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Esipuhe
Tieliikenteen turvallisuutta voidaan edistää ja turvallisuusongelmia ratkoa useilla samanaikaisilla ja samansuuntaisilla toimenpiteillä. Mikään taho ei kuitenkaan yksin pysty liikenneturvallisuuden ongelmia poistamaan. Liikenneturvallisuuden edistäminen kuuluukin
monelle sektorille ja toimijalle – meille jokaiselle!
Paikallisella, kunnissa tehtävällä liikenneturvallisuustyöllä on keskeinen merkitys koko maan
liikenneturvallisuustilanteen kohentamisessa. Näin siksi, että vastuullisen ja turvallisen
liikkumisen arvoperusta luodaan pitkälti kuntien ja paikallistason toimijoiden pitkäjänteisen
liikenneturvallisuustyön kautta. Kunnan toiminta ja palvelut tavoittavat jokaisen suomalaisen – eri palvelut eri elämänvaiheissa – mikä on perusta koko eliniän kattavalle liikennekasvatukselle.
Tämän käsikirjan ensisijaisena kohderyhmänä ovat kunnat sekä kuntien liikenneturvallisuustyöhön osallistuvat alueelliset viranomaistahot, paikalliset sidosryhmät ja suunnitelmia
laativat konsultit. Käsikirjan tavoitteena on tukea laajassa yhteistyössä toteutettua paikallista
liikenneturvallisuustyötä. Erityisesti sen toivotaan olevan hyödyllinen perehdytysmateriaali
työhön uutena mukaan tuleville henkilöille, mutta myös kuntien päätöksentekijöille.
Käsikirja on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa sisältää yleiskuvauksen liikenneturvallisuustyön monipuolisuudesta, liikenneturvallisuuden osatekijöistä, ilmiöistä ja tietolähteistä
sekä onnettomuuksien kustannuksista. Käsikirjan toisessa luvussa pohditaan syvemmin
kunnan roolia ja käydään läpi eri toimialojen mahdollisuuksia toteuttaa liikenneturvallisuustyötä. Luvussa pohditaan myös yhteistyön tarvetta ja erilaisia tapoja sen toteuttamiseksi.
Käsikirjan viimeisessä luvussa käsitellään liikenneturvallisuussuunnitelman käynnistämiseen
ja laadintaan liittyviä kysymyksiä sekä suunnitteluprosessin eri vaiheiden tärkeitä kysymyksiä ja sisältöjä.
Liikenteen, asumisen ja kunnan palvelujen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Tällä hetkellä suuria kysymyksiä ovat sote-uudistus, maakuntahallinnon muutokset,
tieliikennelain uudistus, liikenteen automatisaatio ja digitalisaation eri muodot ja suuri
maahanmuutto. Nämä muutokset vaikuttavat myös liikenneturvallisuustyön tarpeisiin, toimintamuotoihin ja resursseihin. Käsikirjan sisällön pohjalta laaditaan myöhemmin vuoden
2016 kuluessa Liikenneturvan internet-sivuston yhteyteen kunnan liikenneturvallisuustyötä
tukeva kokonaisuus. Sivustolla voidaan helpommin reagoida myös kuntien liikenneturvallisuustyön muutostarpeisiin.
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1 Lähtökohdat
1.1 Yhteinen vastuu
Liikenneturvallisuustyö on hyvinvoinnin edistämistä
Turvallisuus on terveyttä ja hyvinvointia edistävä tekijä ja jokaisen ihmisen perusoikeus.
Turvallisuus on käsitteenä laaja ja sen voidaan nähdä ulottuvan kaikille inhimillisen elämän
osa-alueille. Turvallisuus voidaan jakaa fyysiseen turvallisuuteen (väkivalta, tapaturmat) ja
henkiseen turvallisuuteen (turvallisuuden tunne, pelot). WHO:n määritelmän mukaan
turvallisuus on tila, jossa yhteiskuntaa uhkaavia tekijöitä hallitaan siten, että kansalaisilla on
mahdollisuus hyvinvointiin.
Turvallinen elinympäristö on viihtyisä ja vetovoimainen sekä tukee kestävää kehitystä, sosiaalista ja alueellista tasavertaisuutta. Turvallisuuden tavoite koskee myös päivittäisiä matkoja
ja kuljetuksia. Liikenne asettaa kaikille osallistujilleen samat vaatimukset, vaikka ihmiset
ovat kyvyiltään ja taidoiltaan erilaisia. Tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai
loukkaantua vakavasti liikenteessä ja että ihmiset voisivat kulkutavasta riippumatta tehdä
matkansa pelkäämättä.
Liikenneturvallisuustyö on osa paikallista turvallisuustyötä. Turvallisuutta edistetään lainsäädännöllä, erilaisilla ohjausasiakirjoilla sekä viranomaisten, kunnan eri sektoreiden, yhteisöjen ja organisaatioiden ja kansalaisten toimilla. Paikallisen turvallisuustyön tavoitteena on
vähentää rikosten, häiriöiden ja tapaturmien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Tapaturmien ehkäisytyö muodostuu liikenneturvallisuustyöstä, työturvallisuustyöstä sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisystä.
Kuntien turvallisuustyö puolestaan on osa laajempaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
tähtäävää toimintaa.

Kunnat avainroolissa paikallisessa liikenneturvallisuustyössä
Kunnan tehtävänä on tarjota kaikille asukkaille yhtäläiset edellytykset terveeseen ja turvalliseen elämään. Kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan sekä seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
(mm. Kuntalaki). Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain ja kerran valtuustokaudessa laaditaan laajempi
hyvinvointisuunnitelma.
Paikallisella tasolla liikenneturvallisuustyön edistämis- ja koordinointivastuu kuuluu kunnille. Yhteistyötä tarvitaan kuntaorganisaation sisällä eri toimialojen välillä sekä kunnan ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Kunnan eri sektoreiden välinen yhteistyö on välttämätöntä,
sillä niiden kaikkien toiminnalla ja päätöksillä on vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja
turvallisen liikkumisen edellytyksiin. Kunnanvaltuusto on vastuussa strategisista päätöksistä,
joilla kunnassa edistetään liikenneturvallisuutta. Valtuuston tehtävänä on asettaa eri hallinnonaloille ja niiden yksiköille velvoitteet ottaa liikenneturvallisuusnäkökohdat huomioon
omissa toiminnoissaan (ks. luku 2.).
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Liikenneturvallisuustyö edellyttää rakenteita ja resursseja
Liikenneturvallisuustyö on jatkuvaa toimintaa kunnan eri hallintokunnissa sekä yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Tuloksekas liikenneturvallisuustyö
tarvitsee toimintaa tukevia rakenteita ja voimavaroja. Liikenneturvallisuuden edistämiseen
liittyvillä rakenteilla tarkoitetaan toiminnan suunnittelun ja johtamisen menettelyjä sekä
yhteistyömalleja, joiden kautta toimintaa koordinoidaan. Liikenneturvallisuustyö tarvitsee
tietoa liikenneturvallisuustilanteesta, toiminnan resursseja, osaaminen sekä suunnittelun ja
seurannan työkaluja. Liikenneturvallisuusnäkökulman integrointi osaksi kunnan päätöksenteon ja toiminnan rakenteita ja viime kädessä eri hallintokuntien päivittäistä työtä on
edellytys jatkuvalle ja pitkäjänteiselle toiminnalle. Kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma
on työkalu kunnan liikenneturvallisuustyön suuntaamiseen ja koordinointiin. Sen avulla
liikenneturvallisuus voidaan kytkeä päätöksentekoon, eri toimialojen strategioihin ja resurssien kohdentamiseen.

Vastuu liikenneturvallisuudesta kuuluu kaikille
Jokainen meistä ymmärtää ja arvottaa turvallisuutta omalla tavallaan, omasta taustastaan ja
kokemusmaailmastaan käsin. Vallitseva liikenneturvallisuustilanne niin kansallisella kuin
paikallisella tasolla on seurausta siitä, miten yhteiskunta ja sen jäsenet toimivat, ja millä
tavalla liikenneturvallisuus otetaan huomioon jokapäiväisessä toiminnassa. Liikenneturvallisuustalkoisiin tarvitaankin mukaan kaikki ne toimijat, jotka voivat omalla panoksellaan
edesauttaa liikenneturvallisuustilanteen paranemista. Julkisen sektorin tehtävänä on koordinoida yhteistoimintaa sekä luoda edellytykset, tietopohja ja motivaatio turvallisille ja
vastuullisille valinnoille liikenteessä.

SOSIAALI JA TERVEYS
TYÖSUOJELU

Maankäytön
ratkaisut

Toimintojen
saavutettavuus

Liikennesuunnittelu

Eri kulkutapojen
käyttömahdollisuudet

Väylien hoito ja
kunnossapito

Liikenneympäristön
laatu, toimivuus ja
turvallisuus

ELY-KESKUS,
LIIKENNEVIRASTO
LIIKENNETURVA

PELASTUSLAITOS

LIIKENNÖITSIJÄT

Hyvinvointi lisääntyy

Tiedotus ja
neuvonta

Liikkumisen tarve

Kannustus ja
motivointi

Liikkumisen
suunnittelu
Toiminta liikenteessä

Luonnonvaroja
ja tilaa säästyy

Päästöt pienentyvät
Rahaa säästyy

Ajoneuvojen
kunnon valvonta

KATSASTUS
Lainsäädäntö ja
verotus

VÄHEMMÄN
ONNETTOMUUKSIA
Sujuvampi liikenne

Liikenteen
valvonta

Kuljettajakoulutus
ja ajo-oikeudet

LVM, TRAFI

Viihtyisämmät
asuinympäristöt

Kasvatus ja
koulutus

POLIISI
YHDISTYKSET,
JÄRJESTÖT

TAVOITTEITA

YMPÄRISTÖ

OPETUS JA VAPAA-AIKA

MIHIN
VAIKUTETAAN?

IHMINEN

TEKNISET PALVELUT

KEINOT

Ajoneuvojen kunto
Ajoneuvojen
varustelutaso
Ajoneuvokannan
uudistaminen

KULKUNEUVO

KUNTASEKTORI

OSAPUOLET

Kuva 1. Liikenneturvallisuustyön osapuolia, työkaluja ja toiminnan tavoitteita.
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Taulukko 1. Liikenneturvallisuus valtakunnan tasolla eri ministeriöissä.
• Liikenne- ja viestintäministeriö koordinoi, ohjaa ja edistää lainsäädännöllä valtakunnan tason liikenneturvallisuustyötä kohden valtioneuvoston määrittelemää tavoitetasoa. Tärkeimmät valtakunnan tason liikenneturvallisuustoimijat ministeriön hallinnonalalla ovat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto sekä liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö
Liikenneturva. Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden jalkauttamisesta aluetasolle
vastaavat ensisijassa Liikenneviraston ohjauksessa toimivat alueelliset ELY-keskukset sekä
Liikenneturva.
• Sisäministeriö vastaa sisäiseen turvallisuuteen liittyvien kansallisen tason tavoitteiden ja
linjausten asettamisesta valtioneuvoston periaatepäätösten pohjalta. Sisäisen turvallisuuden keskeiset toimialat ovat poliisitoimi, pelastustoimi, rajavartiolaitos ja hätäkeskuslaitos.
Kaikkien turvallisuusviranomaisten vastuulla on merkittäviä tehtäväkokonaisuuksia myös liikenneturvallisuuden osalta. Sisäisen turvallisuuden tavoitteena on, että Suomi on Euroopan
turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja
oikeudenmukaisena. Liikenneturvallisuus on osa tätä tavoitetta.
• Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta
ja toimeenpanosta. Ministeriön tavoitteena on, että kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet terveelliseen ja turvalliseen elämään. Ministeriön toimiala kattaa lähes koko liikenneturvallisuustyön kentän arkiliikunnan edistämisestä tapaturmien ehkäisemiseen. Sosiaali- ja
terveysministeriö koordinoi ja ohjaa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyötä. Työtapaturmat kuuluvat ministeriön hallinnonalaan Työterveyslaitoksen (TTL) toiminnan kautta.
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on keskeinen rooli ajokuntoon ja -terveyteen liittyvien
ongelmien ratkaisemisessa niin liikennelääketieteen kehittämisen kuin väestön hyvinvoinnin
edistämisen kautta.
• Ympäristöministeriö kehittää ja ohjaa alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista sekä
edistää ja valvoo maakuntakaavoitusta. Ympäristöministeriö huolehtii valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmistelusta yhdessä muiden ministeriöiden, maakuntien liittojen
ja muiden viranomaisten kanssa. Ympäristöministeriölle kuuluu lisäksi alueiden käytön ja
rakennetun ympäristön seurannan järjestäminen. Yhtenä esimerkkinä YM:n toiminnasta
liikenneturvallisuuden alueella on opas Liikenneturvallisuus kaavoituksessa (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2006).
• Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Liikenneturvallisuustyön kannalta keskeisimpiä ministeriön toimialoja ovat koulutus ja lasten päivähoito sekä liikunta ja nuorisotyö.
Viime vuosien tärkein liikenneturvallisuusteema on liittynyt liikennekasvatuksen asemaan
varhaiskasvatuksessa sekä koulujen ja oppilaitosten opetuksessa ja muussa toiminnassa.
Myös lasten ja nuorten arkiliikunnan edistäminen sekä koulukuljetuksiin liittyvät liikenneturvallisuusasiat kytkevät opetusministeriön liikenneturvallisuustyöhön.
• Oikeusministeriön tehtävät liittyvät liikenneturvallisuuteen erityisesti rikosseuraamuksiin
liittyvän lainvalmistelun ja täytäntöönpanon osalta. Liikenneturvallisuuden osalta rikosseuraamuksiin liittyvää keskustelua on käyty viime vuosina muun muassa automaattiseen
liikennevalvontaan liittyvistä säädöksistä, alkolukoista sekä promillerajan laskemisesta. Rikosseuraamusalan tavoitteena on huolehtia yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä yllä laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanojärjestelmää. Tavoitteena on myös vähentää
uusintarikollisuutta ja pyrkiä katkaisemaan rikollisuutta ylläpitävä syrjäytyminen.
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1.2 Liikenneturvallisuuden arvo
Terveys- ja hyvinvointiongelma
Päivittäin liikenteeseen lähtiessämme emme ajattele joutuvamme liikenneonnettomuuteen.
Kuitenkin joka päivä kymmenien suomalaisten matka keskeytyy jonkinasteiseen liikennetapaturmaan. Onnettomuuksien seuraukset voivat alentaa merkittävästi elämisen laatua.
Monille liikenneonnettomuudessa saatu vamma aiheuttaa pysyvän invaliditeetin tai muun
elinikäisen haitan. Onnettomuudet vaikuttavat myös niiden uhrien lähipiiriin. Vuotuiset
liikenneonnettomuudet muuttavatkin pysyvästi tuhansien ihmisten elämän.
Henkisen ahdingon ja inhimillisen kärsimyksen lisäksi liikenneonnettomuudet tai niiden
pelko synnyttää monissa turvattomuuden tunnetta. Turvattomuus on psyykkinen kokemus,
joka ilmenee pelkoina, psykosomaattisena oirehdintana ja huolestuneisuutena. Kyse on merkittävästä hyvinvointiin vaikuttavasta tekijästä. Liikenteeseen ja liikennetapaturmiin liittyvät
pelot vaikuttavat ihmisten elämänlaatuun, elinympäristöjen viihtyisyyteen ja päivittäisiin
liikkumisvalintoihin.

Onnettomuudet tulevat yhteiskunnalle kalliiksi
Inhimillisellä kärsimyksellä, surulla, pelolla ja kivulla ei ole hintaa, mutta liikenneonnettomuudet ovat aidosti myös kansantaloudellinen ongelma. Omaisuus- ja henkilövahinkoihin
johtaneiden liikenneonnettomuuksien aiheuttamat kustannukset voidaan jakaa aineellisiin
kustannuksiin ja inhimillisiin menetyksiin. Osa kustannuksista on niin sanottuja suoria
kustannuksia, eli kustannuserät muodostuvat suoraan liikenneonnettomuuden seurauksena
esimerkiksi materiaalikustannuksista tai liikenneonnettomuuden seurausten korjauksista.
Suorien kustannusten lisäksi koituu välillisiä kustannuksia, jotka eivät aiheudu suoraan
onnettomuudesta, vaan onnettomuuden seurauksena tulleesta tilasta tai tilanteesta.

Taulukko 2. Liikenneonnettomuuksien kustannuserien ryhmittelyä (Lähde: mm. Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen Tiehallinnon selvityksiä 50/2006).
Suoria kustannuksia
• Sairaanhoidon kustannukset: mm. ensiapu
ja sairaankuljetus, sairaalahoito, kotihoito
• Kuntoutuksen, erityiskoulutuksen ja
toimintaympäristön muuntamisen
kustannukset: mm. fyysinen kuntoutus,
apuvälineet, asunnon muuntaminen, uudelleenkoulutus, erityiskoulutus lapsille
• Viranomaiskustannukset:
mm. poliisi, pelastuslaitos, oikeuslaitos
• Materiaalikustannukset:
mm. ajoneuvot, lasti, tieympäristö
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Välillisiä kustannuksia
• Inhimillinen hyvinvointi: odotettujen elinvuosien menetys, henkiin jääneen uhrin
fyysinen ja henkinen kärsimys
• Tuotannon ja kulutuksen menetys sekä
tulonsiirrot: mm. työntekijän tuotantopanoksen menetys, ihmisen kulutuksen menetys, palkattoman työn menetys (kotityö
ja vapaaehtoistyö), työntekijän korvaaminen, korvaukset työkyvyttömyydestä

Liikenneonnettomuuksien kustannukset jakautuvat usean tahon maksettavaksi. Merkittävin
osuus kustannuksista kohdistuu pakollisen liikennevakuutuksen vuoksi vakuutusyhtiöille.
Koska yksittäiset henkilöt maksavat suurimman osan liikennevakuutusmaksuista ja sen
lisäksi onnettomuuteen syyllinen osapuoli vastaa omista omaisuusvahingoistaan, voidaan
yksittäisiä henkilöitä pitää suurimpina maksajina. Kuntien ja valtion osuudet onnettomuuskustannuksista muodostuvat pääasiassa pakollisen liikennevakuutuksen ulkopuolelle
jäävistä kustannuksista, kuten esimerkiksi pelastustoimen ja poliisin kustannuksista. Kuntien kustannukset kohdistuvat erityisesti terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan. Muita suuria
maksajaryhmiä ovat Kela ja työnantajat.

Onnettomuuskustannuksia voidaan arvioida
Liikenneonnettomuuksien kokonaiskustannusten määrää voidaan arvioida eri tavoilla.
Liikennevirasto on määritellyt tieliikenteen onnettomuuksille keskimääräiset yksikkökustannukset, joita käytetään muun muassa tieliikenteen hyötyjä ja kustannuksia koskevissa laskelmissa. Tuoreimmat, vuonna 2013 päivitetyt yksikkökustannukset on esitetty taulukossa 3.
Yksikköhintoihin sisältyvät pelastustoimen, sairaanhoidon, ajoneuvon vahingoittumisen,
ihmisen työkyvyn menetyksen ja inhimillisen hyvinvoinnin menetyksen kustannukset. Inhimillisen hyvinvoinnin menetyksen osalta kustannukset ovat maksuhalukkuusmenetelmällä
arvotettuja aineettomia kustannuksia. Kun on eri menetelmin selvitetty kunnille koituvia
reaalitaloudellisia kustannuksia, on näiden todettu vastaavan noin 15–20 prosenttia yksikkökustannuksilla lasketuista kustannuksista.
Poliisin tietoon tulleiden onnettomuuksien kustannuksiksi voidaan laskea vuosina 2013–
2014 keskimäärin noin 3,3 miljardia euroa vuodessa eli noin 600 euroa jokaista suomalaista
kohden. Kuntasektorin osuus onnettomuuskustannuksista oli noin 570 miljoonaa euroa.
Todellisuudessa kustannukset ovat vielä tätäkin suuremmat, sillä poliisin tilastot kattavat
vain osan henkilövahinkoon johtaneista liikenneonnettomuuksista ja murto-osan omaisuusvahinkoihin johtaneista onnettomuuksista.
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Taulukko 3. Henkilövahinkojen ja eri onnettomuustyyppien yksikköarvot 2013 (Lähde: Tie- ja
rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvot 2013, Liikenneviraston ohjeita 1/2015).
Henkilövahinkojen
yksikköarvot

Euroa Onnettomuustyyppikohtaiset
yksikköarvot

Euroa

Kuolema

2 406 200 Kuolemaan johtanut onnettomuus

2 911 100

Pysyvä vamma

1 349 600 Vammautumiseen johtanut onnet.

439 900

324 300 Henkilövahinko-onnet. keskimäärin

598 800

Vaikea tilapäinen vamma
Lievä tilapäinen vamma

62 800 Omaisuusvahinko-onnettomuus

Tilapäinen vamma keskimäärin

193 500 Tieliikenneonnettomuus keskimäärin

Keskimääräinen vamma

309 100

Taulukko 4. Kuntakohtaisia onnettomuustarkasteluja (Valmixa Oy 2007).
Liikenneonnettomuuksien kuntakohtaisia kustannuksia on tarkasteltu esimerkinomaisesti myös todellisiin tapahtuneisiin onnettomuuksiin perustuen. Alla on esitetty esimerkkitapauksia Mäntsälän kunnan tilinpäätöstiedoista.
Lapsi invalidisoituu 75 prosenttisesti polkupyöräonnettomuudessa
•
•
•
•
•
•
•

palo- ja pelastustoimen kuljetuspalvelu 1 860 e
perushoitokäynnit, 4 krt 384 e
erikoissairaanhoito, 40 pv. 30 720 e
kuntoutus, 1 v. 53 290 e
invakuljetukset koulukäynnin aikoina, 10 v. (nykyarvo) 84 353 e
omaishoidon tuki eliniän ajan, 43 v, (nykyarvo) 53 636 e
yhteensä 224 243 e

Nuori kuljettaja kuolee
•
•
•
•
•
•

palo- ja pelastustoimen kuljetuspalvelu 1 860 e
palo- ja pelastustoimen raivauspalvelu 7 440 e
verotulon menetys, 45 v. (nykyarvo) 94 608 e
kaiteen korjaus 15 000 e
välilliset menetykset (yleishallinto yms.) 9461 e
yhteensä 124 649 e

Iäkäs jalankulkija invalidisoituu
•
•
•
•
•

palo- ja pelastustoimen kuljetuspalvelu 1 860 e
perushoitokäynnit, 4 krt 384 e
erikoissairaanhoito, 20 pv. 15 360 e
omaishoidon tuki, 5 v. (nykyarvo) 11 722 e
yhteensä 29 326 e

Perheen huoltaja kuolee nokkakolarissa
•
•
•
•
•
•
•
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palo- ja pelastustoimen kuljetuspalvelu 1860 e
palo- ja pelastustoimen raivauspalvelu 7 440 e
toimeentulotuki, 15 v. (nykyarvo) 31 910 e
lasten päivähoito, 2 lasta 15 884 e
verotulon menetys, 30 v. (nykyarvo) 78 955 e
välilliset menetykset 47 376 e
yhteensä 183 525 e

3 200
135 500

1.3 Onnettomuustekijät ja riskit
Monen tekijän summa
Liikenneonnettomuudet ovat lähes aina yllättäviä ja satunnaisia tapahtumia, monien riskitekijöiden summa ja erilaisten yhteensattumien muodostamia tapahtumaketjuja. Yksittäisen
onnettomuuden satunnaisuudesta huolimatta onnettomuuksien taustalta voidaan löytää
erilaisia selittäviä tekijöitä, joihin on mahdollista vaikuttaa erilaisin toimenpitein. Onnettomuuksia tuskin koskaan voidaan kokonaan välttää, mutta niiden todennäköisyyteen ja
seurauksiin voidaan vaikuttaa. Liikenneonnettomuuksien syitä tarkasteltaessa riskitekijät
ryhmitellään usein kolmeen toisiinsa kytköksissä olevaan päätekijään:
• Ihminen: onnettomuuden eri osapuolten toiminta
• Ympäristö: liikenneympäristön ominaisuudet
• Kulkuneuvo: kulkuneuvojen ominaisuudet

Näiden päätekijöiden ohella onnettomuusriskiin vaikuttavat monet olosuhteisiin ja liikennetilanteeseen liittyvät tekijät kuten vallitsevat sää-, keli- ja valaistusolosuhteet, liikennemäärät, liikenteen koostumus ja vallitseva kulkumuotojakauma. Laajasti tarkasteltuna liikenneonnettomuuksien taustalla vaikuttavat myös esimerkiksi lainsäädäntö, väestön ikärakenne,
sosiaaliset ongelmat (työttömyys, syrjäytyminen, päihteiden käyttö) ja taloustilanne.

Ihmisen oma toiminta ratkaisee liikenneturvallisuuden tason
Lähes kaikissa tieliikenteen onnettomuuksissa liikkujan inhimillinen toiminta on yksi
onnettomuuden syntyyn ja sen seurauksiin vaikuttava tekijä. Useimmiten onnettomuuksien
syynä ovat kuljettajan tai liikkujan erilaiset toiminta- tai havainnointivirheet, mutta valitettavan paljon esiintyy myös tietoista riskinottoa ja välinpitämättömyyttä, kuten ylinopeuksia, päihteiden käyttöä, väsyneenä ajamista, tarkkaamattomuutta (esim. matkapuhelimen
käyttöä) ja turvalaitteiden käyttämättömyyttä.
Liikenneympäristön ja ajoneuvon rooli liikenneonnettomuuksien synnyssä ja niiden seurauksissa on pitkälti kytköksissä liikkujan toimintaan. Liikenneympäristön ratkaisuiden
ja ajoneuvojen turvatekniikan tehtävänä on helpottaa ja tukea tiellä liikkujien turvallista
toimintaa, jopa sallia pienet virheet. Tiellä liikkujien omat valinnat viime kädessä kuitenkin
ratkaisevat sen, miten suurin hyöty erilaisista teknisistä ratkaisuista on. Usein puhutaan liikenneturvallisuushyötyjen ulosmittaamisesta: turvallisuutta parantavien järjestelmien hyöty
mitätöityy jos samalla muutetaan ajotapaa turvattomampaan suuntaan, esimerkiksi nostetaan ajonopeuksia tai lyhennetään turvavälejä.
Liikenneonnettomuuksien syiden moninaisuudesta johtuen liikenneturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan useita erilaisia keinoja ja sen myötä monen osapuolen välistä yhteistyötä.
Liikenneturvallisuuden parantaminen on yhteinen päämäärä, eikä mikään taho ole yksin
vastuussa liikenneturvallisuustyöstä. Paras tulos saavutetaan useiden samaan suuntaan vaikuttavien toimenpiteiden kokonaisuuksina.
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Liikenneonnettomuuksien kolme vaikutustekijää
Liikenneturvallisuusongelmiin puuttuminen edellyttää kokonaisvaltaista liikkumisvalintojen
tarkastelua ja niihin vaikuttamista. Lähestymistapa perustuu teoriataustaltaan niin sanottuun liikenneturvallisuuskuutiomalliin, jossa ruotsalainen tutkija Göran Nilsson esittää
vallitsevan turvallisuustilanteen kolmen osatekijän, altistuksen, onnettomuusriskin ja vakavuuden tulona:
• Altistus ilmaisee määrällisesti toiminnan, jonka yhteydessä onnettomuus tapahtuu.
Altistuksen mittana käytetään yleensä suoritetta, esim. ajokilometrejä tai henkilökilometrejä (liikkumisen määrää).
• Onnettomuusriski on ehdollinen todennäköisyys sille, että onnettomuus tapahtuu –
ehto todennäköisyydelle on, että onnettomuuden on mahdollista tapahtua. Onnettomuusriskin mittana käytetään usein onnettomuusmäärää ajokilometrejä kohti.
• Vakavuus viittaa onnettomuuksien seurauksiin, jotka voivat kohdistua ihmisten loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoihin.
Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa:
• Vähentämällä altistusta, mikä voi tapahtua matkustamista vähentämällä tai muuttamalla kulkutapajakaumaa niin, että ihmiset käyttäisivät enemmän suhteellisesti turvallisempia kulkutapoja. Käytännössä puhutaan usein liikenteen kasvun hillinnästä, liikkumistarpeiden vähentämisestä tai kestävän liikkumisen edistämisestä.
• Vähentämällä tiettyyn altistukseen liittyvää onnettomuusriskiä esimerkiksi muuttamalla liikennekäyttäytymistä turvallisemmiksi ja kiinnittämällä huomioita ajokuntoon ja
-terveyteen liittyviin asioihin. Myös kulkutapajakauma heijastuu onnettomuusriskiin.
• Lieventämällä onnettomuuksien vakavuutta eli esimerkiksi suojaamalla ihmisiä paremmin kuolemalta ja loukkaantumiselta (ajoneuvon turvallisuus, turvalaitteiden käyttö,
liikenneympäristön kolariturvallisuus) tai esimerkiksi alentamalla ajonopeuksia ja järjestämällä tehokasta ensiapua
Lähde: esim. Tieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden arviointi ja kokemukset turvallisuussuunnitelman laatimisesta. LINTU-julkaisuja 1/2005; Göran Nilsson: Traffic Safety Dimensions and the Power Model to Describe the Effect of Speed on Safety.
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1.4 Liikkumisen monet valinnat
Kulkutavalla on väliä
Liikkuminen paikasta toiseen kuuluu normaaliin arkielämään ja eripituisia matkoja kertyy
päivässä useita: kuljemme kouluun, töihin, päiväkotiin, kauppaan, kaverin luokse ja harrastuksiin. Vuoden aikana teemme keskimäärin tuhat matkaa ja niiden yhteydessä teemme
lukuisia liikkumiseen liittyviä valintoja ja päätöksiä: mitä reittiä kuljemme, mihin aikaan
matkustamme, millä välineellä liikumme, millainen on ajotapamme, noudatammeko liikennesääntöjä ja käytämmekö turvalaitteita. Liikkumista koskevilla päätöksillämme on vaikutus sekä omaan että muiden kulkijoiden onnettomuusriskiin, omaan ja toisten kokemaan
turvallisuuteen tai turvattomuuteen.
Kulkutavan valinnan liikenneturvallisuusvaikutuksia arvioidaan usein suhteuttamalla eri
kulkutavoilla tapahtuneiden onnettomuuksien määrä näillä kulkutavoilla liikuttuihin kilometreihin tai liikenteessä käytettyyn aikaan. Näissä vertailuissa joukkoliikenne on lähes aina
yksiselitteisesti turvallisin kulkutapa ja henkilöauto toiseksi turvallisin. Joukkoliikenteen
turvallisuus hieman heikkenee, jos tarkasteluun otetaan mukaan kävellen tai pyörällä tehdyt
liityntämatkat. Turvattomimpia kulkutapoja tilastollisessa tarkastelussa ovat puolestaan
mopot, mopoautot ja moottoripyörät. Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus on matkasuoritteeseen suhteutettuna varsin heikko, mutta liikenteessä käytettyyn aikaan perustuvassa
vertailussa näiden kulkumuotojen turvallisuus on lähellä henkilöautoilua.

IHMINEN

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Toimintojen sijainti

Ikä, sukupuoli,
terveys
Sosiaaliset taidot,
itsehallintataidot,
persoonallisuus

Liikkumistarve
 Asuinpaikan valinta
 Elämäntilanne
 Etätyöskentely, sähköiset
palvelut

Matkojen
suunnittelu

Elämäntavat, arvot
asenteet, tottumukset
Liikkumiseen liittyvät
tavoitteet ja motiivit
Tiedot, taidot,
kokemukset
Erilaisten liikennetilanteiden hallinta
Väsymys, stressi,
mielentila, päihteiden
vaikutus, jne.








Matkakohteen valinta
Reitin valinta
Matkan ajankohta ja aikataulu
Kulkutavan valinta
Ajoneuvovalinnat
Matkaseura

Toiminta
liikenteessä





Sääntöjen noudattaminen
Ajotapa ja -tyyli (ennakointi)
Riskien ottaminen
Turvalaitteiden käyttö

Liikennepalveluiden
saatavuus
Liikenneympäristön
selkeys ja loogisuus
Väylien ominaisuudet
Liikennemuotojen
erottelu ja liikenteen
ohjaus
Tieympäristön
törmäysturvallisuus
Ajoneuvojen
turvallisuus
Liikennemäärät
Liikenteen koostumus
Sää- ja keliolosuhteet

ALTISTUMINEN, ONNETTOMUUSRISKI
JA ONNETTOMUUKSIEN VAKAVUUS

Kuva 2. Liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
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Kaikilla kulkutavoilla on ja tulee olla mahdollisuus liikkua turvallisesti. Kulkutapakohtaiseen onnettomuusriskiin vaikuttavat mm. liikkujan ikä ja kyvyt, tiedot ja taidot, liikkumisympäristö, liikkujan mielentila ja ajokunto sekä turvalaitteiden käyttö. Lisäksi on
muistettava kulkutavan valinnan merkitys liikenteen kokonaisturvallisuuteen. Merkittävä
osa liikenteen aiheuttamista haitoista, myös liikenneonnettomuuksista ja koetusta turvattomuudesta, aiheutuu moottoriajoneuvoliikenteestä ja etenkin henkilöautoliikenteestä.
Monen kulkutavan, etenkin jalankulun ja pyöräilyn, liikenneturvallisuustilanne (riski, onnettomuuksien vakavuus, koettu turvallisuus) on suoraan kytköksissä henkilöautoliikenteen
määrään. Liikenneturvallisuuden ohella joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
tukee väestöryhmien tasa-arvoa, elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä, liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta.

Tiedot, taidot ja motivaatio ratkaisevat
Yhteiskunnan tehtävänä on luoda edellytykset, tietopohja ja motivaatio turvallisille ja
vastuullisille valinnoille liikenteessä. Vastuu jakaantuu lainsäädännöstä ja valvonnasta sekä
liikennejärjestelmästä, ajoneuvoturvallisuudesta ja liikennekasvatuksesta ja viestinnästä
vastaavien tahojen kesken. Turvallinen ja vastuullisiin liikkumisvalintoihin houkutteleva
elinympäristö ja liikennepalvelut muodostavat perustan ihmisten toiminnalle ja päätöksille.
Tekniset ratkaisut eivät kuitenkaan yksin riitä, sillä viime kädessä liikkumisen valintoja ja
toimintaa liikenteessä ohjaavat monet asenteisiin, arvostuksiin, tottumuksiin, tietoihin ja
taitoihin liittyvät tekijät. Näihin vaikutetaan liikennekasvatuksen ja viestinnän keinoin. Liikenneturvallisuusongelmien nähdään tyypillisesti johtuvan muiden liikkujien toiminnasta.
Liikenneturvallisuustyön yhtenä tavoitteena on saada ihmiset pohtimaan omaa toimintaansa
liikenteessä ja laajemmin liikkumistarpeitaan, liikkumisen ajankohtaa, reitinvalintojaan ja
kulkutavan valintaansa.
Kaiken kaikkiaan liikenneturvallisuustyössä liikkuja, inhimilliset tekijät ja järjestelmän
vaikutus ihmisen toimintaan, tulee nostaa keskiöön. Miksi ihminen käyttäytyy siten kuin
käyttäytyy, ja miten ihmiset sopeuttavat toimintaansa erilaisten toimenpiteiden seurauksena
ja erilaisissa ympäristöissä ja liikennetilanteissa? Ihmistä ei tule sopeuttaa liikennejärjestelmään, vaan liikennejärjestelmä tulee suunnitella ihmisten kykyjen ja toimintatapojen mukaan. Ihminen pystyy toimimaan, sopeutumaan, muuntumaan ja kehittymään vain tiettyjen
rajojen puitteissa.
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1.5 Asumisen ja liikkumisen ympäristöt
Kaavoituksella luodaan reunaehdot
Turvallisuus on yksi hyvän asuinympäristön tuntomerkki. Elinympäristön turvallisuutta
(turvattomuutta) voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Usein puhutaan sosiaalisesti
turvallisesta, liikkumisen kannalta turvallisesta, tapaturmia ehkäisevästä sekä rikoksia ja
ilkivaltaa ehkäisevästä elinympäristöstä. Liikenneturvallisuuden kannalta ympäristön pitää
paitsi olla turvallinen myös tuntua turvalliselta. Eri kulkumuotojen onnettomuusriskin
pienentämisen ohella huomioon pitää ottaa sosiaalinen turvallisuus eli liikkumiseen, matkantekoon, reitteihin liittyvät pelot sekä ihmisten mielikuvat kunkin kulkumuodon turvallisuusuhkista.
Liikenteellä voidaan myös luoda turvallisuutta. Liikkuminen esimerkiksi kävellen tai pyöräillen edistää terveyttä ja sosiaalista vuorovaikutusta ja lisää luonnollista valvontaa. Toimivat
ja turvalliset kulkuyhteydet puolestaan mahdollistavat itsenäisen toimimisen ja esimerkiksi
palvelujen saavutettavuuden (www.turvallinenkaupunki.fi).
Yhdyskunnan eri toimintojen keskinäinen sijainti vaikuttaa matkojen määrään, matkojen
pituuksiin ja käytettävissä oleviin kulkutapoihin sekä ylipäänsä mahdollisuuksiin toteuttaa
turvallista liikkumisympäristöä. Turvallisen liikenneympäristön rakentamisen lähtökohdat
luodaan kuntien kaavoituksessa ja palveluverkossa tehtävillä ratkaisuilla. Kuntien vastuulla
on yleis- ja asemakaavoitus.
Yleiskaavoilla suunnitellaan miten asuinalueet, palvelut ja työpaikat sijoittuvat toisiinsa
nähden. Kantaa otetaan myös liikennejärjestelyihin ja etenkin joukkoliikenteen kehittämisen kannalta yleiskaavatason ratkaisut ovat tärkeitä. Myös autoilun, pyöräilyn ja jalankulun
verkolliset ratkaisut määräytyvät pitkälti yleiskaavatasolla. Asemakaavat ovat yksityiskohtaisin kaavoituksen taso ja niiden yhteydessä suunnitellaan liikennejärjestelyiden käytännön
toteutus.
Maakuntakaava

Yleiskaava

YHDYSKUNTARAKENNE
eheyttäminen, taajamien
laajenemissuunnat,
palveluverkko ja kaupan
suuryksiköt,
kylien kehittäminen

TOIMINTOJEN SIJOITTELU
laajenemissuuntien valinta

LIIKENNEJÄRJESTELMÄ
liikkumistarpeen minimointi,
joukkoliikenteen edistäminen,
päätieverkko ja sen luokittelu,
rataverkko ja asemat,
tavaraliikenne, satamat ja
lentokentät
AJOITUS
Maankäytön ja
liikennejärjesteImän
kehittämisen ajoitus

HAJARAKENTAMISEN
OHJAUS
LIIKENNEVERKON
JÄSENTELY
kehittämistarpeet, liikenteen
ohjaaminen kulkumuodoittain
turvallisille reiteille, väylien
linjaukset, nopeusrajoitusten
ja meluntorjunnan
periaatteet
AJOITUS
Maankäytön ja liikennejärjestelmän
toteutusjärjestys

Asemakaava
TOIMINTOJEN SIJAINTI
käyttötarkoitus, mitoitus
ja liikenneyhteydet
SISÄINEN LIIKENNE
liikenteen rauhoittaminen
kulkumuotojen erottelu ja
konﬂiktien ehkäisy
TILAVARAUKSET
liikenneväylien sijainti ja
tilantarpeet,
parantamistarpeisiin
varautuminen
AJOITUS
toteutusjärjestyksen
varmistaminen

Kuva 3. Liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ratkaisuja eri kaavatasoilla. Lähde: Liikenneturvallisuus kaavoituksessa, Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2006.
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Muita kunnallisia maankäytön ohjauskeinoja, joilla voidaan vaikuttaa rakentamisen ja
yhdyskuntarakenteen kehittymiseen, ovat rakennusjärjestys ja rakennusvalvonta lupamenettelyineen. Tonttijako tarkentaa asemakaavan ohjausta. Tontinluovutussopimuksilla ja
maankäyttösopimuksilla voidaan ohjata yksittäisten rakennushankkeiden sisältöä tai laajemman toteuttamiskokonaisuuden ratkaisuja. Rakennusjärjestykseen, rakennusvalvonnan
toimintatapoihin sekä tontinluovutussopimuksiin voidaan liittää myös liikenneturvallisuutta
koskevia laatu- ja sisältövaatimuksia.

Saavutettavuus huomioitava palveluiden sijaintipäätöksissä
Monet kunnat ovat uudistaneet tai uudistamassa julkista palveluverkkoaan. Palveluverkon suunnittelu on osa kunnan tai seudun palvelujen järjestämisen kokonaissuunnittelua.
Kuntatalous edellyttää palveluiden järjestämisessä optimaalista taloudellisuutta. Se tarkoittaa mm. tehokasta tilankäyttöä ja uusien tilojen osalta hyvää suunnittelua ja edullisimman
toteutustavan perusteellista tutkimista. Yhtälailla huomioon tulee ottaa palvelujen saavutettavuus, joukkoliikenne, jalankulku- ja pyöräily-yhteydet sekä reittien ja rakennusten
esteettömyys. Parhaimmillaan palveluverkon suunnittelu tehdään osana kunnan tai seudun
yleiskaavoitusta, jolloin se ei jää yhdyskunnan kokonaissuunnittelusta irralliseksi asiaksi.
Kaavoituksella voidaan vaikuttaa myös yksityisten palveluiden sijoittumiseen.
Palveluiden siirtymisellä ja yhdistymisellä on väistämättä vaikutuksia ihmisten liikkumiseen,
tyypillisimmin matkojen pituuksiin ja eri kulkutapojen käyttöön. Mikäli palveluverkkomuutosten vaikutuksia liikkumiseen ei arvioida, on vaara, että päätökset tehdään lähinnä
palvelujen tuottamisen näkökulmasta, eikä vaikutuksia saavutettavuuteen ja eri asukasryhmiin oteta huomioon. Vaikka joidenkin palvelujen merkitys liikkumisen ja liikenteen
kokonaismäärien kannalta onkin pieni, voi yhteyksien merkitys joidenkin asiakasryhmien
kannalta olla merkittävä. Esimerkiksi terveydenhuoltopalvelujen saavutettavuus on tärkeää
ikääntyneille ihmisille. Toisaalta peruskouluverkko vaikuttaa hyvinkin merkittävästi kouluikäisten itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksiin
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Turvalliset liikenneympäristön ratkaisut
Liikennetilanteet ovat usein monimutkaisia ja vaativat monenlaisia havaintoja ja tilanteen
arvioimista. Liikennejärjestelyiden suunnittelussa, tietyömaat mukaan lukien, perusedellytyksenä on looginen, itseohjaava ja sääntöjen noudattamista tukeva liikenneympäristö.
Yhtenäiset ratkaisut samantyyppisillä alueilla parantavat tienkäyttäjien edellytyksiä liikenneympäristön oikeaan ymmärtämiseen ja oikeaan toimintaan. Liikenneympäristön suunnittelussa tulisi pyrkiä siihen, että lopputulos soveltuu mahdollisimman monelle iästä, toimimiskyvystä tai kulttuurieroista riippumatta.
Liikenneympäristön ratkaisuilla voidaan kannustaa ja ohjata ihmisiä vastuulliseen ja turvalliseen liikkumiseen sekä pienentää mahdollisen onnettomuuden vakavuutta. Liikenneympäristön ratkaisuilla vaikutetaan myös koettuun turvallisuuteen ja siten esimerkiksi kulkumuodon valintaan. Turvallisessakin ympäristössä tulee vahinkoja, jos liikkujan asenne on
riskialtis tai liikenteeseen keskittyminen herpaantuu.
Liikenneympäristön turvallisuuden parantamisessa yhtenäiset suunnitteluperiaatteet ja
kokonaisuuksien suunnittelu on tärkeää. Näin luodaan yhdenmukaista ja ennakoitavaa
ympäristöä. Yhtenäiset toimintaperiaatteet, esimerkiksi hidasteiden toteuttamisessa tai nopeusrajoitusten asettamisessa helpottavat toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista sekä
kuntalaisaloitteiden käsittelyä (ks. luku 3.)
Ratkaisut liikenneympäristöstä aiheutuvaan onnettomuusriskiin ja koettuun turvallisuuteen
ovat erilaisia erilaisissa toimintaympäristöissä.

Miten taajamien liikenneympäristön turvallisuutta
voidaan parantaa?
• alentamalla ajonopeuksia mm. nopeusrajoituksin, rakenteellisin keinoin ja
nopeusnäyttötauluin, liikenteen valvonnalla,
• kiinnittämällä huomiota eri kulkumuotojen erotteluun,
• huolehtimalla turvallisista suojatie- ja liittymäjärjestelyistä,
• huolehtimalla väylien hoidosta ja kunnossapidosta,
• täydentämällä jalankulku- ja pyörätietieverkkoa ja parantamalla nykyisen verkon
laatua,
• poistamalla haitallista läpiajoliikennettä asuntoalueilta ja keskustoista,
• selkeällä etuajo-oikeusjärjestelmällä sekä viitoituksella ja opastuksella,
• toteuttamalla päiväkoteihin, kouluille ja liikuntakeskuksiin toimivat ja turvalliset
saatto- ja huoltoliikennejärjestelyt,
• edistämällä esteettömyyttä kaikissa rakennetun ympäristön ratkaisuissa,
• hyvällä valaistuksella,
• muuttamalla autojen pysäköintijärjestelyitä turvallisemmiksi,
• toteuttamalla erityisesti kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä lisääviä
ratkaisuja liikenneratkaisuja ja -palveluita.
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1.6 Liikenteen valvonta ja ajoneuvoteknologia
Valvonta tukee sääntöjen noudattamista
Liikenteen valvonnalla on ensiarvoinen merkitys sekä liikenneonnettomuuksien että liikennerikosten ehkäisyssä. Tieliikenteessä tietoisesti riskejä ottavat vaarantavat sekä oman että
toisten hengen ja terveyden. Näkyvä valvonta muistuttaa säännöistä myös turvallisuushakuisia liikkujia. Tienkäyttäjien pitää kokea, että rikkomuksista voi jäädä kiinni. Valvonta
on tehokkainta silloin, kun siitä ilmoitetaan etukäteen ja siihen kuuluu sekä näkyviä että
vähemmän näkyviä toimia.
Tieliikennettä valvotaan eri tavoin, joilla jokaisella on oma merkityksensä kokonaisturvallisuuden kannalta. Poliisi keskittyy pääosin nopeusvalvontaan, päihteiden ja turvalaitteiden
käytön valvontaan sekä riskikuljettajiin. Poliisin tehtävänä on puuttua myös muuhun liikennesääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen. Raskaan liikenteen ajoneuvojen ja kuljetustoiminnan sääntöjen noudattamisen valvonta on osa liikennevalvontaa. Liikennevalvonta liittyy
olennaisesti myös poliisin muiden tehtävien suorittamiseen. Valvonnan yhteydessä kerätään
muun muassa rikostorjuntaan liittyviä tietoja, suoritetaan ulkomaalaisvalvontaa ja osallistutaan kuljetusrikollisuuden torjuntaan.
Tieliikenteen lisäksi poliisi valvoo vesiliikennettä sisävesillä ja merialueilla satamien tuntumassa. Vesiliikennevalvonnan tavoitteena on edistää hyvää veneilytapaa, vähentää juopuneena veneilyä ja edistää turvavarusteiden käyttöä. Myös Rajavartiolaitos ja Tulli osallistuvat
liikenteen valvontaan maalla ja vesillä. Poliisi käyttää toimintansa suuntaamisessa hyödykseen valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia onnettomuustietoja, liikennekäyttäytymisen
seurantatietoja ja mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi paikallisen liikenneturvallisuustyöryhmän ehdotuksia.
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Teknologia kuljettajan tukena ja turvana
Ajoneuvojen turvallisuus on parantunut huomattavasti viime vuosikymmenten aikana ja
voidaankin sanoa, että uudet autot ovat huomattavasti turvallisempia kuin vanhat. Autojen
suunnittelua koskevat vaatimukset määritellään kansainvälisesti ja yleiseurooppalaisesti.
Liikenteessä olevat ajoneuvot pyritään pitämään kunnossa määräaikaiskatsastuksilla. Myös
ajoneuvon kuljettajalla (ja haltijalla) on velvollisuus huolehtia ajoneuvonsa kunnosta.
Ajoneuvojen kuntoon puututaan myös poliisin suorittamassa liikenteen valvonnassa. Hinnoittelulla ja verotuksella voidaan kannustaa kuluttajia valitsemaan ja hankkimaan uusia ja
turvallisia autoja.
Ajoneuvotekniikan osalta turvallisuus voidaan jakaa aktiiviseen ja passiiviseen turvallisuuteen. Aktiivisella turvallisuustekniikalla tarkoitetaan onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä
järjestelmiä. Aktiiviset järjestelmät tukevat kuljettajaa ajotehtävässä. Niiden tarkoituksena
on välttää onnettomuus kokonaan tai ainakin lieventää onnettomuuden seurauksia. Uusien autojen paremmat hallintalaitteet ja ajomukavuus saattavat myös rohkaista suurempiin
ajonopeuksiin tai muuten lisätä ajonaikaista riskinottoa. Passiivinen turvallisuustekniikka
keskittyy pääasiassa onnettomuuksien seurausten lieventämiseen. Passiivisten järjestelmien
tarkoituksena on pyrkiä vähentämään onnettomuuden vaikutusta juuri ennen törmäystä ja
välittömästi sen jälkeen eli suojata matkustajia onnettomuudessa.

AJOTILANNE

AKTIIVINEN TURVALLISUUS
(AVUSTAVAT JA AUTOMAATTISET JÄRJESTELMÄT)
Kuljettajan
tukeminen

Onnettomuuden
estäminen

Normaali ajotilanne
(ajamisen helpottaminen)

Hätätilanne

Ajonvakautus- ja
tehostusjärjestelmät
Mukautuva
vakionopeussäädin
Kaista-avustin
Pysäköintiavustin
360 asteen
näkökenttäavustin
Pimeänäköavustin

PASSIIVINEN TURVALLISUUS
Matkustajien ja jalankulkijoiden
suojaaminen
Ennen törmäystä
(törmäystä ei voida
enää estää)

Elektroninen
ajonvakautusjärjestelmä
(ESC) ja lukkiutumaton
jarrujärjestelmä (ABS)

Törmäyksen
ennakointijärjestelmä
(PCS)

Törmäysvaroitin
ja jarrutusavustin

Turvavyökiristin

Automaattinen
hätäjarrutus

Törmäyshetki

Törmäyksen
jälkeen

Turvatyynyt

Automaattinen
hätäviestipalvelu
eCall

Mukautuvat
turvavyöt
ja niskatuet

Ovien
lukituksen
avaus

Automaattinen
törmäyksen väistö

Kuva 4. Ajoneuvojen turvallisuusjärjestelmät. Kuva pohjautuu Mikio Ayoaman artkkeliin
’Computing for the Next-Generation Automobile’.

Autojen aktiivinen turvatekniikka kehittyy tällä hetkellä suuntaan, jossa erilaisten antureiden ja anturijärjestelmien merkitys korostuu. Auton ympäristöä havainnoidaan erillisillä
tutka-, kamera- ja lasertekniikoilla. Myös kuljettajan vireyttä ja tarkkaavaisuuden suuntaa
seurataan kehon liikkeistä ja auton liiketilan mittauksen avulla. Tulevaisuuden älyteknologian avulla voidaan myös jakaa tehokkaasti tietoa liikkujien kesken sekä varoittaa ja ohjata
kuljettajia oikeisiin valintoihin.
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Liikenneturvallisuuden edistämisessä teknologia ei saa olla itsetarkoitus. Jo nyt tarjottavan
informaation lisääntyminen koettelee kuljettajan havainnointikykyä. Autojen käyttöliittymät auttavat kuljettajaa ajamisessa ja tekevät hänen olonsa entistä mukavammaksi. Toimintojen lisääntyminen kuitenkin väistämättä houkuttelee kuljettajaa kiinnittämään huomiota
muuhunkin kuin ajamiseen. Autojen hallinta- ja oheislaitteiden käyttöliittymien kehittäminen onkin tärkeä osa kokonaisvaltaista liikenneturvallisuuden parantamista. Ajoneuvoteknologian ohessa kehittyvät myös muut liikkujille suunnatut mobiilipalvelut (Mobility as a
Service), joilla voidaan vaikuttaa niin kulkutavan kuin reitin valintaan.
Hieman pidemmällä aikajänteellä myös automaation kehittymisellä on valtava potentiaali
tieliikenteessä. Kuolemina, loukkaantumisina, päästöinä, rahana, aikasäästöinä tai hyvinvoinnin lisääntymisenä mitaten automaation kehittymisellä arvioidaan saavutettavan
enemmän kuin millään muulla yksittäisellä tekijällä. Maailmalla olevat kehitysprojektit voidaan luokitella sen mukaan, onko kuljettaja mukana ajoneuvossa vai ei. Lisäksi luokittelua
voidaan tehdä sen perusteella, kuinka paljon ajaminen vaatii kuljettajan hallintaa eli mikä
on automaation taso. Täysin autonomista ja kuljettajatonta ajoneuvoa ei toistaiseksi hyväksytä missään maassa täysin vapaasti käytettäväksi yleisessä liikenteessä. Sen sijaan on olemassa kokeiluita, joissa ajoneuvo liikkuu automaattisesti testikuljettajan valvonnassa määrätyllä
reitillä ja määrätyllä tavalla. Laajempaa automatisoitumista pohdittaessa haastavaksi kysymykseksi nousevat ensisijaisesti yleisen liikenteen useat toisistaan poikkeavat käyttäjäryhmät,
niiden välinen kommunikaatio ja erilaiset tietoturvaan liittyvät kysymykset.
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Tarkkaamattomuus liikenteessä
(Lähde: Liikenneturva)
Tarkkaamattomuudella liikenteessä tarkoitetaan ajonaikaisen huomion kiinnittymistä muuhun kuin ajotehtävän turvalliseen suorittamiseen. Tarkkaamattomuus voi aiheutua elektronisten laitteiden, kuten matkapuhelimen tai navigaattorin käytöstä. Kuljettajan huomiota
vievät myös esimerkiksi maisemien katselu, syöminen ajamisen aikana, keskustelu tai riita
kanssamatkustajan kanssa.
Ihmisaivoilla on rajallinen kyky jakaa huomiota kilpailevien tehtävien välillä. Toisen tai molempien tekeminen kärsii väistämättä. Onnettomuus tulee harvoin kello kaulassa ja kuljettajan on oltava valmiina toimimaan yllättävissä tilanteissa. Mitä enemmän kuljettajan huomio
on kiinnittynyt muualle, sitä huonommin aivot ovat valmiina rekisteröimään yllättävän tilanteen syntymistä. Tarkkaamattomuuteen liittyvät ongelmat yhdistetään usein autoilijoihin,
mutta yhtälailla matkapuhelimen käyttö vie mopoilijoiden, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
tarkkaavaisuutta pois liikennetilanteesta.
Ketjureaktio, kun tehdään samalla muuta kuin keskitytään ajamiseen:
•
•
•
•
•
•

Informaation havaitseminen hidastuu
Vaarojen tunnistaminen häiriintyy
Päätöksenteko viivästyy
Reaktio lähtee myöhemmin (reagointi viivästyy)
Tulkintavirheet – korjausliikkeet tehdään usein väärään suuntaan
Lisää riskiä ja läheltä piti -tilanteisiin ja onnettomuuksiin
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1.7 Liikenneturvallisuustilanteen arviointi
Onnettomuus- ja tapaturmatilastot toiminnan tukena
Liikenneturvallisuuden parantamisen ja siihen liittyvän päätöksenteon tulee perustua
analysoituun tietoon liikenneturvallisuustilanteesta eli liikenneonnettomuuksista ja niihin
liittyvistä syistä sekä koetuista ongelmista. Eri toimijoiden keräämät tilastot ja rekisterit ovat
avainasemassa muodostettaessa kokonaiskuvaa kunnan tai seudun liikenneturvallisuuden
tilasta. Tilastotietojen avulla, ja yhdistettynä tietoon riskeistä ja koetuista ongelmista, suunnitellaan toimenpiteitä sekä seurataan turvallisuuden kehittymistä ja toiminnan vaikuttavuutta.
Onnettomuuksien sekä niissä loukkaantuneiden ja kuolleiden lukumäärien käyttö liikenneturvallisuutta kuvaavina mittareina on pääsääntöisesti helpointa ja yleisintä. Absoluuttiset
luvut ovat ymmärrettäviä ja niiden avulla voidaan helposti asettaa selkeitä tavoitteita. Absoluuttisia lukumääriä käytettäessä tulee olla kuitenkin tarkkana, sillä ne eivät useinkaan kerro
koko kuvaa todellisista riskeistä. Absoluuttiluvut eivät myöskään mahdollista eri alueiden,
ikäryhmien, kulkutapojen tai esimerkiksi tietyyppien välistä vertailua.
Onnettomuusmäärien rinnalle tarvitaan erilaisia riskistä ja vakavuudesta kertovia tunnuslukuja. Onnettomuusriskiä voidaan arvioida suhteuttamalla onnettomuusmäärä esimerkiksi kuljettuihin kilometreihin, liikenteessä käytettyyn aikaan tai väestökokoon. Vakavuus
puolestaan määritellään onnettomuuksien seurausten suhteena onnettomuuksien kokonaismäärään nähden (esim. kuollutta sataa henkilövahinko-onnettomuutta kohden). Onnettomuusriskiin ja vakavuuteen liittyviä tarkasteluja voidaan ja on usein tarpeen tehdä eri
kulkutavoille, ikäryhmille, alueille, tietyypeille tai eri onnettomuusluokille.
Tiestön turvallisuutta arvioitaessa käytetään usein tunnuslukuna myös onnettomuustiheyttä
eli onnettomuusmäärää tietyllä tiepituudella. Tiheyksien avulla voidaan esimerkiksi arvioida
toimenpiteiden tehokkuutta, kun ne kohdistetaan tietylle tiepituudelle. Tiheystarkasteluihin rinnastettavia analyyseja ovat mm. erilaiset onnettomuuskasaumien tai riskipisteiden
tarkastelut.
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Eri toimijoiden tilastot laajasti käyttöön
Suomessa on erittäin kattavat tietovarannot etenkin kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista ja niihin liittyvistä taustatekijöistä. Myös vakavien loukkaantumisten osalta
tilastointi ja siihen liittyvä yhteistyö eri rekisterinpitäjien välillä on parantumassa. Loukkaantumisten ja muiden vahinkojen osalta tilastointiaste ja eri tilastojen edustavuus vaihtelee kuitenkin edelleen suuresti. Käytännössä useista eri onnettomuusrekistereistä ja niiden
pohjalta laadituista tilastoista huolimatta osa tieliikenneonnettomuuksista ei edelleenkään
kirjaudu mihinkään tietokantoihin.
Suomen virallinen liikenneonnettomuustilasto perustuu poliisin tietojärjestelmään tallennettuihin onnettomuustietoihin. Viralliseen tilastoon tulevat mukaan liikenneonnettomuudet, joissa poliisi käy paikalla ja jotka sattuvat liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella, ja joissa on osallisena ainakin yksi liikkuva ajoneuvo. Kuolemaan
johtaneiden onnettomuuksien osalta tilaston peittävyys on lähes sataprosenttinen. Loukkaantumiseen johtaneista liikenneonnettomuuksista tilaston on arvioitu kattavan vain noin
kolmanneksen. Puutteellisinta tieto on pyöräilijöiden ja mopoilijoiden yksittäisonnettomuuksien osalta. Peittävyyteen liittyvistä ongelmista huolimatta virallinen onnettomuustilasto on edelleen tärkein työkalu paikallisessa liikenneturvallisuustyössä, mutta sen antamaa
kuvaa liikenneturvallisuustilanteesta olisi usein hyvä täydentää muiden toimijoiden ylläpitämistä rekistereistä ja tilastoista (Taulukko 5.).
Jalankulkijoiden liukastumisia ja kaatumisia ei lasketa mukaan tieliikenneonnettomuustilastoihin. Suomalaisille sattuu vuosittain lähes 390 000 kaatumista ja liukastumista, joista
lähes puolet johtaa sairaala- tai lääkärinhoitoon (www.thl.fi). Kaatumiset ja liukastumiset
aiheuttavat myös runsaasti vakavia vammoja, kuten murtumia, nivelten sijoiltaanmenoja ja
päävammoja, joista voi seurata pitkäaikaista haittaa. Liukastumis- ja kaatumisonnettomuudet on hyvä sisällyttää paikallisen liikenneturvallisuustyön piiriin, vaikka ne eivät viralliseen
onnettomuustilastoon sisällykään.
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kuolluttaa)
519
vakavasti
loukkaantunuttaa)
6 705
loukkaantunuttaa)
26 000 loukkaantunuttab)
74 000 fyysisen vamman
aiheuttanutta liikennetapaturmaac)
93 067 liikennevakuutuksesta
korvattua vahinkoad)
223 000 henkilöä
osallisina onnettomuuksissab)

Kuva 5. Havainnollistus tieliikenteen eriasteisten onnettomuuksien
osuuksista
a) Poliisin tietoon tulleisiin tapahtumiin perustuva tieliikenneonnettomuustilasto
b) Muutkin kuin poliisin tietoon
tulleet tapaukset kattava Tieliikenteen onnettomuusrekistereiden peittävyystutkimus 2011
c) Laajaan kyselytutkimukseen
perustuva THL:n Kansallinen
uhritutkimus 2009
d) Liikennevakuutuskeskuksen
vahinkorekisteri.
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Taulukko 5. Tärkeät lähteet liikenneonnettomuuksien ja -tapaturmien tutkintaan.
Tilastokeskuksen ja Liikenneturvan yhdessä ylläpitämä Suomen virallinen liikenneonnettomuustilasto perustuu poliisin tietojärjestelmään tallennettuihin onnettomuustietoihin. Tietoaineisto sisältää tietoja onnettomuustyypeistä, ajankohdasta, sijainnista ja onnettomuuspaikasta,
vallinneista olosuhteista ja onnettomuuksien osallisista sekä henkilövahinkojen vakavuudesta.
Maakunta- ja kuntakohtaiset onnettomuustiedot löytyvät mm. Tilastokeskuksen www-sivuilta.
Onnettomuustiedot on koottu myös Liikenneviraston onnettomuusrekisteriin, joka on liikenneturvallisuusasiantuntijoiden käytettävissä.
Liikennevakuutuskeskus kokoaa onnettomuustietorekisteriään liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimista tie- ja maastoliikenneonnettomuuksista. Lakisääteinen tutkinta kattaa
kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet. Tarpeen mukaan myös muita onnettomuuksia tutkitaan. Rekisterissä on yksityiskohtaisia tietoja onnettomuustapahtumasta ja sen
seurauksista, osallisista, ajoneuvoista, olosuhteista ja onnettomuuden syntyyn vaikuttaneista
tekijöistä. Lisäksi onnettomuustietorekisteriin kirjataan tutkijalautakuntien havaitsemia turvallisuuden parannusehdotuksia. Tapausmäärän rajallisuudesta johtuen aineisto soveltuu parhaiten
maakunnallisten tai sitä laajempien alueiden käsittelyyn. Onnettomuustietorekisterin tietoja
voidaan luovuttaa käytettäväksi tieteelliseen ja tilastolliseen tutkimukseen sekä viranomaisten
liikenneturvallisuustyöhön. LVK:n www-sivuilta löytyy onnettomuus- ja vahinkotiedoista erilaisia
yhteenveto- ja teemaraportteja. LVK tarjoaa myös tietopalvelua aineistoihinsa liittyen.
Liikennevakuutuskeskuksen ylläpitämä vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto perustuu
liikennevakuutusyhtiöiden toimittamiin tietoihin, jotka on koottu vakuutuksenottajien vahinkoilmoituksista, poliisitutkintapöytäkirjoista sekä maksetuista korvauksista (n. 100 000 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa vuodessa). Tilasto sisältää kuntatiedon lisäksi paljon samanlaisia tietoja kuin virallinen tieliikenneonnettomuustilasto, mutta osin erilaisella luokituksella.
Lisäksi liikennevahinkotilastoihin kirjataan muun muassa henkilöauton merkki ja malli sekä
vahingon aiheuttajan ja vastapuolen kotikunta. Myös lievät ja vakavat vammautumiset ovat
omina luokkinaan. Liikennevahinkotilaston onnettomuuksista valtaosa on omaisuusvahinkoihin
johtaneita onnettomuuksia, joita ei virallisissa tilastoissa ole lainkaan.
Pelastuslaitosten resurssi- ja onnettomuustietokanta PRONTO on sisäministeriön järjestelmä
pelastustoimen seurantaa ja kehittämistä sekä onnettomuuksien seurantaa ja selvittämistä
varten. Tietoaineisto sisältää tietoja hälytyskeskukseen ilmoitettujen onnettomuuksien ajankohdasta ja tapahtumapaikasta sekä pelastushenkilökunnan arvion onnettomuuden vakavuudesta.
Tilastoon sisältyy vain hätäkeskuksille ilmoitetut onnettomuudet ja tapahtumat, joihin pelastustoimi on osallistunut.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämä hoitoilmoitusrekisteri HILMO sisältää tietoja
terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja kotisairaanhoidossa hoidossa olleiden potilaiden sairauksista,
vammoista ja hoidosta. Aineisto kuvaa tapaturmapotilaita, tapaturmaa, saatua hoitoa ja hoidon
kustannuksia. Aineistosta voidaan esimerkiksi laskea liikennealueilla tapahtuneiden tapaturmien takia hoidettujen potilaiden määrät, hoitojaksojen määrät, hoidosta kertyneet hoitopäivät ja
hoidon kustannukset. Tapaturmat voidaan luokitella taustamuuttujien suhteen, esimerkiksi iän,
kotikunnan tai sukupuolen mukaan. Tilastotietoa suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista on
koottu sotkanet.fi -palveluun.
Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) työtapaturmatilastot perustuvat vakuutusyhtiöiltä saatuihin tietoihin. TVK:n tilastoissa ovat mukana työ- ja työmatkatapaturmat, joista on maksettu
korvauksia. Tilasto on saatavissa kunnittain (tapaturman sattumiskunta) ja työmatkatapaturmat
on luokiteltavissa liikkumistavan ja sattumistavan mukaan.
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Liikenneturvallisuuden mittarit
Liikenneonnettomuudet seurauksineen ovat vain jäävuoren huippu. Onnettomuuksia tapahtuu suhteellisen harvoin kaikkiin konflikteihin verrattuna, joten satunnaisuus vaikuttaa
huomattavasti onnettomuuksien kasautumiseen. Kaikki onnettomuudet eivät myöskään
tule tilastoihin. Onnettomuuksien lukumäärät ja niiden avulla lasketut tunnusluvut eivät
siten vielä anna riittävää kuvaa liikenneturvallisuudesta eivätkä onnettomuuksiin johtaneista
tapahtumista ja olosuhteista. Turvallisuustilanteen yksityiskohtaisemman arvioinnin avuksi
tarvitaan muita mittareita.
Muut liikenneturvallisuuden mittarit liittyvät usein joko tienkäyttäjien liikennekäyttäytymiseen, ajoneuvojen ominaisuuksiin tai liikenneympäristön turvallisuuteen. Niiden avulla
pyritään täydentämään onnettomuustilastojen antamaa kuvaa liikenteen turvallisuuden
kehityksestä ja arvioimaan liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutuksia.
• Liikennekäyttäytymiseen liittyviä mittareita: nopeusrajoitusten noudattaminen, päihtyneenä ajamisen esiintyvyys, liikennevalojen noudattaminen, suojatiesääntöjen noudattaminen, matkapuhelimen käyttö ilman hands free -laitetta, turvavöiden ja muiden
turvavarusteiden käyttö jne.
• Ajoneuvoihin liittyviä mittareita: ajoneuvokannan keski-ikä, Euro NCAP luokituksen
viiden tähden autojen osuus ajoneuvokannasta, ajoneuvojen kunto, mopo- ja mopoautokannan suuruus jne.
• Liikenneympäristöön liittyviä mittareita: keskikaiteellisten päätiejaksojen määrä,
automaattivalvottujen teiden osuus, nykyohjeiden vastaisten päätieliittymien määrä tai
suojateiden määrä (maantiet), taajamien nopeusrajoitukset, kävelyn ja pyöräilyn väylien
pituus jne.
Taulukko 6. Esimerkkejä liikenneturvallisuusmittareiden tietolähteistä.
Teema

Tietolähteitä

Ajonopeudet

•
•
•
•

Päihtyneenä ajaminen
ja muut ajokuntoon
liittyvät mittarit

• Tilastokeskus (onnettomuustilastoista johdetut luvut)
• Liikennevakuutuskeskus (VALT)
• Poliisin valvonta- ja sakotustilastot

Turvalaitteiden
käyttö

•
•
•
•

Liikennevalojen
noudattaminen

• Omat tarkkailut
• Liikenneturva (koko maan ja maakuntatason tietoja)
• Poliisin valvonta- ja sakotustilastot

Ajoneuvoihin liittyvät
mittarit

• Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
• Poliisin valvonta- ja sakotustilastot
• Liikennevakuutuskeskus (VALT ja vahinkotilastot)

Liikenneympäristöön
liittyvät mittarit

• Liikennevirasto (maantieverkon tunnusluvut)
• Kunta, tekninen toimi (katuverkon tunnusluvut)
• Tilastokeskus (onnettomuustilastoista johdetut luvut)

Liikennevirasto (LAM-pisteet ja muut liikennelaskurit)
Kunnan omat mittaukset, mm. nopeusnäyttötaulut
Liikennevakuutuskeskus (VALT)
Poliisin valvonta- ja sakotustilastot

Omat tarkkailut ja kyselyt
Liikenneturva (koko maan ja maakuntatason tietoja)
THL:n tutkimukset ja kyselyt
Poliisin valvonta- ja sakotustilastot
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Koetun turvallisuuden käsittely on osa vuoropuhelua
Liikenneturvallisuustyön tavoite on paitsi onnettomuuksien, myös koetun turvattomuuden vähentäminen. Koetun turvattomuuden selvittäminen on tärkeää, sillä turvallisuuden
kokeminen vaikuttaa elämänlaatuun ja hyvinvointiin ja ohjaa muun muassa liikkumisvalintoja. Turvattomuuden tunne on esimerkiksi yksi keskeisimpiä polkupyöräilyn lisääntymisen
esteistä. Turvattomuudella perustellaan usein myös lasten kuljettamista kouluun tai harrastuksiin lyhyenkin matkan päästä.
Kunnan asukkaat ja muut paikalliset toimijat ovat monella tavalla oman turvallisuutensa ja
oman lähiympäristönsä asiantuntijoita. Heillä on usein paljon sellaista tietoa, mikä ei tule
viranomaisten tietoon lainkaan. Asukkaiden osallisuutta edistämällä myös asukkaiden tieto
omaan ja ympäristön liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista lisääntyy ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa omaan ja läheistensä liikenneturvallisuuteen paranevat.
Turvallisuuden tai turvattomuuden kokeminen on subjektiivinen käsite. Toisin sanoen
liikenne tai liikenneympäristö voidaan kokea samaan aikaan sekä turvallisena että turvattomana riippuen siitä, keneltä kysytään. Turvallisuuden tunne on yhteydessä muun muassa
sukupuoleen, ikään tai elämäntilanteeseen. Lisäksi turvallisuuden kokemiseen vaikuttavat
aiemmat kokemukset ja median välittämä kuva vallitsevasta liikenneturvallisuustilanteesta.
Todellinen liikenneturvallisuustilanne (onnettomuuksiin ja välillisiin mittareihin perustuva
tieto) voi poiketa suurestikin koetusta liikenneturvallisuustilanteesta. Poikkeamia tapahtuu molempiin suuntiin: tietty kohde, reitti, kulkutapa tai liikkujaryhmä saatetaan kokea
turvallisemmaksi kuin se objektiivisesti arvioituna on, ja päinvastoin. Koetun turvallisuuden
asioita voidaan selvittää kysymällä asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä mm. seuraavista
seikoista:
• oman liikkumisen turvallisuus
• eri liikkujaryhmien koettu turvallisuus
• oman elinympäristön kokonaisturvallisuus
• turvattomuutta itselle tai muille aiheuttavat tekijät
• vaarallisen tai turvattoman tuntuiset paikat
• tehokkaimmat liikenneturvallisuuden parannuskeinot
Jokainen määrittelee itse, millainen on laadukas ja turvallinen elinympäristö. Monille on
tärkeää päästä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä. Hyviä menetelmiä koetun turvallisuuden ja koettujen liikenneturvallisuusongelmien kartoitukseen ovat mm.:
• asukkaille tai eri asukasryhmille (esim. koululaiset) ja paikallisille yrityksille ja järjestöille
suunnatut kyselyt
• yhteistyöfoorumit ja seminaarit, asukastilaisuudet, ryhmähaastattelut
• turvallisuuskävelyt, esteettömyyskartoitukset, kriittiset pyöräretket
• tiedon keruu ja keskustelun herättäminen sosiaalisen median kautta
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Kevyet ajoneuvot tulevat
(Lähde: Trafi, Liikenneturva)
Uudenlaiset sähköiset liikkumisvälineet tulivat lailliseksi tieliikenteessä vuoden 2016 alusta.
Osalla välineistä liikutaan jalkakäytävällä ja osalla pyöräteillä. Uudet laitteet lisäävät esimerkiksi liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden liikkumisen vaihtoehtoja, mutta jos kulkuvälineisiin liittyviä sääntöjä ei tunneta, voi liikenneturvallisuus heiketä.
Kun jalankulku- ja pyöräilyväylille tulee uusia moottorin vauhdittamia kulkijoita, nopeuserot
väylillä väistämättä kasvavat. Tilannenopeuden merkitys ja muiden kulkijoiden huomioon
ottaminen korostuu entisestään. Uudet liikkumisvälineet on syytä pitää mielessä myös
jalankulku- ja pyöräilyinfrastruktuurin suunnittelussa.
•

•

•

Jalankulkua avustavat tai korvaavat sähköiset liikkumisvälineet (enintään 15 km/h, 1
kW) rinnastetaan liikenteessä jalankulkijoihin, mutta nopeus on sovitettava tilanteen
mukaan. Laitteilla saa liikkua jalkakäytävällä kävelynopeutta eikä niille ole annettu tarkempia teknisiä vaatimuksia esimerkiksi valojen tai heijastimien suhteen.
Isompia kevyitä sähköajoneuvoja (enintään 25 km/h kulkevia ja 1 kW) käytetään polkupyöräilijän liikennesäännöillä ja oikea paikka näillä laitteilla liikkumiseen on pääsääntöisesti pyörätie. Tosin kävelyvauhtia liikuttaessa itsestään tasapainottuvilla laitteilla saa
käyttää myös jalkakäytävää. Kevyissä sähköajoneuvoissa pitää olla etuvalo ja punainen
heijastin takana.
Sähköavusteinen tai moottorilla varustettu polkupyörä saa kulkea maksimissaan 25
km/h. Sähköavusteisen polkupyörän suurin teho saa olla enintään 250W. Sähköavusteisiin polkupyöriin sovelletaan polkupyörän teknisiä vaatimuksia eikä niille tarvitse ottaa
liikennevakuutusta. Sen sijaan liikennevakuutus on otettava moottorilla varustetuille
polkupyörille, jotka eivät täytä sähköavusteisen polkupyörän ehtoja.
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2 Kunnan liikenneturvallisuustyö
2.1 Lähtökohdat
Kuntalaisten ja kuntatyöntekijöiden hyvinvoinnin edistämistä
Kunnan tehtävänä on tarjota kaikille asukkaille yhtäläiset edellytykset terveeseen ja turvalliseen elämään. Liikenneturvallisuuden parantaminen on siten osa kuntien perustehtävää eli
kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Kuntalaisille tulee tarjota edellytykset tehdä vastuullisia liikkumisvalintoja sekä mahdollisuudet osallistua oman elinympäristönsä liikenneturvallisuuden parantamiseen. Työnantajana kuntien tulee myös huolehtia työntekijöidensä
hyvinvoinnista ja työturvallisuudesta sekä ammatillisesta osaamisesta liikenneturvallisuustyöhön liittyvissä tehtävissä.
Kunnissa lähtökohdat laaja-alaiselle liikenneturvallisuustyölle ovat hyvät, sillä kunnan palveluiden ja tiedotuskanavien kautta on mahdollista tavoittaa lähes kaikki asukkaat. Kullakin
kunnan toimialalla on omat tehtävänsä ja mahdollisuutensa edistää kuntalaisten viisaita liikkumisen valintoja. Myös kohderyhmät vaihtelevat kunkin toimialan toiminnoista riippuen.
Kunnan liikenneturvallisuustyön työkalupakki on laaja. Sieltä löytyvät mm. elinikäinen
liikennekasvatustyö sekä kävelyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön liittyvät kannustavat toimet, viestintä, henkilökuljetusten järjestäminen ja suunnittelu, palveluverkon
suunnittelu, kaavoitus ja liikenneympäristön parannustoimet. Myös kunnissa tehtävällä
mielenterveys- ja päihdetyöllä sekä kaikella muulla hyvinvoinnin edistämiseen liittyvällä
toiminnalla on välillinen kytkentä liikenneturvallisuuteen. Päihteet, sairaskohtaukset, itsemurhat ja muut mielentilaan liittyvät riskitekijät ovat usein myös liikenneonnettomuuksien
taustalla.
Kuntien rooli paikallisessa liikenneturvallisuustyössä on keskeinen, mutta kaikkia alueensa
liikenneturvallisuusongelmia kunta ei voi ratkaista yksin. Liikenneturvallisuustyötä tehdään
kunnan eri toimialojen yhteistyönä, mutta myös kunnassa toimivien muiden julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyömuotoja voi olla myös kuntien
kesken sekä alueellisesti muiden liikenneturvallisuutta edistävien organisaatioiden kanssa.
Tehokas liikenneturvallisuustyö vaatii tietämystä liikenneturvallisuuden tilasta ja ongelmista,
mielekkään päämäärän ja konkreettiset tavoitteet. Lisäksi on tarpeen organisoida yhteistyö,
sopia toimenpiteistä ja seurata toiminnan ja tavoitteiden toteutumista. Kaikki tämä voidaan
koota kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmaan.
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Päättäjät avainasemassa
Itsehallinnollisina yhteisöinä kunnat voivat itse määritellä tavat, joilla ne huolehtivat
turvallisen liikkumisen edellytysten luomisesta. Ratkaisevaa on kuntajohdon sitoutuminen
ennaltaehkäisevään liikenneturvallisuustyöhön ja sen resursointiin eri toimialoilla. On tärkeää, että liikenneturvallisuuden edistäminen ei jää irralliseksi tavoitteeksi, vaan turvallisuutta
edistävät tehtävät nivotaan osaksi kunnan perustoimintaa ja sisällytetään eri toimialojen
toimintaa linjaaviin asiakirjoihin.
Taulukko 5. Avainkysymyksiä kunnan päätöksentekijöille.
Kunnanhallitus, valtuusto, johtoryhmä
• Nähdäänkö liikenneturvallisuus osana kuntalaisten hyvinvointia? Käsitelläänkö sitä kuntastrategiassa, hyvinvointisuunnitelmassa ja turvallisuussuunnitelmassa?
• Toteutetaanko liikenneturvallisuustyötä poikkihallinnollisesti jonkin ryhmän toimesta?
Mikä toimiala koordinoi liikenneturvallisuustyötä?
• Onko liikenneturvallisuustyöhön eri toimialoilla osoitettu riittävästi resursseja?
• Onko kunnan liikenneturvallisuustilanne ja ongelmat päättäjien tiedossa?
• Tiedostetaanko liikenneturvallisuustilanteen yhteys kuntatalouteen?
• Huomioidaanko liikenneturvallisuus ja saavutettavuus eri kulkutavoilla kunnan alueidenkäyttöä ja palveluverkkoa koskevissa suunnitelmissa?

Sivistyspalvelut
• Toteutuvatko opetussuunnitelmiin kirjatut liikennekasvatustyön tavoitteet?
• Ovatko päivähoitajat ja opettajat saaneet perehdytystä liikenneturvallisuustyöhön?
• Tehdäänkö liikennekasvatuksessa yhteistyötä perheiden ja sidosryhmien kanssa?
• Onko koulujen lähialueiden liikenneturvallisuusongelmia kartoitettu ja parannustoimet
suunniteltu?
• Toteutuuko liikenneturvallisuus koululaiskuljetusten järjestelyissä?
• Huomioidaanko liikenneturvallisuus ja saavutettavuus eri kulkutavoilla päiväkoti- ja
kouluverkkoa koskevissa suunnitelmissa?

Vapaa-ajan palvelut
• Näkyykö liikenneturvallisuus liikuntatoimen ja nuorisotyön (vapaa-aikatoimet) toimintasuunnitelmissa?
• Onko nuoriso- ja liikunnanohjaajia perehdytetty liikenneturvallisuustyöhön?
• Onko liikuntapaikkojen liikenneturvallisuus ja saavutettavuus eri kulkutavoilla kartoitettu ja parannustoimenpiteet suunniteltu?
• Onko nuorille tarjottu mahdollisuutta osallistua liikenneturvallisuustyön suunnitteluun
ja toteutukseen?
• Tarjotaanko kuntalaisille tietoa turvallisesta ja hyvinvointia edistävästä liikkumisesta?
• Seurataanko kuntalaisten liikkumistottumuksia ja liikennetapaturmia?
• Onko seuroja ja yhdistyksiä kannustettu mukaan liikenneturvallisuustyöhön?

32

Sosiaali- ja terveyspalvelut
• Näkyykö liikenneturvallisuus hallinnonalan eri yksiköiden toimintasuunnitelmissa?
• Onko liikenneturvallisuusteema mukana kunnan hyvinvointityössä?
• Ovatko terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät ja muut avainhenkilöt saaneet perehdytystä liikenneturvallisuustyöhön?
• Ovatko terveydenhuollon menettelyt ajoterveyteen ja sen arviointiin liittyvien kysymysten osalta riittäviä?
• Toteutuuko liikenneturvallisuus henkilökuljetusten järjestelyissä?
• Ovatko vanhus- ja vammaisneuvosto mukana liikenneturvallisuustyössä?
• Seurataanko kuntalaisten liikennetapaturmia ja niiden syitä säännöllisesti?
• Tarjotaanko kuntalaisille tietoa turvallisesta ja hyvinvointia edistävästä liikkumisesta?
• Huomioidaanko liikenneturvallisuus palveluverkon suunnittelussa?

Henkilöstöpalvelut
• Sisältyvätkö työ- ja työasiamatkojen (työliikenteen) liikenneturvallisuus kunnan työsuojelun toimintaohjelmaan?
• Seurataanko työmatkojen liikennetapaturmia tai liikkumistottumuksia?
• Huomioidaanko liikkumisen turvallisuus osana muuta työhyvinvoinnin edistämiseen
tähtäävää toimintaa?
• Kannustetaanko työntekijöitä viisaisiin liikkumisvalintoihin työ- ja työasiamatkoilla?
• Onko työ- ja työasiamatkojen vaaranpaikkoja ja muita riskitekijöitä kartoitettu?
• Tarjoavatko kunnan eri toimipisteet edellytykset kävellen tai pyörällä tehtäville työmatkalle?

Tekninen toimiala
• Onko liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteille osoitettu erillistä rahoitusta?
• Onko liikenneturvallisuutta ja kestävien kulkumuotojen toimintaedellytyksiä arvioitu
maankäyttöpolitiikassa?
• Laaditaanko yleis- ja asemakaavoille tai yleis-, liikenne- ja katusuunnitelmille liikenneturvallisuusarviointeja?
• Onko kunnassa määritelty yhtenäisiä käytäntöjä mm. nopeusrajoitusten, rakenteellisten
hidasteiden, suojatiejärjestelyiden, moporeittien tai esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn
erottelun osalta?
• Seurataanko kunnan liikenneturvallisuustilannetta, ja onko siitä viestitty kuntalaisten ja
päättäjien suuntaan?
• Tarjotaanko kuntalaisille mahdollisuutta osallistua liikennettä ja liikenneturvallisuutta
koskevaan suunnitteluun?
• Onko henkilöstö saanut riittävästi koulutusta liikenneturvallisuusasioihin?
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2.2 Liikenneturvallisuus kuntien suunnitelmissa
Maankäyttöä ja palveluverkkoa koskevat suunnitelmat
Kaavoilla ratkaistaan se, mihin tarkoitukseen maa-alueita käytetään ja mitkä ovat maankäytön kehittämisen ja rakentamisen pelisäännöt. Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja virkistysalueiksi. Tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen.
Vastuu yleis- ja asemakaavoituksesta on kunnilla. Näillä kaavatasoilla tehdään merkittäviä
ja pitkävaikutteisia ratkaisuja arjen liikkumismahdollisuuksien ja niiden turvallisuuden
näkökulmasta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelun on edistettävä turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien tarpeet
tyydyttävän elinympäristön luomista.
Kaavoituksen ohella kunnallisten palvelujen kokonaisuutta suunnitellaan erilaisilla palveluverkkosuunnitelmilla. Palveluverkon muutoksilla voi olla merkittäväkin vaikutus matkojen
pituuksiin, eri kulkutapojen käyttöön ja liikkumiseen kuluvaan aikaan ja sen turvallisuuteen.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmat
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkän aikavälin strategista suunnittelua, jossa käsitellään
liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta, suunnitellun maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden työnjakoa, liikenneverkkoja ja -palveluita ja niiden
kehittämistarpeita sekä liikennejärjestelmän vaikutuksia ja sen kehittämisen rahoitustarvetta.
Liikennejärjestelmäsuunnittelussa tarkastellaan yksittäisten hankkeiden sijaan laajempia kokonaisuuksia sekä erilaisten toimenpideyhdistelmien vaikutuksia liikkumiseen ja liikenteen
kehitykseen.
Liikennejärjestelmäsuunnittelulla myös ohjelmoidaan erilaisia suunnittelutarpeita sekä
luodaan raameja yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. Esimerkiksi seudullisten tai kuntien
liikenneturvallisuussuunnitelmien laatiminen olisi hyvä ohjelmoida liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteydessä.
Liikennejärjestelmäsuunnitelmia laaditaan sekä seudullisina, maakunnallisina että useamman maakunnan yhteisinä. Mitä laajemmasta alueesta on kysymys, sitä strategisemmalla
tasolla asioita yleensä käsitellään. Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadinnasta vastaavat tyypillisimmin kunnat, ELY-keskukset ja maakuntien liitot. Maakuntien
suunnitelmien laadintaan osallistuu myös Liikennevirasto.
Liikennejärjestelmäsuunnitelmissa on tarpeen linjata liikenneturvallisuuteen ja alueen
liikenneturvallisuustyöhön liittyvät ylätason tavoitteet. Paikallista liikenneturvallisuustyötä
tukevat myös liikennejärjestelmäsuunnitelmissa asetettavat tavoitteet koskien muun muassa
kulkumuotojen välistä työnjakoa, kulkutapajakaumaa ja kestävän liikenteen edistämistä. Näillä tavoitteilla pyritään hillitsemään henkilöautoliikenteen kasvua, mikä taas tukee
liikenneturvallisuuden parantamista. Toimenpiteet liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi ja kestävän liikkumisen edistämiseksi voidaan suunnitella tarkemmin ja ohjelmoida
alemmilla suunnitelmatasoilla, kuten liikenneturvallisuussuunnitelmissa, kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmissa tai joukkoliikennesuunnitelmissa.
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Liikenneturvallisuussuunnitelmat
Suomessa tehdään kuntien, ELY-keskusten, poliisin ja Liikenneturvan yhteistyönä vuosittain useita liikenneturvallisuussuunnitelmia, jotka ovat jo lähes kolmen vuosikymmenen
ajan olleet tärkein työkalu valtakunnallisten ja alueellisten liikenneturvallisuustavoitteiden
jalkauttamiseksi paikallistason toiminnaksi. Liikenneturvallisuussuunnitelmissa käydään
läpi kunnan tai seudun liikenneturvallisuustilanne ja siihen vaikuttava toimintaympäristö,
asetetaan liikenneturvallisuustavoitteet, suunnitellaan liikenneturvallisuustyön toimintamalli
sekä sovitaan eri osapuolten vastuulla olevista toimenpiteistä. Valtakunnallisena tavoitteena
on, että jokaisessa Suomen kunnassa olisi jokseenkin ajantasainen liikenneturvallisuussuunnitelma tai muu liikenneturvallisuustyötä ohjaava suunnitelma.
Kunnallinen ja seudullinen liikenneturvallisuustyö on ollut viime vuosina murroksessa.
Perinteisesti liikenneturvallisuustyö on keskittynyt liikenneonnettomuuksien vähentämiseen
liikenneympäristöön, liikenteen valvontaan sekä liikennekasvatukseen ja viestintään liittyvin
toimenpitein. Uudistuneessa ajattelutavassa myös liikkumistottumuksiin vaikuttaminen,
etenkin kestävän liikkumisen edistäminen, nähdään osaksi liikenneturvallisuustyötä ja sen
tavoitteita. Uudistuksen myötä jatkuvaa liikenneturvallisuustyötä on alettu monin paikoin
kutsua viisaan liikkumisen edistämiseksi ja suunnitelmiin on sisällytetty liikenneturvallisuustoimenpiteiden rinnalle liikkumisen ohjaukseen sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämiseen liittyviä toimenpiteitä.
Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistoimien käsittelyn laajuudessa ja toimenpiteiden konkreettisuudessa osana liikenneturvallisuussuunnittelua on eroja, usein seudusta
ja kuntakoosta johtuen. Vähimmillään voidaan tunnistaa liikenneturvallisuutta parantavista
toimista ne, jotka edistävät myös kävelyn ja pyöräilyn lisäämistä. Laajemmin asiaa käsiteltäessä liikkumisen ohjaus ja muut kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistoimet
suunnitellaan liikenneturvallisuuden rinnalla osana liikennekasvatusta ja viestintää sekä
liikenneympäristön kehittämistä.
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Muut liikennettä koskevat suunnitelmat
Liikenneturvallisuutta käsitellään monissa kuntien ja ELY-keskusten laatimissa suunnitelmissa, kuten kävelyn ja pyöräilyn verkkoja ja olosuhteita, tie- ja katuverkkoa, joukkoliikennettä ja kunnan järjestämiä henkilökuljetuksia, pysäköintiä tai keskustojen kehittämistä
koskevissa suunnitelmissa. Liikenneturvallisuus tulee varmistaa myös tie- ja katusuunnitelmissa, liikenteenohjaussuunnitelmissa sekä näiden kanssa sidoksissa olevissa tyyppipiirustuksissa eri perusratkaisuista. Suunnitelmia teettävien kuntien ja ELY-keskusten tulisi aina
huolehtia riittävistä liikenneturvallisuusarvioinneista, jotta turvattomilta ja toimimattomilta
ratkaisuilta vältytään.
Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä ovat myös rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelu ja suunnitelmien toteutumisen valvonta. Etenkin kävelyn ja pyöräilyn
näkökulma unohtuu usein työnaikaisia järjestelyitä ja liikenteenohjaussuunnitelmia tehtäessä. Kunnilla ja ELY-keskuksilla on väylänpitäjinä hyvät mahdollisuudet vaikuttaa liikennejärjestelyiden laatuun, valvoa niiden toteutumista ja sanktioida mahdollisia poikkeamia.
Valvonnan periaatteet voidaan sopia esimerkiksi urakkasopimuksien yhteydessä.
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Paikalliset turvallisuussuunnitelmat
Paikallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Turvallisuussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuden käsitteeseen,
missä arjen rikoksia ja häiriöitä estetään ennalta yhteistyössä paikallisyhteisön kanssa. Paikalliset turvallisuussuunnitelmat kattavat rikosturvallisuuden lisäksi mm. palo- ja liikenneturvallisuuden, poikkeusolojen turvallisuuden, tapaturmat ja onnettomuudet.
Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että jokaisessa kunnassa on
valtuustossa hyväksytty turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelma voidaan tehdä
maakunnallisesti, usean kunnan yhteistyönä tai kuntakohtaisesti. Paikallisen turvallisuussuunnitelman ja liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta voidaan synkronoida keskenään
siten, että liikenneturvallisuussuunnitelma sovitetaan tavoitteineen ja toimenpiteineen
osaksi turvallisuussuunnitelmaa. Liikenneturvallisuussuunnitelma voidaan pienissä kunnissa
laatia myös turvallisuussuunnitelman osana.

Hyvinvointikertomus ja kunnan muut suunnitelmat
Uusi terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus johtopäätöksineen kunnan
toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta, väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, terveyteen ja
hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista, palvelujärjestelmän toimivuudesta ja
kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin sekä ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista
vaikutuksista. Liikenneonnettomuuksien ehkäisy ja koetun turvallisuuden parantaminen
ovat osa kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Näin ollen liikenneturvallisuustavoitteet ja seurantamittarit kuuluvat ja sopivat myös osaksi kunnan hyvinvointikertomusta
ja -suunnitelmaa.
Kunnissa laaditaan säännönmukaisesti useita eri hallintokuntien toimintaa ohjaavia tai yleisemmin kunnan hyvinvointityötä ohjaavia suunnitelmia ja strategioita. Osa suunnitelmista
on lakisääteisiä ja osa suositusluontoisia. Edellä mainittujen suunnitelmien lisäksi liikenneturvallisuus soveltuu luontevasti osaksi muun muassa seuraavia suunnitelmia:
• Työsuojelun toimintaohjelma
• Työterveyshuollon toimintaohjelma
• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
• Varhaiskasvatussuunnitelma
• Esi- ja perusopetuksen suunnitelma
• Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma
• Mielenterveys- ja päihdetyön strategia
• Nuorisotyön ja vanhustyön strategiat
• Liikuntastrategia
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2.3 Liikenneturvallisuus kunnan palveluissa
2.3.1 Sivistyspalvelut
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan tai yksityisen toimijan järjestämästä päivähoidosta ja esiopetuksesta sekä avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta. Liikenneturvallisuustyö
voi näkyä päivähoidon toimintakäytännöissä aina johtamisesta toiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen sekä lasten kasvatukseen ja tilojen ja piha-alueiden turvallisuuteen. Liikenneturvallisuuteen liittyvät kysymykset tulee huomioida myös päiväkotiverkkoa suunniteltaessa.
Perhe on tärkein vaikuttamisen kanava lapsen liikennekasvatuksessa, joten yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää. Liikenneturvallisuusasioita voidaan käsitellä huoltajien ja hoitohenkilöstön välisissä päivittäisissä keskusteluissa, kasvatuskeskusteluissa, vanhempainilloissa ja
päivähoidon tiedotteissa.
Liikennekasvatus on varhaiskasvatussuunnitelman edellyttämää toimintaa. Kuten kouluissakin, voi päiväkodin tai perhepäivähoidon liikennekasvatuksen suunnitella esimerkiksi eri
vuodenaikojen mukaan Liikenneturvan vuosikelloa hyödyntäen (ks. sivu 41).
Toimintaesimerkkejä:
• Henkilöstön perehdytys liikenneturvallisuuskasvatuksen sisältöihin ja
toimintatapoihin
• Liikennekasvatus varhaiskasvatussuunnitelmassa ja turvallisuusohjeissa
• Liikkumisen pelisääntöjen kirjaaminen osaksi hoitosopimuksia
• Liikenneturvallisuusasioista keskustelu vanhempainilloissa
• Liikennekasvatuksen linkittäminen päivähoidon arkeen vuosikellomallilla
• Liikennekasvatus päivittäisen toiminnan osana: retket, leikit, pelit
• Liikenneaiheiset tapahtumat ja tempaukset, teemapäivät
• Asiantuntijoiden vierailut päiväkodissa
• Turvallisesta päiväkotiympäristöstä huolehtiminen
• Saattoliikenteen turvallisuus; tiedotus, ohjeistus, turvalliset pihajärjestelyt
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Lapsen valmiudet toimia liikenteessä kypsyvät ja
kehittyvät vähitellen
(Lähde: Liikenneturva, www.liikenneturva.fi)
Pienten lasten liikennekasvatus on pitkälti turvallisten toimintatapojen omaksumista ja perusteiden oppimista. Liikennekasvatus tutustuttaa lapsen liikenteen pelisääntöihin ja pyrkii
vaikuttamaan asenteisiin myönteisesti niin, että lapsi ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen, ei pelkästään omaan, vaan myös toisten tiellä liikkujien turvallisuuteen. Liikennekasvatuksen tavoite on myös herätellä lapsi pohtimaan syy–seuraussuhteita ja ymmärtämään
eettisesti oikeat valinnat liikenteessä; helpoimmalta näyttävä ratkaisu ei aina ole turvallisin
tai hyväksytty ratkaisu.
Päivähoitoikäisten oppimisesta suuri osa tapahtuu aikuisten antamien mallien ja esimerkin kautta. Kokemuksellisuus on tärkeä osa oppimisprosessia ja mahdollisuuksien mukaan
kasvatus liitetään osaksi leikkiä tai siinä hyödynnetään toiminnallisuutta. Lapsen kasvaessa
on hyvä havainnoida ja tunnistaa erilaisia liikennetilanteita ja kerrata yhdessä, miten niissä
tulee toimia. Kertaaminen, harjoittelu ja opetettavien asioiden perustelu edesauttavat turvallisuutta tukevien tietojen mieleen painamista ja taitojen kehittymistä. Päivähoitoikäisen
lapsen itsenäisen turvallisen liikkumisen edellytykset ovat kuitenkin vielä heikot ja vastuu
turvallisesta liikkumisesta on aina aikuisella.
Mitä opettaa eri-ikäisille lapsille?
• 0–4-vuotiaat kulkevat aina aikuisen seurassa liikenteessä, ottavat mallia aikuisista ja
ovat heistä riippuvaisia. Tässä iässä on tärkeintä opettaa leikkipaikan ja liikenteen ero
sekä muut jokapäiväiset asiat: jalkakäytävä, tie, piha, heijastin. Lapsi oppii havainnoimalla, joten aikuisen esimerkki on tärkeässä asemassa.
• 4–5-vuotiaat osaavat pikkuhiljaa soveltaa oppimaansa tietoa käytäntöön. Opetustilanteessa on tärkeää perustella, miksi jotain tehdään. Lapselle opetetaan yksi asia kerrallaan. Pienistä osista muodostuu kokonaisuus, esimerkiksi erilaiset vaiheet matkalla puistoon. Lapselle on tärkeää tehdä opitut asiat näkyväksi: mitä on opittu viime vuodesta ja
miten liikkuminen on kehittynyt. Liikennekasvatus lomittuu leikin sekaan.
• 5–6-vuotiaat ovat jo kykeneviä ymmärtämään syy-seuraussuhdetta. Parasta opetusta on harjoittelu oikeissa liikennetilanteissa, mutta muista ettei lapsi osaa vielä valita
turvallista kulkureittiä itsenäisesti. Vastuu turvallisesta liikkumisesta ja tien ylittämisestä
on edelleen aikuisella. Tässä iässä varhaiskasvatuksen ammattilainen voi kannustaa
vanhempia opettamaan lasta esimerkiksi pyörällä ajoa ilman apupyöriä.
• 6–7-vuotiaat osaavat jo käsitteitä ja yksinkertaisia liikennesääntöjä. Pääpaino on silti
turvallisten toimintamallien opettamisessa. Lapsen itsenäisen liikkumisen aluetta tulisi
laajentaa ja neuvoa huoltajaa harjoittelemaan tulevaa koulumatkaa yhdessä lapsen
kanssa jo edellisenä keväänä. Tärkeintä on käytännön harjoittelu ja opitun kertaaminen
aina uudelleen ja uudelleen.
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Koulut ja oppilaitokset
Kouluilla ja oppilaitoksilla on suuri merkitys lasten ja nuorten turvallisen liikennekäyttäytymisen omaksumisessa ja turvallisuutta arvostavien asenteiden muodostumisessa. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä
opettaa heille tarpeellisia tietoja ja taitoja. Liikenneturvallisuusaiheen käsittely lukiossa ja
ammattioppilaitoksissa on olennainen jatko perusopetuksen liikennekasvatukselle.
Nykypäivänä koulun liikennekasvatus on paljon laajempi kokonaisuus kuin vain nippu
sääntöjä. Siihen liittyy ennakointi, turvallisuus, terveysriskien tunnistaminen ja niiden
välttäminen, vastuullisuuteen kasvaminen, sosiaalinen ja eettinen näkökulma, muiden huomioiminen ja kulkutapojen valinnat. Liikennekasvatuksen sisällöt laajentuvat sitä mukaa,
kun oppilaiden liikkumistottumukset muuttuvat. Yksiselitteisiä ikä- tai luokka-asterajoja eri
kulkutapojen opettelun aloittamisajankohdalle ei voida antaa. Liikennekasvatukselle ei aina
tarvitse varata kokonaista oppituntia. Tärkeintä on, että liikenneturvallisuus nostetaan esille
säännöllisesti.
Perusta koulujen ja oppilaitosten liikennekasvatukselle löytyy opetussuunnitelmista. Esi- ja
perusopetussuunnitelmissa oppilas nähdään aktiivisena toimijana ja oppiminen vuorovaikutteisena tapahtumana. Liikennekasvatuksen sisältöjä voidaan tarjota osana monialaisia
oppimiskokonaisuuksia ja osana jokaista oppiainetta. Liikennekasvatus voi myös olla yksi
koulun omista tai paikallisesti tarjottavista monialaisista oppimiskokonaisuuksista.
Lukion ja toisen asteen opetussuunnitelmien perusteissa liikennekasvatusta ei ole eritelty
vaan turvallisuus mainitaan yleisempänä sisältönä. Lukiossa liikenneturvallisuusteema sopii
käsiteltäväksi esimerkiksi osana terveystiedon tai yhteiskuntaopin aineita. Liikenneturvallisuus voidaan valita myös soveltavan kurssin aiheeksi. Ammatillisen koulutuksen perustutkinnoissa liikennekasvatus voidaan integroida ajankohtaisten teemojen avulla yhteisiin
tutkinnon osiin ja ammatillisiin tutkinnon osiin.
Toimintaesimerkkejä:
• Opettajien perehdytys liikenneturvallisuuskasvatuksen sisältöihin ja toimintatapoihin
• Liikennekasvatus koulun opetussuunnitelmassa ja turvallisuusohjeissa
• Liikkumisen pelisääntöjen kirjaaminen koulun järjestyssääntöihin
• Liikenneturvallisuusasiat esille kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksissa
• Liikennekasvatuksen integroiminen vuosikellomallilla eri oppiaineisiin
• Huoltajien tukeminen liikennekasvatustyössä keskusteluin ja materiaalein
• Liikenneaiheiset tapahtumat ja tempaukset, teemapäivät
• Asiantuntijoiden vierailut oppitunneilla tai vanhempainilloissa
• Koulumatkojen ja koulun lähialueen liikenneturvallisuuskartoitukset ja niiden
antaman tiedon hyödyntäminen liikennekasvatuksen suunnittelussa
• Saattoliikenteen turvallisuus; tiedotus, ohjeistus, turvalliset pihajärjestelyt
• Liikenneturvallisuuden huomioiminen koulukuljetusten järjestelyissä
• Koulun liikkumis- tai liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen
• Kouluverkkopäätösten liikkumiseen kohdistuvien vaikutusten arviointi
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Perusopetuksen alussa liikennekasvatuksen sisällöt liittyvät turvallisten toimintatapojen
omaksumiseen oppilaan omassa lähiympäristössä. Aluksi opetuksessa painottuu jalankulkijan ja auton matkustajan näkökulma. Pyöräilyä on myös hyvä käsitellä, sillä oppilaat
pyöräilevät paljon erityisesti vapaa-ajallaan. Lähtökohtana ovat konkreettiset tilanteet, niissä
selviytyminen ja turvallinen toimiminen.
Perusasteen loppupuolella ja toisella asteella liikennekasvatuksen sisällöissä vahvistuu yksilön
oman toiminnan ohella myös liikenneturvallisuuden yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen näkökulma. Perustietoihin ja -taitoihin on edelleen panostettava, mutta myös vastuullisuuden
tunteen herättämiseen. Tämä koskee turvallisuuden ohella myös ympäristöön ja terveyteen
liittyviä kysymyksiä.

Vuosikellomallilla ryhtiä koulun liikennekasvatukseen
(Lähde: Liikenneturva, www.liikenneturva.fi)
Jokaiselle vuosiluokalle tulisi sisällyttää liikennekasvatusta. Apuna suunnittelussa
voidaan käyttää Liikenneturvan kehittämää liikennekasvatuksen vuosikelloa. Vuosikelloajattelu antaa potkua ja suunnitelmallisuutta koulun liikennekasvatukseen ja auttaa
opettajaa rytmittämään liikennekasvatusta sopiviin ja ajankohtaisiin teemoihin ympäri
kouluvuoden. Parhaassa tapauksessa liikennekasvatuksen vuosikello laaditaan opettajien, kodin ja oppilaiden yhteistyönä, mikä sitouttaa kaikkia osapuolia.
Vuosikello lähtee siitä, että jokaisella vuosiluokalla on liikennekasvatusta vähintään 4
tuntia lukuvuodessa ja ajankohtaisia tai vuodenaikaan liittyviä liikenneasioita käsitellään ympäri vuoden. Vuodenajat ja niiden mukanaan tuomat vaihtelut olosuhteisiin
ja liikkumistapoihin voidaan ottaa huomioon, kun liikennekasvatusta on useamman
kerran vuoden aikana. Kun liikennekasvatusta on joka vuosi, antaa se mahdollisuuden
painottaa juuri kuhunkin ikäkauteen sopivia teemoja.
• Alakouluille on kehitetty
vuosikellon tueksi jalankulkijan ja pyöräilijän korttimateriaalit, joista löytyy sisältöjä
ja menetelmiä liikennekasvatukseen.
• Yläkouluille on myös tehty
valmista materiaalia vuosikellon tueksi. Tarjolla on
tietoa, mutta painotus on
menetelmissä, joilla haastetaan nuoret miettimään
omaa käyttäytymistään
todellisissa tilanteissa.
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2.3.2 Vapaa-ajan palvelut
Nuorisotyö
Nuorisolain mukaisesti nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kuntien
nuorisotyöllä parannetaan nuorten elinoloja ja luodaan edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle. Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus,
toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja
muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut
tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.
Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyönä nuorten,
nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Nuorisopalveluilla
on myös keskeinen rooli syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemisessa ja ennalta ehkäisevässä päihdetyössä, millä on suuri merkitys myös liikenneturvallisuuden kannalta.
Liikenneturvallisuuden yksi perusongelma on nuorten suuri osuus liikenteen henkilövahingoista. Tämä korostaa erityisesti nuorten kanssa tehtävän liikenneturvallisuustyön merkitystä
ja liikenneturvallisuusasiat kytkeytyvätkin luontevasti moniin nuorisotyön toimintamuotoihin. Tärkeää olisi saada nuoret itse osallistumaan liikenneturvallisuustyön suunnitteluun ja
tekemiseen. Toiminnan organisointiin hyviä tahoja ovat nuorisovaltuusto ja oppilaskunnat.
Myös sosiaalinen media on tärkeä vuorovaikutuskanava nuorten kanssa tehtävässä liikenneturvallisuustyössä.

Toimintaesimerkkejä:
• Nuorisotyöntekijöiden perehdytys liikennekasvatustyön sisältöihin ja
toimintamalleihin
• Liikenneturvallisuuden sisällyttäminen nuorisotyön strategiaan
• Liikenneturvallisuusteema osaksi ennaltaehkäisevää päihdetyötä
• Monialaisten yhteistyöryhmien hyödyntäminen liikenneturvallisuustyössä
• Huoltajien tukeminen liikennekasvatustyössä keskusteluin ja materiaalein
• Nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien hyödyntäminen liikenneturvallisuustyön
ideoinnissa ja toteutuksessa
• Liikenteeseen liittyvät tapahtumat, tempaukset ja toimintaprojektit, teemaillat
nuorisotalolla jne.
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Liikuntapalvelut
Kunnan liikuntapalveluiden tehtävänä on liikunnan ja muun terveyttä edistävän fyysisen
aktiivisuuden edistäminen. Kunta tukee kuntalaisten liikkumista muun muassa avustamalla
kansalaistoimintaa, edistämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa eri-ikäisille ihmisille ja erityisryhmille.
Kansalaistoimintaa liikuntapalvelut edistävät tukemalla urheiluseuroja taloudellisesti, antamalla tiloja niiden käyttöön sekä tekemällä seurojen ja järjestöjen kanssa yhteistyötä erilaisten liikuntatapahtumien järjestämisessä. Liikenneturvallisuustyössä liikuntapalveluiden
rooli korostuu etenkin kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen kytkeytyvässä toiminnassa. Myös
turvallisuusnäkökohtien sisällyttäminen tapahtumiin, tempauksiin ja asukkaille suunnattuun viestintää on hyvä muistaa.

Toimintaesimerkkejä:
• Liikunnanohjaajien perehdytys liikenneturvallisuustyöhön ja erityisesti
kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuskysymyksiin
• Tiedottaminen arkiliikunnan terveyshyödyistä ja tapaturmariskeistä
• Kävelyä ja pyöräilyä edistävät tapahtumat ja tempaukset
• Liikuntapaikkojen turvallisista liikennejärjestelyistä huolehtiminen
• Seurojen ja järjestöjen tukeminen liikenneturvallisuustyössä
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Vinkkejä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen voi sisältyä laajasti myös paikalliseen liikenneturvallisuustyöhön. Kävelyn ja pyöräilyn, arkiliikunnan, edistämisen tarpeellisuutta voidaan perustella
niin liikenneturvallisuus-, terveys-, ympäristö- kuin tasa-arvosyistä. Tämän johdosta poikkihallinnollinen yhteistyö on luontevaa, mutta myös tarpeellista. Houkuttelevien, esteettömien ja turvallisten kävely- ja pyöräilyolosuhteiden lisäksi kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
edellyttää ihmisten tietoihin, taitoihin ja asenteisiin vaikuttamista. Alla esimerkkejä erilaisista valmiista toimintamalleista:
Toimintatapoja laajalle yleisölle (usein kunnan ja sidosryhmien yhteistyönä):
• Kävely- ja pyöräilyaiheiset tiedotteet ja artikkelit paikallismediassa
• Kunniamainintojen jakaminen, esim. vuoden pyöräilijän valinta
• Seminaarien, työpajojen tai keskustelutilaisuuksien järjestäminen
• Kriittiset pyöräretket, esteettömyyskartoitukset, turvallisuuskävelyt
• Eriteemaisten pyöräretkien järjestäminen
• Pyöräilykurssit eri ikäryhmille ja esim. maahanmuuttajille
• Pyöränhuolto- ja pyöräntuunaustapahtumat/-kurssit
• Geokätköilyä tai kuvasuunnistusta kävellen ja pyöräillen
• Pyöräilykirpputorit ja huutokaupat; vanhat pyörät ja varusteet kiertoon
• Liikenneturvallisuustempaukset; suojatiekulttuuri, pimeässä näkyminen jne.
• Koko kansan pyöräilytapahtumat
Valtakunnallisia teemapäiviä ja muita ideoita työpaikkojen tueksi:
• Kilometrikisa (www.kilometrikisa.fi) ja Askeleet-kampanja (www.steg.fi)
• Valtakunnallinen Pyöräilyviikko (esim. Pyörällä töihin -päivä)
• Valtakunnallinen Liikkujan viikko (esim. Auton vapaapäivä)
• Teema sopii myös Energiansäästöviikolle ja Tapaturmapäivälle
• Muita ideoita: virkistyspäivän kävely- ja pyöräretket, kävelykokoukset, pyöränhuoltotapahtumat, pyörä- ja varuste-esittelyt jne.
Valtakunnallisia teemapäiviä ja muita ideoita koulujen (ja päiväkotien) tueksi:
• Kävelevät ja pyöräilevät koulubussit (www.poljin.fi, www.liikenneturva.fi)
• Koulujen kilometrikisa (www.kilometrikisa.fi)
• Pyörällä kouluun -päivä (www.pyorallakouluun.fi)
• Autoliiton Fillarimestarikilpailu (www.autoliitto.fi)
• Liikkuva Koulu -hankkeen hyödyntäminen
• Koulujen ja oppilaitosten liikenneturvallisuusviikko
• Muita ideoita: liikenneteemapäivät, koulujen pyöräretket, pyörien kuntotarkastukset,
pyöränhuollon opetus, pyörien turvamerkinnät, pyöräilymerkin tai pyöräilyn ajokortin
suorittaminen, taitoajoradat, liikennesääntövisat jne.
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2.3.3 Sosiaali- ja terveyspalvelut
Äitiys- ja lastenneuvolat
Äitiys- ja lastenneuvoloiden tavoitteena on edistää koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.
Neuvolat on hyvä kanava ja lapsiperhevaihe on hyvä ajankohta vaikuttaa myös aikuisten
turvallisuuteen. Tärkeimpiä keskusteltavia asioita ovat huoltajien ja muiden aikuisten esimerkki, eri ikäryhmien riskit sekä tarvittavat turvalaitteet eri kulkutavoilla liikuttaessa. Näitä
teemoja voidaan nostaa keskusteluun niin ikäkausitarkastusten, kotikäyntien kuin perhevalmennusten yhteydessä.
Toimintaesimerkkejä:
• Neuvolaterveydenhoitajien perehdytys liikenneturvallisuustyöhön
• Keskustelut ikäkausitarkastusten ja perhevalmennuksen yhteydessä
• Huoltajien liikennekasvatustyötä tukevien aineistojen jakaminen
• Liikenneturvallisuusmateriaalin esillä pitäminen odotustilassa
• Liikenneturvallisuusteemojen esille tuominen perhekahviloissa
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Koulu- ja opiskeluterveydenhoito
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto jatkavat neuvolassa aloitettua terveydentilan seurantaa
ja ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Liikennetapaturmien ennaltaehkäisyssä ja terveyttä ja
turvallisuutta edistävien elämäntapojen juurruttamisessa kouluterveydenhoitajilla ja -lääkäreillä on keskeinen asema, sillä he työskentelevät lasten ja nuorten parissa parhaassa tapauksessa koulunkäynnin alkutaipaleelta aikuisuuteen saakka.
Kouluterveydenhoidon keskeisimpänä työmuotona ovat oppilaiden vuosittaiset terveystarkastukset, jotka ovat myös luontevin paikka liikkumiseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvien teemojen käsittelyyn. Tarkastuksissa voidaan ikäryhmästä riippuen keskustella mm.
koulumatkojen turvallisuudesta, omatoimisen liikkumisen terveydellisistä näkökulmista,
turvalaitteiden käytön tarpeellisuudesta ja päihteiden vaikutuksesta. Laajoissa terveystarkastuksissa liikenneturvallisuusteemoja voi käsitellä koko perheen yhteisinä asioina, jolloin
myös huoltajien kasvatusvastuu korostuu.
Toimintaesimerkkejä:
• Kouluterveydenhoitajien perehdytys liikenneturvallisuustyöhön
• Liikenneturvallisuusasioista keskustelu oppilas- ja opiskelijahuoltotyössä
• Liikenneturvallisuusasiat esille kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksissa
• Keskustelut vuositarkastuksissa ja oppituntivierailuilla
• Kouluterveyskyselyn liikenneturvallisuuskysymysten hyödyntäminen
• Liikenneturvallisuusmateriaalin esillä pitäminen odotustiloissa
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Terveyskeskukset
Terveyskeskus on terveydenhoidon perusyksikkö, jossa tuotetaan kunnan järjestämät terveydenhuollon palvelut. Terveyskeskusten tehtävät voidaan ryhmitellä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja seurantaan sekä sairaanhoidon palveluihin.
Terveyskeskuksilla voi olla merkittävä rooli liikenneturvallisuustietoisuuden edistämisessä,
koska ne tavoittavat lähes kaikki asukasryhmät. Myös liikennetapaturmien uhrien hoito
tapahtuu usein terveyskeskuksissa. Terveyskeskuksessa liikenneasioita voidaan käsitellä
lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla aina, kun tilanne on siihen luonteva. Vastaanotoilla voidaan tuoda esiin sairauden, iän, lääkkeiden, päihteiden, väsymyksen tai mielentilan vaikutus ajamiseen tai kulloinkin ajankohtaisia teemoja, kuten turvalaitteiden käyttö ja
liukastumisonnettomuudet.
Lääkäreillä on tärkeä rooli myös ajokyvyn arvioinnissa. Kuljettajan ajokunnolla ja -terveydellä on vaikutusta virheiden määrään ja vakavuuteen. Mitä paremmassa fyysisessä ja
psyykkisessä kunnossa kuljettaja on, sitä ennakoivammin, tarkemmin, tarkkaavaisemmin ja
turvallisemmin hän pystyy kuljettamaan ajoneuvoaan vuorovaikutuksessa muiden tienkäyttäjien ja liikenneympäristön kanssa. Kuljettajien ajokuntoon ja -terveyteen liittyviä riskitekijöitä ovat mm. alkoholi ja muut päihteet, alhainen vireystila ja väsymys sekä tietyt fyysiset ja
psyykkiset sairaudet.
Ajoterveyden arviointi on mukana kaikissa potilaskontakteissa. Lääkäreillä on velvollisuus
ilmoittaa ajokorttiasioita hoitavalle poliisille, jos ajokortin hakijan tai ajokortin haltijan
terveydentila on muuten kuin tilapäisesti heikentynyt niin, ettei hän enää täytä ajokortin
edellyttämiä terveysvaatimuksia. Ajo-oikeutta ei saa myöntää eikä uudistaa päihderiippuvaiselle tai henkilölle, joka käyttää säännöllisesti keskushermostoon vaikuttavia aineita väärin
tai ei pysty olemaan ajamatta päihteiden vaikutuksen alaisena. Trafi laatii ohjeet ajoterveyden arviointiin.

Toimintaesimerkkejä:
• Terveyden- ja sairaanhoitajien perehdytys liikenneturvallisuustyöhön
• Lääkäreiden perehdyttäminen liikennelääketieteeseen
• Ajoterveyden arviointi osana lääkärintarkastuksia
• Tiedottaminen arkiliikunnan terveyshyödyistä ja tapaturmariskeistä
• Liikennetapaturmien seuranta ja tietojen hyödyntäminen toiminnassa
• Liikenneturvallisuusteemoista keskustelu vastaanotoilla
• Liikenneturvallisuusmateriaalin esillä pitäminen odotustiloissa
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Mielenterveys- ja päihdetyö
Kuntien päihdehuolto vastaa lääkkeiden ja alkoholin väärinkäyttäjien sekä huumeiden
käyttäjien ja sekakäyttäjien palvelutarpeisiin. Mielenterveystyön tavoitteena on väestön hyvä
mielenterveys ja siihen liittyen hyvä toimintakyky ja turvallisuus. Kuntien mielenterveyspalvelut vastaavat mm. erilaisten psyykkisten häiriö- ja sairaustilojen avohoidosta ja kuntoutuksesta moniammatillisena yhteistyönä. Päihdepalveluiden tavoitteena on ehkäistä ja vähentää
päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Päihdepalvelut auttavat puolestaan erilaisissa alkoholi-, lääke- ja huumeongelmissa sekä elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.
Päihdehaittojen ehkäisemisellä ja mielenterveyden edistämisellä on vaikutusta myös liikenneturvallisuuteen, sillä noin neljännes liikennekuolemista johtuu rattijuopumuksesta. Vuosittain tapahtuu myös useita itsetuhotarkoituksessa aiheutettuja vakavia onnettomuuksia.

Toimintaesimerkkejä:
• Ajoterveyden arviointi potilaskontakteissa
• Potilaiden informointi heidän mahdollisesti heikentyneestä ajokyvystä
• Rattijuopumukseen syyllistyneiden ajoterveyden arviointi
• Alkolukon käyttö osana päihdehoitoa
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Työterveyshuolto
Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Työterveyshuollon tavoitteena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää työntekijöiden
terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa, työhön liittyvien sairauksien ja
tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työyhteisön
toimintaa. Arkiliikunnan edistäminen työmatkoilla sekä työ- ja työasiamatkojen liikennetapaturmien seuranta ja ennaltaehkäisy voidaan sisällyttää työterveyshuollossa käsiteltävien ja
keskusteltavien asioiden piiriin. Liikenneasioista keskustelu on tärkeää etenkin henkilöstöryhmissä, joissa työnkuva käsittää paljon liikkumista, kuten kotikäyntejä tekevä sosiaali- ja
terveyshuollon henkilöstö.
Toimintaesimerkkejä:
• Työterveydenhoitajien ja lääkäreiden perehdytys liikenneturvallisuustyöhön
• Liikenneteeman sisällyttäminen työterveyshuollon sopimukseen
• Keskustelut arkiliikunnan hyödyistä, mahdollisuuksista ja esteistä
• Työ- ja työasiamatkojen tapaturmariskeistä keskustelu
• Työmatkatapaturmien seuranta (yhteistyössä työsuojelun kanssa)
• Työnantajien kannustaminen erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin
• Liikenneturvallisuusmateriaalin esillä pitäminen tai jakaminen
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Vanhuspalvelut
Kunnan vanhuspalveluiden tehtävänä on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä,
toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttaviin päätöksiin. Vanhuspalvelut koostuvat tyypillisesti
kotihoidosta, asumispalveluista ja laitoshoidosta, omaishoidon tuesta sekä erilaisista muista
neuvonta ja -tukipalveluista.
Väestön ikääntyessä kunnan on huolehdittava ikäihmisten liikkumismahdollisuuksista ja
liikkumisen turvallisuudesta. Itsenäinen liikkuminen on tärkeä osa ikäihmisten elämisen
laatua. Ikäihmiset tarvitsevat tietoa kunnan liikennepalveluista, liikenneratkaisuista ja liikenteen turvallisuusnäkökulmista. Vanhuspalvelut yhteistyössä teknisen toimen kanssa varmistavat, että iäkkäiden kävelijöiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden näkökulma tulee otetuksi
huomioon liikenneympäristöä suunniteltaessa.
Kuntien vanhusneuvostojen tehtävänä on kehittää kunnan vanhuspalveluja tekemällä aloitteita, käsitellä valmisteilla olevia asioita, keskustella päätöksistä sekä antaa lausuntoja asioita
suunniteltaessa ja toteutettaessa. Vanhusneuvostot ja erilaiset iäkkäiden järjestöt ovat usein
aktiivisia yhteistyökumppaneita senioreiden liikenneturvallisuusasioissa. Erityisesti ikäihmisten näkökulmasta on hyödyllistä, jos liikenneturvallisuustyön osana pyritään parantamaan
myös liikkumisympäristön esteettömyyttä.

Toimintaesimerkkejä:
• Vanhusten parissa toimivien perehdytys liikenneturvallisuustyöhön
• Iäkkäille ja heidän omaisilleen suunnattu tiedotus ikääntymisen vaikutuksista
liikkumisen turvallisuuteen
• Iäkkäille suunnattujen teematilaisuuksien järjestäminen
• Liikenneturvallisuusteemojen käsittely ikäihmisten omissa tapahtumissa
• Vanhusneuvoston ja -järjestöjen osallistaminen liikenneturvallisuustyöhön
• Vaaranpaikka- ja esteettömyyskartoitusten laatiminen
• Liikenneturvallisuudesta huolehtiminen palveluliikenteen järjestelyissä sekä
sosiaali- ja terveyspalveluiden sijaintia koskevissa päätöksissä
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Vammaispalvelut
Kunnan vammaispalvelujen tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää
ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa
vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluiden piirin kuuluvat mm.
erilaiset kuljetuspalvelut, palveluasuminen, henkilökohtainen apu ja vaikeavammaisten
päivätoiminta.
Merkittävä osa vammaispalveluiden asiakkaista liikkuu itsenäisesti liikenteessä, joten liikenneturvallisuuteen ja liikkumismahdollisuuksiin liittyviä teemoja tulee käsitellä heidän
kanssaan. Vammaisille tärkeää on etenkin liikenneympäristön selkeys ja esteettömyys. Vammaisneuvostot ovat tärkeä yhteistyötaho vammaisten henkilöiden liikenneturvallisuuteen
liittyvissä asioissa.

Toimintaesimerkkejä:
• Vammaisten parissa toimivien perehdytys liikenneturvallisuustyöhön
• Vammaisten henkilöiden liikkumisen erityispiirteitä esille tuovien tempausten
järjestäminen (esim. Valkoisen kepin päivä)
• Vammaisneuvoston ja -järjestöjen aktivointi liikenneturvallisuustyöhön
• Vaaranpaikka- ja esteettömyyskartoitusten laatiminen esimerkiksi yhteistyössä
vanhusneuvoston kanssa
• Liikenneturvallisuudesta huolehtiminen palveluliikenteen järjestelyissä ja
sosiaali- ja terveyspalveluiden sijaintia koskevissa päätöksissä
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2.3.4 Tekniset ja ympäristöpalvelut
Tekninen toimi, kadut ja liikenne, avoin joukkoliikenne
Kunnan tehtävänä on turvata terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä asuin- ja
elinympäristö. Tekninen toimi huolehtii asemakaavoitetun alueen liikenne- ja katusuunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, usein myös ulkoilualueiden hoidosta. Teknisen toimen
vastuualueet näkyvät ja vaikuttavat jokaisen kuntalaisen arkipäivään. Yhteistyötä tehdään
maanteiden turvallisuudesta vastaavan alueellisen ELY-keskuksen kanssa. Monet kunnat
harjoittavat myös liikenteen valvontaa pysäköinninvalvonnan ja automaattisen kameravalvonnan muodossa. Teknisen toimen liikenneturvallisuustyöhön kuuluvat lisäksi kunnan
liikenteen ja liikenneturvallisuustilanteen seuranta, yhteistyö eri hallintokuntien kanssa sekä
tiedottaminen liikenteeseen ja liikennesuunnitteluun liittyvistä asioista.
Kaikilla kunnilla on tietyt lakisääteiset henkilökuljetusvelvoitteet, kuten perusopetuslain ja
vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset. Näiden järjestämisestä vastaavat kunnissa usein
sivistystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi. Kaikille avoimen joukkoliikenteen järjestäminen on
sen sijaan usein teknisen toimialan vastuulla. Joukkoliikenteen järjestäminen ei ole kuntien
lakisääteinen tehtävä, vaan kunnat voivat oman harkintansa mukaan osallistua sen rahoitukseen, suunnitteluun ja järjestämiseen. Kuntien rooli ja tehtävät joukkoliikenteen järjestämisessä ovat erilaisia riippuen kunnan asemasta (joukkoliikenteen viranomaiskaupungit,
seutuviranomaisen jäsen, muut kunnat, joiden alueella ELY-keskus toimivaltaisena viranomaisena).
Toimintaesimerkkejä:
• Henkilöstön osaamisen ylläpito liikennesuunnitteluun, rakennuttamiseen ja
ylläpitoon liittyvissä tehtävissä sekä työturvallisuuteen liittyen
• Yhtenäisten käytäntöjen määrittäminen mm. nopeusrajoitusjärjestelmän,
väistämisvelvollisuuksien, pyörätieverkkojen tai hidastepolitiikan osalta
• Liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen huomioiminen katusuunnitelmissa, liikenteen ohjaussuunnitelmissa, paikallisessa liikennepolitiikassa
• Liikenneturvallisuussuunnitelmien teettäminen ja toteuttaminen
• Liikenneturvallisuuden huomioiminen väylien hoidossa
• Liikenneturvallisuuden huomioiminen tilapäisissä liikennejärjestelyissä
• Kuntalaisilta, muilta hallintokunnilta ja luottamushenkilöiltä tuleviin
liikennettä koskeviin aloitteisiin vastaaminen
• Yhteistyö kunnan muiden hallintokuntien kanssa ja asiantuntija-avun
tarjoaminen liikenneympäristön turvallisuuteen liittyvissä asioissa
• Liikenteeseen liittyvien tutkimusten, mittausten ja selvitysten laatiminen
• Kunnan liikenneturvallisuustilanteen seuranta ja tuloksista tiedottaminen
kuntalaisille ja päättäjille
• Tiedottaminen tilapäisistä tai uusista liikenteen järjestelyistä sekä liikennettä
koskevista suunnitelmista
• Turvallisuusnäkökulmista huolehtiminen joukkoliikenteen ja pysäkkien
suunnittelussa sekä henkilökuljetusten hankinnassa
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Maankäytön suunnittelu, kaavoitus
Kunnan tulee huolehtia alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja
valvonnasta alueellaan. Kaavoitus luo edellytykset toimintojen sijainnille ja niiden tarvitsemille yhteyksille. Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan liikenneturvallisuuden kannalta
keskeisiin tekijöihin, eri kulkumuotojen liikennesuoritteeseen eli onnettomuuksille altistumiseen sekä liikkumisen ympäristöihin eli onnettomuuksien todennäköisyyteen ja vakavuuteen.
Kunnan on tärkeää turvata kaavaprosessiin asiantuntemus ja resurssit myös liikenneturvallisuussuunnittelun osalta. Kaavoitusvaiheessa liikenneturvallisuudesta huolehtiminen on
edullisempaa kuin virheiden korjaaminen myöhemmin. Kaavoitusprosesseihin sisältyy laajaa
asukasvuorovaikutusta. Näissä tilanteissa on hyvä tarvittaessa käsitellä myös liikenneturvallisuutta ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Valmiita toimintamalleja liikenneturvallisuuden huomioimiseksi osana kaavoitusprosessia ja siihen sisältyvää vuorovaikutusta on
esitetty sivulla 54 mainituissa oppaissa.

Toimintaesimerkkejä:
• Henkilöstön osaamisen ylläpito liikenneturvallisuusasioissa mm. liikenneturvallisuuden, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kaavoitusprosessissa
• Liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen tavoitteiden painottaminen
maankäyttöpolitiikassa ja kaavoituksessa
• Kaavojen ja muiden maankäytön suunnitelmien liikenneturvallisuusvaikutusten arviointi
• Liikenneturvallisuuden ja kestävien kulkutapojen huomioiminen rakennusjärjestyksen laadinnassa ja rakennuslupia myönnettäessä
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Lisätietoa liikenneturvallisuuden, kävelyn ja pyöräilyn
edistämisestä osana kaavoitusta ja rakennetun ympäristön
suunnittelua:
• Liikenneturvallisuus kaavoituksessa -opas (YM 1/2006) on tarkoitettu kaavoittajien,
liikennesuunnittelijoiden, alueellisten ympäristökeskusten, kaavaprosesseihin osallistuvien viranomaisten ja muiden osallisten käyttöön. Liikenneratkaisujen vaikutusarviointia
varten julkaisussa esitetään tarkistuslistat, joiden kysymykset tarkentuvat suunnittelun
edetessä.
• Kävely ja pyöräily kaavoituksessa -oppaassa (Liikennevirasto 2011) käsitellään kävelyn ja
pyöräilyn huomioimisen ydinasioita yleis- ja asemakaavatasoilla. Oppaassa esitellään erilaisia työkaluja kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvien kaavoitusratkaisujen saavuttamiseksi.
• Joukkoliikenteen ja maankäytön suunnittelun integrointi kaupunkiseuduilla -oppaassa (Liikennevirasto 2011) tarkastellaan joukkoliikenteen asemaa yleiskaavaprosessissa ja
sen huomioimista kaupunkiseutujen maankäytön suunnitteluprosesseissa.
• Turvallinen kaupunki -sivusto: www.turvallinenkaupunki.fi. Sivusto tarjoaa laajan näkökulman rakennetun ympäristön turvallisuuteen ja terveyteen sekä siihen, miten niitä
voidaan hyvällä suunnittelulla edistää.
• Kulkulaari-sivusto: www.kulkulaari.fi. Sivusto on kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki sisältäen tilastoja, tutkimuksia ja suunnitteluohjeita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.
• Esteetön -sivusto: www.esteeton.fi. Sivusto on Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen
kokoama laaja portaali, joka sisältää mm. rakennettuun ympäristöön ja liikkumiseen
liittyviä ohjeita, suosituksia ja määräyksiä.
• Kävelyn hakuteos Pedia: www.tut.fi/pedia. Sivustolle on koottu laajasti tietoa kävelyliikenteestä, sen hyödyistä, edistämisestä, suunnittelusta jne.
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2.3.5 Kunnan viestintäpalvelut
Liikenneturvallisuustyössä laaja-alaisella kaikille kuntalaisille tarkoitetulla sekä eri kohderyhmille suunnatulla viestinnällä on keskeinen rooli. Liikenne ja sen turvallisuus on aihe, joka
herättää huolta ja kiinnostusta – turvallisuuteen liittyviä aloitteita ja yhteydenottoja tulee
kuntiin runsaasti. Näihin teemoihin liittyvän tiedottamisen lisäksi olisi hyvä varata resursseja myös aktiiviseen ja avoimeen keskusteluun.
Kunnan tulee tiedottaa asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista
suunnitelmista, asioiden käsittelystä, osallistumismahdollisuuksista, tehdyistä ratkaisuista
ja niiden vaikutuksista. Tiedottamisen lisäksi viestinnän keinoin halutaan vaikuttaa kuntalaisten toimintaan, valintoihin ja asenteisiin liikenteessä. Ulkoinen tiedotus hoidetaan usein
kuntien nettisivuja ja tiedotuslehtiä, sosiaalista mediaa ja paikallislehtiä hyödyntäen. Paikallisia sidosryhmiä, kuten esimerkiksi kyläyhdistyksiä, vanhempainyhdistyksiä, urheiluseuroja
tai eläkeläisjärjestöjä voidaan lähestyä myös sähköpostitse.
Kunnan sisäisessä tiedotuksessa kohderyhmänä ovat kunnan työntekijät ja kunnan luottamushenkilöt. Tiedotuksen tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuustyön arvostusta ja liikenneturvallisuustietämystä kertomalla esimerkiksi ajankohtaisista liikenneturvallisuusteemoista, uusista ohjeista ja muista työssä hyödynnettävistä materiaaleista sekä kannustaa kestäviin
ja turvallisiin liikkumisvalintoihin työmatkoilla.
Toimintaesimerkkejä:
• Liikenneturvallisuusviestinnän vuosikellon suunnittelu
• Liikenneturvan, poliisin ja pelastuslaitoksen ja Trafin tiedotteiden ja uutisten
hyödyntäminen kuntaviestinnässä (myös kunnan työntekijöille suunnatussa)
• Liikenneturvallisuusaiheisten artikkeleiden julkaisu henkilöstötiedotteissa
• Oman nettisivun perustaminen poikkihallinnollisille liikenneturvallisuusasioille
(tai laajemmin kestävän liikkumisen edistämiselle)

►

TEKSTI: Anju Asunta

Vastuu turvallisuudesta kuuluu meille kaikille
Järvenpään kaupunginvaltuuston huhtikuussa hyväksymän turvallisuussuunnitelman yleisenä tavoitteena on kuntalaisen turvallinen arki. Jokainen
järvenpääläinen on avainasemassa turvallisen arjen luomisessa ja ylläpitämisessä. Tässä tehtävässä asukkaita tukevat eri viranomaiset, järjestöt ja
muut toimijat.

Järvenpään turvallisuudelle
1. Johdanto
hyvä arvosana

kostoitumalla monialaisiin työryhmiin,
jotta ongelmia voitaisiin ennalta estää
syntymästä tai niitä olisi helpompi yhdessä
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Rakennuspalovaaratilanteita on aiheutunut muun muassa hormipaloista, liesille
unohtuneista ruoista ja sähkövioista, mutta onneksi tulipaloja on ollut vain reilu
kymmenen vuosittain ja varsinaisia rakennuspaloja keskimäärin alle 10 kappaletta
vuosittain.
– Liikenteessä järvenpääläisten tulee
olla tarkkana keskustan alueella sekä suurimmissa risteyksissä ja liittymissä. Paloaseman väki toivoo myös, että järvenpääläiset tutkailisivat kotejaan, tunnistaisivat
itseensä kohdistuvat merkittävimmät vaarat, varautuisivat niihin ja varmistaisivat,
että tarvittaessa pelastuslaitos pääsee esteettä paikalle, palotarkastaja Ville Hyytiäinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta muistuttaa.

hyvinvointia.
– Esimerkiksi liikennesuunnittelulla
pyrimme edistämään turvallista liikkumiskulttuuria ja luomaan hyvät edellytykset ympäristön ja terveydenkin kannalta myönteisiin liikkumisen valintoihin,
kuten pyöräilyyn ja kävelyyn. Liikenteen
turvallisuus on aina lähtöisin kuitenkin ihmisistä; pitää muistaa ottaa muut liikkujat
huomioon, liikenneinsinööri Sari Piela
toteaa.

Kodin turvallisuus tärkeää
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Suunnitellen turvallisempaa
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Järvenpään turvallissuunnitelma vuosille 2014–2017 perustuu Järvenpään Kestävän
Kasvun ja hyvinvoinnin strategiaan 2014–2025 (kaupunkistrategia). Kaupunkistrategian ohjelmien eli kuntalaisen hyvinvointi-, elinkeino- sekä kilpailukyky- ja ympäristöohjelmien lisäksi kuntalaisten turvallisuutta parantavat useat kaupunkistrategialle

Anju Asunta

Lisätietoja
arjen turvallisuudesta
• Hae itsellesi Turvallisesti kotona -esite
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2.3.6 Kunta työnantajana
Työmatkat kävellen, pyöräillen tai autoillen ovat monille työpäivän vaarallisinta aikaa ja
työhön liittyvä liikenne on usealla työpaikalla suurin työhön liittyvä riskitekijä. Vuosittain
työmatkaliikenteessä sattuu noin 18 000 tapaturmaa. Näistä osa on vakavia ja aiheuttavat
pitkiä työkyvyttömyysaikoja ja kymmenet turmat aiheuttavat työntekijän menehtymisen.
Kunnat työnantajina voivat toimintatavoillaan kannustaa työntekijöitä turvallisiin ja järkeviin liikkumisvalintoihin.
Liikenneturvallisuusasioista tiedottamalla ja kouluttamalla parannetaan paitsi työntekijöiden
ammattitaitoa kunkin omassa tehtävässä, voidaan vaikuttaa myös työntekijöiden omaan
turvallisuuteen. Kävelyyn ja pyöräilyyn innostamalla parannetaan henkilöstön hyvinvointia
ja työssä jaksamista. Vastuullinen organisaatio kiinnittää toiminnassaan ja valinnoissaan
huomiota myös siihen, että työ- ja työmatkaliikenteestä aiheutuu mahdollisimman vähän
ympäristöhaittoja.
Liikennetapaturmien ennaltaehkäisy kuuluu myös kunnan työsuojelutoimintaan. Työturvallisuuslain mukaan jokaisella työnantajalla tulee olla työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä ja työkyvyn ylläpitämistä varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen
kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Työympäristön vaaroja
ja haittoja on jatkuvasti tarkkailtava ja tarvittaessa ryhdyttävä toimiin tapaturmien, terveysvaarojen ja muiden vaaratilanteiden selvittämiseksi ja torjumiseksi.
Työpaikan johto on avainasemassa turvallisuuskulttuurin luomisessa työyhteisöön, mutta viime kädessä talkoisiin tarvitaan koko työyhteisö. Turvallisuuden parantamiseksi on
kartoitettava lähtötilanne, asetettava tavoitteet ja suunniteltava toimintatavat tavoitteisiin
pääsemiseksi. Tavoitteet ja valitut toimintatavat voidaan kirjata toimintaohjelmaksi, käsikirjaksi tai muuksi kirjalliseksi dokumentiksi. Työn organisoinnilla ja työaikajoustoilla voidaan
vähentää sekä väsymyksestä että kiireestä johtuvia riskejä. Työmatkaturvallisuutta voidaan
edistää myös jakamalla työntekijöille tietoa ja turvavarusteita sekä järjestämällä aiheeseen
liittyviä tempauksia, kampanjoita ja koulutuksia. Työnantaja voi vaikuttaa myös työpaikan
lähiympäristön ja piha-alueen liikennejärjestelyihin.

Toimintaesimerkkejä:
• Työmatkatapaturmien seuranta
• Työmatkojen liikenneturvallisuuskartoitukset
• Turvalaitteiden käyttöön liittyvät suositukset työ- ja työasiamatkoilla
• Säännöllinen tiedottaminen ajankohtaisista liikenneturvallisuusteemoista
• Erilaiset kilpailut sekä taloudelliset kannustimet, kuten työsuhdejoukkoliikennelipun, työsuhdepyörän tai pyörähuollon tarjoaminen työntekijöille
• Kunnan osallistuminen valtakunnallisiin tempauksiin ja teemapäiviin:
Kilometrikisa, Pyöräilyviikko, Liikkujan viikko, Tapaturmapäivä jne.
• Kävelyn ja pyöräilyn kytkeminen henkilöstön tyky-toimintaan
• Työmatkaliikkuminen esille työhyvinvointia koskevissa kyselyissä

56

Osaaminen motivoi
Liikenneturvallisuustyö koskettaa jokaista kunnan toimialaa. Ei kuitenkaan ole itsestään
selvää, että kaikilla olisi riittäviä valmiuksia tai osaamista toteuttaa liikenneturvallisuustyötä
yksikössään ja tehtävissään. Liikenneturvallisuustyön keskiössä on turvallisuusmyönteinen
ja osaava henkilöstö. Myönteinen turvallisuutta arvostava ilmapiiri välittyy myös kunnan
palveluiden asiakkaille.
Kunnan henkilöstölle säännöllisesti järjestettävät perehdyttämiskoulutukset tai tietoiskut
auttavat pysymään ajan hermolla ja sisäistämään liikenneturvallisuustyön osaksi omaa arjen
työnkuvaa. Kunta voi järjestää koulutuksia myös sidosryhmien edustajille, kuten koululaiskuljettajille.
Koulutusten tavoitteena on vahvistaa toimijoiden liikennekasvatusosaamista, motivoida
liikenneturvallisuusasioiden käsittelyyn ja aktivoida toimintaan konkreettisten toimintamallien avulla. Koulutusten kautta tutuksi tulevat ko. liikkujaryhmän onnettomuuksien
erityispiirteet, liikennesäännöt, turvalaiteasiat, kasvatustyön ja viestinnän sisällöt, arjen
toimintatavat sekä erilaiset valmiit materiaalit.
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2.4 Yhteistyö
2.4.1 Monta toimijaa, erilaiset vahvuudet
Liikenneturvallisuuden parantaminen on laajasti tärkeänä pidetty tavoite. Toiminnan haaste
– ja vahvuus – on se, että tavoitetta edistävää työtä tekevät monet julkisen, yksityisen sekä
vapaaehtoissektorin toimijat.
Liikenneturvallisuusongelmien ratkominen liikkumistarpeisiin, liikennemääriin, kulkutavan
valintoihin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttamalla edellyttää eri osapuolen välistä yhteistyötä. Samanaikaisesti tarvitaan maankäyttöön, liikenneympäristöön ja kulkuneuvoihin
kohdistuvia toimia sekä liikenteen valvontaa. Elinikäinen liikennekasvatustyökin, siis ihmisten asenteisiin, tietoihin ja taitoihin vaikuttaminen, toteutuu monen tahon toimin.
Julkisen sektorin toimijat ovat ensisijaisesti vastuussa siitä, että liikenneympäristöt ja kulkuneuvot ovat turvallisia kaikille liikkujille, lainsäädäntö tukee turvallista liikkumista, ja että
liikkujalla on mahdollisuus tehdä fiksuja liikkumisen valintoja. Ilman yksityisen ja järjestökentän apua liikenneturvallisuustavoitteita ei kuitenkaan voida saavuttaa.
Eri toimijoiden vahvuuksien ja osaamisen yhteensovittaminen ja toiminnan koordinointi lisää toiminnan tehokkuutta, kun vähennetään päällekkäistä työtä ja saadaan resurssit
kohdennettua yhteisiin teemoihin. Samalla helpotetaan käytännön toimenpiteiden toteutusta. Yhteistyö ja keskustelu liikenneturvallisuustyötä tekevien kesken on tärkeää siksikin,
että käsitykset siitä, mikä on liikenneturvallisuuden kannalta pahin ongelma tai toimivin
parannuskeino, voivat asiantuntijajoukossakin vaihdella katsantokannasta riippuen. Myös
tietoa uusista keinoista ja tutkimuksista ja kokemusta eri toimintamuotojen onnistumisedellytyksistä on hyvä jakaa.
Toimiva yhteistyö edellyttää pysyvyyttä ja menettelyjä, jotka ovat kaikkien tiedossa. Yhteisesti, esimerkiksi vuoden tai kahden ajaksi, sovittavat teemat helpottavat toiminnan ideoinnissa ja tehostavat toiminnan vaikutuksia, kun asukas törmää samaan viestiin eri tilanteissa.
Motivaation kannalta on tärkeää, että yhteistyö tuottaa tulosta ja että osapuolet kokevat
saavansa siitä jotain konkreettista hyötyä. Toimintaa selkeyttää, jos voidaan määritellä eri
osapuolten roolit ja vastuut.
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2.4.2 Yhteistyömahdollisuudet eri aluetasoilla
Yhteistyön toteuttamiseen ei ole yhtä ja ainoaa oikeaa toteutustapaa. Yhteistyölle on usein
konkreettisin tarve kuntatasolla, mutta erilaisia yhteistyömuotoja voi olla myös seudullisella
ja maakunnallisella tasolla. Liikenneturvallisuustyössä eri toimijoiden välistä yhteistyötä
koordinoidaan usein erilaisten työryhmien, asiantuntijaverkostojen tai seminaarien kautta.
Kunnissa tarvitaan poikkihallinnollista yhteistyötä
Valtakunnallinen tavoite on, että paikallinen liikenneturvallisuustyö suunnitellaan ja
koordinoidaan kunnallisissa liikenneturvallisuusryhmissä. Parasta on, jos ryhmässä voidaan
käsitellä koko liikenneturvallisuustyön kenttää, eli keskustella niin liikenneympäristöön,
valvontaan kuin liikennekasvatukseen ja viestintään liittyvistä toimenpiteistä. Haasteeksi
voi osoittautua sopivan tasapainon löytäminen eri teemojen välille, mutta tässä auttaa usein
kokousten hyvä ennakkosuunnittelu.
Liikenneturvallisuusryhmän kokoonpanon perustan muodostavat tyypillisesti kunnan eri
toimialojen, Liikenneturvan, poliisin ja hieman alueesta riippuen myös ELY-keskuksen
edustajat. Ryhmään voidaan kutsua myös muita paikallisia toimijoita, joilla on aktiivista
toimintaa liikenneturvallisuuteen liittyen tai merkittävä rooli jonkun asukasryhmän parissa
tehtävässä toiminnassa. Jos kunnassa käsitellään liikenneturvallisuuden rinnalla laajasti myös
kestävän liikkumisen teemoja, voivat esimerkiksi pyöräily-yhdistys, Liikkuva koulu -hankkeen yhdyshenkilö tai kunnan hyvinvointikoordinaattori olla tarpeellisia jäseniä yhteistyöryhmässä.
Kunnan liikenneturvallisuusryhmän toiminnan perustan muodostaa ajantasainen liikenneturvallisuussuunnitelma, johon on kirjattu liikenneturvallisuustyön tavoitteet ja edistettävät
periaatteet ja toimenpiteet. Liikenneturvallisuusryhmän tehtävänä on huolehtia liikenneturvallisuustyön jatkuvuudesta ja edistää liikenneturvallisuussuunnitelmaa kunnan eri toimialoilla ja koordinoida yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Liikenneturvallisuussuunnitelman
vanhentuessa toimintaa jäntevöittää vuosittain laadittava toimintasuunnitelma. Paikallisen
liikenneturvallisuustyön tulisi tavoittaa kaikki kuntalaiset - kaikki ikäryhmät ja kaikki liikkujaryhmät.
Liikenneturvallisuusryhmän toiminnassa on tärkeää päästä toiminnan suunnittelussa mahdollisimman konkreettiselle tasolle: ideoida käyttökelpoisia rutiineja liikennekasvatuksen
arjen työhön, suunnitella ja sopia vastuista tapahtumien ja tempausten järjestämisessä, hakea
käytännön yhteistyömuotoja alueen järjestöjen ja yhteisöjen kanssa, viedä liikenneturvallisuusasioita kunnan tiedotukseen ja alueen medioille ja avustaa pienten liikenneturvallisuustoimien ohjelmoinnissa. Konkretian ohella tärkeää on resurssien realistisuus – toimintaa ei
kannata suunnitella tehtäväksi liikaa.
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Vaihtoehtoja liikenneturvallisuustyöryhmälle
Joissakin kunnissa erillisen liikenneturvallisuusasioihin keskittyvän ryhmän perustaminen
voidaan kokea raskaaksi. Jos erillisen työryhmän perustaminen ei tunnu tarkoituksenmukaiselta, voidaan liikenneturvallisuustyötä edistää jo olemassa olevissa poikkihallinnollisissa
työryhmissä. Mahdollisia vaihtoehtoja liikenneturvallisuusryhmälle ovat esimerkiksi kunnan
hyvinvointityöryhmä, turvallisuustyöryhmä ja erilaiset myös paikallisia järjestöjä kokoavat
monialaiset yhteistyöryhmät. Pienissä kunnissa liikenneturvallisuustyöryhmänä voi toimia
vaikkapa kunnan johtoryhmä. Kunnan liikenneturvallisuustyö voidaan organisoida niinkin,
että liikennekasvatukseen, viestintään ja liikkumisen ohjaukseen liittyvät asiat sekä liikenneympäristöön liittyvät asiat eriytetään omille työryhmille.
Tärkeintä on huolehtia siitä, että liikenneturvallisuusasioita käsitellään vähintään pari kertaa
vuodessa laaja-alaisesti eri ikäryhmät ja eri hallintokuntien toimintamahdollisuudet huomioiden. Liikenneturvallisuus ei saa jäädä vain tien- ja kadunpidon asiaksi. Jos liikenneturvallisuustyö nivotaan osaksi esimerkiksi hyvinvointityöryhmän toimintaa, ei ulkopuolisten
tahojen osallistuminen näihin ryhmiin ehkä aina ole yhtä luontevaa kuin varsinaisen liikenneturvallisuusryhmän tapauksessa. Liikenneturvallisuusasioissa on luonteva keskusteluyhteys
poliisin, Liikenneturvaan ja ELY-keskuksen kanssa kuitenkin arvokasta ja siitä kannattaa
kunnassa huolehtia.

Seututason yhteistyössä poikkihallinnollisuus on haaste
Paikallista liikenneturvallisuustyötä voidaan suunnitella ja koordinoida myös seudullisissa
liikenneturvallisuusryhmissä. Joillakin seuduilla toimii myös seudullisen ja kuntatason toiminnan yhdistelmä, vaikka se voidaankin kokea hieman raskaaksi.
Seudulliset liikenneturvallisuusryhmät vastaavat valtakunnallisten tai maakunnallisten
liikenneturvallisuustavoitteiden jalkauttamisesta kuntiin sekä toimivat kuntarajat ylittävän
liikenneturvallisuustyön koordinointikanavana. Kuntien edustajat vievät seuturyhmässä
käsiteltyjä asioita ja hyviä käytäntöjä eteenpäin omiin kuntiinsa. Seuturyhmä voi huolehtia
myös liikenneturvallisuustilanteen seurannasta.
Seudullisissa työryhmissä haasteena on usein poikkihallinnollisuuden toteutuminen sekä toiminnan käsittelyn siirtyminen strategisemmalle tasolle irti kuntien erityistarpeista.
Mikään ei kuitenkaan estä esimerkiksi kuntien eri hallintokuntien organisoitumista seuturyhmiksi, jotka keskittyvät liikenneturvallisuuden parantamiseen oman hallintokunnan
toiminta-alueella koko seutukunnalla. Jos kunnan muitakin palveluita tuotetaan seudullisena yhteistyönä, voi seututasolla ohjelmoitava liikenneturvallisuustyö tuntua luontevalta.
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Maakuntatasolla pääosin viranomaisyhteistyötä
Maakuntatasolla liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan ELY-keskusten vetämissä alueellisissa liikenneturvallisuusryhmissä. Maakunnalliset yhteistyöryhmät vastaavat valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden jalkauttamisesta aluetasolle. Yhteistyöryhmä tukee ja
aktivoi seutujen ja kuntien liikenneturvallisuustyötä sekä liikenneturvallisuussuunnitelmien
laadintaa.
Yhteistyö kunta- ja seututyötä tekevien kanssa toteutuu useassa maakunnassa esimerkiksi
vuosittain järjestettävissä seminaareissa tai liikenneturvallisuusfoorumeissa. Liikenneturvallisuutta käsitellään maakuntatasolla myös liikennejärjestelmäryhmissä. Näissä voidaan myös
asettaa tavoitteita paikalliselle liikenneturvallisuustyölle.

Liikenneturvallisuustoimijat ja -koordinaattorit kuntien apuna
Monilla seuduilla ja yksittäisissä kunnissakin on viime vuosina ollut liikenneturvallisuustyön tukena ns. liikenneturvallisuustoimija tai -koordinaattori, useimmiten kunnan ja
ELY-keskuksen yhdessä rahoittama asiantuntijakonsultti. Liikenneturvallisuustoimijamallin
keskeisin tavoite on kuntien liikenneturvallisuustyön tukeminen ja kehittäminen siten, että
aktiivinen liikenneturvallisuustyö kunnissa saadaan käyntiin ja jatkuvaksi. Liikenneturvallisuustoimijan käyttöönotto on perusteltua etenkin kunnissa, joissa syystä tai toisesta ei nähdä
tarvetta erillisten liikenneturvallisuustyöryhmien perustamiselle tai liikenneturvallisuustyön
toteuttaminen omin voimin koetaan vaikeaksi.
Liikenneturvallisuustoimijan tehtävät määritellään tapauskohtaisesti. Toimijan työn painopiste on usein liikennekasvatukseen ja viestintään liittyvissä toimenpiteissä. Jos kunnassa
halutaan käsitellä liikenneturvallisuutta laajemmin osana viisasta liikkumista, voi toimija
avustaa myös liikkumisen ohjauksen toimien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Liikenneturvallisuustoimijatyön toiminnan sisältöä ovat mm. koulutusten järjestäminen eri
henkilöstöryhmille ja eri liikkujaryhmille, erilaisten tapahtumien järjestäminen, tiedottaminen, aineistojen valmistelu eri tarpeisiin, tiedonvälitys hyvistä käytännöistä, hallintokuntien
yhteistyön lisääminen ja paikallisten sidosryhmien aktivointi. Usein myös liikenneturvallisuustilanteen analyysit ja suunnitelman toteutumisen seurantaan liittyvät tehtävät kuuluvat
toimijalle. Liikenneturvallisuustoimija voi toimia myös asiantuntija-apuna ja keskustelukumppanina liikenneympäristön liikenneturvallisuusparannuksia koskevassa suunnittelussa,
aloitteiden käsittelyssä ja kaavoitusasioissa.
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2.4.3 Kunnan yhteistyökumppanit
Liikenneturva
Liikenneturva on liikenne- ja viestintäministeriön valvonnassa toimiva julkisoikeudellinen
yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä. Liikenneturvan tehtävänä on vaikuttaa kansalaisten arvoihin, asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen
sekä liikenneturvallisuustietouden ja turvallisuuden arvostuksen lisäämiseen yhteiskunnassa.
Liikenneturvasta annetun lain (278/2003) mukaan organisaation tarkoitus on edistää tieliikenteen turvallisuutta tiedotuksen, valistuksen ja koulutuksen keinoin sekä omaa toimintaa
palvelevalla tutkimuksella.
Liikenneturva tarjoaa kunnille ja järjestöille työkaluja ja tietopohjaa vastuullisen ja turvallisuushakuisen liikkumisen edistämiseksi niiden omassa toiminnassa. Elinikäinen liikennekasvatus konkretisoituu Liikenneturvan alueellisten toimipisteiden kouluttaessa kunnan
kanssa yhteistyössä neuvoloiden, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten, nuorisotoimen sekä
työsuojelun henkilöstöä ja iäkkäiden kanssa toimivia. Räätälöityä koulutusta saavat myös
koululaiskuljettajat, liikennepuistojen työntekijät, kodinhoitajat, maahanmuuttajat ja lukuisat muut asiasta innostuneet ryhmät.
Esimerkkejä tehtävistä paikallisessa liikenneturvallisuustyössä:
• Osallistuu kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien laadintaan ja
liikenneturvallisuusryhmiin
• Perehdyttää eri hallintokuntien työntekijöitä liikenneturvallisuustyöhön
• Järjestää tilaisuuksia ja koulutuksia eri kohderyhmien tarpeisiin
• Tarjoaa suunnittelu- ja kouluttaja-apua tapahtumiin ja tempauksiin
• Tuottaa aineistoja, oppaita, esitteitä eri kohderyhmille
• Tuottaa ja kerää tietoa liikenneturvallisuuden tilasta ja taustatekijöistä
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Poliisi
Poliisilla on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia kansalaisten liikenneturvallisuudesta.
Liikenneturvallisuustyötä paikallispoliisissa tekevät liikennepoliisisektorit sekä valvonta- ja
hälytyssektorit. Poliisi keskittyy omassa työssään nopeusvalvontaan, päihteiden ja turvalaitteiden käytön valvontaan sekä riskikuljettajiin. Poliisin tehtävänä on puuttua myös muuhun
liikennesääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen. Valvonnan ohella poliisilla on tärkeä asiantuntijarooli muussa paikallisessa ennaltaehkäisevässä liikenneturvallisuustyössä. Poliisilla
on usein myös erinomainen käsitys alueen liikenneturvallisuusongelmista, mitä kannattaa
hyödyntää kunnan liikenneturvallisuusongelmien kartoituksessa ja parannustoimien suunnittelussa.
Esimerkkejä tehtävistä paikallisessa liikenneturvallisuustyössä:
• Liikenteen valvonta ja siihen liittyvä tiedotustoiminta
• Liikenneonnettomuuksien seuranta ja analysointi
• Lausuntojen antaminen erilaisista liikennettä koskevista suunnitelmista
• Liikenteen ohjaustehtävät erilaisissa poikkeustilanteissa
• Osallistuminen kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien laadintaan ja
liikenneturvallisuusryhmiin
• Vierailut ja luennot päiväkodeissa, oppilaitoksissa ja muissa yhteisöissä
• Paikallisiin tapahtumiin ja tempauksiin osallistuminen
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Liikennevirasto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän
kokonaisvaltaisesta kehittämisestä niin, että matkat ja kuljetukset voidaan hoitaa tehokkaasti
ja turvallisesti. ELY-keskukset vastaavat Liikenneviraston ohjaamina maanteiden hoidosta,
ylläpidosta ja kehittämisestä sekä huolehtivat osaltaan joukkoliikennepalveluiden saatavuudesta ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä.
ELY-keskus tekee liikenneturvallisuustyötä monin tavoin. Liikenneturvallisuusnäkökulma
on keskeinen kaavoituksen ohjauksessa, liikennejärjestelmän suunnittelussa sekä hankekohtaisessa suunnittelussa. Liikenneturvallisuus ohjaa myös tiestön päivittäistä hoitoa, tieverkon
kuntoa ja investointien valintaa. Myös kestäviä liikkumismuotoja tukevia toimenpiteitä
pyritään toteuttamaan entistä enemmän. Pieniä liikenneturvallisuutta parantavia toimia,
kuten suojateiden turvallisuuden parantamisia, nopeusrajoitustarkistuksia ja näkemäraivauksia ohjataan seudullisilla ja kunnallisilla liikenneturvallisuussuunnitelmilla, joita ELY-keskus
laatii yhdessä kuntien kanssa.
Esimerkkejä tehtävistä paikallisessa liikenneturvallisuustyössä:
• Maanteiden liikenneturvallisuushankkeiden ja -toimenpiteiden priorisointi,
suunnittelu ja toteutus
• Alueellisen liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen ja alueellisen
liikenneturvallisuustyön kehittäminen ja koordinointi
• Seudullisten ja kunnallisten liikenneturvallisuussuunnitelmien ja erilaisten
liikenneturvallisuuteen liittyvien selvitysten laatiminen
• Kuntien ja seutujen tukeminen liikenneturvallisuustyössä, mahdollisuuksien
mukaan osallistuminen kuntien liikenneturvallisuusryhmiin
• Toimialueensa liikenneturvallisuustilanteen seuraaminen ja analysointi
• Erilaisista liikenteeseen liittyvistä asioista tiedottaminen
• Asiakasaloitteisiin vastaaminen (maanteitä koskevat)
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Pelastuslaitos
Pelastuslaitokset ovat laaja-alaisia turvallisuuden osaajia, joilla on keskeinen rooli paikallisten
turvallisuuspalvelujen tuottamisessa ja suunnittelussa. Pelastustoimen keskeisiä tehtäviä ovat
onnettomuuksien ennaltaehkäisy, valistus- ja neuvontatehtävät, pelastustoiminta onnettomuustilanteissa ja väestönsuojelu. Liikenneonnettomuuksissa palomiesten tehtävinä on mm.
estää lisävahinkojen syntyminen, irrottaa onnettomuus autossa mahdollisesti puristuksissa
olevat henkilöt, tehdä onnettomuusauto vaarattomaksi ja avustaa sairaankuljettajia. Tieliikennepelastaminen on pelastustoimen, poliisin ja sairaankuljetuksen yhteistoimintaa.
Esimerkkejä tehtävistä paikallisessa liikenneturvallisuustyössä:
• Liikenneonnettomuuksiin liittyvät pelastustehtävät
• Liikenneonnettomuuksien seuranta ja analysointi (PRONTO)
• Vierailut ja luennot päiväkodeissa, oppilaitoksissa ja muissa yhteisöissä
• Paikallisiin tapahtumiin ja tempauksiin osallistuminen
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Liikenteen ja kuljetusalan yritykset ja etujärjestöt
Kunnissa ja alueilla toimii useita yksityisen tai järjestötahon liikenneasiantuntijatahoja, joiden osaamisen ja paikallistuntemuksen hyödyntäminen liikenneturvallisuustyössä on tärkeää
ja hyödyllistä. Liikenteenharjoittajilla ja etujärjestöillä on oman toimintansa tai edustamansa
kohderyhmän kautta usein laaja ja ajankohtainen tieto alueen liikenneturvallisuusongelmista. Liikenteessä toimiville yrityksille ja yhteisöille liikenneturvallisuuden edistäminen kuuluu
toimenkuvaan ja monet niistä osallistuvat mielellään myös paikallisiin liikenneturvallisuustapahtumiin.
Käytännön liikenneturvallisuustyössä tärkeitä toimijoita ovat mm.:
• Autokoulut
• Katsastusyritykset
• Liikennöitsijät ja liikenteenharjoittajat: linja-autonkuljettajat, koululaiskuljettajat,
taksikuskit, muu ammattiliikenne
• Auto- ja kuljetusalan järjestöt: Autoliitto ry, Rahtarit ry, SKAL ry jne.
• Auto- ja moottoriurheiluseurat
• Pyöräilyseurat, jne.
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Kansalaisjärjestöt ja yhdistykset
Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on kunnalle ja muille viranomaisille
merkittävä liikenneturvallisuustyön voimavara. Kunnan aktiivinen yhteistyö järjestö- ja
vapaaehtoiskentän toimijoiden kanssa tuo liikenneturvallisuustyöhön laajuutta sekä paljon
kaivattuja lisäresursseja etenkin tapahtumien, tempausten ja -kampanjoiden järjestämiseen. Järjestöt ja yhdistykset ovat avuksi myös liikenneturvallisuusongelmia kartoitettaessa
ja toimivat laajojen asukasryhmien äänitorvina. Paikallistoimijoiden ottaminen mukaan
liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen edesauttaa myös liikenneturvallisuustoimien hyväksyttävyyttä.

Paikallisten toimijoiden joukko vaihtelee suuresti alueittain. Kuntien liikenneturvallisuustyön näkökulmasta arvokkaita toimijoita muun muassa tempauksien
ja tapahtumien järjestäjinä ovat mm.:
• Vanhempainliitto ja -yhdistykset
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL
• 4H-järjestö
• Seurakunnat
• SPR
• Lions Club
• Kylä- ja asukasyhdistykset ja -toimikunnat
• Eläkeläisjärjestöt, vammaisjärjestöt
• Paikalliset liikunta- ja urheiluseurat, pyöräilyseurat, ympäristöjärjestöt jne.
• Metsästysseurat jne.
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3 Liikenneturvallisuussuunnitelma
3.1 Yleistä
Kokonaisuus haltuun ja suunnitelmallisuutta toimintaan
Tuloksekkaan liikenneturvallisuustyön edellytyksenä on suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen
toiminta, joka huomioi kaikki liikkujaryhmät. Liikenneturvallisuussuunnitelma on hyväksi
havaittu työkalu kunnan liikenneturvallisuustyön suuntaamiseen ja koordinointiin. Valtakunnallisena tavoitteena onkin, että jokaisessa kunnassa on ajantasainen liikenneturvallisuussuunnitelma tai sitä vastaava dokumentointi.
Liikenneturvallisuussuunnitelma on kuvaus konkreettisista tavoitteista, toimenpiteistä ja
toimintatavoista, joilla kunnan alueen ja kuntalaisten liikenneturvallisuutta parannetaan.
Suunnitelma laatiminen auttaa muodostamaan kokonaiskuvan eri tahojen toimista liikenneturvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi alueella. Näin se myös parantaa liikenneturvallisuustyön hallittavuutta, vähentää toiminnan päällekkäisyyksiä sekä edistää tiedonkulkua
niin kunnan sisällä kuin asukkaiden suuntaan. Suunnitelman avulla liikenneturvallisuus
voidaan myös kytkeä osaksi kunnan päätöksentekoa sekä eri toimialojen strategioita ja toiminnan resursointia.
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa käydään läpi kunnan liikenneturvallisuustilanne tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien, liikennekäyttäytymisen ja koetun turvallisuuden
näkökulmasta. Esille nouseviin ongelmiin etsitään ratkaisuja eri hallintokuntien tai muiden
toimijoiden työkalupakista. Yleisimmin suunnitelma sisältää kaksi liikenneturvallisuustyön
osa-aluetta. Toinen keskittyy fyysiseen ympäristöön eli siihen, mitä toimenpiteitä täytyisi
tehdä teiden ja katujen liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja miten liikenneturvallisuuskysymykset huomioidaan kaavoituksessa. Toinen kokonaisuus kiinnittää huomion asukkaiden asenteisiin, tietoihin ja taitoihin – koko eliniän kattavaan liikenneturvallisuuskasvatukseen ja viestintään.
Omana kokonaisuutenaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa on syytä käsitellä liikenneturvallisuustyön rakenteita eli sitä, miten kunnan liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan ja
seurataan, miten liikenneturvallisuus linkittyy eri toimialojen ja toimijoiden perustyöhön ja
toimintaresursseihin sekä miten asukkaat ja muut sidosryhmät otetaan mukaan liikenneturvallisuustyöhön.
Kestävien kulkumuotojen käytön edistäminen on yksi liikenneturvallisuustyön osatavoitteista ja -tehtävistä. Monin paikoin voi olla järkevää käsitellä liikenneturvallisuuden edistämisen
rinnalla kestävän liikkumisen edistämistä, siis kävelyn, pyöräilyn ja mahdollisuuksien mukaan myös joukkoliikenteen käytön lisäämistä. Näiden kahden teeman tavoitteet ja toimet
ovat paljolti samantyyppisiä. Kun kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta parannetaan, muuttuvat ne myös houkuttelevammiksi liikkumistavoiksi.
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Suunnittelualueen laajuus ja aikajänne
Liikenneturvallisuussuunnitelma laaditaan tyypillisesti joko kuntakohtaisesti tai seudullisena
yhteistyönä. Suurissa kaupungeissa liikenneturvallisuussuunnitelma voidaan laatia strategi
semmin koko kaupungin osalta ja yksityiskohtaisemmin esimerkiksi hallintokunnittain
tai kaupunginosittain. Mitä laajempi suunnittelualue, sitä haastavampaa on suunnittelussa
päästä konkreettiselle tasolle. Ja mitä yleisemmälle tasolla suunnitelma jää, sitä enemmän
tarvitaan työtä ennen kuin toimet toteutuvat.
Liikenneturvallisuussuunnitelma voidaan myös laatia osana jotain muuta suunnitelmaa,
kuten paikallista turvallisuussuunnitelmaa tai kylien turvallisuussuunnitelmaa. Tällöin on
tärkeä huolehtia siitä, ettei liikenneturvallisuusasioiden käsittely jää liian yksipuoliseksi tai
yleiselle tasolle. Parhaassa tapauksessa liikenneturvallisuussuunnitelma laaditaan aina erillisenä kokonaisuutena, joka sitten sisällytetään soveltuvin osin kunnan muihin strategioihin ja
suunnitelmiin.
Liikenneturvallisuussuunnitelmia on aiemmin laadittu noin kymmenen vuoden aikajänteellä. Nyttemmin aikajänne on lyhentynyt, etenkin toimenpidesuunnittelun osalta.
Tavoitteita linjattaessa kannattaa edelleen katsoa kauas. Toimenpiteiden suunnittelussa on
sen sijaan järkevää keskittyä lyhyelle aikajänteelle. Konkreettista ja yksityiskohtaista toiminnan suunnittelua, kuten tapahtumien ja koulutusten ohjelmointia, ei kuntaorganisaatiossa
kannata juuri kahta vuotta edemmäksi tehdä. Liikenneratkaisujen osalta aikajänne on usein
laajempi. Pahimpiin liikenneturvallisuusongelmiin on tärkeää löytää heti tehtävissä olevia
parannuksia, mutta myös laajemmat parannustarpeet ja liikenneturvallisuutta merkittävästi
parantavat ratkaisut on tarpeen tunnistaa, vaikka niihin ei vielä lähivuosina olisikaan toteutusmahdollisuuksia.
Suunnitelma olisi hyvä päivittää noin viiden vuoden välein. Joka toinen päivitys voi olla
kevyempi ja joka toinen hieman laajempi katsaus kunnan tai seudun liikenneturvallisuustilanteeseen ja keskeisiin toimintaympäristön muutoksiin. Päivitysten välissä liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan ja liikenneturvallisuustoimenpiteitä toteutetaan esimerkiksi
liikenneturvallisuustyöryhmän toimesta laadittavilla vuosisuunnitelmilla. Vuosittaiset
toimintasuunnitelmat voidaan laatia myös hallintokunnittain. Lähestymistavasta riippumatta on tärkeää, että toiminnan suunnittelu kytkeytyy liikenneturvallisuussuunnitelmassa
tehtyihin linjauksiin.
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3.2 Suunnitelman käynnistysvaihe
Suunnittelutarve ja suunnitelman hankinta
Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta voi käynnistyä monia eri tavoin. Useimmiten
alueellinen ELY-keskus on asiassa aktiivinen ja ehdottaa kunnalle suunnitelman laadintaa.
Syynä voi olla vanhentunut suunnitelma tai jokin oleellinen muutos toimintaympäristössä,
esimerkiksi kuntaliitos. Parhaassa tapauksessa tarve liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiselle herää kunnassa tai syntyy esimerkiksi hyvinvointityöryhmän, luottamushenkilöiden,
kuntalaisten tai järjestöjen aloitteesta.
Liikenneturvallisuussuunnitelmat laaditaan tyypillisesti konsulttityönä, jonka rahoituksesta
kunta ja ELY-keskus vastaavat yhdessä. Seudullisissa suunnitelmissa konsulttityön kilpailutuksen hoitaa usein ELY-keskus, mutta kuntakohtaisissa suunnitelmissa myös kunta voi
huolehtia hankinnasta. Kunta tai kunnat voivat laatia liikenneturvallisuussuunnitelman
myös omana työnään jos suunnitteluresursseja ja liikenneturvallisuuden perusosaamista
löytyy.

Nykytilan
kartoitus

•
•
•
•

Tavoitteiden
asettaminen

• Visio tai linjaukset
• Onnettomuuksien vähentäminen ja koetun
turvallisuuden parantaminen
• Liikenneturvallisuustyön painopisteet
• Seurantamittarit

Toimenpiteiden
suunnittelu

•
•
•
•

Rakenteet ja resurssit
Liikennekasvatus ja viestintä (ml. valvonta)
Liikenneympäristön parantaminen
Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi

Jatkuvan työn
suunnittelu

•
•
•
•
•

Toiminnan organisointi
Toimenpiteiden toteutuminen
Tavoitteiden saavuttaminen
Yhteistyön toimivuus
Toimintaympäristön muutoksiin reagointi

Liikenneonnettomuudet ja -tapaturmat
Liikennekäyttäytyminen ja asenteet
Koettu turvallisuus ja ongelmat
Liikennejärjestelmä ja muu toimintaympäristö

Raportointi ja hyväksyttäminen

Käynnistysvaihe

• Työn organisointi; ohjausryhmä, muut foorumit
• Työn suunnittelu; rajaukset ja painotukset,
vuoropuhelu, synergia muiden prosessien kanssa
• Tiedotus käynnistymisestä

Kuva 6. Liikenneturvallisuussuunnitelman työvaiheet.
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Poikkihallinnollinen ohjaus varmistaa laajan näkökulman
Liikenneturvallisuussuunnitelman laadintaa varten nimetään poikkihallinnollinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä vastaa suunnitelman linjauksista ja tarvittavista päätöksistä työn eri
vaiheissa. Ohjausryhmän jäsenet toimivat myös yhteyshenkilöinä, eli välittävät tietoa suunnitteluprosessista edustamalleen taholle ja tuovat sen tarpeet tietoon suunnitteluprosessiin.
Kunnan eri hallintokuntien lisäksi ohjausryhmään kutsutaan edustus alueellisesta ELYkeskuksesta, Liikenneturvasta ja poliisista. Tapauskohtaisesti ohjausryhmään voidaan kutsua
myös pelastuslaitoksen ja paikallisten sidosryhmien, esimerkiksi vanhusneuvoston tai pyöräily-yhdistyksen, edustajia. Sidosryhmäyhteistyö voidaan suunnitelmaprosessin aikana hoitaa
muutenkin kuin ohjausryhmäedustuksella, esimerkiksi seminaareissa, teemapalavereissa tai
toiminnan suunnittelutyöpajoissa. Myös kuntapäättäjien osallistuminen työn ohjaukseen
voi olla hyödyksi ja edistää liikenneturvallisuustyön resursointia. Ohjausryhmän on kuitenkin tärkeä tiedostaa se, että sen tulee tarkastella kaikkien asukasryhmien turvallisuusasioita
eikä työssä keskitytä ainoastaan liikenneympäristön parannushankkeiden edistämiseen.
Ohjausryhmänä voi myös toimia kunnan hyvinvointiryhmä, turvallisuustyöryhmä tai muu
vakiintunut ryhmä, jonka toimintaan liikenneturvallisuus liittyy ja jossa on edustus eri
hallintokunnista. Pienissä kunnissa liikenneturvallisuussuunnitelman ohjaus voi olla kunnan
johtoryhmän vastuulla. Mikäli kunnassa toimii jo liikenneturvallisuustyöryhmä, muodostaa
se luonnollisesti ohjausryhmän perustan.
Seudullisissa liikenneturvallisuussuunnitelmissa perustetaan yleensä seudullinen ohjausryhmä, johon osallistuu kustakin kunnasta yksi edustaja sekä keskeiset viranomaistahot ja
sidosryhmät. Kuntaedustajat ovat useimmiten teknisen toimen henkilöitä, toki poikkeuksiakin on. Joka tapauksessa poikkihallinnollisuuden tavoite toteutuu vain harvoin seudullisen
liikenneturvallisuussuunnitelman ohjauksessa tai se on vaikea järjestää ilman että työryhmän
koko paisuu suureksi. Seudullisissa kokoontumisissa ei usein myöskään ole mahdollista
mennä kuntakohtaisiin asioihin. Tämän vuoksi seudullisissa suunnitteluprosesseissa on
suositeltavaa perustaa lisäksi kuntakohtaiset ryhmät tai järjestää työn aikana kuntakohtaisia
tilaisuuksia, joissa poikkihallinnollisuus toteutuu.
Parhaat kokemukset liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen jälkeen vakiintuneesta liikenneturvallisuustyöstä on yleisimmin saatu niissä tapauksissa, kun kuntatason suunnitelma
on laadittu poikkihallinnollisen ryhmän ohjauksessa ja suunnitelman aikana asiaan perehtynyt ryhmä on jatkanut liikenneturvallisuusryhmänä ja vastannut suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.
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Suunnittelualueen tarpeisiin sopiva sisältö
Jokainen kunta on erilainen ja liikenneturvallisuuden ja liikenneverkon ongelmat, toiminnan kehittämistarpeet sekä toimintaympäristön haasteet vaihtelevat. Liikenneturvallisuussuunnittelun lähtökohtana tulisi aina olla paikalliset ongelmat ja erityispiirteet. Parasta on,
jos liikenneturvallisuussuunnitelman käynnistäminen voidaan rytmittää niin, että ensin
kootaan yleiskatsaus liikenneturvallisuustilanteesta, pahimmista turvallisuusongelmista ja
kunnan visioista tilastojen ja asiantuntijakommentoinnin pohjalta. Tällaisen lähtötilanteen
analyysin pohjalta on helpompi sopia ja linjata, mitä liikenneturvallisuussuunnitelmalla
tavoitellaan, mihin aiheisiin keskitytään ja mitä suunnitteluun sisällytetään.

Suunnittelutyön rajauksia voi pohtia esimerkiksi seuraavasti:
• Onko etukäteen tiedossa liikenneturvallisuuteen liittyviä ongelmia tai aihepiirejä, joihin suunnittelussa tulisi erityisesti paneutua?
• Keskitytäänkö suunnitelmassa erityisesti tietyn liikkuja- tai asukasryhmän
turvallisuusongelmiin tai esimerkiksi tietyn hallintokunnan liikenneturvallisuustyön kehittämiseen?
• Rajataanko liikenneympäristön ongelmien käsittely tietylle katu- ja tieverkon osalle tai tietyntyyppisiin ongelmiin, esimerkiksi turvattomat tien
ylitykset ja pahimmat onnettomuuskasaumakohteet?
• Kuinka laajasti kunnan työntekijöiden hyvinvointiin liittyviä liikenne- ja liikenneturvallisuuskysymyksiä käsitellään (työ- ja työasiamatkat, työliikenne)?
• Kuinka laajasti suunnittelutyössä halutaan käsitellä kestävän liikkumisen
edistämistä? Halutaanko suunnitteluun sisällyttää esimerkiksi kävelyn ja
pyöräilyn verkoston määrittelyä tai joukkoliikenteen edistämisen keinoja?
• Liittyykö kunnan toimintaympäristöön sellaisia asioita, jotka pitää huomioida suunnittelussa, esim. paljon kansainvälistä liikennettä, tulevat kuntaliitokset, merkittävät aluekehitys- tai liikennerakentamishankkeet, maastoliikenteen tai vesiliikenteen turvallisuus?

Lähtötilanteen kartoitus voidaan tehdä kunnassa oman työnä ja hankkia suunnittelukonsultti vasta sitten, kun suunnittelutyön tavoite ja painotukset on ohjausryhmän kesken
kirkastettu. Toinen vaihtoehto on hankkia konsultin suunnittelutyö kaksivaiheisena, jolloin
ensin laaditaan lähtötilanteen analyysi, minkä pohjalta ohjausryhmä päättää, mihin teemoihin ja aiheisiin suunnittelutyön resurssit suunnataan. Tärkeintä on tehdä valintoja. Muuten
käy niin, että koko laajaa aihepiiriä käsitellään yleisellä tasolla, ja toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää tarkempaa jatkosuunnittelua.
Suurissa kaupungeissa tai seuduilla voi liikenneturvallisuussuunnittelu olla järkevää järjestää
myös niin, että ensin laaditaan liikenneturvallisuusstrategia, jossa analysoidaan lähtötilanne,
määritetään tavoitteet ja valitaan toiminnan painopisteet. Ja vasta sitten tehdään painopisteille tarkemmat toimenpideohjelmat.
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Yhteistyömahdollisuudet eri prosessien kesken
Suunnitelman laadintaa käynnistettäessä kannattaa koota tieto sellaisista kunnassa vireillä
olevista suunnitelmista ja käynnissä olevat prosesseista, joilla voi olla tekemistä liikenneturvallisuustyön kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset esteettömyyden, joukkoliikenteen
tai kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen tähtäävät strategiat, katu- ja tieverkon suunnitelmat,
kaavoitusprosessit ja muut maankäytön ja kaupunkisuunnittelun suunnitelmat, paikallisen
turvallisuustyön suunnitteluprosessit, koko kunnan tai lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen ja vaikkapa kunnan henkilöstöä koskevat strategiat.

Yhteistyön mahdollisuuksia voi pohtia esimerkiksi seuraavasti:
• Minkälaisia hankkeita tai prosesseja kunnassa on käynnissä, jotka liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnassa kannattaa huomioida ja tai hyödyntää?
• Mitkä työvaiheet ovat sellaisia, joissa eri hankkeilla on synergiaa, esimerkiksi
asukaskyselyt ja -tilaisuudet tai erilaiset muut asukkaita, yhdyskuntarakennetta, liikkumista, liikennettä ja erilaisia tapaturmia koskevat nykytilan
analyysit?
• Mitä muissa prosesseissa asetettuja tavoitteita liikenneturvallisuussuunnitelman tulisi tukea? Missä prosesseissa liikenneturvallisuussuunnitelmassa
asetettavia tavoitteita voidaan hyödyntää?
• Minkälaisia olemassa olevia poikkihallinnollisia työryhmiä tai foorumeita
kunnassa tai seudulla on, joita kannattaisi hyödyntää suunnitelman laadinnassa ja jatkuvan liikenneturvallisuustyön tukena?
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Tiedottaminen ja vuorovaikutus ovat liikenneturvallisuustyötä
Liikenneturvallisuussuunnitelman laadintaan voi sisältyä laajaa vuoropuhelua ja sidosryhmien ja asukkaiden näkemysten ja kokemusten kartoittamista. Laajassa yhteistyössä valmisteltu
turvallisuussuunnitelma luo pohjan laaja-alaiselle liikenneturvallisuustyölle ja yhteistyölle
myös jatkossa. Vuorovaikutteisuuden tavoitteena on myös lisätä asukkaiden ja paikallisten
toimijoiden tietoa siitä, miten heidän kotikuntansa liikenneturvallisuustilannetta tullaan
parantamaan.
Työn käynnistymisestä on tärkeää informoida kunnan johtoa ja eri hallintokuntia, sillä
suunnitelmaprosessin aikana tullaan kysymään, ideoimaan ja suunnittelemaan eri tahoilla
tehtävää liikenneturvallisuustyötä. On hyödyllistä avata heti liikenneturvallisuustyön laajuus, sillä edelleen liikenneturvallisuus nähdään usein vain kadunpidon ja liikennesuunnittelun asiana. Eri hallintokuntien ja eri toimijoiden kanssa pidettäviin palavereihin kannattaa
varata aikaa, sillä toiminta ei kehity vain raporttitekstin perusteella.
Kaupungin liikenneturvallisuustyölle tarvitaan myös päätöksentekijöiden tuki. Turvallisuus
on useimpien kunnan luottamusmiesten arvostuksissa korkealla, mutta tieto sen syistä, parantamismahdollisuuksista tai kustannuksista voi usein kuitenkin olla puutteellinen. Päättäjäviestintää voidaan tehdä esimerkiksi lautakuntaesittelyjen tai luottamusmiehille suunnatun
kyselyn muodossa.
Asukasvuorovaikutusta kannattaa suunnitella avoimesti, uusia keinoja ja vuorovaikutuksen tarpeita pohtien. Usein keskitytään suunnitelmaprosessista viestimiseen ja liikenteen
vaaranpaikkojen selvittämiseen esimerkiksi kyselyllä. Tällainen kysely voi olla tärkeä asukasvaikuttamisen kanava, mutta sen hyöty suunnittelun kannalta kannattaa arvioida. Onko
asukaskyselyllä saatavissa sellaista tietoa esimerkiksi liikenneympäristön ongelmista, joita
asiantuntijoilla tai jo aiemmin saadun kuntalaispalautteen perusteella ei ole? Liikenneturvallisuus on osa hyvinvointia ja elinympäristön laatua. Samoin asukasvuorovaikutus voi kattaa
laajempaakin aihepiiriä kuin vain liikenneturvallisuutta ja esimerkiksi asukaskysely voidaan
tehdä osana hyvinvointisuunnitelman laadintaa.
Suunnitelman laadinta on osa liikenneturvallisuustyötä. Tiedotuksessakaan ei siis tarvitse
rajoittua kuvaamaan vain suunnitelmaprosessin tavoitteita ja vaiheita, vaan samalla voidaan
kertoa laajemmin turvallisuuden tekijöistä ja sen parantamiskeinoista. Viestintä voi olla
sisällöltään tiedottavaa tai sellaista, jolla pyritään vaikuttamaan. Jo suunnitelmavaiheessa
kannattaa muistaa molemmat tavoitteet. Viestinnän asioissa kannattaa olla avoin ja suunnitelman laadinnan aikana eteen tuleviin tiedottamisen mahdollisuuksiin kannattaa tarttua,
olipa kyse sitten kunnan henkilöstökyselystä, kaavoitusprosessiin liittyvästä asukasillasta tai
kunnan sivujen blogipalstasta.
Vuorovaikutusta ja tiedottamista voi suunnitella esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:
• Mitä tietoa asukkailta ja sidosryhmiltä tarvitaan suunnitelman laatimiseksi?
• Mitä tietoa eri kohderyhmille tulee tarjota työn eri vaiheissa?
• Mitkä ovat luontevimmat vuorovaikutuskanavat ja -menettelyt eri kohderyhmien osalta (asukkaat, järjestöt, kunnan työntekijät, päättäjät, alueella
toimiva yritykset jne.)?
• Minkälaista vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä tehdään suunnitelman
valmistumisen jälkeen?
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3.3 Nykytilan kartoitus
Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta käynnistyy nykytilan kartoituksella, jonka
tavoitteena on selvittää kestävän ja turvallisen liikkumisen nykytila ja edellytykset kunnassa
tai seudulla. Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen
edellytyksiä. Kartoitus laaditaan laajaan kunnan sisäiseen ja ulkoiseen vuoropuheluun,
olemassa oleviin suunnitelmiin ja selvityksiin sekä erilaisiin tilasto- ja rekisteriaineistoihin
perustuen. Nykytilan kartoitus käsittää ainakin seuraavat teemat:
•
•
•
•
•

Kunnan liikenneturvallisuustyön nykytila
Liikennekäyttäytyminen ja asenteet
Liikenneonnettomuudet ja -tapaturmat
Koetut liikenneturvallisuusongelmat
Liikenneympäristö ja -palvelut

Nykytilan kartoituksessa on syytä tunnistaa myös valtakunnallisessa toimintaympäristössä
tapahtuvia paikallistasolle vaikuttavia muutoksia, esim. lainsäädäntö.
Nykytilan analyysin lopputulemana on seudullinen tai kuntakohtainen yhteenveto- tai
ongelma-analyysi alueen liikenneturvallisuustyön nykytilasta sekä liikenneturvallisuuden
kannalta keskeisimmistä ongelmista ja haasteista nyt ja lähitulevaisuudessa. Analyysi toimii
lähtökohtana tavoitteiden ja painopisteiden määrittelyssä sekä tuottaa lähtötietoja myös
toimenpiteiden suunnitteluun.
Seuraavilla sivuilla on kuvattu nykytilan selvittämisen sisältöä ja esimerkkejä työmenetelmistä. Huomaa, että kaikissa liikenneturvallisuussuunnitelmissa ei ole tarpeen tehdä kaikkea,
mitä listoilla on esitetty. Listojen tarkoitus on toimia muistilistana, kun pohditaan suunnitelman sisältöä ja painotuksia kunnan tarpeista lähtien. Myöskään kaikkia analyysejä ei tarvitse tehdä liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan aluksi, vaan osa selvityksistä voidaan
suunnitella tehtäväksi myöhemmäksi, vaikka vasta suunnitelman valmistumisen jälkeen
osana jatkuvaa liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaa.
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Kunnan liikenneturvallisuustyön nykytila
• Miten liikenneturvallisuusteema on huomioitu kunnan strategioissa ja
suunnitelmissa ja eri hallintokuntien työohjeissa?
• Minkälaista liikenneturvallisuustyötä kunnassa nykyisin tehdään ja
keiden toimesta?
• Miten kunnan liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan?
• Onko liikenneturvallisuustyö resursoitu?

Jokaisella kunnalla on omanlaisensa lähtökohdat liikenneturvallisuustyölle. Kahta samanlaista kuntaa ei ole. Lähtökohdista merkittävimpiä ovat kunnan koko, organisaatiorakenne
ja palveluiden järjestämistapa. Yhtälailla keskeisiä liikenneturvallisuustyön toteutusmahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat alueellisten viranomaisten (ELY-keskus, poliisi, pelastuslaitos) ja kolmannen sektorin paikallisten toimijoiden aktiivisuus ja resurssit.
Eri kunnissa ja eri hallintokunnissa asiat myös tehdään eri tavalla ja onkin suositeltavaa
hyödyntää mahdollisimman paljon olemassa olevia toimintamalleja. Näin liikenneturvallisuustyö nivoutuu helpommin osaksi kunnan toimintaa. Kunkin kunnan nykyisten rakenteiden, toimintatapojen, käytäntöjen ja tarpeiden kuvaaminen ja ymmärtäminen luo pohjan
käytännöllisen liikenneturvallisuustyön kehittämiselle.
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Keskeisiä suunnittelun taustaksi selvitettäviä asioita ovat ainakin:
Toiminnan rakenteet
• kunnan organisaatiorakenne ja palveluiden järjestämistapa: mitä vaihtoehtoja liikenneturvallisuustyön organisoinnille löytyy
• kunnassa säännönmukaisesti laadittavat keskeiset poikkihallinnolliset strategiat ja suunnitelmat: mihin suunnitelmiin liikenneturvallisuusnäkökulma voidaan sisällyttää
• liikenneturvallisuustyön rahoitus ja muut resurssit
• päätöksenteon kytkentä liikenneturvallisuustyöhön ja sen suunnitteluun
• kunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavat ja mahdollisuudet liikenneturvallisuusviestinnässä
• kunnassa säännönmukaisesti laadittavat kyselyt asukkaille ja työntekijöille ja mahdollisuudet sisällyttää liikenneturvallisuusteeman niihin
Eri osapuolten nykyinen toiminta
• liikenneturvallisuustyö eri hallintokunnissa ja niiden toimintayksiköissä; ohjeistus,
nykyiset rutiinit, erilliset toimenpiteet
• liikenneturvallisuusarvioinnit maankäytön ja liikenteen suunnitelmissa
• paikalliset järjestöt ja niiden aktiivisuus liikenneturvallisuustyössä
• paikallisten viranomaistahojen aktiivisuus liikenneturvallisuusasioissa (poliisi, pelastuslaitos)
Yhteistyö
• liikenneturvallisuustyön koordinoinnin nykytila, onko jo toimiva liikenneturvallisuusryhmä
• hallintokuntien väliset yhteistyömuodot liikenneturvallisuustyössä
• yhteistyömallit naapurikuntien kanssa, seudullisen yhteistyön tavoite
• mahdolliset yhteistyömallit ja -foorumit liikenneturvallisuustyössä jatkossa

Mahdollisia työskentelymenetelmiä:
• kyselyt kunnan johtoryhmälle, valtuustolle ja lautakunnille
• eri hallintokunnille suunnatut kyselyt ja keskustelutilaisuudet
• hallintokuntien yhteiset keskustelutilaisuudet yhteisistä teemoista
• keskustelut tai esittelyt kunnan moniammatillisissa työryhmissä;
hyvinvointityöryhmässä, opiskeluhuollon ohjausryhmässä, vanhusja vammaisneuvostoissa
• paikallisille järjestöille ja yhdistyksille suunnatut kyselyt
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Liikenneympäristö ja -palvelut

• Minkälaiset puitteet elinympäristö tarjoaa turvalliselle ja vastuulliselle
liikkumiselle?
• Minkälaiset periaatteet ohjaavat liikenneympäristön suunnittelua?
• Miten liikenneturvallisuusasiat huomioidaan maankäytön ja liikenteen
suunnittelussa ja toteutuksessa?
• Minkälaisia suunnitelmia alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi on
tehty? Mitkä ongelmapaikat ovat jo tiedossa?
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Tiedot kunnan maankäytöstä ja palveluista:
• vireillä olevat kaavaprosessit, lähivuosien rakennuskohteet
• palveluverkkoa koskevat suunnitelmat, lähivuosien muutokset
• keskeisten toimintojen sijoittuminen (esim. koulut, päiväkodit, palvelutalot, kirjastot,
liikuntakeskukset jne.)
Tiedot liikenteestä ja liikennejärjestelyistä:
• nopeusrajoitukset, nopeusnäyttötaulut, kameravalvontapisteet jne.
• jalankulku- ja pyörätieverkot (ali- ja ylikulut, väylien hoitoluokat)
• suojatiejärjestelyt (maanteiden osalta ohjeistuksen mukaisuus)
• moporeitit
• moottorikelkkareitit
• tie- ja katuverkon hierarkia, nykyinen toiminnallisuus
• liittymäjärjestelyt (pääteiden osalta ohjeiden mukaisuus)
• valaistus ja hirvivaroitusalueet
• tasoristeykset ja niiden turvallisuusjärjestelyt
• kaikille avoimien joukkoliikennepalveluiden yleiskuvaus (reitit, tarjonta)
• koulukuljetusten järjestämistapa ja ohjeistus, havaitut ongelmat
• muut kunnan järjestämät henkilöliikenteen kuljetukset
• liikennemäärät, liikennelaskennat, tiedot liikkumisesta
• tie- ja katusuunnitelmat (keskeiset), lähivuosien rakennuskohteet
• muut liikenteen suunnitelmat ja selvitykset (työn kannalta keskeiset)
Nykyiset liikenneympäristön kehittämisperiaatteet ja tavoiteverkot:
• nopeusrajoituspolitiikka ja liikenteen rauhoittamisratkaisujen periaatteet
• taajamien ja keskustojen jalankulkupainotteiset alueet
• pyöräilyn tavoiteverkot ja laatutasotavoitteet
• eri kulkumuotojen erottelun periaatteet
• muut kunnassa käytetyt liikenneratkaisujen periaatteet: etuajo-oikeudet, joukkoliikenteen etuisuudet, pysäköinnin järjestämistapa jne.

Mahdollisia työskentelymenetelmiä:
• karttaesitykset, analyysikuvat liikenneympäristön suunnittelutyön avuksi
• tiedossa olevien toimenpidetarpeiden koonti (suunnitelmista)
• kunnan liikenneinsinöörin, rakennusmestarin, kaavoittajan, ELY:n asiantuntijoiden, aluemestareiden haastattelut ja yhteispalaverit
• paikallisille liikenteen asiantuntijatahoille suunnatut kyselyt ja haastattelut;
poliisi, autokoulut, liikennöitsijät, muu ammattiliikenne)
• liikenneympäristön parannustoimien inventointia palvelevat maastokatselmukset avainkohteisiin (kunta, ELY, poliisi yhdessä)
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Liikenneonnettomuudet ja -tapaturmat
•
•
•
•
•
•

Kuinka paljon ja minkälaisia liikenneonnettomuuksia on tapahtunut?
Minkälaisia vakavat liikenneonnettomuudet ovat olleet?
Missä onnettomuuksia tapahtuu?
Millä liikkujaryhmillä on suurin onnettomuusriski?
Poikkeaako alueen liikenneturvallisuustilanne koko maasta?
Minkälaisia kustannuksia liikenneonnettomuuksista aiheutuu?

Onnettomuustarkasteluissa päähuomio kannattaa kiinnittää kuolemiin, vakaviin loukkaantumisiin ja muihin loukkaantumisiin. Kokonaiskuvaa kannattaa kuitenkin täydentää myös
omaisuusvahinko-onnettomuuksia koskevilla tiedoilla. Käyttökelpoisia tilastoaineistoja on
esitelty oppaan luvussa 1. Onnettomuuskehityksen ja trendien tarkastelu on mielekästä
vähintään kymmenen vuoden aikajänteellä tarkasteltuna. Pidempää ajanjaksoa käytettäessä nähdään selkeämmin liikenneturvallisuudessa tapahtuneet muutokset ja suuremmassa
aineistossa satunnaisvaihtelun merkitys on yhden vuoden onnettomuusaineistoa pienempi.
Tarkempia analyysejä tehdään usein viimeisen viiden vuoden tilastoaineistoista.
Pienemmissä kunnissa onnettomuuksien määrä on usein niin pieni, että kuntatason analyysejä kannattaa tehdä vain onnettomuuksien kokonaismääristä tai monen vuoden summista.
Tarkemmat analyysit eri ikäryhmien tilanteesta ja eri onnettomuustyypeistä sekä etenkin
erilaiset onnettomuusriskien analyysit kannattaa laatia seudullisina tai maakunnallisina.
Vertailujen tekeminen valtakunnallisiin ja maakunnallisiin keskiarvoihin on tärkeää, kun
pohditaan liikenneturvallisuustilanteen erityispiirteitä.
Onnettomuustiedot (trendit ja erityispiirteet)
• liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet (vakavasti loukkaantuneet eroteltuna)
• uhrien jakauma ikäryhmittäin, kulkutavoittain ja onnettomuusluokittain
• henkilövahinko-onnettomuuksien määrä ja niiden kohdentuminen maanteille ja kaduille, taajamiin ja taajamien ulkopuolelle
• onnettomuusluokat ja -tyypit eri toimintaympäristöissä
• liikenneonnettomuuksien erityispiirteet eri ikäryhmissä ja kulkutavoilla
• kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien erityispiirteet
• onnettomuudet kartalla, onnettomuuskasaumat tai muut riskipistetarkastelut, onnettomuustiheys tietyypeittäin
• muut liikenteen tapaturmatiedot, esim. liukastumisonnettomuudet (luku 1.)
Onnettomuusriskien arviointi
• henkilövahinkojen tai henkilövahinko-onnettomuuksien määrä asukasta kohden sekä
ikäryhmittäin ikäryhmän kokoon suhteutettuna
• henkilövahinkojen tai henkilövahinko-onnettomuuksien määrä liikennesuoritteeseen
suhteutettuna esim. tietyypeittäin (jos suoritetieto saatavissa)
• onnettomuuksien vakavuusaste kokonaisuutena ja esimerkiksi onnettomuusluokittain,
aluetyypeittäin ja tietyypeittäin
Onnettomuuskustannusten arviointi
• kunnan onnettomuuskustannusten arviointi yksikkökustannusten avulla
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Liikennekäyttäytyminen ja liikenteen ilmapiiri
• Mitkä ovat yleisimpiä liikennekäyttäytymisen ongelmia?
• Minkälaiset asiat liikenteessä tai toisten tienkäyttäjien toiminnassa aiheuttavat pelkoa? Mitä parannettavaa omassa käyttäytymisessä on?
• Onko liikennekäyttäytymisen piirteissä eroja eri ikäryhmien, kulkutapojen tai eri toimintaympäristöjen välillä?
• Minkälaisia riskinottoon tai välinpitämättömyyteen liittyviä tekijöitä
liikenneonnettomuuksien taustalta löytyy?
• Mitä mieltä alueen asukkaat ovat liikenteen ilmapiiristä (liikennekulttuurista) ja sen kehityksestä?

Liikennekäyttäytyminen, avainteemoja:
• päihteiden käyttö liikenteessä (alkoholi ja huumeet)
• nopeusrajoitusten noudattaminen
• liikennevalojen noudattaminen
• suojateiden kunnioittaminen; sääntöjen tuntemus ja noudattaminen
• turvalaitteiden käyttö: esim. heijastin, pyörävalot, ajovalot autossa, pyöräilykypärä,
turvavyö, lasten turvaistuimet
• tarkkaamattomuus liikenteessä: esim. matkapuhelimen käyttö
• muita mahdollisia; ohituskäyttäytyminen, kaistanvaihdot, vilkun käyttö, suuntamerkin
näyttäminen (pyöräilijät), pyöräily jalkakäytävällä jne.
Liikennekäyttäytyminen onnettomuuksissa (sisältyy osin onnettomuusanalyysiin):
• päihdeonnettomuuksien osuus henkilövahinko-onnettomuuksista
• yksittäisonnettomuuksien osuus ja erityispiirteet
• kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien välittömien riskien ja taustariskien
analysointi, turvalaitteiden pelastavan vaikutuksen arviointi
Liikenteen ilmapiiri (sisältyy osin koetun turvallisuuden analysointiin):
• liikenteen ilmapiirin muutos ja kehityssuunnat (kokemus)
• liikenteessä pelkoa aiheuttavat tekijät
• yleisimmät havaitut liikennekäyttäytymisen ongelmat
• vakavimmiksi koetut liikennekäyttäytymisen ongelmat
Mahdollisia työskentelymenetelmiä
• liikennekäyttäytymistä ja turvalaitteiden käyttöä koskevien kysymysten
sisällyttäminen erilaisiin kyselyihin (satunnaisotantaan perustuvat kyselyt)
• paikalliset liikennekäyttäytymisen ja turvalaitteiden käytön tarkkailut
• nopeusnäyttötaulujen keräämät tiedot, liikennelaskureiden keräämät liikennemäärä- ja nopeustiedot, omat tutkaukset
• poliisin valvonta- ja sakotustilastojen hyödyntäminen
• onnettomuustilastojen hyödyntäminen (poliisi, Liikennevakuutuskeskus)
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Koetut liikenneturvallisuusongelmat
•
•
•
•

Mitä mieltä asukkaat ovat liikenneturvallisuustilanteesta?
Keiden liikenneturvallisuustilanne erityisesti huolestuttaa ja miksi?
Missä liikkuminen tuntuu turvattomalta ja miksi?
Minkälaisia esteitä liikkumisessa on eri kulkutavoilla?

Koettu liikenneturvallisuus on liikenteessä liikkujien subjektiivinen käsitys turvallisuudesta.
Turvattomuuden tai turvallisuuden kokemiseen vaikuttavat omat tiedot ja taidot (kyvyt ja
ajokokemus), omakohtaiset kokemukset onnettomuuksista, kokemus tai näkemys toisten
tienkäyttäjien toiminnasta liikenteessä, liikennejärjestelyiden koettu laatu ja turvallisuus sekä
vallitsevat liikenne- ja keliolosuhteet. Koetun turvallisuuden selvittäminen edellyttää aina
kyselyitä tai muita vuorovaikutusmenetelmiä sekä kansalaispalautteiden läpikäyntiä.
Keskeisiä kartoitettavia teemoja ovat esimerkiksi:
• liikenneturvallisuuden kokemus yleisesti ja erityisesti omassa liikkumisessa
• eri liikkujaryhmien koettu turvallisuus
• turvattomuutta aiheuttavat tekijät (itselle ja muiden liikkujaryhmien osalta)
• liikkumisessa koetut esteet ja ongelmat eri kulkutavoilla
• omakohtaiset kokemukset vaaratilanteista tai onnettomuuksista
• vaaralliseksi tai turvattomaksi koetut paikat

Mahdollisia työskentelymenetelmiä koetun turvallisuuden kartoitukseen ovat
esimerkiksi:
• liikenneturvallisuuskyselyt asukkaille ja sidosryhmille
• asukastilaisuudet, seminaarit
• kouluille (oppilaat, opettajat, huoltajat) suunnatut kysely
• vanhus- ja vammaisneuvostoille suunnatut kyselyt
• paikallisille järjestöille suunnatut kyselyt
• kunnan henkilöstökyselyt (työliikenteen turvallisuus)
• kuntaan ja ELY-keskukseen saapuneiden aloitteiden läpikäynti
• rinnakkaisprosessien hyödyntäminen (muut kyselyt) tai niissä kerätyn sidosryhmäpalautteen huomioiminen (esim. kaavahankkeet, paikalliseen turvallisuussuunnitteluun liittyvät kyselyt)

Liikenneviraston tekee kahden vuoden välein kattavan tutkimuksen ”Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin”. Vastausmäärä ei mahdollista kuntatason
analyysejä, mutta raportissa on esitetty muun muassa ELY-alueittain yhteenveto eri liikennemuotojen käyttämistä arvioista liikenneturvallisuudesta ja muusta turvallisuudentunteesta.
Liikkumisen esteitä eri liikennemuodoissa selvitetään viiden vuoden välein toteutettavassa
valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimuksessa (HLT). Myös tämän tutkimuksen tulokset
ovat käytettävissä maakuntatasolla.
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3.4 Tavoitteiden asettaminen
Mitattavat ja motivoivat tavoitteet
Tavoitteiden määrittäminen on liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan keskeisin
työvaihe. Selkeät tavoitteet tuovat liikenneturvallisuustyöhön pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Mielekkäästi asetetut ja toivottua tilannetta konkretisoivat tavoitteet motivoivat
liikenneturvallisuustyön eri osapuolia.
Tavoitteiden asettamisen lähtökohtana ovat nykytilan kartoituksen esille nostamat ongelmat
ja haasteet sekä kuntien mahdollisesti omissa strategioissaan esille nostamat painotukset.
Näiden lisäksi tavoitteiden määrittämisessä on soveltuvin osin huomioitava seuraavia ylemmän tason suunnitelmia:
• valtioneuvoston liikenneturvallisuustyötä koskevat periaatepäätökset
• valtakunnallinen tieliikenteen liikenneturvallisuussuunnitelma
• maakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma
• seudullinen tai maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma
Asetettavien tavoitteiden on hyvä olla mitattavissa ja omilla keinoilla edistettävissä sekä
kytkettävissä kunnan eri toimintoihin ja päätöksentekoon. Tavoitteet tulee myös kytkeä
toimenpiteisiin. Selkeimmin linkki säilyy, jos toimenpiteet suunnitellaan ja ryhmitellään tavoiteaiheiden mukaisesti. Näin kunnan liikenneturvallisuustyö myös luontevasti kohdentuu
akuuteimpiin ongelmiin, mikä on tuloksellisen liikenneturvallisuustyön keskeinen edellytys.
Kansallisista onnettomuusmääriä koskevista tavoitteista johdetaan usein myös kunnan tai
seudun tavoitteet liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrille. Nämä liikenneturvallisuustilanteen kokonaisuutta koskevat tavoitteet voivat sisältää esimerkiksi seuraavia aiheita:
• liikenteessä kuolleiden määrä vähenee
• liikenteessä vakavasti loukkaantuneiden määrä vähenee
• henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä laskee
• liikenneonnettomuuksien vakavuusaste laskee
• turvattomuuden tunne vähenee

84

Painotusten asettaminen tärkeää
Lisäksi on hyvä asettaa myös liikenneturvallisuustyön teemoja tai eri liikennemuotojen tai
liikkujaryhmien turvallisuutta konkretisoivia tavoitteita, joista voidaan jo helpommin johtaa
toimenpiteitä. Usein on hyvä, että nämä tavoitteet ovat usein luonteeltaan poikkihallinnollisia, eli sellaisia, että niiden saavuttamiseksi tarvitaan monen eri keinon yhdistelmää ja
useiden toimijoiden yhteistyötä. Liikenneturvallisuustyön painopisteitä koskevia tavoitteita
voivat olla esimerkiksi:
• nuorten onnettomuusriskin pienentäminen
• mopo-onnettomuuksien määrän vähentäminen
• suojateiden turvallisuuden parantaminen
• kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen taajama-alueilla
• alkoholionnettomuuksien määrän vähentäminen
• koulumatkojen turvallisuuden parantaminen
• ajonopeudet turvalliselle tasolle
• pääteiden liikenneturvallisuuden parantaminen
• työmatkojen liikennetapaturmien vähentäminen
• turvalaitteiden käytön lisääminen
• onnettomuuskasaumien määrän vähentäminen
• kohtaamisonnettomuuksien määrän vähentäminen
• ikäihmisten turvallisen liikkumisen tukeminen
Tavoitteille kannattaa hakea sopiva tarkkuustaso. Niiden tulee liittyä nykytilan kartoituksen
esille nostamiin ongelmiin sellaisella tarkkuustasolla, että ne todella kohdentavat liikenneturvallisuustoiminnan suunnittelua. Erityistavoitteiksi ei siten ole tarkoituksenmukaista
kuvata liian tarkasti yksittäisten hankkeiden toteutusta, tietyn ongelmakohteen parantamista
tai toisaalta liian yleisellä tasolla liikenneympäristön turvallisuuden tai liikenneasenteiden
parantamista
Tavoitteiden laadinnan haasteena on usein se, että tavoitteistosta muodostuu kompromissien myötä liian kattava. Kaikkia ongelmia ei kannata kuitenkaan yrittää ratkoa samalla
kertaa, koska silloin voi käydä niin, että tavoitteet eivät ohjaa tunnistamaan tärkeimpiä
tehtäviä. Tavoitevaiheessa on hyvä tarkistaa, että valitut tavoitteet koskevat niitä aiheita, joita
nykytilanteen analyysissä oli todettu ongelmiksi.
Tavoitteita muodostettaessa tulee pohtia myös sitä, miten niiden toteutumista seurataan
– tulee löytää tavoiteltaviin vaikutuksiin liittyvät mittarit. Onnettomuusmääriin liittyvissä
tavoitteissa mittaristo on helppo ja tiedot löytyvät vuosittain tilastoista. Liikenneturvallisuustyötä tai eri liikkumisryhmiä koskevissa tavoitteissa pitää usein tyytyä viitteellisempiin
mittareihin ja sellaisiin tietoihin, joista on vuosittain tai edes muutaman vuoden välein
saatavissa mitattua tietoa.

Pidemmälle katsova liikenneturvallisuusvisio
Tavoitteiden lisäksi voidaan muodostaa myös pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvisio kuva tulevaisuudesta, johon halutaan pyrkiä. Vision tulee olla tarpeeksi haastava, mutta ei
mahdoton. Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio (ns. nollavisio) ”Liikennejärjestelmä
tulee suunnitella siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä.” on hyvä lähtökohta myös paikalliseen liikenneturvallisuustyöhön. Visiota voidaan
paikallisissa suunnitelmissa laajentaa käsittelemään myös koettua turvallisuutta, kestävää
liikkumista ja liikenneturvallisuustyön yleisiä toimintatapoja ja -malleja.
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3.5 Toimenpiteiden suunnittelu
Toimenpiteiden ryhmittely
Liikenneturvallisuusongelmat ovat tyypillisesti poikkihallinnollisia ja paras tulos saavutetaan
usean samaan suuntaan vaikuttavan toimenpiteen kokonaisuutena. Niinpä toimenpideohjelman rakennetta kannattaa pohtia ennen suunnitteluun ryhtymistä.
Toimenpiteiden ryhmittely painopistealueittain selkeyttää suunnitelman kytkentää tavoitteisiin ja helpottaa seurantaa, kun taas ryhmittely vastuutahoittain (esim. hallintokunnittain)
kytkee toimenpiteet paremmin päätöksentekoon. Usein halutaan vielä tarkistaa, että toiminta kohdistuu tasapuolisesti eri tienkäyttäjäryhmiin tai alueisiin. Kannattaa olla varuillaan,
ettei valittu rakenne ohjaa liikaa toiminnan sisältöä, ja tarkistaa että toimenpideohjelma
vastaa asetettuihin tavoitteisiin.
Toimenpiteitä suunnitellaan lyhyellä (1–2 vuotta), keskipitkällä (3–5 vuotta) ja pitkällä
aikajänteellä (5–10 vuotta). Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitämiseksi on tärkeää
panostaa konkreettisiin ja helposti toteutettaviin lyhyen aikavälin toimenpiteisiin. Niissä
onnistuminen myös motivoi liikenneturvallisuustyöhön osallistuvia ja antaa turvallisuustyölle positiivista julkisuutta.
LIIKENNEKASVATUS JA VIESTINTÄ

LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET

Liikenneturvallisuustyön rakenteet
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa käsiteltävät toimenpiteet voidaan ryhmitellä kolmeen
pääryhmään. Ensimmäisen kokonaisuuden muodostavat liikenneturvallisuustyön rakenteisiin liittyvät toimenpiteet, joilla luodaan pohja jatkuvalle ja pitkäjänteiselle liikenneturvallisuustyölle. Tähän toimenpideryhmään kuuluvat mm. osaamisen kehittäminen, yhteistyömallit ja liikenneturvallisuustyön resursointi. Myös tiedonkeruu liikenneonnettomuuksista
ja -tapaturmista sekä koetuista ongelmista on keskeinen osa perusrakenteita.
Esimerkkejä suunniteltavista kokonaisuuksista:
• liikenneturvallisuusnäkökulman linkittäminen kunnan muihin strategioihin, suunnitelmiin ja toimintamalleihin
• kunnan eri henkilöstöryhmien ja muiden toimijoiden perehdyttäminen
liikenneturvallisuustyön sisältöihin ja toimintamalleihin
• liikenneturvallisuustyön resursointi eri toimialoilla, päätöksenteon kytkeminen toiminnan suunnitteluun
• jatkuvan liikenneturvallisuustyön suunnittelu; liikenneturvallisuustyön organisointi tai nykyisen toiminnan kehittäminen, liikenneturvallisuustoimijan käyttö, liikenneturvallisuustilanteen seurannan työkalut ja organisointi,
toiminnan seuranta
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Liikennekasvatus ja viestintä
Toisen kokonaisuuden muodostavat liikennekasvatustyötä, viestintää (ml. liikkumisen ohjaus) ja liikenteen valvontaa koskevat toimenpiteet, joiden suunnittelu kohdennetaan painopistealueittain. Toimenpiteiden päätavoitteena on lisätä ihmisten valmiuksia (tietoa, taitoja)
ja tahtoa huolehtia itse omasta turvallisuudestaan. Tavoitteena on myös pitää liikenneturvallisuusasioita esillä, herättää keskustelua ja sitä kautta vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin.
Esimerkkejä suunniteltavista kokonaisuuksista:
• kunnan sisäinen liikenneturvallisuusviestintä (vuosikelloajatus);
työntekijöille, virkamiesjohdolle, luottamushenkilöille
• ulkoinen liikenneturvallisuusviestintä (vuosikelloajatus); paikallismediassa,
kunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa jne.
• liikennekasvatuksen toteuttaminen kunnan eri palveluissa (perustyössä);
toimintamallien kehittäminen ja materiaalinen käyttöönottaminen
• eri liikkujaryhmille kohdennetut teematilaisuudet ja kampanjat
• laajalle yleisölle suunnatut näkymistempaukset ja kampanjat
• liikenneturvallisuusteeman huomioiminen paikallisissa tapahtumissa
• materiaalien laadinta liikennekasvatustyön tueksi
• paikalliset valvontakampanjat, valtakunnallisten ja kansainvälisten
valvontakampanjoiden paikalliset toteutukset

87

Liikenneympäristön parantaminen
Liikenneympäristön turvallisuutta parantavat toimenpiteet muodostavat kolmannen liikenneturvallisuussuunnitelmassa käsiteltävän kokonaisuuden. Toimenpide-ehdotukset voivat
olla luonteeltaan suunnitelmien laadintaan (laatu) ja suunnitteluperiaatteisiin liittyviä,
suunnittelu- ja selvitystarpeita, rakentamiskohteita tai väylien hoitoon ja ylläpitoon liittyviä
toimenpiteitä.
Toimenpiteiden muodostamista ja priorisointia ohjaavat nykytilan kartoituksen esille nostamat ongelmat sekä tavoitevaiheessa kuvatut painopistealueet, mutta myös kuntaan tai seudulle suunnitteluprosessin aikana määriteltävät liikenneympäristön suunnitteluperiaatteet.

Esimerkkejä suunnittelussa käsiteltävistä asioista, suunnitelmien arviointi ja
suunnitteluperiaatteet:
• Liikennettä, maankäyttöä ja palveluiden järjestämistä koskevien suunnitelmien liikenneturvallisuusarviointimenettelyiden kehittäminen
• Tie- ja katuverkon jäsentely: nopeustasot, rakenteelliset ratkaisut, tienylitysratkaisut, liittymätyypit, etuajo-oikeusjärjestelyt, liikennemuotojen erottelu,
joukkoliikenne-etuisuudet jne.
• Jalankulun, pyöräliikenteen ja mopoliikenteen verkon jäsentely (vaatii
usein erillisen selvityksen): jalankulkupainotteiset alueet ja kadut, pyöräilyn
verkot, jalankulun ja pyöräilyn erottelu toisistaan, mopon paikka, väylien
mitoitus ja väylätyypit, risteysjärjestelyt ja tienylitysratkaisut jne.
• Nopeusrajoitusjärjestelmä/-politiikka; nopeusrajoitukset ja niitä tukevat
liikenteen rauhoitustoimet
Esimerkkejä suunnittelussa käsiteltävistä asioista, liikenneympäristön
parantaminen:
• Selvitykset ja suunnitelmat; jatkoselvitystarpeet tiettyyn aihepiiriin tai
ongelmaan liittyen, tie- ja katusuunnitelmien laadinta, kaavojen liikenneturvallisuusarviointitarpeet, vaaranpaikka- ja esteettömyyskartoitukset jne.
• Pienet liikenneturvallisuustoimet; nopeusrajoitusten tarkistukset, nopeusnäytöt, suojatiejärjestelyt, liikenteen rauhoittamistoimet, pienet pysäkkijärjestelyt, esteettömyystoimet, liikennemerkkijärjestelyt, tiemerkinnät,
moottoriteiden ramppijärjestelyt ja pienet liittymätoimenpiteet, koulujen,
päiväkotien ja liikuntakeskusten pihajärjestelyt jne.
• Suuremmat investointihankkeet; ajonopeuksien automaattivalvonta,
liittymäjärjestelyt, liikennevalot, kaiteiden rakentaminen ja kunnostus, alitai ylikulkujen rakentaminen, jalankulku- ja pyöräteiden rakentaminen,
keskikaiteiden rakentaminen, tasoristeysten parantaminen tai poistaminen,
tievalaistuksen rakentaminen ja saneeraus, riista-aidat jne.
• Hoito ja ylläpito; väylien kunnossapito (kesä ja talvi) ja sen kehittämistarpeet, päällysteiden uusiminen, kelirikkokorjaukset, ajoratamerkintöjen ylläpito, riista-alueiden raivaukset, näkemäraivaukset, varusteiden ja laitteiden
hoito ja ylläpito (kaiteet, liikennemerkit, opasteet) jne.

88

Toimenpiteiden valinta ja priorisointi
Suunnittelussa ja toimenpiteiden priorisoinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota toimenpiteiden toteutuskelpoisuuteen ja vaikutuksiin. Toteutuskelpoisuuteen vaikuttavat mm.
kustannukset ja muut resurssit sekä toteutusaikataulu. Toimenpiteiden toteutuksen vaatimien prosessien aikataulun tulee olla realistinen ja eri toimijoiden välisen vastuunjaon selkeä.
Mitä lyhyemmällä aikavälillä toimenpiteitä suunnitellaan, sitä yksityiskohtaisempaa suunnittelun ja toimien vastuunjaon tulee olla.
Liikenneturvallisuustyön tarkkojen vaikutusten arvioiminen on usein erittäin vaikeaa, monesti jopa mahdotonta. Monien liikenneturvallisuustyön toimenpiteiden osalta (liikennekasvatustyö, tiedotus, uudet toimintatavat, yhteistyön lisääminen, suunnitteluperiaatteiden
kehittäminen) ei ole olemassa yhteismitallista vaikutustietoa tai yleisesti hyväksyttyä arviointimenetelmää. Maanteille esitetyille liikenneympäristön parannustoimenpiteille voidaan kuitenkin määritellä laskennallinen vuotuinen onnettomuusvähenemä Tarva MT -ohjelmalla.
Vaikka ei saadakaan tarkkoja lukuja siitä, kuinka paljon joku toimenpide vähentää onnettomuuksia tai osata arvioida kuinka paljon toimintatapa edistää tietyn liikkujaryhmän
kokemaa turvallisuutta, on silti tärkeää tunnistaa, millaisiin onnettomuuksiin tai mihin
ilmiöön toimet vaikuttavat. Taustalla on tieto siitä, mikä on liikennekäyttäytymisessä havaitun ongelman merkitys onnettomuuksia, riskiä tai vakavuutta aiheuttavana tekijänä (esim.
ylinopeudet, turvavälineiden käyttö).
Liikenneturvallisuustyö on pitkäjänteistä ja yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksia liikennekäyttäytymisen ja liikkumistottumusten muutoksina, ja lopulta parantuneena liikenneturvallisuutena, on vaikea nähdä. Liikenneturvallisuuskehitys näkyy onnettomuusmääriä ja
väestön hyvinvointia kuvaavissa tilastoissa usein vasta pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna ja
siihen vaikuttavat useat toimenpiteet ja yhteiskunnan muutossuunnat yhdessä.
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3.6 Liikenneturvallisuustyön suunnittelu
Jatkuvan liikenneturvallisuustyön toimintamallin suunnittelu on osa rakenteisiin liittyvää
toimenpidekokonaisuutta. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa tulee kuvata liikenneturvallisuustyön organisointi kunnassa ja seudulla sekä liikenneturvallisuustyön seuranta. Toimintamalliin liittyen on hyvä sopia ainakin seuraavia asioita:
• liikenneturvallisuustyön rutiinit eri hallintokuntien ja sidosryhmien päivittäisessä
työssä: eri toimijoiden työnjako, käytännön toimintamallit, toiminnan sisällöt jne.
• liikenneturvallisuustyön koordinointi liikenneturvallisuusryhmän tai muun poikkihallinnollisen ryhmän toimesta (ks. luku 2.): toiminnan tavoitteet, toimintatavat, osapuolet ja niiden tehtävät, toiminnan raportointi jne.
• muut liikenneturvallisuustyön foorumit kunnassa ja seudulla
• seurannan tehtävät; seurattavat asiat ja seurantamenettelyt, seurannan vastuunjako,
seurannan raportointi, tuloksista viestiminen
Liikenneturvallisuussuunnitelma ohjaa kunnan liikenneturvallisuustyötä sekä lyhyellä että
pitkällä aikavälillä. Suunnitelmaa laadittaessa muotoutuu usein hyvä käsitys lähiaikojen
toimista, mutta vuoden tai kahden päästä suunnitelman valmistumisesta voi vaarana olla,
että into ja toiminta väljähtyvät. Liikenneturvallisuustyötä jäntevöittää, jos rutiiniksi muodostuu laatia toiminnalle tarkemmat vuosisuunnitelmat joko liikenneturvallisuustyöryhmän
toimesta tai erikseen hallintokunnittain. Vuosisuunnittelussa tärkeää on se, että toiminta
on resursseihin nähden realistinen, ja että vastuut ja aikataulut jatkotoimien edistämiselle
sovitaan selkeästi. Myös toiminnan näkyväksi tekeminen on tärkeää, oli kyse sitten kuinka
pienistä ja rutiininomaisista asioista tahansa.
Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumista on hyvä seurata säännöllisesti. Sekin tukee
liikenneturvallisuustyön jatkuvuutta kunnassa. Seuranta voi sisältää vuosittaisen toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen tai seurantakatsauksen laatimisen. Niistä on hyvä myös
tiedottaa asukkaille, kunnan virkamiehille ja päätöksentekijöille. Seurannassa ei tarvitse
rajoittua ainoastaan laaditun suunnitelman sisältöön, vaan tärkeää on myös arvioida, onko
toimintaympäristössä tapahtunut tai tulossa sellaisia muutoksia, jotka tulisi huomioida liikenneturvallisuustyössä. Liikenneturvallisuustyötä tekevien kesken on niin ikään hyvä käydä
aina silloin tällöin keskustelua siitä, millaisia kokemuksia toiminnasta on saatu sekä tuntuuko toiminta tarpeelliselta ja tehokkaalta. Liikenneturvallisuustyötä tekevien motivaatio ja
into on hyvän toiminnan edellytys.
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Liikenneturvallisuussuunnitelman seuranta voidaan jakaa neljään osa-alueeseen:

Toimenpiteiden seuranta
• toimenpideohjelman toteutuma ja ilmenneet uudet toimenpidetarpeet
• toteutettujen toimien arviointi; aikataulutuksen ja resursoinnin onnistuminen, hyvien ja huonojen kokemusten kirjaaminen
Toiminnan vaikuttavuuden seuranta
• tavoitteiden toteutumisen arviointi niille kuvattujen mittareiden avulla
• tavoitteiden ja mittareiden toimivuus
Yhteistyön ja toiminnan rakenteiden seuranta
• vastuunjaon onnistuminen
• yhteistyömallien toimivuus, eri osapuolten motivaatio
• henkilöstö- tai hallintorakenteiden muutokset ja niihin reagointi
• ajankohtaisten uusien suunnitelmien ja strategioiden huomiointi
Toimintaympäristön muutoksiin reagointi
• paikalliset muutokset, esim. palveluverkon muutokset, kuntaliitokset
• valtakunnalliset uudistukset ja niiden vaikutukset paikallistasolle (esim.
lainsäädäntö, aluehallinnon uudistukset)
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3.7 Hyväksyttäminen ja raportointi
Suunnitelman hyväksyttäminen
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettävät toimenpiteet vaativat resursseja - rahaa ja
henkilötyötä. Suunnitelma onkin tarpeen käsitellä ja tarpeen mukaan hyväksyttää niillä tahoilla, joiden käsissä on toiminnan resurssit. Kunnan koosta ja päätöksentekojärjestelmästä
riippuen tämä taho voi olla esimerkiksi kunnan johtoryhmä, kunkin toimialan lautakunta,
kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto.
Liikenneturvallisuussuunnitelman lähtökipinä voi vaihdella. Tarve, josta suunnitelman
laadinta on lähtenyt, voi vaikuttaa myös siihen, miten suunnitelma kunnassa käsitellään tai
hyväksytetään. Jos suunnitelma laaditaan osana turvallisuussuunnitelmaa, hyvinvointistrategian rinnalla tai vaikkapa kaavatyön osana, hoidetaan esittely ja hyväksyttäminen näiden
prosessien mukaisesti.
Seudullisia, useamman kunnan yhteisiä suunnitelmia laadittaessa kannattaa hyväksymismenettely harkita huolella, koska sillä saattaa olla suuri vaikutus prosessin aikatauluun.
Olisi hyvä, että suunnitelman käsittelytapa olisi kaikissa seudullisen suunnitelman kunnissa
samantasoinen ja sitoutuminen seudullisiin tavoitteisiin ja linjauksiin yhtenevä.
Liikennettä koskevien suunnitelmien hyväksyttäminen koetaan joskus työlääksi, etenkin jos
suunnitelmaan sisältyvistä liikenneympäristön hankkeista on jo ennalta tiedossa risteäviä
mielipiteitä tai suuria odotuksia. Jatkotyön kannalta liikenneturvallisuussuunnitelma on
tarpeen vähintäänkin esitellä kunnan poliittisille päätöksentekijöille, vaikka sen sisältöä ei
haluttaisikaan altistaa sen päätettäväksi. Sitoutumista tulisi hakea ainakin asetettuihin tavoitteisiin ja toiminnan painopisteisiin. Suunnitelman esittely keskeisille lautakunnille on myös
tärkeää. Näin lisätään luottamusmiesten liikenneturvallisuusosaamista ja voidaan ennakoida
myöhemmin käsittelyyn tulevia liikenneturvallisuustoimenpiteitä.
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Tarkoituksenmukainen raportointi
Liikenneturvallisuussuunnitelma voidaan raportoida monella eri tavalla. Perinteisesti kaikki
liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan aikaiset työvaiheet ja niiden tulokset on raportoitu yksiin kansiin, useimmiten ELY-keskuksen julkaisusarjaan. Yhtälailla eri työvaiheiden
tulokset voidaan raportoida erillisinä työmuistioina tai kalvosarjoina ja koota vain keskeiset
tulokset tiiviiksi esitteeksi. Painotuotteita ei suunnitelmista enää useinkaan tehdä, vaan
raportit ja aineistot leviävät pääosin sähköisessä muodossa.
Raportointitavasta päätettäessä on tärkeää pohtia, millainen aineisto palvelee kuntaa tai
seutua ja tulevaa liikenneturvallisuustyötä parhaiten. On hyvä miettiä asukkaiden, kuntapäättäjien, järjestöjen ja eri hallintokuntien toiminnan näkökulmaa. Suunnitelman prosessin
ja erilaisten analyysien ja tulosten raportoinnin rinnalla kannattaa pohtia jo laajemminkin
liikenneturvallisuusviestinnän tarpeita.
Laajat raportit eivät ehkä saa laajaa lukijakuntaa, mutta yksiin kansiin koottu aineisto
saattaa helpottaa kokonaiskäsityksen luomista ja olla raporttina pitkäikäisempi. Jos liikenneturvallisuusasioista vastaavat henkilöt vaihtuvat, on uusien henkilöiden helpompi saada
kokonaisuus haltuun laajan kokonaisraportin avulla. Se, että raportti julkaistaan ELYkeskuksen julkaisuna, jolla on julkaisunumero, edistää sitä, että suunnitelma löytyy netistä
laajasti myös erilaisia muita kunnan tai laajemman alueen liikenteeseen liittyviä suunnitelmia laativien tietoon. Sen sijaan kunnan eri hallintokuntien saattaa olla vaikea mieltää ELYkeskuksen raportti omaa toimintaa ohjaavaksi asiakirjaksi.
Liikenneturvallisuussuunnitelman myötä kertyvä aineisto voidaan koota myös kunnan internet-sivustolle (tai erilliselle nettisivulle), jolloin voidaan yhdistää liikenneturvallisuudesta
ja siihen tähtäävistä toimintatavoista tiedottaminen sekä liikenneturvallisuussuunnitelman
raportointi. Tällöin suunnitelman raportoinnin voi toteuttaa yhden julkaisun sijaan erillisinä muistioina, karttoina, diaesityksinä ja toimenpideohjelmina, jotka kootaan kuitenkin
yhteen paikkaan saataville.
Raportoinnin sopivinta muotoa määrittää myös toiminnan seuranta ja siihen kytkeytyen eri
asiakirjojen päivitystarpeet. Jatkotyön kannalta on hyödyksi, jos toimintasuunnitelma toimii
vuosisuunnittelun välineenä ja siihen voi esimerkiksi päivittää tehtäväksi sovitut toimenpiteet niin, että asiakirja pysyy ajantasaisena ja tukee toiminnan koordinointia ja viestintää.
Onnettomuustilanteen analyysikin kannattaa laatia helposti päivitettäväksi, jolloin esimerkiksi sen vuosittainen esittely kuntapäättäjille muodostuu helpommin vuosittaiseksi käytännöksi. Jotta kunnan liikenneturvallisuustyön kokonaisuus pysyy hallinnassa, on se hyvä
koota vuosittain toimintakertomukseen tai seurantakatsaukseen, jossa kerrotaan toteutetuista toimista ja tavoitteiden etenemisestä (mittarit), arvioidaan toimintaympäristön muutoksia
sekä esitetään suosituksia toiminnan kehittämiseksi.

93

Raportoinnin kohderyhmät
Asukkaille on tarpeen jakaa tietoa siitä, miten kukin voi edistää omaa ja muiden liikenneturvallisuutta. Kuntalaisia on tärkeää tiedottaa myös tehtävistä liikennejärjestelyistä ja
ratkaisujen perusteista. Kuntalaisilta tulevien liikenneturvallisuusaloitteiden määrä voi olla
suuri. Erillisten palautteiden määrää voi vähentää, jos vastaukset ja perustelut voidaan esittää
ja parhaimmassa tapauksessa jopa käydä keskustelua kunnan internet-sivustolla tai sosiaalisen median keskustelupalstoilla. Tämä edellyttää kuitenkin aktiivisuutta, sillä kysymyksiin ja
keskusteluihin vastaaminen ei saa viivästyä liikaa.
Kuntapäättäjille on hyvä jakaa tietoa siitä, mikä on kunnan liikenneturvallisuustilanne, ja
mitä seurauksia onnettomuuksista aiheutuu ja millaisia toimintamuotoja ja suunnitteluperiaatteita liikenneturvallisuuden edistämiseksi halutaan edistää. Kuntapäättäjät ovat usein
kiinnostuneita erityisesti tie- ja katuverkon toimista ja niiden priorisoinnista. Viestinnän
keinoin tulee kuitenkin tavoitella sitä, että päättäjillä olisi ymmärrys liikenneturvallisuustyön laaja-alaisuudesta sekä päätöstensä vaikutuksista liikkumismahdollisuuksiin ja liikenneturvallisuuteen. Päätöksenteon kannalta keskeisiä kysymyksiä on esitetty käsikirjan toisessa
luvussa, muun muassa taulukossa 5.
Järjestöille tärkeää on tieto liikenneturvallisuustyön painopisteistä lähivuosina, jotta ne
voivat suunnitella omaa toimintaansa tukemaan yhteistä kokonaisuutta. Järjestöt kaipaavat
toimintansa tueksi myös tietoa hyvistä käytännöistä, toimintamalleista ja materiaaleista.
Kunnan ja muiden toimijoiden kanssa yhteisesti toteutettava viestintä esimerkiksi kaatumistapaturmista tai pyöräilyn edistämisestä ovat pienillä resursseilla toimiville järjestöille usein
arvokas apu.
Kuntien teknisen toimi ja muut hallintokunnat sekä ELY-keskus ovat perinteisesti suunnitelma-aineiston pääkäyttäjiä. Suunnitelman yhteydessä luodut analyysit, tavoitteistot ja
toimenpideohjelmat toimivat parhaimmillaan eri hallintokuntien omien strategioiden ja
toimintasuunnitelmien tukena, olipa kyse sitten maankäytön linjauksista, liikennekasvatuksen keinoista tai neuvolatoiminnan menettelyistä. Myös sidosryhmät voivat hyödyntää
liikenneturvallisuussuunnittelun tuottamaa materiaalia omassa toiminnassaan.

Liikenneturvallisuus Loviisan kaupungin internet-sivuilla.
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