Kauhavan
liikenneturvallisuussuunnitelma

Suunnitelman sisältö
Liikenneturvallisuussuunnitelma on kaupungin liikenneturvallisuustyötä ohjaava työkalu, jossa on kuvattu liikenneturvallisuuden keskeiset ongelmat, liikenneturvallisuustyön
tavoitteet sekä toimenpiteet tuleville vuosille. Kauhavan liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin yhteistyössä kaupungin, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja
Pohjanmaan poliisilaitoksen kanssa.
Tavoitteena oli laatia Kauhavan kaupungin alueelle toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja sopivasti toimintaa ohjaava suunnitelma liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä
käynnistää liikenneturvallisuusryhmän toiminta uudelleen. Liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrän vähentämisen
ohella tärkeää on parantaa myös koettua liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun.
Liikenneturvallisuuden sekä liikenneturvallisuustyön nykytilaa kartoitettiin asukkaille, koululaisille ja hallintokunnille
suunnatuilla kyselyillä, onnettomuustarkasteluilla sekä kansalaisaloitteiden analyysilla. Kartoituksissa esiin nousseisiin
ongelmiin suunniteltiin toimenpiteitä ja ratkaisuja niin liikenneympäristön parantamisen kuin liikennekasvatuksen ja viestinnän keinoin. Koottu aineisto löytyy Kauhavan internet-sivuilta.

Liikenneturvallisuustilanne
Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilaston mukaan
Kauhavalla tapahtui vuosina 2014-2018 keskimäärin 59 tieliikenneonnettomuutta vuosittain. Onnettomuuksista 20 johti
henkilövahinkoon ja niissä menehtyi keskimäärin yksi ja loukkaantui 28 henkilöä vuosittain. Kauhavan alueella tapahtuneista tieliikenneonnettomuuksista aiheutui laskennallisesti
yli 6 miljoonan euron vuosittaiset kokonaiskustannukset yhteiskunnalle.

Koko maan keskiarvoon verrattuna Kauhavalla tapahtui
keskimääräistä vähemmän onnettomuuksia jalankulkijoille ja pyöräilijöille, kun taas autoilijoiden osuus onnettomuuksiin joutuneista oli hieman keskimääräistä suurempi.
Lasten (0–14-vuotiaat) sekä nuorten ja nuorten aikuisten
(15–24-vuotiaat) osuus tieliikenneonnettomuuksien uhreista
oli Kauhavalla suurempi (43 %) kuin koko Suomessa keskimäärin (38 %). Valtaosa (83 %) henkilövahinkoon johtaneista
onnettomuuksista tapahtui maanteillä, joista riskialtteimpia
olivat valtatie 19 ja kantatie 63.

Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet Kauhavalla vuosina 2009–2018
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Lähde:Tilastokeskus

Kauhavan asukkaille suunnatussa liikenneturvallisuuskyselyssä lähes puolet vastaajista piti ylinopeutta yleisimpänä ja
vakavimpana liikennerikkomuksena Kauhavalla. Myös heijastimien käyttämättömyys pimeällä liikuttaessa ja autoilijoiden
suojatiekäyttäytyminen saivat moitteita. Yleisimmiksi syiksi
rikkomuksiin nähtiin välinpitämättömyys ja ajattelemattomuus. Kyselyn vastaajat olivat huolissaan erityisesti lasten
liikenneturvallisuudesta Kauhavalla. Tärkeimmäksi liikenneturvallisuutta edistäväksi tekijäksi nostettiin vanhempien ja
muiden aikuisten toimiminen esimerkkinä liikenteessä.

Koululaisille ja toisen asteen oppilaille suunnattuun kyselyyn
vastanneet toivoivat, että autoilijat ajaisivat hiljempaa ja antaisivat tietä suojatiellä. Myös turvallisuushakuisesta liikennekäyttäytymisestä kehuminen ja liikenneturvallisuudesta
keskusteleminen kannustaisivat liikkumaan turvallisemmin.
Lähes neljännes nuorista toivoi lisää liikennekasvatusta kouluihin.

Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet 2014–2018
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Lähde: Onnettomuusrekisteri

Onnettomuuskustannukset
Liikenneonnettomuuksista
Kauhavan kaupungille kohdistuvien
kustannusten osuus vuosittain

1,3

M€

Liikenneonnettomuuksista
aiheutuvat kustannukset vuosittain
(keskiarvo 2014–2018)

6,4

M€

Lähde: Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen, Trafi 2016 ja Valmixa 2006
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Tavoitteet ja painopisteet
Kauhavalle asetetun liikenneturvallisuusvision lähtökohtana
on valtakunnallinen visio, joka on kirjattu myös vuonna 2012
laadittuun Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Vision tueksi on asetettu määrällisiä
tavoitteita, jotka on johdettu valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden pohjalta.

Kauhavan kaupungin liikenneturvallisuusvisio
ja tavoitteet
– Tryykää tarkasti ja havaatte toisekki.
Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua
liikenteessä Kauhavalla.
– Tavoite vähentää loukkaantuneiden
määrää puolella vuoteen 2025 mennessä.
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Vision ja määrällisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä toimintaa ohjaamaan Kauhavalle sovittiin painopistealueet sekä
seurantamittarit.

Painopisteet:
1. Koululaisten ja nuorten liikenneturvallisuus parantuu
2. Ikääntyneiden turvallinen liikkuminen lisääntyy
3. Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus parantuu ja suosio
kasvaa
4. Päättäjien liikenneturvallisuustietous lisääntyy ja
päättäjät ovat vahvemmin mukana liikenneturvallisuustyössä.

Liikenneturvallisuustilanteen ja liikenneturvallisuustyön seurantamittarit

Liikenneonnettomuudet

Lähde:
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Liikenneturvallisuustyön organisointi
Liikenneturvallisuutta voidaan edistää vaikuttamalla liikkujiin,
liikenneympäristöön sekä liikkumisvälineisiin. Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää laajaa keinovalikoimaa ja siten monien eri tahojen yhteistyötä. Samanaikaisesti tarvitaan
käyttäytymiseen, tietoihin ja taitoihin, maankäyttöön, liikenneympäristöön ja liikkumisvälineisiin kohdistuvia toimia sekä
liikenteen valvontaa. Liikenneturvallisuuteen vaikuttaminen
edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä.
Liikenneturvallisuussuunnitelman myötä Kauhavalle on perustettu poikkihallinnollinen liikenneturvallisuusryhmä, joka
luo perustan kaupungissa tehtävälle liikenneturvallisuustyölle.
Liikenneturvallisuusryhmä käsittelee niin liikenneympäristöön,
liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaan liittyviä
asioita ja toimenpiteitä. Ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa
ja siinä on edustajat kaupungin eri hallinnonaloilta, kuntayhtymästä, sidosryhmistä ja viranomaisilta.
Ryhmän kokoonpano on esitetty seuraavalla sivulla.

Liikenneturvallisuusryhmän tehtävänä on:
- koordinoida kaupungin liikenneturvallisuustyötä,
- kannustaa ja aktivoida kaupungin hallinnonaloja sekä muita
tahoja liikenneturvallisuustyöhön,
- lisätä eri tahojen yhteistyötä liikenneturvallisuustyössä,
- käsitellä ajankohtaisia liikenneturvallisuusaiheita sekä aloitteita ja palautteita,
- tiedottaa asukkaita ja kaupungin päättäjiä liikenneturvallisuustilanteesta ja -työstä sekä
- seurata kaupungin liikenneturvallisuustyötä ja tilannetta.
Päätöksentekijät ovat keskeisessä asemassa, kun ennaltaehkäisevälle liikenneturvallisuustyölle suunnitellaan ja varataan
resursseja. Kaupungin liikenneturvallisuustyöstä ja liikenneturvallisuustilanteesta, kuten onnettomuuksista sekä niiden aiheuttamista kustannuksista, on tärkeää viestiä säännöllisesti
päättäjille, jotta heillä on riittävästi tietoa päätöksenteon tukena. Lisäämällä päätöksentekijöiden ymmärrystä liikenneturvallisuustyöstä ja -tilanteesta voidaan myös lisätä heidän arvostusta ja sitoutumista liikenneturvallisuuden edistämiseen.

Liikenneturvallisuustyön osapuolia, työkaluja ja toiminnan tavoitteita
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Liikenneympäristön
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ELY-KESKUS,
VÄYLÄVIRASTO
LIIKENNETURVA

PELASTUSLAITOS

LIIKENNÖITSIJÄT

Hyvinvoin� lisääntyy

Tiedotus ja
neuvonta

Liikkumisen tarve

Kannustus ja
mo�voin�

Liikkumisen
suunni�elu
Toiminta liikenteessä

Luonnonvaroja
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Ajoneuvojen kunto
Ajoneuvojen
varustelutaso
Ajoneuvokannan
uudistaminen

KULKUNEUVO

KUNTASEKTORI

OSAPUOLET

Lähde: Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön, Suomen Kuntaliitto, 2016
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Liikennekasvatus ja viestintä
Liikkumisen turvallisuutta ja vastuullisuutta pyritään lisäämään
vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen kasvatuksen ja viestinnän keinoin. Liikkujille tulee antaa riittävät tiedot ja taidot selviytyä liikenteessä turvallisesti eri ikävaiheissa kulkutavasta
riippumatta. Liikennekasvatus ei ole pelkästään uuden opettamista, vaan ajankohtaisista liikenneturvallisuusaiheista tulee
myös muistuttaa säännöllisesti sekä pitää niitä esillä viestinnän keinoin. Kaupungilla on merkittävä rooli liikennekasvatusja viestintätyössä, sillä se tavoittaa kaikki asukkaat yhdessä tai
useammassa elämänvaiheessa.
Kaupungille ja muille Kauhavalla liikenneturvallisuustyötä
tekeville on koottu liikennekasvatuksen ja viestinnän työkalupakki, josta hallinnonalat, sidosryhmät ja muut tahot voivat
löytää omaan toimintaansa soveltuvia toimenpiteitä liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi koulutukset, tapahtumat, tilaisuudet, tempaukset, toimintatapojen
ja sääntöjen luominen, tiedotteet sekä erilaiset kilpailut ja muut
kannusteet.
Parhainta liikenneturvallisuustyö on silloin, kun sitä tehdään
osana arjen perustyötä. Liikenneturvallisuuden edistäminen
ei useinkaan ole erillistä toimintaa, vaan se on tapa toimia.
Liikenneturvallisuusasioiden esille nostaminen vaikkapa arjen
kohtaamisissa ei vaadi suuria resursseja, mutta voi tuottaa
suuria vaikutuksia.

Kauhavan kaupungin
liikenneturvallisuusryhmä
• Antti Hakola, tekninen
• Raimo Rajala, yhdyskuntatekniikka

Esimerkkejä liikennekasvatuksen ja
viestinnän toimenpiteistä:
•

Liikenneturvallisuusmateriaalit tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään kaikissa kaupungin ja kuntayhtymän yksiköissä.

•

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestetään liikenneturvallisuuskoulutus, jotta he voivat ottaa liikenneturvallisuusaiheita esiin arjen toiminnassa lasten ja
huoltajien kanssa.

•

Liikenneturvallisuus on osa koulun toimintaa ja
se on kirjattu suunnitelmiin ja sääntöihin. Oppilaat
käyttävät turvavarusteita, saattoliikennepaikka on
turvallinen ja koko henkilöstö toimii turvallisuushakuisen liikennekäyttäytymisen esimerkkinä.

•

Nuorisovaltuusto käsittelee liikenneturvallisuusasioita ja tuo terveisensä liikenneturvallisuusryhmään.

•

Kaupunki vinkkaa aktiivisesti paikallismedialle liikenneturvallisuusaiheista.

•

Kaupungin työntekijöitä kannustetaan turvavarusteiden käyttöön esimerkiksi erilaisten kilpailujen ja
haasteiden kautta.

•

Liikenneturvan kouluttaja vierailee ikäihmisten kokoontumisessa. Esityksen aiheena mm. ikäautoilun
apuvälineet.

• Sari Isoniemi, yhdyskuntatekniikka
• Päivi Raski, kaavoitus
• Liina Hautanen, viestintä
• Tuija Kallionpää, koulukuljetukset
• Raija-Liisa Hakala, opetus
• Atte Hotti, opetus
• Anne Koivisto, nuorisotyö
• Satu Jokela, varhaiskasvatus
• Eija Kujanpää, varhaiskasvatus
• Jarmo Huhtala, työsuojelu
• Irja Pesonen, vammaisneuvosto
• Mia Ahl, vanhusneuvosto
• Pamela Rintala, neuvolat + kouluterveydenhuolto
(Kaksineuvoinen)
• Marita Neiro, ikäihmisten palvelut (Kaksineuvoinen)
• Hannele Vakkuri, kotihoito (Kaksineuvoinen)
• Anne Peltoniemi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
• Juho Halmesmäki, Pohjanmaan poliisilaitos
• Heli Lintamo, Liikenneturva
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Opastusta, vinkkejä ja hyödyllisiä aineistoja Kuntien
liikenneturvallisuustyön käsikirjasta: www.liikenneturva.fi →
Kuntaopas – Kuntien liikenneturvallisuustyö

Liikenneympäristön parantaminen
Liikenneympäristön toimenpideohjelma laadittiin yhteistyössä ELY-keskuksen, kaupungin teknisen toimen sekä teknisen lautakunnan kanssa. Lähtökohtana oli toimenpiteiltään ja
kustannuksiltaan realistinen toimenpideohjelma, jossa keskityttiin ongelmallisimpien ja onnettomuusherkimpien kohteiden parantamiseen. Suunnitelmassa pääpaino oli pienissä ja
kustannustehokkaissa toimenpiteissä, joilla voidaan nopeasti
vaikuttaa havaittuihin ongelmiin. Huomiota kiinnitettiin myös
kestävien liikkumismuotojen turvallisuuden parantamiseen
ajoneuvoliikenteen olosuhteita unohtamatta.

kustannusarvio, kiireellisyysluokka ja vastuutaho. Toimenpideohjelmassa on esitetty yhteensä 68 parantamiskohdetta, ja
niihin 104 yksittäistä toimenpidettä. Kaikkien toimenpiteiden
yhteenlaskettu kustannusarvio on 3,1 miljoonaa euroa, josta
kaupungin osuus on noin miljoona euroa (32 %). Kustannusarviot ovat suuntaa antavia ja osa toimenpiteistä vaatii
jatkosuunnittelua. Myös toimenpidelistoissa esitetyt kiireellisyysluokat ovat suuntaa antavia ja voivat muuttua esimerkiksi
yleisen taloustilanteen tai hankkeen vaatiman erillisrahoituksen vuoksi.

Liikenneympäristön toimenpiteiden suunnittelu pohjautui laajaan nykytila-analyysiin, joka sisälsi asukas- ja koululaiskyselyt, aloitetarkastelun, asiantuntijoiden kommentit sekä kattavan
onnettomuusanalyysin. Liikenneympäristön toimenpideohjelmaa työstettiin ja tarkennettiin maastokäynneillä sekä liikenneympäristön suunnittelupalaverissa. Rajallisten rahallisten
resurssien ohella suunnitelman seudulliset painopistealueet
ohjasivat toimenpiteiden määrittelyä sekä priorisointia.

Maanteiden toimenpiteiden laskennallinen henkilövahinkoonnettomuuksien vähenemä on 0,7 onnettomuutta vuodessa.
Katuverkon toimenpiteitä on noin neljännes toimenpiteistä,
mutta liikennemäärät ovat alhaisemmat katuverkolla. Nämä
asiat huomioiden, katuverkon toimenpiteiden voidaan arvioida vähentävän noin 10 % maanteiden toimenpiteiden vähenemästä. On kuitenkin huomioitava, että liikenneympäristöön
kohdistetut toimenpiteet eivät yksistään riitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, vaan tämä vaatii pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista liikenneturvallisuustyötä.

Liikenneympäristön toimenpiteet on raportoitu toimenpidelistana ja karttaesityksenä. Kullekin toimenpiteelle on määritetty

Kustannukset kiireellisyysluokittain
TOIMENPIDEEHDOTUKSET
ELY
Kaupunki
YHTEENSÄ

Kiireellisyysluokka 1 Kiireellisyysluokka 2 Kiireellisyysluokka 3
2020–2021
2022–2025
2026 –>
YHTEENSÄ
€
kpl
€
kpl
€
kpl
€
kpl
36 900
36
1 110 000
15
955 000
16
2 101 900
67
519 200
28
469 500
8
6 000
1
994 700
37
556 100
64 1 579 500 23
961 000
17 3 096 600 104

Keskeisiä toimenpide-ehdotuksia
•

Läntisen yhdystien (mt 733) / Kosolantien (mt 17771)
liittymäalueen turvallisuuden parantaminen

•

Jylhäntien (mt 17761) ja Ruotsalantien (mt 17709) kevyen
liikenteen väylän rakentaminen

•

Jylhäntien (mt 17761) / Mäki-Passintien liittymän
turvallisuuden parantaminen

•

Hemmingintien (mt 17766) kevyen liikenteen väylän rakentaminen

•

Pohjanmaanväylän (vt 19) / Härmäntien (mt 17826)
liittymäalueen turvallisuuden parantaminen

•

Yliviitalantien (mt 17770) / Pirintien liittymäalueen
turvallisuuden parantaminen

•

Voltintien (mt 738) / Pirttisentien (mt 17837) liittymästä 200 m länteen,
huomion kiinnittäminen nopeusrajoitukseen

•

Päämajantien / Vanha Vaasantien liittymäalueen
turvallisuuden parantaminen

•

Pohjanmaanväylän (vt 19) / Liinamaantien (mt 17788) / Leinosentien
liittymäalueen turvallisuuden parantaminen

•

Pohjanmaanväylän (vt 19) / Vaasantien (mt 725) liittymäalueen
turvallisuuden parantaminen

•

Taajamien nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen.
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Jatkotoimenpiteet ja seuranta

Koska Kauhavan liikenneturvallisuusryhmä on perustettu vasta hiljattain, on sen tärkeää vakiinnuttaa omat toimintatapansa
ja varmistaa siten ryhmän toiminnan aktiivisuus ja jatkuvuus.
Ryhmän toimintaa tukevat ja aktivoivat asiantuntijajäsenet, kuten Liikenneturva. Lisäksi suunnitelman valmistuttua ryhmää
avustaa ja opastaa suunnitelmatyössä mukana ollut liikenneturvallisuuskoordinaattori.
Liikenneturvallisuustyössä tarvitaan aitoa kiinnostusta aiheeseen. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet vaativat kuitenkin myös resursseja – rahaa ja henkilötyötä.
Suunnitelma tulee sen vuoksi käsitellä ja tarpeen mukaan hyväksyttää niillä tahoilla, jotka päättävät toiminnan resursseista.

Käytännön työn kannalta on tärkeää, että johto tukee ja kannustaa työntekijöitä liikenneturvallisuustyössä. Tätä on pyritty
edistämään suunnitelmatyön aikana kaupungin ja kuntayhtymän johdolle pidetyillä liikenneturvallisuusesittelyillä. Liikenneturvallisuus tulisi myös jatkossa sisällyttää niihin suunnitelmiin
ja asiakirjoihin, jotka ohjaavat käytännön työn sisältöä sekä
toiminnan resursseja.
Suunnitelman valmistuttua:
− Liikenneturvallisuussuunnitelma käsitellään kaupunginvaltuustossa.
− Kaupungin liikenneturvallisuusryhmä esitellään valtuustolle.
− Suunnitelma-aineistot kootaan kaupungin internetsivuille.
− Suunnitelmasta tiedotetaan kaikilla hallinnonaloilla kaupungin organisaatiossa ja kuntayhtymässä sekä paikallismedian kautta asukkaille ja yrityksille.
− Liikenneturvallisuusryhmä käynnistää toimintansa ja sopii
yhteiset toimintatavat.
− Kaupungin ja kuntayhtymän henkilöstö sekä sidosryhmät
sitoutetaan suunnitelman toteuttamiseen.
− Asetetut liikenneturvallisuustavoitteet huomioidaan
ja linkitetään kaupungin muihin suunnitelmiin.
− Käynnistetään suunnitelman toteutumisen sekä
liikenneturvallisuustilanteen ja -työn seuranta.

Lisätietoja:
Antti Hakola, Kauhavan kaupunki
Anne Peltoniemi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Aleksi Krankka, Linea Konsultit Oy
Terhi Svenns, Ramboll Finland Oy
Aineistot ladattavissa:
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Suunnitelmatyön valmistumisen jälkeen koittaa tärkein vaihe:
suunnitelman toteuttaminen käytännössä. Esitettyjen toimenpiteiden toteutuksesta ovat vastuussa useat eri tahot, joista
ensisijaisesti kaupungin ja kuntayhtymän eri hallinnonalat ja
edelleen yksiköt. Avainasemassa suunnitelman käytäntöön
viemisessä ja toteutumisen seurannassa on Kauhavan liikenneturvallisuusryhmä. Ryhmä ei yksinään toteuta kaikkia esitettyjä toimenpiteitä, mutta pystyy monin tavoin edistämään niitä.

