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Sisältö
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Liikenneympäristö ja liikenneturvallisuus
●

Hyvällä liikenneympäristön suunnittelulla voidaan
tehokkaasti parantaa liikenneturvallisuutta.
● Toimenpiteillä voidaan myös parantaa koettua
turvallisuuden tunnetta, viihtyisyyttä ja liikkumismahdollisuuksien 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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Turvavöiden asennuspakko etuistuimille (1.1.1971)
Uusien kuljettajien 80 km/h rajoitus (1.7.1972)
Ajovalojen käyttöpakko talvella (1.11.1972)
Tiekohtaisten nopeusrajoitusten kokeilu alkoi (1.8.1973)
Ajovalojen päiväaikainen käyttö (1.9.1973)
1. Parlamentaarinen liikennekomitea (31.12.1973)
80 km/h kattonopeus (21.12.1973-30.6.1974)
80 km/h perusnopeus (1.7.1974)
Turvavyön käyttöpakko etuistuimille (1.7.1975)
Promillelaki: Rattijuopumus 0,5 ppm ja törkeä rattijuopumus 1,5 ppm
(1.4.1977)
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Moottoripyöräilijöiden kypäräpakko (1.6.1977)
Tiekohtaisten nopeusrajoitusten vakiinnuttaminen (1.7.1978)
Talvirengaspakko (1.12.1978)
Standardit: Turvavöiden asennus takaistuimille, ajovalon
pesulaite, takalasin lämmitys (1.1.1981)
Turvavöiden käyttämättömyyden rangaistavuus,
mopoilijoiden kypäräpakko, ympärivuotinen valojen
käyttöpakko taajaman ulkopuolella (1.4.1982)
Rikesakkolaki (1.9.1983)
Yleinen nopeusrajoitus taajamissa (50 km/h) ja taajamien
ulkopuolella (80 km/h) (1.4.1987)
Talvinopeusrajoitukset ja turvavöiden käyttöpakko
takaistuimilla ja pakettiautoissa (1.11.1987)
Ajokortti- ja kuljettajaopetusuudistus (1.10.1990)
2. Parlamentaarinen liikennekomitea (26.3.1991)
Talviajan nopeusrajoitukset koko maahan (12.9.1991)
Nopeusrajoittimet raskaisiin ajoneuvoihin asteittain
(1.5.1994)
Törkeän rattijuoppouden raja 1,2 promilleen (1.9.1994)
Uusien kuljettajien 80 km/h nopeusrajoitus loppuu, ajokielto
toistuvista rikkomuksista (1.1.1996)
Kevyen liikenteen sääntöuudistus, ajovalojen päiväaikainen
käyttö myös taajamiin (1.6.1997)
Heijastinsäännöksen muutos, pyöräilykypärän käyttövelvoite,
laki viestintälaitteiden käytöstä ajon aikana (1.1.2003)
Huumeiden nollaraja tieliikenteessä (1.2.2003)
Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa (1.9.2004)
Turvavyön käyttöpakko kaikkeen autokalustoon,
lasten
turvalaitteiden käyttömääräyksien tiukennus (1.5.2006)
Alkolukkolaki: Alkolukosta pysyvä vapaaehtoinen vaihtoehto
ehdottomalle ajokiellolle (1.7.2008)
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Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet
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.

Tienpitäjän vastuu
●

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

5

Jalankulun ja pyöräilyn onnettomuudet tapahtuvat
tyypillisesti taajamien kadunylityksissä
●

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.
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Suojatiesääntö ja jalankulkijan velvollisuudet
●

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.”
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Muut tienkäyttäjät
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.
●

●

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.
●

●

Moottorikelkoilla saa ajaa vain merkityillä reiteille ja urilla sekä jääpeitteisillä alueilla ja
maastossa maanomistajan luvalla.

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.
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Maankäytön suunnitteluvaiheessa luodaan edellytykset
turvalliselle liikenneympäristölle

●
●
●
●

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).
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Toimijatahot
HALLINTOKUNTA TAI
TOIMIJA

KUNTASEKTORI

ELY - KESKUS

TEKNISET JA
MAANKÄYTTÖ
PALVELUT

OPETUSPALVELUT

SOSIAALI - JA
TERVEYS
PALVELUT
NUORISO - JA
VAPAA - AIKA
PALVELUT

TOIMINTA

MAANKÄYTÖN,
LIIKENNEJÄRJES TELMÄN JA
VÄYLIEN
SUUNNITTELU
VÄYLIEN HOITO JA
KUNOOSAPITO

KOHDE

TAVOITE

LIIKKUMISTARVE
LIIKENNEJÄRJESTE
LMÄN TOIMIVUUS
JA RISKIT

MUUT LIIKENNE TURVALLISUUS
TOIMET

LIIKENNEJÄRJES TELYT JA
TOIMINTOJEN
SIJAINTI

KASVATUS
KOULUTUS
VALISTUS
TIEDOTUS

PELASTUSLAITOS

ASIAT, JOIHIN
VAIKUTETAAN

TAPATURMIEN
EHKÄISY JA
ENSIHOITO

ASENTEET,
OSAAMINEN,
KULUTAVAN
VALINTA, RISKIEN
TUNNISTAMINEN

LIIKENNE TURVALLISUUS

IHMINEN

LIIKENNETURVA

YHDISTYKSET,
JÄRJESTÖT,
YRITYKSET

LIIKENTEEN
VALVONTA

POLIISI

AJONEUVOJEN
KUNNON
TARKASTUS JA
VALVONTA

LIIKENNEVÄLINE
RISKIT

KATSASTUS PALVELUT
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Liikenneympäristön parantamiskeinoja
●

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
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Suunnittelun ja toteuttamisen vaiheistus
●
●

●

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

Liikennerevoluution perusajatus:
ensin vaikutetaan liikkumiseen ja
viimeisenä tehdään
liikenneympäristön toimenpiteitä

4
3

2
1

Neliporrasajattelu ja keinovalikoima
Uusien väylien
rakentaminen

Nykyisten väylien
kapasiteetin ja
ominaisuuksien
kehittäminen

Nykyisen verkon kapasiteetin
hyödyntäminen liikennevirtojen
hallinnan keinoin

Liikenteen kysyntään ja kulkutapoihin
vaikuttaminen

Uusien väylien ja terminaalien rakentaminen tai nykyisten väylien
korvaaminen tehokkaammilla väyläratkaisuilla ( nelikaistaistukset,
lisäraiteet, vesiväylien syventäminen ), väylien raskaat
parantamiset.
Liittymien kaistajärjestelyt ja lisäkaistat, kevyen liikenteen väylien
ja joukkoliikenteen järjestelyjen parantaminen, väylien rakenteen
vähäiset parantamiset ja pienehköt väyläjärjestelyt
(ohituskaistat, -raiteet ja vesiväylien oikaisut)
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
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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 liikennevaloohjauksella 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.
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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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Ympäristön parantamissuunnitelma osana
liikenneturvallisuussuunnitelmaa
●
●

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

●
●

●

Toimenpidesuunnittelun pohjalla asiantuntijaarviot, 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.

Onnettomuuspistekartta. Liikenneonnettomuudet Hervannassa vuonna
2007. (Tampereen kaupunki 2001)
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Liikenneturvallisuustarkastus ja –inventoinnit
●
●
●
●
●

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 liikenneturvallisuusja esteettömyysnäkökohdat.
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Toimenpiteiden kustannukset

Hyvällä maankäytön suunnittelulla
toimenpiteiden kustannuksia on mahdollista
pienentää
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Liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseen
vaikuttavat tekijät

●
●
●
●
●

Kustannustehokkuus

Arvostukseen liittyvät tekijät

Resurssit (sekä henkilö- että
taloudelliset resurssit)

● liikenneturvallisuuden vähäinen
painoarvo päätöksenteossa

Toteuttamiskelpoisuus

● autonkäyttäjien suuri painoarvo
päätöksenteossa

Yleinen hyväksyttävyys (yleinen
mielipide, media)

● päätöksentekijöiden virheelliset tai
puutteelliset tiedot ja uskomukset

Organisatoriset näkökohdat
● vastuuorganisaation sitoutuneisuus ja
aktiivisuus
● hankkeet osa organisaation
tulostavoitteita

●

●

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

●

●
●

Luotettava tutkimuksiin perustuva
tieto ja omassa maassa saadut
kokemukset toimenpiteen
turvallisuusvaikutuksista
Toimenpideohjelman tavoiteasettelu
ja tavoitteiden seuranta mittareiden
avulla
Toteutuspäätöksistä tehtävät
valitukset
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Toimenpiteiden vaikutukset
●
●
●

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.
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Materiaalilähteitä
●

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
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