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ALKUSANAT 

Vuonna 1982 käynnisti TVH kunnossapidon laatutasotutki-

muksen. Tutkimuksen esiselvitysvaiheessa päätettiin tehdä 

esiselvitykset tutkimukseen liittyvillä eri alueilla. 

Oheinen raportti on liikenneturvallisUutta ja kunnossa-

pitoa koskeva esiselvitys. Raporttiin on koottu olemassa 

olevaan tietoon perustuvat näkemykset kunnossapidon toi-

menpiteiden vaikutuksista liikenneturvallisuuteen ja keli- 

olosuhteisiin. Raportti on laadittu liikennetoimistossa 

diplomi-insinööri Matti Roineen johdolla. 

Yli-insinööri 	K. Härkänen 



TI IVISTELMY 

Kunnossapidon laatutasoa koskevien tutkimusten pohjaksi laa-

dittiin esiselvitykset tutkimuksen eri osa-alueilla. Liiken-

neturvallisuuden osalta esiselvityksessä käytiin läpi lähin-

nä suomalaiset ja muut pohjoismaiset kunnossapidon toimen- 

piteitä koskevat liikenneturvallisuustutkimukset. Tehdyssä 

selvityksessä tarkasteltiin myös onnettomuusriskiä eri olo-

suhteissa ja viimeaikaista onnettomuuskehitystä. 

Talvikeleillä tapahtuneiden onnettomuuksien osuus on kasva-

nut viime vuosina kolmestakymrnenestä prosentista runsaaseen 

neljäänkymmeneen prosenttiin. Tehtyjen selvitysten mukaan 

talvikelien turvallisuusongelmia on nimenomaan päätieverkol-

la. Onnettomuusriskin on todettu vaihtelevan huomattavasti 

eri olosuhteiden mukaan. Riskiä voidaan pienentää erityises-

ti silloin, kun huonon kelin lisäksi ajo-olosuhteisiin vai-

kuttavat pimeys ja sää haittaavat näkyvyyttä. Liukkauden 

torjunnan merkitys on todettu suureksi nimenomaan alkutal-

vesta. Selvityksissä on arvioitu, että onnettomuuksien koko-

naismäärä vähenisi Suomessa 20-30 prosenttia, jos talvikelit 

voitaisiin kokonaan poistaa. 

Pohjoismaissa saatujen tutkimustulosten perusteella ei voitu 

tehdä varmoja johtopäätöksiä suolauksen vaikutuksista lii-

kenneturvallisuuteen. Monet tutkimukset kuitenkin puoltavat 

suolausta yleisenä liikenneturvallisuutta parantavana toi-

menpiteenä. Toimenpiteen käyttöön liittyviä näkökohtia sel-

vitellään edelleen eri pohjoismaissa. 

Päällysteiden kunnossapidon on todettu vähentävän onnetto-

muusmääriä. Nopealiikenteisten pääteiden urautuminen lisää 

onnettomuusriskiä sekä märällä kelillä että talvisissa ajo-

olosuhteissa. Sorateiden pääli ystäminen ilman riittävää tien 

suuntauksen parantamista lisää TVH:n tekemien selvitysten 

mukaan myös onnettomuusriskiä. 

Liikenteenohjaustoimenpiteillä voidaan usein säädellä lii- 

kenteen käyttäytymistä. Liikenteenohjaustoimenpiteistä mm. 



reunapaaluilla, taustamerkeillä ja heijastavilla reunavii-

voilla on tehtyjen tutkimusten mukaan turvallisuutta paran-

tava vaikutus. 

Tehtyjen tutkimusten mukaan kunnossapidon eri toimenpiteillä 

voidaan usein huomattavastikin vaikuttaa teiden liikennetur-

vallisuuteen. Toimenpiteiden suuntaamisella turvallisuuden 

kannalta tarkoituksenmukaisiin kohteisiin ja niiden ajoituk-

sella on keskeinen merkitys pyrittäessä parantamaan liikenne- 

turvallisuutta. 



vvs/Utredning av underhAllets kva1itetsniv 

projekt 7, Underhll och trafiksäkerhet 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelSefl, trafikbyrn 

Fack 33, 00521 Helsingfors 52, Finland 

SAMMANDRAG 

Med hjälp av befintlig kunskap och litteratur försöker man i 

utredningen kartlägga olika underh1lstgärderS inverkan  p 

trafiksäkerheten. 

1 utredningen har ocks& olycksrisker i olika förhllanden och 

den senaste olycksutvecklingen studerats. Andelen olyckor sorn 

skett i vinterväglag (snö-/isbelagd) har de senaste ren vuxit 

frn en tredjedel till drygt fyrtio procent. Enligt gjorda ut-

redningar finns det trafiksäkerhetsprOblem i samband rned ym-

terväglag speciellt p huvudvägnätet. Olycksrisken har konsta-

terats variera betydligt beroende p förh1landena. Risken kan 

speciellt minskas dP körförhllandena förutorn av dligt väglag 

dessutom försvras av nedsatt sikt p grund av mörker och vä-

deriek. Halkbekämpningens betydelse har konstaterats vara stor 

speciellt p förvintern. Man har uppskattat, att det totala 

antalet olyckor i Finland skulle minska med 20-3 0 procent, om 

vinterväglag heit kunde avlägsnas. 

1 utredningen har man gtt igenom olika underhllstgärders 

inverkan p trafiksäkerheten. Underhll av beläggning har kons-

taterats minska olycksantalet. Ä andra sidan ökar beläggning 

av grusväg utan ordentlig förbättring av linjeföringen olycks-

risken. Av vinterunderh1ls.tgärderna är bedömningarna av ef-

fekterna försiktigast beträffande saltning och tgärdens ef-

fekter har i ailmänhet bedömts vara rätt sm. Av trafikregle-

ringstgärderna har kantstolpar, markeringspilar och reflek-

terandekantmarkeringar konstaterats ha en säkerhetsökande 

effekt. Hait väglag kan aldrig heit avlägsnas med underhlls- 

tgärder. Genom riktig inriktning i rum och insättning i tid 

kan trafiksäkerheten dock pverkas. 
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1. JOHDANTO 

Tämä esiselvitysraportti on osa kunnossapidon laatutasotut-

kimusta, joka puolestaan liittyy meneillään olevaan kunnos-

sapidon laatutasostandardien uusimiseen. Tavoitteena on ol-

lut selvittää olemassa olevan kirjallisuuden ja tietouden 

perusteella, mitkä ovat kunnossapidon eri toimenpiteiden 

vaikutukset liikenneturvallisuuteen. Koska aihepiiriä on 

tutkittu vähän, selvityksessä on käsitelty myös eri keliolo-

suhteiden turvallisuusvaikutuksia. 

Tilastojen mukaan talvikeleillä tapahtuneiden onnettomuuk-

sien osuus on vuosina 1978-81 kasvanut yleisillä teillä ko-

ko maassa. Esimerkiksi kaikkien talvikelionnettomuuksien 

osuus kasvoi kyseisellä aikavälillä koko maassa 33 prosen-

tista 42 prosenttiin. Kehitys on samankaltainen myös vam-

moihin ja kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. Eroja on 

eri tie- ja vesirakennuspiirien välillä. 

Liikennetoimistossa tehdyn laskelman /27/ mukaan onnetto-

muuksien kokonaismäärä vähenisi 20-30 prosentilla, jos tai-

vikelit saataisiin kokonaan pois. Henkilövahinkoon johtavia 

onnettomuuksia voitaisiin samalla tavalla vähentää 20-25 

prosentilla. On myös tutkittu kuolemaan johtaneiden liiken-

neonnettomuuksien välittömiä ja taustasyitä. Eräässä liiken-

nevahinkojen tutkijalautakuntien raportissa /35/ keli ja 

kunnossapidon puute oli välittömänä syynä noin neljässä pro-

sentissa tutkituista onnettomuuksista. Taustasyinä keli, 

luminen tai jäinen tienpinta sekä myös kunnossapidon puute 

olivat 15 prosentissa onnettomuuksista. 
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2. KUNNOSSAPITOTOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

2.1 Hoitotoimenpiteet 

Hoito on päällysteiden paikkausta, sorateiden tasausta, pö-

lynsidontaa, lumen aurausta, liukkaudentorjuntaa, lautta-

liikenteen ylläpitoa yms. Hoidolla varmistetaan teiden päi-

vittäinen liikennekelpoisuus. 

Talvihoidon ajoitus 

Alkutalvesta tapahtuu runsaasti hukkaan kelin onnettomuuk-

sia liukkauden yllättävyydestä ja kuljettajien tottumatto-

muudesta johtuen. Alkutalvesta pitäisi tehtyjen selvitysten 

mukaan ylläpitää keskimääräistä parempaa kunnossapidon tasoa 

/13/. 

LiukkaudentOrjUnta, suolaus 

Suolauksen liikenneturvalhisuusvaikUtUkSia on pyritty 

monissa yhteyksissä tutkimaan. Suolauksen hisäämisen 

vaikutusten suhteen tutkimusten kannanotot ovat varo-

vaisia. Tarkkaa vaikutusta ei tunneta. Esille on tuo-

tu myös näkemys, jonka mukaan hiukkaiden kelien vähen-

tyminen lisää jäljelle jäävien liukkaiden kelien on-

nettomuusastetta pitäen näin kokonaisonnettorflUUSmääräfl 

entisehlä tasollaan /9/. 

On arvioitu, että Keski-Ruotsissa voidaan keskitalvel- 

- 	la tapahtuvien onnettomuuksien lukumäärää vähentää 

- 	suolauksella 3 %. Sitä vastoin Etelä-Ruotsissa suolaus 

samana aikana lisäsi onnettomuusmäärää 6 % /16/. 

Eräässä norjalaisessa tutkimuksessa todetaan sikäläis-

ten tulosten antavan perusteita käsitykselle, että 

suolaus vähentäisi onnettomuuksien määrää /25/. Tulos-

ta pidetään kuitenkin epävarmana johtuen tutkimusai-

neiston pienuudesta. 
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KunnossapitOa ja liikenneturvallisuUtta koskeneessa 

TVH:n selvityksessä todettiin, että niissä tie- ja ve-

sirakennuspiireiSSä, joissa tapahtuu suhteellisen vä-

hän talvikelionnettomuuksia on yleensä käytetty huo-

mattavasti enemmän suolaa kilometriä ja vuotta kohti 

kuin piireissä, joissa tapahtuu paljon talvikelionnet- 

tomuuksia /19/. 

Kymen tie- ja vesirakennuspiiriä koskeneessa tutkimuk-

sessa /17/ todetaan, että suolan runsaammalla käytöllä 

on pystytty tasaamaan talvi- ja kesäajan onnettomuus- 

asteiden eroja piirin tiemestaripiireissä. 

Teillä, joiden liikennemäärät ovat suuria, liukkauden 

ennakoiva torjunta on tarpeen. Ainoa käyttökelpoinen 

menetelmä on suolaus /15/. 

Suomessa tehdyssä suolaamaton tie -kokeilussa todet-

tiin, että suhteellisesti ottaen tapahtui onnettomuuk-

sia suolaamattomalla tiellä huomattavasti vähemmän 

kuin suolatulla. Onnettomuuksien vakavuusaste oli suu-

rin suolatuilla teillä /34/. Tulos selittynee sillä, 

että huonommissa tieolosuhteissa ajettiin hitaammin ja 

oltiin ilmeisesti muutoinkin enemmän varuillaan /19/. 

Liukkaudentorjunta, hiekoitus 

Hiekoituksella voidaan vaikuttaa tienpinnari kitkaan. 

Eräässä tutkimuksessa hiekoitus lisäsi kitkaa keski-

määrin 0,09. Hiekoituksella saavutettu kitka huononee 

ajan kuluessa ja saavutettu kitkan lisäys on menetetty 

noin 300 ohittaneen auton jälkeen /7/. Hiekoitus vä-

hentää onnettomuuksia vaikutusaikana 30-40 % /16/. 

Jäisen tien vesihiekoitus pidentää hiekoituksen vaiku-

tusaikaa ja antaa paremman alkukitkan kuin pelkkä hie-

koitus. 



Taulukko 1. Yhteeriveto talvihoitotoirrienpiteiden turvalli-

suusvaikutuksista 

Toimenpide Vaikutus Huomio 

Liukkauden Alentaa merkittävästi onn.ris- 
torjunta kiä /20/ 

Auraus - turvallisuusvaikutuksia ei 
tunneta /16/ (ruots.) 

- vaikuttaa kestopäällyste- 
tyillä teillä turvallisuu- 
teen /18/ 

- vähentäminen lisää lumike- 
lien onnettomuuksia /19/ 

Hiekoitus - onnettomuuksien määrä vähe- 
nee 30-40 % /16/ 	1) (ruots.) 

Suolahiekoitus - voi vähentää kitkaa /7/ (ruots.) 

Suolaus - onnettomuuksien määrä voi 
muuttua +3.. .-6 % /16/ 	1) (ruots.) 

- suolaus ei vaikuta talvi- 
ajan onnettomuuksien koko- 
naismäärään /9/ (ruots.) 

- on perusteita olettaa että 
onnettomuudet vähenevät 
/25/ (norj.) 

- suolaamattomalla tiellä 
kitka-arvot keskimäärin 
0.2 yksikköä pienemmät kuin 
suolatulla tiellä. Ei vai- 
kutusta onn.määriin. Ammat- 
tiautoilijoiden enemmistö 
suoritetussa kyselyssä vas- 
tusti suolaamattomia teitä 
/34/ (suom.) 

1) Jos toimenpidettä lisätään nykytasoon nähden niin paljon, 
että sen maksirnaaliset vaikutusmandollisuudet tulevat 
hyödynnettyä 



LiukkaudentOrjunta, auraus, lumen ja sohjon poisto 

TVH:n tekemässä ja vuonna 1980 julkaisemassa selvityk-

sessä /19/ on todettu, että auraussuoritteet ovat vii-

me vuosina tasaisesti vähentyneet. Samanaikaisesti lu-

misen kelin onnettomuuksien määrät ovat lisääntyneet. 

Toisaalta eräässä ruotsalaisessa tutkimuksessa tode-

taan, että aurauksen turvallisuusvaikutusta ei vielä 

riittävän tarkkaan tunneta vaikutuksien arvioimiseksi 

/16/. 

Tienpitäjän turvallisuustyössään saamien kokemusten 

mukaan kevyen liikenteen väylien ja tien pientareiden 

auraarnatta jättäminen tai auraamisen viivästyininen 

lisää kevyen liikenteen onnettomuuksia talvella, koska 

silloin kevyt liikenne siirtyy ajoradalle. 

Kesähoito 

Kesähoidon, pölynsidonnan, sorateiden tasauksen ja paikkauk-

sen vaikutuksista liikenneturvallisuuteen on vain vähäisesti 

tutkimustuloksia. Myöskään päällysteiden paikkauksen merki-

tyksestä ei ole toistaiseksi tietoja käytettävissä. 

Liikenteen ohjaus 

Tehtyjen tiemerkintöjen ja liikennemerkkien kuntoon 

liittyvien kunnossapidon hoitotoimenpiteiden merkityk-

sestä liikenteen turvallisuudelle ei ole saatavilla 

tutkimustuloksia. Sen sijaan toteutetuilla liikenteen-

ohjaustoimenpiteillä on eri tutkimusten mukaan voitu 

parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta. 

Optisen ohjauksen parantamismenetelmiä käsittelevässä 

tutkimuksessa /30/ on todettu reunapaaluilla voitavan 

vähentää yksittäisonnettomuuksia pimeässä 8 prosent-

tia. Aineiston pienuudesta johtuen tutkimuksessa ei 

ole pystytty varmuudella osoittamaan toirnenpiteen mer-

kitystä liikenneturvallisuudelle. Taustamerkeillä on 

todettu voitavan vähentää onnettomuusmäärää puolella. 
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Tutkimuksen mukaan näyttää myös, että aurausviitoilla 

olisi vähentävää vaikutusta pimeässä tapahtuvien on-

nettomuuksien määrään. 

Englannissa tehtyjen tutkimusten mukaan valoa heijas-

tavien reunaviivojen käyttö vähentää liikenneonnetto-

muuksia. Kokeiluissa onnettomuudet vähenivät pimeällä 

37-42 prosenttia. Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa 

heijastavilla reunaviivoilla on todettu olevan onnet-

tomuuksien kokonaismäärää pienentävää vaikutusta. Sak-

san Liittotasavallassa tehtyjen tutkimusten mukaan 

vähenemä on 20-25 prosenttia /32/. 

Vesakon raivaus la viheraluetyöt 

Tienvarsivesakot vähentävät mandollisuuksia havaita 

hirvieläimiä riittävän ajoissa. Toisaalta ne saatta-

vat myös houkutella eläimiä teiden varsille. Erään 

ruotsalaisen tutkimuksen /31/ mukaan tienvierialuetta 

tulisi raivata 20-30 metrin leveydeltä, jotta raivauk-

sella olisi liikenneturvallisuudelle merkitystä pyrit-

täessä luomaan olosuhteet, joissa autoilija ehtisi 

väistää tielle ryntäävän hirvieläimen. 

Vesakon raivauksen välittömistä turvallisuusvaikutuk-

sista ei ole toistaiseksi saatu täsmällisiä tutkimus-

tuloksia. Tehtyjen tutkimusten mukaan raivaukset ovat 

tärkeitä nimenomaan näkemien säilyttämisen vuoksi. 

2 . 2 Kunnostustoimenpiteet 

Kunnostus on päällysteiden uusimista, sorateiden kulutusker-

roksen vahvistamista ja kuivatukseen liittyvien rakenteiden 

kunnostamista. Kunnostuksella säilytetään päällysteiden kun-

to ja ehkäistään tierakenteiden kuluminen. 
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päällysteiden uusiminen 

Erään ruotsalaisen tutkimuksen mukaan päällysteen pitäminen 

kunnossa vähentää onnettomuusmäärää 5 prosenttia /16/. TVH:n 

tekemässä kestopäällysteen uusimisen vaikutusta liikennetur-

vallisuuteen selvittävässä tutkimuksessa päädyttiin tulok-

seen, että uudelleen päällystäminen parantaa liikenneturval-

lisuutta. Tutkimuksen mukaan päällystämisvuotta seuranneena 

vuonna tapahtui onnettomuuksia runsas kandeksan prosenttia 

vähemmän kuin päällystämisvuotta edeltäneenä vuonna. Uudel-

leen päällystämisestä aiheutuvia vaikutuksia näyttävät tut-

kimuksen mukaan olevan muunmuassa suistumisten yleistyminen 

pimeällä, valaisemattomilla teillä ja yhteenajojen vähenemi-

nen hyvissä keliolosuhteissa /29/. 

Yhdysvalloissa on tutkittu päällystämisen vaikutusta onnet-

tomuusasteeseen tieställä. Tutkimuksessa ei ole pystytty var-

muudella osoittamaan toimenpiteen merkitystä liikenneturval 

lisuudelle /36/. 

2. 3 RakenteenparantamiSen vaikutukset 

Rakenteen parantaminen on lähinnä tien kantavuuden vahvista-

mista ja sorateiden päällystämistä. Rakenteen parantamistöi-

tä tehdään yleensä vain silloin, kun hoito- ja kunnostustyöt 

sen sallivat. 

Sorateiden päällystämisen vaikutusta liikenneturvallisuuteen 

on ns. tehostetun kunnossapidon yhteydessä selvitetty /33/ 

• 	ennen-jälkeen menetelmällä. Tutkimuskohteena oli 810 kilo- 

metriä sorateitä, jotka päällystettiin öljysoralla vuosina 

1970 ja 1971. Vertailuteitä oli 1834 km. TutkimuskohteisSa 

tapahtui ennen tehostetun kunnossapidon toteuttamista 165 

liikenneonnettomuutta ja sen jälkeen 202 liikenneonnettomuut-

ta. Vertailukohteissa tapahtui vastaavana aikana 547 ja 480 

liikenneonnettomuUtta. Selvityksessä todettiin, että onnet-

tomuuksien kokonaismäärä kasvoi 22 %, henkilövahinkoihin 

johtaneiden onnettomuuksien määrä kasvoi 46 % ja yksittäis- 



onnettomuuksien määrä kasvoi 69 % tehostetun kunnossapidOn 

toteuttamisen jälkeen. 

Taulukko 2. KunnostustOimenPiteiden, vesakon raivauksen ja 

rakenteen parantamisen turvallisuusvaikutuksia 

Toimenpide Kohde Vaikutus Huomio 

Uudelleen pääl- Päällystetyt, Vähentää kaikkia on- 

lystäminen urautuneet tiet nettomuuksia 8 % /29/ 

päällysteiden Vähentää onnettomuuk- Maksimaalinen 

kunnossapitO aja 5 % /10/ vaikutusmand. 
RuotsiSsa ny- 
kyt ilantuessa 

KuivatukSefl Voidaan vaikuttaa tien- 
kunnossapito pinnan liukkauteen /23/ 

Vesakon raivaus Luiskat, vie- Vaikutusta onn.määriin 
rialueet, 	näke- ei ole tutkittu, 	vie- 
mien parantami- rialuetta tulisi rai- 
nen ja luiskiin vata 20-30 metrin le- 
vesoja syömään. veydeltä, 	jotta olisi 
tulevien hirvien merkitystä /31/ 
torj unta 

Rakenteen pa- Sorateiden pääl- Onriettom. 	kokonaismää- (suom.) 

rantaminen lystäminen rä kasvoi 22 %, 	henk. 
vah.onn. 	lisääntyivät 
46 % ja yksittäisonn. 
69 % /33/ 

2.4 Kevyen liikenteen väylät ja pientareet 

Kevyen liikenteen väylien heikko kunto vaikuttaa väylien 

käyttöön. RoutavauriOt, kohoumat rumpujen kohdalla kevyen 

liikenteen teillä ovat aiheuttaneet polkupyöräoflflettOmUUk-

sia. Kevyen liikenteen teiden päällysteissä olevat vauriot, 

varsinkin pituussuuntaiset halkeamat lisäävät polkupyörien 

onnettomuusriskiä. Tien päällystevauriOt varsinkin piennar-

alueella olevat päällystemurtumat voivat vaarantaa liikenne-

turvallisuutta. Uusi tieliikennelaki sallii pientareen tila-

päisen käytön väistämistarkoitukseSSa. 

Kevyen liikenteen turvallisuuden ja palvelutason parantami-

seksi tehtyjen kevyen liikenteen järjestelyjen turvallisuus- 

vaikutukset riippuvat järjestelyjen käyttöasteesta. Kunnossa- 
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pidon toimenpiteillä voidaan osaltaan parantaa käyttöastetta 

ja teiden turvallisuutta pitämällä tiet liikenteen edellyttä-

mässä kunnossa. Mikäli esimerkiksi talvihoitoa ei riittäväs-

ti suoriteta, on vaarana että kevyt liikenne joutuu siirty- 

mään ajoradalle. 

2.5 Kunnossapito ja turvallisuus eri olosuhteissa 

Noin kolmannes henkilövahinkO-OflflettOmUUkSista tapahtuu tai-

vikeleillä /28/. Näistä onnettomuuksista noin 60 prosenttia 

sijoittuu päätieverkolle, jonka osuus koko tieverkon pituu-

desta on vajaat 15 prosenttia. Koko tieverkon liikennesuo-

ritteesta noin puolet kohdistuu päätieverkolle. Tehtyjen 

selvitysten mukaan talviajan liik enneturvallisuusOngelmia 

on nimenomaan päätieverkolla /37/. 

Pääteillä talvikeleillä tapahtuu erityisesti vakavia ohitus- 

ja kohtaamisonnettomuukSia lukumääräisesti enemmän kuin ke-

säkeleillä /28/. Talviajan ja kesäajan onnettomuudet kasau-

tuvat eri kohtiin /17/. Sama ilmiö on ollut havaittavissa 

myös kesä- ja talvikeleillä tapahtuneiden onnettomuuksien 

osalta. 

Eri keleillä tapahtuneiden henkilövahinko-onnettOrnuuksien 

piireittäisestä ja tieluokittaisesta jakautumisesta ei voida 

tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä monien vaikuttavien 

eri tekijöiden johdosta /28/. Talvella on onnettomuusaste 

joka tapauksessa suurempi kuin kesällä. Piirin eri tiemesta-

ripiirien onnettomuusasteet voivat erota toisistaan huomatta-

vasti heijastaen olosuhde-eroja, mutta myös kunnossapidon 

eroja /17/. 

Kunnossapidon toimenpitein voitaneen vaikuttaa myös kesäke-

lien liikenneturvallisuuteen. Tällaisina toimenpiteinä tule-

vat kysymykseen mm. uudelleenpäällystäminen, urapaikkaus ja 

muiden päällystevaurioiden korjaaminen. Viheraluetöillä on 

merkitystä liikenneturval lisuudelle kasvillisuuden muodosta-

mien näkemäesteiden poistamisessa. 
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Vallitsevan sään ja liikenneonnettomuustiskin välistä riip-

puvuutta selvittävässä tutkimuksessa /20/ on tarkasteltu 

myös kelin vaikutusta onnettomuusasteeseen. Tutkimuksen mu-

kaan onnettomuusaste on korkeimmillaan silloin kun useampi 

olosuhdetekijä yhtäaikaa haittaa tiellä liikkumista. Erot 

saattavat olla jopa monikymrnenkertaisia. Esimerkiksi pimeän 

aikanä valaisemattomalla tiellä silloin, kun sataa vettä ja 

tien pinta on jäinen eikä liukkautta ole torjuttu, tutkimuk-

sessa /20/ todettiin onnettomuusasteen aineiston mukaan ole-

van 56-kertainen verrattuna olosuhteisiin päivänvalolla, 

kun tien pinta on paljas ja kuiva sekä sää on pilvipoutainen. 

Onnettomuusriskiä koskeva TVH:n tutkimus /20/ osoitti, mii-

lainen vaikutus liukkauden torjunnalla on liikenneonnetto-

muusriskin suuruuteen yleensä. Riskiä voidaan alentaa eri-

tyisesti silloin, kun huonon kelin lisäksi ajo-olosuhteisiin 

vaikuttavat valoisuus ja sää haittaavat näkyvyyttä. Liukkau-

den torjunnan merkitys on erityisen suuri lokakuun ja tammi- 

kuun välisenä aikana. 

Taulukko 3. Onnettomuusasteen vaihtelu eri olosuhteissa 

/20/ 

Onnettomuusasteet eri olosuhteissa 	(onn./lO 8 ajon.kin) 
Suhteellinen 
onn.aste 

- keskimäärin yleisillä teillä: 	118 1,00 

- eri sääolosuhteissa, kirkas sää: 108 0,92 

pilvipouta: 132 1,12 

vesi- ja tihkusade: 88 0,75 

lumi- ja räntäsade: 130 1,10 

sumu: 133 1,13 

- eri valaistusolo- päivänvalo: 93 0,79 
suhteissa, hämärä: 222 1,88 

pimeä, 	valaistu tie: 189 1,60 

pimeä, valaisematon tie: 	146 1,24 

- eri keleillä, paljas ja kuiva: 77 0.65 

paljas ja märkä: 123 1,04 

luminen: 131 1,11 

jäinen: 615 5,21 

sohjoinen: 252 2,14 
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Onnettomuusriskit vaihtelevat olosuhteittain ja kunnossapi-

toalueittain. ErityishUOmiofl liukkauden torjunnan kannalta 

ansaitsee tehdyn tutkimuksen /20/ mukaan kunnossapitOalue A. 

Sen onnettomuusriskit ovat suurimmat olosuhteissa, joihin 

liukkaudentorjunnalla on hyvä vaikutus. 

Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan jää- ja lumikelin onnet-

tomuusriski on pienin siellä, missä nämä kelit ovat yleisim-

piä eli Pohjois-Ruotsissa. Sitä vastoin Etelä-Ruotsissa 

ja lumikelien onnettomuusriski on huomattavasti suurempi ol-

len niin päivänvalossa kuin pimeällä 5-kertainen maan poh-

joisosiin verrattuna /10/. Tutkimuksessa todetaan edelleen, 

että Pohjois-Ruotsissa talvikelien onnettomuusaste on 2-3 

kertaa suurempi kuin kesäkelien onnettomuusaste. Etelä-Ruot-

sissa onnettomuusaste sen sijaan on 7-10 kertaa suurempi tai- 

vikeleillä verrattuna kesäkeleihin. 

Eräässä toisessa, myöhemmin tehdyssä ruotsalaisessa tutki-

muksessa /9/ tuodaan esille ns. pessimistimalii, jonka mu-

kaan suolaus ei vaikuta onnettomuuksien kokonaislukumäärään. 

Tämä johtuisi tutkimuksen mukaan siitä, että lumi- ja jää-

kelien onnettomuusasteet ovat sitä korkeampia mitä harvinai-

sempia tällaiset kelit ovat. 

3. JOHTOPMTÖKSET 

Talvikeleiliä tapahtuneiden onnettomuuksien osuus kaikista 

onnettomuuksista on kasvanut 32 %:sta 43 %:iin vuosina 1974-

1981. Osuuden kasvu johtuu jääkeleillä tapahtuneiden onnet- 

• tomuuksien lisääntymisestä. Vajaa puolet henkilövahinkoihin 

johtaneista talvikelionnettomuuksista tapahtuu päätieverkoi-

la. Koska kuitenkin pääteiden pituus on noin neljäsosa koko 

yleisen tieverkon pituudesta, taivikeiien onnettomuustiheys 

on näillä teillä muita teitä suurempi. Mikäli liukkaudentor-

juntaa pystytään tehostamaan vielä pääteillä, voitanee odot-

taa, että toimenpiteet parantavat pääteiden liikenneturval-

lisuutta. 

Huono keli, epäeduilinen sää ja huono valaistus muodostavat 
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yhdessä riskialtteimmat olosuhteet /20/. Onnettomuusriski 

on suurimmillaan, kun tiellä on irtonaista lunta tai sohjoa 

• /22/. Alkutalvesta tapahtuu runsaasti hukkaan kelin onnet-

tornuuksia. Erityisen vaarallista on märän tienpinnan nopea 

jäätyminen /23/. Liukkaan kelin onnettomuuksien huippu sat-

tuu yleensä kello 6.00 - 9.00 välille. 

Suomen oloissa on arvioitu onnettomuusmäärän pienenevän 20 %, 

jos talvikelit poistuisivat kokonaan /27/. Ruotsissa tehdys-

sä tutkimuksessa todetaan, että jos sikäläisellä tieverkolla 

loka-huhtikuun välisenä aikana olisi kesäkehi, onnettomuuk-

sien määrä tuona aikana vähenisi 40 % /4/. Suurin vähenemä 

olisi olosuhteissa, joissa esiintyy sadetta vuorokauden kes-

kilämpötilan ollessa 0 °C-astetta /8/. Vuositasolla vähenemä 

Ruotsissa olisi 20 % /11/. 

Kunnossapidon, esimerkiksi liukkaudentorjuntaa ja päivystys- 

järjestelmää koskevissa ohjeissa on pitkälti jo nykyisellään 

otettu huomioon saatuja tutkimustuloksia. Kuitenkin kunnossa- 

pidon liikenneturvahhisuusvaikUtukSia selvittelevää tutki-

mustyötä on tähän saakka tehty vielä melko pinnahhisesti ja 

vasta eräiden pääkysyrnysten osalta. 

Päällysteiden uusimisel-]a ja kunnossapidolla voidaan paran-

taa turvallisuutta, erityisesti urautuneilla teillä, joilla 

hiikennemäärä ja ajonopeus ovat suuret. Jos kuitenkin pääl-

lystystöiden vuotuista määrää nostetaan esimerkiksi vain 10 % 

nykyisestä määrästä, turvallisuusvaikUtUkSet jäävät melko 

vähäisiksi. LiikenteenohjaUkSen toimenpiteistä muunmuassa 

tiemerkinnöillä, taustamerkeihlä ja reunapaaluilla voidaan 

turvallisuutta vielä parantaa vaarallisissa tienkohdissa. 

Kunnossapidon toimenpiteitä kehittämällä voidaan vielä vai-

kuttaa hiikenneturvallisuuteen. Kunnossapidon ohjeita samoin 

kuin käytäntöä pystytään edelleen kehittämään. Toimenpiteet, 

jotka ovat turvallisuuden kannalta tehokkaita ja kohdistuvat 

suureen osaan tieverkkoa, ovat nykyisessä turvahhisuustilan-

teessa merkittäviä. Tietyissä ongelmakohdissa suoritetuihla 

pienehköillä kunnossapidon toimenpiteillä on myös usein mah-

dollista parantaa turvallisuutta. 
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Kunnossapidon toimenpiteiden ohella liikenteen kyttäytymi-

neri ja sopeutuminen toimenpiteisiin vaikuttaa saavutettaviin 

hyötyihin. Toisaalta tällä hetkellä jo pitkälle kehitetyt 

kunnossapidon ohjeistot edellyttävät vaikuttaakseen ohjeiden 

mukaisia toimintatapoja. Keskeisellä sijalla turvallisuuden 

osalta ovat tällä hetkellä erityisesti toimenpiteiden ajoi-

tukseen ja keliolosuhteiden tasaisuuteen liittyvät kysymyk- 

set. 
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