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Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tienpintojen tilaa ja laatua EU:ssa sekä
kansallisiin talousarvioihin kirjattuja teiden kunnossapidon suuntauksia viime
vuosina. Lisäksi pyritään arvioimaan säännöllisen teiden kunnossapidon
puutteen vaikutusta turvallisuuteen. Tutkimuksen tekijät pyrkivät selvittämään
todettujen vaihteluiden keskeisiä syitä ja niiden vaikutuksia
liikenneturvallisuuteen. Siksi he suosittelevat joukkoa toimia ja parhaita
käytäntöjä, joiden on tarkoitus auttaa ylläpitämään EU:n alueen tienpintojen
turvallisuutta ja laatua.
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YHTEENVETO

LIIKENNETURVALLISUUS
Euroopan liikenneturvallisuus on viime vuosikymmenien aikana parantunut.
Kuolemantapausten määrä oli EU28-maissa vuonna 2010 lähes 31 500 eli vain
57 prosenttia vuonna 2001 rekisteröidyistä kuolemantapauksista, joita oli 54 949.
Merkittävä askel tässä suuntauksessa tapahtui vuosina 2008–2010, jolloin liikennekuolemat
vähenivät 10 prosenttia vuodessa, kun ne vuosina 2001–2007 vähenivät neljä prosenttia
vuodessa. Tuntuvasta laskusta huolimatta EU ei saavuttanut vuonna 2003 asetettua
tavoitetta eli pystynyt puolittamaan liikennekuolemien määrää vuosina 2001–2010.

Tämän liikennekuolemien määrän yleisen vähenemisen lisäksi on syytä panna merkille
seuraavaa:

 Lasku on saavutettu maanteiden henkilöliikenteen yleisestä kasvusta huolimatta:
vuosina 1995–2011 maantiekuljetusten kysyntä henkilökilometreinä mitattuna
kasvoi koko EU:ssa keskimäärin 1,1 prosenttia vuodessa.

 Tilanne vaihtelee merkittävästi eri jäsenvaltioiden kesken. Eteläisissä ja itäisissä
jäsenvaltioissa kuolemantapausten määrä on yleensä suurempi kuin EU:ssa
keskimäärin.

 Kuolemantapausten väheneminen vaihtelee tienkäyttäjien mukaan:
kuolemantapausten määrä on vähentynyt tasaisesti henkilöautojen (-45 %),
tavarankuljetusajoneuvojen (-40 %), pyöräilijöiden (-33 %) ja jalankulkijoiden (-34
%) osalta, kun taas moottoripyöräonnettomuuksista johtuneiden
kuolemantapausten määrä on pysynyt vakiona.

 Vuotta 2013 koskevat alustavat tiedot osoittavat, että liikennekuolemat ovat yhä
vähenemässä, koska kuolemantapauksia on ollut unionissa yhteensä 26 000.
Alustavien lukujen perusteella liikennekuolemien määrä on vuodesta 2012
vähentynyt kahdeksan prosenttia, kun vähennys vuosina 2011–2012 oli
yhdeksän prosenttia.

Tiedot Euroopan liikenneonnettomuuksista kerätään CARE-tietokantaan, joka sisältää EU:n
jäsenvaltioiden ei-luottamuksellisesta aineistosta yhteen tietokantaan kootut tiedot
kuolemista ja loukkaantumisista koko unionissa.

Kolmannen tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisen toimintaohjelman hyväksymisellä EU
on tunnustanut, että inhimillinen erehdys on liikenneonnettomuuksien yleisin syy mutta
että tiestön kunnon ja kunnossapidon vaikutus ei ole merkityksetön. Koska tielläliikkujien
tekemät virheet ovat yleisiä ja myös väistämättömiä, infrastruktuuria olisi asteittain
parannettava niin, että tielläliikkujia voitaisiin suojata paremmin heidän omilta virheiltään.

TEIDEN KUNNOSSAPIDON KULUT EU:SSA
Teiden kunnossapitoa ja eri jäsenvaltioiden investointimenoja koskevien yhdenmukaisten ja
täsmällisten tietojen keruu on vaikeaa, koska aineisto on erittäin epäyhtenäistä. Teiden
hallinnointi vaihtelee jäsenvaltioittain, ja siten tieverkoston eri osuuksien pitämisestä
hyväksyttävien normien mukaisena vastaavat useat elimet, kuten kansalliset ministeriöt tai
alue- tai paikallisviranomaiset. Lisäksi teiden kunnossapidon ja investointitoiminnan
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määritelmät eivät ole aina selvät, kun rinnakkain ovat erilaiset kansalliset olosuhteet. Tämä
tekee vaikeaksi erottaa tarkasti, mitä näihin kahteen ryhmään on kirjattava, ja johtaa
eroihin tavassa, jolla tiedot eri jäsenvaltioissa ilmoitetaan.

Tässä tutkimuksessa on arvioitu teiden kunnossapitotoimien kehitystä ja koottu yhteen
OECD:n/Kansainvälisen liikennefoorumin (ITF) tuottamat tiestömenoja koskevat tiedot,
EAPA:n (European Asphalt Pavement Association) ilmoittamat asfalttituotantoa koskevat
tiedot ja erityiset maakohtaiset tiedot. Kerätyt tiedot osoittavat, että vuosina 2006–2011
tieinvestoinnit pysyivät EU:ssa suhteellisen vakaina. Tieinvestoinnit olivat suurimmat
vuonna 2009 mutta olivat laskeneet vuoteen 2011 mennessä 7,1 prosenttia.
Kunnossapitokulujen tason analyysi osoittaa, että kunnossapitotoimet ovat viime vuosina
vähentyneet merkittävästi Italiassa, Irlannissa, Sloveniassa ja Espanjassa ja että suuntaus
on todennäköisesti laskeva myös Slovakiassa, Suomessa, Tšekin tasavallassa,
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Portugalissa ja Unkarissa. Toisaalta todettiin
kunnossapitokulujen samana ajanjaksona useissa EU:n jäsenvaltioissa kasvaneen. Nämä
valtiot olivat Itävalta, Saksa, Ranska, Kroatia, Liettua, Luxemburg ja Puola.

Kriisin vaikutus on ollut suurempi siellä, missä tieinfrastruktuurin rahoitus riippuu
oleellisesti valtion varainkäytöstä eikä niinkään muista rahoituslähteistä (kuten
tiemaksuista). Eri jäsenvaltioiden julkistalouden tila ja tehdyt finanssipoliittiset ja
talousarviota koskevat valinnat ovat johtaneet erilaisiin lopputuloksiin.

TIENPINTOJEN LAADUN ARVIOINTI JA KUNNOSSAPITOTOIMIEN
SUUNNITTELU
Direktiivin 2008/96/EY hyväksymisen myötä luotiin ensimmäistä kertaa EU:ssa
tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallintaa koskeva yhteinen kehys. Direktiivi koskee
kuitenkin vain TEN-T-käytäviä, mahdollistaa erilaiset tulkinnat ja sitä saatetaan EU:ssa
panna täytäntöön eri tavoin. Lisäksi siinä keskitytään vain tieliikenneturvallisuuden
seurannan menettelyllisiin näkökohtiin.

EU on pyrkinyt tuomaan ratkaisun näihin rajoituksiin seuraavilla tutkimushankkeilla:

 Pilot4safety: Hankkeessa kehitettiin käsikirja, joka sisältää myös joukon parhaita
käytäntöjä, jotka voisivat olla lähtökohtana kattavan välineen rakentamiseksi teiden
ylläpitäjien ja kansallisten viranomaisten aikanaan toimeenpanemien
toimintamääräysten vakioimiseen.

 White Roads: Hankkeessa määritettiin niin sanotut ”white spots” -alueet eli TEN-T-
verkoston osuudet, joilla tutkimusjakson aikana ei runsaista liikennevirroista
huolimatta esiintynyt yhtään onnettomuutta. Niitä tutkittiin pyrkimyksenä tunnistaa
ne keskeiset piirteet, joiden ansiosta näiden osuuksien liikenneturvallisuus oli niin
hyvä.

White Roads-hankkeen tulokset osoittavat, että hyvä teiden suunnittelu, asiaankuuluvat
kunnossapito-ohjelmat, luotettavat liikennevalot ja tiemerkinnät sekä
tarkoituksenmukainen valaistus ovat keskeisiä tekijöitä, jotka ratkaisevat ”white spots”
-osuuksien menestyksen. White Roads-hankkeessa kehitettyä tarkistuslistaa olisi pidettävä
uutena ja direktiivissä 2008/96/EY säädettyjä turvallisuustarkastuksia täydentävänä
välineenä, jota voitaisiin soveltaa myös muihin relevantteihin TEN-T-verkostoon
kuulumattomiin tieosuuksiin.
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Useilla jäsenvaltioilla on vakiintunut menettely tieolosuhteiden valvontaa ja hankkeiden
priorisointia varten. Monissa tapauksissa sitä ei kuitenkaan sovelleta paikallisteihin tai
kaupunkiteihin. Silloin kun teiden kunnossapitotoimet suoritetaan seurannan tulosten
perusteella, priorisointisäännöt riippuvat tavasta, jolla tuotoksia arvioidaan.

TEIDEN KUNNOSSAPIDON SOSIOEKONOMISET VAIKUTUKSET
Teiden kunnossapidon kulut tuottavat myös merkittäviä laajempia sosioekonomisia
vaikutuksia. Oikea-aikaiseen kunnossapitoon liittyvä matka-aikojen lyheneminen on yksi
teiden kunnossapidon laajimmin tunnustetuista taloudellisista hyödyistä. Myös
tieonnettomuuksien sosiaalisista kustannuksista on näyttöä, jota on kvantifioitu Ranskassa,
Liettuassa ja Alankomaissa tehdyissä tutkimuksissa. Tutkimuksissa, joissa on pyritty
kvantifioimaan teiden kunnossapitotoimien laajempia taloudellisia vaikutuksia, osoittavat,
että teiden kunnossapidon kustannusten alenemisella voi olla 100–250 prosentin luokkaa
oleva vaikutus koko talouteen.

TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT JA SUOSITUKSET
Euroopan parlamentin tulevissa keskusteluissa EU:n aloitteista tienpintojen turvallisuuden
ja laadun säilyttämiseksi ja erityisen huomion kiinnittämiseksi mahdollisiin kielteisiin
vaikutuksiin, joita talouden taantumasta johtuvat teiden kunnossapitoon kohdistuvat
leikkaukset aiheuttavat, olisi otettava huomioon seuraavaa:

 Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta 19. marraskuuta 2008 annetun
direktiivin 2008/96/EY käynnissä olevassa uudistuksessa on tärkeää tukea
muutoksia, jotka mahdollistavat yhtenäisemmän soveltamisen koko unionissa ja
laajentavat direktiivin teknistä ja maantieteellistä soveltamisalaa.

 On kehotettava komissiota ehdottamaan WhiteRoads-hankkeesta saatujen
kokemusten ulottamista koskemaan myös muita teitä ja käyttämään ”white spots”-
alueiden arvioinnin tuloksia vaarallisimpien osuuksien turvallisuustason parantamiseen.
Komissiota on kehotettava myös tukemaan White Roads-hankkeessa kehitettyjen
tarkistuslistojen tapaisen tarkistuslistan levittämistä, jolloin se toimisi uutena ja
direktiivissä 2008/96/EY säädettyjä turvallisuustarkastuksia täydentävänä välineenä.
Lisäksi on kehotettava komissiota kannustamaan niiden soveltamista TEN-T-verkoston
ulkopuolella oleviin tieosuuksiin.

 On määritettävä toimet ja toimenpiteet, joilla voitaisiin keskittyä paikallisteihin ja
kaupunkiteihin, joiden turvallisuusriskit ovat suurimmat ja joiden kunnossapitotoimiin
kohdistuvat leikkaukset ovat ankarimmat.

 On autettava levittämään parhaita käytäntöjä, joita useat EU:n jäsenvaltiot ovat
ottaneet käyttöön ja jotka voisivat auttaa parantamaan kunnossapitotoimien
kustannustehokkuutta koko EU:ssa.


