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Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö, 4.3.2021
Poliisihallituksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja
maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Poliisihallitukselta lausuntoa
luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä
annetun lain ja ratalain muuttamisesta.
Esityksen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön uuden tieturvallisuusdirektiivin vaatimukset, jonka tavoitteena on vähentää liikennekuolemia
ja vakavia loukkaantumisia EU:n alueella parantamalla tieinfrastruktuurin
turvallisuutta, sekä täydentää YVA-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa
koskien valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä
niiden maanteiden ja rautateiden hankkeiden osalta, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.
Poliisihallitus kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta. Poliisihallituksen näkemyksen mukaan seuraavat esitetyt keskeiset muutokset
(Uusi tieturvallisuusdirektiivi (EU) 2019/1936) ovat liikenneturvallisuuden parantamiseksi hyvin perusteltuja ja tarpeellisia:
 soveltamisalan laajeneminen,
 uuden verkon laajuisen tieturvallisuusarvioinnin käyttöönotto ja sitä
koskeva raportointi,
 suojattomien tienkäyttäjien huomiointi ja
 sääntely liikennemerkkien ja tiemerkintöjen luettavuuden ja havaittavuuden varmistamisesta.
Poliisihallituksen näkemyksen mukaan direktiivin muuttamisen yhteydessä
annettava merkittävä painoarvo suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuden
parantamiseksi ja siitä säätäminen maantielakiin on kyseisten tienkäyttäjäryhmien kannalta tärkeä ja tervetullut uudistus. Erittäin positiivisena asiana
nähdään suojattomien tienkäyttäjien huomiointi eri tason tarkastuksissa ja
rakennusvaiheen liikenteenohjaussuunnitelmissa omana ryhmänään, koska
tämä parantaisi näiden tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta huomattavasti.
Poliisihallitus kiinnittää huomiota esityksen kohtaan 3.2.1 alaotsikolla - Liikenneturvallisuuden huomiointi tienpidossa, jossa todetaan seuraavasti:
Liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteutuskustannukset vaihtelevat merkittävästi ja
niihin vaikuttaa oleellisesti maasto-olosuhteet ja rakennetun ympäristön olosuhteet.
Vastakkaisten ajosuuntien erottaminen toisistaan (keskikaide) maksaa arviolta 65
000 euroa kilometriä kohti. Tievalaistuksen rakentaminen maksaa keskimäärin 80
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000 euroa kilometriä kohti. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen maksaa keskimäärin 250 000 euroa kilometriä kohti. Suojatien valo-ohjaus maksaa keskimäärin
45 000 euroa. Yksi kustannustehokkaimmista toimenpiteistä on luoda poliisille edellytykset automaattiselle nopeusvalvonnalle, joissa Väyläviraston kustannukset ovat
keskimäärin 20 000 euroa per valvontapiste.

Poliisihallituksen näkemyksen mukaan automaattisen nopeusvalvontapisteen perustaminen ei ole vertailukelpoinen keino parantaa liikenneturvallisuutta muihin esitettyihin toimenpiteisiin verrattuna tässä yhteydessä, koska
muuta toimenpiteet vaikuttavat ajoradan turvallisuuteen tieinfran keinoin. Lisäksi esitetty 20 000 euroa per valvontapiste on ainoastaan Väyläviraston
kertakustannus, eikä se pidä sisällään poliisin kustannuksia.
Poliisihallitus uskoo lakiehdotuksen sisältämien toimenpiteiden parantavan
tieliikenneturvallisuutta ja vaikuttavan positiivisesti EU:n ja kansallisten tieliikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseen. Liikenneturvallisuuden viime
vuosien myönteisen kehityksen jatkuminen tulee turvata ja lakiesityksen sisältämät toimenpiteet ovat Poliisihallituksen näkemyksen mukaisesti omalta
osaltaan edesauttamassa liikenneturvallisuustavoitteiden toteutumista,
jossa henkilö- ja materiaalivahingot ja näiden aiheuttamat taloudelliset vaikutukset vähenisivät.
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