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LYHYET PERUSTELUT

Jokainen Euroopan kansalainen on mukana liikenteessä ja käyttää sen infrastruktuuria joko 
välittömästi tai välillisesti. Siksi kullakin kansalaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi 
maantieliikenteen infrastruktuuria käyttäessään. Haavoittuvimmassa asemassa ovat 
maantieliikenteessä ne ryhmät, joiden saama suoja on kehnoin. Niihin kuuluvat jalankulkijat, 
pyöräilijät, moottoripyörällä ajavat jne. On tärkeää, että näiden ryhmien etuihin kiinnitetään 
eniten huomiota infrastruktuuria luotaessa ja arvioitaessa.

Ajoneuvoturvallisuuden suhteen on edistetty merkittävästi. Autossa matkustaviin kohdistuu 
nyt paljon pienempi kuoleman- tai onnettomuusriski kuin kymmenen vuotta sitten. Siksi 
seuraavassa vaiheessa täytyy alentaa suojattomimpien tienkäyttäjien riskejä. 
Tienkäyttäjäryhmien toisistaan erottaminen voi olla merkittävä toimenpide, johon olisi syytä 
paneutua.

On erityisen tärkeää, että suojattomimpien tienkäyttäjien riskejä vähennetään kaikissa 
jäsenvaltioissa. Eräissä maissa turvallisuus on hyvällä tolalla, kun taas eräissä ei ole toteutettu 
tarvittavia suojatoimia. Moottoripyöräilijät ovat suojattomimmista tienkäyttäjistä se ryhmä, 
jonka onnettomuusluvut ovat hälyttäviä ja kasvussa. He ovat ainoa ryhmä, jonka 
liikennekuolemia ei ole kyetty vähentämään Euroopan unionissa. Siksi on erittäin tärkeää 
toteuttaa toimenpiteitä juuri tämän ryhmän suojelemiseksi.

Teiden ohella lienee syytä huolehtia myös liikenneturvallisuuteen kytkeytyvän ja liikenteen 
sääntelyn mahdollistavan infrastruktuurin (viestintäkeskukset, varhaisvaroituskeskukset, 
liikenteen hallintakeskukset) turvallisuudesta, ja sisällyttää turvallisuusarviointiin Euroopan 
elintärkeiden infrastruktuureiden suojaamisohjelman (EPCIP) hengessä turvallisuuspuutteiden 
ohella myös nykyisen tieinfrastruktuurin hankkeiden potentiaaliset heikkoudet.

Lopuksi on syytä muistaa, että tieinfrastruktuurien haavoittuvuus on ilmeisempää 
odottamattomien tapahtumien kuin tavanomaisen käytön yhteydessä. Siksi lienee tärkeää 
tehdä tarkastuksia ja harjoittaa valvontaa sekä infrastruktuurin avaamiseen saakka että 
huippukäytön aikana ja myös poikkeuksellisien olosuhteiden varalta.

Euroopan parlamentti katsoo, että ehdotettua direktiiviä on laajennettava kumpaankin 
suuntaan: turvallisuus on otettava huomioon Euroopan laajuiseen verkkoon kuuluvan 
tieinfrastruktuurin kaikissa suunnittelu- ja käyttövaiheissa ja kaikki suojattomien 
tienkäyttäjien ryhmät on otettava huomioon. Tämä on tarpeen, jos mielimme vähentää 
liikennekuolemien määrää.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Komissio totesi 12 päivänä 
syyskuuta 2001 julkaisemassaan valkoisessa 
kirjassa ”Eurooppalainen liikennepolitiikka 
vuoteen 2010: valintojen aika”, että on 
tehtävä tieturvallisuuden vaikutusarviointeja 
ja auditointeja, jotta voidaan määritellä 
onnettomuusalttiit tieosuudet yhteisössä ja 
hallita niitä. Lisäksi siinä asetettiin 
tavoitteeksi tieliikenteen kuolonuhrien 
määrän puolittaminen yhteisössä 
vuosien 2001 ja 2010 välillä.

(2) Komissio asettaa 12 päivänä 
syyskuuta 2001 antamassaan valkoisessa 
kirjassa Eurooppalainen liikennepolitiikka 
vuoteen 2010: valintojen aika”, että on 
tehtävä tieturvallisuuden vaikutusarviointeja 
ja auditointeja, jotta voidaan määritellä 
onnettomuusalttiit tieosuudet ja 
tieinfrastruktuurit yhteisössä ja suojata ja 
hallita niitä. Lisäksi siinä asetettiin 
tavoitteeksi tieliikenteen kuolonuhrien 
määrän puolittaminen yhteisössä 
vuosien 2001 ja 2010 välillä.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Tiedonannossaan 
”Tieliikenneturvallisuuden eurooppalainen 
toimintaohjelma – Tieliikenteen 
kuolonuhrien määrän puolittaminen EU:ssa 
vuoteen 2010 mennessä: yhteinen vastuu” 
komissio totesi, että tieinfrastruktuurin on 
oltava tieturvallisuuspolitiikan kolmas 
osatekijä ja että sen on edistettävä 
onnettomuuksien vähentämiseen tähtäävän 
yhteisön tavoitteen saavuttamista.

(3) Tiedonannossaan 
”Tieliikenneturvallisuuden eurooppalainen 
toimintaohjelma – Tieliikenteen 
kuolonuhrien määrän puolittaminen EU:ssa 
vuoteen 2010 mennessä: yhteinen vastuu” 
komissio totesi, että tieinfrastruktuurin on 
oltava tieturvallisuuspolitiikan kolmas 
osatekijä ja että sen on edistettävä 
onnettomuuksien vähentämiseen tähtäävän 
yhteisön tavoitteen saavuttamista.
Suojattomiin tienkäyttäjiin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Asianmukaisten menettelyjen 
käyttöönotto on olennainen keino parantaa 
tieinfrastruktuurin turvallisuutta Euroopan 

(4) Asianmukaisten menettelyjen
käyttöönotto on olennainen keino parantaa 
tieinfrastruktuurin turvallisuutta Euroopan 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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laajuisessa tieverkossa. Tieturvallisuuden 
vaikutusarvioinneilla on määrä osoittaa 
strategisella tasolla infrastruktuurihankkeen 
eri suunnitteluvaihtoehtojen vaikutukset 
tieturvallisuuteen. Turvallisuusauditoinneilla 
on lisäksi määrä kartoittaa 
yksityiskohtaisesti 
tieinfrastruktuurihankkeeseen liittyvät 
vaaratekijät. Näin ollen on 
tarkoituksenmukaista vahvistaa 
tieturvallisuuden vaikutusarviointeihin ja 
turvallisuusauditointeihin sovellettavat 
menettelyt, jotta voidaan parantaa 
tieinfrastruktuurien turvallisuutta Euroopan 
laajuisessa tieverkossa; tämä ei koske 
tietunneleita, jotka kuuluvat Euroopan 
laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta 
koskevista vähimmäisvaatimuksista 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/54/EY soveltamisalaan.

laajuisessa tieverkossa. Tieturvallisuuden 
vaikutusarvioinneilla on määrä osoittaa 
strategisella tasolla infrastruktuurihankkeen 
eri suunnitteluvaihtoehtojen vaikutukset
tieturvallisuuteen. Turvallisuusauditoinneilla 
on lisäksi määrä kartoittaa 
yksityiskohtaisesti 
tieinfrastruktuurihankkeeseen liittyvät 
vaaratekijät ja/tai potentiaaliset heikkoudet. 
Näin ollen on tarkoituksenmukaista 
vahvistaa tieturvallisuuden 
vaikutusarviointeihin ja 
turvallisuusauditointeihin sovellettavat 
menettelyt, jotta voidaan parantaa 
tieinfrastruktuurien turvallisuutta Euroopan 
laajuisessa tieverkossa; tämä ei koske 
tietunneleita, jotka kuuluvat Euroopan 
laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta 
koskevista vähimmäisvaatimuksista 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/54/EY soveltamisalaan.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Jo käytössä olevien teiden 
turvallisuustasoa olisi parannettava 
suuntaamalla investointeja niihin 
tieosuuksiin, joilla onnettomuuksia tapahtuu 
eniten tai joilla niitä voidaan vähentää 
eniten. Jotta kuljettajat voisivat muuttaa 
käyttäytymistään ja noudattaa paremmin 
liikennesääntöjä, erityisesti 
nopeusrajoituksia, kuljettajien tulisi saada 
tieto onnettomuusalttiista tieosuudesta ennen 
saapumistaan sille.

(5) Jo käytössä olevien teiden 
turvallisuustasoa olisi parannettava 
suuntaamalla investointeja niihin 
tieosuuksiin, joilla onnettomuuksia tapahtuu 
eniten tai joilla niitä voidaan vähentää 
eniten. Jotta kuljettajat voisivat muuttaa 
käyttäytymistään ja noudattaa paremmin 
liikennesääntöjä, erityisesti 
nopeusrajoituksia, kuljettajien tulisi saada 
tieto onnettomuusalttiista tieosuudesta ennen 
saapumistaan sille. Suojattomiin 
tienkäyttäjiin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Tieverkon turvallisuusjohtamisella voi 
olla merkittävä vaikutus jo heti sen 
käyttöönoton jälkeen. Kun 

(6) Tieverkon turvallisuusjohtamisella voi 
olla merkittävä vaikutus jo heti sen 
käyttöönoton jälkeen. Kun 
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onnettomuusalttiit osuudet on selvitetty ja 
korjaavat toimenpiteet toteutettu, 
turvatarkastusten merkitys 
ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä kasvaa.
Säännölliset tarkastukset ovat olennainen 
keino ehkäistä kaikkiin tien käyttäjiin, 
mukaan luettuina suojattomat tielläliikkujat, 
kohdistuvia vaaroja, myös tietöiden 
tapauksessa.

onnettomuusalttiit osuudet on selvitetty ja 
korjaavat toimenpiteet toteutettu, 
turvatarkastusten merkitys 
ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä kasvaa. 
Säännölliset tarkastukset ovat olennainen 
keino ehkäistä kaikkiin tien käyttäjiin, 
mukaan luettuina suojattomat tielläliikkujat, 
kohdistuvia vaaroja, myös tietöiden 
tapauksessa. Liikenteen hallinnan 
infrastruktuuriin ja sen 
viestintäjärjestelmiin kiinnitetään erityistä 
huomiota, koska ne ovat merkittävässä 
asemassa kriisitilanteita hoidettaessa.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Tieturvallisuuden korkean tason 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
sovellettava infrastruktuurin 
turvallisuusjohtamisen suuntaviivoja.
Suuntaviivojen ilmoittaminen komissiolle ja 
säännöllinen raportointi niiden 
täytäntöönpanosta mahdollistaa sen, että 
infrastruktuurien turvallisuutta voidaan 
parantaa järjestelmällisesti yhteisön tasolla 
ja siirtyä ajan mittaan kohti tehokkaampaa 
järjestelmää. Lisäksi muut jäsenvaltiot 
voivat suuntaviivojen täytäntöönpanoa 
koskevan raportoinnin ansiosta yksilöidä 
tehokkaimmat ratkaisut, ja ennen-
jälkeentutkimuksista saatavan tiedon 
järjestelmällisen kokoamisen pohjalta 
voidaan valita tehokkaimmat toimenpiteet 
tulevaa toimintaa varten.

(8) Tieturvallisuuden korkean tason 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
sovellettava infrastruktuurin 
turvallisuusjohtamisen suuntaviivoja.
Suuntaviivojen ilmoittaminen komissiolle ja 
säännöllinen raportointi niiden 
täytäntöönpanosta mahdollistaa sen, että 
infrastruktuurien turvallisuutta voidaan 
parantaa järjestelmällisesti yhteisön tasolla 
ja siirtyä ajan mittaan kohti tehokkaampaa 
järjestelmää. Lisäksi muut jäsenvaltiot 
voivat suuntaviivojen täytäntöönpanoa 
koskevan raportoinnin ansiosta yksilöidä 
tehokkaimmat ratkaisut, ja ennen-
jälkeentutkimuksista saatavan tiedon 
järjestelmällisen kokoamisen pohjalta 
voidaan valita tehokkaimmat toimenpiteet 
tulevaa toimintaa varten. Suojattomiin 
tienkäyttäjiin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota.

Tarkistus 7
1 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Tätä direktiiviä sovelletaan Euroopan 
laajuisen tieverkon teihin riippumatta siitä, 
ovatko ne suunnitteluvaiheessa, rakenteilla 
vai käytössä.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan Euroopan 
laajuisen tieverkon teihin ja niiden 
infrastruktuuriin riippumatta siitä, ovatko 
ne suunnitteluvaiheessa, rakenteilla vai 
käytössä.
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Tarkistus 8
2 artiklan 4 alakohta

(4) ’turvallisuusauditoinnilla’ tarkoitetaan 
yksityiskohtaista, järjestelmällistä ja teknistä 
turvallisuuden tarkastusta, joka koskee 
tieinfrastruktuurihankkeen 
suunnittelunäkökohtia ja kattaa kaikki 
vaiheet suunnittelusta käyttöönottoon;

(4) ’turvallisuusauditoinnilla’ tarkoitetaan 
yksityiskohtaista, järjestelmällistä ja teknistä 
turvallisuuden tarkastusta, joka koskee 
tieinfrastruktuurihankkeen 
suunnittelunäkökohtia ja kattaa kaikki 
vaiheet suunnittelusta käyttöönottoon sekä 
liikenteen sääntelyyn tarvittavaa 
infrastruktuuria;

Tarkistus 9
2 artiklan 7 alakohta

(7) ’turvatarkastuksella’ tarkoitetaan 
käytössä olevan tien turvallisuuden 
säännöllistä tarkastusta;

(7) ’turvatarkastuksella’ tarkoitetaan 
käytössä olevan tien ja liikenteen 
sääntelyyn tarvittavan infrastruktuurin 
turvallisuuden säännöllistä tarkastusta;

Tarkistus 10
2 artiklan 9 a alakohta (uusi)

(9 a) 'suojattomalla tienkäyttäjällä' 
jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja 
kaksipyöräisen moottoriajoneuvon käyttäjiä 
sulkematta kuitenkaan pois muita ryhmiä, 
joita voidaan pitää suojattomina. 

Tarkistus 11
4 artiklan 3 kohta

3. Auditoinnin on oltava erottamaton osa 
infrastruktuurihankkeen suunnittelua, ja se 
on toteutettava toteuttavuustutkimusten, 
suunnitelmaluonnoksen ja yksityiskohtaisen 
suunnittelun vaiheissa, viimeistelyvaiheessa 
sekä käytön alkuvaiheessa.

3. Auditoinnin on oltava erottamaton osa 
infrastruktuurihankkeen suunnittelua, ja se 
on toteutettava toteuttavuustutkimusten, 
suunnitelmaluonnoksen ja yksityiskohtaisen 
suunnittelun vaiheissa, viimeistelyvaiheessa 
ja käytön alkuvaiheessa sekä lisäksi 
huippukäytön sääntelyvaiheessa ja/tai 
poikkeuksellisten olosuhteiden varalta.

Tarkistus 12
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4 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
auditoija osoittaa turvallisuuden kannalta 
ratkaisevat suunnittelutekijät 
infrastruktuurihankkeen kussakin vaiheessa 
ja tekee ehdotuksia siitä, miten mahdolliset 
havaitut turvallisuuspuutteet voidaan korjata.
Jos turvallisuuspuutteita todetaan 
auditoinnin aikana, mutta suunnittelua ei 
muuteta ennen asianomaista liitteessä II 
mainittua vaihetta, toimivaltaisen 
organisaation on ilmoitettava syyt tähän 
kyseisen raportin liitteessä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
auditoija osoittaa turvallisuuden kannalta 
ratkaisevat suunnittelutekijät 
infrastruktuurihankkeen kussakin vaiheessa 
ja tekee ehdotuksia siitä, miten mahdolliset 
havaitut turvallisuuspuutteet voidaan korjata.
Suojattomiin tienkäyttäjiin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Jos turvallisuuspuutteita 
todetaan auditoinnin aikana, mutta 
suunnittelua ei muuteta ennen asianomaista 
liitteessä II mainittua vaihetta, toimivaltaisen 
organisaation on ilmoitettava syyt tähän 
kyseisen raportin liitteessä.

Tarkistus 13
5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
turvallisuuden parantamisesta käytössä 
olevassa tieverkossa. Niiden on 
varmistettava, että onnettomuusalttiiden 
tieosuuksien hallinta ja tieverkon 
turvallisuusjohtaminen toteutetaan tieverkon 
vuositarkastelun perusteella liitteen III 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
turvallisuuden parantamisesta käytössä 
olevassa tieverkossa. Niiden on 
varmistettava, että onnettomuusalttiiden 
tieosuuksien hallinta ja tieverkon 
turvallisuusjohtaminen toteutetaan tieverkon 
vuositarkastelun perusteella liitteen III 
mukaisesti. Suojattomiin tienkäyttäjiin on 
kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tarkistus 14
5 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Jäsenvaltioiden on arvioitava kunkin 
3 kohdassa tarkoitetun tieosuuden osalta, 
missä määrin liitteessä III olevan 3 kohdan 
e ja f alakohdan mukaisilla korjaavilla 
toimenpiteillä voidaan vähentää vakaviin 
loukkaantumisiin ja kuolemiin johtavia 
onnettomuuksia seuraavien kolmen vuoden 
aikana, sekä kunkin korjaavan toimenpiteen 
kustannukset.

Jäsenvaltioiden on arvioitava kunkin 
3 kohdassa tarkoitetun tieosuuden osalta, 
missä määrin liitteessä III olevan 3 kohdan 
e ja f alakohdan mukaisilla korjaavilla 
toimenpiteillä voidaan vähentää vakaviin 
loukkaantumisiin ja kuolemiin johtavia 
onnettomuuksia seuraavien kolmen vuoden 
aikana, sekä kunkin korjaavan toimenpiteen 
kustannukset. Suojattomiin tienkäyttäjiin on 
kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tarkistus 15
6 artiklan 1 kohta
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1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen teiden 
osalta tehdään turvatarkastukset, jotta 
voidaan määritellä tieturvallisuusriskit ja 
ehkäistä onnettomuuksia.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen teiden ja 
niiden infrastruktuurin osalta tehdään 
turvatarkastukset, jotta voidaan määritellä 
tieturvallisuusriskit ja ehkäistä 
onnettomuuksia.

Tarkistus 16
6 artiklan 2 kohta

2. Turvatarkastukset ovat rutiinitarkastuksia 
sekä tietöiden tarkastuksia. Ne on tehtävä 
liitteessä III esitettyjen perusteiden 
mukaisesti.

2. Turvatarkastukset ovat rutiinitarkastuksia 
sekä tietöiden tarkastuksia ja 
poikkeuksellisten olosuhteiden varalta 
tehtäviä tarkastuksia. Ne on tehtävä 
liitteessä III esitettyjen perusteiden 
mukaisesti.


