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LAUSUNTO LUONNOKSESTA LIIKENNETURVALLISUUSSTRATEGIAKSI 
 
Suomen Metsästäjäliitto lausuu esityksen kohteena olevasta strategialuonnoksesta 
seuraavaa: 
 
Taustaa 
 
Liikenneturvallisuusstrategian valmistelussa määritetään tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi 
tehokkaat ja vaikuttavat keinot, joiden avulla liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa kaikissa 
liikennemuodoissa. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen kokonaisvaltaisesti ja 
luoda edellytyksiä liikenteen turvalliseen kehitykseen tulevaisuudessa, ottaen erityisesti 
huomioon liikenteen digitalisaation ja automatisaation sekä liikennekäyttäytymisen. Strategian 
lisäksi valmistellaan toimenpideohjelma, jotta strategiassa asetetut tavoitteet saavutettaisiin. 
 
Strategia on kokonaisvaltainen, eli sen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta kaikkien 
liikennemuotojen osalta. Tämä lähestymistapa on Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan oikea. 
Valmisteltava liikenneturvallisuusstrategia tulee olemaan pitkän aikavälin strategisen 
ohjauksen väline. Metsästäjäliitto pitää myös hyvänä asiana, että liikenneturvallisuusstrategia 
valmistellaan laajassa, poikkihallinnollisessa sidosryhmäyhteistyössä. 
   
Toimenpiteistä 
 
Esityksessä on listattuna toimenpiteitä, jolla liikenneturvallisuutta pyritään strategian 
mukaisesti parantamaan. Metsästäjäliitto ottaa kantaa strategiaan erityisesti riistaan ja 
liikenteeseen liittyvästä näkökulmasta. 
 
Toimenpiteessä 85 parannetaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta tietopohjaa hirvieläinten 
kannan koon asettamisen tueksi. Laaditaan asialle valtakunnalliset yleislinjaukset huomioiden 
sen, että kannan kokotavoitteet asetetaan hirvitalousaluekohtaisesti. Metsästäjäliitto pitää 
tärkeänä, että hirvieläinkantojen koko on maassamme tasolla, joka on yhteiskunnallisesti 
hyväksyttävä ja riistakolarien määrät pysyvät hallittavissa. 
 
Toimenpiteessä 86 hirvieläinkantojen säätelyssä otetaan osaltaan huomioon hirvieläinten 
aiheuttamien liikennevahinkojen säilyminen kohtuullisella tasolla. Riistahallinto toimii 
yhteistyössä liikenneturvallisuudesta vastaavien tahojen kanssa. Metsästäjäliitto näkee 
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hirvieläinkantojen säätelyn jatkossakin keskeisimmäksi keinoksi vaikuttaa 
liikenneturvallisuuteen hirvieläinkolarien osalta. Säätelyn toteuttavat käytännössä 
metsästysseurat, joiden edustajana Metsästäjäliitto maassamme toimii.  
 
Toimenpiteessä 87 puuston raivauksiin maanteiden suoja-alueilla sekä riista-aitojen ja 
vihersiltojen tekemiseen pyritään varaamaan rahoitusta. Puuston raivauksen malleja 
kehitetään ja otetaan hyviä käytäntöjä laajemmin käyttöön. Metsästäjäliitto näkee tärkeänä 
kehittää edelleen riistaa varten tieympäristössä tehtäviä järjestelyjä. Tutkimusten mukaan on 
erittäin tärkeää, että riistan liikkumista tiealueen yli edistävät ratkaisut sijoitetaan juuri oikeaan 
paikkaan ja toteutetaan rakenteellisesti siten, että riistaeläimet myös niitä käyttävät. On 
yhteiskunnan varojen tehokkaan käytön kannalta ensiarvoisen tärkeää, että riistalle tarkoitetut 
vihersillat ja alikulut ovat oikeissa paikoissa ja rakenneratkaisuiltaan toimivia. Riistan 
tienylityspaikat ovat parhaiten juuri alueen metsästäjien ja metsästysseurojen tiedossa. Tätä 
tietoa tulee myös hyödyntää aiempaa paremmin ja aktiivisesti. 
 
Toimenpiteessä 88 lisätään tietoisuutta hirvieläinonnettomuuksista jatkamalla Hirvimerkki-
kampanjaa, jossa Metsästäjäliitto on pitkään ollut toimijana mukana. Metsästäjäliitto näkee 
tärkeänä hirvieläinonnettomuustietoisuuden lisäämisen jatkamisen kampanjoinnin kautta ja 
tarjoaa mielellään siihen edelleen osaamistaan. Lisäksi liitto näkee myös yhtenä 
kehittämiskohteena hirvieläinonnettomuuksien paikkatietojen jakamisen autoilijoiden 
navigaattoreihin avoimen datan rajapinnan kautta. Tähän kehitystyöhön tulisi liiton mielestä 
lisätä resursseja. 
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