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Esipuhe

Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena oli laa-
tia toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytän-
nönläheinen suunnitelma liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseksi Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän 
kuntien alueella. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa 
laadittiin analyysit liikenneturvallisuuden ja liikkumi-
sen nykytilanteesta sekä kuntien esteettömyydestä. 
Liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisia tai vaaral-
liseksi koettuja paikkoja selvitettiin kuntalaisille ja kou-
lulaisille suunnatun liikenneturvallisuuskyselyn avulla. 
Nykytilan analyysien pohjalta asetettiin liikenneturval-
lisuuden nollavisiota konkretisoivat tavoitteet ja paino-
pistealueet, jotka myös suuntasivat lähivuosille esitet-
täviä toimenpide-ehdotuksia.

Suunnitelman tavoitteena oli myös kuntien liiken-
neturvallisuustyön organisointi ja tukeminen, jatku-
vuuden ja arvostuksen lisääminen ja toimenpiteiden 
toteuttamisen tehostaminen. Kuntien liikennekasva-
tus-, valistus- ja tiedotustyön kehittämiseen ja akti-
vointiin seudulla osallistui useiden eri hallintokuntien 
edustajia. Kuntakohtaiset liikenneturvallisuusryhmät 
jatkavat toimijan tukemana toimintaansa laaditun 
suunnitelman toteuttamiseksi, jotta liikkuminen olisi 
turvallisempaa kunnissa.

Tämä liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin 
Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän kuntien sekä 
Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa tehtiin laajaa 
yhteistyötä eri tahojen kesken, kuten Liikenneturvan 
ja poliisin. Suunnittelutyön ohjaamisesta vastasi oh-
jausryhmä, jonka toimintaan osallistuivat:

Tarja Jääskeläinen Pohjois-Pohjanmaan ELY
Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY
Antti Mustaparta Haapavesi
Risto Rautio  Haapavesi
Aimo Lehmikangas Siikalatva
Päivi Myllylä  Siikalatva
Timo Aitto-oja  Pyhäntä
Armi Luukkonen Pyhäntä
Eero Kalmakoski Liikenneturva
Vesa Still  Poliisi

Kuntien liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön 
kehittämiseen ja aktivointiin kunnissa osallistuivat li-
säksi useiden eri hallintokuntien edustajia. Konsulttina 
työssä toimi Destia Oy Infrasuunnittelu, jossa suunni-
telmasta vastasivat projektipäällikkö DI Christel Kau-
tiala, DI Mika Räsänen, ins. (AMK) Eija Yli-Halkola, 
ins. Eila Köngäs ja ins. (AMK) Hanna Puolimatka.
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1 Johdanto Liikenneonnettomuuksista aiheutuu surua ja kärsi-
mystä sekä uhreille että heidän läheisilleen. Tämän li-
säksi liikenneonnettomuuksista seuraa myös huomat-
tavia onnettomuuskustannuksia. Suunnittelualueelle 
kohdistuvat vuotuiset liikenneonnettomuuskustannuk-
set ovat yhteensä noin 11,4 miljoonaa euroa, joista 
kuntien osuus on yhteensä noin 15–20 % eli noin kak-
si miljoonaa euroa. Liikenneturvallisuuden parantumi-
nen vaikuttaa ihmisten elämän laatuun, hyvinvointiin 
ja liikkumisvalintoihin.

Kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat olleet 
lähes kolmen vuosikymmenen ajan keskeisin työkalu 
valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden to-
teuttamiseksi käytännössä samoin kuin paikallisen lii-
kenneturvallisuustyön koordinoimisessa ja toteuttami-
sessa. Liikenneturvallisuussuunnitelmien keskeisenä 
tavoitteena on saada aikaan turvallisuushakuinen ja 
vastuullinen liikennekulttuuri. Liikenneturvallisuustyön 
lähtökohtana on usein se, miten ihminen käyttäytyy lii-
kenteessä eri kulkutavoilla, ja miten liikenneympäristö 
tukee eri kulkutapojen turvallista liikkumista ja oikean-
laisia käyttäytymismalleja.

Liikenneturvallisuusongelmien ratkominen on laa-
jempi kysymys kuin pelkästään liikenneympäristön 
parantamistoimenpiteet, joihin liikenneturvallisuustyö 
usein yksipuolisesti yhdistetään. Turvalliset liikenne-
ympäristön ratkaisut ovat tärkeitä, mutta niiden mah-
dollisuudet poistaa nykyisiä ongelmia ovat rajalliset. 
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden rin-
nalle tulee nostaa entistä enemmän kasvatukselliset 
ja viestinnälliset keinot, joilla tuetaan, motivoidaan ja 
kannustetaan ihmisiä kaikissa elämänvaiheissa teke-
mään turvallisia ja vastuullisia liikkumisvalintoja. Tä-
mä työ on elinikäistä liikennekasvatusta (kuva 1).

1.1  Lähtökohtia työn 
laadinnalle

• Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua 
vakavasti liikenteessä

• Liikennekuolemien määrä puolitetaan ja 
loukkaantumisten määrää vähennetään 
neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä vuoden 
2010 tasosta

• Suunnittelualueelle kohdistuvat vuotuiset 
liikenneonnettomuuskustannukset ovat yhteensä 
noin 11,4 miljoonaa euroa

• Liikennekasvatus on elinikäistä työtä

Kuva 1. Liikenneturvallisuus- ja liikkumisen ohjaustyön osapuolet ja sisältö.

Ihminen

Liikenneväline

Liikenne-
järjestelyt

ELY-KESKUS

KAAVOITUS

PALO- JA 
PELASTUSTOIMI

SIVISTYSTOIMI

SOSIAALITOIMI

TERVEYSTOIMI

VAPAA-AJAN T.

LIIKENNETURVA

TEKNINEN TOIMI
(liikennesuunn.)

POLIISI

KATSASTUS
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• Maankäytön ja 
liikennejärjestelmän 
suunnittelu

• Väylien suunnittelu 
ja ylläpito

• Liikenneturvallisuus-
toimenpiteet

• Liikennevalvonta
• Ajoneuvojen kunnon
tarkastus ja valvonta

• Älyliikenne, tekniikan 
kehittäminen

• Verotuksella autokan-
nan uudistumiseen
kannustaminen

Liikkumistarve =
toimintojen
saavutettavuus

Eri kulkutapojen
Käyttömahdollisuudet

Liikennejärjestelyjen
toimivuus

OSAPUOLET TOIMINTA
ASIAT, JOIHIN 
VAIKUTETAAN KOHDE TAVOITTEITA

• Kasvatus

• Koulutus

• Tiedotus, neuvonta

• Kannustus, motivointi

Asuinpaikanvalinnat
Matkojen suunnittelu
Kulkutapavalinnat
Ajoneuvovalinnat

Riskien
tunnistaminen
Sääntöjen
noudattaminen
Turvalaitteiden käyttö
Ajokunto ja terveys

Ajoneuvojen kunto,
varustelutaso

Ajoneuvokannan
uudistuminen

Yritykset, yhteisöt

Trafi, Liikennevirasto
Liikenneministeriö

LUONNONVAROJA,
TILAA SÄÄSTYY

SUJUVAMPI
LIIKENNE

PÄÄSTÖJEN
PIENENTYMINEN

VÄHEMMÄN
ONNETTO-
MUUKSIA

HYVINVOINTI
LISÄÄNTYY

RAHAA SÄÄSTYY

VIIHTYISYYS
LISÄÄNTYY

Valtakunnallisena liikenneturvallisuustavoitteena on, 
ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vaka-
vasti liikenteessä. Määrällisenä tavoitteena on, että 
liikennekuolemien määrä puolitetaan ja loukkaantu-
misten määrää vähennetään neljänneksellä vuoteen 
2020 mennessä vuoden 2010 tasosta.

Liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää vastuullista yhdyskuntarakenteen kehit-
tämistä ja kestävää liikkumiskulttuuria. Tavoitteiden 
toteutuminen edellyttää myös kokonaisvaltaista ajat-
telu- ja toimintatapaa toimenpiteiden suunnittelussa 
sekä toimijoiden tehokasta yhteistyötä tavoitteiden ja 
keinojen yhteensovittamiseksi. 
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1.2  Työn tavoitteet ja sisältö Suunnitelma sisältää tietoa kuntien väestönkehityk-
sestä, liikennejärjestelmästä, liikenneturvallisuuden ja 
asukkaiden liikkumisen nykytilasta, taajamien esteet-
tömyydestä sekä onnettomuusanalyysin. Lähtötieto-
jen, ongelma-analyysin ja valtakunnallisten tavoittei-
den perusteella liikenneturvallisuustyölle on asetettu 
omat tavoitteet. Tavoitteiden pohjalta on määritelty toi-
menpideohjelma, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia 
fyysisen liikenneympäristön parantamiseksi sekä hal-
lintokuntien liikennekasvatus- ja tiedotustyötä ohjaa-
vat toimintamallit.

Suunnitelma on laadittu laajassa vuorovaikutukses-
sa eri sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Kun-
tien asukkaiden mielipiteet, kokemukset liikenteessä 
liikkumisesta, liikenneturvallisuusongelmista ja taaja-
mien esteettömyydestä ovat olleet yksi keskeisimmistä 
lähtökohdista laadittavalle suunnitelmalle. Asukkaiden 
mielipiteitä liikkumisesta, liikenneturvallisuuden tilasta 
ja turvallisuudeltaan ongelmallisista paikoista selvitet-
tiin internetkyselyllä keväällä 2014. Työn aikana haas-
tateltiin myös sidosryhmä- ja asiantuntijatahoja.

• Laaditaan toteutusmahdollisuuksiltaan 
mahdollisimman realistinen ja käytännönläheinen 
suunnitelma liikenneturvallisuustilanteen 
parantamiseksi

• Toimenpide-ehdotuksia fyysisen 
liikenneympäristön parantamiseksi

• Hallintokuntien liikennekasvatus- ja tiedotustyötä 
ohjaavat toimintamallit

Työn tavoitteena on ollut laatia Haapaveden, Siikalat-
van ja Pyhännän kuntiin toteutusmahdollisuuksiltaan 
mahdollisimman realistinen ja käytännönläheinen 
suunnitelma liikenneturvallisuustilanteen parantami-
seksi vähintään valtakunnallisten tavoitteiden mukai-
selle tasolle.
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Kuva 2. Suunnittelualueen kunnat.

2 Lähtötietoja
2.1  Suunnittelualue

Suunnittelualueen muodostavat Haapaveden, Siika-
latvan ja Pyhännän kunnat, jotka sijaitsevat Pohjois-
Pohjanmaan maakunnassa. Kunnat muodostavat 
yhdessä Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan. Sii-
kalatva on vuonna 2009 perustettu kunta, johon lii-
tettiin Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan kun-
nat. Suunnitelma koskee kuntien alueella sijaitsevia 
maanteitä, katuverkkoja, kevyen liikenteen väyliä se-
kä yksityisteitä. Suunnittelualue on esitetty kuvassa 2.

• Suunnitelma koskee Haapaveden, Siikalatvan ja 
Pyhännän kuntien alueella sijaitsevia maanteitä, 
katuverkkoja, kevyen liikenteen väyliä sekä 
yksityisteitä

• Kuntien asukasmäärä vähenee vuoteen 2040 
mennessä yli 12 %

• Nuorten riski kuolla liikenteessä suhteessa omaan 
väestöosuuteensa on suurin ja toiseksi suurin on 
iäkkäiden
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Väestökehitys

Suunnittelualueella asuu noin 14 700 asukasta (2013). 
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kuntien asukas-
määrä tulee vähenemään vuoteen 2040 mennessä yli 
12 % (kuva 3).

Kuva 3. Asukasmäärän kehitysennuste kunnittain. (Lähde: Tilastokeskus)

Väestön nopea ikääntyminen on lähitulevaisuudessa 
koko maata koskeva trendi. Yli 65-vuotiaiden määrä 
suunnittelualueella on nyt 21 % (koko maassa 19 %). 
Ennusteen mukaan iäkkäiden osuus kasvaa suunnit-
telualueella tulevaisuudessa. Vuoteen 2040 mennes-
sä yli 65-vuotiaiden osuus kohoaa suunnittelualueella 
28 %:iin (koko maa 26 %).

Kun tarkastellaan ikäryhmiä valtakunnallisesti, iäk-
käiden riski kuolla liikenteessä suhteessa omaan vä-
estöosuuteensa on toiseksi suurin (nuorten riski on 
suurin). Väestön ikääntymisen myötä korostuu enti-
sestään tarve sovittaa yhteen vaatimuksia, jotka koh-
distuvat iäkkäiden itsenäisiin liikkumismahdollisuuk-
siin ja turvalliseen liikkumiseen. Liikenneympäristö 
ja -palvelut tulee suunnitella helppokäyttöisiksi ja es-
teettömiksi. Tällöin korostuvat erityisesti liittymäjärjes-
telyjen ja katutilan jäsentelyn selkeyteen liittyvät asiat, 
joukkoliikenteen kehittäminen toimivaksi, turvalliseksi 
ja esteettömäksi vaihtoehdoksi ikäihmisille sekä pal-
veluliikenteen tarjonnan kehittäminen niille, jotka eivät 
voi käyttää perinteistä joukkoliikennettä. Myös esimer-
kiksi kimppakyyti- ja kutsujoukkoliikennetarjonnan se-
kä muiden uusien palvelujen kehittäminen korostuu.

2.2  Liikennejärjestelmä

• Ajoneuvoliikenteen pääverkon muodostaa alueella 
valtatie 4

• Liikennemäärät ovat suurimmillaan Haapaveden 
keskustassa

• Jalankulku- ja pyöräilyväyläverkosto muodostuu 
maanteiden varsilla olevista väylistä sekä kuntien 
katuverkon pyöräteistä ja jalkakäytävistä

• Suunnittelualueella joukkoliikenteen palvelutaso 
on pääasiointisuunnilla peruspalvelutasoa

2.2.1  Ajoneuvoliikenteen verkko

Suunnittelualueen ajoneuvoliikenteen pääverkon 
muodostaa valtatie 4, joka kulkee Pulkkilan ja Rant-
silan taajamien halki. Toinen suunnittelualueen kautta 
kulkeva valtatie on 28, joka kulkee Pyhännän halki. 
Alueen ainoa kantatie 88 kulkee suunnittelualueella 
Pulkkilasta Piippolan kautta Pyhännälle. Alueella on 
useita seututeitä, joita pitkin pääsee Haapavedelle 
sekä Siikalatvan taajamiin. Lisäksi alueella on paljon 
yhdysteitä.
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Kuva 4. Maantieverkon liikennemäärät ja toiminnalliset luokat vuonna 2013. (Lähde: Liikennevirasto).

Liikennemäärät ovat suurimmillaan Haapaveden kes-
kustassa Kytöläntien ja Vanhatien välissä (6 000-12 000 
ajon/vrk) sekä Pulkkilan ja Rantsilan taajamien kohdil-
la valtatiellä 4 (3 000-6 000 ajon/vrk). Liikennemäärät 
vaihtelevat 1 500-3 000 ajon/vrk välillä muilla suunnitte-
lualueen valtatien 4 osuuksilla, Haapaveden keskustan 
tuntumassa sekä kantatiellä 88 välillä Pulkkila-Pyhäntä 
(kuva 4).

Suunnittelualueen valtateillä nopeusrajoitus on 
pääosin 100 km/h. Alemmalla maantieverkolla ja ka-
tuverkolla nopeusrajoitus vaihtelee 40–80 km/h välillä. 
Taajamissa on yleisesti alueellinen 40 km/h nopeusra-
joitus ja kylien kohdalla 60 km/h.

2.2.2  Jalankulku- ja pyöräilyväylät

Suunnittelualueen jalankulku- ja pyöräilyväyläverkos-
to koostuu maanteiden varsilla olevista väylistä se-
kä kuntien katuverkon pyöräteistä ja jalkakäytävistä. 
Haapaveden keskustassa jalankulku- ja pyöräilyväylä 
verkosto on suhteellisen kattava. Myös muissa suun-
nittelualueen taajamissa jalankulku- ja pyöräteitä on 
melko hyvin. Muualla suunnittelualueella on monin 
paikoin puutteita jalankulku- ja pyörä väylien yhtenäi-
syydessä ja laatutasossa. Parantamistarpeet sijoittu-
vat pääosin kylä- ja maaseutukeskuksiin.
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Jalankulku- ja pyörätiet on jaettu hierarkkisiin väyliin, 
joiden perusteella esimerkiksi väylien kunnossapidon 
linjaukset ja muut ratkaisut ovat määritelty. Jalankul-
ku- ja pyörätiet on jaettu pää- ja alueverkkoihin sekä 
paikkalaisreitteihin. Pääverkkossa on kuntakeskusten 
välisiä väyliä. Aluereitit ovat alueellisia pääreittejä, 
jotka yhdistävät peruspalvelut omaavat palvelukylät 
paikalliskeskustoihin sekä johtavat pääreitin lähei-
syydessä sijaitsevat palvelukylät pääreitille. Aluereitit 
yhdistävät myös paikalliskeskukset toisiinsa. Pää- ja 
alueverkko muodostavat kunnan sisällä pyöräilyn laa-
tuverkon. Lähiverkko johtaa liikenteen tonteilta pää- ja 
alueväylille. Luokittelussa on huomioitu maankäytön 
lähivuosien laajentumissuunnat. Kevyen liikenteen 
laatukäytävien kriteerit ja kartat löytyvät liitteestä 4. 

Joukkoliikenne

Suunnittelualueella joukkoliikenteen palvelutaso on 
pääasiointisuunnilla peruspalvelutasoa ja muual-
la alueella heikompaa (kuva 5). Peruspalvelutason 
määritelmänä on kaupunkiseudun pakkokäyttäjän 
vähimmäismatkustajatarpeiden tyydyttäminen. Ta-
voitteena on turvata erityisesi arjen liikkumistarpeet ja 
liikkumisen tasa-arvo. Keskusten välisten yhteyksien 
lisäksi on tarjolla hieman kuntien sisäistä liikennettä, 
joka palvelee koulukuljetuksissa ja asiointiliikentees-
sä arkisin. Vuonna 2014 Haapavesi-Oulainen vuoro 
kulki yli kymmenen kertaa arkipäivisin. Muihin suun-
tiin, Ouluun, Ylivieskaan, Kärsämäelle ja Pyhännälle, 
Haapavedeltä pääsi linja-autolla vain muutaman ker-
ran päivässä. Piippolasta kulki pari vuoroa arkipäivisin 
Oulun ja Oulaisten suuntaan sekä kerran Kärsämäel-
le. Pulkkilasta ja Rantsilasta kulki vuoroja Ouluun noin 
kymmenen kertaa arkipäivisin, noin kuusi kertaa Kär-
sämäelle, pari kertaa Oulaisiin ja Pulkkilasta kerran 
Vihantiin. Kestilästä linjoja kulki heikosti. Pyhännältä 
Piippolaan vuoroja kulki noin kuusi arkisin ja muihin 
suuntiin vain muutaman kerran päivässä.
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Kuva 5. Kartassa on esitetty joukkoliikenteen tavoitetaso Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella. (Lähde: Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus)

2.3  Aikaisemmat suunnitelmat

Alueella on voimassa vuonna 2014 valmistunut Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuun-
nitelma 2015–2018, joka on päivitys vuonna 2011 
valmistuneelle Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liiken-
neturvallisuussuunnitelmalle 2011–2014.

 

Tämä suunnitelma on ensimmäinen Haapaveden, 
Siikalatvan ja Pyhännän kuntien yhteinen liikennetur-
vallisuussuunnitelma. Aikaisempia suunnitelmia ovat 
olleet:

• Rantsilan liikenneturvallisuussuunnitelma 2005

• Rantsilan liikennekasvatussuunnitelma 2005

• Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2001

• Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 
(Kestilä, Piippola, Pulkkila, Pyhäntä) 2000

15



3 Liikkuminen ja liikenneturvallisuus 
suunnittelualueella

3.1  Liikenneonnettomuuksien 
tutkinnan taustaa

Tarkasteltaessa poliisin tietoon tulleissa liikenneonnet-
tomuuksissa loukkaantuneiden määriä ja jakaumia, on 
muistettava, että etenkin pyöräilijöiden ja jalankulkijoi-
den keskinäisten onnettomuuksien ja niissä loukkaan-
tuneiden henkilöiden määrä on todennäköisesti sel-
västi poliisin tilastoja suurempi. Tutkimuksen mukaan 
poliisin tietoon tulleissa onnettomuuksissa polkupyörä-
onnettomuuksien peittävyys olisi vain noin 20%.

3.2  Liikenneonnettomuudet 
suunnittelualueella

• Liikennevakuutuskeskuksessa toimiva 
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta 
(VALT) kokoaa tilaston onnettomuuksista, joista on 
maksettu korvausta liikennevakuutuksesta

• VALT:n tilastoissa on aineelliseen vahinkoon 
johtaneita liikenneonnettomuuksia, jotka eivät näy 
poliisin tiedoissa

• Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 
kirjataan poliisin rekistereihin, henkilövahinko-
onnettomuuksista kirjautuu rekistereihin noin 
kolmasosa

• Poliisin tietoon tulleissa onnettomuuksissa 
polkupyöräonnettomuuksien peittävyys on noin 20 %

Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suo-
messa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutus-
yhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. 
Tilastokeskus ylläpitää liikenneonnettomuustietokan-
taa poliisin onnettomuustietojen perusteella. Liiken-
nevakuutuskeskuksessa toimiva Vakuutusyhtiöiden 
liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) sen sijaan koko-
aa oman tilastonsa onnettomuuksista, joista on mak-
settu korvausta liikennevakuutuksesta. Aineisto pe-
rustuu lähinnä vakuutuksenottajien antamiin tietoihin 
ja sisältää paljon tietoa lievistä omaisuusvahinkoihin 
johtaneista onnettomuuksista. VALT:n tilastoissa on-
kin paljon sellaisia aineelliseen vahinkoon johtaneita 
liikenneonnettomuuksia, jotka eivät näy poliisin tie-
doissa. Kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet 
kirjataan poliisin rekistereihin, henkilövahinko-onnet-
tomuuksista kirjautuu noin kolmasosa ja aineellisista 
vahingoista vain pieni osa. Liikennevakuutuskeskuk-
sen organisaatioon kuuluva Vakuutusyhtiöiden liiken-
neturvallisuustoimikunta kokoaa tutkijalautakuntien 
tutkimista kuolemaan johtaneista tieliikenneonnetto-
muuksista onnettomuustietorekisteriä. Tilasto kattaa 
tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tie-
liikenneonnettomuudet vuodesta 1968 lähtien. Koko 
maan kattava vertailukelpoinen kuolemaan johtanei-
den moottoriajoneuvo-onnettomuuksien aineisto on 
käytettävissä vuodesta 1984 ja kevyen liikenteen ai-
neisto vuodesta 1997 alkaen.

• Suunnittelualueella tapahtui vuosina 2004–2013 
yhteensä 1 053 tieliikenneonnettomuutta, 
keskimäärin 105 onn./vuosi

• Liikenneturvallisuuden tila oli suunnittelualueella 
Manner-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan liikenne 
ELY:n alueen keskiarvoa hieman heikompi

• Suunnittelualueella yleisimpiä henkilövahinkoon 
johtaneita onnettomuuksia olivat 
yksittäisonnettomuudet

• Ikäryhmittäin vuosina 2009–2013 eniten 
onnettomuuksia tapahtui 15–18-vuotiaille

• Suunnittelualueella tapahtuneiden 
onnettomuuksien keskimääräiset vuotuiset 
onnettomuuskustannukset olivat vuosina 2009–
2013 noin 11,4 miljoonaa euroa

Suunnittelualueella tapahtui poliisin tilastojen mukaan 
vuosina 2004–2013 yhteensä 1 053 tieliikenneonnet-
tomuutta eli keskimäärin 105 onnettomuutta vuodes-
sa. Onnettomuuksista 17 (2 kpl/v) johti kuolemaan ja 
224 (22 kpl/v) loukkaantumiseen (kuva 6). Onnetto-
muuksissa kuoli 20 (2 henkilöä/v) henkilöä ja louk-
kaantui 341 (34 henkilöä/v) henkilöä.
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Onnettomuusanalyysin perusteella liikenneturvalli-
suuden tila oli suunnittelualueella Manner-Suomen ja 
Pohjois-Pohjanmaan liikenne ELY:n (Pohjois-Pohjan-
maan ja Kainuun maakunnat muodostavat liikenne-
ELY:n alueen) keskiarvoa heikompi. Suunnittelualu-
eella tapahtui vuosina 2009–2013 asukasmäärään 
suhteutettuna enemmän henkilövahinkoihin johtaneita 
onnettomuuksia (153 heva/100 000 as.) kuin Manner-
Suomessa (111 heva/100 000 as.) ja Pohjois-Poh-
janmaan liikenne ELY:n alueella (112 heva/100 000 
as.). Viimeisen kymmenen vuoden aikana tarkastel-
tuna suunnittelualueen henkilövahinkoon johtaneet 
onnettomuudet lähtivät laskuun vuoden 2007 jälkeen, 
mutta nousivat vuonna 2012. Vuoden 2013 henkilöva-

hinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on las-
kenut samalle tasolle kuin vuosina 2009 ja 2010.

Onnettomuusluokittain tarkasteltuna suunnittelualu-
eella yleisimpiä henkilövahinkoon johtaneita onnetto-
muuksia olivat yksittäisonnettomuudet, joita oli 45 % 
(noin 11 kpl/v) henkilövahinko-onnettomuuksista vuo-
sina 2003–2012. Henkilövahinkoon johtaneista on-
nettomuuksista 16 % oli jalankulkija-, polkupyörä- ja 
mopo-onnettomuuksia. Jalankulkija- ja polkupyörä-
onnettomuuksia tapahtui noin yksi vuodessa ja mo-
po-onnettomuuksia noin kaksi vuodessa. Vuosina 
2004–2013 henkilövahinkoon johtaneita risteämis- ja 
kohtaamisonnettomuuksia tapahtui molempia 10 % (n. 
3 kpl / v) (kuva 7).

Kuva 6. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet suunnittelualueen kunnissa, Pohjois-Pohjanmaan liikenne ELY:ssä ja Manner-
Suomessa v. 2004–2014. (Lähde: Tilastokeskus)

Kuva 7. Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet onnettomuusluokittain suunnittelualueella, Pohjois-Pohjanmaan liiken-
ne ELY:n alueella ja Manner-Suomessa vuosina 2004–2013. (Lähde: Tilastokeskus/iLIITU)
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Eri toimintaympäristöissä onnettomuusluokissa on 
suuria eroja. Suunnittelualueen pääteillä hirvi- ja ris-
teämisonnettomuudet johtivat eniten henkilövahin-
koihin vuosina 2009–2013. Taajaman ulkopuolisilla 
väylillä yksittäisonnettomuudet olivat henkilövahin-
koon johtaneista onnettomuuksista kaikkein yleisim-
piä. Taajamissa noin 50 % kaikista henkilövahinkoon 
johtaneista onnettomuuksista tapahtui jalankulkijoille, 
pyöräilijöille ja mopoilijoille (kuva 8).

Ikäryhmittäin tarkasteltuna vuosina 2009–2013 eni-
ten onnettomuuksia tapahtui nuorille 15–18-vuotiail-
le. 15–17-vuotialle onnettomuudet tapahtuivat yleen-
sä mopolla, moottoripyörällä tai auton matkustajana. 
18-vuotiaille onnettomuudet tapahtuivat pääosin au-
tolla joko kuljettajana tai matkustajana tai mopolla (ku-
va 9).

Kuva 8. Vuosina 2009–2013 tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokkiin eri toimintaympä-
ristöissä suunnittelualueella.

Kuva 9. Suunnittelualueella henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma osallisen kulkumuodon 
mukaan.
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3.2.1  Onnettomuuskustannukset

Onnettomuuskustannuksilla pyritään kuvaamaan lii-
kenneonnettomuuksien taloudellisia kustannuksia niin 
valtakunnan kuin kuntien tasolla. Suomessa käytös-
sä olevan onnettomuuskustannusmallin mukaan tie-
liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset (Tie-
liikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010) ovat 
henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin 
493 000 euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa 
onnettomuuksissa noin 3 000 euroa. Kuolemaan joh-
taneen onnettomuuden yksikköarvo on noin 2,4 mil-
joonaa euroa ja vammautumiseen johtaneen onnetto-
muuden yksikköarvo on 351 000 euroa.

Kuntien maksettavaksi onnettomuuskustannuksis-
ta kohdistuu noin 15–20 % muun muassa erilaisina 
sosiaali- ja terveystoimen menoina. Suunnittelualu-
eella tapahtuneiden onnettomuuksien keskimääräiset 
vuotuiset onnettomuuskustannukset olivat vuosina 
2009–2013 noin 11,4 miljoonaa euroa, josta kunnan 
osuus oli noin kaksi miljoonaa euroa vuosittain (tau-
lukko 1). Laskelma perustuu henkilövahinko-onnetto-
muuksien yksikköarvoihin.

Taulukko 1. Suunnittelualueen onnettomuuskustannukset kes-
kiarvo vuosilta 2009–2013.

Kunta Kustannukset yh-
teensä (M€/vuosi, 
KA 09-13)

Kunnan osuus 15-
20 % (M€/vuosi, 
KA 09-13)

Haapavesi 4,5 0,8
Siikalatva 5,2 0,9
Pyhäntä 1,7 0,3
Kunnat            
yhteensä 11,4 2

Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän asukkaiden 
liikkumistottumuksia ja mielipiteitä kuntien liikenne-
turvallisuustilanteesta selvitettiin suunnitelman laa-
timisen yhteydessä tehdyllä asukaskyselyllä. Kyse-
ly toteutettiin sähköisesti internetissä keväällä 2014. 
Kyselystä tiedotettiin muun muassa kuntien internet-
sivuilla ja paikallislehdissä. Kyselyyn saatiin yhteensä 
753 vastausta (luku sisältää koululaiskyselyyn saadut 
vastaukset 300 kpl) ja 437 ongelmakohdemerkintää. 
Vastausmäärät jakaantuivat seuraavasti: Haapave-
si 225 vastausta, Siikalatva 333 vastausta, Pyhäntä 
159 ja muut 36. Paras vastausmäärä asukasmäärään 
suhteutettuna oli Pyhännällä 10 %.

Asukaskyselyn mukaan liikkuminen alueella koet-
tiin pääasiassa erittäin tai yleensä melko turvallisek-
si. Kyselyyn vastanneista noin 40 % oli koululaisia. 
Vastaajista reilu puolet asuu taajamassa ja loput ha-
ja-asutusalueella. Koulu- tai työmatkan pituus yhteen 
suuntaan oli alle viisi kilometriä 61 %:lla vastanneista. 
Suurin osa vastanneista kulkee koulu-, työ- tai vapaa-
ajanmatkansa autolla kuljettajana. Kulkutavan vallin-
nan ratkaisee yleensä tarve yhdistää työ- ja asiointi-
matkat, matkaan kuluva aika ja helppous.

Noin 70 % vastaajista kokee henkilöauton käyttämi-
sen välttämättömäksi alueella. Reilu 40 % oli samaa 
mieltä väittämästä, että liikenneturvallisuusongelmat 
johtuvat pääosin tiellä liikkujista eikä olosuhteista. 
Vastaavasti yli 70 % oli samaa mieltä väitteestä, että 
liikenneturvallisuusongelmia voitaisiin vähentää par-
haiten liikenneympäristöä kehittämällä.

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteissa suurimmiksi 
ongelmiksi koettiin kevyen liikenteen väylien huono 
kunto, riittämättömyys, jatkuvuuden ja talvikunnossa-
pidon puutteet. Ajoneuvoliikenteen suurimmat ongel-
mat koettiin olevan maanteiden ja katujen huono kun-
to, talvikunnossapidon puutteet ja liittymäjärjestelyjen 
ongelmallisuus. Yleisimmiksi liikennerikkomuksiksi 
alueella koettiin nopeusrajoitusten noudattamatto-
muus, liian pieni turvaväli ja vilkun käyttämättömyys. 
Taajamien esteettömyyden arviointi jakoi vastaukset. 
Suurin osa vastasi taajamien esteettömyyden olevan 
”ei huono eikä hyvä”. Vastanneista noin 80 % käyttää 
aina tai yleensä heijastinta/turvaliiviä, 88 % turvavyötä 
autoillessaan ja 34 % pyöräilykypärää. Kyselyn kartta-
osion vastauskasaumay on esitetty liitteissä 1–3.

3.3  Kysely

• Kyselyyn tuli 753 vastausta ja 437 
ongelmakohdemerkintää kartalle

• Liikkuminen alueella koettiin erittäin turvalliseksi 
tai yleensä melko turvalliseksi

• Suurin osa vastanneista kulkee koulu-, työ- tai 
vapaa-ajanmatkansa autolla kuljettajana

• Noin 70 % vastaajista kokee henkilöauton 
käyttämisen välttämättömäksi alueella

• Kyselyn koululaisille suunnattuun osioon vastasi 
300 oppilasta

• Koululaisista 86 % kokee koulumatkansa 
turvalliseksi tai melko turvalliseksi
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3.3.1  Koululaiskysely

Kyselyn koululaisille suunnattuun osioon vastasi 300 
1-10 luokkalaista. Haapaveden kouluista vastasi yh-
teensä 56 oppilasta, Siikalatvan kouluista 164 oppi-
lasta ja Pyhännän koulusta 80 oppilasta. Vastanneista 
reilu puolet oli yläkoululaisia. Vastanneista 86 % kokee 
koulumatkansa turvalliseksi tai melko turvalliseksi (ku-
va 10.). Erittäin vaaralliseksi koulumatkansa vastaa-
jista kokee 5 %. Vastanneista oppilaista 40 % kulkee 
koulumatkansa pyörällä ja 32 % koulukuljetuksella.

Kuva 10. Koululaiset kokivat koulumatkansa pääasiassa turvalliseksi tai melko turvalliseksi.

Vastanneista 36 % koululaisista käyttää aina tai yleen-
sä pyöräillessä pyöräilykypärää ja 30 % käyttää aina 
tai yleensä pimeällä pyöräillessään valoja. 90 % mo-
poilevista koululaisista käyttää aina tai yleensä mo-
poillessa kypärää. 73 % käyttää aina autolla matkus-
taessaan turvavyötä tai erillistä turvaistuinta. Kyselyyn 
vastanneet koululaiset kokivat koulumatkalla ongel-
maksi muun muassa sen, ettei teitä aurata tarpeeksi 
ja liikenteessä kaahataan.
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4 Liikenneturvallisuustyön visio, 
tavoitteet ja painotukset

Valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman ta-
voitteiden saavuttaminen on jaettu neljään painopiste-
alueeseen ja niiden osatavoitteisiin seuraavasti:

4.1  Valtakunnallinen visio, 
tavoitteet ja painotukset

Liikenneturvallisuustyötä ohjaa Suomessa valtakun-
nallinen liikenneturvallisuussuunnitelma. Vuonna 
2012 valmistuneessa suunnitelmassa ”Tavoitteet to-
deksi - Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 
2014” on esitetty tieliikenteen turvallisuusvisio ja -ta-
voite: ”Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua 
vakavasti liikenteessä.”

Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 
toteuttaa tieliikenteen turvallisuuden jatkuvaa myön-
teistä kehitystä turvallisuusvision hengessä. Euroo-
pan unionin komission vuosia 2011–2020 koskevan 
liikenneturvallisuusohjelman tavoite tieliikennekuole-
mien puolittamisesta vuoteen 2020 mennessä ote-
taan huomioon kiristämällä Suomen tavoitetta ja te-
hostamalla toimenpiteitä. Liikenneturvallisuustyön 
tavoitteena on jatkuva liikenneturvallisuuden parantu-
minen siten, että vuonna 2020 tieliikenteessä kuollei-
den määrä on enintään 136 henkeä ja loukkaantunei-
den määrä enintään 5 750 henkeä.

Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua va-
kavasti liikenteessä.

Valtakunnallinen määrällinen tavoite on:

Jatkuva liikenneturvallisuuden parantuminen 
siten, että liikennekuolemien määrä puolitetaan 
ja loukkaantumisten määrää vähennetään nel-
jänneksellä vuoteen 2020 mennessä (2010 ta-
sosta).

Ajokunto

• Rattijuopumuksen vähentäminen

• Ajoterveyden arviointi

• Väsyneenä ajamisen vähentäminen

Liikennekäyttäytyminen

• Nopeusrajoituksen noudattaminen ja   
turvavarusteiden käyttö

• Nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen

Taajamien liikenneturvallisuuden kehittäminen

• Taajamaliikenteen rauhoittaminen

Maanteiden turvallisuuden parantaminen

• Kuolemien torjunta pääteillä

Valtakunnallinen turvallisuusvisio on:
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4.2  Alueellinen visio ja 
tavoitteet

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitel-
man 2015–2018 vuonna 2014. Suunnitelmaa ohjaa niin 
kutsuttu nollavisio: ”Liikennejärjestelmä on suunnitelta-
va siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua 
vakavasti liikenteessä.” Aktiivisella liikenneturvallisuus-
työllä pyritään edistämään käyttäjien sääntöjen noudat-
tamista, turvalaitteiden käyttöä ja vastuullisuutta liiken-
teessä. Tämän lisäksi liikennejärjestelmää kehitetään 
ja ylläpidetään turvallisuutta edistäväksi.

Suunnitelmassa on valittu liikenneturvallisuusyh-
teistyön kohderyhmäksi nuoret ja iäkkäät. Nuorten 
ikäryhmää laajennetaan koskemaan myös alempia 
ikävuosia ja lisäksi painotetaan iäkkäille suunnattua 
liikenneturvallisuustyötä. Kohderyhmät on valittu, kos-
ka nuorten ja iäkkäiden riski loukkaantua liikentees-
sä on muita ikäryhmiä suurempi. Nuorille suunnattu 
liikenneturvallisuustyö on panostusta tulevaisuuteen, 
koska nuoret ovat tulevaisuuden liikkujia ja päätök-
sentekijöitä. Iäkkäiden osuus väestöstä kasvaa tule-
vaisuudessa, he ovat aktiivisesti liikkuvia ja toiminta-
kykyisempiä, joten liikenneturvallisuustyötä on hyvä 
kohdentaa myös iäkkäisiin.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen visio vuosille 
2015–2018 on:

Määrälliset tavoitteet ovat Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun alueella ovat seuraavat:

Liikkujien vastuullisilla ja viisailla valinnoilla 
Pohjois-Pohjanmaasta ja Kainuusta tulee Suo-
men liikenneturvallisimmat maakunnat.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminnalliset ta-
voitteet ovat:

• Liikenneturvallisuustyötä tehdään poikkihallinnol-
lisesti useilla eri toimintatasoilla ja sen ytimenä on 
toimiva kuntatyö.

• Alueellisia liikenneturvallisuuden toimijamalleja 
kehitetään edelleen.

• Liikenneturvallisuustiedottamista yhteen sovite-
taan ja alueellisten toimijamallien seuranta yhte-
näistetään.

• Viisaan liikkumisen ja esteettömyyden edistämi-
nen tuodaan systemaattiseksi osaksi liikennetur-
vallisuustyötä.

• Liikennekasvatuksen asemaa vahvistetaan kou-
lujen arjessa ja kehitetään turvallisia

• Vuonna 2014 tieliikennekuolemia on enintään 19

• Vuonna 2020 tieliikennekuolemia on enintään 12

• Vuonna 2020 tieliikenteessä loukkaantuneiden 
määrä on enintään 506
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4.3  Haapaveden, Siikalatvan 
ja Pyhännän visio, 
tavoitteet ja painotukset

Paikallisten olosuhteiden, nykytila-analyysin ja val-
takunnallisten tavoitteiden sekä strategioiden perus-
teella Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän yhteinen 
liikenneturvallisuustyön visio on:

Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua  
vakavasti liikenteessä.

Tienkäyttäjät ottavat vastuun turvallisesta  
liikkumisesta ja arvostavat muita liikkujia.

Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän yhteiset liiken-
neturvallisuustyön tavoitteet ovat:

• Henkilövahinko-onnettomuuksien määrän vähen-
täminen valtakunnallisen tavoitteiden mukaisesti, 
tavoitteena nolla kuolemaa liikenteessä

• Liikenneosaamisen ja -tietouden lisääminen  
kaikkien kuntalaisten keskuudessa

• Liikenneympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden 
lisääminen

• Jalankulun ja pyöräilyn edistäminen lyhyillä  
matkoilla

• Toimivan liikenneturvallisuustyön ohjaus- ja seu-
rantajärjestelmän luominen, liikenneturvallisuus-
toimijatyön käynnistäminen

Henkilövahinko-onnettomuustilanne ja tavoite Haapa-
veden, Siikalatvan ja Pyhännän alueella:

Haapaveden, Siikalatvan, Pyhännän liikenneturvalli-
suustyön painopistealueet:

• Liikenneturvallisuusryhmän toiminnan   
vakiinnuttaminen

• Liikennekasvatustyön aseman vahvistaminen 
kouluissa

• Mopo-liikenteen turvallisuuden parantaminen  
ja onnettomuuksien vakavuuden lieventäminen

• Iäkkäiden omatoimisen liikkumisen edistäminen

• Turvallisen liikennekäyttäytymisen ja   
liikenteen turvalaitteiden käytön edistäminen
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5 Suunnitelma liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi

5.1  Lähestymistapa ja 
suunnitelman sisältö

5.2  Maankäyttö

• Liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttaminen 
vaatii aktiivista yhteistyötä eri vastuutahojen 
kesken

• Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat monet eri 
tekijät, ihmisten päivittäiset liikkumisvalinnat, 
liikennekäyttäytyminen ja asenteet

Liikenneturvallisuustyölle asetettujen tavoitteiden 
saavuttaminen on haasteellinen ja pitkäjänteisyyt-
tä vaativaa työtä. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii 
aktiivista yhteistyötä eri vastuutahojen kesken sekä 
jatkuvaa yhteensovittamista tarpeiden ja resurssien 
välillä. Suunnitelmassa liikenneturvallisuuden paran-
tumiseen pyritään vaikuttamaan mahdollisimman mo-
nipuolisilla keinoilla. Liikenneturvallisuus on liikenne-
järjestelmätason kysymys, johon vaikuttavat monet eri 
tekijät, ihmisten päivittäiset liikkumisvalinnat, liikenne-
käyttäytyminen ja ihmisten asenteet. Tärkeää on huo-
lehtia, että ihmisillä on käytettävissään tarvittavat tie-
dot, taidot ja puitteet liikenneturvallisuuden kannalta 
nykyistä parempien ja kestävämpien valintojen teke-
miseksi.

Lähtökohtana toimenpiteiden suunnittelussa on ol-
lut, että ihmisten valintoihin ja käyttäytymiseen pyri-
tään vaikuttamaan tietoisuutta lisäämällä, edellytyksiä 
luomalla ja ohjaamalla tai rajoittamalla toimintaa. Näil-
lä tarkoitetaan seuraavaa:

 Tietoisuuden lisääminen

• kasvatuksen, koulutuksen ja tiedotuksen 
avulla ihmisten asenteisiin ja toimintatapoihin 
vaikuttaminen.

 Edellytyksiä luomalla

• maankäytön ratkaisut sekä liikennejärjestelmän ja 
liikkumista helpottavien palveluiden kehittäminen.

 Ohjaamalla ja rajoittamalla toimintaa

• liikenteenvalvonta, ohjeet ja suositukset, säännöt, 
määräykset sekä taloudelliset ohjauskeinot, jne.

• Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa rakenteen 
eheys ja palveluiden saavutettavuus eri 
liikkumismuodoilla ovat keskeisiä kysymyksiä

• Yhdyskuntarakenteen hajautumista tulisi välttää

• Kuntien tärkein työkalu kestävän 
yhdyskuntarakenteen suunnittelussa on 
yleiskaava

Kunnilla on keskeinen rooli asumisen, palveluiden ja 
työssäkäyntialueiden sijoittamisessa kestävän liiken-
nejärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Yhdyskunta-
rakenteen suunnittelussa rakenteen eheys ja palve-
luiden (esimerkiksi päivähoito, koulut, terveyspalvelut, 
päivittäistavarakaupat) saavutettavuus eri liikkumis-
muodoilla ovat keskeisiä kysymyksiä. Jalankulun ja 
pyöräilyn sekä joukkoliikenteen aseman parantami-
nen ja sitä kautta niiden houkuttelevuuden lisääminen 
liikkumismuotoina on erityisesti taajamien liikennejär-
jestelmäsuunnittelun peruslähtökohtia. Paras tulos 
saavutetaan varmistamalla maankäytön suunnittelun 
ja liikennejärjestelmäsuunnittelun vuorovaikutteisuus.

Yhdyskuntarakenteen hajautumista tulisi välttää, 
koska hajarakentaminen aiheuttaa vaikeasti ratkais-
tavia haasteita niin kunnan palvelurakenteelle kuin 
asukkaita palvelevalle liikenneinfrallekin. Esimerkiksi 
koulu- ja asiointimatkojen turvallisen verkon toteutta-
minen hajautuneessa rakenteessa on kustannuste-
hokkaasti mahdotonta.

Jokaisen kunnan tärkein työkalu kestävän yhdys-
kuntarakenteen suunnittelussa on yleiskaava. Yleis-
kaavalla ratkaistaan, miten yhdyskuntarakenne saa-
daan turvalliseksi, toimivaksi, kustannustehokkaaksi 
ja ympäristökysymystenkin näkökulmasta kestäväksi 
pitkällä aikavälillä.
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5.3  Kestävät arjen 
liikkumisvalinnat

kymmenen kilometriä. Yli viiden kilometrin matkoilla 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistelmä on hyvä vaih-
toehto henkilöautoilulle.

Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisen edellytyksenä on 
turvallinen jalankulku- ja pyöräilyväylien verkosto, se-
kä pyöräilyn osalta riittävät pyöräpysäköintijärjestelyt 
kodin, työpaikan ja asiointikohteiden ympäristössä. 
Maankäytönohjaus on keskeisessä roolissa kuntien 
jalankulku- ja pyörätieverkoston kehittämisessä, jolla 
voidaan hillitä muun muassa asiointi- ja työmatkojen 
pituuksien kasvua. Talvipyöräilyn suosiota ja turvalli-
suutta voidaan lisätä laadukkaan talvihoidon avulla. 
Tiedotuksen kautta voidaan jakaa tietoa uusista rei-
teistä ja liikennejärjestelyistä sekä muistuttaa turva-
varusteiden käytön tärkeydestä. Kävelyä ja pyöräilyä 
voidaan edistää järjestämällä erilaisia tapahtumia ja 
tempauksia.

5.3.2  Järkevän autoilun edistäminen

Auto on usein välttämätön harvaan asutuilla alueilla, 
tavaroiden kuljettamisessa sekä sellaisilla alueilla, 
joilla ei ole tarjolla riittäviä joukkoliikennepalveluita liik-
kumiseen. Lapsiperheillä auto tuo helpotusta kuljetuk-
sissa arjen monissa tilanteissa. Autoa käytetään usein 
tarpeettomasti silloinkin, kun liikkuminen olisi mahdol-
lista muilla tavoin. Henkilöautolla liikuttaessa voisi pai-
nottaa taloudellista, kestävää ja vastuullista ajotapaa. 
Ennakoiva ajo on oleellinen osa taloudellista ajota-
paa ja parantaa myös liikenneturvallisuutta. Kimppa-
kyytien ja joukkoliikenteen mahdollisuuksia on hyvä 
pohtia vaihtoehtona sen sijaan, että kuljetaan yksin 
henkilöautolla töihin. Kimppakyydit ovat käyttäjilleen 
edullinen ratkaisu. Ikääntyvien määrän kasvaessa on 
lisättävä ikäkuljettajien koulutusta. Toimintakyvyn säi-
lyminen itsenäisenä mahdollisimman pitkään on koko 
yhteiskunnan etujen mukaista.

Autoilun vähentämisellä saadaan sekä henkilö-
kohtaisia että yhteiskunnallisia säästöjä. Kävelyllä ja 
pyöräilyllä on paljon terveydellisiä vaikutuksia. Autoi-
luun liittyy oleellisena osana pysäköinti. Pysäköinnin 
hinnoittelulla, ajallisella säätelyllä ja mahdollisella 
autopaikkojen määrän vähentämisellä sekä pyörä-
pysäköinnin lisäämisellä voidaan kannustaa ihmisiä 
käyttämään muita liikkumismuotoja. Myös kunnilla on 
mahdollisuus painottaa kunnan uusien ajoneuvojen 
hankinnassa niiden turvallisuutta ja vähäpäästöisyyt-
tä. Liikerakennusten rakentamisen yhteydessä kunti-
en tulee valvoa liikennejärjestelyjen turvallisuuden ja 
kaikkien liikennemuotojen huomioiminen.

• Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristön 
ja yhteiskunnan kannalta edullisia liikkumiseen 
liittyviä valintoja ja toimintatapoja

• Kävely ja pyöräily ovat parhaita tapoja liikkua, 
koska ne ovat kestäviä kulkumuotoja, tarjoavat 
erinomaista hyötyliikuntaa ja edistävät terveyttä

• Maankäytönohjaus on keskeisessä roolissa 
kuntien jalankulku- ja pyörätieverkoston 
kehittämisessä, jolla voidaan hillitä muun muassa 
asiointi- ja työmatkojen pituuksien kasvua.

• Autoilun vähentämisellä saadaan sekä 
henkilökohtaisia että yhteiskunnallisia säästöjä

Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan tarkoitetaan ym-
päristön, yhteiskunnan ja yksilön kannalta edullisia 
liikkumiseen liittyviä valintoja ja toimintatapoja. Kestä-
vän liikkumisen edistämisellä tavoitellaan liikkumisen 
painopisteen siirtämistä henkilöautoilusta vähemmän 
päästöjä aiheuttaviin kulkutapoihin, kuten joukkolii-
kenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Osa kestävän liik-
kumisen edistämistä on autonkäytön tehostaminen, 
auton järkevämpi ja tarkoituksenmukaisempi käyttö 
sekä autovalintoihin vaikuttaminen. Liikenteen pääs-
töjä, melua ja onnettomuuksia voidaan vähentää kes-
tävän liikkumisen osuuden kasvattamisella. Kun au-
toliikenne korvataan kävelyllä tai pyöräilyllä, voidaan 
saavuttaa myös merkittäviä terveysvaikutuksia.

5.3.1  Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Kävely ja pyöräily ovat parhaita tapoja liikkua, koska 
ne ovat kestäviä kulkumuotoja, tarjoavat erinomaista 
hyötyliikuntaa ja edistävät terveyttä. Liikunnan määrän 
lisääntyminen parantaa ihmisten jaksamista. Ihmisten 
kunnon kohentuminen tuo säästöjä terveydenhuollos-
sa ja sosiaalimenoissa. Kävely ja pyöräily ovat edul-
linen liikkumismuoto verrattuna muihin kulkutapoihin.

Kyselyn vastauksien mukaan suunnittelualueella 
on mahdollisuuksia kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen, 
sillä 61 %:lla vastanneista työ- tai koulumatkan pituus 
on alle viisi kilometriä ja 9 % 5-10 kilometriä. Kävelyn 
edistämiselle on hyvät edellytykset silloin, kun matkan 
pituus on muutama kilometri. Alle kilometrin pituisil-
la matkoilla kävely on suosituin ja houkuttelevin kul-
kumuoto, mutta tätä pidemmillä matkoilla sen suosio 
laskee huomattavasti. Pyöräilyn edistäminen onnis-
tuu parhaiten pyörämatkan pituuden ollessa enintään 
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5.4  Vastuullinen ja 
turvallisuushakuinen 
liikennekäyttäytyminen

Keskeisenä tavoitteena liikenneturvallisuustyössä 
on saada aikaan turvallisuushakuinen ja vastuulli-
nen liikennekulttuuri. Tähän voidaan päästä ihmisten 
asenteisiin vaikuttamalla ja käyttäytymismalleja muut-
tamalla. Virheiden tekeminen liikenteessä ”hyväksy-
tään”, mutta tietoista riskinottoa on vältettävä. Kas-
vatus-, koulutus- ja tiedotustyötä on tehtävä ihmisen 
koko elinkaaren ajan kaikille kohderyhmille, jotta saa-
daan aikaan vastuullinen liikennekulttuuri.Eri-ikäisten 
ja eri liikkumisvälineitä käyttävien kanssa työskente-
levien henkilöiden liikenneturvallisuusosaamisesta on 
tärkeää huolehtia.

5.4.1  Turvallisen liikkumisen 
mahdollistava liikenneympäristö

Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio perustuu 
ajatukselle, että ihminen tekee virheitä, mutta sietää 
huonosti onnettomuuksien seurauksia. Liikennejärjes-
telmän on tuettava myös toimintakyvyltään rajoittunei-
ta ihmisiä. Liikennejärjestelyjä tulisi kehittää ihmisen 
tarpeiden ja edellytysten mukaan niin, että virheet ei-
vät johda vakaviin seurauksiin. Erityisesti liikennejär-
jestelmän pitäisi suojata vastuuntuntoista ja sääntöjä 
noudattavaa kulkijaa.

Ajoneuvoliikenneverkon jäsentely

Maankäytössä tiet ja kadut voidaan ryhmitellä liiken-
teellisen tehtävän ja roolin mukaan. Liikenneverkon jä-
sentelyllä pyritään ohjaamaan asuinalueille kuuluma-
ton läpiajoliikenne pääteille ja -kaduille. Jäsentelyllä 
luodaan tienkäyttäjille selkeä kuva liikenneympäristös-
tä ja oikeista käyttäytymismalleista. Liikenneympäris-
tön tulisi olla ennakoitava ja ajamista tukeva.

Tie- ja katuverkon jäsentely muodostaa perustan 
muun muassa nopeusrajoitusjärjestelmän suunnitte-
lulle, etuajo-oikeusjärjestelyille, kävelyn ja pyöräilyn 
erottelulle ajoneuvoliikenteestä, kävelijöiden ja pyöräi-
lijöiden sekä ajoneuvoliikenteen risteämisjärjestelyille, 
mopoliikenteen järjestelyille ja liikenteen rauhoittamis-
toimenpiteille.

• Liikenneympäristön tulisi olla ennakoitava ja 
ajamista tukeva

• Nopeusrajoituksen tulee olla oikeassa 
suhteessa tietä ympäröivään maankäyttöön, 
reunaympäristöön, tien liikenteelliseen tehtävään 
ja tien fyysisiin ominaisuuksiin

• Merkittävä osa suunnittelualueen 
liikenneturvallisuusongelmista kohdistui 
liittymäjärjestelyihin

• Jalankulku- ja pyöräväylien tavoitteena on, että 
asuntoalueiden, koulujen, päiväkotien ja muiden 
palvelujen välillä on jalankulku- ja pyöräyhteydet, 
jotka eivät risteä vilkkaimpien pääväylien ja 
-katujen kanssa

• Mopoilun turvallisuuteen on mahdollista vaikuttaa 
liikennekasvatuksen ja -koulutuksen avulla sekä 
liikenneympäristön huomioimisella

• Esteettömässä ympäristössä kaikille 
liikkujaryhmille turvataan helppopääsyiset ja 
turvalliset liikkumismahdollisuudet

• Koulujen piha-alueiden eri toiminnot tulee erottaa 
selkeästi toisistaan ja etenkin saattoliikenteen 
sijoittelu on suunniteltava

Ihmisten käyttäytyminen liikenteessä on yksi keskei-
simpiä liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöitä. 
Liikenneturvan arvioiden perusteella lähes puolet lii-
kennekuolemista voitaisiin välttää vastuullisemmalla 
ja liikenneturvallisuushakuisemmalla liikennekäyttäy-
tymisellä, kuten noudattamalla liikennesääntöjä ja 
nopeusrajoituksia. Erilaisten turvavälineiden käytöllä 
onnettomuuksien seurauksia voitaisiin lieventää mer-
kittävästi. 
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Ajonopeuksien hallinta

Ajonopeudet vaikuttavat sekä onnettomuuksien mää-
rään että niiden vakavuuteen. Nopeuksien noustes-
sa onnettomuuden riski kasvaa ja seuraamukset pa-
henevat merkittävästi (kuva 11). Nopeusrajoituksen 
tulee aina olla oikeassa suhteessa tietä ympäröivään 
maankäyttöön, reunaympäristöön, tien liikenteelliseen 
tehtävään ja tien fyysisiin ominaisuuksiin. Asetetta-
vaan nopeusrajoitukseen vaikuttavat erityistä huomi-
ota vaativien liikkujaryhmien, kuten lasten ja vanhus-
ten, määrä sekä heille tärkeiden liikennejärjestelyiden 
tila, kuten jalankulku- ja pyöräilyväylien olemassaolo.

Nopeusrajoituksia voidaan tukea erilaisin liikenne-
ympäristön ratkaisuin. Liikenteen rauhoittamistoimen-
piteet pyritään kohdistamaan ensisijaisesti sellaisiin 
kohtiin, joissa on runsaasti jalankulku-, pyörä- sekä 
moottoriajoneuvoliikennettä ja joissa ajoneuvoliiken-
teen nopeudet ovat korkeita. Rakenteelliset keinot 
ovat tehokas tapa vaikuttaa ajonopeuksiin, kuten ajo-
radan korotukset (töyssyt, korotetut suojatiet, korote-
tut liittymät), sivuttaissiirtymät ja kiertoliittymät.

Rakenteellisia keinoja kevyempiä ovat erilaiset lii-
kennemerkkijärjestelyt ja ajoratamerkinnät. Nopeus-
rajoituksen noudattamisen tehostamiseksi ja nope-
usrajoituksen muutoskohtien korostamiseksi voidaan 
toteuttaa esimerkiksi ajorataan maalattuja heräteraitoja 
tai nopeusrajoituksen ja suojateiden tehostemerkintöjä.

Liittymäjärjestelyiden selkeyttäminen

Merkittävä osa suunnittelualueen liikenneturvallisuus-
ongelmista, niin asukkaiden kokemista kuin onnetto-
muusanalyysin esille nostamista, kohdistui liittymäjär-
jestelyihin. Ongelmat liittyivät usein liittymäalueiden 
jäsentymättömyyteen tai näkemäongelmiin. Haja-
asutusalueiden osalta liikenneturvallisuusongelmat 
liittyivät puolestaan näkemäongelmiin. Turvallisten ja 
selkeiden liittymäjärjestelyjen tarve korostuu tulevai-
suudessa entisestään, kun väestö ikääntyy ja iäkkäi-
den autoilijoiden määrän lisääntyy.

Selkeä ja looginen, tie- ja katuverkon jäsentelyä 
korostava väistämisvelvollisuusjärjestelmä on keskei-
nen perusta liittymien turvallisuuden parantamiseksi. 
Kärkikolmioita voidaan käyttää selkeyttämään liiken-
nejärjestelyjä. Alhaisilla nopeusrajoitusalueilla (alle 
50 km/h) kärkikolmioita tulisi käyttää vain epäselvissä 
tilanteissa. Liittymien fyysisten ratkaisujen tulee olla 
linjassa väistämisvelvollisuusjärjestelyiden kanssa. 
Liittymäjärjestelyiden toteuttamismahdollisuus- ja ta-
pa riippuu tien/kadun toiminnallisesta luokasta, liiken-

nemääristä, liikenteen koostumuksesta, nopeustasos-
ta, tien/kadun geometriasta, näkemäolosuhteista ja 
kevyen liikenteen risteämistarpeista. Taajama-alueilla 
pääkatujen ja pääkokoojakatujen keskinäisissä ris-
teämisissä tulisi suosia tulppaliittymiä ja kanavoituja 
liittymiä avointen liittymien sijaan. Liittymäsaarekkei-
den rakentaminen (tulpat), liittymien kaventaminen, 
kanavointi tai muotoilu suunnitteluohjeiden mukaises-
ti selkeyttävät liikennejärjestelyjä ja ohjaavat autoili-
joita käyttämään oikeita ajolinjoja. Liittymien jäsentely 
parantaa usein myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
turvallisuutta.

Kiertoliittymät sopivat erityisesti pää- ja kokoojaka-
tujen liittymiin. Erilaisista taajama-alueiden liittymä-
ratkaisuista kiertoliittymät parantavat tehokkaimmin 
liikenneturvallisuutta sekä edistävät samalla liittymien 
toimivuutta kaikista tulosuunnista. Kiertoliittymät so-
veltuvat hyvin keskustaympäristöön ja toimivat myös 
taajamaportteina. Kiertoliittymien tavoitteena on pois-
taa vaaralliset onnettomuustyypit, joita liittymissä 
yleensä ovat törmäykset risteävän ajoneuvon kanssa. 
Tilastojen mukaan kiertoliittymissä tapahtuu henkilö-
vahinkoon johtavia onnettomuuksia vain noin puolet 
tavallisissa liittymissä tapahtuvien onnettomuuksi-
en määrästä. Myös onnettomuustyypit ovat erilaiset 
ja esimerkiksi kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 
tapahtuu liikenneympyröissä vain harvoin. Nykyisillä 
suunnittelu- ja mitoitusperiaatteilla kiertoliittymiä voi-
daan toteuttaa pieniin tiloihin ja raskaan liikenteen kul-
kureiteille. Kiertoliittymien suunnittelussa on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota kevyen liikenteen järjestelyihin.

Kuva 11. Millaisia kolareita ihminen kestää? Ajonopeuden vai-
kutus onnettomuuden vakavuuteen.

 
 
Lähde:Pasanen E. & Rosén E.: Hög hastighet kräver fortfarande liv 
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Kuva 13. Periaatekuva keskisaarekkeesta.

Kuva 12. Periaatekuva ajoradan kavennuksesta suojatien kohdalla.

Näkemien parantaminen

Liittymien ja kevyen liikenteen ylityskohtien turvalli-
suutta voidaan parantaa järjestämällä riittävän hyvät 
näkemät liittymissä ja suojateiden läheisyydessä. 
Istutukset tulee valita ja kunnossapitää niin, että ne 
eivät kasvaessaan muodostu näkemäesteeksi. Nä-
kemät suojateille ja kevyen liikenteen väylille sekä lii-
kennemerkkien ja tiennimikylttien näkyvyys tulee tar-
kistaa säännöllisesti vuosittain. Näkemät on tärkeää 
tarkistaa etenkin päiväkotien, koulujen, palvelutalojen 
ja liikekeskusten läheisyydessä. Aurauslumen kasaa-

mista liittymäaluille ja suojateiden läheisyyteen tulee 
välttää. Näkemäesteenä voi olla myös liittymäalueel-
la oleva rakennus. Tällaisessa tilanteessa näkemiä 
voidaan parantaa esimerkiksi peilin avulla tai joissain 
tapauksissa purkamalla rakennus. Näkemien paran-
tamisella parannetaan myös ajoneuvojen liittymätur-
vallisuutta.
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Jalankulku- ja pyöräväylät ja kevyen liikenteen yli-
tyspaikat

Jalankulku- ja pyöräväylien tavoitteena on, että asun-
toalueiden, koulujen, päiväkotien ja muiden palvelu-
jen välillä on jalankulku- ja pyöräyhteydet, jotka eivät 
risteä vilkkaimpien pääväylien ja -katujen kanssa. Jo 
suunnitteluvaiheessa tulisi kiinnittää huomiota jalan-
kulku- ja pyöräväylien sekä ajoneuvoliikenteen risteä-
mispaikkojen turvallisuuteen. Uudet asuntoalueet ja 
koulut tulisi sijoittaa niin, ettei koululaisten tarvitse ylit-
tää pääväyliä. Koulumatkan tulisi olla niin turvallinen, 
että oppilailla on mahdollisuus kulkea matka omatoi-
misesti kävellen tai pyörällä. 

Risteämisjärjestelyiden tärkeimmät suunnitteluperi-
aatteet ovat selkeys, turvallisuus ja sujuvuus. Turval-
lisessa risteämisessä on riittävät näkemät, väistämis-
velvollisuudet ovat selkeät ja rakenteelliset ratkaisut 
tukevat niitä, ajoneuvoilla on risteämisympäristöön 
hyvin soveltuvat nopeudet ja tienkäyttäjät havaitsevat 
toisensa helposti. Keskisaareke on yleisin turvallisuutta 
parantava rakenne risteämiskohdassa (kuva 13). Saa-
rekkeen tehtävä on turvata mahdollistamalla ajoradan 
ylittäminen kahdessa vaiheessa sekä osittain hidastaa 
autoliikenteen nopeutta. Ajoradan kavennukset risteä-
mispaikan kohdalla lyhentävät suojatien ylitysmatkaa 
(kuva 12). Pyörätien jatke osoittaa pyörätieltä tulevalle 
polkupyöräilijälle (ja mopoilijalle) ajoradan ylityspaikan 
(kuva 14).

Mopoilu

Mopojen ja skoorttereiden määrä on kasvanut viime 
vuosina aina vuoteen 2011 asti. Vuonna 2011 mopo-
onnettomuuksien määrä on kääntynyt selkeään las-
kuun samoin kuin mopojen määrän kasvu. Mopojen 
siirtämisellä ajoradalle on ollut mopo-onnettomuuksia 
vähentävä vaikutus. Mopoilun turvallisuuteen on mah-
dollista vaikuttaa liikennekasvatuksen ja -koulutuksen 
avulla sekä liikenneympäristön huomioimisella. Vuon-
na 2013 valmistuneessa Liikenneviraston ohjeessa 
”Mopon paikka liikenneympäristössä” on tehty aikai-
sempaa selkeämpi linjaus siitä, että mopon paikka 
liikenteessä on ensisijaisesti ajoradalla, etenkin taa-
jamaympäristössä. Linjausta puoltaa mopo-onnetto-
muuksien määrän väheneminen seuduilla, joissa mo-
poilun sallimista pyöräteiltä on vähennetty.

Liikennevirasto ohjeistaa mopon paikan eri suun-
nitteluratkaisuissa perustuen muun muassa nope-
usrajoitukseen ja ympäristöön (taajama / taajaman 
ulkopuolinen alue). Ohjeessa on esitetty periaatteet 
moporeittien merkitsemiselle. Mopoilun turvallisuu-
den lisäämiseksi on tärkeää kiinnittää huomiota mo-
pon siirtymäkohtiin pyörätieltä ajoradalle. Mopoilijalle, 
jalankulkijalle ja pyöräilijälle on tärkeää yhtenäisten 
ratkaisujen käyttö samankaltaisissa paikoissa samalla 
kaupunkiseudulla. Myös koko valtakunnassa yhtenäi-
sien ratkaisujen käyttäminen on tärkeää kaikille tiellä 
liikkujille (kuva 15).

Kuva 14. Pyörätien jatke Haapaveden kaupungissa.

29



Liikenneviraston ohjeen mukaan mopon paikkaa lii-
kenteessä koskevat päätökset ja suunnitelmat tulee 
tehdä seudullisesti niin, että mukana ovat valtion sekä 
kuntien jalankulku- ja pyörätiet. Näin ratkaisuista saa-
daan yhtenäiset ja samanlaista logiikkaa noudatetaan 
liikenneväylän ylläpitäjästä riippumatta. Tällöin myös 
tiedotus voidaan hoitaa seudulla yhtenäisesti ja sa-
manaikaisesti. Haapavesi-Siikalatva seudun Mopon-
paikka liikenteessä selvitys on laadittu vuonna 2014. 
Laaditut muutokset toteutetaan keväällä 2015.

5.4.2  Esteetön ympäristö

Esteettömässä ympäristössä kaikille liikkujaryhmille 
turvataan helppopääsyiset ja turvalliset liikkumismah-
dollisuudet. Esteetön ympäristö on selkeä, helposti 
hahmotettava ja reitit ovat mahdollisimman suoria ja 
lyhyitä. Jalankulkuväylät tulisi suunnitella niin, että liik-
kumista haittaavia tasoeroja on mahdollisimman vä-
hän. Väylien pintojen tulee olla kovia, tasaisia ja kai-
kissa sääolosuhteissa luistamattomia.

Kadunkalusteiden, opasteiden, liikennemerkkien, valai-
sinpylväiden ja muiden kiinteiden esteiden sijoittelussa 
tulisi huomioida, etteivät ne ole esteinä kulkureiteillä. 
Jos esteitä ei voida siirtää väylän ulkopuolelle, tulee 
ne merkitä ohjaavalla pintamateriaalilla. Esteiden tuli-
si sijaita pituussuunnassa samalla linjalla, jotta viereen 
jää suoraviivainen esteetön kulkureitti. Liikkeitä tulee 
ohjeistaa pitämään ovet suljettuna sekä sijoittamaan 
mainostelineet rakennuksen viereen, niin että niistä ai-
heutuu mahdollisimman vähän esteitä liikkujille. Uusia 
liikerakennuksia suunniteltaessa liikkeiden oviaukkojen 
tulee olla samassa tasossa jalkakäytävän kanssa ja 
oviaukon tulee jäädä reilusti seinälinjan sisälle tai ovien 
tulee avautua sivulle liukumalla. Suunniteltaessa uusia 
teitä ja katuja on huomioitava niiden esteettömyys.

Esteettömyyden huomioonottaminen on tärkeää 
kaikissa uusissa kohteissa. Olemassa olevien teiden, 
katujen ja rakennusten korjaustarve voidaan selvittää 
kattavalla esteettömyyskartoituksella lähinnä keskus-
toissa. Suunnittelualueella suoritettiin esteettömyys-
kartoitus tämän suunnitelman yhteydessä. Koska 
kaikkia väyliä ei yleensä voida toteuttaa esteettömik-
si, voidaan keskustoihin rakentaa esteettömyyden 
laatukäytäviä. Esteettömyyden laatukäytävät ovat 
keskustojen ja taajamien tärkeimpiä reittejä, joilla es-
teettömyys tulisi toteuttaa kokonaisvaltaisesti. Esteet-
tömyysaineisto löytyy liitteestä 5.

Kuva 15. Mopoilun erottaminen muusta moottoriajoneuvoliikenteestä (Lähde: Mopon paikka liikenneympäristössä. Liikenneviraston 
ohjeita 1/2013).
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Jokaisessa kunnassa olisi hyvä olla esteettömyys-
vastaava, joka koordinoi esteettömyystyötä kunnas-
sa. Esteettömyysvastaava kouluttautuu tehtävään ja 
huolehtii, että kunnan uudisrakentamisessa huomioi-
daan esteettömyysnäkökohdat. Esteettömyys on yksi 
liikenneturvallisuusryhmien tehtäväalueista.

5.4.3  Koulut

Koulun pihalle johtavien liittymien näkemien riittävyy-
destä tulee huolehtia. Näkemäalueilla ei saa olla ti-
heää puustoa, pensaita tai muita istutuksia. Lumivallit 
on pidettävä riittävän matalina. Moottoriajoneuvolii-
kenteelle sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille pyritään 
järjestämään omat liittymät.

Saattoliikenteessä ja koulukuljetuksissa on tavoit-
teena, että oppilaat jätetään kuljetusvälineestä aina 
kouluilla sovitulle jättöpaikalle, muusta pihasta ero-
tetulle pysäkkialueelle tai tienvarressa koulun puolei-
selle pysäkille. Tämä on tärkeää, koska kulkuyhteys 
päätien poikki koulun pihalle saattaa olla liikennetur-
vallisuuden kannalta merkittävä riskitekijä. Taajamao-
loissa ylityspaikalla on yleensä suojatie, jonka turval-
lisuutta voidaan parantaa saarekkeen tai korotuksen 
avulla. Koulun kohdalla nopeusrajoitus suojatien koh-
dalla saa olla enintään 30–40 km/h. Haja-asutusalu-
een koulun kohdalla kevyen liikenteen ylityspaikalla 
tulee olla hyvät näkemäolosuhteet ja riittävän alhai-
nen nopeusrajoitus kouluvuoden aikana. Maantiellä 
olevasta suojatiestä voidaan varoittaa liikennemer-
killä 151 ”Suojatien ennakkovaroitus”. Koulujen koh-
dalla käytetään varoitusmerkkiä 152 ”Lapsia”, jonka 
alapuolella voidaan käyttää samassa varressa esi-
merkiksi nopeusrajoitusmerkkiä.

Tievalaistuksella parannetaan liikenneturvallisuutta 
koulun kohdalla. Valaistus kertoo tietä ympäröivästä 
maankäytöstä. Valaistuksen tarpeeseen vaikuttavat 
muun muassa liikenteen määrä ja koostumus sekä 
tienvarsiasutuksen määrä. Pihan eri toimintojen, ku-
ten pyöräkatosten, valaistus on myös tärkeä huomi-
oida (kuva 16).

5.5  Toimenpideohjelma

Liikenneturvallisuuden kannalta koulujen ympäris-
tössä tulisi huomioida seuraavia asioita:

• Koulumatkojen liikenneturvallisuus

• Polkupyörien, mopojen, mopoautojen ja 
henkilökunnan autojen pysäköintijärjestelyt, 
autojen peruuttamisten välttäminen

• Huoltoliikenne (ajankohdat ja reitit)

• Näkemät

• Kulkuyhteydet koulupihasta tielle sekä pysäkkien 
ja pihan välillä

• Kunnan ja vanhempien hoitamien koulukuljetusten 
saattoliikennepaikat

• Tie- ja pihavalaistus

• Liikennemerkkien yhtenäinen käytäntö koko 
kunnan alueella

• Piha-alueiden ja ympäristön kevyenliikenteen 
väylien sekä teiden kunnossapito

• Kouluympäristön selkeys, viihtyisyys ja 
virikkeellisyys

Piha-alueen eri toiminnot tulee erottaa selkeästi toi-
sistaan. Välituntipiha, liikunta-alueet, huoltopiha, py-
säköintialueet ja koulukuljetuksen saattoliikenne tulee 
rakentaa erilleen toisistaan. Autojen pysäköintialueet 
tulee sijoittaa välituntipihan ulkopuolelle. Tällaisella 
sijoittelulla saadaan piha-alueen poikki ajaminen väl-
tettyä. Autojen peruuttaminen on riskitekijä, joka tu-
lee estää liikennejärjestelyjen suunnittelussa. Toisen 
asteen kouluissa ja yläkouluissa on tärkeää miettiä 
myös mopoautojen pysäköintijärjestelyitä. Mopoau-
tojen määrä on kasvanut ja niiden pysäköinti voi ol-
la haasteellista useiden koulujen ympäristöissä. Pol-
kupyörien pysäköinnissä tulee huolehtia siitä, että 
pyöräkatokset ovat riittävän suuria ja ne ovat auto-
jen pysäköinnistä erillään. Ajoneuvoliikenne koulujen 
yhteydessä oleville asunnoille ja huoltoliikenne tulee 
järjestää niin, ettei kouluaikana ajeta välituntipihalla 
tai liikunta-alueella. Koulujen pihojen iltakäytön pysä-
köinnin tulisi tapahtua pihan ulkopuolella.

• Toimenpideohjelmassa on esitetty toimenpiteiden 
sisältö, kiireellisyysluokka ja alustava 
kustannusarvio sekä tienpitäjä

• Pienten toimenpiteiden täydentämisen ja 
toteuttamisen on oltava jatkuva prosessi 
liikenneympäristön kohentamisessa

• Toimenpidelistat löytyvät liitteistä 1-3

Suunnitelman toimenpideohjelmaan on koottu liiken-
neympäristöön kohdistuvat parantamistoimenpiteet. 
Toimenpideohjelmassa on esitetty toimenpiteiden si-
sältö, kiireellisyysluokka ja alustava kustannusarvio 
sekä tienpitäjä. Tässä vaiheessa ei ole otettu kantaa 
hankeen rahoitukseen tai maksajaan vaan kustannus-
jaosta neuvotellaan aina erikseen.
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Toimenpideohjelmaan on otettu mukaan edullisia ja 
nopeasti toteutettavissa olevia liikenneturvallisuutta 
ja liikennejärjestelyjä parantavia toimenpiteitä. Pien-
ten toimenpiteiden täydentämisen ja toteuttamisen 
on oltava jatkuva prosessi liikenneympäristön kohen-
tamisessa. Nopeasti toteutettavia toimenpiteitä ovat 
esimerkiksi jalankulku- ja pyöräväylien ylitysten ja liit-
tymien turvallisuutta parantavat järjestelyt, liikenteen 
rauhoittamistoimet, nopeusrajoitusten tarkistukset ja 
liikenteenohjausjärjestelyt. Toimenpideohjelma sisäl-
tää joitakin suurempia työn aikana esille tulleita ra-
kennustoimenpiteitä. Useimmat esitetyt toimenpiteet 
vaativat tarkempaa suunnittelua.

Suunnitelman aikajänne on noin 10 vuotta. Kus-
tannukset on määritelty perustuen olemassa oleviin 
suunnitelmiin ja selvityksiin sekä asiantuntija-arvioihin 
ja yksikkökustannustietoihin niiltä osin, kun tarkem-
paa kustannusarviota tai suunnitelmaa kohteesta ei 
ole vielä tehty.

Toimenpiteet on ryhmitelty kolmeen kiireellisyysluok-
kaan. Pääsääntöisesti ensimmäisessä kiireellisyys-
luokassa olevat liikenneympäristön parantamistoi-
menpiteet ovat pieniä heti toteutettavia toimenpiteitä 
sekä muita kiireellisiä kohteita. Ensimmäiseen kiireel-
lisyysluokkaan on myös kirjattu koetun turvallisuuden 
ja kuntien tärkeänä pitämiä hankkeita. Toisen kiireel-
lisyysluokan toimenpiteet ovat muita liikenneturval-
lisuuden kannalta tärkeitä lähivuosina toteutettavia 
hankkeita, joiden toteutus edellyttää suunnittelua ja 
rahoituksen järjestämistä. Kolmannen kiireellisyys-
luokan hankkeet ovat työn aikana esille tulleita hank-
keita, joiden toteutus parantaa liikenneturvallisuutta 
pitkällä aikavälillä, jos toteuttaminen on taloudellisesti 
mahdollista. Toimenpidelistat löytyvät liitteistä 1-3.

Kuva 16. Pyhännän koulupiha.

Taulukko 2. Yhteenveto toimenpiteistä eri kiireellisyysluokissa.
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6 Liikenneturvallisuustyö

Haapavedelle, Siikalatvalle ja Pyhännälle perustettiin 
suunnitelman laatimisen aikana liikenneturvallisuus-
ryhmät. Liikenneturvallisuusryhmien toiminta käyn-
nistettiin ryhmien jäsenille suunnatulla suunnitelman 
aloitusseminaarilla ja liikenneturvallisuusryhmien ko-
kouksella. Ryhmien perustaminen oli tärkeää, koska 
liikenneturvallisuustyön perusta on kunnassa aktiivi-
sesti toimiva liikenneturvallisuusryhmä.

Liikenneturvallisuusryhmän työn välityksellä pyri-
tään tavoittamaan kaikki kuntalaiset. Kun ryhmän jä-
seninä on kaikkien hallintokuntien edustajia, ryhmän 
tekemä työ tavoittaa paremmin jokaisen kuntalaisen. 
Ryhmässä on edustettuna varhaiskasvatuksen, pe-
rusopetuksen, nuoriso- tai vapaa-aikatoimen, ter-
veystoimen, vanhus- ja vammaistyön sekä liikenteen 
ja maankäytön suunnittelun edustajat. Hyviä edustajia 
ovat muun muassa toimialajohtajat tai muut henkilöt, 
jotka toimivat linkkinä liikenneturvallisuusryhmän sekä 
päätöksentekijöiden ja hallinnonalan muiden työnteki-
jöiden välillä. Edustajilla on hyvä olla varajäsenet, jot-
ta liikenneturvallisuusryhmän kokous tavoittaisi aina 
kaikki hallintokunnat. Kun liikenneturvallisuusryhmä 
nimetään mahdollisimman korkealla tasolla, esimer-
kiksi kaupungin- tai kunnanhallituksessa tai lautakun-
nassa, henkilöt saavat virallisen luvan ja velvoitteen 
osallistua ryhmän toimintaan ja käyttää aikaa liiken-
neturvallisuustyön edistämiseen. Tärkeintä on kuiten-
kin, että valittavalla henkilöllä on aidosti kiinnostusta 
liikenneturvallisuustyöhön. Ryhmä valitsee keskuu-
destaan puheenjohtajan. Puheenjohtajuus voi olla 
kiertävä eli esimerkiksi vuosittain siirretään vastuu 
seuraavalle henkilölle (kuva 17).

Liikenneturvallisuusryhmän tehtävänä on liikenne-
turvallisuustyön organisointi sekä vastuun ja tehtä-
vien jakaminen ja jalkauttaminen eri hallintokunnille. 
Apuna työssä on liikenneturvallisuustoimija ja muut 
alueelliset toimijat (ELY-keskus, pelastuslaitos, polii-
si ja Liikenneturva). Liikenneturvallisuussuunnitelman 
valmistumisen jälkeen ryhmät aloittavat suunnitelman 
toteuttamisen, seuraavat kuntien liikenneturvallisuus-
tilanteen kehittymistä sekä tiedottavat liikenneturvalli-
suusasioista. Jatkossa ryhmien tehtävänä on pitää lii-
kenneturvallisuussuunnitelmat ajan tasalla ja tarkistaa 
vuosittain liikenneturvallisuustyön tavoitteet.

6.1  Liikenneturvallisuusyhteistyön organisointi ja aktivointi

• Tehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta on 
vaikuttaa ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja 
kulkutavan valintaan

• Parhaiten ihmisiin voivat vaikuttaa kuntalaisten 
kanssa päivittäin työskentelevät eri hallintokuntien 
edustajat

Liikenneturvallisuustyössä on tärkeää vaikuttaa ihmis-
ten liikennekäyttäytymiseen ja kulkutavan valintaan. 
Näihin asioihin vaikuttaminen on myös kustannuste-
hokas tapa parantaa liikenteen turvallisuutta. Liiken-
nekäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa kasvatuksella, 
valistuksella ja tiedotuksella. Kaikkien kohderyhmien 
tavoittamiseksi tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteis-
työtä ja työn tehokasta organisointia. Parhaiten ih-
misiin voivat vaikuttaa kuntalaisten kanssa päivittäin 
työskentelevät eri hallintokuntien edustajat, kuten si-
vistys-, sosiaali- ja vapaa-ajan toimet. ELY-keskukset, 
poliisi, pelastuslaitos ja Liikenneturva tukevat kuntien 
liikenneturvallisuustyötä. Yhdistyksillä ja järjestöillä on 
myös mahdollisuus osallistua liikenneturvallisuustyö-
hön. Alueen yrityksiä kannattaa kannustaa huolehti-
maan työtekijöidensä työ- ja työasiamatkojen turvalli-
suudesta. Kunnat itse suurehkoina työnantajina voivat 
näyttää parasta esimerkkiä.

6.2  Kuntakohtainen 
liikenneturvallisuusryhmä

Kuntien liikenneturvallisuusryhmien tehtävänä 
on mm.

• liikenneturvallisuustyön organisointi, vastuun 
ja tehtävien jakaminen sekä jalkauttaminen eri 
hallintokunnille

• liikenneturvallisuussuunnitelman ajan tasalla 
pitäminen

• tarkistaa vuosittain liikenneturvallisuustyön 
tavoitteet
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Liikenneturvallisuusryhmän on hyvä noudattaa tie-
tynlaista vuosirytmiä, jonka mukaan eri tehtäville on 
varattu omat aikansa vuosikierrossa. Ryhmien sopiva 
kokoontumismäärä on 2-3 kertaa vuodessa. Kokouk-
set olisi hyvä sijoittaa syksylle ja keväälle.

6.3  Liikenneturvallisuustoimija

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien lii-
kenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty, et-
tä liikenneturvallisuustyön toimijamallia kehitetään. 
Suunnittelualueen yhtenä tavoitteena on liikennetur-
vallisuustoimijan käyttö kuntien liikenneturvallisuus-
työn tukemisessa ja motivoinnissa.

Liikenneturvallisuusryhmän tukena voi työsken-
nellä liikenneturvallisuustoimija. Liikenneturvallisuus-
toimija on yleensä ulkopuolinen konsultti. Toimija 
koordinoi liikenneturvallisuustyötä, huolehtii työn jat-
kuvuudesta, aktivoinnista ja seurannasta. Toimija 
tarjoaa alueellisesti yhteisiä palveluita kunnille, mut-
ta toiminnassa mukana olevat kunnat voivat sopia 
tarpeiden mukaan myös räätälöidyistä palveluista. 
Tiedotuksen, tapahtumien, koulutuksen organisointi 
tehostuu ja toisaalta työn seuraamiseen kuluva työ-
panos pystytään optimoimaan. 

Kuva 17. Liikenneturvallisuusryhmässä on edustajia eri hallinnonaloilta ja muista liikenneturvallisuustyötä tekevistä organisaatioista.

Liikenneturvallisuusryhmien kokouksissa käsitel-
täviä asioita (esimerkkejä):

 Syksyllä:

• seuraavan vuoden teeman suunnittelu

• toimintasuunnitelmien laatiminen

• yhteisten kampanjoiden ja tempausten suunnittelu

• koulutustarve ja mahdollisuudet

 Keväällä:

• edellisen vuoden toiminnan toteutuminen ja 
vaikutukset

• liikenneturvallisuustilanne valtakunnassa/omassa 
kunnassa

• toimintasuunnitelmien toteutuksen edistäminen

• liikenneturvallisuusaloitteiden käsittely

• tiedottaminen

Liikenneturvallisuustyössä painotetaan nykyisin entis-
tä enemmän liikkumisen ohjausta ja liikkumisen es-
teettömyyttä. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen 
käytön edistäminen ja näiden kestävien kulkumuoto-
jen edistäminen on tärkeää.

Toimijan tehtäviä on muun muassa:

• kokouksiin liittyvät tehtävät (kutsujen laatiminen ja 
lähettäminen liikenneturvallisuusryhmän jäsenille 
sekä muistioiden laatiminen)

• tiedotus kunnan liikenneturvallisuustyöstä 
sisäisesti ja ulkoisesti

• liikenneturvallisuustyön tukihenkilönä toimiminen

• koordinoida tapahtumien järjestelyjä

• tukea koulutus ja materiaalihankinnoissa

• toimintaraportin tekeminen
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7 Suunnitelman vaikutukset 
ja vaikuttavuus

7.1  Toimenpiteiden liikenne-
turvallisuusvaikutukset• Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat useat 

asiat, kuten kansantalouden kehittyminen, 
liikennesuoritteen kasvu ja valtion toimet

• Maankäytön ratkaisuilla vaikutetaan 
liikenneturvallisuuden parantamiseen ja kestävien 
kulkutapojen käytön lisäämiseen

Liikenneturvallisuuden kehittymiseen vaikutta-
vat alueella tehtävän liikenneturvallisuustyön ohel-
la useat muut asiat, kuten kansantalouden yleinen 
kehittyminen sekä liikennesuoritteen kasvu. Suun-
nittelualueelle esitettyjen toimenpiteiden lisäksi alu-
een liikenneturvallisuustilanteeseen vaikuttavat myös 
valtakunnallisesti toteutettavat toimenpiteet. Valtion 
toimilla on vaikutusta esimerkiksi tieliikenteen auto-
maattivalvonnan toteuttamiseen, ajoneuvojen turva-
järjestelmiin, ajoneuvokannan uudistumiseen, ajo-
kunnon seurantaan ja ajoterveyden arviointiin sekä 
ajokorttiseuraamusjärjestelmään, joka toisi mukanaan 
liikennerikkomusten pisteytysjärjestelmän.

Yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksista on ole-
massa tutkimustietoa. Toimenpiteiden suunniteltu laa-
juus ja vaikutusten päällekkäisyydet sekä kohdenta-
minen heijastuvat saavutettaviin vaikutuksiin, sillä eri 
toimenpiteet voivat liittyä toisiinsa. Kokonaisuuden 
kannalta optimaalisin ratkaisu on harvoin erillinen yk-
sittäinen toimenpide. Oikeanlaisten toimenpiteiden 
sopivalla yhdistelmällä kokonaisvaikutus saattaa olla 
jopa suurempi kuin yksittäisten toimenpiteiden vaiku-
tus erillisinä olisi. Kaikkein puutteellisinta tieto vaiku-
tuksista on erilaisten toiminnallisten (toimintatavat, 
yhteistyö) ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvien toi-
menpiteiden osalta.

Liikenneturvallisuustoimenpiteillä on turvallisuus-
vaikutusten lisäksi monia muita positiivisia vaikutuk-
sia. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parantavat toi-
menpiteet lisäävät näiden kulkutapojen käyttöä, mikä 
vaikuttaa suoraan terveyteen ja kestävän liikkumisen 
edistämiseen. Pelkän kulkutapajakauman muuttami-
nen ilman fyysisiä liikenneympäristön parantamistoi-
menpiteitä saattaa heikentää turvallisuustilannetta. 
Vastaavasti maankäytön ratkaisuilla vaikutetaan sekä 
liikenneturvallisuuden parantamiseen että pitkällä täh-
täimellä kestävien kulkutapojen käytön lisäämiseen.

• Taloudellisesti tehokkaimpia ovat pienin 
kustannuksin toteutettavat toimenpiteet

• Yksittäisten liikenneympäristön 
parannustoimenpiteiden vaikutus koettuun 
turvallisuuteen on usein merkittävämpi kuin 
vaikutus onnettomuusmääriin

• Onnettomuuksia ei voida vähentää pelkästään 
liikenneympäristöön kohdistuvilla toimenpiteillä

• Tietoisuutta valintojen vaikutuksesta tulee lisätä, 
jotta voidaan vaikuttaa asumisen ja liikkumisen 
valintoihin

Liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutuksia ja te-
hokkuutta arvioidaan henkilövahinko-onnettomuuk-
sien vähenemisen ja toimenpiteiden kustannusarvi-
oiden perusteella. Toimenpideohjelmassa maanteille 
esitetyille parannustoimenpiteille on määritetty lasken-
nallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vuotuinen 
vähenemä TarvaMT 5.2 -ohjelmalla (turvallisuusvai-
kutusten arviointi vaikutuskertoimilla). Ohjelma ottaa 
huomioon kyseisen tienkohdan onnettomuushistorian 
(5 vuotta) sekä keskimääräisen onnettomuusasteen, 
joiden perusteella ohjelma määrittää nykyisen hen-
kilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrän 
ja edelleen onnettomuusmäärän ennusteen. Tätä 
ennustetta korjataan esitettävän toimenpiteen vai-
kutuskertoimella. Tulokseksi saadaan onnettomuus-
vähenemä. Tarvan vaikutuskertoimet on määritetty 
tutkimustietojen perusteella alun perin jo 1990-luvun 
alulla, jonka jälkeen niitä on päivitetty tutkimustiedon 
karttuessa. (Taulukko 3.)

Taloudellisesti tehokkaimpia ovat pienin kustan-
nuksin toteutettavat toimenpiteet, kuten nopeusra-
joitusten alentamiset, liikenteen ohjaustoimet sekä 
suojatiejärjestelyt. Yksittäisten liikenneympäristön pa-
rannustoimenpiteiden vaikutus koettuun turvallisuu-
teen on usein merkittävämpi kuin vaikutus onnetto-
muusmääriin.

Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on useiden 
tekijöiden summa. Onnettomuuksia ei voida vähentää 
pelkästään liikenneympäristöön kohdistuvilla toimen-
piteillä. Tämän takia tarvitaan erityisesti liikennekäyt-
täytymiseen sekä kuntalaisten ja virkamiesten asen-
teisiin ja valintoihin vaikuttamista. Ihmisten asenteet 
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ja valinnat vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen 
sekä maankäytön että liikenneympäristön suunnitte-
lussa, asuinpaikan tai kulkutavan valinnassa, liiken-
nekäyttäytymisessä tai turvavälineiden käyttämises-
sä. Etenkin nuorten liikennekäyttäytymiseen voidaan 
vaikuttaa turvaamalla liikenneasioiden käsittely perus-
opetuksessa ja toisen asteen opetuksessa osana elin-
ikäistä liikennekasvatusta. Poliittiset päättäjät voivat 
vaikuttaa tekemillään valinnoilla ja päätöksillä yhdys-
kuntarakenteen kehittymiseen, liikennejärjestelmään 
ja elinympäristön laatuun. Hajautuvan yhdyskuntara-
kenteen myötä tapahtuva liikenteen kasvu aiheuttaa 

liikennekuolemia jopa kolmanneksen enemmän kuin 
tiivis yhdyskuntarakenne (Tieliikenteen kasvun hillintä 
ja liikenneturvallisuus, Lintu-julkaisu 5/2005 ). Asen-
teisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttaminen on haas-
tavaa, sillä vanhoista liikkumistottumuksista on vaikea 
luopua ja ihmisten halu noudattaa erilaisia ohjeita ja 
sääntöjä on rajallinen. Tietoisuutta valintojen vaiku-
tuksesta tulee lisätä, jotta voidaan vaikuttaa asumisen 
ja liikkumisen valintoihin. Tärkeitä ovat myös yhteis-
kunnan ratkaisut kestävämpien valintojen tueksi. Pit-
käjänteisen liikenneturvallisuustyön tulokset näkyvät 
usein vasta vuosien viiveellä.

Taulukko 3. Eri lähteissä esitettyjä arvioita turvallisuustoimenpiteiden vaikutuksista (Lähde: Tieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden 
arviointi ja kokemukset turvallisuussuunnitelman laatimisesta, Lintu-julkaisuja).
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7.2  Seuranta ja mittarit

Liikenneturvallisuustyön jatkuvan koordinoinnin ja 
järjestelmällisen seurannan apuvälineinä voidaan 
käyttää seurantamittareita. Seurantamittareiden tu-
lee olla resurssien puitteissa realistisia ja käytännön 
läheisiä niin, että seuranta on mahdollista toteuttaa. 
Mittareiden avulla voidaan muodostaa käsitys liiken-
neturvallisuustyön edistymisestä ja ryhtyä tarvittaviin 
jatkotoimenpiteisiin. Mittareiden tavoitteena on oman 
työn kehittäminen liikenneturvallisuuskehityksen pe-
rusteella. Tämä palvelee kaikkia liikenneturvallisuus-
työtä tekeviä tahoja, sillä mittarit kuvaavat pelkistetysti 
liikenneturvallisuustyön edistymistä ja sen tavoitteita. 
Tarkoituksena on, että mittarit ovat helposti tulkittavis-
sa ja saatavissa.

Suunnittelualueen kuntiin sopivia mittareita ovat esi-
merkiksi henkilövahinko-onnettomuuksien määrän 
kehittymisen seuraaminen, turvavälineiden, kuten 
pyöräilykypärän ja heijastimen käytön, seuranta se-
kä liikenneturvallisuusryhmien kokouksien ja liiken-
neturvallisuustapahtumien osallistumisaktiivisuus. 
Jatkossa sovitaan kuntien kanssa seurantamittarei-
den käyttöön otosta. Mittareiden ylläpitäjänä voi olla 
liikenneturvallisuustoimija tai kunnan liikenneturvalli-
suusryhmän jäsen.
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8 Ensi askeleet ja työn jatkuvuus
kuntien laatu- ja tulostavoitteita ja osoittaa työhön tar-
vittavat resurssit. Käytännön työn kannalta on tärke-
ää, että hallintokuntien johto tukee ja kannustaa työn-
tekijöitä liikenneturvallisuustyössä ja siten auttaa heitä 
kokemaan suunnitelman omaksi työkalukseen. Suun-
nitelman valmistumisesta tiedottaminen kuntalaisille 
paikallisessa mediassa korostaa omalta osaltaan lii-
kenneturvallisuustyön merkitystä.

Suunnitelman valmistumisen jälkeen edulliset ja 
nopeasti toteutettavissa olevat liikenneympäristön 
parantamistoimenpiteet kannattaa toteuttaa. Kiireelli-
syysluokkaan 1 kuuluvien kalliimpien toimenpiteiden 
osalta on syytä käynnistää jatkosuunnitelmien laatimi-
nen ja rakentamisen rahoituksen järjestäminen.

Liikenneturvallisuustyötä ei saa kuitenkaan raken-
taa vain liikenneympäristön kehittämisen varaan. Toi-
minnan painopisteen on oltava tietoisuutta lisäävissä 
toimenpiteissä ja nykyisten toimintatapojen kehittämi-
sessä. Järjestelmällisen työn ja aktiivisen seurannan 
merkitys on erittäin suuri. Seurannan kautta liikenne-
turvallisuustyö kohdentuu mahdollisimman kustan-
nustehokkaasti ja pahimpiin ongelmakohtiin. Seuran-
nan kautta vaikutetaan myös liikenneturvallisuustyön 
osapuolten työskentelymotivaatioon.

• Liikenneturvallisuusryhmät seuraavat 
liikenneturvallisuustyötä

• Liikenneturvallisuussuunnitelma esitellään 
päättäjille

• Edulliset ja nopeasti toteutettavat 
liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden 
toteuttaminen

Nykytilanneanalyysin ja ongelmakohteiden kartoituk-
sen pohjalta on laadittu toimenpiteet suunnittelualu-
een liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Ensim-
mäisenä liikenneturvallisuustyön askeleena on, että 
organisaatiot käsittelevät laaditun suunnitelman ja 
suunnitelmaa hyödynnetään tulevissa hankkeissa. 
Jatkossa kuntien liikenneturvallisuusryhmät vastaa-
vat liikenneturvallisuustyön seurannasta. Seurannan 
tavoitteena on tarkastella, miten liikenneturvallisuus-
työssä on onnistuttu ja pyrkiä osoittamaan, että tehty 
työ on oikeansuuntaista. Seuranta auttaa myös niuk-
kojen resurssien kohdentamisessa ja liikenneturvalli-
suustyön suunnittelussa. Seurannan kautta voidaan 
vaikuttaa myös työntekijöiden motivaatioon jatkaa toi-
mintaa.

Liikenneturvallisuussuunnitelman esittely kunnan 
lautakunnissa, hallituksessa ja valtuustossa lisää val-
mistuneen suunnitelman näkyvyyttä ja painoarvoa 
sekä herättää päättäjiä pohtimaan oman kuntansa lii-
kenneturvallisuuden tilaa. Poliittinen käsittely vahvis-
taa liikenneturvallisuudelle asetetut tavoitteet osaksi 
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