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ALKUSANAT

Vantaan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetään, miten kaupunki parantaa liiken-
neturvallisuutta lähivuosien aikana. Lisäksi tarkastellaan yleisesti liikenneturvallisuuden parantami-
sen keinovalikoimaa ja eri toimenpiteiden vaikutuksia.

Suunnittelutyössä on hyödynnetty Vantaan kaupungin alueelle aikaisemmin laadittuja liikennettä ja
liikenneturvallisuutta käsitteleviä suunnitelmia ja selvityksiä. Lisäksi on hyödynnetty kaupungin laa-
timia liikenneympäristön parantamis- ja rakentamistoimenpiteiden tarve- ja toteuttamislistoja. Kau-
pungin asukkaille ja luottamushenkilöille tehtiin Internetin kautta liikenneturvallisuuskysely keväällä
2010. Työn aikana syyskuussa 2010 pidettiin liikenneturvallisuusasioita käsittelevä työpaja, jossa
oli kaupungin eri toimialojen lisäksi edustettuna Vantaan vanhusneuvosto, poliisi, Liikenneturva ja
Uudenmaan ELY-keskus.

Suunnittelutyötä on ohjannut Vantaan Poljin-ryhmä, joka koostuu seuraavista henkilöistä:

Vantaan kaupunki:
Hannu Laakso (pj.), Kuntatekniikan keskus
Timo Väistö, Kuntatekniikan keskus
Hillevi Malm, Kuntatekniikan keskus
Nina Mulari, Kuntatekniikan keskus
Tina Kristiansson, Ympäristökeskus
Teuvo Kuparinen, Kaupunkisuunnittelu
Sonja Kosonen, Sivistystoimen toimiala
Ilkka Tarjo, Sivistystoimen toimiala
Pirkko Hattunen, Kuntatekniikan keskus
Ulla Loukkaanhuhta/ Sonja Semeri, Kuntatekniikan keskus
Elina Mehtonen, Liikuntapalvelut
Asta Mellais, Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan pyöräilijät ry
Timo Luostarinen, yhdistyksen puheenjohtaja

Pyöräilykuntien verkosto ry
Matti Hirvonen, toiminnanjohtaja

Itä-Uudenmaan poliisi
Markku Koskimäki, komisario

Suunnittelutyön on tehnyt konsulttina Plaana Oy Vantaan kaupungin toimeksiannosta. Suunnitel-
man laatimisesta ovat Plaana Oy:ssä vastanneet dipl.ins. Hilkka Piippo ja ins. Juha Raappana.

Vantaa, marraskuu 2010.
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Tiivistelmä
Vuonna 2009 Vantaalla kuoli liikenneonnettomuuksissa kolme ja loukkaantui 279 henkilöä. Päätei-
den henkilövahinko-onnettomuuksissa korostuvat peräänajot ja yksittäisonnettomuudet. Muilla
maanteillä ja katuverkolla henkilövahingoissa korostuvat risteysonnettomuudet ja kevyen liikenteen
onnettomuudet. Moottoriajoneuvojen ajosuoritteeseen suhteutettuna katuverkolla tapahtuu maan-
teihin verrattuna kaksinkertainen määrä kevyen liikenteen onnettomuuksia.

Vantaan turvallisuussuunnitelmassa 2009–2012 on asetettu tavoitteeksi, että liikenneonnetto-
muuksissa loukkaantuneiden määrä vähenee vuosien 2007–2008 noin 300 henkilön tasolta
30%:lla vuoteen 2012 mennessä ja 50%:lla vuoteen 2015 mennessä.

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa tarkastellaan, millä ja miten paljon liikenneympäristön paran-
tamistoimenpiteillä tavoitteen saavuttamista voidaan edistää ja mitä muita toimenpiteitä tarvitaan.
Liikenneympäristön osalta suunnittelu on keskittynyt pääosin Vantaan kaupungin katuverkolle.
Työssä on kuitenkin otettu huomioon myös Uudenmaan ELYn toteuttamisohjelmissa olevat maan-
tieverkon parantamishankkeet. Toimenpiteitä on käsitelty toimenpideryhmittäin. Suunnitelma ei
sisällä ajoitettuja yksityiskohtaisia toimenpidelistoja.

Suunnittelutyön alussa tehtiin Vantaan asukkaille ja luottamushenkilöille liikenneturvallisuuskysely.
Kysely toteutettiin Internetissä. Kyselyn tuloksissa tärkeimpinä keinoina liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseksi nousivat esiin kevyen liikenteen ympäristön parantaminen, valvonnan lisääminen
sekä väylien kunnossapidon parantaminen.

Liikennejärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi ja liikennetuvallisuuden parantamiseksi katuver-
kon liikennejärjestelyjä kehitetään koko ajan. Vuosittain Vantaalla rakennetaan keskimäärin viidet
uudet liikennevalot. Uusien liikennevalojen rakentaminen vaatii lähivuosina ohjauskeskuksen uu-
simisinvestoinnin. Parannettavissa liittymissä selvitetään aina myös kiertoliittymän rakentamis-
mahdollisuus. Viiden vuoden sisällä Vantaalle arvioidaan rakennettavan noin 20 uutta kiertoliitty-
mää. Seuraavalla viisivuotiskaudella 2015–2020 niitä toteutunee noin kymmenen. Osa uusista
liikennevaloliittymistä ja kiertoliittymistä sijoittuu rakennettaville uusille alueille.

Lisäksi vuosittain toteutetaan pieniä liikenneturvallisuutta parantavia ja kustannustehokkaita toi-
menpiteitä. Kaupunki rakentaa vuosittain katuverkolle noin kymmenen uutta hidastetta, joilla tue-
taan nopeusrajoitusjärjestelmää. Suojateiden valo-ohjauksilla ja keskisaarekkeilla parannetaan
tasossa tapahtuvan kadun ylityksen turvallisuutta. Liikennemerkkien varsiin asennettavat tehoste-
heijastimet sekä suojateiden maalaaminen kestomerkinnöillä parantavat suojateiden havaittavuut-
ta. LED-tekniikkaan perustuvien varoitus- ja vilkkuvalolaitteiden käyttöä esitetään lisättäväksi.

Suunnitelmassa on esitetty pieniä tarkennuksia Vantaan kaupungin katuverkon nopeusrajoitusjär-
jestelmään. Nopeusrajoitusten noudattamista tulisi saada nykyistä paremmaksi valvonnan ja asen-
nekasvatuksen avulla. Kaupunki on hankkimassa lisää nopeusnäyttöjä. Ylinopeuksien ja muiden
liikennerikkomusten kiinnijäämisriskiä voidaan nostaa poliisin liikennevalvontaa tehostamalla ja
kameravalvontaa lisäämällä. Ongelmakohteiden valvonnalla saadaan parhaat turvallisuushyödyt.
Ihmisten mielikuviin vaikutetaan parhaiten näkyvällä valvonnalla ja tiedottamisella.

Jalankulku- ja pyöräteille esitetään laadittavaksi hoitoluokitukset. Hoidettavien väylien määrän li-
sääntyminen ja määrärahojen niukkuus vaativat edelleen työtapojen kehittämistä ja tehostamista
sekä hoidon kohdistamista tärkeimmille väylille. Kunnossapidon yhteydessä tarkistetaan vuosittain
liittymien näkemät ja tehdään tarvittavat kasvillisuuden harvennukset ja poistot sekä tarkistetaan
liikennemerkkien kunto.

Kaavoille ja suunnitelmille esitetään tehtäväksi liikenneturvallisuus- ja esteettömyystarkastuksia
yleissuunnitteluvaiheesta rakennussuunnitteluun.

Suunnitelmassa on esitetty periaatteet Vantaan liikennetuvallisuuden kasvatus-, koulutus- ja tiedo-
tustoiminnan tehostamiseksi. Liikenneturvallisuustyön organisoinnilla sekä toimiala- tai tulosyksik-
kökohtaisten toimintasuunnitelmien laatimisella ja toteuttamisella voidaan jäntevöittää kaupungin
liikenneturvallisuustyötä. Toimintasuunnitelmien laatimisessa on tärkeää, että tulosyksiköt itse
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määritelevät asiakasryhmiensä tarpeet ja toiminnan tavoitteet sekä vastuutahot toimenpiteiden
toteuttamiseksi. Toimintasuunnitelmiin kannattaa sisällyttää myös ns. kestävän liikkumisen hank-
keita: jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen käytön sekä "järkevän autoilun" edistäminen tukee
liikenneturvallisuustavoitteita terveys- ja ilmastovaikutusten lisäksi.

Vantaan liikenneympäristön parantamistoimenpiteillä arvioidaan saavutettavan 20–30 % henkilö-
vahinko-onnettomuuksien ja loukkaantuneiden henkilöiden vähentämistavoitteesta. Jotta Vantaalla
päästään asetettuihin liikenneturvallisuustavoitteisiin, pitää lisäksi pystyä vaikuttamaan ihmisten
asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen. Ihmisten asenteisiin ja tottumuksiin vaikuttaminen on haas-
tava tehtävä ja onnistuessaankin liikennekasvatustyön vaikutukset realisoituvat yleensä vasta pit-
källä aikavälillä.

Vantaan kaupungin toimenpiteiden ohella tavoitteeseen pääsemiseen vaikuttavat keskeisesti seu-
dullisen liikennejärjestelmän kehittämistoimet. Vakavien liikenneonnettomuuksien vähentäminen
on yksi Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2011) kirjatuista tavoitteista. Kär-
kitavoitteiden toteutumisen kannalta on olennaista seudun maankäytön ja liikennejärjestelmän yh-
teensovittaminen ja tavoitteellinen kehittäminen siten, että seutu kasvaa ydinalueilta hallitusti as-
teittain ja liikennejärjestelmä perustuu raideliikenteen ja sitä täydentävän bussiliikenteen runkover-
kon kehittämiseen.

HLJ 2011:n vaikutuksia on arvioitu sen valmistelun aikana osana liikennejärjestelmäluonnoksen
kehittämisohjelman laadintaa. Henkilöliikenneonnettomuudet lisääntyvät sekä niukassa että tavoit-
teellisessa kehittämisessä. Liikenneturvallisuuden parantamisen osalta tarvitaan lisäpanostusta
kehittämissuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin. Vuoteen 2035 mennessä voidaan päästä
vakavimpien henkilöliikenneonnettomuuksien vähenemiseen, jos lisäksi panostetaan kehittämisoh-
jelmassa esitettyä laajemmin ja monipuolisemmin pieniin liikenneturvallisuushankkeisiin. (HLJ
2011, Vaikutusten arviointi s. 65)

Liikenneturvallisuustavoitteeseen pääsemiseen vaikuttavat myös talouden suhdanteet, jotka vai-
kuttavat liikennemäärien ja liikennesuoritteen kehittymiseen, sekä pidemmällä aikavälillä lainsää-
dännön muutokset ja ajoneuvotekniikan kehittyminen.

Lainsäädäntö asettaa yksityiskohtaiset säännöt tiellä ja kaduilla liikkumiselle ja sen avulla tapahtu-
va ohjaus on varsin tehokas tapa vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Uutta liikennelainsäädäntöä on
kehitteillä Suomessa sekä Euroopan unionissa.

Ajoneuvotekniikan kehittäminen on myös eräs keino liikenneturvallisuuden parantamisessa. Koko
ajan laajeneva turvallisuustekniikan alue on ns. aktiivinen turvallisuus, jolla pyritään ehkäisemään
onnettomuuksia. Sen perustana ovat erilaiset ajajan havainnointikykyä parantavat laitteet ja järjes-
telmät. Autoliikenteen onnettomuuksiin liittyy usein korkea riskinoton osuus, ja turvallisuuden pa-
rantamiseksi riskinottoa tulisi pyrkiä estämään. Estokeinoina voisivat olla esimerkiksi alkolukko ja
älykkäät nopeudensäätely- ja törmäyksenestojärjestelmät.
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KÄSITTEITÄ JA LYHENTEITÄ

Ajosuorite: ajoneuvolla vuodessa ajettava tai yksittäisen kuljettajan vuodessa ajama kokonais-
matka.

Maantiet: tiet, joilla Ely-keskus toimii tienpitäjänä. Maantiet luokitellaan toiminnallisesti seuraavasti:
päätiet (valtatiet ja kantatiet), seututiet ja yhdystiet. Moottori- ja moottoriliikennetiet sisältyvät näihin
luokkiin, ellei toisin ole ilmoitettu.

KVL: keskimääräinen vuorokausiliikenne. Ajoneuvojen lukumäärä tietyllä tieosalla keskimäärin
vuorokaudessa.

Liikennesuorite: tien, tiejakson tai alueen liikenteen kokonaismäärä ajoneuvokilometreinä aikayk-
sikössä.

Liikenneonnettomuus: omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin johtanut kulkuneuvon liik-
kumisesta seurannut liikennetapahtuma, jossa on ollut osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo.

Heva: henkilövahinko-onnettomuus. Henkilövahinkoihin johtanut tieliikenneonnettomuus, jonka
vakavin seuraus on kuolema tai vammautuminen.

Heva/v: henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä vuodessa.

Heva/100 km/v: onnettomuustiheys. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vuodessa sataa
tiekilometriä kohti.

Heva-riski: henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä vuodessa tien tai tieluokan
kokonaissuoritetta (esim. sataa miljoonaa autokilometriä vuodessa) kohti.

Kuolemaan johtanut onnettomuus: onnettomuus, jonka seurauksena vähintään yksi henkilö on
kuollut 30 vuorokauden kuluessa onnettomuuden tapahtumisesta.

Kuoll/v: kuolleiden määrä vuodessa.

Kuoll/100 km/v: kuolemantiheys. Kuolleiden määrä sataa tiekilometriä kohti vuodessa.

Kuoll/100 milj. ajonkm/v: kuolemanriski. Kuolleiden määrä sataa miljoonaa ajoneuvokilometriä
kohti vuodessa.

Kuolemaan johtavan onnettomuuden riski: kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä
sataa miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti.

Onnettomuuslaji: liikenneonnettomuuksien ryhmittely (osallisen kulkutavan mukaan). Esim. Van-
taan kaupungin rekisterissä luokiteltu ns. heikoimman osallisen mukaan: jk=jalankulkija-,
pp=polkupyörä-, mopo=mopo-, mp=moottoripyörä- ja auto=auto-onnettomuus.

Tarva: Liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutusten arviointiohjelma (Liikennevirasto).

KULTI: KULTI-työkalu on tehty Suomen kuntien liikenneturvallisuus -projektin (KULTI) tuloksena ja
sen avulla on mahdollista tarkastella onnettomuuslukuja eri näkökulmista. Kuntien liikenneturvalli-
suustilannetta kuvataan absoluuttisten onnettomuusmäärien lisäksi mm. kuntien asukaslukuun
suhteutettuina sekä tieverkon ajosuoritteeseen perustuvien riskilukujen avulla. (Aalto yliopisto,
Teknillinen korkeakoulu).
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1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

1.1. Yleistä

Vantaan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmassa tarkastellaan kaupungin katuverkon paran-
tamistarpeita sekä parantamismahdollisuuksia ja -toimenpiteitä sekä arvioidaan toimenpiteiden
vaikutuksia. Myös keskeiset maantieverkon turvallisuutta parantavat lähivuosien toimenpiteet ovat
mukana tarkastelussa. Lisäksi työssä tarkastellaan liikenneturvallisuustyön organisointia ja resurs-
sitarpeita, mutta varsinaista liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmaa toimialakohtaisine toi-
mintaohjelmineen ei tämän työn yhteydessä ole laadittu.

Työssä on painotettu kustannustehokkaita tapoja vähentää liikenneonnettomuuksia ja parantaa
koettua liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuuden parantamisen lähtökohtana on sekä koettu
liikenneturvallisuus että tapahtuneet onnettomuudet. Koetun turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat
sekä liikennekulttuuri ja -käyttäytyminen että fyysinen liikenneympäristö. Liikenneympäristön ja
liikennekäyttäytymisen puutteet ovat usein myös esteettömyyttä heikentäviä tekijöitä.

1.2. Suunnittelualue ja maankäyttö

Suunnittelualueena on Vantaa, joka on väkiluvultaan Suomen neljänneksi suurin kaupunki. Van-
taan asukasluku oli maaliskuun 2010 lopussa 198 351 asukasta. Väestönkasvu 2007–2009 on
ollut noin 2700 asukasta vuodessa. Vantaa on pääkaupunkiseudun kunta, jonka naapurikunnat
ovat etelässä Helsinki, lännessä Espoo, luoteessa Nurmijärvi, pohjoisessa Tuusula ja Kerava sekä
idässä Sipoo.

Kaupunki on jaettu seitsemään suuralueeseen, joissa on 61 kaupunginosaa. Aviapoliksen suuralu-
eella sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoasema. Vantaalle ovat ominaisia esikaupunkimaiset lähiöt ja
yhden selkeän keskustan puuttuminen. Kaupungintalo ja kaupungin hallinnon keskeiset virastot
sijaitsevat Tikkurilassa.

Kuva 1. Suuralueet ja asukasmäärät.
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Suuralueista väestömäärältään suurin on Myyrmäki, jossa asuu noin 51 000 asukasta (26 %). Vä-
hiten asukkaita on Kivistön suuralueella, jossa asuu noin 8000 asukasta (4 %).

Vuonna 2008 Vantaalla oli noin 103 000 työpaikkaa, joista yli 10 % oli kaupungin työpaikkoja
(11 694). Vantaan työpaikkaomavaraisuus on yli 100 % ja työpaikkamäärä kasvaa vuosittain noin
1700 työpaikalla. Työpaikoista noin 30 % on Aviapoliksen alueella. Eniten työpaikkoja on liikenteen
ja kaupan aloilla ja liki viidennes Vantaan työpaikoista liittyy logistiikkaan.

1.3. Liikkuminen ja liikennejärjestelmä
Vantaalla tehtiin matkoista pääkulkutavan mukaan jaoteltuna kävellen 22 %, pyöräillen 8 %, jouk-
koliikenteessä 19 % ja henkilöautolla 49 % (YTV/LITU 2008). Kulkumuotojakauma on samansuun-
tainen kuin Espoossa, jossa kävely ja pyöräily olivat noin prosenttiyksikön pienempiä, mutta vas-
taavasti joukkoliikenne ja henkilöautoilu suurempia.

Moottoriajoneuvoliikenteen määrän vuosimuutos Vantaan katuverkolla on vaihdellut +4,3 ja -1,9
prosentin välillä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Liikenne väheni katuverkolla vuosina 2008 ja
2009 ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1999. Rekisteröityjen autojen määrä Vantaalla on kymme-
nen vuoden aikana kasvanut keskimäärin 2,7 % vuodessa. Poikkeuksellisesti henkilöautojen mää-
rä tuhatta asukasta kohden laskettuna pieneni vuonna 2009, jolloin niitä oli 477, kun määrä vuonna
2008 oli 480. Mopojen määrä on nelin- ja moottoripyörien kolminkertaistunut kymmenessä vuodes-
sa. Vuonna 2009 Vantaalla oli rekisterissä 6410 mopoa ja 7588 moottoripyörää.

Linja-autoliikenteen pysäkeiltä nousi vuonna 2009 arkivuorokaudessa 67034 matkustajaa. Bus-
siterminaaleista vilkkain on Tikkurila, missä nousuja oli marraskuussa arkisin keskimäärin 6747.
Myös juna-asemien lähiliikenteen matkustajia oli eniten Tikkurilassa, noin 1640 noussutta tai

Kuva 2. Suunnittelualue, päätieverkko, radat ja lentoasema.
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poistunutta. Vantaankosken radan vilkkain terminaali oli Myyrmäki, jossa junamatkustajia oli noin
7620 ja bussiin nousijoita 2566. Juna-asemille oli liityntäpysäköity lokakuussa 2009 noin 700 pol-
kupyörää ja runsaat 900 autoa.

Vantaan kaupungin alueen päätieverkon muodostavat etelä-pohjoissuuntaiset valtatie 3 (E12 Hel-
sinki–Hämeenlinna) Hämeenlinnanväylä, valtatie 4 (E75 Helsinki–Lahti) Lahdenväylä ja kantatie 45
(Helsinki–Tuusula) Tuusulanväylä sekä länsi-itäsuunnassa kantatie 50 (E18) Kehä III. Verkollisesti
merkittävä on myös maantie120 Vihdintie, joka on seututie.

Vantaalla oli vuonna 2009 maanteitä 153 km, ja katuverkon laajuus on noin 850 km. Kevyen liiken-
teen väyliä on noin 630 km.

Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen suurin lentoasema. Lentoasema sijaitsee noin 5 kilomet-
riä Tikkurilasta luoteeseen ja 18 kilometriä Helsingistä pohjoiseen. Lentoasema palvelee nykyään
yli 13 miljoonaa matkustajaa vuodessa ja työllistää noin 11 000 ihmistä yli tuhannessa yrityksessä
ja yhteisössä. Helsinki-Vantaan lentoasema hoitaa noin 90 % Suomen kansainvälisestä lentoliiken-
teestä. Se on myös Pohjois-Euroopan johtava kaukoliikennekenttä.

Kuva 3. Tikkurilan asema on bussiliikenteen solmukohta.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen rungon muodostaa raideliikenne, jota täydennetään bussilii-
kenteellä. Liityntälinjasto ja poikittaisliikenne on toteutettu bussiliikenteenä. Suorat säteittäiset bus-
silinjat palvelevat niiden alueiden matkustajia, joilla ei ole raideliikennettä tai joilla pelkkä liityntälin-
jaston varaan suunniteltu joukkoliikenne tuottaisi matkustajille kohtuutonta vaivaa. Tikkurilassa on
rautatie- ja linja-autoasema. Helsingin rautatieasemalta on Tikkurilaan matkaa 16 kilometriä.

Rakenteilla oleva Kehärata on olennainen osa pääkaupunkiseudun kaupunkirataverkkoa. Kehärata
yhdistää Vantaankosken radan Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta päärataan. Rata vähentää
linja-auto- ja henkilöautoliikenteen tarvetta, ja helpottaa ja nopeutta merkittävästi kymmenien tu-
hansien työmatkalaisten päivittäistä liikkumista. Kehärata parantaa oleellisesti Vantaan seudun
joukkoliikennetarjontaa. Se tuo raideliikenteen piiriin uusia alueita Vantaalla, ja liityntäliikenne
mahdollistaa raideliikenteen hyödyntämisen kauempaakin Uudeltamaalta. Rata yhdistää seudun
asuin- ja työpaikka-alueet sekä tuo raideyhteyden Helsinki-Vantaan kansainväliselle lentoasemalle,
jonne matka-aika Helsingistä on noin 30 minuuttia.

Kehärata toteutetaan kaksiraiteisena henkilöliikenneratana, jolla junien nopeus on enimmillään 120
km/h. Radan pituus on noin 18 kilometriä, josta noin 8 kilometriä kulkee tunnelissa. Ensimmäises-
sä vaiheessa toteutetaan 4 asemaa ja varaudutaan 4 aseman toteuttamiseen. Hankkeessa paran-
netaan lisäksi valtatietä 3 linjaosuudella ja eritasoliittymissä, rakennetaan uusi eritasoliittymä sekä
toteutetaan sujuvat liityntäliikenne- ja pysäköintiyhteydet sekä joukkoliikenteen vaihtoyhteydet Ki-
vistön asemalle. Liikennöinnin Kehäradalla on määrä alkaa kesäkuussa 2014.
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Pääväylien liikennemäärät

Kuvat 4 ja 5. Vantaan länsi- ja itäosan päätieverkon vuoden 2009 autoliikenteen määrät (ajon/vrk).
(lähde Vantaan kaupunki).

Kt 45Vt 3

 Vt 4

 Mt 120

 Kehä III, Kt 50

 Kehä III, Kt 50
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Kantatien 45 ja Kehä III:n (kt 50) keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät Vantaan kohdalla ovat
suuruusluokkaa 65 000–80 000 ajon/vrk. Valtateiden 3 ja 4 keskimääräinen vuorokausiliikenne on
noin 55 000 ajon/vrk. Maantien 120 Helsinki–Vihti vuorokausiliikennemäärä vaihtelee 10 000–
25 000 ajon/vrk. Valtatien 4 vuorokausiliikennemäärä on noin 55 000 ajon/vrk (kuvat 4 ja 5).

Jalankulku- ja pyörätiet
Vantaalla on kevyen liikenteen väyliä noin 630 km, joista noin 95 km (15 %) maanteiden varressa.
Lisäksi katuverkolla on jalkakäytäviä noin 130 km. Kevyen liikenteen väylien määrä kasvaa mm.
uusia katuja rakennettaessa. Myös vanhojen asuntoalueiden katujen varteen rakennetaan puuttu-
via yhteyksiä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi viime vuosina on rakennettu paljon joki-
varsien ulkoiluteitä.

Lähes kaikki kevyen liikenteen väylät ovat yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräteitä. Pyöräily on eroteltu
jalankulusta yksittäisillä väyläosuuksilla keskusta-alueilla. Vantaalla mopoilu on yleensä sallittu
kevyen liikenteen väylillä, jos ajoradan nopeusrajoitus on 50 km/h tai yli, sekä erillisillä yhteyksillä,
jos yhteys tien kautta ei toimi verkollisesti (pitkä kierto).

Jos kadun nopeusrajoitus on 30 km/h tai sitä alhaisempi, ei pyöräilijöitä varten yleensä ole omaa
väylää, vaan pyöräilijät käyttävät ajorataa. Jalkakäytävillä tapahtuvaa pyöräilyä pyritään ehkäise-
mään suunnittelemalla katu siten, että autojen nopeudet jäävät alhaisiksi.

Liittymät
Vantaalla on liikennevaloja noin 120 liittymässä. Lukuun sisältyvät myös Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) ylläpitämän tiestön liikennevaloliittymät. Vantaan nykyisen
liikennevalojen ohjauskeskuksen kapasiteetti on lähes kokonaan käytetty ja uusien liikennevalojen
rakentaminen vaatii lähivuosina ohjauskeskuksen uusimisinvestoinnin. Vuosittain rakennetaan
keskimäärin viidet uudet liikennevalot.

Kuva 6. Vantaan kaupungin alueen nykyiset ja suunnitellut kiertoliittymät v. 2010.
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Vantaalla oli vuoden 2010 alussa 31 kiertoliittymää (kuva 6). Viiden vuoden sisällä rakennetaan
noin 20 uutta kiertoliittymää. Seuraavalla 5-vuotuiskaudella 2015–2020 niitä toteutunee noin 10
kpl. Lisäksi kertoliittymää harkitaan 25 kohteeseen.

Liikennevalojen rakentamisesta päätetään liittymän liikennemäärien, kuormitusasteen, onnetto-
muushistorian ja muiden valojen tarpeeseen tapauskohtaisesti vaikuttavien seikkojen perusteella.
Erityisiä tekijöitä ovat mm. koululaisten suuri määrä tai jokin puutteellisuus liittymässä, esim. huono
näkemä jollakin kulkusuunnalla. Nykyään liikennevalo-ohjauksen rakentamisen vaihtoehtona tutki-
taan aina myös kiertoliittymän rakentamista.

Liikennevalottoman liittymän onnettomuusriski määritellään ns. Q-indeksin avulla. Q-indeksi laske-
taan kolmen vuoden onnettomuuslukujen summana painottamalla henkilövahinko-onnettomuuksia
luvulla 1 ja omaisuusvahinko-onnettomuuksia luvulla 0,5.

Pahimpia onnettomuusristeyksiä seurataan Vantaalla vuosittain ns. IND5-luvun avulla. IND5-
lukuun lasketaan risteyksessä kolmen viimeisen vuoden henkilövahinko-onnettomuudet ja yhden
viidesosan painolla omaisuusvahinko-onnettomuudet. Näin henkilövahinko-onnettomuuksille anne-
taan suurempi paino.

1.4. Suunnittelun lähtötiedot

Liikenneturvallisuuden nykytila on analysoitu Vantaan kaupungilta saatujen lähtötietoaineistojen
pohjalta.

Liikenneympäristön parantamisen toimenpide-esitykset on tehty pääosin aikaisemmin laadittujen
liikennettä ja liikenneturvallisuutta käsittelevien suunnitelmien ja selvityksien sekä kaupungin laati-
mien liikenneympäristön parantamis- ja rakentamistoimenpiteiden tarve- ja toteuttamislistojen pe-
rusteella. Keskeisiä analysoituja lähtöaineistoja  ovat olleet:

koulujen liikenneympäristöselvityksen (v. 2004) päivitetyt toimenpidelistat, joihin on merkit-
ty, mitkä kohteet on rakennettu, samoin jos lähelle on tehty jokin korvaava toimenpide
Vantaan kaupungin pienten liikenneturvallisuustoimenpiteiden rakentamisohjelmat, joihin
kuuluvat mm. töyssyt ja keskikorokkeet
Vantaan kaupungin liikennevalottomien liittymien vaarallisuuden indeksilistaus onnetto-
muustietojen perusteella
tiedot Vantaan kaupungin nopeusrajoituksista
tietoja lähivuosina tapahtuvista maankäytön muutoksista, mm. Marja-Vantaa.

Lisäksi toukokuukuussa 2010 kartoitettiin Internetkyselyllä vantaalaisten kokemaa liikenneturvalli-
suutta ja ongelmia liikenteessä. Kysely sisälsi liikennekäyttäytymiseen, liikenneturvallisuusasentei-
siin ja koettuun turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Liikenneonnettomuustiedot vuoteen 2008 asti on saatu Vantaan kaupungin rekisteristä, jonka tie-
dot perustuvat Tiehallinnon onnettomuusrekisterin tietoihin. Vuoteen 2008 Tiehallinto ja Tilastokes-
kus ylläpitivät omia valtakunnallisia tilastojaan poliisin liikenneonnettomuustietojen perusteella.
Vuoden 2009 alussa Suomen liikenneonnettomuuksien tilastointi siirtyi kokonaan Tilastokeskuksel-
le, ja vuodelta 2009 on ollut saatavissa vain Tilastokeskuksen vuositilastoissa esitetyt tiedot, mutta
ei tarkempia paikka- tai muita tietoja.

Tätä liikenneturvallisuussuunnitelmaa laadittaessa huomioon otettuja viimeaikaisia liikenneturvalli-
suuteen ja esteettömyyteen liittyviä suunnitelmia ovat olleet mm. Vantaan turvallisuussuunnitelma
2009–2012, Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011, luonnos 26.10.2010),
Pääkaupunkiseudun liikenneturvallisuusstrategia 2005–2010, Pääkaupunkiseudun jalankulun ja
pyöräilyn strategiasuunnitelma 2007 sekä Vantaan esteettömyysohjelma.

Vantaalla on yhtä aikaa tämän suunnitelmaan laatimisen kanssa käynnissä pyöräväylien suunnitte-
luohjeen sekä katujen mitoitusohjeen laatiminen. Näiden ohjeiden linjauksia ja sisältöä on otettu
huomioon siltä osin, kuin aineistoa on ollut käytettävissä.
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2. LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA VANTAALLA

2.1. Liikenneturvallisuuskyselyn 2010 tulokset

Suunnittelutyön alussa, vuoden 2010 toukokuussa tehtiin nettikysely Vantaan asukkaille ja luotta-
mushenkilöille. Kyselyllä selvitettiin asukkaiden ja eri käyttäjäryhmien näkemyksiä alueen liikenne-
turvallisuustilanteesta, koetuista ongelmista ja puutteista sekä ajatuksia liikenneturvallisuuden ke-
hittämistarpeista. Kyselyillä ei selvitetty yksittäisiä liikenneympäristön ongelmakohteita.

Vastauksia asukaskyselyyn saatiin 540 ja luottamushenkilökyselyyn 33. Asukaskyselyyn vastan-
neista 2/3 oli naisia. Vastaajista 38 % oli 30–44-vuotiaita ja 35 % oli 45–64-vuotiaita (kuva 7).
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Kuva 7. Liikenneturvallisuuskyselyn vastaajien ikäjakauma.

Lukumääräisesti eniten vastaajia saatiin Tikkurilan suuralueelta, 114. Lähes saman verran vasta-
uksia saatiin Myyrmäen (101) ja Korson (95) alueilta. Hakunilan alueelta vastaajia oli 64 ja Aviapo-
liksen alueelta 54. Kivistön alueelta vastauksia saatiin vähiten, 16, minkä takia Kivistöä koskevat
päätelmät ovat ainoastaan suuntaa antavia.

Vajaa kolmasosa vastaajista piti Vantaan liikenneturvallisuustilannetta hyvänä, 2/3 tyydyttävänä ja
7 % huonona. Oman asuinalueensa liikenneturvallisuustilannetta hyvänä piti kolmasosa vastaajis-
ta, tyydyttävänä 45 % ja huonona 22 %. Tyytyväisimpiä oman asuinalueensa liikenneturvallisuu-
teen olivat Tikkurilan, Koivukylän, Myyrmäen ja Hakunilan asukkaat.

Vastaajista 18 % koki Vantaan liikenneturvallisuustilanteen muuttuneen parempaan suuntaan kol-
men viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vastaajista 51 % koki sen pysyneen ennallaan ja 31 %
muuttuneen huonompaan suuntaan.

Kuva 8. Liikenneturvallisuuskyselyn vastauksissa toivottiin muutoksia autoilijoiden asenteisiin (kuva
Vantaan aineisto- ja kuvapankki, Ritva-Leena Kujala).
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Kyselyyn vastanneiden mielestä eniten liikenneturvallisuusongelmia Vantaalla aiheuttavat liiken-
neympäristön osalta huonokuntoiset kadut, näkemäesteet esim. kasvillisuus, kevyen liikenteen
väylien ja alikulkujen puute ja katujen ylitykset. Vähiten ongelmia aiheuttavat liian alhaiset nopeus-
rajoitukset ja esteettömien kulkuväylien puute (kuva 9).

Tikkurilaa lukuun ottamatta kaikilla suuralueilla 20–25 % vastaajista koki ongelmaksi heikon tai
puutteellisen valaistuksen. Kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen puute nousi keskeisenä ongel-
mana esiin Kivistön, Korson ja Aviapoliksen alueen vastauksista. Kivistön alueella 56 % vastaajista
toivoi lisää kevyen liikenteen väyliä ja alikulkuja. Korsossa vastaava luku oli 47 % ja Aviapoliksen
alueella 50 %.

Huonokuntoiset kadut nousivat esiin Korson, Hakunilan ja Koivukylän alueiden vastauksissa, joista
41–46 %:ssa pidettiin huonokuntoisia katuja ongelmana. Kivistön alueella 44 % vastaajista piti on-
gelmana kevyen liikenteen väylien huonokuntoisuutta.
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Kuva 9. Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat liikenneympäristön ongelmat ja niiden jakautuminen
asukaskyselyn vastausten mukaan.

Myyrmäen alueella 46 % vastaajista piti näkemäesteitä ongelmana. Liittymien toimivuuteen toivot-
tiin parannusta 25–32 % Aviapoliksen, Myyrmäen ja Hakunilan alueen vastauksista. Puolessa
Aviapoliksen alueelta ja 36 %:ssa Hakunilan alueelta saaduista vastauksista pidettiin katujen yli-
tyksiä liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisina. Neljännes Kivistön alueen vastaajista koki
ongelmia joukkoliikenteen järjestelyissä.

Muiden asioiden osalta eniten liikenneturvallisuusongelmia Vantaalla aiheuttavat autojen ylinopeu-
det, autoilijoiden piittaamattomuus jalankulkijoista ja pyöräilijöistä sekä autoilijoiden piittaamatto-
muus liikennesäännöistä (kuva 10). Kaikki vastaajat asuinalueesta riippumatta pitivät näitä kolmea
asennetekijää merkittävinä ongelmina.

Runsas viidennes vastaajista katsoi alkoholin ja huumeiden aiheuttavan ongelmia liikenneturvalli-
suudelle. Vastausten perusteella rullaluistelijat, iäkkäät kuljettajat tai liian hitaasti ajavat ajoneuvot
eivät juurikaan aiheuta ongelmia.
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Kuva 10. Liikenneturvallisuuden koetut ongelmat ja niiden jakautuminen asukaskyselyn vastausten
mukaan.

Suuralueittain tarkasteltuna Korson vastaajista 30 % katsoi alkoholin ja huumeiden aiheuttavan
ongelmia liikenneturvallisuudelle. Tikkurilan vastaajista 20 % katsoi nuorten kuljettajien aiheuttavan
ongelmia. Pyöräilijöiden piittaamattomuus liikennesäännöistä nousi esiin noin kolmanneksella Ki-
vistön vastaajista. Hakunilan alueen vastaajista 20 % katsoi liikennesäännöistä piittaamattomien
jalankulkijoiden aiheuttavan ongelmia. Lisää poliisin liikennevalvontaa toivottiin etenkin Korsossa,
jossa 42 % vastaajista piti valvontaa liian vähäisenä. Kivistön alueen vastaajista 44 % katsoi ras-
kaan liikenteen aiheuttavan liikenneturvallisuusongelmia.

Kyselyn koko aineisto huomioon ottaen vastaajien mielestä tärkeimmät keinot liikenneturvallisuu-
den parantamiseksi ovat kevyen liikenteen ympäristön parantaminen, valvonnan lisääminen ja väy-
lien kunnossapidon parantaminen (kuva 11). Vähiten liikenneturvallisuutta vastaajien mielestä pa-
rantavat promillerajan alentaminen, tiedotus ja valistus, autoliikenteen olosuhteiden parantaminen
sekä heijastimen ja pyöräilykypärän käytön muuttaminen pakolliseksi.
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Kuva 11. Tärkeimmät keinot liikenneturvallisuuden parantamiseksi asukaskyselyn vastausten mu-
kaan.
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Myös suuralueittain tarkasteltuna kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen nousi tärkeimmäksi
asiaksi liikenneturvallisuuden parantamisessa. Eri alueilla 43–64 % vastaajista piti sitä tärkeänä.
Autoliikenteen olosuhteiden parantamiselle nähtiin selvästi vähemmän tarvetta, esimerkiksi Korson
alueen vastaajista vain 5 % piti autoliikenteen olosuhteiden parantamista liikenneturvallisuuden
kannalta tärkeänä.

Autojen ajonopeuksien alentamista piti tärkeänä 30 % Aviapoliksen alueen vastaajista. Hakunilan
ja Kivistön alueen vastaajista yli puolet piti väylien kunnossapidon parantamista tärkeänä. Samoin
puolet Korson, Tikkurilan, Aviapoliksen ja Myyrmäen vastaajista piti poliisin valvonnan lisäämistä
tärkeänä. Koivukylän ja Korson vastaajista 31 % piti rangaistuksien koventamista tärkeänä keinona
liikenneturvallisuuden parantamisessa.

Kuvassa 12 on havainnollistettu asukkaiden arvioita eri asioiden hyödyllisyydestä liikenneturvalli-
suuden kannalta.
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Kuva 12. Asukaskyselyyn vastanneiden arviot eri asioiden hyödyistä liikenneturvallisuuden paran-
tamisessa.

Vastaajien mukaan erittäin paljon hyötyä liikenneturvallisuuden parantamisessa on liikennesääntö-
jen noudattamisesta (88 %) ja turvavöiden käytöstä (76 %), pyöräilykypärän (69 %) ja heijastimen
käytöstä (62 %) sekä kevyen liikenteen alikuluista (64 %), suojateistä 58 % ja liittymien parantami-
sesta (54 %).

Pääosa vastaajista (86 %) oli sitä mieltä, että poliisin liikennevalvonnasta on erittäin paljon tai pal-
jon hyötyä. Samoin hidasteita ja nopeusrajoituksia pidettiin hyödyllisinä. Vähiten hyötyä liikenne-
turvallisuuden parantamisessa katsottiin olevan koulutuksesta ja valistuksesta ja liikenteen valvon-
takameroista, noin 30 % vastaajista katsoi, että niistä on vain vähän tai ei ollenkaan hyötyä.

Vastaajat ovat saaneet eniten tietoa liikenneturvallisuusasioista lehdistä, televisiosta, Internetistä
sekä koulusta/ työpaikalta. Vähiten tietoa he ovat saaneet harrastuskerhoista. Parhaita paikkoja
tiedonjakoon ovat vastaajien mielestä koti, koulut ja päiväkodit. Huonoimpana tiedonjakelupaikka-
na vastaajat pitivät terveydenhuollon toimipisteitä.

Yli 200:lle luottamushenkilölle lähetettiin sähköpostilla nettilinkki kyselyyn, joka oli sama kuin asuk-
kaille osoitettu. Luottamushenkilöiltä saatiin 33 vastausta, vastaajista oli naisia 16 ja miehiä 17.
Vastaukset ja palaute olivat samansuuntaisia kuin asukaskyselyssä.
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2.2. Liikenneonnettomuudet Vantaalla

Vuonna 2008 poliisin ilmoittamia liikenneonnettomuuksia oli Vantaalla 1 143, joista 210 johti henki-
lövahinkoihin (yksi tai useampi henkilö loukkaantui tai kuoli). Henkilövahinko-onnettomuuksien
osuus oli noin 18 % kaikista onnettomuuksista. Henkilövahinko-onnettomuuksista 96 (46 %) sattui
maantieverkolla ja 114 (54 %) katuverkolla. Liikenneonnettomuuksien aiheuttamat yhteiskunnalli-
set kustannukset olivat noin 81 miljoonaa euroa. Kustannuksista arvioilta 15–20 % kohdistuu kau-
pungille

Viisivuotiskaudella 2004–2008 Vantaan kaupungin tie- ja katuverkolla tapahtui yhteensä 958 henki-
lövahinko-onnettomuutta (heva) eli keskimäärin 192 heva-onnettomuutta vuodessa (liite 4). Heva-
onnettomuuksista 55 % oli auto-onnettomuuksia. Sekä mopo- että moottoripyöräonnetttomuuksia
oli 10 %. Pyöräilijä tai jalankulkija oli osallisena 25 %:ssa onnettomuuksista. Viisivuotiskaudella
Vantaan liikenneonnettomuuksissa loukkaantui yhteensä 1 264 henkilöä eli keskimäärin 253 henki-
löä vuodessa. Vuosittain loukkaantui keskimäärin 20 jalankulkijaa, 28 pyöräilijää ja 23 mopoilijaa.
Viisivuotiskaudella kuoli yhteensä 11 jalankulkijaa ja pyöräilijää. Vuosina 2004–2008 loukkaantu-
neista ja kuolleista 71 % joutui henkilövahinkoon auto- ja moottoripyöräonnettomuuksissa.

Omaisuusvahinko-onnettomuuksia on viisivuotiskaudella 2004–2008 tapahtunut 407–933 vuodes-
sa. Vuodesta 2004 vuoteen 2006 tilastoitu peltikolarien määrä yli kaksinkertaistui 407:stä 872:een.
Tärkein syy omaisuusvahinko-onnettomuuksien määrän kasvuun oli poliisin kirjaamiskäytännön
muuttuminen.

Viime vuosina suhteellisesti eniten kasvua on ollut mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden henkilö-
vahingoissa (kuva 13), joiden osuus vuonna 2008 oli 18 % kaikista liikenteen henkilövahingoista.
Jalankulkijoita liikenneonnettomuuksien uhreiksi joutui kolmannes vähemmän kuin 2000-luvun al-
kuvuosina. Pyöräilijöiden loukkaantumiset ovat myös selvästi aiempaa vähäisemmällä tasolla. Uh-
reista jalankulkijoita oli noin 8 % ja pyöräilijöitä 11 %.

2004 2005 2006 2007 2008
auto 95 99 98 119 117
mp 15 15 23 21 20
mopo 4 21 13 31 28
pp 26 23 30 33 22
jk 19 22 19 22 23
YHT 159 180 183 226 210
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Kuva 13. Vantaan kaupungin alueen henkilövahinko-onnettomuuksien määrän kehitys vuosina
2004–2008 (lähde: Vantaan kaupunki).
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Tuhatta asukasta kohti vuonna 2008 oli 1,45 liikennevahingon uhria. Henkilövahinkoja sattui asu-
kasmäärään suhteutettuna eniten Aviapoliksen ja Kivistön suuralueilla. Kaikista uhreista 44 % tuli
valtion teillä sattuneissa liikenneonnettomuuksissa. Onnettomuuksista 55 % aiheutui liittymissä.
Vaarallisimmat liittymät Vantaalla vuosina 2006–2008 olivat Kehä III/Nuolitie, Kehä III/Ansatie ja
Vihdintie/Rajatorpantie.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 Vantaalla kuoli liikenneonnettomuuksissa kolme henkilöä
(jalankulkija, moottoripyöräilijä ja auton kuljettaja) sekä loukkaantui 279 ihmistä. Kaupungin rekiste-
rin mukaan vuonna 2008 liikenneonnettomuuksissa kuoli viisi ja loukkaantui 274 ihmistä. Tilasto-
keskuksen tilastossa vuonna 2008 on 309 loukkaantunutta (taulukko 1).

Tilastokeskuksen mukaan viisivuotiskaudella 2005–2009 loukkaantuneiden määrä kasvoi neljänä
peräkkäisenä vuonna vuoteen 2008 asti. Kasvusta noin puolet aiheutui mopo- ja moottoripyöräon-
nettomuuksista. Kuolleiden määrä oli viisivuotiskaudella 2005–2009 keskimäärin noin viisi, mutta
suurimmillaan 11 vuonna 2005.

Taulukko 1. Vuosina 2005–2009 tieliikenneonnettomuuksissa Vantaalla kuolleiden ja loukkaantu-
neiden henkilöiden määrät (lähde: Vantaan kaupunki, Tilastokeskus).

Kulkutapa/ Vuosi 2005 2006 2007 2009
Tk*)

Autolla
Kuolleita 6 1 2 1 1 1
Loukkaantuneita 147 160 173 174 202 170

Moottoripyörällä
Kuolleita              - 1 1 1 1 1
Loukkaantuneita 15 28 25 25 22 21

Mopolla
Kuolleita              - - - - - -
Loukkaantuneita 26 17 43 32 35 26

Polkupyörällä
Kuolleita            - 1 - 1 1 0
Loukkaantuneita - Skadade 23 30 32 21 25 35

Jalankulkijat
Kuolleita 5 - 1 2 2 1
Loukkaantuneita - Skadade 17 19 22 22 25 27

Yhteensä
Kuolleita 11 3 4 5 5 3
Loukkaantuneita 228 254 295 274 309 279

2008

*) Tilastokeskuksen tilastoissa loukkaantuneiden määrä (harmaat solut) poikkeaa vuonna 2008
     Vantaan kaupungin rekisterin luvuista (Destian tarkistamat)

2.3. Vertailua muiden kaupunkien liikenneonnettomuuslukuihin

Seuraavat diagrammit on laadittu Teknillisen korkeakoulun kehittämän KULTI-työkalun avulla.

KULTI-työkalu on tehty Suomen kuntien liikenneturvallisuus -projektin (KULTI) tuloksena ja sen
avulla on mahdollista tarkastella onnettomuuslukuja eri näkökulmista. Kuntien liikenneturvallisuusti-
lannetta kuvataan absoluuttisten onnettomuusmäärien lisäksi mm. kuntien asukaslukuun suh-
teutettuina sekä tieverkon ajosuoritteeseen perustuvien riskilukujen avulla.

Onnettomuustieto perustuu Tilastokeskuksen laatimiin tilastoihin. Tieto kuntien tieverkon ajosuorit-
teesta perustuu osittain arvioihin. Ely-keskuksen ylläpitämän maantieverkon ajosuoritetietokanta
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on osittain mallinnettua tietoa. Katuverkon suoritteen määritysperusteena on työkalussa ollut kunti-
en asukasluku (VTT:n LIISA-malli). Ajosuoritteen kertymistavassa on lisäksi eroja kuntien kesken
(esim. kausivaihtelu, raskaan liikenteen osuus).

Kuvasta 14 nähdään, että kevyen liikenteen onnettomuuksia lukuun ottamatta ajosuoritteeseen
suhteutettuna Vantaalla on tapahtunut maanteillä enemmän henkilövahinko-onnettomuuksia kuin
kaduilla ja yksityisteillä. Selittävän tekijänä lienevät maanteiden suuremmat ajonopeudet.

Ajosuoritteeseen suhteutettuna onnettomuusmäärät päätiestöllä ovat pienempiä kuin muilla maan-
teillä tai kaduilla ja yksityisteillä. Pääteiden onnettomuuksissa korostuvat peräänajot ja yksittäison-
nettomuudet. Muilla maanteillä korostuvat risteysonnettomuudet ja kevyen liikenteen onnettomuu-
det. Ero johtunee siitä, että eri ajosuuntien liikenteen erottamisella ja liittymien eritasojärjestelyillä
on saatu pääteiden liikenne turvallisemmaksi. Alemman tieverkon tasoliittymissä tapahtuu paljon
risteysonnettomuuksia. Myös kevyen liikenteen onnettomuuksista suuri osa tapahtuu liittymissä.

Moottoriajoneuvojen ajosuoritteeseen suhteutettuja katuverkolla tapahtuu maanteihin verrattuna yli
kaksinkertainen määrä kevyen liikenteen onnettomuuksia. Kevyen liikenteen onnettomuuksiksi on
tässä luettu onnettomuudet, joissa vähintään yksi osallinen on jalankulkija, pyöräilijä tai mopoilija.
Katuverkon onnettomuuksista seuraavaksi yleisimpiä ovat risteys- ja yksittäisonnettomuudet.
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Kuva 14. Vantaan kaupungin alueen henkilövahinko-onnettomuudet onnettomuusluokittain ajosuo-
ritteeseen suhteutettuna pääteillä, muilla maanteillä sekä kaduilla ja yksityisteillä (lähde Kulti-
työkalu TKK 2009).

Seuraavassa on esitetty muutamia vertailuja liikenneonnettomuuksien määrästä Vantaalla, Es-
poossa ja Helsingissä. Kuvissa 15 ja 16 on esitetty henkilövahinko-onnettomuuksien määrät vuosil-
ta 2003–2008 sekä henkilövahinko-onnettomuuksien määrät suhteutettuna tiestön ajosuorittee-
seen.

Kuvasta 15 nähdään, että kuusivuotiskauden 2003–2008 aikana henkilövahinko-onnettomuuksien
vuosittainen määrä Vantaalla on vaihdellut noin 180 onnettomuudesta 230 onnettomuuteen. Vuo-
sina 2007 ja 2008 henkilövahinko-onnettomuuksia on tapahtunut enemmän kuin aikaisempina
vuosina.
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Kuva 15. Vantaan, Espoon ja Helsingin henkilövahinko-onnettomuuksien määrät vuosina 2003–
2008 (lähde Kulti-työkalu TKK 2009).

Eri kaupungeissa vuosittain tapahtuneiden onnettomuuksien määriä ei sinänsä voi suoraan verrata
keskenään, koska onnettomuusmäärät riippuvat liikennemääristä ja väyläpituuksista.

Kulti-työkalun lähtötiedoissa vuosikeskiarvona 2003–2008 Espoon asukasmäärä on noin 46 000
suurempi kuin Vantaan. Espoon maantiepituus on vajaat 30 km suurempi kuin Vantaalla, mutta
maantieverkon liikennesuorite on Vantaalla 2 % suurempi. Vantaan katuverkko on 155 km laajempi
kuin Espoon, ja Vantaalla katuverkon liikennesuorite on 26 % suurempi kuin Espoossa.

Kuvasta 16 käy ilmi henkilövahinko-onnettomuuksien määrä tieryhmittäin ajosuoritteeseen suh-
teutettuna: kaikissa kolmessa kaupungissa on tapahtunut katuverkolla enemmän onnettomuuksia
kuin maantieverkolla.

Ajosuoritteeseen suhteutetun henkilövahinko-onnettomuuksien vuosikeskiarvon 2003–2008 perus-
tella Vantaan pääteillä on tapahtunut jonkin verran enemmän onnettomuuksia kuin Espoon pääteil-
lä. Muilla maanteillä Vantaan keskiarvo on sekä Espoon että Helsingin keskiarvoa suurempi. Es-
poossa puolestaan katu- ja yksityistieverkolla tapahtuu enemmän onnettomuuksia kuin Vantaalla.
Kolmesta tarkastellusta kaupungista Helsingin katu- ja yksityistieverkolla onnettomuusmäärät ovat
suurimmat.
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Kuva 16. Vantaan, Espoon ja Helsingin henkilövahinko-onnettomuuksien määrät tieryhmittäin ajo-
suoritteeseen suhteutettuna (lähde Kulti-työkalu TKK 2009).

Kuvassa 17 on vertailtu liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden asukaskuluun suhteutettua
määrää sekä liikennevahingoissa kuolleiden määrää (Tilastokeskus) Suomen kymmenessä suu-
rimmassa kaupungissa vuonna 2008.
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Kuva 17. Vuonna 2008 liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä suhteessa kaupungin
asukaslukuun sekä liikennevahingoissa kuolleiden määrä (lähde Tilastokeskus).

Asukaslukuun suhteutettuna vuonna 2008 Turussa ja Vantaalla loukkaantui ihmisiä liikenneonnet-
tomuuksissa eniten. Espoossa ja Jyväkylässä asukaslukuun suhteutettu onnettomuuksien määrä
oli kymmenestä tarkastellusta kaupungista pienin. Liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä oli
Vantaata suurempi Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Yksittäisen vuoden liikennevahinkojen
määriä tarkasteltaessa on otettava huomioon, että havaintojen vähäinen määrä heikentää vertailun
yleistettävyyttä.
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Kaupunkien alueella tapahtuvien liikennevahinkojen määrään vaikuttavat kaupungin koko, taaja-
marakenne, liikennejärjestelmä, maankäyttö, läpiajoliikenteen määrä, autojen lukumäärä jne. Kau-
punkien välisiä eroja näiden tekijöiden suhteen ja syitä kaupunkien erilaisiin liikennevahinkomääriin
ei tässä yleiskatsauksessa tarkastella.

Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) tilastojen perusteella Suomen kaupun-
geista Vantaalla on eniten ulkopaikkakuntalaisia liikennevahingon osallisissa sekä ns. aiheuttajissa
että vahingoittuneissa. Vuonna 2008 Vantaalla oli ulkopaikkakuntalaisten osuus vahingon aiheutta-
jissa 55 % ja osallisissa 54 %. Muissa suurissa kaupungissa ulkopaikkakuntalaisten prosenttiosuu-
det olivat noin 10–15 prosenttiyksikköä alhaisemmat. Muita kaupunkeja suurempi ulkopaikkakunta-
laisten osuus selittynee useilla Vantaan läpi kulkevilla valtakunnallisilla pääteillä.

2.4. Koulumatkojen liikenneturvallisuus

Vuonna 2004 Vantaan kaupungin laatima kouluympäristöjen liikenneturvallisuusselvitys kohdistui
peruskoulujen 1.–6. luokkiin. Kouluja tai niiden toimipisteitä oli mukana 32. Tiehallinnon Uuden-
maan tiepiirin vuonna 2005 laatimassa samantapaisessa selvityksessä oli mukana parikymmentä
vantaalaiskoulua, jotka sijaitsivat maanteiden varrella. Molemmista selvityksistä pois jääneille kah-
deksalle koululle tehtiin vielä jatkokysely vuonna 2005.

Vantaan kaupungin selvityksessä esitettiin yli 200 ja Tiehallinnon vastaavassa selvityksessä 17
liikenneturvallisuuden parannustoimenpidettä. Niistä yleisimpiä olivat nopeusrajoitusten alentami-
nen sekä nopeusrajoituksen noudattamista tehostavat toimenpiteet, kuten heräteraidat ja ajorata-
maalaukset. Kohteita on otettu rakentamisohjelmiin arvioidun kiireellisyyden ja määrärahatilanteen
mukaisesti. Lähes puolet kouluympäristöjen liikenneturvallisuusselvityksissä esitetyistä paranta-
miskohteista on vuonna 2010 toteutettu.

Oppilas on oikeutettu kaupungin kustantamaan koulukuljetukseen, jos koulumatka yhteen suun-
taan on pitempi kuin 3 km 1.–2. luokilla tai 5 km 3.–10. luokilla sekä jos koulumatka on arvioitu
vaaralliseksi. Koulumatkalla tarkoitetaan lyhintä yleistä jalankulkijoiden käytössä olevaa reittiä, joka
mitataan oppilaan kodin portilta koulukiinteistön sisääntulokohtaan. Koulukuljetukset järjestetään
ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä käyttäen. Oppilaan ikä vaikuttaa koulumatkan vaarallisuuden
arviointiin. Osan reiteistä on katsottu olevan vaarallisia pimeänä vuodenaikana (1.11. – 31.3.).

Syyskuun 2010 lopussa Vantaalla oli koulukuljetusten piirissä kaikkiaan 1846 oppilasta. Koulutien
vaarallisuus oli kaupungin kustantaman koulukuljetuksen perusteena 155 oppilaalla, joista 124
oppilaan kuljetus oli järjestetty julkista liikennettä käyttäen. Taksikuljetuksessa oli 20 oppilasta.
Lisäksi 11 oppilasta kulki toiseen suuntaan taksilla ja toiseen suuntaan julkista liikennettä käyttäen.
Matkan pituuden ja koulutien vaarallisuuden ohella muita perusteita koulukuljetukselle voivat olla
mm. terveydelliset syyt.

Vantaan kaupungin vakiintuneen käytännön mukaan koulumatkan vaarallisuutta arvioitaessa tietä
ei pidetä vaarallisena, jos
- tiellä on erillinen kevyen liikenteen väylä tai leveä piennartila
- liikennevalot/merkityt suojatiet
- nopeusrajoitus 50 km/h tai sitä alempi
- tien geometria on sellainen, että näkyvyys kaikissa paikoissa on riittävä.

Kuvassa 18 esitetyt sivistystoimen vaarallisimmiksi luokittelemat tiet ja tiekohdat sijoittuivat pääosin
kaupungin luoteisosaan (Kivistö) ja kaakkoisosaan (Hakunila) maanteille ja yksityisteille. Vaaralli-
suuden syynä oli yleisimmin kevyen liikenteen väylän tai tievalaistuksen puuttuminen vilkkaan väy-
län varresta tai turvallisuuspuutteet kadun tai tien ylitysjärjestelyissä.
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Kuva 18. Sivistystoimen vaarallisimmiksi luokittelemat tiet Vantaalla (lähde: Vantaan kaupunki).

Kartan kohteiden lisäksi on erityisesti Seutulan ja Riipilän sekä Sotungin seuduilla yksityisteitä tai
niiden luonteisia teitä, joiden liikennejärjestelyt ja kevyen liikenteen tarpeet ratkaistaan aikanaan
kaavoituksen yhteydessä.

Lähivuosien rakentamisohjelmiin otettavia kohteita ovat ensisijassa suuremmat väylät, joita arvioi-
daan liikennemäärien ja -onnettomuuksien sekä muiden vastaavien tietojen perusteella.

2.5. Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus
Vantaalla on tehty ikäihmisten suorittamia vaaranpaikkakartoituksia vuonna 2007 Hakunilassa,
Länsi-Vantaalla ja Myyrmäessä.

Vuonna 2007 tehdyissä vaaranpaikkakartoituksissa iäkkäät toivat keskeisinä ongelmina esiin ke-
vyen liikenteen väylien puuttumisen sekä sen, etteivät mopoilijat ota huomioon muita jalankulku- ja
pyöräteillä liikkuvia. Useat liikennevalottomat risteykset koettiin vaarallisiksi, koska autoilijat eivät
anna jalankulkijalle tilaa. Valoristeyksissä ongelmaksi koettiin se, että jalankulkijoille valot vaihtuvat
liian nopeasti; hitaammin liikkuvat eivät ehdi kadun yli. Asuntoalueilla iäkkäät liikkujat kokevat vaa-
ralliseksi sen, ettei nopeusrajoituksia noudateta.

Ikäihmiset ehdottivat rakennettavaksi lisää kiertoliittymiä. Mopoilua ehdotettiin rajoitettavaksi ja
liikennevalistusta kouluissa esitettiin lisättäväksi. Kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävin auraus-
ta ja liukkaudentorjuntaa ehdotettiin tehostettavaksi. Lisäksi mm. kaivattiin jämäkämpää puuttumis-
ta virheelliseen paikoitukseen. Poliisilta toivottiin liikennevalvontaa, jotta asuinalueella kaahaavat
autoilijat saataisiin kiinni ja mopoilu jalkakäytävillä loppumaan.
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2.6. Esteettömyys
Vantaan kaupungille on laadittu esteettömyysohjelma, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt mar-
raskuussa 2007. Esteettömyysohjelman tavoitteena on, että esteettömyysnäkökulman tulee olla
mukana kaikessa suunnittelussa, oli sitten kyseessä fyysisen ympäristön tai palvelujen suunnittelu.

Väestön ikääntymisen myötä esteettömyyden merkitys rakennetussa ympäristössä korostuu tule-
vaisuudessa. Esteettömyys koskee kuitenkin myös muita kuin ikääntyvää väestöryhmää: on esitet-
ty, että ihminen kokee liikkumisen esteitä jopa 40 % elinajastaan. Mukaan lasketaan esimerkiksi
liikkuminen pienenä lapsena rattaissa, kulkeminen kahden kauppakassin tai matkalaukun kanssa
ja apuvälineiden kanssa liikkuminen.

Kuva 19. Esteettömyys aktivoi ikäihmisiä liikkumaan (Liikenneturvan kuvagalleria, Juha Tuomi).

Vuonna 2007 valmistui Tikkurilan esteettömyysselvitys, jossa on raportoitu myös vuonna 2004
tehdyn Suopursun vanhusten palvelukeskuksen esteettömyyskartoituksen tuolloin toteuttamatta
olleet toimenpiteet.

Tikkurilan esteettömyyskartoituksessa todettiin alueen kevyen liikenteen väylistä yli 90 % esteet-
tömiksi. Kuitenkin yksittäisiä vaarallisia painumia ja kohoumia todettiin kaikkialla kartoitusalueella.
Tyypillisesti nämä aiheutuivat kaivojen ympäristön painumisesta ja yksittäisistä pienialaisista pääl-
lystevaurioista.

Pituuskaltevuudeltaan jyrkkiä väyliä on asemalla ja Tikkurilantiellä. Kaltevat yhteydet kadulta ton-
teille aiheuttavat erittäin sivukaltevia kohtia jalkakäytäville. Noin 8 %:lla suojateistä oli korkeita reu-
nakiviä (5 cm tai yli), jotka aiheuttavat selvän esteen rollaattorin tai pyörätuolin käyttäjälle.

Vain kolmasosassa suojateitä oli niin korkea reunakivi, että näkövammainen pystyy sen kepillä
tunnistamaan. Kadun reunakivilinjasta kohtisuorasti lähtevä suojatie varmistaa, että heikosti näke-
vä ei vahingossa kävele suojatieltä sivuun. Tällaisia oli Tikkurilan alueen suojatiestä 41 %. Näkö-
vammaisten kannalta huonoja, selvästi vinoon tai kaarevasti linjattuja oli 35 % alueen suojatiestä.

Tikkurilan 40 bussipysäkistä 4 oli täysin esteetöntä ja 24 lähes esteetöntä. Lähes esteettömiksi
luokiteltiin bussipysäkit, joissa pysäkkialueen reunakiven korkeus bussin etuoven kohdalla oli vä-
hintään 9 cm, ja joissa oli katos tai penkki, mutta ne olivat jalkakäytävän takana.

2.7. Nopeusrajoitukset ja hidasteet
Vantaalla on nopeusrajoitus 30 km/h tai 40 km/h noin puolella katuverkosta. Vaihtuva nopeusrajoi-
tus on käytössä Rekolan koulun kohdalla. Nopeusnäyttötauluja on neljässä paikassa.

Alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h on yleisesti käytössä asuntoalueiden tonttikaduilla. Bussireiteil-
lä nopeusrajoitus on yleensä 40 km/h tai sitä korkeampi.

Aivan lyhyitä tonttikatuja lukuun ottamatta kaikilla kaduilla, joiden nopeusrajoitus on alempi kuin 50
km/h, käytetään liikennemerkkien lisäksi ajoratamerkintöjä katujen alussa ja määrävälein linja-
osuudella osoittamaan nopeusrajoitus. Kuvissa 20 ja 21 on esitetty yleissilmäyskartalla Vantaan
tie- ja katuverkon nopeusrajoitukset.
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Kuva 20. Vantaan kaupungin länsiosan katuverkon nopeusrajoitukset v. 2010.
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Kuva 21. Vantaan kaupungin itäosan katuverkon nopeusrajoitukset v. 2010.
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Rakenteellisia nopeudenrajoittamiskeinoja ovat katuverkolle rakennetut hidasteet. Korotettuja suo-
jateitä, korotettuja liittymäalueita ja töyssyjä Vantaan katuverkolla on noin 350. Kavennuksia katu-
verkolle on rakennettu 77 eri paikkaan. Vantaan kaupungilla on kirjatut ja hyväksytyt hidasteiden
käyttöperiaatteet.

Vuosittain katuverkolle rakennetaan noin 10 uutta hidastetta. Lisäksi pienten liikenneturvallisuus-
toimenpiteiden määrärahalla on voitu toteuttaa kevyen liikenteen liikennevaloja, keskisaarekkeita ja
muita pieniä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Suojateiden turvallisuutta pyritään Vantaalla parantamaan järjestelmillä, jotka varoittavat autoilijaa
ennakolta suojatietä käyttävästä jalankulkijasta ja pyöräilijästä. Martinkylässä on kokeilussa yhdellä
suojatiellä liikennemerkkipylvääseen kiinnitettävä Välkky-havainnekapseli, jonka toiminta perustuu
liiketunnistimeen. Välkystä on saatu positiivista palautetta.

Kuva 22. Välkky havainnekapseli, kuva Havainne Oy

Toinen kokeiltavaksi tuleva järjestelmä on Okapin PoLED. Sen toiminta perustuu suojatien kohdal-
le kadun reunaan asennettavaan neljään tolppaan, joissa on vilkkuvat LED-valoraidat. Valot varoit-
tavat autoilijoita ja valaisevat suojatien. Suojatietä lähestyvä jalankulkija tai pyöräilijä tunnistetaan
infrapuna- tai mikroaaltotunnistimilla. Järjestelmä voidaan asentaa myös painonapeilla toimivaksi.

2.8. Liikennevalvonta
Poliisin liikenneturvallisuustyö jakautuu tiedottamisen, valvontaan ja tutkintaan. Pääkaupunkiseu-
dulla Liikkuva poliisi valvoo pääväylien liikennettä ja paikallispoliisi muun tie- ja  katuverkon liiken-
nettä.

Vantaalla poliisi on pystynyt viime vuosina panostamaan valvontaan kohtuullisen hyvin. Viime vuo-
sina on kehitetty mm. automaattista liikennevalvontaa. Liikennettä valvotaan tutkalla sekä siirrettä-
vän kamera-auton avulla. Lisäksi Kehä III:lla on automaattista kameravalvontaa.

Helsingin liikenneturvallisuuskeskus käy mittaamassa ajonopeuksia koko pääkaupunkiseudulla,
myös Vantaan alueella. Valvontapisteet ovat kaikkien nähtävillä Internetissä. Sillä, että kameraval-
vonnan mahdollisuudesta tiedotetaan näin ennakkoon, nähdään olevan liikenneturvallisuutta pa-
rantava vaikutus.

Nykyiset automaattivalvontapaikat on määritelty mm. onnettomuusanalyysien perusteella, ja paik-
koja voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Asiakaspalautteen perusteella tehdään perinteistä tutka-
valvontaa myös muualla. Koulujen kohdilla ajonopeusvalvontaan tehdään etenkin koulujen alka-
misaikoina.

Operatiivisessa käytössä olevat poliisiautot on varustettu tutkalla. Liikkeellä ollessaan poliisipartiot
tutkaavat koko ajan ajonopeuksia. Lieviin ylinopeuksiin ei kuitenkaan yleensä pystytä puuttumaan,
koska vilkkaassa liikenteessä U-käännöksen tekevä poliisiauto saattaisi aiheuttaa enemmän vaa-
raa, kuin mitä valvontakontaktista olisi hyötyä. Poliisiautojen tutkatuloksia ei kuvata.

Ajonopeuksien valvonnassa puuttumiskynnystä on madallettu uusien ohjeiden mukaisesti, ja val-
vontalaitteen mittaamasta yli 6 km/h ylinopeudesta annetaan ajoneuvon haltijalle huomautus.
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2.9. Ylläpito ja hoito
Liikenneverkon kunnossapito on merkittävä liikenneturvallisuuteen vaikuttava tekijä. Vantaan kau-
pungin kunnossa- ja puhtaanapidossa on ajoratoja yli 800 kilometriä, kevyen liikenteen väyliä ja
jalkakäytäviä yli 550 kilometriä sekä eri pituisia portaita noin 120 eri paikassa. Raskaan kaluston
aurausalueita on 12–16 ja aurattavaa ajorataa yhdessä alueessa on 30–40 kilometriä. Traktori- ja
kuormaajakalustolla hoidetaan asuntokadut ja kevyen liikenteen väylät. Näitä alueita on noin 50 ja
jokaisessa aurattavaa 10–15 kilometriä. Talvikunnossapitoon käytetään vuosittain noin 3–4 miljoo-
naa euroa.

Talvella keskeistä on mm. bussireittien ja koululaisten kevyen liikenteen reittien kunnossapidon
taso. Kesäkunnossapidossa on liikenneturvallisuuden kannalta tärkeää turvata riittävät näkemät.
Liikennemerkit ja ajoratamaalaukset on oltava myös kunnossa ja helposti havaittavissa.

Talvella katujen auraus suoritetaan pääsääntöisesti kiireellisyysjärjestyksessä. Aurausreittien
suunnittelussa on otettu huomioon myös kaluston sujuva liikkuminen. Ajoratojen ja käytävien aura-
uksen ajoittaminen ja yhteensovittaminen aiheuttaa ajoittain ongelmia. Ajorata tulisi aurata ensin,
ettei vieressä oleva kevyen liikenteen väylä tukkeutuisi.

Katujen ja maanteiden kunnossapidon taso eri tieosille määritetään kunnossapitoluokituksella.
Vantaan kaupungin Kuntatekniikan ja joukkoliikenteen jaosto vahvistaa vuosittain katujen kunnos-
sapitoluokituksen, jolla määritellään kunnossapitotoimenpiteille tarkoituksenmukainen järjestys ja
väylille tavoitteellinen laatutaso:

1. kunnossapitoluokkaan kuuluvat pääkadut kuten esimerkiksi Asolanväylä ja
Raappavuorentie ja tärkeimmät kevyen liikenteen väylät,

2. luokkaan kuuluvat muut linja-autoreitit ja tärkeimmät kokoojakadut ja

3. luokan muodostavat asunto- ja tonttikadut.

Kunnossapitoluokkaa määriteltäessä perusteena on liikennemäärä, liikenteen laatu ja tarpeet. Eri-
tyistarpeita aiheutuu esimerkiksi rekka- ja linja-autoterminaaleista, jyrkistä mäistä ja vilkkaasta ke-
vyestä liikenteestä asemille johtavilla käytävillä. Kävely- ja pyöräliikenteen väylien kunnossapidos-
sa Vantaalla ei ole vielä käytössä samanlaista palvelutaso- / hoitoluokitusta kuin ajoradoilla. Väyli-
en kunnossapito perustuu pitkälti katujen kunnossapitoluokkiin.

Hoidettavien väylien määrän lisääntyminen kasvu ja määrärahojen niukkuus vaatii edelleen työta-
pojen kehittämistä ja tehostamista sekä hoidon kohdistamista tärkeimmille väylille.
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2.10. Yhteenveto

Suunnittelutyön alussa tehtiin Internetissä kysely Vantaan asukkaille ja luottamushenkilöille. Vajaa
kolmasosa asukaskyselyyn vastanneista piti Vantaan liikenneturvallisuustilannetta hyvänä, 2/3
tyydyttävänä ja 7 % huonona. Vastaajista lähes kolmannes (31 %) koki kolmen viimeksi kuluneen
vuoden aikana liikenneturvallisuuden Vantaalla muuttuneen huonompaan suuntaan.

Kyselyyn vastanneiden mielestä eniten liikenneturvallisuusongelmia liikenneympäristön osalta ai-
heuttavat huonokuntoiset kadut, näkemäesteet (esim. kasvillisuus), kevyen liikenteen väylien ja
alikulkujen puute sekä turvattomat katujen ylitykset. Muiden kuin liikenneympäristöön liittyvien asi-
oiden osalta eniten ongelmia aiheuttavat autojen ylinopeudet, autoilijoiden piittaamattomuus jalan-
kulkijoista ja pyöräilijöistä sekä autoilijoiden piittaamattomuus liikennesäännöistä. Kaikki vastaajat
asuinalueesta riippumatta pitivät näitä kolmea asennetekijää merkittävinä ongelmina. Kyselyyn
vastanneiden mielestä tärkeimmät keinot liikenneturvallisuuden parantamiseksi ovat kevyen liiken-
teen ympäristön parantaminen, valvonnan lisääminen ja väylien kunnossapidon parantaminen.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 Vantaalla kuoli liikenneonnettomuuksissa kolme henkilöä
sekä loukkaantui 279 henkilöä. Viime vuosina suhteellisesti eniten kasvua on ollut mopoilijoiden ja
moottoripyöräilijöiden henkilövahingoissa. Kun tarkastellaan muita kuin kevyen liikenteen onnetto-
muuksia, ajosuoritteeseen suhteutettuna Vantaalla tapahtuu maanteillä enemmän henkilövahinko-
onnettomuuksia kuin kaduilla ja yksityisteillä. Selittävänä tekijänä lienevät maanteiden suuremmat
ajonopeudet.

Pääteiden henkilövahinko-onnettomuuksissa korostuvat peräänajot ja yksittäisonnettomuudet.
Muilla maanteillä korostuvat risteysonnettomuudet ja kevyen liikenteen onnettomuudet. Ero johtu-
nee siitä, että eri ajosuuntien liikenteen erottamisella ja liittymien eritasojärjestelyillä on saatu pää-
teiden liikenne turvallisemmaksi. Alemman tieverkon tasoliittymissä tapahtuu paljon risteysonnet-
tomuuksia. Myös kevyen liikenteen onnettomuuksista suuri osa tapahtuu liittymissä.

Moottoriajoneuvojen suoritteeseen suhteutettuna Vantaalla tapahtuu katuverkolla maanteihin ver-
rattuna yli kaksinkertainen määrä kevyen liikenteen onnettomuuksia. Katuverkon onnettomuuksista
seuraavaksi yleisimpiä ovat risteys- ja yksittäisonnettomuudet.

Koulumatkojen turvallisuutta on Vantaalla parannettu mm. vaarallisten koulureittien määrittämisel-
lä, sen perusteella määritetyillä koulukuljetuksilla, kevyen liikenteen väylien rakentamisella sekä
koulujen ympäristön pienillä turvallisuustoimenpiteillä. Ikäihmisten liikenneturvallisuutta ja esteet-
tömyyttä on parannettu vaaranpaikka- ja esteettömyyskartoituksien pohjalta vuosittain tehdyin pie-
nin parannustoimenpitein.

Vantaalla poliisi on pystynyt viime vuosina panostamaan valvontaan kohtuullisen hyvin, mm. auto-
maattista liikennevalvontaa on kehitetty. Kaupunki ja poliisi ovat yhteistyössä määrittäneet mm.
liikenneturvallisuusriskin kannalta ne ongelmakohteet, joissa poliisi tekee säännöllistä kameraval-
vontaa.

Vantaalla on asuntoalueilla pääosin aluerajoitus 30 tai 40 km/h, ja alemmalla katuverkolla nopeus-
rajoituksien noudattamista tuetaan teknisin keinoin, mm. hidasteita rakentamalla.

Vantaan kaupungin kevyen liikenteen väylillä ei ole yhtenäistä talvihoitoluokitusta, mutta sellaista
ollaan parhaillaan miettimässä. Hoidettavien väylien pituuden lisääntyminen ja määrärahojen niuk-
kuus ovat ongelma, joka vaatii työtapojen kehittämistä ja tehostamista sekä hoidon kohdistamista
tärkeimmille väylille.

Vantaan kaupunginhallituksen 2007 hyväksymän  esteettömyysohjelmantavoitteena on, että es-
teettömyysnäkökulman tulee olla mukana kaikessa suunnittelussa, oli sitten kyseessä fyysisen
ympäristön tai palvelujen suunnittelu.
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3. LIIKENNETURVALLISUUSVISIO JA TAVOITTEET

3.1. Valtakunnalliset liikenneturvallisuustavoitteet

Valtakunnallista liikenneturvallisuustyötä ohjaa vuosille 2006–2010 tehty liikenneturvallisuus-
suunnitelma, jonka pohjalta valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen tieliikenteen turvallisuuden
parantamisesta 9.3.2006.

Valtioneuvoston periaatepäätöksissä esitetyn vision mukaan:

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä mainitaan seuraavat tieliikenteen turvallisuuden parantami-
sen toimenpiteet:

yhteistyön tehostaminen
pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen
jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa
nopeuksien hallinta
päihdeonnettomuuksien ja ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen
kuljettajaopetuksen ja ajokorttiseuraamusten tehostaminen
uuden teknologian tehokas hyödyntäminen.

Vanhasen II hallitus vahvisti periaatepäätöksen toimenpideaiheet valtioneuvoston eduskunnalle
antamassa liikennepoliittisessa selonteossa keväällä 2008.

Liikenne- ja viestintäministeriö on syksyllä 2010 laatimassa uutta valtakunnallista liikenneturvalli-
suussuunnitelmaa vuosille 2011–2014. Syyskuussa 2010 LVM on julkaissut Liikenneturvallisuus-
suunnitelman 2011–2014 taustaraportin, jossa on mm. esitetty onnettomuusanalyysit tieliikentees-
sä viime vuosina tapahtuneista kuolemiin ja loukkaantumisiin johtaneista tieliikenneonnettomuuk-
sista sekä kuvattu liikenneturvallisuuskehityksen kannalta keskeisiä toimintaympäristössä tapahtu-
via muutoksia.

3.2. Pääkaupunkiseudun liikenneturvallisuusstrategian 2005–2010 ja Helsingin seu-
dun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2011 tavoitteet

Vuonna 2005 laaditun Pääkaupunkiseudun liikenneturvallisuusstrategian mukaan liikenneturvalli-
suustyö pääkaupunkiseudulla perustuu liikenneturvallisuusvisioon, jonka mukaan liikennejärjestel-
mä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä.

Liikenneturvallisuudelle asetetut määrälliset tavoitteet ovat vaativuudeltaan linjassa valtakunnallis-
ten tavoitteiden kanssa. Tavoitteena on, että vuonna 2010 pääkaupunkiseudun tieliikenteessä ei
kuole enempää kuin 15 ihmistä ja että loukkaantuneiden määrä on enintään 700.

Liikenneturvallisuuden kannalta erittäin tärkeät yleiset liikennepoliittiset tavoitteet ovat:
joukkoliikenteen kulkutapaosuus turvataan
maankäyttö suunnitellaan liikenneturvalliseksi
liikenneturvallisuuden kannalta parhaita liikenne- ja infrastruktuurihankkeita edistetään.

Liikennejärjestelmä on suunniteltava niin, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai vakavasti
loukkaantua liikenteessä.

Tavoitteena on pudottaa liikennekuolemien vuotuinen määrä alle 250:een vuoteen 2010
mennessä ja alle 100:aan vuoteen 2025 mennessä.
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Toiminnallisissa tavoitteissa keskitytään pääkaupunkiseudun liikenneturvallisuuden ongelma-
alueisiin:

riskikäyttäytymisen vähentäminen ja kiinnijäämisriskin kasvattaminen
liikenneympäristön turvallisuuden parantaminen
liikennekasvatuksen lisääminen erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa
ikääntyneiden liikenneturvallisuuden parantaminen
liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen päätöksenteossa
liikenneturvallisuustyön rahoituksen ja henkilöresurssien turvaaminen
liikenneturvallisuustyön ja sen tulosten seurannan kehittäminen.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallitus hyväksyi lokakuussa 2010
liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksen HLJ 2011. Luonnoksen kehittämisohjelmasta ja ympä-
ristöselostuksesta pyydetään lausunnot eri sidosryhmiltä ja osapuolilta. Taulukossa 2 on kuvattu
Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittämisen kärkitavoitteet 2050.
Taulukko 2. HLJ 2011, vision osa-alueet ja kärkitavoitteet.

Vision osa-alue Kärkitavoite
Taloudellisuus 1.

2.
Liikenteen yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee
Joukkoliikenteen taloudellinen tehokkuus paranee

Toimivuus 3.
4.
5.

Joukkoliikenteen kilpailukyky paranee suhteessa henkilöautoon
Jalankulun ja pyöräilyn edellytykset paranevat
Ruuhkautuminen ei haittaa tavaraliikenteen toimivuutta

Ympäristö 6.
7.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät (tavoitteiden mukaisesti)
Liikenteen päästöille ja melulle altistuminen ja terveyshaitat vähenevät

Sosiaalinen 8.

9.

Päivittäispalveluiden ja työpaikkojen saavutettavuus ilman
henkilöautoa paranee
Liikkumisen hinta ei rajoita perusliikkumista

Maankäyttö 10.
11.

Maankäyttöratkaisuilla tuetaan jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä
Uusi maankäyttö sijoitetaan joukkoliikennekaupunkialueelle

Turvallisuus 12. Vakavat henkilöliikenneonnettomuudet vähenevät merkittävästi

Liikennejärjestelmäsuunnitelman liikenteen infrastruktuurin kärkihanke on neliporrasperiaatteen
mukaisesti Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet. Sen toi-
menpidekokonaisuuksista vaikuttavat liikenneturvallisuuden parantamiseen selvimmin:

kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin kehittäminen
älyliikenteen infrastruktuuria kehittäminen
päätieverkon liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteet
tavaraliikenteen palvelualueiden rakentaminen.

Jalankulun ja pyöräilyn osalta tavoitteena on, että seuturaitisto tarjoaa sujuvat ja hyvin opastetut
pyöräilyn runkoyhteydet. Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet asuinalueilta paikalliskeskuksiin linjataan
nopeinta, sujuvinta ja turvallisinta reittiä. Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta koulumatkoilla pyri-
tään lisäämään parantamalla raittiverkoston liikenneturvallisuutta ja rakentamalla puuttuvia yhteyk-
siä. Kävelyn ja pyöräilyn liityntäyhteyksien sujuvuus, turvallisuus ja houkuttelevuus on tärkeää rai-
deliikenteen ja bussiliikenteen matkaketjujen toimivuuden varmistamisessa.

Päätie- ja katuverkon turvallisuutta parannetaan ja häiriöherkkyyttä pienennetään toteuttamalla ja
hyödyntämällä liikenneverkon keskeisissä osissa älyliikenteen infrastruktuuria. Päätieverkolla lisä-
tään keskikaiteellisia tieosuuksia, parannetaan liittymiä ja tehdään kevyen liikenteen järjestelyjä.
Palvelualueiden rakentamisella parannetaan raskaan liikenteen mahdollisuuksia noudattaa
lakisääteisiä lepoaikamääräyksiä, millä on oleellinen vaikutus liikenneturvallisuuteen.
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Metropolialueen isojen liikennehankkeiden perusteluissa liikenneturvallisuuden parantaminen on
keskeinen kriteeri kolmessa kuudesta hankkeesta. Vantaan alueelle näistä hankkeista sijoittuu
Kehä III:n (E18) parantamisen 2. vaihe.

3.3. Liikenneturvallisuustavoitteet Vantaalla
Vantaan kaupunginvaltuusto on 16.11.2009 hyväksynyt Vantaan kaupungin tasapainotetun strate-
gian 2010–2013, johon sisältyy tavoite:

Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2009–2012 soveltaa valtioneuvoston hyväksymän
sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteita Vantaalle. Kaupunginvaltuustossa 14.12.2009 hyväksy-
tyn suunnitelman liikenneturvallisuuden päätoimintalinjan tavoitteet ovat seuraavat:

Kuvassa 23 on esitetty liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä Vantaalla 1995–2009
sekä liikenneonnettomuuksien vähentämistavoite 2010–2015. Vähentämistavoite on määritetty 300
vuosittain loukkaantuneen tasosta. Kokonaistavoite on suhteutettu onnettomuuslajeihin vuosien
2007–2009 keskiarvon mukaan.
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Kuva 23: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet Vantaa lla 1995–2009 sekä liikenneonnetto-
muuksien vähentämistavoite 2010–2015.

Tämän suunnittelutyön yhteydessä asetettiin Vantaan kaupungin liikenneturvallisuustoiminnalle
seuraavat kehittämistavoitteet:

jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kaupungissa

Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä vähenee 30 prosentilla vuoteen
2012 mennessä. Vantaalaisten onnettomuuksien, tapaturmien ja väkivallan uhrien hoi-
topäivien määrä sairaaloissa vähenee 10 prosentilla vuoteen 2012 mennessä.

Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä vähenee noin 300 henkilön tasol-
ta 30%:lla vuoteen 2012 mennessä ja 50%:lla vuoteen 2015 mennessä.
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yhteistyön lisääminen eri hallintokuntien välillä sekä muiden kaupungin ja ulkopuolisten ta-
hojen kanssa
liikenneturvallisuustyön arvostuksen lisääminen erityisesti päättäjien keskuudessa
tarvittavien resurssien ja koulutuksen järjestäminen.

Vantaan liikenneturvallisuuden parantamisessa kaksi keskeisintä toimintalinjaa ovat ajoneuvojen
nopeuksien pitäminen rajoitusten mukaisina ja nuorison liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen.

Nuorten turvallisuustietoisuutta vahvistetaan koulujen liikenneopetuksella ja muun muassa mopo-
jen käytön aloittavien nuorten tehostetulla valistuksella. Kehä III:lle rakennetun liikennevalvontajär-
jestelmän hyödyntämistä liikenneturvallisuuden parantamisessa kehitetään Liikenneviraston, Uu-
denmaan Ely-keskuksen, poliisin ja kaupunkien liikennesuunnittelun yhteistyöllä.
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4. LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISMAHDOLLISUUDET

4.1. Yleistä
Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat liikenneympäristön turvallisuus, käytettävä kulkumuoto sekä
ihmisten käyttäytyminen ja asenteet. Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat myös lainsäädäntö sekä
ajoneuvoturvallisuus. Kaupunki voi edistää liikenneturvallisuutta fyysisillä ja teknisillä liikenneympä-
ristöä parantavilla toimenpiteillä. Lisäksi se voi koulutuksen, valistuksen ja tiedotuksen keinoin vai-
kuttaa ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja asenteisiin. Sen sijaan kahteen viimeksi mainittuun
seikkaan, lainsäädäntöön ja ajoneuvotekniikkaan vaikuttavat muut tahot.

Lainsäädäntö asettaa verraten yksityiskohtaiset säännöt tiellä ja kadulla liikkumiselle. Muun muas-
sa Euroopan unionin ammattiliikenteen ajo- ja lepoaikalain keskeisenä tavoitteena on liikennetur-
vallisuuden parantaminen. Laki säätelee erittäin tarkasti raskaan liikenteen kuljettajien ajamisen ja
levon vuorokautista määrää. Toinen esimerkki liikenneturvallisuuteen vaikuttavasta lainsäädännös-
tä on ajokorttilaki, jonka uudistamista Suomessa parhaillaan valmistellaan.

Ajoneuvoturvallisuus voidaan jakaa ns. passiiviseen ja aktiiviseen ajoneuvoturvallisuuteen. Passii-
visella ajoneuvoturvallisuudella tarkoitetaan erilaisia teknologioita, joilla on pyritty vähentämään
autossa olijoiden vammautumista törmäystilanteessa. Viime vuosina on pyritty parantamaan pas-
siivista kolariturvallisuutta. Suuri osa passiivisen turvallisuuteen kehitetyistä teknologioista, kuten
esimerkiksi turvatyynyt, on säädetty pakollisiksi. Koko ajan laajeneva turvallisuustekniikan alue on
ns. aktiivinen turvallisuus, jolla pyritään ehkäisemään onnettomuuksia. Sen perustana ovat erilaiset
ajajan havainnointikykyä parantavat laitteet ja järjestelmät.

Autoliikenteen onnettomuuksiin liittyy usein korkea riskinoton osuus, ja turvallisuuden parantami-
seksi riskinottoa tulisi pyrkiä estämään. Estokeinoina voisivat olla mm. alkolukko, ajoneuvotekniset
keinot, joilla estetään ajaminen ilman turvavyötä, sekä ns. älykkäät nopeudensäätely- ja törmäyk-
senestojärjestelmät, jotka välittävät autoihin ajantasaista tietoa voimassa olevista nopeusrajoituk-
sista, ajo-olosuhteista ja ympäristöstä. Järjestelmästä riippuen kuljettajaa opastetaan oikeaan no-
peuskäyttäytymiseen tai voidaan jopa estää virheellinen käyttäytyminen, kuten ylinopeudella aja-
minen, olosuhteisiin nähden liian suurella nopeudella ajaminen tai liian lähellä edellä ajavaa ajo-
neuvoa ajaminen. (mm. LINTU 5/2008, FITS 32/2004)

Älykkäillä nopeudensäätelyjärjestelmillä ennakoidaan olevan merkittäviä turvallisuutta parantavia
vaikutuksia. Niiden arvioidaan vaikuttavan positiivisesti myös ympäristön tilaan ja vähentävän tar-
vetta investoida liikennettä rauhoittaviin fyysisiin rakenteisiin, jotka aiheuttavat usein haittaa joukko-
liikenteelle, jakeluliikenteelle, hälytysajoneuvoille ja kunnossapidolle. Tekniset edellytykset järjes-
telmien käytölle ovat kehittyneet jo varsin pitkälle. Järjestelmien laajamittaiseen käyttöön saami-
seen liittyy kuitenkin vielä paljon epävarmuutta. Varsinkin järjestelmien yleinen hyväksyttävyys,
toimintavarmuus, lainsäädännölliset kysymykset sekä vastuukysymykset virhetilanteissa ovat tässä
mielessä keskeisiä kysymyksiä.

Tässä suunnitelmassa tarkastellaan niitä toimenpiteitä, joilla kaupunki voi edistää liikenneturvalli-
suutta. Myös Ely-keskuksen vastuulla olevan maantieverkon toimenpiteitä tarkastellaan suppeasti.
Yleisesti voidaan todeta, että liikenneturvallisuustyö on tehokkainta, kun sitä tehdään eri toimijoi-
den yhteistyönä. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi liikenneturvallisuustyön pitää olla jatku-
vaa ja resursseja tulee suunnata sekä liikenneympäristön parantamiseen että liikenneturvallisuu-
den koulutus-, tiedotus- ja valistustyöhön.
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4.2. Liikenneympäristön parantaminen

Maantieverkko
Vilkasliikenteisillä teillä vakavia onnettomuuksia voidaan vähentää ajosuuntien fyysisellä erottami-
sella sekä sellaisilla liittymäjärjestelyillä, joilla estetään suurella nopeudella tapahtuvat kylkikolarit.
Moottoritie on tällä hetkellä turvallisin tietyyppi ajosuoritteeseen suhteutettuna. Suurista liikenne-
määristä johtuen moottoriteillä kuitenkin tapahtuu tiepituuteen suhteutettuna paljon henkilövahinko-
onnettomuuksia.

Kuolemaan johtaneita moottoritieonnettomuuksia tutkittaessa keskeiseksi tieympäristöön liittyväksi
onnettomuuden vakavuusasteeseen vaikuttavaksi tekijäksi on todettu kaiteiden puutteet sekä kai-
teiden ja ajoneuvon välinen huono yhteentoimivuus. Suurten kaupunkien läheisyydessä moottori-
teiden reunaympäristöt perustuvat suurelta osin vanhentuneisiin suunnitteluohjeisiin. Moottoritei-
den kaiteille tulisi tehdä turvallisuustarkastus ja ne tulisi tarvittavin osin kunnostaa tai uusia (lähde:
LINTU 3/2009, Liikennejärjestelmän kolariväkivalta).

Osa pääteiden onnettomuuksista voitaisiin välttää muuttuvien opasteiden ja nopeusrajoitusten jär-
jestelmillä sekä entistä tehokkaammalla kelin ja häiriötilanteiden tiedottamisella. Keskeistä on vai-
kuttaa kuljettajien ajonopeuksiin huonoissa ajo-olosuhteissa.

Seututeiden onnettomuuksia voidaan vähentää tehostamalla talvihoitoa ja alentamalla ajonopeuk-
sia. Yksittäisonnettomuuksissa keskeistä on lisäksi tieympäristön pehmentäminen. Tien reunaym-
päristön pehmentämisessä tärkeää on erityisesti kaiteiden ja sivutieliittymien törmäysturvallisuuden
parantaminen. Keskikaiteelliset tietyypit ovat tehokkain tapa vähentää kohtaamis- ja ohitusonnet-
tomuuksia. Tutkimustulokset tukevat keskikaiteiden asentamista yksiajorataisille teille erityisesti
silloin kun ajonopeudet ylittävät 80 km/h, tai vaihtoehtoisesti nopeusrajoituksen 70 km/h käytön
lisäämistä (lähde: LINTU 4/2009 Liikennejärjestelmän kolariväkivalta).

Nopeusrajoitukset
Kaikista Suomessa vuonna 2009 kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista yli 27 % tapah-
tui taajama-alueilla. Eniten taajamaliikenteessä menehtyi ihmisiä suistumisonnettomuuksissa
(36%). Menehtyneistä noin joka neljäs oli jalankulkija (24%) ja menehtyneistä jalankulkijoista suuri
osa kuoli suojatiellä. Vuonna 2009 kaikista tieliikenteessä loukkaantuneista taajamaliikenteessä
loukkaantuneiden osuus oli 52 % (Tieliikenteen turvallisuus, LVM 2010).

Kuva 24. Jalankulkijan kuoleman todennäköisyys eri törmäysnopeuksilla (E. Pasanen).

Autojen ajonopeudet taajamissa ovat ratkaisevia sekä suistumisonnettomuuksissa että ajoneuvon
ja jalankulkijan tai pyöräilijän välissä konflikteissa. Tutkimusten mukaan nopeudella 30 km/h jalan-
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kulkijan kuolemanriski autoon törmättäessä on alle 10 %, kun se törmäysnopeudella 50 km/h on 40
%. Jos törmäysnopeus autoon on 60 km/h, jalankulkija kuolee noin 70 %:n todennäköisyydellä.
Jalankulkijan vahingoittumisaste pienenee jyrkästi törmäysnopeuden alentuessa (kuva 24).

Liikenneturvallisuutta taajamissa voidaan parantaa mm. alentamalla autoliikenteen nopeuksia (no-
peusrajoitukset ja/tai hidastimet). Tavoitteena voidaan pitää, että liikenneympäristö on sellainen,
että alhainen nopeustaso tuntuu mielekkäältä ja helpolta noudattaa.

Nopeusrajoitusten alentamisen vaikutukset ovat pelkillä liikennemerkeillä melko heikkoja. Karkea-
na sääntönä voidaan pitää, että nopeusrajoituksen alentaminen 10 km/h alentaa keskinopeuksia
noin 2,5 km/h. (mm. Elvik et al. 2009). Rajoitusjärjestelmällä luodaan kuitenkin perusteet myös
muille autoliikennettä rauhoittavien toimenpiteiden käyttöönotolle.

Nopeusrajoituksia tukevat toimenpiteet
Nopeusrajoitusmerkkien lisäksi tarvitaan nopeusrajoituksia tukevia toimenpiteitä. Niinä voidaan
käyttää hidasteita, joita ovat töyssyt, korotetut suojatiet ja liittymäalueet sekä kavennukset.

Nopeusrajoitusmerkkien lisänä voidaan käyttää myös nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia erityis-
kohteissa kuten koulujen ja päiväkotien ympäristössä. Lisäksi niitä voidaan käyttää paikoissa, jois-
sa halutaan kiinnittää lisähuomiota nopeusrajoitukseen, mm. nopeusrajoituksen muutoskohdat,
kevyen liikenteen väylän alkamis- ja päättymiskohdat sekä keskustan, taajaman tai asuntoalueen
sisääntulokohdat.

Kuva 25. Ajoradan kavennuksilla ja töyssyillä tuetaan nopeusrajoituksen noudattamista.

Vantaalla käytetään ajoratamaalauksia 40 km/h ja 30 km/h säännöllisesti ko. nopeusrajoituksien
alaisten katujen alussa, pitkillä katuosuuksilla myös linjalla sekä lisäksi vaarallisiksi arvioiduissa
paikoissa.

Korotetut suojatiet ja korotetut liittymät ovat tehokkaimpia nopeutta rajoittavia toimenpiteitä. Yksit-
täisiä töyssyjä voidaan käyttää hidasteina pitkillä suorilla asuntoalueiden katuosilla. Mikäli nopeus-
rajoitus on yli 30 km/h, on korotuksesta varoitettava etukäteen liikennemerkillä.

Keskisaareke on yleisesti käytetty turvallisuutta parantava toimenpide suojatien yhteydessä. Saa-
reke turvaa kevyen liikenteen ylitystä mahdollistamalla ajoradan ylittämisen kahdessa vaiheessa.
Pitkillä suorilla kaduilla leveä keskisaareke myös hidastaa ajonopeuksia, sillä se kaventaa ajotilaa
ja katkaisee pitkät katunäkymät. Keskisaarekkeen leveys riippuu mm. autoliikenteen nopeudesta.
Saarekkeen tulee olla riittävän leveä, jotta saarekkeeseen mahtuu odottamaan pyörän, lastenvau-
nujen ja pyörätuolin kanssa. Ajoradan kavennuksia voidaan käyttää autoliikenteen nopeuksien
hillintään, etenkin asuntokaduilla. Kavennukset voivat olla yksi- tai kaksipuoleisia. Kavennus voi-
daan toteuttaa myös sallimalla pysäköinti kadun varrella vuoron perään eri puolilla katua.
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Taulukko 3. Hidastetyypin valintaperiaatteita (lähde: Liikenteen rauhoittaminen, 2001).

Hidastetyyppi Pääkatu
erityiskohde Asuntokatu Bussireitti

30-40 km/h 40 km/h 50 km/h 30-40 km/h

Suojatien korotus (10 cm/ 100 cm) * ei ei ei kyllä ei
Suojatien korotus (7 cm/ 50 cm) kyllä kyllä kyllä mahdollinen mahdollinen
Töyssy (10 cm / 100 cm) ei ei ei kyllä ei
Korotettu alue (7 cm / 50 cm) kyllä kyllä kyllä mahdollinen mahdollinen
Bussitöyssy mahdollinen kyllä ei mahdollinen kyllä
Yksipuolinen kavennus, kohtaaminen ei mahdollinen ei mahdollinen mahdollinen
Yksipuolinen kavennus, ei kohtaamista ei ei ei kyllä ei
Kaksipuolinen kavennus, kohtaaminen kyllä kyllä kyllä mahdollinen kyllä

Kaksipuolinen kavennus ja korotus (7 cm / 50
cm), kohtaaminen

kyllä kyllä kyllä mahdollinen mahdollinen

Kaksipuolinen kavennus, ei kohtaamista ei ei ei kyllä ei
Kaksipuolinen kavennus ja korotus (10 cm / 100
cm), ei kohtaamista ei ei ei kyllä ei

Leveä keskisaareke kyllä kyllä kyllä mahdollinen kyllä
Leveä keskisaareke ja korotus (7 cm / 50 cm) kyllä kyllä kyllä mahdollinen mahdollinen
Leveä keskisaareke ja korotus (10 cm / 100 cm) ei ei ei kyllä ei
Leveä keskisaareke ja keskilinjan siirto mahdollinen kyllä kyllä kyllä kyllä
S-mutka, ei kohtaamista ei ei ei kyllä ei
* (korotus/ viisteen pituus)

       Kokoojakatu

Suojateiden havaittavuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa liikennevaloilla, liikennemerkkien var-
sien tehosteheijastimilla sekä erityyppisillä LED-valotekniikalla toteutetuilla varoitus- ja vilkkuvalo-
laitteilla.

Kuva 26. Korotettu suojatie merkitään selkeästi ajoratamaalauksin.

Hidasteiden rakentamisella ei ratkaista koko katuverkon turvallisuusongelmaa, vaan toimenpi-
teiden tulee rajoittua tarkoin harkittuihin kohtiin. Asuntoalueilla, joissa liikkuu pääasiassa oman
alueen asukkaita eikä merkittävää läpikulkuliikennettä ole, nopeuksien alentamiseen tulisi päästä
tiedotuksen ja asukkaiden asennemuokkauksen avulla. Tiedotuksen ohella voidaan apukeinoina
käyttää myös siirrettäviä nopeusnäyttötauluja tai siirrettäviä hidasteita esimerkiksi liikenneympäris-
tön muutostilanteissa.
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Liittymien parantaminen
Nelihaaraisten tasoliittymien porrastaminen sekä erityisesti kiertoliittymien ja vilkkaimmilla teillä
eritasoliittymien rakentaminen vähentävät onnettomuusriskiä.

Kiertoliittymät parantavat liikenteen sujuvuutta ja alentavat tehokkaasti ajonopeuksia. Kiertoliitty-
män konfliktipisteiden lukumäärä on alhaisempi kuin muissa tasoliittymissä. Kiertoliittymän avulla
ajoneuvo-onnettomuudet vähenevät eri tutkimusten mukaan 30–85 % ja seuraukset lieventyvät.
Pääväylien kiertoliittymissä tulisi kevytliikenne järjestää eritasoon. Mikäli kevytliikennettä jää tasoon
on huolehdittava siitä, että liittymän muotoilu mahdollistaa ajoneuvon kuljettajan ja pyöräilijän hy-
vän katsekontaktin suojateiden kohdilla.

Tasoliittymän liikennevalo-ohjauksella saadaan parannettua liikenteen sujuvuutta etenkin sivu-
suunnilla. Lisäksi liikennevaloilla saadaan turvattua kevytliikenteen tasoylitykset niillä väylillä, joissa
ei ole mahdollista saada kevytliikennettä eritasoon. Liikennevalot ja kiertoliittymät ovat myös liiken-
teen hallinnan apuvälineitä, koska niillä voidaan vaikuttaa liikennemääriin ja mm. läpikulkuliiken-
teen reitinvalintaan. Lisäksi liikennevalolla voidaan antaa etuisuuksia tietyille kulkumuodoille, esi-
merkiksi joukkoliikenteelle. Tutkimusten mukaan liikennevalo-ohjaus vähentää henkilövahinko-
onnettomuuksia 10–30 % (Tarva) ja kuolemaan johtaneita risteysonnettomuuksia 37 % (Elvik et al.
2009).

Jalankulku- ja pyöräteiden rakentaminen
Jalankulku- ja polkupyöräliikenteen moottoriajoneuvoliikenteestä erottava väylä voi olla yhdistetty
tai eroteltu jalankulku- ja pyörätie. Yhdistetyllä jalankulku- ja pyörätiellä pyöräilijät ja jalankulkijat
liikkuvat samassa poikkileikkauksessa. Erotellulla jalankulku- ja pyörätiellä kulkumuodoille on osoi-
tettu omat kaistat. Erottelu voidaan toteuttaa esim. kaistojen erilaisella päällystemateriaalilla, kape-
alla toisesta materiaalista toteutetulla erottelukaistalla tai pelkällä tiemerkinnällä. Pyöräilijöitä varten
voidaan tehdä myös erillinen pyöräkaista ajoradan yhteyteen. Pyöräkaista erotetaan tiemerkinnällä
ajoradasta sen oikealle puolelle.

Pyöräily erotellaan jalankulusta keskusta-alueiden jalankulku- ja pyöräteillä, joukkoliikenneasemien
läheisyydessä sekä tärkeimmillä ulkoilureiteillä. Vähäliikenteisillä kaduilla ei suositella erotettavaksi
pyöräilyä ajoneuvoliikenteestä, vaan turvallisuutta pyritään parantamaan ajonopeuksia hillitsevillä
keinoilla.

Kaikissa kevyen liikenteen väylätyypeissä ongelmaksi muodostuvat risteysalueet, joilla eri liiken-
nemuodot sekoittuvat. Autoliikenteen ja kevyen liikenteen risteämiskohtien järjestelyihin on kiinni-
tettävä erityistä huomiota, koska niissä tapahtuu suurin osa onnettomuuksista. Turvallisuuden
ohella tien tai kadun ylitysmahdollisuuksien tulee luontua hyvin ihmisten kulkureitteihin ja sopia
kaikille liikkujaryhmille. Usein se tarkoittaa turvallista ylitysmahdollisuutta myös tien tai kadun ta-
sossa, sillä monet sillat ja alikulkutunnelit ovat ihmisten mielestä hankalia käyttää ja pimeällä tur-
vattoman tuntuisia.

Vilkkaasti liikennöidyillä väylillä kevyen liikenteen ali- ja ylikulkukäytävillä voidaan vähentää ajo-
neuvoliikenteen ja kevyen liikenteen risteämisonnettomuuksia. Kevyen liikenteen ali- tai ylikäytävi-
en pituuskaltevuudet eivät saa muodostua liian jyrkäksi ja pysäkeille tulee järjestää hyvät yhteydet.
Alikulkukäytävät suunnitellaan riittävän väljiksi ja alikulkukäytävien suuaukot tarpeeksi avariksi,
jotta näkemät saadaan hyviksi. Alikulkujen hyvään valaistukseen tulee myös kiinnittää huomiota
etenkin pitkissä alikulkukäytävissä.

Kevyen liikenteen väylän tulee olla hyväkuntoinen ja valaistu, jotta se houkuttelee käyttäjiä. Esteet-
tömyyden kannalta väylien pintojen tulee olla tasaisia. Lisäksi kevyen liikenteen väylä tulisi erottaa
ajoradasta välikaistalla tai korotetun väylän reunaan rakennettavalla kevyen liikenteen väylästä
erottuvalla pintamateriaalilla esim. kiveyksellä.

Liikennevalojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös jalankulun sujuvuus, jotta vähennetään
houkutusta ylittää tie punaisen valon aikana. Kaupungeissa ei ole mahdollista eikä toivottavaa pyr-
kiä kulkumuotojen täydelliseen erotteluun. Tällöin keskeinen jalankulkijoiden liikenneturvallisuuteen
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vaikuttava tekijä on autoliikenteen nopeus. Siksi autoliikenteen rauhoittamistoimenpiteet ovat tär-
keä keino jalankulkijoiden turvallisuuden parantamiseksi.

Uusien asuntoalueiden rakentamisen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että kevyen lii-
kenteen järjestelyt toteutetaan samanaikaisesti ajoneuvoliikenteen järjestelyjen kanssa.

Koulujen ja päiväkotien liikennejärjestelyt

Koulujen ja päiväkotien pihojen ja liikenneympäristön sekä saattoliikenteen liikennejärjestelyillä
voidaan vähentää koululaisten ja alle kouluikäisten onnettomuusriskejä. Jokaiselle koululle ja päi-
väkodille olisi suositeltavaa laatia alueen liikennejärjestelysuunnitelma (piha, lähiympäristö).

Koulujen ja päiväkotien liikennejärjestelyjen parantamissuunnittelun periaatteita ovat mm. seuraa-
vat:

Autoliikennettä ei ohjata piha-alueelle ja pihoilla autojen läpiajoliikenne estetään liikennemer-
kein ja / tai ajoestein.
Auto- ja pyöräpysäköinti erotellaan (autojen ja kevyen liikenteen erottelu ja / tai risteämiskohti-
en vähentäminen).
Saattoliikenne järjestetään ensisijaisesti tontin sisällä siten, että peruutukset minimoidaan ja
linja-autojen ei tarvitse peruuttaa lainkaan (kääntöpaikat). Paikat merkitään liikennemerkein ja
maalauksin.
Etenkin päiväkodeilla järjestetään turvalliset nouto- ja tuontipaikat sekä vanhemmille lyhytaikai-
set pysäköintipaikat, jotka osoitetaan merkein. Piha-alueilla estetään lasten pääsy autojen se-
kaan esim. aitauksilla.
Linja-autoja ei ohjata koulujen pihoille, vaan hyödynnetään linja-autopysäkkejä, rakennetaan
erillisiä levikkeitä (taskuja) tai kääntöpaikkoja (koulut tiedottavat järjestelyistä liikennöitsijöille).
Liikennejärjestelyissä otetaan huomioon huoltoliikenteen sekä palo- ja pelastustoimen vaati-
mukset (tarpeen mukaan pelastusreitit merkitään pelastusreitti-merkein).

Koululaiset kokevat usein liikenteen vaaralliseksi koulujen läheisyydessä. Koulujen kohdilla tulee
tapauskohtaisesti harkita esim. nopeusrajoituksen alentamista sekä hidasteiden rakentamista.

Talvikunnossapito ja esteettömyys
Kadut ja kevyen liikenteen väylät pidetään ohjeellisen hoitoluokan mukaisessa kunnossa. Tarvitta-
essa väylien hoitoluokitusta tarkistetaan. Korkeat lumikasat ajoradan ja kevyen liikenteen väylän
välissä sekä liittymissä voivat muodostaa näkemäesteen ja lisätä onnettomuusriskiä. Runsaslumi-
sina talvina säännöllinen lumikasojen ja -kinosten poisto liittymien näkemäalueilta on tärkeää. Mer-
kittävien kevyen liikenteen pääväylien tulee kuulua ylimpään talvihoitoluokkaan.

Lumen ja sohjon poisto sekä liukkauden torjunta parantaa kaikkien liikkujien liikenneturvallisuutta
ja mahdollistaa esteettömän liikkumisen. Kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien hyvällä talvi-
hoidolla, oikea-aikaisella lumenpoistolla ja liukkaudentorjunnalla voidaan vähentää onnettomuus-
riskiä ja liukastumisonnettomuuksia sekä helpottaa erityisesti ikääntyneiden liikkumista.

Kunnossapidon yhteydessä tarkistetaan vuosittain liittymien näkemät ja tehdään tarvittavat kasvilli-
suuden harvennukset ja poistot sekä tarkistetaan liikennemerkkien kunto.

Liikenteen ohjaustoimenpiteet
Liikennettä ohjataan mm. liikennemerkkien, ajoratamerkintöjen ja liikennevalojen avulla. Kuhunkin
kohteeseen suunnitellaan juuri siihen parhaiten soveltuva ratkaisu liikenteen ohjaamiseksi. Selke-
ällä ja yksiselitteisellä viitoituksella voidaan parantaa liikenneturvallisuutta. Ohjeiden mukaisilla
suunnistustauluilla, viitoilla ja yläpuolisilla opasteilla vältetään tielläliikkujien epätietoisuudesta joh-
tuvat yllättävät ajolinjat ja turhat konfliktitilanteet. Riittävän suuret katunimikilvet ovat tärkeitä.
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Liikenneturvallisuuden kannalta on tärkeää sijoittaa liikennemerkit katutilaan oikein sekä huolehtia
näkemäesteiden poistamisesta merkkien edestä. Merkkien havaittavuutta tulee tarkkailla säännöl-
lisesti, ettei esim. kasvillisuus peitä merkkejä.

Opastuksella voidaan ohjata liikennettä tietyille väylille ja siten vaikuttaa väylien ja alueiden turval-
lisuuteen sekä liikenteen sujuvuuteen. Nopeusnäyttötaulujen avulla autoilijat kiinnittävät huomiota
omaan liikennekäyttäytymiseensä. Taustamerkeillä lisätään turvallisuutta mutkaisilla tieosuuksilla.

Tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan, kun katu tai sen osa joudutaan sulkemaan esimerkiksi kai-
vutöiden, kattolumien pudottamisen, julkisivuremonttien ja erilaisten katutapahtumien yhteydessä.
Tilapäisiä liikennejärjestelyjä varten tarvitaan aina kaupungin myöntämä lupa. Poikkeuksen muo-
dostavat vain äkilliset, merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät välttämättömät korjaukset, joista
ilmoitus tehdään jälkikäteen.

Lupapäätöksen yhteydessä määritellään liikennejärjestelyt, liikenteenohjaus sekä määrätään työ-
maan vastuuhenkilö. Kevyen liikenteen esteetön kulku tulee turvata ja merkitä väylät asianmukai-
sesti liikennemerkeillä. Jalankulkijat eivät saa missään työvaiheessa joutua ohittamaan työmaata
ajoradan kautta liikenteen seassa.

Työmaajärjestelyissä tärkeintä on varoittaa poikkeustilanteesta ja taata työmaan tai tapahtumapai-
kan ohittavan liikenteen ja paikalla työskentelevien työntekijöiden turvallisuus. ”Työmaa”-liikenne-
merkki velvoittaa liikkumaan varovasti. Vastuu järjestelyistä on työmaalla ja valvontavastuu on työn
tilaajalla. Lupaviranomainen päättää siitä, edellyttääkö liikennejärjestelyjen laajuus niistä tiedotta-
mista joukkotiedotusvälineissä. Suuremmista työmaista tiedotetaan paikallisissa tiedotusvälineissä.

Suunnitelmien liikenneturvallisuus- ja esteettömyystarkastukset
Liikenneturvallisuusasiat tulee ottaa aina huomioon kaavoituksessa ja väyläsuunnittelussa. Kaa-
voille ja suunnitelmille esitetään tehtäväksi liikenneturvallisuustarkastuksia jo luonnos- ja yleis-
suunnitteluvaiheesta alkaen ja viimeistään ennen rakennussuunnitelmien hyväksymistä. Myös es-
teettömyyden huomioon ottaminen voidaan varmistaa suunnitelmien tarkastuksilla. Suunnitelmien
tarkastukset voidaan tehdä kaupungin suunnitteluyksikön tai konsultin sisäisinä tai ulkoisina tarkas-
tuksina. Tarkastuksen tekijän tulee olla suunnitteluhankkeeseen ulkopuolinen asiantuntija.

Tarkastajalla tulee olla hyvät tiedot liikenneturvallisuudesta ja liikennesuunnittelusta. Tarkoituksena
on analysoida kaavaa tai suunnitelmaa eri näkökulmista turvallisuuspuutteiden havaitsemiseksi.
Tarkastusta voidaan painottaa hankeen luonteen mukaan. Näkökulmina ovat mm. eri liikkujaryh-
mien tarpeet ja liikennekäyttäytyminen, esitetyt tekniset ratkaisut, niiden ominaisuudet ja onnetto-
muusriskien minimointi. Tarkastuksilla parannetaan suunnitelmien laatua sekä ennaltaehkäistään
onnettomuuksia, kun mahdolliset riskitekijät vähenevät. Suunnitelmaa on aina edullisempaa korjata
kuin valmiiksi toteutettua kohdetta.

4.3. Liikenneturvallisuustoiminnan kehittäminen

Ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttaminen
Kaupungin teknisen toimen vastuulla olevan fyysisen liikenneympäristön parantamisen ja päivittäi-
sen hoidon ja kunnossapidon ohella myös kaupungin muilla hallintokunnilla ja päättäjillä on tärkeä
rooli liikenneturvallisuuden ylläpitämisessä ja parantamisessa. Tähän tarvitaan yhteistyötä eri hal-
lintokuntien sisällä ja hallintokuntien kesken sekä yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa. Liiken-
neturvallisuustyölle tulisi myös saada lisää arvostusta päättäjien keskuudessa ja näin turvata työlle
tarvittavat resurssit.

Ihmisten asenteisiin voidaan vaikuttaa parhaiten kaupungin eri sektoreiden (neuvola, päiväkoti,
koulu, vapaa-aika- ja vanhustyö) jokapäiväisessä työssä. Liikennekasvatus- ja -tiedotustyötä pitää
tehdä jatkuvasti. Ihmiset tulisi tavoittaa kaikissa elinkaaren vaiheissa viestinnän painotuksien vaih-
dellessa ikäryhmittäin.
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Kuva 27. Liikenneturvallisuustyön toimintakenttä

Lasten opettamisessa korostetaan liikkumisen perussääntöjä, ja opetellaan vähitellen itsenäistä
liikkumista omassa lähiympäristössä. Nuorille tärkeä viesti on vastuu omasta ja kavereiden turvalli-
suudesta sekä vaaratilanteiden ennakointi. Aikuiset ovat vastuussa lasten turvallisuudesta sekä
vanhempina että tienkäyttäjinä. Nopeusrajoitusten noudattaminen, suojatien kunnioittaminen ja
turvalaitteiden käyttö parantavat kaikenikäisten turvallisuutta liikenteessä.

Tiedottaminen
Tiedottamista tarvitaan sekä kaupungin hallinnon sisällä että ulospäin asukkaille ja tienkäyttäjille.
Sisäisellä tiedotuksella pyritään pitämään kaupungin henkilökunta tietoisena liikenneturvallisuus-
työn sisällöstä ja toiminnan tavoitteista. Kun henkilökunta on sisäistänyt työn tavoitteet, on mahdol-
lista kehittää omia toimintatapoja. Päättäjille suuntautuvan tiedotuksen tavoitteena on lisätä päättä-
jien liikenneturvallisuustietoutta ja liikenneturvallisuustyön arvostusta. Ulospäin suuntautuvaa tie-
dottamista kehittämällä ja lisäämällä pyritään tuomaan liikenneturvallisuuteen vaikuttavia asioita
asukkaiden ja tienkäyttäjien tietoisuuteen.
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4.4. Liikennevalvonta

Poliisin liikennevalvonta
Liikenteen turvallisuus edellyttää tehokasta ja näkyvää valvontaa. Liikennekäyttäytymiseen vaikut-
taa kuljettajien kokema kiinnijäämisriski, jossa poliisin suorittamalla valvonnalla ja tiedottamisella
on keskeinen osa. Taajamien nopeusrajoitusten alentaminen lisää myös valvonnan tarvetta.

Poliisin tiedottaa liikenneturvallisuuteen ja valvontaan liittyvistä asioista. Valvonta kohdennetaan
riskiryhmiin, vaarallisimpiin kohteisiin ja ajankohtiin. Valvonnan painopisteitä ovat ylinopeudet, lii-
kennejuopumus, turvavälineiden käyttö sekä kuljettajien ajotapatarkkailu. Lisäksi poliisin valvonta
kohdistuu liikennesääntöjen noudattamiseen yleensä

Automaattinen kameravalvonta
Liikennevalvontaa voidaan tehostaa automaattisella kameravalvonnalla. Sitä voidaan kohdentaa
kaupungin sisääntuloväylille, ongelmaliittymiin sekä erityiskohteiden kuten koulujen ympäristöön.
Täten saadaan tielläliikkujien kokemaa kiinnijäämisriskiä nostettua ja sitä kautta heidät paremmin
noudattamaan liikennesääntöjä. Automaattista kameravalvontaa voidaan toteuttaa katuverkolla
myös siirrettävillä kameroilla.

4.5. Liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa
Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan merkittävästi liikennetarpeisiin sekä kulkumuotojakaumaan
ja sitä kautta liikenneturvallisuuteen. Väestön määrä ja ikärakenne, toimintojen sijoittaminen, palve-
luiden savutettavuus eri kulkumuodoilla, välimatkat sekä väyläyhteyksien laatu vaikuttavat liikku-
mistarpeisiin ja -mahdollisuuksiin. Liikkumisen olosuhteisiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi suosi-
malla eheyttävää rakentamista sekä tukemalla lähipalveluiden säilymistä tai syntymistä.

Tutkimusten mukaan hajautuva yhdyskuntarakenne ja sen myötä tapahtuva liikenteen kasvu aihe-
uttaa liikennekuolemia jopa kolmanneksen enemmän kuin tiivis yhdyskuntarakenne (Lintu-julkaisu
5/2005). Mitä varhaisemmassa vaiheessa ja yleispiirteisemmällä kaavatasolla liikenneturvallisuu-
teen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon, sitä paremmiksi vaikutusmahdollisuudet muodostuvat.
Hyvillä kaavoitus- ja maankäyttöratkaisuilla on mahdollisuus säästyä tulevaisuuden kalliita inves-
tointitarpeita. Uuden maakäytön kytkeminen liikennejärjestelmään ja eri kulkumuotoihin tulee olla
harkittua ja suunnitelmallista. Esimerkiksi uudet asuinalueet ja koulut tulisi sijoittaa siten, että pää-
väylille ja -kaduille ei jää kevyen liikenteen tasoylityksiä. Mikäli tasoristeämisiltä ei voida välttyä,
tulee ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen risteämiskohtien turvallisuuteen kiinnittää jo suunnit-
teluvaiheessa erityishuomiota.

Runsaasti kevyttä liikennettä synnyttäviin kohteisiin, kuten kouluihin, oppilaitoksiin ja suuriin työ-
paikkoihin, tulee olla asuntoalueilta hyvät, jatkuvat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet. Päivä-
kotien, koulujen ja urheilukenttien sijoituksessa ja liikenneratkaisuissa on otettava huomioon myös
jättö- ja noutoliikenteen tarpeet ja tarvittavat pysäköintijärjestelyt. Runsaasti ajoneuvoliikennettä
synnyttävät kohteet, kuten liikekeskukset, terminaalit ja teollisuuslaitokset, tulisi sijoittaa pääväylien
läheisyyteen.
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5. LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN JA LIIKENNETURVALLI-
SUUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANTAALLA

5.1. Yleistä
Seuraavassa on tarkasteltu liikenneympäristön parantamista ja liikenneturvallisuustoiminnan kehit-
tämistä Vantaalla. Liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteistä on tehty esitys nykytilaselvityk-
sen, onnettomuusanalyysien, kyselyjen palautteiden ja kaupungin laatimien liikenneympäristön
parantamisen ja rakentamisen tarve- ja toteuttamislistojen perusteella. Nykyinen kaupungin tie- ja
katuverkon nopeusrajoitusjärjestelmää on työn yhteydessä tarkistettu.

Liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä on tarkastelu ja arvioitu osin toimenpideryhmittäin,
osin tarkemmin paikannettuna. Muun muassa hidasteita kaupunki toteuttaa alemmalle katuverkolle
vuosittain tietyn määrän, eikä niitä ole tämän suunnittelun yhteydessä kohdennettu tarkasti
katuverkolle. Sen sijaan kiertoliittymien, liikennevaloliittymien ja kevyen liikenteen väylien rakenta-
miskohteet on paikannettu ja niiden turvallisuusvaikutuksia on selvitetty tarkemmin mm. kohteiden
onnettomuushistorian pohjalta.

Tarkastelu on keskittynyt pääosin Vantaan kaupungin toimivallassa ja vastuulla oleviin katuverkon
sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien kohteisiin sekä liikenneturvallisuustyöhön. Työssä on kuitenkin
otettu huomioon myös Uudenmaan ELY-keskuksen toteuttamisohjelmissa olevat maantieverkon
parantamishankkeet.

5.2. Maantieverkon ja rataverkon parantamishankkeet
Uudenmaan ELY-keskuksen ja Liikenneviraston tulevia Vantaan kaupungin alueen liikenteen suju-
vuutta ja turvallisuutta parantavia suuria pääteiden hankkeita ovat:

Kantatien 50, Kehä III parantaminen välillä Vantaankoski–Lentoasemantie (vaihe 1)
Kantatien 50, Kehä III kehittäminen välillä Vanhakartano–Vantaankoski, Vantaankoski–Pakkala
ja vt 4 Lahdenväylä – vt 7 Porvoonväylä (vaihe 2)
Hämeenlinnanväylä, valtatie 3 välillä Kehä III – Luhtaanmäen eritasoliittymä.

Liikenneturvallisuutta parantavana pienempänä hankkeena ELYn toimenpide- ja taloussuunnitel-
massa on Ylästöntien (mt 11453) parantaminen.

Vantaan kaupunki esittää lisäksi jalankulku- ja pyörätien rakentamista Koivukylänväylälle (mt 1375)
välille Vanha Myllypolku–Lahdentie ja Leppäkorventielle (mt 11583) välille Harmaahylkeentie–
Lahdentie. Osuudet ovat kevyen liikenteen raittiverkoston eräitä tärkeitä puuttuvia yhteyksiä, joiden
rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta sekä lisää kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta eri-
tyisesti työmatkoilla ja vapaa-ajanmatkoilla (Koivukylänväylä) sekä koulumatkoilla (Leppäkorven-
tie).

Maantieverkon parantamishankkeilla on arvioitu saavutettavan vuositasolla noin 10 henkilöva-
hinko-onnettomuuden säästöt. Tämä vastaa vajaan 6 miljoonan euron onnettomuuskustannus-
säästöä vuositasolla.

Kehä III:n parantamisvaiheiden 1 ja 2 henkilövahinko-onnettomuusvähenemät ovat noin 8 heva-
onnettomuutta vuodessa. Hämeenlinnanväylän parantamishankkeella arvioidaan vähennettävän
noin 2 heva-onnettomuutta vuodessa. Ylästöntien parantamishankkeen onnettomuusvähenemä on
vain 0,1 heva-onnettomuutta vuodessa.

Rakenteilla oleva Kehärata vähentää linja-autoliikennettä ja henkilöautoliikennettä. Linja-autolii-
kenne vähenee erityisesti Helsingin kantakaupungissa ja sinne johtavilla säteittäisillä pääväylillä.
Kattavaan raideliikenneverkkoon ja bussiliikenteen runkoverkkoon tukeutuvaa järjestelmää paran-
taa koko liikennejärjestelmän toimivuutta. Liikenneturvallisuus paranee ja liikenteen ympäristöhaitat
vähenevät.
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5.3. Nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistaminen ja hidasteiden rakentaminen
Tässä suunnitelmassa on tarkistettu nykyinen Vantaan tie- ja katuverkon nopeusrajoitusjärjestelmä
ja tehty siihen muutamia muutosesityksiä. Toimenpiteinä on esitetty aluenopeusrajoituksen 30
km/h lisäämistä asuntoalueilla ja mm. koulujen läheisyydessä. Bussireiteille ei ole esitetty nopeus-
rajoitusta 30 km/h.

Maantieverkon pääväylien ja pääkatujen nopeusrajoitukset säilyvät lähes nykyisinä.

Tiekohtaisen nopeusrajoituksen alentaminen 10 km/h vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia
keskimäärin noin 10 %.

Vuosittain kaupunki rakentaa katuverkolle noin 10 uutta hidastetta. Hidasteet sijoittuvat yleensä
asuntoalueiden alemmalle katuverkolle. Vuoteen 2015 mennessä uusia hidasteita valmistuisi
alemmalle katuverkolle noin 60 kpl.

Hidasteet vähentävät henkilövahinko-onnettomuuksia keskimäärin noin 15 % (Tarva). Yhdessä
hidasteet ja nopeusrajoituksen muutos vähentävät henkilövahinko-onnettomuuksia keskimäärin
noin 30 % (Tarva). Aluerajoitus 30 km/h ja töyssyt voivat vähentää tutkimusten mukaan jopa 45 %
kuolemaan johtavia onnettomuuksia (Elvik et al. 2009).

Vantaan kaupungin katuverkolle esitetyt pienet nopeusrajoitusten tarkennukset tukevat nykyistä
nopeusrajoitusjärjestelmää ja vähentävät osaltaan jonkin verran onnettomuusriskiä. Vuosittain to-
teutettavat hidasteet tukevat nopeusrajoitusten alentamistoimenpiteitä ja lisäävät turvallisuutta se-
kä osaltaan myös alhaisten nopeusrajoitusten hyväksyttävyyttä.

5.4. Liittymien parantaminen

Liikennevalot
Liittymien parantamistoimenpiteinä on tie- ja katuverkolle esitetty liikennevalojen ja kiertoliittymien
rakentamista.

Liikennevaloliittymiä kaupunki rakentaa katuverkolle keskimäärin 5 kpl vuodessa, joista noin 2 kpl
määräytyy kaupungilla käytössä olevan Q-indeksin priorisoinnin perusteella ja loput mm. katujen
rakentamishankkeiden kautta. Kiertoliittymän mahdollisuus selvitetään aina liikennevalokohteissa
korvaavana toimena.

Vuosina 2010–2012 rakennettavaksi suunniteltujen 15 liikennevalokohteen laskennallinen henkilö-
vahinko-onnettomuuksien vähenemä olisi 2 onnettomuutta vuodessa ja vuosina 2013–2015 raken-
nettavaksi suunnitelluilla 15 kohteella yksi onnettomuus vuodessa. Vuosina 2016–2020 rakennet-
tavien 25 liikennevalokohteen vähenemä olisi noin 2,5 heva-onnettomuutta vuodessa. Yhden he-
va-onnettomuuden onnettomuuskustannussäästö vuositasolla vastaa nykyrahassa noin 570 000
euroa.

Kiertoliittymät
Kaupungin suunnitelmissa on rakentaa vuoteen 2015 mennessä noin 20 uutta kiertoliittymää. Seu-
raavalla 5-vuotiskaudella 2015–2020 toteutunee noin 10 kiertoliittymää. Lisäksi kiertoliittymiä harki-
taan 22 kohteeseen (kuva 6).

Vuosina 2010–2012 rakennettavaksi suunniteltujen 11 kiertoliittymäkohteen rakentamisella saatai-
siin laskennallisesti vähennettyä yksi henkilövahinko vuodessa. Vaikutuksista puuttuu rakennetta-
ville uusille alueille suunnitellut kiertoliittymät, mm. Marja-Vantaalla. Vuosina 2013–2015 rakennet-
tavaksi suunnitelluilla 11 kohteella saataisiin vähennettyä myös yksi henkilövahinko-onnettomuus
vuodessa. Vuosina 2016–2020 rakennettavaksi suunnitelluilla kiertoliittymillä heva-onnettomuus-
vähenemä jäisi alle yhden.

Tämän jälkeen toteuttavien ideointiasteella olevien 22 kiertoliittymäkohteen heva-onnettomuus-
vähenemän arvioidaan olevan noin kaksi heva-onnettomuutta vuodessa. Muutama kohde näistä
sijoittuu uusille rakennettaville alueille.
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5.5. Jalankulku- ja pyöräteiden rakentaminen
Vantaan kaupungin alueen kevyen liikenteen väylien rakentamistarpeita on selvitetty vuonna 2006
laaditusta pääkaupunkiseudun jalankulun ja pyöräilyn strategiasuunnitelmasta. Siinä on esitetty
pääkaupunkisedun kuntien seuturaittien ja pääraittien tärkeimmät rakentamiskohteet 2015 men-
nessä. Strategiasuunnitelman väyläkohteista osa on jo rakennettu myös Vantaalle .

Vantaan kaupungilla on syksyllä 2010 valmisteilla pyöräliikenteen suunnitteluohje. Ohjeessa esite-
tään muun muassa, että jatkossa pyöräily erotellaan jalankulusta ainakin keskusta-alueiden väylillä
sekä joukkoliikenneasemille johtavilla väylillä. Erotellun jalankulku- ja pyörätien leveys on vähin-
tään 4,0 metriä. Jos katualueella on tilaa, jaettu jalankulku- ja pyörätie on 4,5 metrin levyinen. Alle
4,0 metrin levyisiä väyliä käytetään paikallisreiteillä, kuitenkin niin, että minimileveys säilyy yhdiste-
tyillä jalankulku- ja pyöräteillä 3,5 metrissä. Tulevassa ohjeessa määritellään myös muita liikenne-
turvallisuuteen vaikuttavia periaatteita, kuten pyöräteiden jatkeiden merkitseminen, keskikatkovii-
van käyttö yhdistetyillä väylillä sekä mopoilun paikka.

Tässä suunnitelmassa ei ole esitetty erillisten alikulku- tai ylikulkukäytävien rakentamishankkeita
vaan ne sisältyvät pääväylien ja kevyen liikenteen väylähankkeisiin. Vantaalla on käynnistymässä
ulkoilureittien yleissuunnitelman laatiminen. Siinä otetaan kantaa verkon laajuuden ja laatutason
ohella mm. ali- ja ylikulkujen tarpeeseen.

Marja-Vantaan keskusta-asumisen asemakaavoitus käynnistyi kansainvälisellä arkkitehtiryhmien
kutsukilpailulla keväällä 2008. Keskusta-alueen visioksi muodostui raideliikenteeseen tukeutuva
asuinalue, jossa liikennejärjestelyjen suunnittelussa priorisoidaan pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiä.

Kuva 28. Pyöräpysäköinnin järjestäminen on tärkeää liityntäpyöräilyn suosion lisäämisessä, kuva
Tikkurilan asemalta (kuva Juha Raappana).

Konkreettisena tavoitteena on, että 20 % kaikista Marja-Vantaan asukkaiden matkoista tehdään
pyöräillen. Uudenlaisena ratkaisuna esitetään pikapyörätieverkon rakentamista asuinalueilta seu-
dun keskeisille työpaikka-alueille. Pikapyörätiet ovat jalankulusta erotettuja, vähintään 3,5 m leveitä
keskiviivalla varustettuja pyöräteitä, joilla on erottuva pintamateriaali, jatkuva opastus seudun eri
osiin ja kunnossapidon laatu samaa tasoa pääkatujen kanssa. Marja-Vantaalla tonttikadut on eh-
dotettu toteuttavaksi pihakatuina, joissa sekä autot että kevyt liikenne ovat samassa tasossa. Ja-
lankulkuvyöhyke voidaan erottaa tolpilla.

Marja-Vantaan tiivis rakenne ja lyhyet etäisyydet, laaja alueen oma palvelutarjonta sekä hyvät rai-
deliikenteen seudulliset yhteydet tarjoavat hyvän pohjan pyöräilykaupungin suunnittelulle ja toteu-
tukselle. Alueen vaiheittainen rakentaminen tuo kuitenkin oman haasteensa pyöräilykaupungin
tavoitteiden toteutumiselle.

Kevyen liikenteen väylän rakentamisen arvioidaan vähentävän keskimäärin noin 10 % kevyen lii-
kenteen heva-onnettomuuksia (Tarva). Kevyen liikenteen ali- ja ylikulkukäytävän arvioidaan vähen-
tävän keskimäärin noin 30 % kevyen liikenteen heva-onnettomuuksia (Tarva).
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5.6. Muut tekniset toimenpiteet
Nopeusrajoitusten tukena esitetään myös jatkossa käytettäväksi nykykäytännön mukaisesti nope-
usrajoitusta ilmoittavia ajoratamerkintöjä katujen alussa ja erityiskohteissa kuten koulujen ja päivä-
kotien ympäristön kaduilla.

Ajonopeuksien hillintää tehostetaan hankkimalla lisää kiinteitä tai siirrettäviä nopeusnäyttötauluja.
Nopeusrajoitusten tiemerkinnöillä ja siirrettävillä nopeusnäyttötauluilla saadaan positiivisia vaiku-
tuksia liikenneturvallisuuteen. Kiinnijäämisriskiä voidaan nostaa liikennevalvontaa tehostamalla ja
kameravalvontaa lisäämällä.

Liikennemerkkien varsiin asennetavat tehosteheijastimet sekä suojateiden maalaaminen kesto-
merkinnöillä parantavat suojateiden havaittavuutta ja turvallisuutta. Lisätoimenpiteenä esitetään
uusien LED-tekniikkaan perustuvien varoitus- ja vilkkuvalolaitteiden käytön laajentamista.

Katuverkon kameravalvonta siirrettävillä kameroilla vähentää tutkimusten mukaan noin 45 % kuo-
lemaan johtavia onnettomuuksia. Suojateiden valo-ohjauksella ja keskisaarekkeella saadaan tut-
kimusten mukaan vähennettyä noin 30 % kevyen liikenteen kuolemaan johtaneita onnettomuuksia
ja 10 % autoliikenteen kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. (Tarva)

5.7. Koulujen ympäristön liikennejärjestelyt
Koulujen ympäristöjen liikenneturvallisuustoimenpiteitä esitetään tehtäväksi aikaisemmin laadittu-
jen suunnitelmien mukaan.

Aikaisemmin laadittujen kouluympäristöjen parantamissuunnitelmien toimenpiteet ovat pääosin
pieniä ja edullisia toimenpiteitä. Yksittäisistä listatuista koulujen lähialueiden liikenneympäristön
parantamistoimenpiteistä noin 100 on tekemättä. Näistä kohteista noin puolet sijoittuu pihoille. Pa-
rantamistoimenpiteistä suuri osa on näkemäraivauksia ja tievalaistuksen rakentamista. Kaikki esi-
tetyt toimenpiteet eivät ole toteutettavissa. Kohteet on luokiteltu kolmeen kiireellisyysluokkaan,
joista 1-luokkaan on listattu 33 kohdetta. Suunnitelmat esitetään tarkistettavaksi yhteistyössä
koulutoimen kanssa. Samassa yhteydessä toimenpidelistoja voidaan tarvittaessa täydentää.

Kuva 29: Yläluokilla koulumatka taittuu usein mopolla (kuva Liikenneturvan kuvagalleria, Juha
Tuomi).

Vuosien 2004–2008 kouluaikoina tapahtuneiden onnettomuuksien analyysin mukaan eniten onnet-
tomuuksia koulujen lähiympäristössä oli tapahtunut Tikkurilassa Viertolan ja Peltolan kouluilla.
Muutamia kouluajan onnettomuuksia (2–4 kpl) oli tapahtunut myös Pakkalassa Kartanonkosken ja
Veromäen koulujen lähiympäristössä sekä Itä-Hakkilan, Havukosken / Koivukylän / Rekolan ja
Mikkolan / Kulomäen alueen koulujen lähiympäristössä. Laaditun onnettomuusanalyysin pohjalta
voidaan tarkentaa laadittua toimenpiteiden kiireellisyysluokitusta.

Edullisuuden vuoksi kouluympäristöjen parantamistoimenpiteet ovat kustannustehokas keino edis-
tää liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuusriskiä.
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5.8. Ylläpito, hoito ja esteettömyys
Toimenpiteenä esitetään huonokuntoisten kevyen liikenteen väylien perusparantamista ja tarvitta-
vin osin päällysteiden uusimista. Sekä turvallisuus että esteettömyys asettavat vaatimuksia jalan-
kulku- ja pyöräteiden päällysteille ja pinnan tasaisuudelle. Vaikka liikkumisympäristöjä ei voida ker-
ralla parantaa esteettömiksi, saadaan koko ajan parempaa ympäristöä huomioimalla esteettömyys
kaikessa väylien suunnittelussa ja parantamisessa.

Talvihoidon osalta esitetään kevyen liikenteen väylien tavoiteltuun palvelutasoon perustuvan kun-
nossapitoluokituksen laatimista ja väylien luokittelua. Luokittelua ei tule tehdä viereisen ajoradan
liikenteen ja kunnossapitoluokan perusteella. Merkittävien kevyen liikenteen pääväylien tulee kuu-
lua ylimpään talvihoitoluokkaan. Varsinkin keskusta-alueilla esteettömyys asettaa vaatimuksia ja-
lankulu- ja pyöräteiden talvikunnossapidolle mm. lumen aurauksen, liukkaudentorjunnan, pinnan
tasauksen sekä polanteen ja sohjon poiston osalta. Kunnossapitoa voidaan tarvittaessa tehostaa
täsmähoitokohteilla.

Kevyen liikenteen väylien hyvällä talvihoidolla, oikea-aikaisella aurauksella ja liukkaudentorjunnalla
voidaan vähentää onnettomuusriskiä sekä etenkin vanhusväestön liukastumisonnettomuuksia.
Lumikasojen ja -kinosten nopealla poistolla liittymien näkemäalueilta voidaan osaltaan vähentää
talviajan onnettomuuksia ja parantaa liikenneturvallisuutta. Pysäkeille ja terminaaleihin johtavien
reittien kunnossapidolla on vaikutusta myös joukkoliikenteen palvelutasoon ja houkuttelevuuteen.

5.9. Liikenneturvallisuustyön organisointi
Vantaalle ehdotetaan perustettavaksi liikenneturvallisuustyöryhmä. Työryhmässä tulisi olla edustet-
tuna keskeiset lautakunnat. Jäsenten määrän tulee olla rajoitettu työskentelyn onnistumiseksi. Lii-
kenneturvallisuustyöryhmän kokouksiin voidaan varsinaisten jäsenten lisäksi kutsua sidosryhmien
edustajia. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtävän yhteistyön vetovastuu ja liikenneturvalli-
suustyöryhmän puheenjohtajuus on Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskuksen liikennesuunnit-
telulla. Puheenjohtaja vastaa ryhmän koollekutsumisesta, kokousten järjestämisestä ja välittää
tietoa hallintokuntien vastuuhenkilöille.

Liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenet toimivat oman organisaationsa edustajina ja välittävät tietoa
ryhmässä käsitellyistä ja päätetyistä asioista omassa organisaatiossaan. Organisaatioissa voidaan
kokoontua käsittelemään kyseisen sektorin asioita työryhmän edustajan johdolla. Ryhmä kokoon-
tuu 2–3 kertaa vuodessa.

Ryhmän tehtäviä ovat:
liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja vastuun jakaminen hallintokunnille
liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien laadinnan koordinointi ja seuranta
liikenneturvallisuustilanteen seuranta
ajankohtaisten liikenneturvallisuusasioiden käsittely (mm. aloitteet)
liikenneturvallisuusteeman valinta vuosittain ja teemasta tiedottaminen
muu liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen, tapahtumien ja tempausten organisointi yhteis-
työssä hallintokuntien kanssa
tavoitteiden tarkistaminen 2 vuoden välien.

Toimialat ja tulosalueet suunnittelevat talousarvion laatimisen yhteydessä seuraavana vuoden toi-
mintaansa. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma on luontevinta laatia samassa yhteydessä.
Liikenneturvallisuustyöryhmällä tulisi olla kaupungin talousarviossa liikenneturvallisuustyön toteut-
tamiseen varattu erillinen määräraha, joka koskisi turvavälineiden hankkimista sekä liikenneturval-
lisuuteen liittyvän tiedote- ja koulutusmateriaalin hankkimista.

Liikenneturvallisuustyön keskeiset tavoitteet, toimintatavat ja tiedot on hyvä pitää kaikkien nähtävil-
lä Internetissä kaupungin sivuilla. Internet toimii tietovarastona ja liikenneturvallisuusaiheisena kir-
jastona. Internetiä voidaan hyödyntää myös kaupunkilaisten palautekanavana.
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Tärkeimpänä jatkuvana tiedotuskanavana toimivat paikallislehdet ja -radiot, joiden kanssa tiedot-
tamista voidaan suunnitella pitkällä aikavälillä ja siten saada liikenneturvallisuustiedottamiseen
jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta.

5.10. Tulosyksiköiden liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat
Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman tavoitteena on luoda perusta suunnitelmalliselle ja
jatkuvalle liikennekasvatustyölle, jolla vaikutetaan kaikkien liikenteen osapuolten asenteisiin,
osaamiseen ja riskien tunnistamiseen. Liikenteessä ihmisen tekemiin ratkaisuihin ja tilanteiden
tulkintoihin vaikuttavat lapsesta saakka opitut asenteet, liikennesääntöjen tunteminen ja noudatta-
minen sekä kyky hallita ajoneuvoa. Tietoisuus omista ja toisten rajoitteista sekä niiden huomioonot-
taminen parantavat henkilökohtaista turvallisuutta.

Kuva 30. Ikääntyvien huomioiminen ja tavoittaminen liikenneturvallisuustyössä on tärkeää (kuva
Liikenneturvan kuvagalleria, Juha Tuomi).

Kaupungin liikenneturvallisuustyön suunnittelun päämääränä on asettaa liikenneturvallisuustyölle
yhteiset tavoitteet ja saada kukin toimiala toteuttamaan tavoitteiden mukaista osuuttaan. Suunni-
telmaa laadittaessa on tärkeää, että tulosyksiköt itse määritelevät asiakasryhmiensä tarpeet ja toi-
minnan tavoitteet sekä vastuutahot toimenpiteiden toteuttamiseksi. Liikenneturvallisuustavoitteiden
pitäisi olla osana toiminnalle asetettuja tulostavoitteita. Toimintasuunnitelman avulla asetetut tulos-
tavoitteet jäsentyvät käytännön toimenpiteiksi. Lisäksi toimintasuunnitelmien avulla tulostavoittei-
den toteutumista voidaan seurata.

Asenteisiin voidaan vaikuttaa mm. päiväkodeissa, kouluissa ja neuvoloissa jokapäiväisessä toi-
minnassa. Eräs tapa kannustaa ja aktivoida lapsia liikennesääntöjen opetteluun voisi olla pyöräily-
merkin suorittaminen. Pyöräilymerkki on tarkoitettu suoritettavaksi alakoulussa 1.–3. luokilla. Ko-
konaisuus koostuu pronssisesta, hopeisesta ja kultaisesta pyöräilymerkistä. Pyöräilymerkin suorit-
tamiseen tarvittavan materiaalit voi ladata maksutta Internetistä Pyöräilykuntien verkosto ry:n si-
vuilta http://www.poljin.fi/. Materiaalipaketissa on mukana tuntisuunnitelmat ja kaikki opetusmateri-
aali sekä koteihin menevät tiedotteet. Pyöräilykuntien verkosto ry:n sivuilta voi myös tilata 0,45 €
(v. 2010) maksavaa pyöräilymerkki-pinssiä.

http://www.poljin.fi/.
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Kuva 31. Vanhempien myönteinen asenne turvavälineiden käyttöön edistää lasten turvallisuutta
(kuvat Liikenneturvan kuvagalleria, Juha Tuomi).

Toimintasuunnitelmiin tulisi liittää myös ns. kestävän liikkumisen hankkeita (jalankulun, pyöräilyn,
joukkoliikenteen käytön sekä "järkevän autoilun" edistäminen), jotka tukevat ilmastonmuutoksen
ehkäisyn ja terveyden edistämisen lisäksi liikenneturvallisuustavoitteita.

Kaupungin ohella liikennetiedotusta ja -kasvatusta tekevät mm. Liikenneturva, poliisi ja Uuden-
maan ELY-keskus. Näiden tahojen apua ja yhteistyötä kannattaa hyödyntää kaupungin liikennetur-
vallisuustyössä. Vuoden 2010 organisaatiomuutoksen jälkeen HSL:ssä aloittanee uudelleen liiken-
neturvallisuuden seurantaryhmä, joka toimii em. tahojen ja kuntien välisenä seudullisena yhteistyö-
foorumina. Siellä voidaan sopia mm. seudun yhteisistä liikenneturvallisuuskampanjoista.

5.11. Liikennevalvonta

Poliisin liikennevalvonta
Liikenteen turvallisuus edellyttää tehokasta ja näkyväa valvontaa . Liikennekäyttäytymiseen vaikut-
taa kuljettajien kokema kiinnijäämisriski, jossa poliisin suorittamalla valvonnalla ja tiedottamisella
on keskeinen osa.

Näköpiirissä ei ole, että Vantaan tai pääkaupunkiseudun poliisi pystyisi suuntaamaan lisää resurs-
seja liikennevalvontaan. Myös tulevaisuudessa valvonta kohdennetaan riskiryhmiin sekä vaaralli-
simpiin kohteisiin ja ajankohtiin. Valvonnan painopisteitä ovat ylinopeudet, liikennejuopumus, turva-
laitteiden käyttö sekä kuljettajien ajotapatarkkailu. Lisäksi poliisin valvonta kohdistuu liikennesään-
töjen noudattamiseen yleensä. Valvonnasta tiedotetaan tehokkaasti ja näin vaikutetaan yleiseen
mielikuvaan valvonnan määrästä.

Automaattinen kameravalvonta
Liikennevalvontaa voidaan tehostaa automaattisen kameravalvonnan avulla. Ajonopeuden sääte-
lyllä on todettu olevan erittäin keskeinen rooli liikenneturvallisuustyössä. Ruotsalaisen laskentamal-
lin mukaan henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärä kasvaa suhteessa liikennevirran keskino-
peuden toiseen potenssiin ja kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä kasvaa suh-
teessa keskinopeuden neljänteen potenssiin (Andersson, Nilsson 1997). Tutkimusten mukaan, kun
tiejaksolle asennetaan kameravalvonta liikenneonnettomuudet vähenevät 16–24 % ja kuolemaan
johtaneet onnettomuudet vähenevät jopa 39 % nopeusvalvonnan ansiosta. (mm. Elvik et al. 2009)

Merkittävä myös Vantaan liikenneturvallisuustilanteeseen jo lähitulevaisuudessa vaikuttava tekijä
on Kehä III:n automaattinen kameravalvonta. Kehä III:lle asennetaan lokakuun 2010 aikana 43 km
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matkalle yhteensä 17 nopeusvalvontatolppaa, joista noin puolet Vantaalle. Ne otetaan käyttöön
vuodenvaihteessa. Liikennevirasto ja poliisi ovat yhteistyössä määritelleet valvontapisteiden paikat.
Kameroiden paikkoja vaihdellaan mahdollisesti jopa muutaman kerran viikossa.

Kameravalvonnan odotetaan muuttavan Kehä III:n liikennevirran tasaisemmaksi ja vähentävän
onnettomuuksien määrä. Erityisesti henkilövahinko-onnettomuuksien odotetaan vähenevän merkit-
tävästi kameravalvonnan ansiosta.

Automaattista kameravalvontaa toteutetaan katuverkolla siirrettävillä kameroilla. Valvontaa voidaan
kohdentaa kaupungin sisääntuloväylille, ongelmaliittymiin sekä erityiskohteiden kuten koulujen
ympäristöön. Näin autoilijoiden kokemaa kiinnijäämisriskiä saadaan nostettua ja sitä kautta pääs-
tään parempaan liikennesääntöjen noudattamiseen.

Kun valvontapaikat eivät ole tienkäyttäjien tiedossa, automaattisen kamaravalvonnan arvioidaan
tutkimusten mukaan vähentävän 47 % kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Lisäksi voidaan to-
teuttaa liikennevaloliittymien kameravalvontaa, jonka arvioidaan vähentävän 12 % henkilövahinko-
onnettomuuksia. Siirrettävillä nopeusnäyttötauluilla saadaan myös hillittyä ajonopeuksia, niiden
arvioidaan vähentävän onnettomuuksia noin 5 %. (Elvik et al. 2009)

Oikeusministeriö pyysi syyskuussa 2008 lausuntoa kuntien osallistumista automaattiseen liikenne-
valvontaan käsitelleen työryhmän mietinnöstä. Oikeusministeriön asettaman työryhmän tehtäväksi
annettiin laatia ehdotukset siitä, miten voitaisiin lisätä poliisin ja kuntien yhteistyötä automaattises-
sa liikennevalvonnassa. Vantaan kaupunki totesi lausunnossaan, että tehokas liikennevalvonta on
tärkeä liikenneturvallisuustyön osa, johon yhteiskunnan tulisi panostaa onnettomuuksien ehkäisyn
ja niistä aiheutuvien inhimillisten ongelmien torjumiseksi. Mietinnön mukaan liikennevalvonnan
tehostaminen edellyttäisi, että valtion budjettiin osoitetaan erillinen määräraha kunnille maksetta-
viksi korvauksiksi, mutta valtiovarainministeriö ei katsonut sakkotulojen korvamerkinnän olevan
mahdollista. Ilmeisesti siitä syystä asia ei ole vieläkään edennyt lainvalmisteluun saakka.
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6. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN

Vantaan kaupunki on vuonna 2009 asettanut tavoitteeksi vähentää liikenneonnettomuuksissa
loukkaantuneiden määrä vuosien 2007–2008 noin 300 henkilön tasolta 30%:lla vuoteen 2012
mennessä ja 50%:lla vuoteen 2015 mennessä (Vantaan liikenneturvallisuusvisio ja tavoitteet s.
37).

Koko maan tasolla liikenneturvallisuuden kehitys vuosina 2009 ja 2010 on ollut positiivista edellis-
vuosiin 2007–2008 verrattuna (kuva 32). Kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on laskenut vuo-
den 2008 lopusta lähtien. Myös taantuman alkaminen ajoittuu tähän kohtaan.

Kuva 32. Suomen tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite, (läh-
de: Tilastokeskus ja Liikenneturva).

Liikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden yhteismäärä on ollut Vantaalla vuodesta
2000 vuoteen 2004 vähenevä (kuva 33). Kehitys poikkeaa koko Suomen trendistä. Vuosina 2007–
2008 menehtyneiden ja loukkaantuneiden määrä Vantaalla on ollut samaa tasoa kuin 1990-luvun
lopussa.
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Kuva 33. Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä vuosina 1995–2009 koko
Suomessa ja Vantaalla (lähde: Tilastokeskus).

12 edellisen kuukauden aikana kuolleet
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Kuluvan vuoden 2010 aikana Suomessa on kuollut elokuun loppuun mennessä viisi ihmistä vä-
hemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2009. Loukkaantuneita on ollut 310 vähemmän.
Samalla ajanjaksolla Uudellamaalla on tapahtunut liikennekuolemia 7 vähemmän ja loukkaantumi-
sia 66 vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2009 Vantaalla tapahtuneissa liikenneonnettomuuksissa kuoli kolme ja loukkaantui 279
henkilöä. Loukkaantumisia oli 8 % vähemmän vuosien 2007–2008 keskiarvoon verrattuna.

Suunnitelmassa esitetyillä teknisillä liikenneympäristön parantamistoimenpiteillä arvioidaan saavu-
tettavan 20–30 % henkilövahinko-onnettomuuksien vähentämistavoitteesta (kuva 34).

Mikäli kaikki suunnitellut toimenpiteet on toteutettuna vuoteen 2015 mennessä, suunnitelmassa
esitetyillä liikenneympäristön parantamistoimenpiteillä arvioidaan saavutettavan laskennallisesti
vuositasolla noin 18 henkilövahinko-onnettomuuden (loukkaantumisen ja kuolemaan johtaneet
onnettomuudet) vähenemä. Vaikutusarviot sisältävät myös maanteiden parantamishankkeiden
arvioidun onnettomuusvähenemän, joka on noin 10 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa.
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Kuva 34. Liikenneonnettomuuksissa Vantaalla loukkaantuneiden määrä vuosina 1995 – 2009 sekä
arvioitu liikenneympäristön parantamistoimenpiteillä saatava vaikutus suhteessa tavoitteeseen.

Suhteessa liikenneturvallisuuteen liikennejärjestelmän osatekijöitä ovat liikenneympäristö, tienkäyt-
täjät ja ajoneuvot sekä järjestelmän säätely (lainsäädäntö, normit). Liikenneturvallisuuden tasoon
vaikuttavat altistus liikennekuolemille, onnettomuusriski sekä onnettomuuksien vakavuus.

Katu- ja tieverkkoon kohdistuvien toimenpiteiden ohella liikenneturvallisuuden tasoon voidaan peri-
aatteessa vaikuttaa mm. seuraavilla keinoilla (VTT. Liikenneturvallisuustoiminnan lähestymistavat,
Helsinki 2009):

vähennetään altistusta esimerkiksi muuttamalla kulkutapajakaumaa niin, että siirrytään
käyttämään turvallisempia kulkutapoja
pienennetään tiettyyn altistukseen liittyvää onnettomuusriskiä, esimerkiksi muuttamalla ajo-
tapoja turvallisemmiksi
lievennetään onnettomuuksien vakavuutta, esimerkiksi suojaamalla ihmisiä paremmin kuo-
lemalta ja loukkaantumiselta.

Jotta Vantaalla päästään asetettuihin liikenneturvallisuustavoitteisiin, pitää pystyä vaikuttamaan
ihmisten asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen kasvatuksen, koulutuksen ja tiedotuksen kautta eri
keinoin. Ruotsissa on arvioitu, että pelkästään voimassa olevien nopeusrajoitusten tarkka noudat-
taminen vähentäisi liikennekuolemia 20–40 % (Várhelyi 1996). Ihmisten asenteisiin ja tottumuksiin
vaikuttaminen on haastava tehtävä ja onnistuessaankin liikennekasvatustyön vaikutukset realisoi-
tuvat yleensä vasta pitkällä aikajänteellä.

Asumisen ja liikkumisen valintoihin vaikuttaminen edellyttää onnistuakseen ihmisten tietoisuuden
lisäämistä heidän valintojensa vaikutuksista. Totutuista liikkumistavoista luopuminen on vaikeaa,
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eivätkä ihmiset helposti tule ajatelleeksi tai kokeilleeksi uusia tapoja liikkuja. Myös yhteiskunnalta
edellytetään kestävän kehityksen mukaisia asunpaikan valintaa ja liikkumisen valintoja tukevia
ratkaisuja.

Pidemmällä aikavälillä, vuoteen 2020 mennessä, tavoitteeseen pääsemiseen vaikuttavat myös
lainsäädön muutokset ja ajoneuvotekniikan kehittyminen.

Vakavien liikenneonnettomuuksien vähentäminen on yksi Helsingin seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmaan (HLJ 2011) kirjatuista tavoitteista. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksen kehit-
tämisohjelman vaikutuksia on arvioitu osana suunnitelman laadintaa. Liikennejärjestelmäluonnok-
sen vertailuvaihtoehtona on nykytilan lisäksi ollut niukan kehittämisen vaihtoehto (0+), joihin tavoit-
teellisen kehittämisen vaihtoehtoa (HLJ 2011 -luonnos) on verrattu. Tarkasteluvuosina ovat olleet
vuodet 2020 ja 2035 sekä visiomaisesti vuosi 2050.

Kehittämisvaihtoehtojen erot ovat vain osin havaittavissa vuonna 2020, sillä isojen kehittämishank-
keiden ja maankäytön muutosten vaikutukset ilmenevät hitaasti. Henkilöliikenneonnettomuudet
lisääntyvät sekä niukassa että tavoitteellisessa kehittämisessä. Vuoteen 2035 mennessä voidaan
päästä vakavimpien henkilöliikenneonnettomuuksien vähenemiseen, jos kehittämissuunnitelmassa
esitetyn lisäksi panostettaisiin laajemmin ja monipuolisemmin pieniin liikenneturvallisuushankkei-
siin. (HLJ 2011, Vaikutusten arviointi s. 65)

Kärkitavoitteen 12 "Vakavat henkilöliikenneonnettomuudet vähenevät" (HLJ 2011, Vaikutusten
arviointi s. 79) suhteen on tyyppikeinoanalyysin pohjalta määritetty tavoitteen saavuttamisen kan-
nalta kriittiset toimet joita ovat:
1. Kävely- ja pyöräilyvyöhykkeistä tehdään yhtenäinen korkeatasoinen verkosto, jossa liik-

kuminen jalan ja pyöräillen on turvallista
2. Tieverkon kehittämisinvestoinnit, esim. keskikaidetiet
3. Pienet tie- ja katuverkon turvallisuustoimet
4. Tie- ja katuverkon liikenteen automaattisen valvonnan lisääminen
5. Liikenteen ja kelin seurannan, vaihtuvien ohjaus- ja tiedotusjärjestelmien sekä häiriötilan-

teiden hallinnan korkea laatutaso.

Vision ja kärkitavoitteiden toteutumisen kannalta on olennaista seudun maankäytön ja liikennejär-
jestelmän yhteensovittaminen ja tavoitteellinen kehittäminen siten, että seutu kasvaa seudun ydin-
alueilta hallitusti asteittain ja liikennejärjestelmä perustuu raideliikenteen ja sitä täydentävän bussi-
liikenteen runkoverkon kehittämiseen. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan lisäpanos-
tusta kehittämissuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin. Myönteisten vaikutusten aikaansaami-
sessa on pienillä tehokkailla toimilla tärkeä rooli.
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7. JATKOTOIMENPITEET

Liikenneturvallisuussuunnitelma esitetään vietäväksi Vantaan kuntatekniikan ja joukkoliikenneasi-
oiden jaostoon, joka pyytää siitä lausunnot mm. eri toimialoilta, aluetoimikunnilta ja vanhus- ja
vammaisneuvostoilta. Lausunnoissa pyydetään erityisesti arvioimaan sitä, kuinka asianosaiset
toimialat ja muut organisaatiot katsovat voivansa osallistua jatkossa liikenneturvallisuustyöhön
omassa toiminnassaan ja yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Lausuntojen jälkeen päätetään, mi-
ten liikenneturvallisuusryhmä kootaan ja miten se parhaiten voisi toimia.
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VANTAAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖPAJA

21.9.2010 klo 9.00 – 12.00

Paikka: Kielotie 28, huone 447 (ns. kalan kokoushuone)

Ohjelma

Aamukahvi 8.30 -

Avaus 9.00
Liikennesuunnittelupäällikkö Hannu Laakso, Vantaan kaupunki

Liikenneturvallisuussuunnitelmaluonnoksen esittely
Projektipäällikkö Hilkka Piippo, Plaana Oy

Liikenneturvallisuus ja valvonnan keinot Vantaalla
Komisario Markku Koskimäki, Itä-Uudenmaan kihlakunnan poliisilaitos

Ely-keskuksen organisaatiouudistus ja Ely-keskuksen liikenneturvallisuustyö
Liikenneturvallisuusvastaava Mari Ahonen, ELY-keskus

Ihmisten asenteisiin ja tapoihin vaikuttaminen - Millä muilla tavoilla kuin teknisin keinoin
voidaan edistää liikenneturvallisuutta?
Yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna, Liikenneturva

Ryhmätyö 11.10 - 11. 35

Millä keinoilla työ- ja koulumatkojen liikenneturvallisuutta voidaan parantaa?

Miten liikennekasvatus, -valistus ja -tiedotus saataisiin toteutumaan eri toimialoilla laajasti? Miten
toimintaa tulisi seurata ja arvioida?

Ryhmän esittelevät pohdintojen tulokset 11.35 - 11.55

Loppuyhteenveto 11.55

Tilaisuus päättyy 12.00

Ryhmät pohtivat kumpaakin annettua aihetta. Lisäksi ryhmille on nimetty omat kohdealueet, joiden
kannalta niiden erityisesti toivotaan paneutuvan aiheisiin.

Kohdealueita ei kuitenkaan ole tarkoitettu rajaamaan kannanottoja ja pohdintaa, vaan kaikki ideat
ovat tervetulleita.
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Ryhmä A aihealue: koululaiset, alle kouluikäiset, nuoriso, liikunta

Timo Väistö, liikennetutkija, MATO Vantaan kaupunki
Asta Mellais, SOSTER, Vantaan kaupunki
Varpu Tavaststjerna, yhteyspäällikkö Liikenneturva
Leena Maidell, ympäristöpäällikkö, MATO, Vantaan kaupunki
Mari Ahonen, liikenneturvallisuusvastaava, ELY-keskus
Eero Lyytikäinen, harjoittelija, AMK ins.oppilas., MATO Vantaan kaupunki

1. Millä keinoilla työ- ja koulumatkojen liikenneturvallisuutta voidaan parantaa?
2. Miten liikennekasvatus, -valistus ja -tiedotus saataisiin toteutumaan eri toimialoilla laajasti?

Liikenneturvallisuus kasvatus/valistus on aloitettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lapsen kehi-
tystä

Vanhempien esimerkillä ja asenteella suuri merkitys lapsien/nuorten tulevaisuuden liikennekäyttäytymi-
seen

Neuvolat/päiväkodit/koulut tärkeässä roolissa lasten liikenneturvallisuuskasvatuksessa sekä vanhempien
valistuksessa.

- neuvoloiden seinille liitu-aiheisia julisteita
- koulujen liitu-suunnitelmien tulosten jakaminen vanhemmille

Urheiluseurojen merkitys lasten/nuorten liitu kasvatuksessa
- seuransääntöihin sääntöjä, jotka edistävät liikenneturvallisuutta. Esim. jos tulet pyörällä, niin

käytät kypärää
- painotetaan pyöräilyn ja jalankulun terveysvaikutuksia

Nuoria mukaan liitu työhön, jotta saadaan nuorten ajatuksia esille. Kanavia nuorten tavoittamiseksi voisi-
vat olla :

- aluetoimikunnat
- nuortenvaltuusto, Facebook

Liitu perehdytyskoulutus opettajille Liikenneturvalta
- ongelma opettajien ajankäyttö, eivät tule omalla ajallaan koulutuksiin

Television tietoiskuja kohdistettuna kaikkiin ikäryhmiin

Kouluihin teemaksi: ympäristön + liikenteen yhdistäminen eli kestävä liikkuminen
- vanhempien valistus
- painotetaan jalankulku ja pyöräily liikenteen terveys-, liitu- sekä ympäristövaikutuksia
- ei tuoda/viedä lapsia ja nuoria autolla kouluun ja harrastuksiin, vaan painotetaan jalankulkua

ja pyöräilyä

Pyöräily vs. mopoilu
- pyritään vaikuttamaan nuorten asenteisiin mopoiän lähestyessä, jotta he eivät siirtyisi pyö-

rästä mopoon
- vanhemmilla sekä kaveriporukalla suuri merkitys, ostetaanko mopo vai ei?

Ryhmä C  aihealue: kevyt liikenne, esteettömyys

Jouko Sillanpää, valmiuspäällikkö, KEHA Vantaan kaupunki,
Hannu Laakso, liikennesuunnittelupäällikkö, MATO Vantaan kaupunki
Simo Hiekkalinna, puh.joht., Vantaan vanhusneuvosto
Teppo Pasanen, harjoittelija, tekn.yo. MATO, Vantaan kaupunki

1. Millä keinoilla työ- ja koulumatkojen liikenneturvallisuutta voidaan parantaa?

Ryhmän mielestä liikenneturvallisuuteen vaikutetaan parhaiten asenteisiin vaikuttamalla. Liikennekasvatusta
tulisi lisätä kouluissa, toisaalta nyt työssäkäyvien ihmisten asenteisiin vaikuttaminen on myös tärkeää. Yh-
teistyön lisääminen eri toimialojen sekä myös yhteisöjen välillä on tärkeää.
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Liikenteen suunnittelussa tulisi kiinnittää enemmän huomiota eri kulkumuotojen tarpeisiin, sillä huonosti
suunniteltu ratkaisu voi olla vaarallinen. Maankäytön suunnittelussa koulujen sijoitus ja koulureittien turvalli-
suus tulee miettiä tarkasti. Jo rakennetuilla alueilla esimerkiksi ajonopeuksiin vaikuttaminen rajoituksilla,
töyssyillä ym. on hyvä keino.

Kunnossapidolla on suuri ehkäisevä vaikutus esimerkiksi liukastumisonnettomuuksiin, joista koituu suuret
kustannukset. Luotettava kunnossapito lisää turvallisuutta. Määrärahoja tulisi lisätä.

2. Miten liikennekasvatus, -valistus ja -tiedotus saataisiin toteutumaan eri toimialoilla laajasti?
Kouluissa voisi olla entistä enemmän liikennekasvatusta, joiden tuntimäärät olisivat määrättyjä. Opettajien
vapaaehtoiseen työskentelyyn liikennekasvatuksessa ryhmä ei uskonut, vaan työstä pitäisi myös maksaa.

Erilaiset yhdistyksien järjestämät tilaisuudet ovat myös hyvä keino lisätä esimerkiksi ikäihmisten kykyä selviy-
tyä liikenteestä.

Nyt työssäkäyvien ihmisten liikennekäyttäytymiseen vaikuttamiseen ei ryhmällä ollut selvää ideaa, mutta
esimerkiksi median (TV, Facebook ym.) keinoin vaikuttaminen voisi olla mahdollista.

Ryhmä D aihealue: kunnossapito, valvonta

Jorma Ranta, kunnossapitopäällikkö, MATO Vantaan kaupunki
Markku Koskimäki, komisario, Itä-Uudenmaan kihlakunnan poliisilaitos
Päivi Ylipaavalniemi, Ely-keskus
Teemu Vihervaara, harjoittelija, tekn.yo. MATO, Vantaan kaupunki

1. Työ- ja koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantaminen
Kadunylitykset ja näkemäesteet korjattavissa turvalliseksi pienin toimenpitein, se on myös helpoin tapa
turvallisuuden parantamiseen.
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen on isompi ja kalliimpi prosessi.
Mopojen paikka liikenteessä on määriteltävä.
Valvontaa lisää koulujen läheisyyteen, etenkin syksyllä koulujen alkaessa.

2. Liikennekasvatus, -valistus ja -tiedotus
Kouluilta valistusta sekä lapsille että vanhemmille

- esim. reittivalinnat  ->  liikennekasvatusta  ->  vähemmän vanhempien kyydillä kouluun ->
lapset oppivat paremmin toimimaan itsenäisesti liikenteessä

Syksyllä ennen koulujen alkamista
- vanhemmille voitaisiin toimittaa esite, jossa olisi liikennesääntöjen kertausta ja neuvottaisiin keinoja

opettaa lapsille liikenteessä toimimista
- samantapainen esite lapsille myös suoraan (=ei vanhempien kautta)
- mopoikäisille nuorille (~14-16v)

Asenteiden muuttaminen
- ei ylinopeuksia
- jalankulkijoiden oikeuksien kunnioittaminen mm. suojateillä
- autoilu kävely-/pyöräteillä pois

-> ei tarvitsisi ajoesteitä kuin vain "pahimpiin" paikkoihin, missä useimmin rikotaan sääntöä
-> ei jokakeväistä/-syksyistä asennus- ja purkurumbaa
-> lisäisi pelastusajoneuvojen reittejä

Kouluissa liikennevalistukseen/ -kasvatukseen liittyviä tempauksia ja teemapäiviä, joihin kutsutaan mu-
kaan poliisin, liikenneturvan yms. edustajia

Usealla päiväkotiryhmällä nykyään keltaiset huomioliivit, liivejä voisi jakaa myös alakoululaisille

Liikenneturvallisuusryhmän perustaminen
- kaikkien toimialojen edustajat mukaan  ->  liikennevalistusta joka iässä, vauvasta vaariin

Ryhmän D yleinen mielipide oli, että liikenneturvallisuutta parannetaan paremmin asenteita muuttamalla,
kuin rakennusteknisillä toimenpiteillä.
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Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011
Luonnos 26.10.2010

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) on strateginen, liikennejärjestelmää
kokonaisuutena tarkasteleva suunnitelma, jossa määritellään yhteiset liikennejärjestelmän kehittä-
misen tavoitteet, suunnataan seudullista liikennepolitiikkaa, laaditaan yhteisiä tavoitteita toteuttava
liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma ja arvioidaan suunnitelman vaikutuksia.

Lähtökohtina suunnitelman laadinnalle ja vaikutusten arvioinnille ovat olleet YTV:n hallituksen
13.6.2008 hyväksymä puiteohjelma ja HLJ-toimikunnan 3.6.2009 hyväksymät HLJ 2011:n visio ja
kärkitavoitteet. Niiden muodostamisen lähtökohtana ovat olleet liikennejärjestelmän tilasta ja seu-
dun kehityksestä tehdyt selvitykset sekä yhteiskunnalliset tavoitteet.

Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittämisen lähtökohtana on seudun suhteellisen voimakas
ja jatkuva kasvu sekä työssäkäyntialueen laajeneminen, joka hallitsemattomana johtaisi epäsuo-
tuisaan tulevaisuuteen. Uhkakuvina ovat liikennejärjestelmän vakava ruuhkautuminen sekä liiken-
teen yhteiskunnalle aiheuttamien haittojen huomattava lisääntyminen. Uhkakuvan eri ulottuvuudet
tunnistaen on määritelty HLJ 2011 visio ja kärkitavoitteet, jotka kuvaavat seudun liikennejärjestel-
män tavoitteellisen tulevaisuuden vuonna 2050 (kuva1 ja taulukko 1).

Toimivuus
Joukkoliikenteen, kävelyn ja

pyöräilyn suosio kasvaa.
Liikennejärjestelmän
toimivuus paranee, ja

logistinen toimintavarmuus
kasvaa.Taloudellisuus

Liikennejärjestelmä on
yhteiskuntataloudellisesti
tehokas ja kustannusten
 kohdentuminen ohjaa
toimintojen sijoittumista

ja liikkumisvalintoja.

Turvallisuus
Liikenneturvallisuus,

turvallisuuden tunne ja
vastuullinen liikkumiskulttuuri

paranevat
merkittävästä.

Ympäristö
Liikenteen

kasvihuonekaasupäästöt
vähenevät ja

energiatehokkuus paranee.
Melu ja terveydelle haitalliset

päästöt vähenevät.

Sosiaalinen
Peruspalvelut ovat

kohtuullisesti
saavutettavissa riippumatta
tulotasosta, asuinalueesta,

auton omistuksesta tai
liikuntakyvystäMaankäyttö

Seudun yhdyskuntarakenne
on eheä ja tukeutuu hyviin
joukkoliikenneyhteyksiin,

erityisesti raideliikenteeseen.
Päivittäiset palvelut ovat

saavutettavissa kävellen ja

Korkealaatuiset ja
ekotehokkkaat

liikkumis- ja
kuljetusmahdollisu

udet edistävät
Helsingin seudun

kehitystä ja
hyvinvointia.

Kuva1. HLJ 2011:n visio (3.6.2009).
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Taulukko 1. Vision osa-alueet ja kärkitavoitteet.

Osa-alue Kärkitavoite
Taloudellisuus 1.

2.
Liikenteen yhteiskuntataloudellisen tehokkuus paranee
Joukkoliikenteen taloudellinen tehokkuus paranee

Toimivuus 3.
4.
5.

Joukkoliikenteen kilpailukyky paranee suhteessa henkilöautoon
Jalankulun ja pyöräilyn edellytykset paranevat
Ruuhkautuminen ei haittaa tavaraliikenteen toimivuutta

Ympäristö 6.
7.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät (tavoitteiden mukaisesti)
Liikenteen päästöille ja melulle altistuminen ja terveyshaitat vähenevät

Sosiaalinen 8.

9.

Päivittäispalveluiden ja työpaikkojen saavutettavuus ilman
henkilöautoa paranee
Liikkumisen hinta ei rajoita perusliikkumista

Maankäyttö 10.
11.

Maankäyttöratkaisuilla tuetaan jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä Uusi
Maankäyttö sijoitetaan joukkoliikennekaupunkialueella

Turvallisuus 12. Vakavat henkilöliikenneonnettomuudet vähenevät merkittävästi

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (luonnos 26.10.2010) kehittämisohjelman ra-
kenne perustuu viisitasoisen strategiakehikkoon. Eri tasojen toimenpiteet muodostavat liikennejär-
jestelmän kehittämisohjelman, jossa hyödynnetään monipuolisesti seudulle soveltuvia kehittämis-
keinoja.

Strategiakehikon ensimmäinen taso, Kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne ja maan-
käyttö, muodostaa peruslähtökohdat liikkumistarpeelle ja kulkumuotojen käytön edellytyksille. Seu-
raavat tasot, Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ja palvelut sekä Liikkumisen ohjaus,
hinnoittelu ja sääntely, sisältävät linjauksia ja toimenpiteitä, joilla vaikutetaan eri kulkumuotojen
valintaan ja käytön houkuttelevuuteen. Liikennejärjestelmän operointi ja ylläpito sisältää toimenpi-
teitä, joilla pyritään varmistamaan liikkumisen ja kuljetusten ennakoitavuus ja häiriöttömyys. Liiken-
teen infrastruktuuri kokoaa infrastruktuurihankkeet, jotka palvelevat edellisten tasojen linjauksia ja
toimenpiteitä.

Kuva2. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2011 strategiakehikko, joka muodostaa
kehittämisohjelman rungon (lähde: HJL 2011 luonnos 26.10.2010).

2.

3.

4.

5.

1.
Kestävän kehityksen mukainen
yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Joukkoliikenteen, jalankulun ja
pyöräilyn yhteydet ja palvelut

Liikkumisen ohjaus, hinnoittelu
 ja sääntely

Liikennejärjestelmän operointi ja
ylläpito

Liikenteen infrastruktuuri
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Kehittämisohjelmassa sovelletaan ns. neliporrasperiaatetta, jota on käytetty periaatteena muun
muassa valtion liikenneviranomaisten strategioissa sekä suunnitelmissa. Kehittämisohjelmassa
neliporrasperiaate tarkoittaa sitä, että tavoitteena on vaikuttaa liikenteen kysyntään ja kulkumuo-
don valintaan sekä tehostaa nykyisen liikenneverkon käyttöä. Tässä hyödynnetään pieniä kustan-
nustehokkaita parantamistoimenpiteitä. Kasvavalla Helsingin seudulla tarvitaan kuitenkin myös
uusinvestointeja.

Vaikutuksia on arvioitu HLJ 2011:n valmistelun aikana osana liikennejärjestelmäluonnoksen kehit-
tämisohjelman laadintaa. Liikennejärjestelmäluonnoksen vertailuvaihtoehtona on nykytilan lisäksi
ollut niukan kehittämisen vaihtoehto (0+), joihin tavoitteellisen kehittämisen vaihtoehtoa (HLJ 2011
-luonnos) on verrattu. Niukan kehittämisen vaihtoehdossa kehittämistä tehdään alemmalla rahoi-
tustasolla ja pienillä toimilla. Tavoitteellisessa kehittämisessä pienten toimien lisäksi toteutetaan
myös isoja investointeja niukkaa kehittämistä korkeammalla rahoitustasolla. Tarkasteluvuosina
ovat olleet vuodet 2020 ja 2035 sekä visiomaisesti vuosi 2050.

Kehittämisvaihtoehtojen erot ovat vain osin havaittavissa vuonna 2020, sillä isojen kehittämishank-
keiden ja maankäytönmuutosten vaikutukset ilmenevät hitaasti. Vision ja kärkitavoitteiden toteutu-
misen kannalta on olennaista seudun maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen ja
tavoitteellinen kehittäminen siten, että seutu kasvaa seudun ydinalueilta hallitusti asteittain ja lii-
kennejärjestelmä perustuu raideliikenteen ja sitä täydentävän bussiliikenteen runkoverkon kehittä-
miseen. Myönteisten vaikutusten aikaansaamisessa on myös pienillä tehokkailla toimilla tärkeä
rooli. Toimenpiteitä tulee aloittaa jo lähivuosina, jotta luotaisiin mahdollisuus merkittäville pitkän
aikavälin vaikutuksille liikennejärjestelmässä ja maankäytössä.

Henkilöliikenneonnettomuudet lisääntyvät sekä niukassa että tavoitteellisessa kehittämisessä.
Vuoteen 2035 mennessä voidaan päästä vakavimpien henkilöliikenneonnettomuuksien vähenemi-
seen, jos kehittämissuunnitelmassa esitetyn lisäksi panostettaisiin laajemmin ja monipuolisemmin
pieniin liikenneturvallisuushankkeisiin. (HLJ 2011, Vaikutusten arviointi s. 65)

Kärkitavoitteen 12 "Vakavat henkilöliikenneonnettomuudet vähenevät" suhteen on tyyppikeinoana-
lyysin pohjalta määritetty tavoitteen saavuttamisen kannalta kriittiset toimet (HLJ 2011, Vaikutusten
arviointi s. 79). Niitä ovat:
1. Kävely- ja pyöräilyvyöhykkeistä tehdään yhtenäinen korkeatasoinen verkosto, jossa liik-

kuminen jalan ja pyöräillen on turvallista
2. Tieverkon kehittämisinvestoinnit, esim. keskikaidetiet
3. Pienet tie- ja katuverkon turvallisuustoimet
4. Tie- ja katuverkon liikenteen automaattisen valvonnan lisääminen
5. Liikenteen ja kelin seurannan, vaihtuvien ohjaus- ja tiedotusjärjestelmien sekä häiriötilan-

teiden hallinnan korkea laatutaso.

Liikennejärjestelmäluonnos sisältää toimenpiteitä, jotka parantavat joukkoliikenteen toimivuutta
kokonaisuutena ja joilla on myönteinen vaikutus joukkoliikenteen kulkutapaosuuteen. Ehdotettujen
toimenpiteiden avulla raideliikenteen merkittävimmät välityskykyongelmat saadaan korjattua ja
tavaraliikenteen palvelutaso säilyy nykyisellä tasolla liikenteen kasvusta huolimatta. Toimenpiteet
tukevat jalankulkukaupungin laajenemista. Jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen houkutte-
levuuden paraneminen suhteessa henkilöauton käyttöön luo edellytyksiä autottomalle elämäntaval-
le. Alueellinen ja elinkeinoelämän kilpailukyky paranevat. Liikkumiskustannukset eivät nouse koh-
tuuttoman suuriksi. Yhtenäinen lippujärjestelmä vähentää muun Helsingin seudun asukkaille jouk-
koliikenteestä aiheutuvia kustannuksia.

Ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ajoneuvo- ja polttoainetekniikalla on merkittävä rooli, mutta
lisäksi tarvitaan kysynnän ja tarjonnan ohjausta. Terveydelle haitallisille päästöille altistuminen vä-
henee. Liikenneturvallisuuden parantamisen ja meluntorjunnan osalta tarvitaan lisäpanos-
tusta. Lisäksi jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon ekologiset käytävät, maisemalliset ja kau-
punkikuvalliset vaikutukset sekä vaikutukset hiljaisiin alueisiin
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Tilastotietoa muiden maiden, pääasiassa muiden Euroopan maiden, lii-
kenneturvallisuuden kehittymisestä

Liitteen 3 kuvissa esiintyviä maiden nimien lyhenteitä:

BE Belgium Belgia

CZ Czech Republic Tsekki

DK Denmark Tanska

DE Germany Saksa

EE Estonia Viro

EL Greece Kreikka

ES Spain Espanja

FR France Ranska

IE Ireland Irlanti

IT Italy Italia

CY Cyprus Kypros

LV Latvia Latvia

LT Lithuania Liettua

LU Luxembourg Luxemburg

HU Hungary Unkari

MT Malta Malta

NL Netherlands Hollanti

AT Austria Itävalta

PL Poland Puola

PT Portugal Portugali

SI Slovenia Slovenia

SK Slovakia Slovakia

FI Finland Suomi

SW Sweden Ruotsi

UK United Kingdom
(GB+NI)

Yhdistyneet
kuningaskunnat
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Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet asukaslukuun suhteutettuna Suomessa, Ruotsissa ja  EU-maissa
keskimääri (lähde: Eurostatin liikennetilastot, epp.eurostat.ec.europa.eu, Liikennejärjestelmän tilan
kuvaus, LVM, 2010).

Kuva 2. Suomen sijoitus EU-maiden tieliikenneturvallisuusvertailussa 1996–2007(lähde: Eurostatin
liikennetilastot, epp.eurostat.ec.europa.eu, Liikennejärjestelmän tilan kuvaus, LVM, 2010).

Suomen tavoitteena on viiden parhaan joukko.



Kuva 3. Liikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa vuonna 2008 (lähde: Tie-
liikenneonnettomuudet 2008, Tilastokeskus ja Liikenneturva).

Kuva 4. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 25 EU-maassa miljoonaa asukasta kohden vuosina
1997 ja 2006 (lähde: Annual Statistical Report 2008, European Road Safety Observatory, 2008).
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Kuva 5. Liikenteessä kuolleet 100 000 autoa kohden eräissä maissa vuonna 2008 (lähde: Tielii-
kenneonnettomuudet 2008, Tilastokeskus ja Liikenneturva).



Kuva 6. Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien prosentuaalinen muutos
14 EU-maassa vuodesta 1997 vuoteen 2006 (lähde: Annual Statistical Report 2008, European
Road Safety Observatory, 2008).

Kuva 7. Liikenteessä vuonna 2006 kaupungissa ja taajamissa sekä muulla tieverkolla menehtynei-
den prosenttiosuudet 19 EU-maassa (lähde: Annual Statistical Report 2008, European Road Safe-
ty Observatory, 2008).

 henkilövahinko                         kuolema

   kaupungeissa ja taajamissa                      m  muulla tieverkolla

LIITE 5 VANTAAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA



VANTAAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA LIITE 5

Kuva 8. Liikenneonnettomuuksissa menehtyneiden lasten (0 - 14 vuotta) määrä miljoonaa asukas-
ta kohden 19 EU-maassa vuonna 2006 (lähde: Annual Statistical Report 2008, European Road
Safety Observatory, 2008).

Kuva 9. Liikenneonnettomuuksissa menehtyneiden yli 65-vuotiaiden määrä miljoonaa asukasta
kohden 19 EU-maassa vuonna 2006 (lähde: Annual Statistical Report 2008, European Road Safe-
ty Observatory, 2008).



Kuva 10. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrän keskimääräinen muutos14 EU-maassa
vuodesta 1997 vuoteen 2006 (lähde: Annual Statistical Report 2008, European Road Safety Ob-
servatory, 2008).

Kuva 11. Liikenneonnettomuuksissa menehtyneiden kokonaismäärä ja ikäjakuma 14 EU-maassa
vuosina 1997 ja 2006 (lähde: Annual Statistical Report 2008, European Road Safety Observatory,
2008).
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Liikennehallinto uudistui 1.1.2010

Pääkaupunkiseudulla liikenteen yhteistyön organisaatio  ja valtionhallinnossa lii-
kenne- ja aluehallinto uudistuivat 1.1.2010. Mm. YTV:n liikennetoiminnot siirrettiin
HSL:ään, Tiehallinto ja tiepiirit siirtyivät osaksi Liikennevirastoa ja Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksia (ELY). Lisäksi Ajoneuvohallintokeskus AKE, Ilmai-
luhallinto, Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto sekä Rautatievirasto muo-
dostivat Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL yhdistää Helsingin seudun jouk-
koliikenteen suunnittelun ja tilaamisen. Kuntayhtymän  jäsenkuntia ovat Helsinki,
Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi. HSL vastaa jäsenkuntiensa
joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkustajainformaatiosta sekä
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta.

HSL:n tehtäväksi siirtyneistä joukkoliikenteen suunnittelu- ja tilaajatoiminnoista
ovat aiemmin vastanneet kaksi organisaatiota, Helsingin sisäisen liikenteen suun-
nittelu- ja tilaajaorganisaatio HKL ja seudullisen liikenteen suunnittelu- ja tilaajaor-
ganisaatio YTV. HKL jatkaa edelleen toimintaansa raitio- ja metroliikenteen tuotta-
jayksikkönä.

HSL:n organisaatio:
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Liikennevirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva virasto,
joka vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallin-
noimilla liikenneväylillä. Liikennevirastoon yhdistyivät 1.1.2010 Merenkulkulaitok-
sen väylätoiminnot, Ratahallintokeskus sekä Tiehallinnon keskushallinto.

Liikenneviraston organisaatio 1.1.2011:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskus) on 15 ja niihin on
koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, läänin-
hallitusten liikenne- ja sivistysosaston sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa
tehtävistä siirtyi samaan aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin (AVI).

Uudenmaan ELY-keskuksen organisaatio:
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Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvon-
tatehtävistä, kehittää liikennejärjestelmän turvallisuutta ja edistää liikenteen ympäris-
töystävällisyyttä.

Liikenteen turvallisuusviraston historiaa (lähde www.trafi.fi):

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin organisaatio:
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