ajokiellolle (1.7.2008)  

1. Turvavöiden asennuspakko etuistuimille (1.1.1971)  
2. Uusien kuljettajien 80 km/h rajoitus (1.7.1972)  
3. Ajovalojen käyttöpakko talvella (1.11.1972)  
4. Tiekohtaisten nopeusrajoitusten kokeilu alkoi (1.8.1973)  
5. Ajovalojen päiväaikainen käyttö (1.9.1973)  
6. 1. Parlamentaarinen liikennekomitea (31.12.1973)  
7. 80 km/h kattonopeus (21.12.1973-30.6.1974)  
8. 80 km/h perusnopeus (1.7.1974)  
9. Turvavyön käyttöpakko etuistuimille (1.7.1975)  
10. Promillelaki: Rattijuopumus 0,5 ppm ja törkeä rattijuopumus 1,5 ppm 

(1.4.1977)  
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Lähteet:  Tilastokeskus ja Liikenneturva 2011Suomen nykyinen tieinfrastruktuuri on rakennettu käytännössä toisen maailmansodan jälkeen. Keskeisimmät liikenneturvallisuutta parantaneet muutokset olivat 1960-luvulla tapahtunut teiden päällystys ja 1970-luvun vapaan ajonopeuden päättäminen energiakriisin seurauksena. Lisäksi 1960-luvulla avattiin ensimmäinen moottoritie ja 1980- ja 1990-luvulla tehtiin joitakin suuria kehittämishankkeita, mutta painopiste siirtyi ylläpitoon ja pieniin investointeihin. Samaan aikaan 1980-luvulta alkaen kevyen liikenteen väyliä, jotka liikenneyhteyksien ohessa ovat merkittäviä liikuntapaikkoja, on rakennettu tasaiseen tahtiin noin 100–200 km vuodessa. (Halla 1996, Tiehallinto 2003)Tiestö onkin kehittynyt 1900-luvun puolivälin kapeista, mutkaisista ja mäkisistä sorateistä parhaimmillaan kaksikaistaisiksi, päällystetyiksi ja talvihoidoltaan huipputasoisiksi moottoriteiksi. Samalla pysyväksi huolenaiheeksi on syntynyt ylläpitoon vaadittava riittävä rahoitus. (Mettälä 1989)Samaan  aikaan kun ajoneuvokanta ja liikennesuorite ovat moninkertaistuneet, myös liikenneympäristöä on kehitetty. Liikenneinfrastruktuuria on parannettu erityisesti onnettomuusalttiimmista kohteista poistamalla niin sanottuja mustia pisteitä (Saharinen 1989).  Teiden ja tiealueiden laatutaso on parantunut, mistä syystä onnettomuuksien välttämisestä on tullut helpompaa. Yksi keskeisiä kehittämiskohteita on tieympäristön pehmentäminen. Tämän seurauksena henkilövahingot on mahdollista välttää, vaikka ajoneuvon hallinta menetettäisiinkin. Lisäksi avun kutsuminen paikalle on helpottunut matkapuhelimien yleistymisen seurauksena. (Tielaitos 1998)Keskeisiä parannuksia ovat myös ohitusteiden rakentaminen. Lisäksi taajamatiet on jäsennelty paremmin ja keskustojen liikennettä rauhoitettu. Samaan aikaan kunnossapito ja talvihoitokin ovat parantuneet. (Tielaitos  1998)Huoleksi on kuitenkin muodostunut turvallisemman ympäristön tuomat negatiiviset vaikutukset, sillä ympäristö voidaan kokea liian turvallisena, jolloin tienkäyttäjät nostavat ajonopeuksiaan. (Halla 1999)Tulevaisuudessa tieympäristön valaisemisesta, tiedotuksesta ja kunnossapidosta tulee entistä tärkeämpiä tekijöitä liikenneturvallisuuden parantamisen osalta. Ilmaston lämpeneminen voi Suomessa tarkoittaa syksyisin entistä pidempää pimeää aikaa, kun lumi puuttuu valoa heijastavine vaikutuksineen. Lisäksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta tieympäristön valaisemisesta tulee entistä tärkeämpää. Yllättävien tilanteiden ja nopeasti vaihtelevien sääilmiöiden yleistyessä myös tiedotuksella ja kunnossapidolla on erittäin tärkeä rooli. Turvallisuuden kannalta myös monet telematiikan sovellukset ovat merkittäviä. Telematiikkaa käytetään niin ajoneuvoissa kuin liikenteen ohjaamisessa ja valvonnassakin tieympäristössä. (Pöllänen & Mäntynen 2004) 



Tieliikennelaki 3.4.1981/267, 3 §: 

● Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden 
edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. 

● Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä. 

 

Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet 
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● Tienpitäjän vastuulla tarkoitetaan vastuuta tien pitämisestä liikenteen 
edellyttämässä kunnossa sekä vastuuta mahdollisesta 
vahingonkorvauksesta tapauksessa, jossa tiellä kulkijalle on sattunut 
tieolosuhteista aiheutunut vahinko.  

 

Tienpitäjän vastuu 
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Lisätietoja: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267Tielainsäädännössä ei ole otettu suoranaisesti kantaa tienpitäjän vastuuseen. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti taikka tuottamuksella aiheuttaa toiselle vahinkoa, on velvollinen korvaamaan sen, jollei kyseisestä laista muuta johdu. 



● Maanteillä ajetaan noin 2/3 liikennesuoritteesta ja niillä tapahtuu noin 3/4 
liikennekuolemista. 
● Kuolemanriski ajettua kilometriä kohti selvästi suurempi maanteillä kuin kaduilla ja 

yksityisteillä. 

● Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien riski puolestaan suurempi 
kaduilla ja yksityisteillä. 

● Taajamissa tapahtui joka neljäs kuolemantapaus ja neljä kymmenestä 
loukkaantumisesta. 
● Yli puolet taajamien kuolonuhreista ovat jalankulkijoita, pyöräilijöitä tai mopoilijoita. 

Jalankulun ja pyöräilyn onnettomuudet tapahtuvat 
tyypillisesti taajamien kadunylityksissä 
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● Kuljettajan suojatiesäännöt (Tieliikennelaki § 32) 
”Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella 
nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. 
Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on 
suojatiellä tai astumassa sille.  

Jos ohitettava ajoneuvo tai raitiovaunu on pysähtynyt suojatien 
eteen tai peittää näkyvyyden suojatielle, sitä ei saa ohittaa 
pysähtymättä, ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää suojakoroketta 
tai vapaata ajokaistaa.” 

● Jalankulkijan paikka tiellä (Tieliikennelaki § 40) 
”Jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää tai piennarta. Hän ei 
kuitenkaan saa jalkakäytävällä taluttaa polkupyörää tai mopoa, 
kuljettaa potkukelkkaa, hiihtää, luistella eikä kantaa kookasta 
taakkaa, jos siitä voi aiheutua huomattavaa haittaa muille 
jalankulkijoille. 

Missä jalkakäytävää tai piennarta ei ole tai milloin sillä kulkeminen 
ei käy haitatta päinsä, jalankulkijan on käytettävä pyörätietä tai 
ajoradan reunaa.” 

 

 

Suojatiesääntö ja jalankulkijan velvollisuudet 

7 

Presenter
Presentation Notes
Valokuvat: LiikenneturvaPyöräilijän risteysajon perussäännöt:Pyöräilijä ajaa ajoradalla autoliikenteen seassa -> hän väistää risteyksessä oikealta tulevia ajoneuvoja.Risteyksessä kääntyvä ajoneuvo, myös pyöräilijä, väistää risteävän tien yli meneviä pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja mopoilijoita (risteävä tie se, jolle käännytään).Pyörätieltä ajoradalle tuleva pyöräilijä väistää muita. Muut väistävät pyöräilijää vain silloin, kun he tulevat kärkikolmion tai stop-merkin takaa tai ovat kääntymässä tielle, jota pyöräilijä on ylittämässä.Pyöräilijä väistää muuta liikennettä, kun hän tulee pihalta tielle tai kadulle.Sivutieltä kärkikolmion ja stop-merkin suunnasta tuleva ajoneuvo, myös pyöräilijä, väistää sekä oikealta että vasemmalta tulevia.



Hevoset 
● Autoilijoiden ja muiden tiellä liikkujien on otettava hevoset huomioon samoilla       

liikenneväylillä liikuttaessa.  

● Ratsastaminen ei ole sallittua kevyenliikenteenväylillä, jos sitä ei ole erikseen sallittu 
ratsastamista osoittavalla kyltillä. 
● Jos ratsastusta ei ole erikseen sallittu tulee ratsukon ratsastaa moottoriajoneuvojen 

väylällä. 

Moottorikelkat ja mönkijät 
● Maastossa moottorikelkkaa saa ajaa 15 vuotta täyttänyt henkilö. Virallisilla 

moottorikelkkailureiteillä, tiellä ajettaessa tai tietä ylitettäessä kuljettajalla tulee olla      
vähintään T-luokan ajokortti.  
● Moottorikelkoilla saa ajaa vain merkityillä reiteille ja urilla sekä jääpeitteisillä alueilla ja 

maastossa maanomistajan luvalla.  

● Mönkijää saa ajaa 15 vuotta täyttänyt henkilö. Tiellä ajettaessa tai tietä ylitettäessä 
kuljettajalla tulee mönkijätyypistä riippuen olla vähintään joka T-, M- tai B-luokan ajokortti. 
● Mönkijällä saa ajaa maastossa vain maanomistajan luvalla. Virallisilla kelkkareiteillä. 

mönkijöillä ei saa ajaa. Tieliikenteeseen hyväksytyllä mönkijällä saa ajaa tiellä, kevyen 
liikenteen väylillä ajaminen on kuitenkin kielletty vaikka mopolla ajaminen olisi sallittua. 

● Kelkkailua ja mönkijöillä ajamista koskevat samat rattijuopumussäännökset kuin autoilua, 
maastossakin. 

 

 

 

Muut tienkäyttäjät 
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HevosetHevosharrastuksen suosion kasvu merkitsee lisääntyvää hevosliikennettä. Suomen ratsastajainliiton mukaan Suomessa oli vuonna 2010 noin 160 000 ratsastuksen harrastajaa ja hevosia noin 75 000. Autoilijoiden ja muiden tiellä liikkujien on otettava hevoset huomioon samoilla liikenneväylillä liikuttaessa. Vaaratilanteita liikenteessä aiheuttavat mm. kovat ja äkilliset äänet tai liian läheltä ja kovalla vauhdilla ajavat ajoneuvot, jotka voivat säikäyttää hevosen. Hevonen voi säikähtäessään käyttäytyä arvaamattomasti, vaikka olisikin rauhallinen ja liikenteeseen tottunut. Hevosen ja oman turvallisuuden varmistamiseksi teillä liikkumista kannattaa välttää aina kun se on mahdollista. Tietoa moottorikelkkailusta�Moottorikelkkojen kokonaismäärä Suomessa on noin 100 000. Valtaosa kelkkojen liikennesuoritteesta syntyy maamme pohjoisella osalla. Moottorikelkkojen käyttäjien joukko on varsin kirjavaa. Joukossa on alan ammattilaisia sekä paljon myös niitä, jotka ajavat harvoin tai ovat ensimmäistä kertaa moottorikelkan ohjaimissa. Kuolemantapauksista 70% tapahtuu liikuttaessa jäällä.Vuonna 2011 Suomessa kuoli 5 kelkkailijaa. Määrä on lähihistorian alhaisin. Liikennevakuutuksista maksettiin korvauksia lähes 900:lle moottorikelkkaonnettomuudessa loukkaantuneelle.  Tyypilliset onnettomuudet Pääsääntöisesti moottorikelkkaonnettomuuden uhri on kokenut kuljettaja - 43%:lla kelkkaonnettomuuteen joutuneista on ollut vähintään 10 vuoden ajokokemus. Tyypillistä onnettomuuksissa on korkeat ajonopeudet.Valtaosa kelkkavahingoista tapahtuu vesistöjen jääalueella viikonlopun aikana. Usein onnettomuuden kuolonuhri on 41-60 -vuotias mies, jolla on veressä alkoholia yli törkeän rattijuopumusrajan 1,2 promillea. Yleisin kuolinsyy jääalueella on hukkuminen.Vapaa-ajan kelkkailu on työ- tai hyötykelkkailua selvästi vaarallisempaa. Keski-ikäisten (41-60 v.) miesten osuus kelkkailukuolemista on lähes puolet. Yleisimmin loukkaantuu ikäryhmään 21-40 kuuluva kelkkailija. Yli puolet kelkkaonnettomuuksista kuolleista on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena. Kuka saa ajaa Moottorikelkka on vaativa ajoneuvo. Sillä ajavan on opeteltava perusteellisesti kelkan oikea ja turvallinen käyttö. Lisäksi on tiedettävä kelkkailun liikennesäännöt.Maastossa moottorikelkkaa saa ajaa 15 vuotta täyttänyt henkilö. Virallisilla moottorikelkkailureiteillä, tiellä ajettaessa tai tietä ylitettäessä kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti. Kelkkailua koskevat samat rattijuopumussäännökset kuin autoilua, maastossakin.Missä saa ajaa Maastossa liikkuminen kelkalla vaatii aina maanomistajan tai maanhaltijan luvan. Metsähallitus myöntää hallinnoimilleen valtiomaille luvan. Epävirallisilla moottorikelkkailu-urilla lupakäytäntö vaihtelee. Erityislupaa ei tarvita merkityillä virallisilla moottorikelkkailureiteillä ja jääpeitteisillä vesialueilla liikuttaessa. Reittejä on pyritty tekemään sinne, missä kelkoilla pääosin liikutaan. Tällöin muulle luonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.Keskeisiä mönkijöitä koskevia määräyksiä- Mönkijällä maastossa liikkuvan on aina hankittava maanomistajan tai -haltijan lupa ajamiseen.- Mönkijän kuljettajan on aina oltava vähintään 15-vuotta täyttänyt. Tätä nuorempi saa ajaa mönkijällä vain suljetullaalueella ohjatusti ja valvotusti.- Maastomönkijä on lain mukaan maastoajoneuvo. Sillä saa ajaa tiealueella vain tietyissä erityistapauksissa kuten tien ylityksessä.- Kaikilla mönkijöillä tulee olla liikennevakuutus.- Mönkijällä ei saa ajaa kevyen liikenteen väylillä, vaikka mopolla ajaminen olisikin sallittua.- Tiealueella tieliikennemönkijällä, mopomönkijällä tai traktorimönkijällä saa kuljettaa matkustajia rekisteröintitodistuksen mukaisesti.- Mopo- ja tieliikennemönkijässä on käytettävä talvikäyttöön sopivia karkeakuvioisia renkaita joulu-, tammi- ja helmikuussa.- Mönkijöillä ei saa ajaa virallisilla kelkkareiteillä.- Rattijuopumussäännökset koskevat myös mönkijällä liikkuvaa – maastossakin.



● Liikenneturvallisuuteen voidaan vaikuttaa liikennesuunnittelulla sekä 
maankäytön suunnittelulla. 

● Hyvällä maankäytön suunnittelulla luodaan parhaat edellytykset turvalliselle 
liikenneympäristölle. 

● Maankäytön suunnittelun pitkäjänteisyys on yleensä myös halvin tapa rakentaa 
turvallista liikkumisympäristöä. 

● Nykyrahoitustasolla pääpaino turvallisen liikenneympäristön toteuttamisessa on 
pienissä ja kustannustehokkaissa liikenteen rauhoittamistoimenpiteissä 
(suojatiet, nopeusrajoitusjärjestelyt). 

 

Maankäytön suunnitteluvaiheessa luodaan edellytykset 
turvalliselle liikenneympäristölle 
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Presenter
Presentation Notes
Liikenneturvallisuustyö on poikkihallinnollista:Valistustyön tahojaTienpitäjätValvovat viranomaisetEdellytyksiä luovat tahotTienkäyttäjät



● Liikenneympäristöä voidaan parantaa muun muassa: 
● Ohjaamalla liikenne käyttämään turvallisempia kulkutapoja 

● Parantamalla kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä 

● Saneeraamalla keskusta-alueita 

● Hillitsemällä ajonopeuksia 

● Erottamalla jalankulku ja pyöräily ajoneuvoliikenteestä 

● Vähentämällä liittymien määrä sekä etuajo-oikeusjärjestelyillä  

● Pehmentämällä reunaympäristöä mm. kaitein 

● Parantamalla näkemiä 

● Liikennevaloilla 

● Huolehtimalla kunnossapidosta; erityisesti talvikunnossapidolla 
suuri vaikutus liikenneturvallisuutteen 

 

 

 
 

 

Liikenneympäristön parantamiskeinoja 

11 

Presenter
Presentation Notes
Tieosuuksien ja liittymien suunnittelu, rakentaminen ja uusiminen:Tieosuuksien jäsentely – vaikutetaan liikenteen määrään ja jakaantumiseenLiittymien turvallinen rakenne, määrän vähentäminen ja etuajo-oikeusjärjestelyteritasoliittymät, liikennevalo-ohjatut liittymät, kiertoliittymät, nelihaara- ja olmihaaraliittymät väistötilat, kääntymiskaistatMaankäytön suunnittelu – toimintojen sijoittelu mm. välttämättömien matkojen vähentäminen Tienvarsien suunnittelu – pehmeä liikenneympäristö Kulkutapajakaumaan vaikuttaminen – liikenteen siirtäminen käyttämään turvallisempia kulkutapoja Liikenneverkon jäsentely / väylien luokittelu - liikenne mahdollisimman homogeeniseksi (tarkoitukseltaan, määräpaikaltaan, nopeudeltaan ja koostumukseltaan)Liikennemuotojen erottelu – verkostosuunnittelu mm. kävelyn ja pyöräilyn erottaminen ajoneuvoliikenteestä Tieosuuksien ja liittymien suunnittelu, rakentaminen ja uusiminen:Tieosuuksien jäsentely – vaikutetaan liikenteen määrään ja jakaantumiseenLiittymien turvallinen rakenne, määrän vähentäminen ja etuajo-oikeusjärjestelytLiikenteen ohjaus – tarkoituksena säännellä, varoittaa ja ohjata tienkäyttäjääKunnossapito – erityisesti talvisin, keliin ja säähän liittyvät tekijät vaikuttavat vahvasti turvallisuuteenLaadunvarmistusmenettelyt – ongelmien tunnistaminen mahdollisimman varhain (auditoinnit ja inventoinnit)



● Lähtökohtana ongelmakohtien ja 
toiminnallisten tavoitteiden 
tunnistaminen 

● Pyritty eri toimijoiden kanssa 
avoimesti ja vuorovaikutteisesti 
kattavamman keinovalikoiman 
käyttöön 

● Haetaan keinovalikoimasta 
ratkaisuja, joilla pienin askelin 
edetään kohti tavoiteltua  
palvelutasoa 

 

 
 

 

Suunnittelun ja toteuttamisen vaiheistus 

12 

1 

2 
Liikenteen kysyntään ja kulkutapoihin  
vaikuttaminen 

Nykyisen verkon kapasiteetin  
hyödyntäminen liikennevirtojen  
hallinnan keinoin 

Nykyisten väylien  
kapasiteetin ja  
ominaisuuksien  
kehittäminen 

Uusien väylien  
rakentaminen 4 

3 
Liittymien kaistajärjestelyt ja lisäkaistat, kevyen liikenteen väylien  
ja joukkoliikenteen järjestelyjen parantaminen, väylien rakenteen  
vähäiset parantamiset ja pienehköt väyläjärjestelyt    
(ohituskaistat,  - raiteet ja vesiväylien oikaisut) 

Uusien väylien ja terminaalien rakentaminen tai nykyisten väylien  
korvaaminen tehokkaammilla väyläratkaisuilla ( nelikaistaistukset ,  
lisäraiteet, vesiväylien syventäminen ),  väylien raskaat  
parantamiset. 

Nopeusrajoitukset, liikenteen ohjaus ja tiedotus mukaan lukien  
telemaattiset järjestelmät, liikenneverkon tai ajoratojen jäsentely,  
joukkoliikenteen sujuvuusjärjestelyt , rautatie - ja vesiväylien   
tehostaminen  kysyntää  ohjaamalla ja säätelemällä. 

Maankäytön kehittäminen, joukkoliikennejärjestelmät, kevyen  
liikenteen edistämiskeinot, raskaan liikenteen vaihtoehdot,  
kysynnän ja kulkumuotojakautuman ohjaus poliittisin ja  
taloudellisin keinoin. 

• käytössä on mahdollisimman monipuolinen toimenpiteiden keinovalikoima  
• tavoitteena on, että toimenpiteet ja tavoiteltu palvelutaso vastaavat koko ajan mahdollisimman hyvin toisiaan  
• liikennejärjestelmää hyödynnetään ja määrärahoja käytetään entistä tehokkaammin  

Neliporrasajattelu ja keinovalikoima  

Liikennerevoluution perusajatus:  
ensin vaikutetaan liikkumiseen ja 

viimeisenä tehdään 
liikenneympäristön toimenpiteitä 

Presenter
Presentation Notes
4. Uusien väylien rakentaminen – Uusien väylien ja terminaalien rakentaminen tai nykyisten väylien korvaaminen tehokkaammilla väyläratkaisuilla (nelikaistaistukset, lisäraiteet, vesiväylien syventäminen), väylien raskaat parantamiset.3. Nykyisten väylien kapasiteetin ja ominaisuuksien kehittäminen – Liittymien kaistajärjestelyt ja lisäkaistat, kevyen liikenteen väylien ja joukkoliikenteen järjestelyjen parantaminen, väylien rakenteen vähäiset parantamiset ja pienehköt väyläjärjestelyt (ohituskaistat, -raiteet ja vesiväylien oikaisut)2. Nykyisen verkon kapasiteetin hyödyntäminen liikennevirtojen hallinnan keinoin – Nopeusrajoitukset, liikenteen ohjaus ja tiedotus mukaan lukien telemaattiset järjestelmät, liikenneverkon tai ajoratojen jäsentely, joukkoliikenteen sujuvuusjärjestelyt, rautatie- ja vesiväylien tehostaminen kysyntää ohjaamalla ja säätelemällä.1. Liikenteen kysyntään ja kulkutapoihin vaikuttaminen – Maankäytön kehittäminen, joukkoliikennejärjestelmät, kevyen liikenteen edistämiskeinot, raskaan liikenteen vaihtoehdot, kysynnän ja kulkumuotojakauman ohjaus poliittisin ka taloudellisin keinoin.



Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen 
taajamissa 
● Muun muassa oikean risteämistavan valinnalla ja 

taajamien rauhoittamisella voidaan parantaa 
taajamien liikenneturvallisuutta. 
● Erityisesti huomiota kiinnitettävä 

liikenneympäristöihin, joissa lapset ja iäkkäät 
liikkuvat 

● Suojatie on tasoliittymien perusratkaisu. 
● Vilkkaissa liittymissä voidaan jalankulkijoiden ja 

pyöräilijöiden liikkuminen turvata liikennevalo-
ohjauksella tai eritasojärjestelyillä. 

● Taajamaliikennettä voidaan rauhoittaa muun 
muassa: 
● parantamalla selkeyttämällä liittymä- ja 

suojatiejärjestelyitä sekä 

● käyttämällä rakenteellisia ratkaisuja siten, että 
ajonopeudet saadaan turvallisiksi jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden kannalta.  

 

 

 

13 

Presenter
Presentation Notes
Taajamien liikenneturvallisuuteen voidaan vaikuttaa:liikennesuunnittelulla,kulkumuotojen erottelu / yhdistäminen, nopeusrajoitukset, liikenteen rauhoittaminen tien liikenteellisin toimenpitein, erilaiset katutilaratkaisutliikenteen rajoituksilla sekäyhdyskuntarakenteen ja maankäytön suunnittelulla.mahdollisuus vähentää autoliikenteen tarvetta sekä vaikuttaa kulkumuodon valintaan ja liikennevirtoihin�Suojatie tasoliittymien perusratkaisu.Vilkkaissa liittymissä voidaan kevyen liikenteen liikkuminen turvata liikennevalo-ohjauksella tai eritasojärjestelyillä.



Koulujen ja päiväkotien merkitys 
liikenneympäristön parantamisessa 
● Viime vuosina kävellen ja pyöräillen tehtyjen 

koulumatkojen osuus vähentynyt ja autolla kouluun 
saattaminen yleistynyt. 
● Koulujen ympäristössä saattoliikenne aiheuttaa usein 

liikenneturvallisuusongelmia, ruuhkauttaa koulujen 
pihoja ja lähikatuja. 

● Lisääntynyt autoliikenne koulun ympäristössä on 
erityinen turvallisuusriski koulumatkansa kävellen 
taittaville lapsille. 

● Auton takapenkillä istumalla ei opi jalankulkijan 
tarvitsemia taitoja! 

● Koulun liikennesuunnitelma on keino tehostaa 
koulujen liikennekasvatusta ja parantaa 
liikenneturvallisuutta koulujen lähiympäristössä. 
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Presentation Notes
Turvalliset koulumatkat ja koulupihan turvallisuus ovat osa laadukasta oppimisympäristöä. Kevyen liikenteen olosuhteita tulee parantaa erityisesti koulureiteillä sekä koulujen ja päiväkotien läheisyydessä, sillä:Lapsen on vaikea tehdä havaintoja liikenteessä, sillä pienempikokoisena hän ei ylety näkemään niin hyvin kuin aikuinen.Vaikka lapsella olisikin hyvä kuulo, on äänen suunnan hahmottaminen kuitenkin vielä vaikeaa. Erityisesti tien ylittäminen on lapselle vaaran paikka. Lapsen on vaikea arvioida autojen nopeuksia ja etäisyyksiä, jonka vuoksi esimerkiksi tien ylittämiseen varattavan ajan hahmottaminen on ongelmallista. Lapsi ei osaa kytkeä tulevia tilanteita toisiinsa. Tilanteen vaarallisuus ilmenee esimerkiksi useampikaistaisen ajoradan ylittämisessä. Lapsi on leikkimielinen tai saattaa säikähtää helposti. Hänen huomionsa saattaa kohdistua aivan johonkin muuhun kuin liikenteeseen. Impulsiivisuutensa vuoksi lapsi on ennalta-arvaamaton. Lapsi ei osaa tunnistaa riskejä, vaan saattaa toimia aikuisen tai toisen lapsen antaman väärän mallin mukaisesti esimerkiksi seuraamalla tätä päin punaisia valoja. Lapsen saattaa olla vaikea hallita useinkin vääränkokoisen polkupyöränsä tai rullaluistimensa.Saattoliikenne kävellen ja pyöräillen tehtyjen koulumatkojen osuus vähentynyt ja autolla kouluun saattaminen yleistynyt varsinkin kaupunkiseuduillasyyt mm. autonomistuksen kasvu, koulumatkojen pituuksien kasvu ja vanhempien huoli reitin turvattomuudestalisääntynyt autoliikenne koulun ympäristössä on turvallisuusriski koulumatkansa kävellen taittaville lapsille, eikä auton takapenkillä istumalla opi jalankulkijan tarvitsemia taitoja.omin jaloin tehty matka kansanterveyden, liikenneturvallisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta parempi vaihtoehtokoulun tulee järjestää saattoliikennettä varten paikka, joka on mahdollisimman turvallinenvanhempien on syytä noudattaa koulun antamia ohjeita, sillä kyse on kaikkien koulun oppilaiden turvallisuudestamikäli koulu sijaitsee kävelymatkan päässä, kannattaa harkita, tarvitseeko lapsi autokyytiä kouluun. Saattoliikenteessä huomioitavaa:Omin jaloin tehty matka on terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta parempi vaihtoehto ja vähentää ajoneuvoliikennettä koulun ympäristössäKoulun antamien ohjeiden ja erityisen varovaisuuden noudattaminen koulun läheisyydessä autolla liikuttaessa.Auton takapenkillä istumalla ei opi jalankulkijan tarvitsemia taitojaKeinoja:Koulun liikennesuunnitelma on keino tehostaa koulujen liikennekasvatusta ja parantaa liikenneturvallisuutta koulujen lähiympäristössä.Suunnitelma kattaa koulumatkat, liikennekasvatuksen, yhteistyön eri toimijoiden kanssa ja koulun turvallisuuskulttuurin.Suunnitelman tavoitteena on tuoda liikenneturvallisuusasiat pysyväksi osaksi koulun toimintaa.Suunnitelmassa koulumatkoja ja lähiympäristöä voidaan käsitellä seuraavasti:Laaditaan vaaranpaikkakartoitus koulumatkoista ja koulun lähiympäristöstä, ja käytetään sitä koulun liikennekasvatustyössä.Kartoitetaan koulun piha-alueen vaaranpaikat ja ongelmakohdat Tiedotetaan vaaranpaikoista koulumatkoilla, koulun lähiympäristössä ja piha-alueilla on tiedotettukoko henkilöstöllekoteihinoppilailleMahdollisten jatkotoimien osalta yhteys kunnan tekniseen toimeen tai ELY-keskukseen.



● Liikenneturvallisuussuunnitelman laaditaan kuntien ja ELY-keskuksen 
yhteistyönä noin 5 - 10 vuoden välein. 

● Toimenpidesuunnittelu kohdistetaan kaikkiin liikennemuotoihin sekä 
suunnittelualueen pahimpiin liikenneverkon puutteisiin ja ongelmakohteisiin. 
● Ensisijaisesti merkittävimpien reittien ja vyöhykkeiden kehittäminen 

● Toissijaisesti muut mahdolliset vaaranpaikat 

 

 

Ympäristön parantamissuunnitelma osana 
liikenneturvallisuussuunnitelmaa 
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Onnettomuuspistekartta. Liikenneonnettomuudet Hervannassa vuonna 
2007. (Tampereen kaupunki 2001)  

● Toimenpidesuunnittelun pohjalla asiantuntija-
arviot, lähtöaineistot ja nykytila-analyysin 
tulokset. 

● Painotus nopeasti ja vähillä kustannuksilla 
toteutettavissa pienehköissä toimissa, joilla 
voidaan vaikuttaa ripeällä aikataululla (esim. 
nopeuksiin, nopeusrajoituksiin ja liikenteen 
ohjaukseen liittyvät toimet). 

● Pyritään käyttämään ratkaisuja, jotka tukevat 
sekä turvallisen että kestävän ja esteettömän 
liikkumisen edistämistä.  

 

 



● Systemaattinen menetelmä, jossa liikenneympäristö käydään läpi 
liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden näkökulmasta.  

● Alun perin kehitetty suunnitelmien laadunvarmistukseen ja sittemmin 
sovellettu myös olemassa olevien teiden arviointiin. 

● Tehdään eri suunnitelmatasoille, tarkkuusaste muuttuu työn  edetessä.  

● Tuloksena ohjeiden mukainen muistio, joka liitetään tarkastuksen edetessä 
suunnitteluaineistoon asiakirjaksi. 

● Muistiosta ilmenee suunnitteluvaiheessa esiin nousseet liikenneturvallisuus- 
ja esteettömyysnäkökohdat. 

 

 

Liikenneturvallisuustarkastus ja –inventoinnit 
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Presenter
Presentation Notes
Hyödyt:Tarkastusmenettely ennaltaehkäisee liikenneonnettomuuksia, kun ilmeisten riskitekijöiden määrä pienenee. Esteettömyyden edistäminen lisää omatoimista liikkumista ja pienentää kuntien ja kaupunkien kuljetuskustannuksia.Menettelyn käyttöönotto nostaa liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden arvostusta.Tarkastus motivoi suunnittelijaa, tilaajaa ja intressiryhmiä turvallisten ja esteettömien ratkaisujen valintaan jo ensimmäisistä luonnoksista alkaen.Suunnitelmaa on edullisempi korjata kuin jo rakennettua ympäristöä.Suunnitteluvaiheessa voidaan vaihtaa tarvittaessa koko ratkaisu, mutta toteutuksen jälkeen ratkaisua voidaan enää vain parantaa.Tarkastus edellyttää tiedon vaihtoa alan toimijoiden kesken, synnyttää ammattilaisten välistä keskustelua ja tuo esiin tietotarpeita ja kokemuksia.



Toimenpiteiden kustannukset 
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Hyvällä maankäytön suunnittelulla 
toimenpiteiden kustannuksia on mahdollista 

pienentää 

Presenter
Presentation Notes
Kustannusten syntyyn vaikuttavat tekijät voidaan jakaa osa-alueisiin:toimintalinjat, laatuvaatimuksettieverkon ominaisuudetliikenteen ominaisuudeturakoitsijan ominaisuudetulkoiset tekijätLiikenneturvallisuussuunnitelmissa kustannusarvio laaditaan yleispiirteisten lähtötietojen  ja olosuhteet huomioon ottavien yksikkökustannusten perusteella. Kustannusarvion perusteella arvioidaan hankkeen toteutuskelpoisuutta ja asemaa toimenpideohjelmissa. Kustannusarvio kertoo hankkeen suuruusluokan, jolla toimenpide on vaikutuksiin nähden kannattava tehdä.Esiselvitysvaiheessa tehtyä kustannusarviota päivitetään tarkemmissa suunnitteluvaiheissa sitä mukaan, kun suunnitteluratkaisut tarkentuvat.Lisätietoja:https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/29478/Karjalainen_Matti.pdf?sequence=1http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/3200763_02.pdf



● Kustannustehokkuus 

● Resurssit (sekä henkilö- että 
taloudelliset resurssit) 

● Toteuttamiskelpoisuus 

● Yleinen hyväksyttävyys (yleinen 
mielipide, media) 

● Organisatoriset näkökohdat 
● vastuuorganisaation sitoutuneisuus ja 

aktiivisuus 

● hankkeet osa organisaation 
tulostavoitteita 

● Toimenpiteiden kohdalla, joiden 
voidaan odottaa kohtaavan 
merkittävää vastustusta, eteneminen 
pienin askelin ja osallistuttamalla 

 

Liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseen 
vaikuttavat tekijät 
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● Arvostukseen liittyvät tekijät  
● liikenneturvallisuuden vähäinen 

painoarvo päätöksenteossa 

● autonkäyttäjien suuri painoarvo 
päätöksenteossa 

● päätöksentekijöiden virheelliset tai 
puutteelliset tiedot ja uskomukset 

● Luotettava tutkimuksiin perustuva 
tieto ja omassa maassa saadut 
kokemukset toimenpiteen 
turvallisuusvaikutuksista 

● Toimenpideohjelman tavoiteasettelu 
ja tavoitteiden seuranta mittareiden 
avulla 

● Toteutuspäätöksistä tehtävät 
valitukset 

 



● Toimenpiteiden vaikutusten arviointi on haastavaa, sillä 
liikenneturvallisuustilanteen parantumiseen vaikuttavat monet asiat.  

● Toimenpiteillä on myös muita vaikutuksia turvallisuusvaikutusten ohella, joten 
pelkkä onnettomuuksien vähenemätarkastelu ei riitä.  

● Muita vaikutuksia mm.: 
● koetun turvallisuuden tunteen parantuminen 

● ympäristövaikutukset 

● terveysvaikutukset 

● taloudelliset vaikutukset 

● Liikenneturvallisuus-vaikutusten arviointi: 
● Maanteille kohdistuvien toimenpiteiden laskennalliset liikenneturvallisuusvaikutukset 

arvioidaan TARVA-ohjelmalla.  

● Katuverkolle esitettävien toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan arvioida karkeasti 
kirjallisuustiedon avulla sekä  TARVA-vaikutuskertoimien perusteella. 

 

Toimenpiteiden vaikutukset 
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● Liikennerevoluutio 
● liikennerevoluutio.posterous.com 

● Jalankulkijat 
● www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/jalankulkijat 

● Pyöräilijät 
● www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/pyorailijat 

● Mopoilijat 
● www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/mopoilijat 

● Hevoset liikenteessä 
● www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/saantopakki/hevonen_liikenteessa 

● Moottorikelkat ja mönkijät 
● www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/moottorikelkkailijat 
● www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/saantopakki/moottorikelkkailu 
● www.liikenneturva.fi/www/fi/liitetiedostot/turvatieto/monkijaopas 

 

Materiaalilähteitä 
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http://liikennerevoluutio.posterous.com/
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/jalankulkijat
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/pyorailijat/index.php
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/mopoilijat/index.php
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/saantopakki/hevonen_liikenteessa.php
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/moottorikelkkailijat/index.php
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/saantopakki/moottorikelkkailu.php
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/liitetiedostot/turvatieto/monkijaopas_netti-ID-6843.pdf
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