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ALKUSANAT 

Tie- ja vesirakennushallitus käynnisti vuonna 1981 laajan kunnos-
sapidon laatutasoa koskevan tutkimuksen. Sen yhteydessä selvite-
tään eri tekijöiden vaikutusta kunnossapidon toimenpiteiden tar-
peeseen ja toimenpiteiden vaikutuksia liikenteeseen. Tutkimus on 
jaettu neljälle työryhmälle, joista yksi selvittaä kunnossapitoon 
liittyviä liikenneturvallisuuskysymyksiä. 

Kunnossapidon toimenpiteiden Ii ikenneturvallisuusvaikutuksia se!-
vittävän tutkimuksen eräänä lähtökohtana ovat laaditun esiselvi-
tyksen (TVH 741929) tiedot kunnossapidon toimenpiteiden vaiku-
tuksista. Tutkimuksessa on pyritty hyödyntämään mandollisimman 
paljon erilaisia jatkuvasti kerättäviä tilastotietoja ja käytännön 
kokemuksia. 

Liikenneturvallisuusryhmän työhön ovat osallistuneet TVH:sta DI 
Matti Roine, tarkastaja Jorma Inkala, DI Saara Toivonen, DI Jyrki 
Nuotio sekä Mikkelin tie- ja vesirakennuspiiristä DI Matti Taski-
nen ja ins. Maire Karhu. Tutkimusryhmän sihteerin työn ja rapor-
toinnin on tehnyt DI Markku Leppävuori Viatek Oy:stä. Tutkimuk-
seen liittyvät tilastolliset selvitykset on tehnyt tekn.yo 011i 
Virmajoki Viatek Oy:stä. 



TIIVISTELMA 

Kunnossapidon laatutasotutkimuksen tarkoituksena on tuottaa mi-
tattua tietoa kunnossapidon laatutason ja tienpitäjän sekä tien- 
käyttäjän kustannusten riippuvuudesta sekä laatia näiden tietojen 
perusteella vaihtoehtoisia malleja kunnossapidon laatustandardien 
määrittämiseksi. 

Tässä raportissa selostetaan kunnossapidon laatutasotutkimuksen 
projektia 7 "Kunnossapito ja liikenneturvallisuus". Projektista on 
laadittu myös esiselvitysraportti (TVH 741929). Tutkimuksen tai'-
koituksena oli selvittää tyypillisiä kunnossapitoon kytkeytyviä 
liikenneturvallisuusongelmia sekä mandollisuuksia parantaa liiken-
neturvallisuutta kunnossapidon keinoin. Lisäksi tarkoituksena oli 
selvittää liikenteelle hankalat tienosat ja alueet kesä- ja talvike-
lillä. 

Tutkimus perustui pääasiassa TVH:n ylläpitämän liikenneonnetto-
muusrekisterin käyttöön, joka sisältää tiedot yleisillä teillä tapah-
tuneista, poliisin ilmoittamista liikenneonnettomuuksista. Lisäksi 
käytettiin TVH:n kunnossapitotoimiston tilastoa kunnossapidon 
suoritteista sekä Ilmatieteen laitoksen säätilastoa. 

Kasautuma-ajossa tulostetti in onnettomuusrekisteristä ne tiejak-
sot, joille liikenneonnettomuudet kasautuvat kesä- ja talvikelillä. 
Onnettomuuksien kasautumakohtana pidettiin tienkohtaa, jolla on 
vuosien 1978 - 1981 aikana tapahtunut vähintään 5 liikenneonnet-
tomuutta siten, että kanden peräkkäisen onnettomuuden välinen 
etäisyys on enintään 500 metriä. Onnettomuustilastojen perusteel-
la selvitettiin kasautumakohdilla tapahtuneiden onnettomuuksien 
ja muiden onnettomuuksien ominaispiirteitä. Onnettomuuksien ka-
sautumakohdista valittiin 95 %:n todennäköisyydellä edustava 
otanta, johon kuuluvia onnettomuuksia tarkasteltiin yksityiskoh-
taisesti poliisin onnettomuusilmoituslomakkeiden perusteella. On-
nettomuuksien kasautumiskohdat ovat usein taajamissa tai niiden 
lähellä, erityisesti talvikelillä. Talvikelionnettomuuksien kasautu-
makohdilla on tapahtunut onnettomuuksia erityisesti syksyn ja 
alkutalven ensimmäisillä liukkailla keleillä, kesäkelionnettomuuk-
sien kasautumakohdilla onnettomuudet tapahtuvat usein märällä 
tiellä. 

Onnettomuusalttiit päivät tulostetti in TVH:n onnettornuusrekiste-
ristä. Onnettomuusalttiit päivät määriteltiin kutakin tie- ja vesi-
rakennuspiiriö varten erikseen siten, että näinä päivinä on tapah-
tunut enemmän onnettomuuksia kuin piirin keskiarvo lisättynä 
kaksinkertaisella hajonnalla. Säätila onnettomuusalttiina päivinä 
selvitettiin Ilmatieteen laitoksen säätilastosta. Tuloksena saatiin 
onnettomuusalttiiden päivien jakautuma eri kuukausina kussakin 
tie- ja vesirakennuspiirissä sekä näille päiville tyypilliset sääolo-
suhteet. Onnettomuusalttiiden päivien joukosta valittiin otanta, 
joka edustaa onnettomuusalttiita päiviä 95 %:n todennäköisyydel-
lä. Otantaan kuuluvia onnettomuuksia tarkastelti in onnet tomuusi 1-
moituslomakkeiden pohjalta. Otannan perusteella muodostettiin 
käsitys onnettomuuksien tapahtumisesta, olosuhteista, säätilasta 
ja kunnossapidosta. Onnettomuusalttiita päiviä on eniten loka-, 
marras- ja joulukuussa. Näinä päivinä sataa lunta tai räntää 
useammin kuin muina päivinä. 



Tiemestareille lähetettiin molempiin edellä mainittuihin otantoi-
hin kuuluvat onnettomuusilmoituslomakkeet ja kysyttiin myös 
heidän käsitystään tieolosuhteiden ja otantaan kuuluvien onnetto-
muuksien välisestä riippuvuudesta. Vastausten mukaan jäisellä 
tiellä tapahtuneita onnettomuuksia voisi vielä mandollisesti estää 
tehostamalla liukkauden torj untaa. Sohjoisella tiellä tapahtuneita 
onnettomuuksia olisi mandollista vähentää, jos tiemestareilla olisi 
työn nopeaa tekemistä varten riittävästi sohjonpoistokalustoa. 

Onnettomuusasteita ja kunnossapitosuoritteita verta ilti in onnet-
tomuusrekisterin ja kunnossapitotilaston perusteella. Onnetto-
muusasteiden riippuvuutta kunnossapitosuoritteista selvitettiin X2 
-testiä käyttämällä. Testin mukaan kunnossapitosuor itteiden vaih-
telu ei yleensä selitä kunnolla onnettomuusasteiden vaihtelua. 
Kunnossapitosuoritteiden vaihtelun perusteella arvioiden ainoas-
taan aurauksen ja talvihöyläyksen lisääminen näytti alentavan 
talviajan onnettomuusastetta. Kesäajan toimenpiteistä ainoastaan 
muilla teillä kuin valta- ja kantateillä tehtävä vesakon torjunnan 
suoritteiden lisäys näyttää alentavan onnettomuusastetta. Toi-
menpiteistä tarvittaisiin tarkempia tietoja, jotta niiden vaikutuk-
sia liikenneonnettomuuksiin voitaisiin luotettavasti arvioida. 

Tyypillisiä kunnossapitoon kytkeytyviä liikenneturvallisuusongel-
mia kesäkelillä ovat märällä kelillä tapahtuvat suistumiset ja 
peräänajot. Talvikelillä tyypillisiä ongelmia ovat suistumiset, 
kääntymiset ja peräänajot jäisellä tai lumiselia tiellä. Osoittautui 
myös, että alkutalven liukkaat kelit ovat erityisen ongelmallisia, 
koska ne usein tulevat yllättäen. Selvitysten mukaan talvikelion-
nettomuudet ovat erityisesti taajamaseutujen ongelma. Onnetto-
muusalttiit päivät, joina on kunnossapitoon kytkeytyviä turvalli-
suusongelmia, keskittyvät loka - tammikuuhun. Näiden päivien 
joukossa lumi- ja räntäsateita on enemmän kuin muiden päivien 
joukossa. Huonot keliolosuhteet vaikuttavat eri tutkimusten mu-
kaan merkittävästi raskaan liikenteen liikkumiseen ja turvallisuu-
teen. On mm. todettu, että perävaunulla varustettu kuorma-auto 
on liikennesuoriteosuuttaan useammin onnettomuudessa lumisella, 
sohjoisella tai jäisellä tiellä. 

Kunnossapidon keinoin voidaan parantaa liikenneturvallisuutta. 
Toimenpiteistä tulivat eniten esiin päällysteiden kunnossapito, 
liukkauden torjunta ja auraus. Yleisenä johtopäätöksenä voidaan 
todeta, että liikenneturvallisuuteen voidaan vaikuttaa pikemmin-
kin kunnossapidon ajoitusta ja tasaisuutta kehittämällä kuin kun-
nossapitosuoritteita lisäämällä. Kunnossapidon taso näyttää vai-
kuttavan erityisesti pääteiden onnettomuusmääriin. 



UNDERHALLETS INVERKAN PA TRAFIKSÄKERHETEN 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
Trafikbyrn och 
underhllsbyrn 

Fack 33 
00521 HELSINGFORS 52 
FINLAND 

SAMMANDRAG 

Avsikten med underh11ets kvalitetsstandardsutredning ar att pro-
ducera uppmätt information om sambandet mellan underh1lets 
kvalitetsstandard och väghällarens och trafikantens kostnader 
samt p basen av denna information utarbeta alternativa modeller 
för bestämmande av underh11ets kvalitetsstandard. Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens ledning bestämmer utgende frän alter-
nativen den kvalitetstandard, som tas i bruk. 

1 denna rapport redovisas resultaten frän del 7 i projektet 
underhl1ets kvalitetsstandard: "Underh1l och trafiksäkerhet". 
Delprojektet är ocks referat 1 en förstudierapport med pubiika-
tionsnummer TVH 741929 (finsksprkig). 

1 utredningen försökte man utreda typiska trafiksäkerhetsproblem 
i samband med underhl1et samt möjligheterna att förbättra 
trafiksäkerheten med underh11sätgärder. Dessutom var det 
meningen att leta fram de för trafiken besvärligaste vigavsnitten 
och omrädena bde 1 sommar- och vinterväglag. 

Arbetet baserade sig huvudsakligen p utnyttjande av VVV:s 
trafikolycksregister, som omfattar uppgifter om de olyckor, som 
rapporteras av polisen och skett p alimänna, dvs av VVV admi-
niatrerade vägar. Dessutom utnyttjades underhl1sbyrns stat istik 
över mängden utfört underh11sarbete och Meteorologiska insti-
tutets väderleksstatistik. 

Med hjälp av VVS:s datorprogram för framtagande av olycksan-
hopningar listades anhopningar bde för sommar- och vinterväg-
lag. Definitionen för en anhopning var ett vägavsnitt, p vilket 
ären 1978 - 1981 skett minst 5 trafikolyckor pä s sätt, att det 
inbördes avstndet mellan tvä p  varandra följande olyckor är 
högst 500 meter. Med hjälp av olycksregistret studerades an-
hopningsolyckornas och de övriga olyckornas särdrag. Bland 
anhopningarna vaides ett med 95 %:s sannolikhet representativt 
urval, till vilket hörande olyckor gran8kades i detalj p basen av 
polisens olycksanmälningsblanketter. Anhopningarna är ofta 1 
tätorter eller deras närhet, speciellt i vinterväglag. 1 vinterväg-
lagsanhopningarna har olyckor skett speciellt vid höstens och 
färvinterns första hala väglag. 1 sommarväglagsanhopningarna 
sker olyckorna ofta p vt väg. 



De olycksutsatta dagarna listades ui' VVV:s olycksregister. De 
olycksutsatta dagarna definierades skilt för varje vg- och vatten-
byggnadsdistrikt s, att det dessa dagar har skett mer olyckor an 1 
distriktet 1 medeltal utökat med tv gnger spridningen. De 
olycksutsatta dagarrias väderlek studerades utgende frn Meteo-
rologiska institutets väderleksstatistik. Som resultat erhölls de 
olycksutsatta dagarnas fördelning enligt mnad i vart och ett vag-
och vattenbyggnadsdistrikt samt de för dessa dagar typiska vader-
leksförhllandena. Frn de olycksutsatta dagarna avskildes ett 
urval, som med 90 %:s sannolikhet representerar de olycksutsatta 
dagarna. Olyckorna, sam hörde till urvalet granskades pä basen 
av olycksanmälningsblanketterna. Med hjälp av urvalet bildade 
man sig en uppfattning om olyckornas skeende, förhällandena, 
väderleken och underhället. Det finns mest olycksutsatta dagar i 
oktober, november och december. Dessa dagar faller det oftare 
snö ellei' snöblandat regn än övriga dagar. 

Olycksanmälningsblanket terna frän bäda ovan nämnda urval 
skickades till vägmästarna, och man frägade efter deras uppfatt-
ning om sambandet mellan vägförhällandena och de till urvalet 
hörande olyckorna. Enligt svaren kunde man kanske ännu för-
hindra olyckor pä isig väg genom att effektivera halkbekämp-
ningen. Olyckor pä slaskig (moddbelagd) väg kunde minskas, om 
vägmästarna hade tillräckligt slaskröjningsmaterial för ett snabbt 
utförande. 

Typiska trafiksäkerhetsproblem 1 anknytning till underhäli är 
avkörningsolyckor (single) och upphinnande olyckor i sommarvag-
lag pä vät väg. 1 vinterväglag är typiska problem avkörningar, 
avsvängningar och upphinnanden pä isig ellei' snöig väg. Det 
visade sig ocksä, att de hala väglagen pä förvintern ar speciellt 
problematiska eftersom de ofta kommer överraskande. Enligt 
utredningen är vinterväglagsolyckorna speciellt tätorternas pro-
blem. De olycksutsatta dagarna, dä det förekommer säkerhetspro-
blem i anknytning till underhället, koncentrerar sig till november 
-januari. Under dessa dagar är snöfall ellei' snöblandat regn 
vanligare än under övriga dagar. Däligt väglag inverkar enligt 
olika utredningar märkbart pä den tunga trafikens framkomlighet 
och säkerhet. Det har bl.a. konstaterats, att lastbilar med släp 
oftare än deras andel av trafikarbetet förutsätter är inblandade i 
olyckor pä snöig, slaskig eller isig väg. 

Trafiksäkerheten kan förbättras med underhllsatgärder. 
Bland ätgärderna framtonade underhäll av beläggningen, haik-
bekämpning och plogning mest. Som slutsats kan man konstatera, 
att trafiksäkerheten snarast kan päverkas genom att bättre an-
passa tiden för insättande av ätgärd och jämna ut skillnader i 
underhället, än genom att utöka mängden utfört underhällsarbete. 
Underhällets standard ser ut att päverka speciellt huvudvägarnas 
olycksantal. 



THE TRAFFIC SAFETY EFFECTS OF ROAD MAINTENANCE 
Roads and Waterways Administration 
Traffic Div ision 

P.O. Box 33 
00521 HELSINKI 52 
FINLAND 

SUMMARY 

The purpose of the quality level study of maintenance is to give 
measured information on the dependence of the quality level of 
the maintenance and the expenses of the road keeper and the road 
user and to make on the basis of this information alternative 
modeis to determine the maintenance quality standards. The 
leadership of the Roads and Waterways Administration defines on 
the basis of the alternatives the quality level of the maintenance 
that will be used. 

This report is a result of the project 7 !tMaintenance  and traffic 
safety" in the quality level study of the maintenance. Of the 
project has also been drawn up a preliminary investigation report 
that has been published by number TVH (RWA) 741929. 

The purpose of the study was to investigate typical traffic safety 
problems in connection with the maintenance and possibilities to 
improve traffic safety by means of the maintenance. In addition 
the purpose was to investigate the conditions of the for traffic 
difficult road sections and areas in summer and winter conditions. 

The study based in the main on the use of the accident record 
which the RWA is keeping. The accident record includes informa-
tion on the on public roads occurred traffic accidents that have 
been reported to the police. In addition the statistics of perfor-
mances of the Maintenance Division of the RWA and the metorol-
gical statistics of the Meteorological Institute were used. 

In an accumulation run was produced output from the accident 
record of the black apote on the roads in the summer and winter 
conditions. As a black spot was regarded a place where during the 
years 1978 - 81 have occured at Ieast 5 traffic accidents, 50 that 
the distance from one occident place to the closest 15 at the most 
500 meters. On the basis of the accident statistics were investiga-
ted the characteristic features of the black spot accidents and 
other accidents. From the black spots was chosen a by 95 % 
probability reprsentative random sample the accidents of which 
were in detail investigated on the basis of the accident report 
blanks of the police. The black spots are often found in built-up 
areas or near them, especially in the winter conditions. On the 
roads duriny the winter conditions the accidents have accumula-
ted especially during the first siippery states of roads in autumn 
and early winter, in summer conditions the accidents have occu-
red most on wet roads. 



Of the accident prone days was produced output from the 
accident record of the RWA. The accident prone days were 
separately defined for each road and waterway district so that 
during these days have occurred more accidents than the average 
value of the district added with the double standard deviation. 
The state of weather in accident prone days was figured. As a 
resuit was obtained distribution of the accident prone days during 
various months in each road and waterway district and the typical 
weather conditions in these days. Among the accident prone days 
was by 95 % probability chosen a random sample representing the 
accident prone days. The accidents of the random sample were 
investigated on the basis of the accident report blanks. On the 
basis of the random sample was formed an opinion of the accident 
occurrences, circumstances, the state of weather and maintenan-
ce. The accident prone days are most numerous in October, 
November and December. During these days it is failing snow or 
wet snow more often than in other days. 

The road urveyors were sent the accident report blanks of the 
above mentioned random samples and they were asked about their 
opinion of the dependence between the road conditions and the 
accidents of the random sample. According to the answers it 
could stiil be possible to prevent accidents on the icy roads by 
improving the anti-skid treatment. It could be possible to decrea-
se accidents occurred on slushy roads if the road surveyors had 
sufficiently equipment for rapid slush removing. 

The accident rates and the maintenanee performances were 
compared on the basis of the accident record and the maintenance 
statistics. The dependence of the accident rates on the mainte-
nance performances was investigated by using X 2 -test. According 
to the test the increase of the performances of ploughing and 
snow and ice grading reduces the accident rate on ali roads. Of 
the measures in the summer time only the increase of the 
performances of brush contro! reduces the accident rate on other 
roads than class 1 and II main roads. 

Typical traffic safety problems connected with the maintenance 
in summer conditions are the off-road accidents and rear-end 
collisions on the roads. In winter conditions typicai problems are 
the off-road accidents, turning accidents and rear-end collisions 
on icy or snowy roads. It turned also out that the siippery states 
of roads of the early winter are especially probiematic because 
they often come unexpectedly. According to the investigations 
the accidents on the roads in the winter time are probiematic 
especially in built-up areas. The accident prone days, when there 
are traffic safety problems connected with the maintenance, are 
concentrating in October - January. During these days it is more 
often failing snow and wet snow than duriny other days. The bad 
road conditions affect aecording to various studies considerably 
on the moving and safety of the heavy traffic. It has among other 
things been established that the artichated lorries meet an 
accident on snowy, slushy or icy roads more often than their 
milage would suggest. 



It is possible to improve traffic safety by means of the main-
tenanee. Of the measures mostly came out the maintenance of 
the pavements, the anti-skid treatrnent and ploughing. As a 
conclusion we can establish that it is possible to effect on the 
traffic safety by developing rather the dating and the regionally 
equal distribution of the maintenance than by increasing the 
maintenance performances. The level of the maintenance seems 
to affect especially on the accident volumes on the main roads. 
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1. 
JOHDANTO 

Liikenneturvallisuuden katsotaan usein riippuvan pääasiassa tien- 
käyttäjistä, ajoneuvojen ominaisuuksista sekä liikenneympäristös-
tä. Liikenneympäristön vaikutus liikenneturvallisuuteen on näistä 
lähimpänä tielaitoksen tehtäväaluetta. Liikenneympäristön osalta 
on paljon tutkittu esim. teiden parantamisen vaikutusta liikenne- 
turvallisuuteen. Sen sijaan tien vaihtelevan, hetkellisen kunnon ja 
liikenneturvallisuuden välistä riippuvuutta selvittävä tutkimustyö 
on vasta alkuvaiheissaan. 

Jäljempänä selostetun tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kun-
nossapitotoimenp iteiden, tien laatutason sekä eri olosuhteiden 
merkitystä liikenneturvallisuuteen. Erityisenä tavoitteena oli 
osoittaa tyypillisiä kunnossapitoon kytkeytyviä liikenneturvalli-
suusongelmia sekä mandollisuuksia parantaa liikenneturvallisuutta 
kunnossapidon keinoin. Työn yhteydessä on selvitetty myös liiken-
teelle hankalia tienosia ja alueita kesä- ja talvikelillä. 

Onnettomuustietoina käytettiin poliisin tienpitäjälle ilmoittamia, 
yleisillä teillä v. 1978-81 tapahtuneita liikenneonnettomuuksia. 
Onnettomuustilastojen avulla selvitettiin kesä- ja talvikelin on-
nettomuuskasautumat, onnettomuusalttiit päivät ja onnettomuus-
asteet. TVH:n kunnossapitotoimiston tietojen avulla selvitettiin 
tärkeimpien kunnossapitotoimenpiteiden suoritteet keskimäärin v. 
1978-81. Lisäksi käytettiin hyväksi Ilmatieteen laitoksen säätilas-
toja. Aikaisemmin tehtyjä aihetta sivuavia selvityksiä on myös 
käytetty hyväksi työn eri vaiheissa. Työhön on hankittu käytännön 
näkemystä kysymällä tiemestareiden mielipiteitä onnettomuuska-
sautumissa ja onnettomuusalttiina päivinä tapahtuneiden onnetto-
muuksien ja tien kunnon välisestä yhteydestä. Työn kulkukaavio on 
kuvassa 1. 

Tekstissä, kuvissa ja taulukoissa esitetyt asiat ovat joko työryh-
män omia tai kirjallisuudesta saatuja tutkimustuloksia. Työryhmän 
tekemät johtopäätökset, olettamukset ja arviot on esitetty kunkin 
luvun lopussa olevissa päätelmissä ja raportin lopussa olevassa 
luvussa "Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset". 
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2. 
ONNETTOMUUSKASAUTUMAT 

Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisina tienosina voidaan 
pitää sellaisia tienosia, joilla tapahtuu tavallista enemmän liiken-
neonriettomuuksia. Tällaisia ovat mm. onnettomuuskasautumat. 
Onnettomuuksien kasautuminen tiettyyn tienkohtaan saattaa joh-
tua esim. tien tai tieympäristön puutteista, joiden vaikutus liiken-
teeseen korostuu vaikeissa sää- tai keliolosuhteissa. 

Onnettomuuskasautumalla tarkoitetaan tässä selvityksessä tien 
kohtaa, jolla on vuosien 1978 - 1981 aikana tapahtunut yhteensä 
vähintään 5 liikenneonnettomuutta siten, että kanden peräkkäisen 
onnettomuuden väli on enintään 500 metriä. Kasautumien valin-
taan käytettiin kaikkia onnettomuuksia. Kasautumia ei määritetty 
erikseen henkilövahinko-onnettomuuksien perusteella. Kasautumat 
on määritetty onnettomuusrekisteristä kasautuma-ajolla. Kasau-
tuma-ajot tehtiin erikseen talvikelillä ja kesäkelillä tapahtuneista 
liikenneonnettomuuksista. Kesä- ja talvikeli erotettiin toisistaan 
tienpinta- koodin mukaan. Talvikelionnettomuuksina pidettiin sel-
laisia, joissa tien pinta oli ilmoitettu kokonaan tai osittain lumi- 
seksi, sohjoiseksi tai jäiseksi. 

Onnettomuuskasautuman määrittelystä seuraa, että kasautumia 
on vilkasliikenteisillä teillä enemmän kuin muilla teillä. Kasautu-
man määrittely ei ota liikennemäärää huomioon mitenkään, päin-
vastoin kuin onnettomuusaste. Kasautumat osoittavat kuitenkin ne 
tienosat, joilla onnettomuuksia eniten tapahtuu ja joilla liikenne-
turvallisuustoimin voidaan vaikuttaa suurimpaan onnettomuus- 
määrään. Luettelo kesä- ja talvikelikasautumista ja niiden tiere-
kisteriosoitteista on tulostettu erikseen. 

2.1 	Kasautumien ja kasautumaonnettomuuksien ominaispiirteet 

Voidaan olettaa, että talvikelien ja kesäkelien onnettomuuskasau-
tumat poikkeavat toisistaan siten, että niihin kuuluvien onnetto-
muuksien aika- ja tyyppijakautuma ovat erilaiset ja todennäköi-
sesti myös erilaiset kuin koko maassa keskimäärin. Tämän selvit-
tämiseksi onnettomuusrekisteristä tulostettiin kesäkelikasautu-
mien, talvikelikasautumien ja kaikkien onnettomuuksien ominais-
piirteinä piirikohtaiset jakautumat 

- 	 osallislajista, 
- 	 tapahtumakuukaudesta, 
- 	 onnettomuustyypistä, 
- 	 kellonajoista, 
- 	 keliolosuhteista, 
- 	 valaistusolosuhteista sekä 
- 	 tapahtumapaikasta. 

Kasautuma- ja muiden onnettomuuksien ominaispiirteitä on esi-
tetty liittenä 1 olevissa kuvissa. 

Mainittujen kolmen onnettomuusryhmän eroja selvitettiin X 2
-testillä. 
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Kasautumaonnettomuudet eroavat muista onnettomuuksista siten, 
että kasautumaonnettomuuksia tapahtuu vähän helmi- ja joulu-
kuussa, mutta paljon toukokuussa. Lisäksi kasautumaonnettomuuk-
sia tapahtuu vähän lumisella tai jäisellä tiellä, mutta paljon 
paljaalla ja kuivalla tiellä. Ilmeisesti talvikelionnettomuudet eivät 
kasaudu tiettyihin tienkohtiin yhtä selvästi kuin kesäkelionnet-
tomuudet Kasautumaonnettomuudet tapahtuvat katujen tai kaa-
vateiden liittymissä useammin kuin muut onnettomuudet. Kesäke-
likasautumissa polkupyörä-, peraänajo- ja kääntymisonnettomuuk-
sien ja talvikelikasautumissa peräänajo-, ohitus-, kääntymis- ja 
risteämisonnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista on suu-
rempi kuin koko tiestöllä. 

Kesäkelikasautumat ja talvikelikasautumat eroavat toisistaan s i 
ten, että kesäkelikasautumissa tapahtuu runsaasti polkupyöräon-
nettomuuksia, vähän yksittäis-ja kohtaamisonnettomuuksia ja vä-
hän onnettomuuksia pimeällä, valaistulla tiellä. Talvikelikasautu-
missa taas tapahtuu vähän polkupyörä- ja eläinonnettomuuksia, 
mutta paljon kohtaamisonnettomuuksia. Talvikelikasautumissa ta-
pahtuu suhteellisen runsaasti onnettomuuksia klo 7.00 - 8.00 ja 
vähän 21.00 - 22.00. Talvikelikasautumissa tapahtuu vähän onnet-
tomuuksia päivänvalossa, mutta paljon pimeällä, valaistulla tiellä. 

Kelin vaikutusta onnettomuuksien tieluokittaiseen jakautumiseen 
selvitettiin testaamalla vakavuudeltaan erilaisten onnettomuuk-
sien lukumäärän ja niiden seurausten jakautumista koko maassa ja 
kasautumakohdilla. Osoittautui, että talvikelillä vammoihin johta-
neita onnettomuuksia tapahtuu pääteillä suhteellisesti runsaam-
min kuin muilla teillä. Paikallisteillä taas tapahtuu kesäkelillä 
suhteellisesti runsaammin onnettomuuksia kuin talvikelillä. On-
nettomuuksien kasautumakohdilla kesä-ja talvikelillä on eroja. 
Vammoihin johtaneita talvikelionnettomuuksia on valta- ja kanta- 
teiden kasautumakohdilla, omaisuusvahinkoon johtaneita kesäkeli-
onnettomuuksia maanteiden ja paikallisteiden kasautumakohdilla. 
Huomattakoon, että kasautumakohtia on sekä kesä- että talvike-
lillä lukumääräisesti eniten valta- ja kantateillä, joilla on myös 
eniten liikennettä. 

Testien mukaan kelillä ei ole vaikutusta kuolemaan johtaneiden 
onnettomuuksien jakautumaan tieluokittain koko maassa eikä 
myöskään kasautumakohdilla. Kuolemaan johtaneiden onnetto-
muuksien määrä on tosin huomattavasti pienempi kuin lievempien 
onnettomuuksien määrä, joten jakautumaerot eivät tule selvästi 
esiin. Vammoihin johtaneita onnettomuuksia näyttää tapahtuvan 
suhteellisesti runsaammin valta- ja kantateiden talvikelikasautu-
missa kuin muualla. Lievät onnettomuudet näyttävät kesäkelillä 
keskittyvän maanteiden kasautumakohtiin ja talvikelillä paikallis-
teiden kasautumakohtiin. 

Onnettomuudet jakautuvat talvi- ja kesäkelionnettomuuksiin eri 
piireissä eri tavoin tilastollisesti erittäin merkitsevästi sekä kai-
killa teillä että onnettomuuksien kasautumakohdilla. Yleisesti 
voidaan sanoa, että talvikelionnettomuuksien osuus on suuri Oulun 
ja Lapin piireissä ja pieni Turun piirissä. Myös onnettomuuksien 
jakautuminen tieluokkien kesken piireissä riippuu testin mukaan 
kelistä sekä koko tiestöllä että onnettomuuksien kasautumakohdil-
la (kuvat 2-11). Valta- ja kantateillä tämä ilmenee eniten Oulun 
piirissä, jossa tapahtuu paljon talvikelionnettomuuksia ja vähän 
kesäkelionnettomuuksia. Muilla maanteillä Turun piirissä tapah-
tuu paljon kesäkelionnettomuuksia, mutta vähän talvikelionnetto-
muuksia. Muiden maanteiden talvikelikasautumia on erityisen pal-
jon Keski-Pohjanmaan piirissä. Lapin piirissä tapahtuu paikal-
listeillä paljon talvikelionnettomuuksia, mutta vähän kesäkelion-
nettomuuksia. 



Kuva 2 	 KASAUTUMIEN PITUUS 
KESÄKELI 78-81 

	

200 	 _______________________________________ 	 200 

z 

	

100 	 100 

	

0 	 0 

- 
-J 	.J 	0 	1 	 - 
W 	0< 	- 	-- 

	

-) 	 (1) 
(1) 

1< 	 0 	 0 	< 	 - 
LJ 	 ( 	W0 	 < 	< 

- 	 V1 	> 	 0 	0 	 -J 

PIIRIT 

0 VALTA-JA KANTAT. 
MUUT MAANTIET 
PAIKALLISTIET 

Kuva 3 	KASAUTUMIEN PITUUS 
TALVIKELI 78-81 

o VALTA-JA KANTAT. 
MUUT MAANTIET 
PAIKALLISTIET 

50 	 50 

E 

0 	 0 
(I< 

0 	i 2: 	 Ui 	0< 	- 	-- 	< 	-< 	 - 

	

) 	Q 	 t 	(0 	 ) 	D 	Z 	B 
- 	 - 	

0 	(00 	< 	(/)X 	 J 	- 
1/) 	 2: 

	

0< 	 UJ 	 < 	UJO 	 < 	< D 	 2: 	 :u, 	,. 	 0 	 -J 

PIIRIT 



Kuva 4. 	KASAUJUMIEN MÄÄRÄ 
KESAKELI 78-81 

O VALTA- JA KANTATIET 
0 MUUT MAANTIET 
E PAIKALLISTIET 

100 
	 100 

-J 
0 

0 
	

0 

	

- 	u,.c 
_ 	..j 	0 	1 	 iz 

	

w 	o 	.-. 	-- 	< 	-< 	 - 
— 	 w 	- 	 ci 
11) 	 0 	(1)0 	< 	Cl) 1 	..J 

1< 	 .- 	 0< 	) 	W 	 C 	w0 	 < 	< 
— 	1 	 (1) 	>. 	 0 	 _I 

PIIRIT 

Koko maassa yhteensä 705 kasautumaa valta- ja kantateillä 

	

260 	1 	muilla maanteillä 

	

120 	paikallisteillä 

	

1085 	yleisillä teillä yhteensä 

Kuva 5 	 KASAUTUMIEN MÄÄRÄ 
TALVIKELI 78-81 

0 VALTA- JA KANTATIET 
50 
	 1 0 MUUT MAANTIET 	50 

PAIKALLsTT 

-J 
0 

25 
	 25 

0 

1 	D 

- 
-4 
Li 0 

1 
.- 	c 	.!. 

Cl) 
-,-- 	- 

Q 
)E 	Cl) 	 ) 	 Z 	Q. 
U)Q 	< 	(1)1 	.J 	 0. 
W 	< 	WO 	 < 	C 

1- 	1 1 (fl 	 Q. 	0 

PIIRIT 

Koko maassa yhteensä 320 kasautumaa valta- ja kantateillä 
102 muilla maanteillä 
58 paikallisteillä 

480 11  yleisillä teillä 	yhteensä 

0 



6 

Kuva 6 
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Kuva 10 	ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ 
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2.2 	 Otanta onnettomuuskasautumista 

Kunnossapidon vaikutusta onnettomuuksien kasautumakohdilla ta-
pahtuneisiin onnettomuuksin selvitettiin käymällä läpi otos onnet-
tomuusilmoituslomakkeita kasautumakohdilla tapahtuneista on-
nettomuuksista. Tätä varten kustakin tie- ja vesirakennuspiiristä 
pyydettiin kopiot kaikista niiden onnettomuuksien onnettomuusil-
moituksista, jotka ovat tapahtuneet otantaan valituissa kasautu-
makohdissa. 

Kasautumakohtien määrä piireittäin valittiin siten, että otos on 
tilastollisesti edustava 95 %:n luottamustasolla. Piirien sisällä 
otos valittiin siten, että otokseen valittujen kasautumakohtien 
lukumäärä jakautui tieluokille likimain samoin kuin kaikkien ka-
sautumakohtien lukumäärä. Otannat valittiin erikseen talvi- ja 
kesäkelikasautumista. Otantaan kuuluvat kasautumat on esitetty 
liitteessä 2. Seuraavat päätelmät perustuvat onnettomuusilmoi-
tuslomakkeiden tietoihin. 

	

2.21 	Kesäkelikasautumat 

Otantaan kuului 24 kesäkelikasautumaa ja 199 onnettomuutta. 
Onnettomuuksista 32 (16 %) oli sellaisia, että kunnossapidolla 
voitiin arvioida olevan ainakin pieniä teoreettisia mandollisuuksia 
estää onnettomuuden tapahtuminen. 

Yleisimmät onnettomuuksi in liittyvät kunnossapitoasiat olivat 
märkä tie ja kulumisurissa vettä. Suurin osa niistä kesäkelionnet-
tomuuksista, joihin kunnossapito liittyy, on tapahtunut Uuden-
maan piirissä (taulukko 1). 

Tyypillisiä kunnossapitoon kytkeytyviä kesäkelikasautumien on-
nettomuuksia ovat märällä tiellä tapahtuneet suistumiset ja pe-
räänajot sekä suistumiset silloin, kun kulumisurissa on vettä. 

	

2.22 	Talvikelikasautumat 

Otantaan kuului 14 talvikelikasautumaa ja 103 onnettomuutta. 
Talvikelin määrittelyn mukaan kaikkien onnettomuuksien tapahtu-
mahetkellä oli keli, jonka poistamiseen kunnossapito pyrkii pää- 
teillä. 

Tyypillisiä onnettomuustilanteita olivat suistumiset ja kohtaami-
set jäisellä tiellä (taulukko 2). Jääkelillä tapahtuneiden onnetto-
muuksien aikana oli useimmiten poutasää. 

Kohtaamisonnettomuuksille on tyypillistä se, että ajoneuvo suis-
tuu vastaantulevan kaistalle kaarteessa tai kapeassa tienkohdassa. 
Suistumisonnettomuuksille on tyypillistä niiden tapahtuminen ka-
peissa ja mutkaisissa tienkohdissa erityisesti muilla teillä kuin 
paikallisteillä. 

Kaikille talvikelikasautumien onnettomuuksille oli tyypillistä se, 
että alkutalvesta useilla osallisilla oli kesärenkaat. Varsin monissa 
onnettomuuksissa välittömäksi syyksi voidaan katsoa kuljettajan 
arviointi- tai huomiointivirhe. Tämä koskee erityisesti risteämis-
onnettomuuksia. 



Taulukko 1. 	Kesäkelikasautumissa v. 1978 - 81 tapahtuneisiin onnettomuuksiin 	10 
liittyvät kunnossapitokysymykset piireittäin (otanta). 

Kunnossapito- Piiri 
kysymykset U 	H 	M 	P-K 	Ku 	V 	K-P 	Kn Yhteensä 

märkä tie 9 2 1 2 1 1 2 1 19 

tiheä 	kasvillisuus 1 1 

urissa vettä 5 1 6 

kivi 	tiellä 2 2 

puutteellinen työmaan 
merkintä 2 2 

puutteellinen tiemerkintä 1 1 

savea tiellä 1 1 

Yhteensä 21 2 1 2 2 1 2 1 32 

Otantaan kuuluvia 
onnett. yhteensä 84 26 5 6 16 6 6 7 199 

Kasautumiin kuuluvia 
onnett. yhteensä 3384 1895 362 189 400 704 154 73 11146 

Taulukko 2 	Onnettomuustyypit tien pinnan mukaan talvikelikasautumissa 
v. 1979-81 tapahtuneissa onnettomuuksissa (otanta). 

Onnettomuustyyppi Tien pinta 

luminen 	sohjoinen 	jäinen 	lum./jäi 	soh/jäi 	yhteensä 

Samat ajosuunnat 1 1 8 4 14 

1 	Samat ajos., käänty- 
minen 1 9 1 11 

2 	Kohtaaminen 1 5 6 1 13 

3 	Vastakk.ajos., 	kään- 
tyniinen 5 2 7 

4 	Risteävät ajosuunnat 4 5 8 1 18 

5 	Rist.ajos., 	kääntymi- 
nen 1 4 4 9 

6 	Jalankulkija suoja- 
tiellä 

7 	Jalankulkija muualla 1 1 

8 	Suistuminen 10 4 1 15 

90 	Eläinonnettomuus 2 6 3 11 

99 	Muu onnettomuus 1 2 3 

YHTEENSÄ 10 2 53 34 3 102 

1) 	Tilastokeskuksen onnettomuustyyppiluokitus 



2.3 	Päätelmiä 

Kesäkelikasautumien, talvikelikasautumien ja muiden tienkohtien 
onnettomuuksien eroja testattiin kesä- ja talvikelin vaikutuksen 
selvittämiseksi. Yleisesti todettiin, että testauksen mukaan valta- 
ja kantateillä tapahtuu talvikelillä suhteellisesti runsaammin on-
nettomuuksia kuin kesäkelillä ja paikallisteillä vastaavasti kesä-
keljilä runsaammin kuin talvikelillä.Tässä suhteessa kasautuma-
kohdat ja muut tienkohdat eivät eroa toisistaan. Kasautumakohdat 
poikkeavat muusta tieverkosta siinä, että vammoihin johtaneita 
talvikelionnettomuuksia on suhteellisesti runsaimmin valta- ja 
kantateiden kasautumakohdilla, omaisuusvahinkoon johtaneita ke-
säkelionnettomuuksia paikallisteiden kasautumakohdilla. Pääteillä 
kasautumaonnettomuudet ovat toisin sanoen vakavampia kuin 
muilla teillä. Kesäkelionnettomuudet ovat keskimaärin vakavam-
pia kuin talvikelionnettomuudet sekä kasautumakohdilla että 
muualla. 

Kesäkelikasautumien, talvikelikasautumien ja kaikkien onnetto-
muuksien tieluokan, tapahtumapaikan ja -ajan sekä onnettomuus- 
tyypin mukaiset jakautumat poikkeavat testauksen mukaan toisis-
taan tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Kaikki poikkeamat viit-
taavat siihen, että onnettomuudet kasautuvat taajamiin tai niiden 
lähialueille, erityisesti talvikelillä. Kunnossapitoon liittyvänä viit-
teenä todettiin, että liukkauden torjunnan ja aurauksen valmiutta 
ja sään tarkkailua erityisesti varhain aamulla ja alkutalvella tulisi 
parantaa vuosien 1978-81 käytännöstä. 

Onnettomuuskasautumista tehtyjen otantojen tarkastelun mukaan 
talvikelikasautumissa on tapahtunut onnettomuuksia erityisesti 
syksyn ja alkutalven ensimmäisillä liukkailla keleillä. Näissä on-
nettomuuksissa nastattomat autot ovat yliedustettuna verrattuna 
liikenteessä oleviin autoihin. Kesäkelikasauturnien tarkastelun yh-
teydessä huomio kiinnittyy märän kelin yleisyyteen, mikä viittaa 
puutteelliseen tien pintakuivatukseen kasautumakohdilla. Talvi- 
ajan kesäkelionnettomuuksien yhteydessä havaittiin kesä- ja seka-
renkaisten autojen yliedustus verrattuna liikenteessä oleviin au-
toihin. 

Otantaan kuuluvien onnettomuusilmoituslomakkeiden tarkastelun 
perusteella pääteltiin, että liikenneonnettomuuksien kasautumi-
seen tiettyyn tien kohtaan on usein vaikuttanut liikenneympäristö-
tekijä. Varsin usein tämä kuitenkin on sellainen, johon normaalillc 
kunnossapidolla ilman rakenteellisia toimenpiteitä ei juuri voi 
vaikuttaa. Paikallisteillä kasautumakohdat saattavat olla esimer-
kiksi kapean sillan kohdalla tai paikassa, jossa kapealla tiellä on 
huono näkemä. Päätieverkon kasautumakohdat osuvat usein liitty-
mun, joissa näkemät ovat huonot. Ongelmallisissa liittymissä 
liikennemäärät ovat eräissä tapauksissa huomattavan suuria. Voi-
tiin myös todeta, että näkemä- ym. olosuhteiden vaikutuksesta 
sivutie saatetaan eräissä liittymissä kokea päätieksi huolimatta 
väistämisvelvollisuutta osoittavasta liikennemerkistä. 



3. 
ONNETTOMUUSALTTIIT PÄIVAT 

Onnettomuusrekisteristä tulostettiin pi ireittäin luettelo onnetto-
muusalttiista päivistä ja näinä päivinä tapahtuneiden onnetto-
muuksien lukumääristä. Onnettomuusalttiina on pidetty päivää, 
jona tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärä on suurempi kuin 
ko. piirissä päivittäin tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärän 
keskiarvo lisättynä kandella hajonnalla. Onnettomuusalttiit päivät 
on valittu erikseen kussakin piirissä. Jos onnettomuuksien luku-
määrä päivää kohti on normaalijakautunut satunnaissuure, on 
mainitun kriteerin mukaan määriteltyjä onnettomuusalttiita päi-
viä noin 2 % kaikista päivistä. Kun jossakin piirissä onnettomuus- 
alttiita päiviä on enemmän kuin 2 % päivistä, voidaan olettaa että 
näinä päivinä onnettomuuksien tapahtumiseen liittyy jokin erityi-
nen syy. 

Koska on mandollista, että kelillä ja säätilalla on vaikutusta 
onnettomuuksien syntyyn, on onnettomuusalttiina päivinä vallin-
nut säätila selvitetty. Kunkin piirin alueelta on valittu säähavain-
toasema, josta on tietoja Ilmatieteen laitoksen säätilastoissa. 
Tilastoista on poimittu kunkin vuorokauden keskilämpötila, 0-kelin 
esiintyminen sekä vuorokauden vesi-, lumi- tai räntäsademäärä. 
"O-kelillä" tarkoitetaan sellaista päivää, jona lämpötila on vaihtu-
nut suojan puolelta pakkaseksi tai päinvastoin. Lumi-, räntä- ja 
vesikeli tarkoittavat, että näinä päivinä on satanut lunta, räntää 
tai vettä vähintään 0,1 mm vedeksi muutettuna. 

	

3.1 	Onnettomuusalttiiden päivien jakautuma 

Taulukon 3 mukaan onnettomuusalttiiden päivien osuus kaikista 
päivistä on kaikissa piireissä selvästi yli 2 %. Osuus on selvästi 
korkein Oulun piirissä (6,0 %). Suuria arvoja on myös Vaasan, 
Kuopion ja Keski-Suomen piireissä. Tämä merkitsee sitä, että 
näissä piireissä onnettomuusmäärät jakautuvat eri päiville epäta-
saisemmin kuin muissa piireissä. 

Koko maassa onnettomuusalttiita päiviä on pääasiassa lokakuun ja 
tammikuun välisenä aikana. Tämän neljän kuukauden jakson aika-
na on 59 % onnettomuusaltiista päivistä. Vähiten onnettomuusait-
tiita päiviä on keväällä. Heinäkuussa näitä päiviä on yhtä paljon 
kuin tammikuussakin. Määrittelyn mukaisia onnettomuusalttiita 
päiviä on kesäaikana varsinkin Mikkelin ja Kainuun piireissä. 

	

3.2 	 Säätila ja keli onnettomuusalttiina päivinä 

Taulukossa 4 on kaikkien päivien ja onnettomuusalttiiden päivien 
jakautuminen eri sää- ja kelityyppinen kesken. Taulukossa sää- ja 
kelityyppien prosenttilukujen summa ei välttämättä ole 100, koska 
0-keli voi esiintyä yhtäaikaa sateen kanssa. 
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Taulukko 3 	Onnettornuusalttiiden pivien jakautuma 	1978-81 

Piiri % kaksta 
kpl 	piv1St 

jakautuma kuukausittain 	(%) 
T 	H 	M 	H 	T 	K 	H 	E 	S 	1 	M 	J 

Lukumiara1978-81 
20 	40 	60 	80 

01 	Uusimaa 

02 	Turku 

04 	Hme 

05 	Kymi 

06 	Mikkeli 

07 	P-Karjala 

08 	Kuopio 

09 	K-Suomi 

10 	Vaasa 

11 	K-Pohjanmaa 

12 	Oulu 

13 	Kainuu 

14 	Lappi 

49 

55 

61 

61 

44 

51 

72 

66 

77 

43 

87 

44 

45 

3.4 

3.8 

4.2 

4.2 

3.0 

4.0 

4.9 

4.5 

5.3 

2.9 

6.0 

3.0 

3.1 

22 

9 

3 

15 

9 

6 

13 

9 

9 

5 

9 

5 

9 

4 

2 

3 

5 

- 

8 

7 

3 

8 

7 

6 

5 

18 

6 

- 

2 

7 

- 

4 

3 

8 

3 

5 

5 

7 

11 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

1 

- 

3 

2 

1 

2 

- 

6 

4 

- 

5 

2 

1 

2 

1 

- 

2 

11 

- 

6 

7 

11 

8 

16 

6 

7 

6 

5 

2 

3 

7 

2 

- 

7 

2 

8 

14 

12 

11 

12 

8 

16 

10 

20 

13 

2 

2 

8 

10 

7 

8 

6 

9 

4 

- 

2 

9 

9 

2 

5 

8 

5 

5 

8 

8 

8 

5 

5 

6 

18 

- 

1416 

1516 

20 

11 

14 

12 

21 

11 

5 

20 

1816 

1222 

1218 

21 

8 

15 

8 

16 

17 

7 

11 

20 

33 

18 

18 

16 

14 

14 

24 

25 

21 

26 

5 

7 

1 

________ --- 	- ________ 

1 

______ - 

________ -------- _______ 

______ ______ ______ 
3 _______ ________ 

_______ _______ _______ —1 

1 

J 	1 

_______ ________ 

_______ ________ 

Keskiarvo, 

koko maa 58 4.0 10 5 5 2 2 7 10 5 5 14 16 19 ______ ______ ______ 

Taulukko 4 	Saa- ja kelijakautuma onnettoniuusalttiina p1vira ja kaikkina 	vn9 1978-81. 
Nollakelill9 tarkoitetaan paiv, jona lnptl1e. On v&1htnut suojen puo1e'a 

pakkaseksi tai oainvastoin. 
Eri olosu!iteiden osuus Eri olnsuht.'iden nsuu 

Piiri 

____ 
nol 1  
Onn.alttiina pivin 

-lumi- 	ränt- vesilnolh 
sdp 

Kaikkina 	pivir 
lumi- 	rnt 	vesi' 

1L ,de 	sade 

01 	Uusimaa 31 27 31 29 18 13 10 34 
02 	Turku 35 24 35 24 23 16 14 32 
04 	Hame 34 23 34 26 24 16 13 26 
05 	Kymi 20 33 20 23 22 20 13 2€ 
06 	Mikkeli 14 34 14 27 22 20 12 26 
07 	P-Karjala 22 33 14 22 23 21 12 24 	1 
08 	Kuopio 15 39 11 24 21 22 12 26 
09 	K-Suomi 30 33 29 15 25 21 14 24 
10 	Vaasa 31 34 22 25 23 18 11 25 
11 	K-Pohjanmaa 23 21 16 28 24 16 12 23 
12 	Oulu 21 37 17 14 22 18 ii 23 
13 	Kainuu 18 23 16 36 23 22 12 22 
14 	Lappi 22 40 16 7 23 22 10 22 

Keskiarvo 

koko maa 24 31 21 22 22 19 12 26 

Keski- 	30 
arvo, 

koko 	20 
maa 

10 

onnettnniuus-
al tti i na 
piivina 

9  kaikkina 
pivina 



Onnettomuusalttiiden päivien jakautumaa ja kaikkien päivien ja-
kautumaa vertaamalla voidaan päätellä, että 0-kelipäiviä ja vesi-
sadepäiviä ei ole onnettomuusalttiina päivinä enempää kuin kaik-
kina päivinä. Sen sijaan lumi- ja räntäsadetta on onnettomuusait-
tiina päivinä huomattavasti useammin kuin kaikkina päivinä. Tästä 
voitaneen päätellä, että lumi- ja varsinkin räntäsadepäivät ovat 
liikenteelle erityisen ongelmallisia. Kuvasta 1.2 nähdään lisäksi, 
että talvikeli on selvästi yleisempi onnettomuusalttiiden päivien 
onnettomuuksien kuin kaikkien onnettomuuksien tapahtumapai-
koilla. 

Piirikohtaisia jakautumia vertaamalla voidaan päätellä, että lumi-
sade on erityinen riski Uudenmaan, Kuopion, Vaasan, Oulun ja 
Lapin piireissä. Räntäsade on riski Uudenmaan, Turun, Hämeen, 
Keski-Suomen ja Vaasan piireissä. 

3.3 
Otanta onnettomuusalttiiden päivien onnettomuuksista 

Kunnossapidon vaikutusta onnettomuusalttiina päivinä tapahtunei-
sun onnettomuuksiin selvitettiin käymällä läpi onnettomuusilmoi-
tuslomakkeita onnettomuusalttiina päivinä tapahtuneista liikenne-
onnettomuuksista. Tätä varten pyydettiin kustakin piiristä kopiot 
kaikista niitä liikenneonnettomuuksia koskevista lomakkeista, jot-
ka ovat tapahtuneet otantaan valittuina onnettomuusalttiina päi-
vinä. Otannan suuruus piireittäin laskettiin siten, että otanta on 
tilastollisesti edustava 95 %:n luottamustasolla. Piirien sisällä 
otantaan kuuluvat päivät valittiin siten, että ne jakautuvat eri 
kuukausjile samoin kuin kaikki onnettomuusalttiit päivät. Otan-
taan kuului yhteensä 40 onnettomuusaltista päivää, joka on 5 % 
kaikista onnettomuusalttiista päivistä. 

Taulukossa 5 on tiivistelmä otantaan kuuluvista onnettomuusta-
pauksista piireittäin. Tiivistelmässä on esitetty turvallisuuteen 
vaikuttaneina tieolosuhteina mainintoja tienpinnasta ja mandolli-
sesta lumi- tai räntäsateesta. Tietoja onnettomuuksista - sarak-
keessa on tietoja onnettomuuksien tapahtuma-ajoista silloin, kun 
ne eivät ole tapahtuneet tasaisesti ympäri vuorokauden. Lisäksi on 
mainintoja tehdystä liukkauden torjunnasta ja tienpinnasta liuk-
kauden torjunnan jälkeen silloin, kun ilmoituslomakkeella on ollut 
tiedot. 

Onnet tomuusaltti iden päivien jakautumasta kuukausien kesken 
seuraa, että otantaankin kuuluvissa onnettomuuksissa talvikeli on 
yleisempi kuin kesäkeli. Tie oli luminen, jäinen tai sohjoinen 238 
onnettomuustapauksessa 311:sta (77 %). Talvikelin osuus oli sama 
kaikissa ja henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuusalttiiden päi-
vien onnettomuuksissa. Eteläisissä piireissä talvikeleihin kytkey-
tyy usein lumi- tai räntäsade. Onnettomuustapauksissa on mukana 
muutama, jossa osallisella on ollut kesärenkaat syksyisellä jäisellä 
tai sohjoisella tiellä. Lisäksi on muutamia rattijuoppoustapauksia, 
joissa onnettomuus mandollisesti olisi tapahtunut tienpitäjän toi-
menpiteistä huolimatta. 

Kuivalla, paljaalla tiellä tapahtuneet onnettomuudet ovat usein 
(40 %) hirvieläinonnettomuuksia, joiden torjunta pelkästään kun-
nossapitäjän toimenpitein ei useinkaan ole mandollista. 
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Taulukko 5 	Otanta onnettomuusalttiiden päivien onnettomuuksista: turvallisuuteen vaikuttaneet tieolo- 
suhteet ja tietoja onnettomuuksista ilmoituslomakkeiden perusteella. 

iiri Onnett. Turvallisuuteen vaikuttaneet tieolosuhteet 
letoja onnettomuuksista otannassa 

II 34 33 tapauksessa keli jäinen, Tapahtuma-ajat 6.30 - 19.00 

luminen tai sohjoinen. Lumi- ja räntäsadetta. 

T 45 43 tapauksessa keli jäinen, Tapahtuma-ajat 6.00 - 18.00 

luminen tai sohjoinen. Lumi- ja räntäsadetta. 

H 34 1 	tapauksessa kesärenkaat syksyn jääkelillä. Tapahtuma-ajat 7.00 - 18.00, pääosin 

22 tapauksessa tie luminen, sohjoinen tai jäinen. 16.00 - 18.00 

Lumi- ja räntäsadetta _________________________________________ 

Ky 18 12 tapauksessa tie luminen, sohjoinen tai jäinen. 

Lumi- ja räntäsadetta. _________________________________________ 

II 14 1 	jäinen, 	1 	luminen, 2 sohjoista keliä. 

P-K 15 9 tapauksessa sohjoinen, luminen tai jäinen. Lumisadett Liukkaus torjuttu 2 tapauksessa 

Ku 24 Tie luminen tai jäinen. Lumi- tai räntäsade. Liukkaus torjuttu 2 tapauksessa + tie 

________________________________________________________ jäinen 

19 8 tapauksessa sohjoinen, luminen tai jäinen. Liukkaus torjuttu 3 tapauksessa 

Lumisadetta. 6 onnettomuutta kesällä kuivalla 

tiellä. -_______________________________________ 
V 49 41 	tapauksessa luminen tai jäinen. Liukkaus torjuttu 3 tap. :tie jäinen 

_________ _________ Syksyn jääkelillä kesärenkaat 13 tapauksessa. _______________________________________ 

K-P 11 9 tapauksessa sohjoinen, luminen tai jäinen. Liukkaus torjuttu 1 tap. :tie jäinen 

_________ _________ Syksyn jää- tai sohjokelillä kesärenkaat 4 tapauksessa _______________________________________ 
0 31 15 tapauksessa keli 	jäinen tai 	luminen, näistä 	1 Liukkaus torjuttu 	1 	tap.:tie jäinen 

_________ _________ tapauksessa kesärenkaat syksyn iääkelillä. _______________________________________ 
Kn 6 Ei Kp-tapauksia _________________________________________ 

L 11 10 tapauksessa sohjoinen, luminen tai jäinen. Liukkaus torjuttu 2 tapauksessa. Toises- 

- sa tie jäinen, toisessa sohjoinen __________ _________ 
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3.4 	Onnettomuusalttiina päivinä tapahtuneiden onnettomuuksien ominaispiirteet 

Onnettomuusrekisteristä tulostettiin otantaan valittuina onnetto-
muusalttiina päivinä tapahtuneiden onnettomuuksien ominaistieto-
ja. Tarkastelussa olivat mukana otannan kaikki onnettomuusalttiit 
päivät, sekä kesä- että talviaikaan sijoittuvat. Päivien aikajakau-
tuma näkyy taulukossa 3. Seuraavassa tulosten perusteella tehtyjä 
keskeisimpiä havaintoja. 

38 % onnettomuuksista tapahtui jäisellä tiellä. Myös paljas ja 
luminen tie olivat melko yleisiä. Jäinen, luminen ja sohjoinen keli 
olivat onnettomuusalttiina päivinä selvästi yleisempiä kuin kaikki-
na onnettomuuspäivinä. Sohjoinen tai jäinen tie, jolla ajourat 
olivat paljaat oli melko harvinainen. Molempia olosuhteita oli 1 % 
tapauksista (kuva 12). Mainituissa keleissä ovat mukana myös 
kunnossapidon tuloksena syntyneet. Ilman tehtyjä toimenpiteitä 
jäinen ja luminen tie olisivat olleet yleisempiä. 

Yleisin säätila oli pilvipouta, jota oli 46 % tapauksista. Melko 
yleisiä olivat myös kirkas sää ja lumisade. Sumua oli vain kandek-
sassa onnettomuustapauksessa (kuva 13). 

Pilvipoutaisella säällä yleisin keli oli jäinen (45 %). Seuraavaksi 
yleisimpiä kelejä olivat märkä ja luminen. Kirkkaalla säällä tie oli 
useimmiten paljas (53 % tapauksista). Kirkkaalla säällä tie oli 
ä inen joka kolmannessa tapauksessa. 

Tie oli hiekoitettu 10 onnettomuustapauksessa, joka on 3 % 
kaikista tutkittujen onnettomuusalttiiden päivien onnettomuuksis-
ta. Hiekoitetulla tiellä tapahtuneet onnettomuudet ovat kaikki 
tapahtuneet klo 11.00 - 19.00 välisenä aikana. Tie oli suolattu 11 
onnettomuustapauksessa, mikä on 4 % kaikista onnettomuusalttii-
den päivien tapauksista. Suolattujen teiden onnettomuudet ovat 
tapahtuneet klo 6.00 - 19.00 välisenä aikana. 

Onnettomuuden tapanduttua tie oli poliisin onnettomuusilmoitus-
ten mukaan vailla liukkauden torjuntaa 93 %:ssa onnettomuus-
alttiiden päivien onnettomuustapauksista. 38 %:ssa näistä tapauk-
sista tie oli jäinen ja 28 %:ssa luminen tai sohjoinen. Ainakin 
jäisen kelin tapauksissa liukkauden torjunta olisi ollut tarpeen. 
Nämä onnettomuudet ovat tapahtuneet kaikkina vuorokauden ai-
koina. Eniten näitä onnettomuuksia on tapahtunut iltapäivällä klo 
16.00 ja 18.00 välisenä aikana. 31 % onnettomuusalttiista päivistä 
oli huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana, jolloin liukkauden 
torjunta ei yleensä ole tarpeen. On kuitenkin huomattava, että 
onnettomuusilmoituslomakkeilla ei ilmeisesti ole tietoa liukkau-. 
den torjunnasta läheskään aina, kun se on tehty. 

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan liukkautta oli torjuttu 6.4 
%:ssa niistä henkilövahinko-onnettomuuksista, jotka ovat tapahtu-
neet muulla kuin paljaalla tien pinnalla. Tilasto kattaa poliisivi-
ranomaisten Tilastokeskukselle ilmoittamat, myös muilla teillä 
kuin yleisillä teillä tapahtuneet tieliikenneonnettomuudet. 

Eniten onnettomuuksia on yleensä tapahtunut klo 17.00 - 18.00. 
Tänä aikana on tapahtunut 11 % kaikista onnettomuuksista, 16 % 
sohjoisen kelin onnettomuuksista ja 15 % lumisen kelin onnetto-
muuksista. Eniten jäisen kelin onnettomuuksia (11 %) on tapah-
tunut klo 16.00 - 17.00. 
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4 	 Il_at øt 

Kuva 12 	Onnettomuuksien jakautuminen tien 	Kuva 13 	Onnettomuuksien jakautuminen sääti- 
pinnan mukaan onnettomuusalttiina 	 lan mukaan onnettomuusatttjina päi- 
päivinä 1978-81. Kesä- ja talviaika, 	 vinä 1978-81. Kesä- ja talviaika, 311 
311 onnettomuutta. (Suluissa v. 1981 	 onnettomuutta. 
yleisillä teillä yhteensä tapahtuneiden 
onnettomuuksien kelijakautumat). 
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Kuva 14 	 Tien pinta liukkauden torjunnan jälkeen onnettomuusalttiiden päi- 
vien onnettomuuksissa 1978-81. Kesä- ja talviaika, 311 onnetto-
muutta. Onnettomuuksien lukumäärät on merkitty pylväsiin. 
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3.5 	Päätelmiä 

Onnettomuusalttiiden päivien jakautumisesta vuoden eri kuukau-
sille voidaan päätellä kunkin piirin alueella kunnossapidon kanna!- 
ta erityisen ongelmalliset ajanjaksot. Yleensä näitä ovat lokakuu, 
marraskuu ja joulukuu. Onnettomuusalttiina päivinä sataa lunta 
tai räntää useammin kuin muina päivinä. 

Yleisin keil onnettomuusalttiiden päivien onnettomuuksien tapah-
tumahetkellä oli jäinen tie. Tie oli onnettomuusilmoitusten mu-
kaan yhtä usein jäinen riippumatta siitä, oliko liukkautta torjuttu 
vai ei. Useimmilla keleillä yleisin onnettomuuden tapahtuma-aika 
on iltapäivän vilkkaimman liikenteen aikana. Onnettomuusalttii-
den päivien onnettomuudet olivat talvikelillä keskimäärin yhtä 
vakavia kuin kesäkelillä. 

Kunnossapitoon liittyvänä päätelmänä havaittiin, että kunnossapi-
täjän tulisi kehittää työaika- ja päivystysjärjestelyjä sekä sään 
tarkkailua v. 1978-81 noudatetusta käytännöstä siten, että liuk-
kauden torjunta aamuisin etenkin loppusyksystä ja alkutalvesta 
voitaisiin hoitaa nykyistä tehokkaammin. Tiemestareiden päivys-
tysjärjestelmä on nykyisessä muodossaan ollut kuitenkin käytössä 
niin vähän aikaa, että sen vaikutus ei näy tarkastelluissa vuosien 
1978-81 onnettomuustilastoissa. Kuljettajia koskevana päätelmänä 
voidaan esittää, että talvirenkaat tulisi ottaa käyttöön riittävän 
ajoissa ja sekarengastusta ei pitäisi käyttää. 

Otantaan kuuluvien onnettomuuksien ilmoituslomakkeita läpikäy-
täessä todettiin, että tieto liukkauden torjunnan tekemisestä on 
erittäin harvoissa lomakkeissa. Koska voidaan olettaa, että litik-
kautta kuitenkin on torjuttu useammin, tiedon puute johtunee 
lomakkeiden puutteellisuudesta. Onnettomuusilmoituslomaketta 
tulisi kehittää siten, että liukkauden torjunnasta on aina merkittä-
vä joku vaihtoehto: suolattu, hiekoitettu, ei tehty, ei tarpeen. 
Näin tiedettäisiin, onko liukkauden torjunta tekemättä vai onko 
asianomainen kohta vain täyttämättä. Tiemestari voisi myös mer-
kitä lomakkeen kohtaan "Tienpitäjän merkintöjä" tiedot kelistä ja 
liukkauden torjunnasta ainakin epäselv issä tapauksissa. 



4. 
TIEMESTAREIDEN NAKEMYKSET 

Talvikelikasautumista ja onnettomuusalttiista päivistä on valittu 
lähempään tarkasteluun otanta edellä kuvatulla tavalla. Otantaan 
kuuluvien onnettomuuksien ilmoituslomakkeet lähetettiin asian-
omaisille tiemestareille tarkoituksena saada käytännön kunnossa- 
pitäjän näkemyksiä kunnossapidon ja liikenneturvallisuuden väli-
sestä riippuvuudesta. Tiemestareilta pyydettiin kustakin onnetto-
muustapauksesta vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mikä tässä tapauksessa oli tien kunnon vaikutus on-
nettomuuden tapahtumiseen? 

2. Mikä oli viimeinen kunnossapitotoimenpide onnetto-
muuden tapahtumapaikalla ennen onnettomuutta? 

3. Mitä tässä tapauksessa olisi voitu tehdä onnetto-
muuden välttämiseksi (tienpitäjän toimenpiteet ja 
kuljettajan toimenpiteet)? 

4. Miten tiemestarin toimintaedellytyksiä tulisi paran-
taa, jotta hän myös käytännössä olisi voinut tehdä 
edellisen kysymyksen vastauksessa mainitut toimen-
piteet? 

Tässä luvussa esitettävät asiat on suoraan ooimittu tiernestarei-
den vastauksista. Niitä on pidettävä käytännön kunnossapitäjän 
kokemukseen perustuvina näkemyksinä. Asiat ovat pääosin kun-
nossapidon menetelmien kehittämisestä vastaavien tiedossa ja ne 
on pyritty ottamaan huomioon voimassa olevia toimintaohjeita 
laadittaessa. 

4.1 	Tieolosuhteet talvikelikasautumissa 

Talvikelikasautumissa tapahtuneita onnettomuuksia koskevista 
tieolosuhteista ja tienpitäjän mandollisuuksista estää onnettomuus 
saatiin käytännön näkemyksiä. Seuraaviin esirnerkkeihin sisältyy 
keskeisiä piirteitä saaduista vastauksista. 

Tiemestarin näkemyksen mukaan yhden kasautumakohdan ongelma 
on yksityisten teiden Hittymien suuri määrä kohdassa, jossa tie-
kohtainen nopeusrajoitus on 100 km/h. Liittymäjärjestely koko 
alueella ja mandollisesti maankäyttöön sopiva pistekohtainen no-
peusrajoitus parantaisivat tilannetta. Yhdessä onnettomuuksien 
kasautu m isp isteessä on tiemestarin käsityksen mukaan liikenne- 
ympäristö syynä onnettomuuksiin, koska liittymäalue on liian 
avara. Lisäksi paikalla oleva nopeusrajoitus 80 km/h on liian 
korkea, koska tieympäristö houkuttelee ylinopeuksiin. Tiemestari 
suosittelee parantamistoimenpiteenä harvan puuston istuttamista 
liittymän alueelle optisen ohjauksen parantamiseksi ja nopeusra-
joituksen alentamista. 
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Taulukko 6 	 Tiemestareiden näkemys talvikeilkasautumissa tapahtuneiden on- 
nettomuuksien estomandollisuuksia 

'lemest. Onnettomuuteen Tienpitäjän uljettajan 1Testarin 

piiri vaikuttanut estomandoil. stomandoli toimintaedeil. 

tien kunto ___________ parant. mandofl. 

A lunta - ei vaikuta kanavointi ei 

8 jainen. urat ilukkauden tilanne- ei 

torjunta nopeus 

C liian hyvä näkema. suola ehkä, ny varomaton 

liian korkea no- käytetty suola risteysajo 

peusrajoitus hiekkaa 

0 lunta jos huippuja varovaisuus varallaolon 

jäätä varten yksi- edeflytykset 

sohjoa tyistä Kp- 
kalustoa 

E kyllä: 	lumimyrsky koko päivä varovaisuus 

aurattu 

F ei muistissa varovaisuus 

G lumipenkere lumipenkereen poikk.oloissa 	re- 

näkemäesteenä poisto SurS5t elvat r11 
tä, 	ei 	mitoitus- 

H ei ei varovaisuus 
rist.alueel- 
la 

valo-ohj. 	taso- mandollisesti 
liittymä, 	lumi- liukkauden km 	noudat- 

sade, jaä torjunta tammen 
etä i syydet 

J ei 	vaikutusta 

liikennener'- 

tilanne- ovat riittävät 
nopeus 

K ykslt.teiden ei tilanne- ei mitenkään 

liittymät arvio 

Yksi onnettomuuksien kasautumispisteistä on vilkkaasti liikennöi-
ty, valo-ohjattu tasoliittymä. Tiemestari suosittelee eritasoliitty-
män rakentamista. Nykyisessä ympäristössä turvallisuus paranisi, 
jos kuljettajat seuraisivat tarkasti heille kuuluvia liikennevalo-
opastimia ja noudattaisivat niillä annettuja ohjeita. 

Yhdessä otantaan kuuluneessa ii ikenneonnettomuudessa ilmeisenä 
syynä on ollut liittymän näkemäalueella oleva lumikasa, joka 
peitti näkyvyyden. Tällaisissa tapauksissa tienpitäjä voi parantaa 
liikenneturvallisuutta huolehtimalla siitä, että näkemäalueelle ei 
kasata lunta ja poistamalla sinne mandollisesti kertyneen lumen. 
Kuljettajien tulisi toimia erityisen varovaisesti silloin, kun näke-
mä on rajoitettu. 



4.2 	 Tieolosuhteet onnettomuusalttiina päivina 

Jos tie on luminen jatkuvasta lumisateesta tai lumipyrystä joh-
tuen, tienpitäjän mandollisuudet parantaa nopeasti keliolosuhteita 
ovat varsin rajalliset. Mandollisesti olosuhteita voitaisiin jossain 
määrin parantaa lisäämällä aurauslcertoja lumisateen aikana. 
Kuljettajat voisivat parantaa turvallisuutta lumisella tiellä pitä-
mällä riittävät etäisyydet edellä ajavaan ja noudattamalla varo-
vaisuutta. 

Lumisella tiellä tapahtuneita onnettomuuksia voitaisiin mandolli-
sesti vähentää torjumalla liukkautta suolahiekalla heti aurauksen 
jälkeen. .]atkuvalla lumisateella ei kuitenkaan ole paljon tehtävis-
sä. 

Päivinä, joina tielle kertyy sohjoa, tienpitäjä voisi parantaa liiken-
neturv alI isuutta poistamalla sohjon mandollisimman nopeasti. No-
peaa sohjon poistoa vaikeuttaa kuitenkin sopivan kaluston vähäi-
syys. Sorateiltä sohjoa ei ainakaan alkutalvesta voi poistaa auraa-
maIla, koska auran sukeltamisvaara on suuri. Käytännössä tiehöyl 
on ainoa sorateillä käyttökelpoinen työväline. Sohjon poistaminen 
päällysteiden kulumisurista on mandollista ainoastaan sohjoau-
ralla, eikä sekään poista sohjoa syvistä urista. 

Jäisillä teillä tapahtuneita onnettomuuksia tienpitäj voisi vahen-
tää tehokkaammalla liukkauden torjunnalla ja mandollisesti tois-
tamalla suolauksen riittävän usein. 

Taulukko 7 	 Tiemestareiden näkemys kasautumapä iv ien onnettomuksien esto- 
mandollisuuksista 

Tieniest. OnnettUi TTni tjn RT3€T TTtarn 

piiri vaikuttanut estomandoil. estomandoli. toimintaedeil 

tien kunto parant.rnandoU 

A lumisade suolah'ekoitds tilanne- ovat riittv3t 

aur.jlkeen nopeus 

B jSinen, 	0-keli ei 	(suolattu ovat riittvatt 

edell.paivana) 

C sohjoinen, jainen toinen suolaus varovaisuus unen paikkausi 

0 sohjoinen sohjon poisto varovaisuus soratien paal- 

soratiella 	hi- lystaminen 

dasta 

E ensilumi sohjor' 	poisto varovaisuus sohjon 	poisto 

(kp-lk 	7) vrk:ssa 	(640krn 

F liukasta, 	polan- suolaus+höyly tilanne- resursseja 

ne+suolahiekka nopeus paail. 	teiden 
sulana pitoon 
syksy1l 

G ei, jatkuva 	lumi- ei - 

sade 

H auran lumipöly ei ei 	ohitusta pivystys- 

nakemaesteena lumipilvess mandolliseksi 

1 aukeilla 	sula, tehokkaampi ajotaito lisää kalustoa 

metsassa jainen liukk.torjunta 

J epätaS.rouavaUr. ei 	syytä 	liukk riittävä etäl- 
höylätty polanne torjuntaan syys 

K Ei 	(lumioolanne) ei varovaisuus heikosta 	kantv 
kaoealla 	tieli aibeituvien 

unen korjaus 
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4.3 	Päätelmjä 

Jäisellä tiellä tapahtuneita onnettomuuksia voisi vielä mandolli-
sesti estää tehostamalla liukkauden torjuntaa eräiltä osin. Alhai-
sissa lämpötiloissa, joissa suolaaminen ei ole käyttökelpoinen 
menetelmä, liukkauden torjunta koetaan ongelmallisena. Suola- 
hiekka ja varsinkin puhdas hiekka lentävät melko pian pois tieltä 
liikenteen ilmavirran kuljettamana. Mandollisesti liikenneturvalli-
suutta voisi parantaa aikaistamalla liukkauden torjuntaa ja enna-
koimalla säätilassa tapahtuvia muutoksia. Pohjois-Suomessa ei 
tavallisesti käytetä pelkkää suolaa lainkaan keskitalvella, vaan 
ainoastaan syksyllä ja keväällä. Suolan käyttö myös keskitalvella 
sille sopivassa lämpötilassa vilkasliikenteisillä pääteillä saattaisi 
parantaa liikenneturvallisuutta Pohjois-Suomessa. 

Kuljettajat voisivat parantaa mm. jäisen kelin liikenneturvalli-
suutta vaihtamalla määräysten mukaiset nastarenkaat syksyllä 
riittävän aikaisin ja pitämällä ne keväällä käytössä tarpeeksi 
kauan, noudattamalla oikeaa tilannenopeutta vaikealla kelillä sekä 
pitämällä riittävän etäisyyden edellä ajavaan. 

Polanteisen tien liikenneturvallisuutta ei tienpitäjän toimenpitein 
katsota voitavan ratkaisevasti parantaa, koska polannetta on 
pidettävä normaalina vähäliikenteisen tien talvikelinä. Tienpitäjä 
voi kuitenkin estää liikenneturvallisuuden huononemisen höylää-
mällä polannetta niin usein, että tielle ei muodostu haitallisia 
ajouria. Polanteisella tiellä kuljettajien tulisi pitää riittävät etäi-
syydet edellä ajaviin. Myös kääntymistä aikovien tulisi tiedottaa 
takana tuleville aikeistaan riittävän ajoissa. 

Lumisella tiellä tapahtuneita onnettomuuksia voitaisiin mandolli-
sesti vähentää torjumalla liukkautta heti aurauksen jälkeen. Kul-
jettajien tulisi ottaa lumikeli huomioon varsinkin silloin, kun 
kysymyksessä on talven ensilumi. Talven ensimmäiset lumisateet 
ja liukkaat kelit ovat osoittautuneet erityisen onnettomuusalttiik-
si olosuhteiksi kasautumaonnettomuuksia ja onnettomuusalti iden 
päivien onnettomuuksia tarkasteltaessa. Syitä onnettomuusalttiu-
teen lienevät mm. kuljettajien tottumattomuus, kesärenkaiden 
käyttö ja tienpinnan kitkan nopeat vaihtelut. 

Sohjoisesta tiestä aiheutuvia onnettomuuksia tienpitäjä voi vähen-
tää poistamalla tielle syntynyt sohjo riittävän nopeasti. Sohjon 
poistaminen tavallisella aurakalustolla ei useinkaan onnistu, koska 
sohjoa jää kulumisuriin. Tehokas sohjonpoisto edellyttäisi erikois-
kalustoa, jonka määrä onkin lisääntymässä. 

Pääosa tiemestareista oli sitä mieltä, että annetut toimintaedel-
lytykset ovat riittävät. Poikkeuksellisissa sääoloissa resurssit ei-
vät riitä, mutta niiden mitoittamista poikkeustilanteiden mukai-
siksi ei pidetä järkevänä. Tienpitäjän käytettävissä olevaa kalus-
toa pidetään yleensä riittävänä. Sohjon poistokalustoa on kuiten-
kin toivotaan lisää. Mitoitusperusteeksi esitettiin se, että sohjo 
pystytään poistamaan tiemestaripiirin koko tiestöltä vuorokauden 
kuluessa. Tiemestarin toimintaedellytykset paranisivat myös tie-
verkon kuntoa kohentamalla. 



5. 
ONNETTOMUUSASTEIDEN JA KUNNOSSAPITOSUORITTEIDEN VERTAILU 

Onnettomuusasteiden ja kunnossapitosuoritteiden ri ippuvuutta 
tarkasteltiin erikseen kesä- ja talviaikana sekä erikseen pääteillä 
(valta- ja kantatiet) ja muilla teillä. Talviajaksi määriteltiin aika, 
jona maassa oli pysyvä lumipeite Ilmatieteen laitoksen tilastojen 
mukaan. Tarkastelussa käytettiin vuosien 1978-81 keskimääräistä 
talviaikaa. Kesäaikana pidettiin vastaavasti lumetonta aikaa. Tie-
mestaripiirien ryhmittely kesän pituuden mukaan on esitetty liit-
teessä 3. 

Tarkoituksena oli selvittää onnettomuusasteiden ja kunnossapidon 
tason välistä riippuvuutta. Kunnossapidon tasoa kuvaavien lukujen 
löytäminen olemassa olevista tilastoista osoittautui ongelmaksi. 
Kunnossapidon toimenpiteiden vaikutuksesta tien kuntoon ja lii-
kenteen olosuhteisiin ei ole täsmällisiä tietoja. Eri kunnossapito- 
toimenpiteiden toteutuneet suoritemäärät on tilastoitu tiemesta-
ripi ireittäin. Useimmat tarkastellut kunnossapitotoimenpiteet 
ovat sellaisia, että ne voidaan kohdistaa kesä- tai talviaikaan, 
pääteille tai muille teille ja päällystetyille tai sorateille. Maini-
tuista syistä kunnossapidon suoritetietoja päädyttiin pitämään 
kunnossapidon tason m ittare ina. 

Riippuvuuden olemassaoloa tarkasteltiin X 2 -testin avulla. Tes-
tausta varten kukin kunnossapitosuorite ja siihen verrattava on-
nettomuusaste ryhmiteltiin kolmeen ryhmään, joten testattavana 
oli 3 x 3 - taulukot. Kunnossapitosuoritteina oli kunnossapitotoi-
miston tilastoihin perustuvat eräiden kunnossapitotoimenpiteiden 
suoritteet keskimäärin vuosina 1978-81. Suoritteet selvitetti in 
tiemestaripiireittäin ja ne jaettiin sillä tiepituudella, johon ko. 
toimenpide kohdistuu. Testauksessa olivat mukana seuraavat kun-
nossapitosuoritteet: 

- 	 sorateiden höyläys jkm/sorateiden pituus 
- 	 sorateiden pölynsidonta t/sorateiden pituus 
- 	 murskesoran lisäys sorateille m 3/sorateiden pituus 
- 	 kylmä- ja kestop. paikkaus ja uusiminen t/päällystet- 

tyjen teiden pituus 
- 	 tiemerkinnät m 2/päällystettyjen teiden pituus 
- 	 auraus ja talvihöyläys jkm/koko tiepituus 
- 	 talvisuolaus t/päällyst. valta- ja kantateiden pituus 
- 	 hiekoitus m 3 /muiden teiden pituus 
- 	 vesakon torjunta ha/koko tiepituus. 

Onnettomuusasteet laskettiin jakamalla TVH:n onnettomuusrekis-
terissä olevat onnettomuusmäärät tierekisteristä saadulla liiken-
nesuoritteella. Onnettomuusasteena käytettiin vuosien 1978-81 
keskiarvoa. Onnettomuusaste laskettiin tiemestaripiireittäin erik-
seen kesä- ja talviaikana ja erikseen pääteille (valta- ja kantatiet) 
ja muille teille, erikseen päällystetyille teille ja sorateille sekä 
kummallekin yhteensä. Sorateiden onnettomuusaste on epävar-
mempi kuin muiden teiden onnettomuusaste, koska paikallisteiden 
liikennemäärän kausivaihtelusta ei ole yhtä täsmällisiä ja kattavia 
tietoja kuin pääteiden kausivaihtelusta. 
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Jos testin mukaan kunnossapitosuorite ja ao. kunnossapitotoimen-
piteiden kohteena olevien teiden onnettomuusaste ovat toisistaan 
riippuvia, voidaan ao. kunnossapitotoimenpiteellä katsoa olevan 
vaikutusta onnettomuusasteeseen. Mutta jos testin mukaan riippu-
vuutta ei ole, ei kuitenkaan käytettyjen tietojen perusteella voida 
sanoa, että ao. toimenpiteellä ei ole vaikutusta liikenneturvalli-
suuteen. 

	

5.1 	Kesäajan onnettomuusasteiden ja ke8äkunnossapitosuoritteiden vertailu 

Testillä pyrittiin selvittämään, ovatko kesäajan onnettomuusas-
teet riippumattomia kesäkunnossapitosuoritteista. Testin mukaan 
onnettomuusaste on riippumaton kaikista muista kesäkunnossapi-
totoimenpiteistä paitsi vesakon torjunnasta. Testin mukaan vesa-
kon torjunta pienentää onnettomuusastetta tilastollisesti melkein 
merkitsevästi muilla teillä kuin valta- ja kantateillä. 

Onriettomuusaste osoittautui riippumattomaksi kestopäällysteiden 
paikkaukseta ja uusimisesta. Kasautumaonnettomuksien tarkaste-
lun perusteella olisi odottanut riippuvuutta. Testin tulos saattaa 
johtua siitä, että tiemestaripiirikohtainen kunnossapitotilasto ei 
välttämättä kata kaikkea päällysteiden kunnossapitoa, koska osa 
kunnossapidosta (kunnostus) tehdään useita tiemestaripiirejä kä-
sittävinä hankkeina. Tulokseen vaikuttanee sekin, että onnetto-
muusastetta laskettaessa on otettu mukaan kaikki tiemestaripiirin 
kestopäällystetyt tiet, mutta päällysteen paikkaus ja uusiminen 
kohdistuu yleensä vain osaan teistä. 

Päällystettyjen teiden tiemerkintäsuoritteella ja onnettomuus- 
asteella ei havaittu selvää tietyn suuntaista riippuvuutta. 

Sorateiden hoito ja kunnostus ei testin mukaan vaikuta onnetto-
muusasteeseen. Onnettomuusaste ei ole riippuvainen pölynsidon-
nan, höyläyksen ja murskesoran lisäyksen määrästä soratiekilo-
metriä kohti. Pölynsidonta vaikuttaa näistä eniten onnettomuusas-
teeseen, mutta sekään ei merkitsevästi. 

	

5.2 	Talviajan onnettomuusasteiden ja talvikunnossapitosuoritteiden vertailu 

Testin avulla pyrittiin selvittämään, riippuvatko onnettomuus-
asteet tiemestaripiireittäisistä talvikunnossapitosuoritteista. Tes-
tin mukaan ainoastaan aurauksen ja talvihöyläyksen yhteenlasket-
tu suorite alentaa onnettomuusastetta. Vaikutus on sama kaikilla 
teillä. Onnettomuusalttiiden päivien onnettomuuksien tarkastelun 
perusteella odotettiinkin liukkauden torjunnan ja aurauksen alen-
tavan onnettomuusastetta. 

Suolauksen määrä tiekilometriä kohti ei testin mukaan vaikuta 
onnettomuusasteeseen. Tulos ei ole yllättävä, koska suolamäärä 
tiekilometriä kohti ei anna edustavaa kuvaa liukkauden torjunnan 
tasosta. Mielekkäämpiä vertailulukuja olisivat esim. kerrallaan 
levitettävän suolan määrä ja suolauskerrat sellaista päivää kohti, 
jona on liukasta. Käytännössä tällaisia lukuja ei tilastoista saa, 
vaan ne tulisi koota erillisen seurantajärjestelyn avulla. Myöhem-
missä tutkimuksissa tähän voitaneen palata. 
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Suolattavien teiden onnettomuusaste ei myöskään ole täsmällises-
ti oikea. Vertailussa on käytetty päällystettyjen valta-ja kantatei-
den onnettomuusastetta talviaikana. Suolattavat tiet eivät kuiten-
kaan kaikkialla maassa ole sama asia kuin päällystetyt valta- ja 
kantatiet. Lisäksi suolattavien teiden pituus vaihtelee talven 
kuluessa. Onnettomuusasteen laskeminen vaihtelevalle suolatta-
valle tiestölle ei ole mandollista, koska kattavia tietoja liikenne- 
määrän vaihtelusta ei ole saatavissa. 

Hiekoitushiekan määrä tiekilometriä kohti ei myöskään vaikuta 
onnettomuusasteeseen. Tosin sorateillä hiekoitus näyttää joissakin 
tiemestaripiireissä alentavan onnettomuusastetta, mutta joissakin 
muissa tiemestaripiireissä hiekoituksella näyttää olevan onnetto-
muusastetta lisäävä vaikutus. Ristiriidasta johtuen johtopäätöstä 
ei voi tehdä, vaikka testin mukaan vaikutus onkin tilastollisesti 
melkein merkitsevä. Käytetyn vertailun hyvyyteen ja valintape-
rusteisiin vaikuttavat samantapaiset tekijät kuin suolausta koske-
van vertailun yhteydessä on todettu. 
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5.3 	Päätelmiä 

Käytetty testausmenetelmä vertaa tiepituudella jaettuja kunnas-
sapitosuoritteita liikennesuoritteella jaettuun onnettomuusmää-
rään eli onnettomuusasteeseen. Näin menetellen eri tiemestaripii-
rien erot tiepituuksissa ja liikennemäärissä eivät vaikuta testauk-
seen. Toisaalta on muissa yhteyksissä havaittu, että vähäliikentei-
sillä teillä onnettomuusaste on korkeampi kuin vilkkaasti liiken-
nöidyillä teillä. Tämä saattaa aiheuttaa testauksessa sen, että 
kunnossapitotoimenpiteen vaikutus vähäliikenteisellä tiellä näyt-
tää tehokkaammalta kuin vilkkaasti liikennöidyllä tiellä, koska 
pieni onnettomuusmäärän väheneminen alentaa onnettomuusastet-
ta enemmän vähäliikenteisellä kuin vilkkaasti liikennöidyllä tiellä. 

Tiemestaripiirien väliset ilmastolliset erot pyrittiin ottamaan 
huomioon käyttämällä tarkastelussa neljää eri pituutta talvi- ja 
kesäajalle. Osoittautui, että talviajan pituuserot eivät vaikuta 
testauksen tuloksiin. 

Aurauksen ja talvihöyläyksen liikenneturvallisuutta parantava vai-
kutus oli onnettomuuskasautumien ja onnettomuusalttiiden päivien 
tarkastelun perusteella odotettavissa. Vesakon torjunnan vaikutus 
onnettomuusasteeseen sen sijaan ei muissa tarkasteluissa tullut 
yhtä selvästi esiin. Tulos on kuitenkin ymmärrettävä, koska vesa-
kon torjunnalla voidaan erityisesti muilla teillä kuin pääteillä 
parantaa näkemiä. Voidaan olettaa, että näkemien parantaminen 
vähentää risteämisonnettomuuksia ja mandollisesti myös hirvi-
eläinonnettomuuksia. TVH:n teettämän tukimuksen /38/mukaan 
kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksia tapahtuu vähemmän niillä 
teillä, joilla on hyvä näkemä kuin niillä teillä, joilla näkemä on 
huono. 

Vertailun tuloksia tutkittaessa on myös huomattava, että kunnos-
sapidon laatutason arvosteleminen kunnossapitosuoritteiden perus-
teella ei anna oikeaa käsitystä, vaikka suoritteet olisikin jaettu 
tiepituudella. Kunnossapidon liikenneturvallisuutta parantava 
vaikutus riippuu suoritemäärän ohella erityisesti siitä, mihin ai-
kaan toimenpiteet tehdään suhteessa sään muutoksiin ja liiken-
nemäärän jakautumaan. Merkitystä on myös sillä, miten tasainen 
kunto tielle sen pituussuunnassa tarkasteltuna saadaan. Kelin no-
peat vaihtelut saattavat tulla liikenteelle yllätyksenä ja aiheuttaa 
onnettomuuksia. 
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6. 
KIRJALLISUUSSELVITYS 

Kirjallisuusselvitystä tehtäessä kiinnitettiin erityistä huomiota 
tyypillisten kunnossapitoon kytkeytyvien liikenneturvallisuuson-
gelmien hakemiseen ja toisaalta niiden asioiden löytämiseen, joita 
muuttamalla liikenneturvallisuutta voidaan parantaa. Kirjallisuus- 
tutkimuksessa on käytetty hyväksi lähinnä pohjoismaisia lähteitä, 
jotka on esitetty lähdeluettelossa. Kirjallisuusselvitys on esitetty 
toimenpiteittäin jaoteltuna esiselvitysraportissa /39/. 

6.1 	 Talvikunnossapito ja liikenneturvallisuus 

Tilastojen mukaan talvikeleillä tapahtuneiden onnettomuuksien 
osuus on vuosina 1978 - 1981 kasvanut yleisillä teillä koko maassa. 
Esimerkiksi kaikkien talvikelionnettomuuksien osuus kasvoi mai-
nittuna aikana koko maassa 33 %:sta 42 %:iin (kuva 17). 
Talvikelionnettomuuksien määrä kasvoi tänä aikana 33 %. Kehitys 
on samansuuntainen myös vammoihin ja kuolemaan johtaneissa 
onnettomuuksissa. Eroja on eri piirien välillä (katso liite 4). 
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Talvikelejilä onnettomuuksia tapahtuu ii iker,nesuoritteeseen näh-
den enemmän kuin kesä- eli paljailla keleillä. Tutkimuksessa /1/on 
todettu talvikelien onnettomuusriskin olevan olosuhteista riippuen 
huomattavasti paljaita kelejä suuremman. Erot saattavat olla jopa 
monikymmenkertaisia. Esimerkiksi pimeän aikana valaisematto-
maIla tiellä silloin, kun sataa vettä ja tienpinta on jäinen eikä 
liukkautta ole torjuttu, onnettomuusaste on 56-kertainen verrat-
tuna olosuhteisiin päivävalolla, kun tienpinta on paljas ja kuiva 
sekä sää on pilvipoutainen. 

Noin kolmannes henkilövahinko-onnettomuuksista tapahtuu talvi-
keleillä /5/. Näistä onnettomuuksista noin 60 % sijoittuu päätie-
verkolle, jonka osuus koko tieverkon pituudesta on vajaat 15 %. 
Koko tieverkon liikennesuoritteesta noin puolet kohdistuu päätie-
verkolle. Tehtyjen selvitysten mukaan talviajan liikenneturvalli-
suusongelmia voidaan kunnossapidon keinoin vähentää tehokkaim-
min päätieverkolla. 

Pääteillä talvikeleillä tapahtuu erityisesti vakavia ohitus- ja koh-
taamisonnettomuuksia lukumääräisesti enemmän kuin kesäkeleillä 
/5/. Talviajan ja kesäajan onnettomuudet kasautuvat eri kohtiin 
/6/. Sama ilmiö on ollut havaittavissa myös kesä- ja talvikeleillä 
tapahtuneissa onnettomuuksissa. Talviaikana onnettomuusaste on 
suurempi kuin kesällä. Tiemestaripiirien onnettomuusasteet eroa-
vat toisistaan huomattavasti heijastaen olosuhde-eroja, mutta 
myös kunnossapidon eroja /6/. 

Onnettomuusriskit vaihtelevat olosuhteittain ja kunnossapito- 
alueittain. Erityishuomion liukkauden torjunnan kannalta ansaitsee 
tutkimuksen /1/ mukaan kunnossapitoalue A. Sen onnettomuusris-
kit ovat suurimmat olosuhteissa, joihin liukkauden torjunnalla on 
hyvä vaikutus. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen /7/ mukaan jää- ja 
lumikelin onnettomuusriski on pienin siellä, missä nämä kelit ovat 
yleisimpiä eli Pohjois-Ruotsissa. Sitä vastoin Etelä-Ruotsissa jää- 
ja lumikelien onnettomuusriski on huomattavasti suurempi ja on 
niin päivänvalossa kuin pimeällä 5-kertainen maan pohjoisosiin 
verrattuna. Tutkimuksessa /7/ todetaan edelleen, että Pohjois- 
Ruotsissa talvikelien onnettomuusaste on 2-3 kertaa suurempi 
kuin kesäkelillä. Myöhemmin tehdyssä ruotsalaisessa tutkimukses-
sa /8/ tuodaan esiin niin sanottu pessimistimalii, jonka mukaan 
suolaus ei vaikuta onnettomuuksien kokonaismäärään. Tämä joh-
tuisi siitä, että lumi- ja jääkelien onnettomuusasteet ovat sitä 
korkeampia mitä harvinaisempia tälläiset kelit ovat. 

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat tutkineet kuole-
maan johtaneiden liikenneonnettomuuksien välittömiä ja tausta- 
syitä. Tutkimusraportin /3/ mukaan keli ja kunnossapidon puute oli 
välittömänä syynä 4 %:ssa vuosina 1980 - 1981 tutktuista onnetto-
muuksista. Taustasyinä keli, luminen tai jäinen tienpinta sekä 
myös kunnossapidon toimenpiteiden puute olivat 15 %:ssa onnetto-
muuksista. 
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Taulukko 8 	 Onnettomuusasteen vaihtelu eri olosuhteissa Suomen maanteillä 
1974-77 /1/. 

Onnettomuusaste eri olosuhteissa (onn./10 8  ajon.km) 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: 137 1,16 

eri valaistusolo- 	päivänvalo: 93 0.79 
suhteissa, 	 hämärä: 222 1,88 

pimeä, valaistu tie: 189 1,60 
pimeä, valaisematon 
tie: 146 1,24 

eri kelillä, 1) 	paljas ja kuiva: 77 0,65 
paljas ja märkä: 123 1,04 
luminen: 131 1,11 
jäinen: 615 5,21 
sohjoinen: 252 2,14 

talvikeli, 
liukk.torjuttu: 148 1,25 

talvikeli, 
liukk. ei torjuttu 314 2,66 

1) 100 - 200 km:n levyisellä rannikkovyöhykkeella. 

Tutkittaessa raskaiden ajoneuvojen onnettomuuksia liikennevahin-
kojen tutkijalautakuntien aineistoissa /31/ todettiin, että liukas 
keli on vahingon yhtenä syynä erityisen usein perävaunullisten 
kuorma-autojen sekä linja-autojen onnettomuuksissa. Perävaunul-
lisen kuorma-auton kuljettamisen ongelmat kasvavat liukkaalla 
kelillä, jolloin perävaunun joutuminen luistoon - usein jarrutet-
taessa - on aiheuttanut monia onnettomuuksia. Perävaunullisen 
kuorma-auton onnettomuusriski liukkaalla kelillä on tutkimuksen 
mukaan noin 2 kertaa niin suuri kuin perävaunuttoman kuorma- 
auton. 

Liikennetoimistossa tehdyn laskelman /4/ mukaan onnettomuuk-
sien kokonaismäärä vähenisi 20 - 30 %, jos talvikelit voitaisiin 
kokonaan poistaa ja muiden kelien onnettomuusaste säilyisi nykyi-
senä. Henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia voitaisiin samalla 
tavalla vähentää 20 - 25 %. Taulukossa 9 on yhtenveto eräiden 
talvikunnossapitotoimenpiteiden vaikutuksesta ii ikenneturvallisuu-
teen. 
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Taulukko 9 	 Eräiden talvikunnossapitotoimenpiteiden vaikutuksia Ii ikennetur- 
vallisuuteen 

Toimenpide Vaikutus 
Tienpinnan kitkaan 	Onnettomuuksiin 

Liukkauden torjunta 
- hiekoitus 0,2 - 0,4 Ruotsalaisen tutkimuksen 

mukaan onnettomuudet vähe- 
nevät 30-40 %1) /20/, mutta 
hiekoitus voi myös vähentää 
kitkaa /21/. 

- suolaus 0,5 - 0,6 Norjalaisen tutkimuksen /22/ 
mukaan on perusteita olet- 
taa, että onnettomuudet vä- 
henevät. 

Ruotsalaisten tutkimusten 
mukaan 
- 	onn.määrii voi muuttua 

+ 3...- 6 %1)  /20/ 
- 	onn.aste suolaamattomal- 

la, paljaalla tiellä on 
1,5 - 2,0 kertainen suo- 
lattuun verrattuna /16/ 

- 	suolaus ei vaikuta talvi- 
ajan onnettomuuksien ko- 
konaismäärään /8/ 

- 	suolaamattomalla tiellä 
kitka-arvot keskimäärin 
0.2 yksikköä pienemmät 
kuin suolatulla tiellä. 
Ei vaikutusta onn.mää- 
riin. Ammattiautoilijoi- 
den enemmistö suorite- 
tussa kyselyssä vastusti 
suolaamattomia teitä /8/. 

Auraus 0,1 - 0,2 Ruotsalaisen tutkimuksen 
mukaan turvallisuusvaikutuk- 
sia ei tunneta /20/ 

Suomalaisten tutkimusten 
mukaan 
- 	vaikuttaa kestopäällys- 

tetyillä teillä turval- 
lisuuteen /18/ 

- 	vähentäminen lisää lumi- 
kelien onnettomuuksia 
/19/ 

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



Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että kestopäällystei-
den kunnossapitoa ja liukkauden torjuntaa tehostamalla voidaan 
onnettomuusmääriä vähentää. Kestopäällysteiden kunnossapidolla 
pyritään mm. vähentämään teiden pintojen jäätymistä huolehti- 
maila pintakuivatuksen toiminnasta. Erityisesti urautuneita pääl-
lysteitä pidetään riskialttiina. Suolauksen lisäämisen vaikutusta 
koskevat tutkimusten kannanotot ovat varovaisia. Tarkkaa vaiku-
tusta ei tunneta. Erityisen tärkeää liikenneturvallisuuden kannalta 
on kehittää toimenpiteiden oikea-aikaisuutta. Myös toimenpitei-
den tasaisuutta tien pituussuunnassa on eräissä selvityksissä pidet-
ty tärkeänä. 

Norjassa on tutkittu talvikunnossapidon taloudellisia vaikutuksia 
/32/. Selvityksessä on pääteity, että teiden talvisuolaus parantaa 
liikenneturvallisuutta taajamissa, mutta ei niiden ulkopuolella. 
Nastarenkaiden vaikutusta on arvioitu kitkan ja jarrutusmatkan 
kautta. Jos onnettomuusmäärä lisääntyy samassa suhteessa kuin 
jarrutusmatka, nastarenkaiden kieltäminen lisäisi talvikelionnet-
tomuuksia 15 % ja onnettomuuksia vuositasolla 4,2 'Yo. Selvityksen 
mukaan nastarenkaiden käytön kieltämistä ei voida puolustaa 
liikenneturvallisuusperustein. Nastarenkaiden kieltämisen aiheut-
tamaa liikenneturvallisuuden heikkenemistä ei selvityksen mukaan 
voi kompensoida parannetulla liukkauden torjunnalla. 

Talvikunnossapidolla voidaan vaikuttaa myös kevyen liikenteen 
onnettomuuksiin pitämällä kevyelle liikenteelle tarkoitetut väylät 
aina kulkukelpoisina. Tienpitäjän saamien kokemusten mukaan 
kevyt liikenne siirtyy ajoradalle, jos kevyen liikenteen väylien 
talvihoito viivästyy. Kevyen liikenteen väylien kunnossapitoa 
talvella pidetään tärkeänä. 

Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien vuosina 1971 - 1974 tutki-
masta 1 430 onnettomuudesta esitettiin 1905 estomandollisuutta. 
68 onnettomuutta olisi todennäköisesti voitu estää, jos autossa 
olisi ollut hyvät nastarenkaat ja 33, jos autossa olisi ollut muut 
hyvät renkaat /26/. 

Tutkijalautakuntien vuonna 1977 tutkimista liikenneonnettornuuk-
sista tehdyssä raportissa /27/ kiinnitetään myös huomiota renkai-
sun. Talvikeliliä tapahtui 32 % onnettomuuksista. Talvikelillä 
onnettomuuteen johtuneista henkilö- ja pakettiautoista 76 %:lla 
oli nastarenkaat. Näistä 26 %:lla nastoitus oli heikkokuntoinen. 
Siten 56 %:lla talvikelillä tapahtuneisiin onnettomuuksiin osallisis-
ta henkilö- ja pakettiautoista oli hyvässä tai kohtalaisessa kunnos-
sa olevat nastarenkaat. 

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan Vaasan läänin tieosa-
kohtaisesta liikenneonnettomuustutkimuksesta 1980 tehdyssä ra-
portissa /28/ on tietoja 76:sta liikenneonnettomuudesta. Raportin 
mukaan joka neljännessä osallisessa autossa oli liian aihaiset 
rengaspaineet. Joissakin onnettomuuksissa liian aihaiset rengas- 
paineet ovat olleet taustasyinä. Nastattomat talvirenkaat ovat 
olleet osasyynä joissakin onnettomuuksissa. Lisäksi ainakin yhdes-
sä tapauksessa lautakunnan mukaan osasyynä sohjoisella kelillä 
tapahtuneeseen onnettomuuteen olivat keliin sopimattornat 
renkaat, vaikka autossa oli hyväkuntoiset nastarenkaat. 
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Eri maissa on tehty tutkimuksia nastarenkaiden vaikutuksesta 
liikenneturvallisuuteen. Tutkimusten tulokset ovat ristiriitaisia: 
Useissa saadaan tulokseksi, etteivät nastarenkaat paranna liiken-
neturvallisuutta ja toisissa, että ne selvästi parantavat. Tutkimuk-
set on tehty eri maissa, joiden ilmastolliset olosuhteet ja ajotottu-
mukset poikkeavat jossain määrin toisistaan. Tutkimusrnenetelmät 
ovat erilaisia samoin kuin kysymyksen asettelu ja siten myös 
siihen saatu vastaus. Onnettomuustutkimusten perusteella on saa-
tu tulokseksi, että nastarenkaat säästävät Suomessa vuosittain 60 
henkeä, mikä on 7 % liikenneonnettomuuksissa kuolleista /29/. 

6.2 	 Kesäkunnossapito ja liikenneturvallisuus 

Kunnossapidon toimenpitein voitaneen vaikuttaa myös kesäkelin 
liikenneturvallisuuteen. Tällaisina toimenpiteinä tulevat kysymyk-
seen mm. uudelleen päällystäminen, urapaikkaus ja muiden pääl-
lystevaurioiden korjaaminen. Viheraluetöillä on merkitystä liiken-
neturvallisuudelle kasvillisuuden aiheuttamien näkemäesteiden ja 
hirviä tienvarsille houkuttelevan vesakon poistamisessa. 

Hollantilaisten selvitysten mukaan liikenneonnettomuuteen joutu-
misen todennäköisyys on märällä kelillä yli kaksinkertainen ver-
rattuna kuivaan keliin. Kerroin on erityisen suuri henkilöautojen 
kohdalla. Onnettomuuden tapahtumiseen voivat myötävaikuttaa 
kaikki tekijät, jotka vaikuttavat kitkaan tienpäällysteen ja auton 
renkaan välillä. Näitä ovat tienpinnan laatu, ajoneuvon nopeus, 
renkaan tyyppi, päällysteen sivukaltevuus ja mandolliset painan-
teet /33/. 

Periaatteessa tien kunnossapitäjällä on mandollisuus vähentää 
märän kelin onnettomuusriski kuivan kelin tasolle. Siten kaikkien 
onnettomuuksien lukumäärää voidaan tien pintakuivatukseen koh-
distuvin toimenpitein vähentää enintään 12 - 15 %. 

Tien pintakuivatus voidaan ratkaista käyttämällä vettä läpäisevää 
päällystettä. Vanhoilla teillä tämä kuitenkin tulee harvoin kysy-
mykseen. Pintakuivatusta voidaan kuitenkin parantaa myös muilla 
kunnossapidon keinoilla. Tavanomaisin tapa on poistaa syntyneet 
kulumisurat ja painanteet paikkaamalla, tasausmassaa käyttämäl-
lä tai tekemällä uusi kulutuskerros. Urapaikkauksia tehtäessä 
tulisi huolehtia siitä, että paikkaukset eivät estä pintaveden 
virtausta. 

Märän kelin onnettomuuksien kasautumispisteitä tutkimalla on 
haettu onnettomuuksien tapahtumiselle selitystä tieolosuhteista. 
Yksi johtopäätöksistä on, että märän kelin onnettomuudet tapah-
tuvat erityisesti niillä paikoilla, joilla tapahtuu konfiikteja myös-
kin hyvällä säällä ja kuivalla päällysteellä /33/. 

Tievalaistuksen vaikutusta ii ikenneturvallisuuteen koskevan tutki-
muksen /34/ mukaan tievalaistuksella voidaan vähentää noin 10 % 
kaikista valaistavan tieosuuden liikenneonnettomuuksista. Valais-
tus vähentää pimeän aikaisia onnettomuuksia keskimäärin noin 25 
%. Pimeän aikaisten onnettomuuksien osuus kaikista onnetto-
muuksista on noin 30 %, mistä päästään mainittuun 10 %:n koko-
naisvähenemään. Tutkimuksen mukaan valaistus näyttää vähentä-
vän onnettomuuksia linjakohteissa tehokkaammin kuin liittymä- 
kohteissa. 
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Taulukko 10 	Eräiden kunnossapidon toimenpiteiden vaikutuksia liikenneturval- 
lisuuteen 

Toimen- 
pide 

Kohde Vaikutus Huomautuksia 

Uudelleen Päällystetyt, Vähentää kaikkia onnetto- 
päällystäminen urautuneet tiet muuksia 8 % /23/ 

Päällysteiden Vähentää onn. 5 % /7/ Maksimaali- 
kunnossapito nen vaiku- 

tusmand. 
Ruotsissa 
nykytilan- 
teessa 

Kuivatuksen Voidaan vaikuttaa tien- 
kunnossapito pinnan liukkauteen /11/ 

Vesakon raivaus Luiskat, vieri- - Vaikutusta onn. määriin 
alueet, näkemien ei ole tutkittu 
parantaminen ja - 	vierialuetta tulsi rai- 
luiskiin vesoja vara 20-30 metrin levey- 
syömään tulevien deltä, jotta olisi merki- 
hirvien torjunta tystä /24/ 

Ns. tehostettu Rakenteen paran- Onnettomuuksien kokonais- Suomalainen 
kunnossapito tammen ja sora- määrä kasvoi 22 %, henk. tutkimus 

teiden päällys- vah.onn. lisääntyivät 
täminen 46 % ja yksittäisonn. 

69 % /2/. 

Tievalaistuksen osa-aikaisen sammutamisen vaikutusta koskeneen 
selvityksen /35/ mukaan onnettomuuksien kokonaismäärän lisäys 
olisi alle 1 %. Onnettomuusmäärä lisääntyisi varsin vähän, koska 
sinä aikana, jona valaistus on ehdotettu sammutettavaksi liiken-
teen ja onnettomuuksien määrä on erittäin pieni. 

Kunnossapitäjä voi huolehtia myös tienkäyttäjälle annettavan in-
formaation selkeydestä pitämällä liikennemerkit puhtaana ja tie- 
merkinnät kunnossa. Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että 
kestomerkintämassasta tehdyt merkinnät eivät estä pintaveden 
valumista tieltä pois. 

Liikenteessä tehdyn kokeen /36/ mukaan koehenkilöt havaitsivat 
lähes kaikki liikennemerkit taajamien ulkopuolella alueella, jossa 
ei ole liittymiä. Kaupunkialueella havaittiin noin 90 % liikenne- 
merkeistä. Aikaisemmissa kokeissa, joissa jälkeenpäin on kysytty 
kuljettajilta viimeksi havaittuja liikennemerkkejä, on saatu alhai-
sempia havaitsemisfrekvenssejä. Johtopäätöksenä on, että liiken-
nemerkkien havaitsemattomuus on usein seurausta heikosta moti-
vaatiosta. 
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Laboratoriossa tehdyn 	kokeen /37/ mukaan liikennemerkkien 
lukumäärän lisääntyessä niiden havaitsemistodennäköisyys väheni 
selvästi. Yleisenä ohjeena liikennemerkkien asettamisessa tulisi-
kin olla: kuljettajan on havainnoitava vain yksi merkki kerrallaan. 
Tähän päämäärään pääsemiseksi olisi syytä kiinnittää huomiota 
liikennemerkkien kokonaislukumäärään ja käyttää mandollisuuk-
sien mukaan muita liikenteen ohjauksen keinoja. 

Liikenteen ohjauksella on vaikutuksia myös liikenneturvallisuu-
teen. Reunapaaluilla on todettu voitavan vähentää pimeän ajan 
yksittäisonnettomuuksia 8 % /12/. Tutkimusten mukaan näyttää 
myös siltä, että aurausviitoilla ja taustamerkeillä on mandollista 
parantaa ii ikenneturvallisuutta. 

Englannissa tehtyjen kokeilujen mukaan heijastavien reunaviivojen 
käyttö vähentää onnettomuuksia pimeällä 37 - 42 % /13/. Yhdys-
valtalaisissa tutkimuksissa heijastavilla reunaviivoilla on todettu 
voitavan vähentää onnettomuuksien kokonaismäärää olosuhteista 
riippuen 3 - 60 %. Saksan Liittotasavallassa tehtyjen tutkimusten 
mukaan vähenemä on 20 - 25 %. 

Ruotsin maatalousministeriön toimeksiannosta on vuosina 1973 - 
1979 tutkittu mandollisuuksia vähentää hirvieläinonnettomuuksien 
lukumäärää /24/. Selvitysten mukaan hirvionnettomuuksien riski 
pimeässä, aamuhämärässä ja iltahämärässä on 6 - 8-kertainen 
päivänvaloon verrattuna. Hirvijandin aikana ei ole havaittu onnet-
tomuusriskin lisääntymistä. Uusilla teillä onnettomuusriski on 2 - 
3-kertainen vanhoihin teihin verrattuna. 

Ruotsalaisen selvityksen /24/ yhteydessä on tutkittu hirviaitojen 
tehokkuutta. Sekä verkkoaidat että sähköaidat ovat osoittautu-
neet tehokkaiksi. Sähköaitojen vaikutus on päätelty suppeasta 
havaintoaineistosta. Verkkoaidan onnettomuuksia vähentäväksi 
vaikutukseksi on arvioitu 80 %. Tämä koskee moottoriteitä ja 
moottoriliikenneteitä. Muilla teillä ongelmana ovat tasoliittymät 
eikä näille teille voida esittää täsmällisiä vaikutusarvioita. 

Hirvipeilien vaikutusta on seurattu runsaan kolmen vuoden aikana 
/24/. Tuloksena oli, että hirvipeilien vaikutusta hirvieläinonnetto-
muuksiin ei voitu osoittaa. Hirvivaroitusmerkin tehoon on suhtau-
duttava varauksin, koska tutkimusten mukaan vain joka kolmas 
kuljettaja huomaa yleensä varoitusmerkit. 

Näkemäraivauksen vaikutuksen selvittämiseksi on hirv ieläinonnet-
tomuuksien riski laskettu erilaisissa näkemäolosuhteissa ja erilai-
sissa metsätyypeissä /24/. Arvion mukaan riski on metsäisellä 
osuudella 2 - 4-kertainen aukeaan maastoon verrattuna. Näyttää 
kuitenkin siltä, että metsäalueilla kuljettajien on vaikeaa käyttää 
hyväkseen parannettua näkemää. Näkemäraivauksia pidetään kaI-
lima toimenpiteenä. Selvitysten mukaan onnettomuudet eivät vä-
hene päivänvalossakaan mainittavasti, jos näkemä paranee. 
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6.3 	Päätelmiä 

Tarkasteltaessa liikenneonnettomuuksien määrän kehitystä vuosi-
na 1978 - 1981 havaitaan selvä kehityssuunta. Talvikeleillä tapah-
tuneiden onnettomuuksien lukumäärä on noussut 33 % (4030:sta 
5349:ään) ja niiden osuus kaikista onnettomuuksista on kasvanut 
33 %:sta 43 %:iin. Osuuden kasvu johtuu jääkeleillä tapahtuneiden 
onnettomuuksien osuuden kasvusta. Henkilövahinkoon johtaneiden 
onnettomuuksien kokonaismäärä on laskenut, mutta talvikelillä 
tapahtuneiden henkilävahinko-onnettomuuksien määrä on noussut 
n. 7 %. Noin kolmasosa henkilövahinko-onnettomuuksista tapahtuu 
talvikeleillä. Vajaat puolet henkilövahinkoihin johtaneista talvike-
lionnettomuuksista tapahtuu päätieverkolla. Koska kuitenkin pää- 
tieverkko vastaa runsasta neljäsosaa koko yleisten teiden pituu-
desta, talvikelien onnettomuustiheys valta- ja kantateillä on suu-
rempi kuin muilla teillä. Näille teille kohdistetulla tehostetulla 
liukkauden torjunnalla saattaa olla edelleen vaikutusta liikenne- 
turvallisuuteen, mikäli jäljelle jäävien liukkaiden ke[ien yllättä-
vyys ei lisää niiden onnettomuusmäärää vastaavasti. 

Huono keli, epäedullinen sää ja huono valaistus muodostavat 
yhdessä riskialtteimmat olosuhteet /1/. Ruotsalaisen tutkimuksen 
mukaan. Onnettomuusriski on suurimmillaan, kun tiellä on irto-
naista lunta tai sohjoa /14/. Erityisen vaarallista on märän tien- 
pinnan nopea jäätyminen /11/. Liukkaan kelin onnettomuuksien 
huippu sattuu yleensä klo 6.00 -9.00 välille. Alkutalvesta tapahtuu 
runsaasti hukkaan kelin onnettomuuksia. Tässä näkyy se, että 
harvinaiset hiukkaat kehit ovat erityisen riskialttiita. Tämä näkyy 
myös siinä, että talvikelin ja kesäkelin onnettomuusasteiden suhde 
on Etelä-Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin Pohjois-Ruotsissa 
/7/. 

Suomen oloissa on arvioitu vuotuisen onnettomuusmäärän pienene-
vän 20 %, jos talvikelit poistuisivat kokonaan /4/. Ruotsissa 
tehdyssä tutkimuksessa todetaan, että jos loka -huhtikuun välisenä 
aikana olisi kesäkeli, onnettomuuksien määrä tuona aikana väheni-
si 40 % /15/. Vähenemä olisi suurin olosuhteissa, joissa esiintyy 
sadetta vuorokauden keskilämpötilan ollessa 0°C /16/. Vuositasol-
la vähenemä Ruotsissa olisi 20 % /17/. Ilmeistä on, ettei kunnos-
sapidon toimenpitein koskaan pystytä poistamaan liukkaita kelejä. 
Talviset luonnonolosuhteet ovat normaaleja pohjoismaissa, joten 
talvikelien poistamista ei voi pitää edes tavoiteltavana. Kun-
nossapidon avulla voidaan kuitenkin vaikuttaa liikenneturvallisuu-
teen ajoittamalla liukkauden torjuntatoimenpiteet siten, että eri-
tyisesti yllättävien liukkaiden kelien aikana kitkaeroja ajallisesti 
ja tien pituussuunnassa tienpitäjän toimenpitein pienennetään. 
Tähän päästään esimerkiksi parantamalla kelin tarkkailua ja liuk-
kauden torjunnan toimintavalmiutta erityisesti alkutalven aamui-
na. 

Päällysteiden uusimisehla ja kunnossapidolla voidaan parantaa lii-
kenneturvallisuutta erityisesti urautuneilla teillä, joilla liikenne- 
määrä ja ajonopeus ovat suuret. Huolehtimalla näiden teiden 
pintakuivatuksen toiminnasta voidaan vesiliirtovaaraa vähentää. 
Liikenteen ohjauksen toimenpiteillä, kuten tiemerkinnöillä, taus-
tamerkeillä ja reunapaaluilla voidaan turvallisuutta parantaa on-
nettomuusalttiissa tienkohdissa. 



Kunnossapidon ohjeita samoin kuin käytäntöä pystytään edelleen-
kin kehittämään, mistä on viitteitä esimerkiksi käytetyssä lähde- 
kirjallisuudessa. Toimenpiteet, jotka ovat liikenneturvallisuuden 
kannalta tehokkaita ja kohdistuvat suureen osaan liikennesuorit-
teesta ovat nykyisessä turvallisuustilanteessa merkittäviä. Kun-
nossapidon toimenpiteiden ohella liikenteen käyttäytyminen ja 
sopeutuminen toimenpiteisiin vaikuttaa liikenneturvallisuuden ke-
hittymiseen. Toisaalta tällä hetkellä jo pitkälle kehitetyt kunnos-
sapidon ohjeistot johtavat parempaan liikenneturvallisuuteen vain, 
jos ohjeita käytännössä noudatetaan. 
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7. 
JOHTOPAATtiKSET 

7.1 	Tyypilliset kunnossapitoon kytkeytyvät liikenneturvallisuusongelmat 

Kunnossapidon ja liikenneturvallisuuden välistä riippuvuutta ja 
kunnossapitoon kytkeytyviä tyypillisiä ii ikenneturvallisuusongel-
mia on työn kuluessa tarkasteltu eri näkökulmista. Esitettävät 
johtopäätökset perustuvat onnettomuuksien kasautumakohdilla ja 
onnettomuusalttiina päivinä tapahtuneiden onnettomuuksien tar-
kasteluun, tiemestareiden näkemyksiin onnettomuuksien kasautu-
makohtien ja onnettomuusalttiiden päivien onnettomuuksista sekä 
kirjallisuusselvitykseen. 

Talvikelionnettomuuksien kasautumakohdat ovat usein taajamien 
lähellä pääteillä. Kesäkelionnettomuuksien kasautumakohdista on 
paikallisteillä suurempi osuus kuin talvikelionnettomuuksien ka-
sautumakohdista. Pääosa sekä talvi- että kesäkelionnettomuuksien 
kasautumakohdista on valta- ja kantateillä. Talvikelionnetto-
muuksien kasautumakohtien onnettomuudet tapahtuvat erityisesti 
syksyn ja alkutalven liukkailla keleillä. Onnettomuuksien kasau-
tumiseen tiettyyn tienkohtaan vaikuttaa usein myös muu liikenne-
ympäristötekijä kuin kunnossapito. Varsinkin kesäkelionnettomuu-
det kasautuvat usein paikkoihin, joissa tien suuntaus tai liittymä 
on puutteellinen tai tien liikennemäärä on tieolosuhteisiin verrat-
tuna huomattavan suuri. Ne talvikelionnettomuuksien kasautuma-
kohdat, jotka ovat muilla teillä kuin valta-ja kantateillä, ovat 
usein geometrialtaan heikoilla teillä, erityisesti kapeissa tienkoh-
dissa. 

Tyypillisiä kesäkelionnettomuuksien kasautumakohdilla tapahtu-
neita liikenneonnettomuuksia ovat suistumiset ja peräänajot 
märällä kelillä ja toisaalta suistumiset urautuneilla paällysteillä, 
kun kulumisurissa on vettä. Tyypillisiä talvikelionnettomuuksien 
kasautumakohtien onnettomuuksia ovat suistumiset, kääntymiset 
ja peräänajot jäisellä tai lumisella tiellä. Talvikelionnettomuuk-
sien kasautumakohtien onnettomuudet tapahtuvat usein syksyn ja 
alkutalven yllättävillä liukkailla keleillä. 

Talvikelionnettomuuksien kasautumakohdilla tapahtuneita onnet-
tomuuksia poliisin ilmoituslomakkeiden avulla tarkastelemalla on 
haettu onnettomuuksille tyypillisiä tapahtumisketjuja. Perään-
ajoille on usein luonteenomaista, että edellä ajava suistuu tai 
heittelehtii ja takaa tuleva arvioi edellä ajavan nopeuden ja oman 
jarrutusmatkansa väärin. Kääntymisonnettomuuksille on luonteen-
omaista, että takaa tuleva yrittää ohittaa kääntyvää autoa, 
mandollisesti huomaamatta kääntymisaikeita. Kohtaamisonnetto-
muuksille on luonteenomaista suistuminen vastaantulevan kaistal-
le, usein kaarteessa tai kapeassa tienkohdassa. 

Onnettomuusalttiina päivänä selvityksessä on pidetty sellaista 
päivää, jona on tapahtunut enemmän onnettomuuksia kuin piirin 
päivää kohti tapahtuneiden onnettomuuksien keskiarvo lisättynä 
kandella hajonnalla. Näin määritellyt onnettomuuspäivät keskitty-
vät loka - tammikuuhun. Säätilastojen mukaan onnettomuusalttii-
na päivinä on esiintynyt lumi- ja räntäsadetta useammin kuin 
kaikkina päivinä keskimäärin. Räntäsadepäiviä on erityisesti kun-
nossapitoalueella A, lumisadepäiviä lähinnä muilla kunnossapito- 
alueilla. Onnettomuusilmoitusten mukaan liukkaudentorjunta on 
tehty erittäin harvoissa onnettomuustapauksissa. Tämä voi johtua 
joko siitä, että liukkautta ei ole torjuttu, liukkauden torjunta ei 
ole ollut tarpeen tai siitä, että lomake on puutteellisesti täytetty. 
Niissä onnettomuustapauksissa, joissa lomakkeen mukaan liuk-
kautta on torjuttu, keli on hiekoituksen jälkeen useammin jäinen 
kuin suolauksen jälkeen. 
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Talvikelikasautumissa ja onnettomuusalttiina päivinä tapahtuneis-
ta onnettomuuksista valittiin lähempään tarkasteluun otanta. Tä-. 
hän otantaan kuuluvien onnettomuuksien ilmoituslomakkeet lähe-
tettiin asianomaisille tiemestareille. Tiemestareiden käsityksen 
mukaan talvikelikasautumissa ei useinkaan ote ollut kunnossapito- 
ongelmia, vaan muita liikenneympäristön puutteita. Onnettomuus- 
alttiina päivinä keli on kuitenkin ollut usein luminen tai sohjoinen. 
Kunnossapitäjän kannalta ajo-olosuhteiden parantamista vaikeut-
taa resurssien riittämättömyys poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

Kirjallisuusselvityksen mukaan huono keli, epäedullinen sää ja 
huono valaistus yhdessä muodostavat riskialtteimmat olosuhteet. 
Onnettomuusrisk i on tienpinnan olosuhteita verta iltaessa suurim-
millaan silloin, kun tiellä on irtonaista lunta tai sohjoa. Erityisen 
vaarallisena pidetään tien pinnan nopeaa jäatymistä. Tutkimusten 
mukaan harvinaisen lumi- ja jääkelin onnettomuusaste on suuri. 
Liukas keli vaikeuttaa erityisesti raskaiden ajoneuvojen liikkumis-
ta. Tutkimusten mukaan perävaunulla varustettu kuorma-auto on 
suoriteosuuttaan useammin onnettomuudessa sohjoisella tai jäisel-
lä tiellä. Tutkimusten mukaan märän kelin osuus onnettomuuksista 
on suurempi kuin osuus suoritteesta. 

7.2 	 Mandollisuudet parantaa liikenneturvallisuutta kunnossapidon keinoin 

Päällysteiden kunnossaplto 

Kaikkien kesäkelionnettomuuksien tapahtumapaikkoihin verrattu-
na kesäkelionnettomuuksien kasautumakohdat ovat usein paikallis-
teillä ja tienkohdissa, joissa liikenneympäristö on puutteellinen. 
Päällystetyillä teillä olevilla kesäkelionnettomuuksien kasautuma-
kohdilla tapahtuneet onnettomuudet ovat tyypillisesti märän 
kelin onnettomuuksia. Niitä voitaisiin ilmeisesti kunnossapidon 
keinoin vähentää huolehtimalla entistä paremmin päällystettyjen 
pääteiden pintakuivatuksen toiminnasta. Nykyisen käytännön mu-
kaan vettä kerääviä kulumisuria pyritään paikkaamaan. Urapaik-
kauksia tehtäessä tulisi huolehtia siitä, että uusi massa ei muodos-
ta veden virtaukselle estettä. 

Liukkauden torjunta 

Talvikelikasautumiin kuuluvat onnettomuudet ovat tyypillisesti 
syksyn ja alkutalven yllättävien tiukkaiden kelien onnettomuuksia, 
jotka keskittyvät erityisesti aamun vilkkaimman liikenteen ai-
kaan. Kirjallisuusselvityksen mukaan yllättävät ja harvinaiset 
liukkaat kelit ovat erityisen vaarallisia. Tämän mukaan kunnossa- 
pitäjä voi parantaa liikenneturvallisuutta huolehtimalla liukkauden 
torjunnasta erityisen huolellisesti alkutalven aamuina ja pyrkimäl-
lä tasaiseen tien laatuun. Tasaisuuteen kuuluu mm. se, että tie ei 
lyhyellä matkalla ole keskimääräistä selvästi paremmassa tai 
huonommassa kunnossa. 

Liukkauden torjunnan parantaminen ajoitusta ja kohdistamista 
kehittämällä lienee mandollista edelleenkin. Tämä ei välttämättä 
edellytä työn tekemistä nykyistä useammin eikä myöskään mate-
riaalin menekin lisäämistä. Talvikelionnettomuuksien kasautumi-
sen perusteella näyttäisi siltä, että liukkauden torjuntaan tulisi 
kiinnittää erityistä huomiota taajamien lähellä olevilla pääteillä, 
varsinkin syksyllä ja alkutalvella. 
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Voimassa olevat liukkauden torjuntaohjeet ottavat varsin pitkälle 
huomioon edellä esitetyt näkökohdat. Tämän työn yhteydessä ei 
ollut tarkoitus selvittää sitä, onko liukkauden torjuntaohjeiden ja 
käytännön liukkauden torjunnan välillä eroja. 

Auraus 

Onnettomuusalttiit päivät keskittyvät loka - tammikuuhun. Näinä 
päivinä lumi- ja räntäkelejä on enemmän kuin kaikkina päivinä 
keskimäärin. Lumi- tai räntäsateen kestäessä lumen tai sohjon 
poisto ei juuri voi nopeutua tiemestaripiirin kalustoa lisäämättii. 
Kunnossapidon ajoituksen avulla lumi- ja räntäkelien esiintymi-
seen ja vaikeuteen voitaneen kuitenkin vaikuttaa auraamalla lunta 
ja poistamalla sohjoa erityisesti siten, että liikenteen olosuhteet 
paranevat aamun ja iltapäivän huipputuntien aikana. 

Vertaamalla tiemestaripiirikohtaisesti kunnossapitosuoritteita tie- 
pituutta kohti ja onnettomuusastetta niillä teillä, joihin kukin 
toimenpide kohdistuu, selvitettiin kunnossapidon ja liikenneturval-
lisuuden keskinäistä riippuvuutta. Tulosten mukaan onnettomuus- 
aste on paljon auraavissa tiemestaripiireissä yleensä alhaisempi 
kuin vähän auraavissa. 

Tiemestareiden toimintaedellytykset 

Tiemestareiden mukaan käytettävissä on yleensä riittävä määrä 
työvoimaa ja kalustoa normaaliolosuhteissa tehtävää kunnossapi-
toa varten. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi kun lunta 
sataa runsaasti ja jatkuvasti, kalusto ei riitä eikä tiestää voida 
pitää aina kaikkina ajankohtina kunnossapitostandardien mukai-
sessa kunnossa. Resurssien mitoittamiseen poikkeuksellisten tilan-
teiden mukaisiksi ei kuitenkaan ole käytännön mandollisuuksia. 

Kunnossapidon taso 

Kunnossapitosuoritteiden ja onnettomuusasteiden riippuvuuksia 
tarkasteltaessa osoittautui, että eräiden toimenpiteiden toteutu-
neiden suoritteiden määrä tiekilometrjä kohti selittää tiemestari- 
piirien onnettomuusasteiden eroja. Toteutetuilla kunnossapitosuo-
ritteilla on siten osoitettavissa olevia turvallisuusvaikutuksia. On 
kuitenkin huomattava, että kunnossapidon tasoa ei voi päätellä 
ainoastaan tehtyjen suoritteiden määrästä. Liikenneolosuhteet 
riippuvat paitsi tehtyjen suoritteiden määrästä myös työn ajoituk-
sesta liikenteen tarpeiden ja säätilan kannalta sekä tien kunnon 
tasaisuudesta. Tehdyt tutkimukset ja selvitykset osoittavat, että 
liikenneturvallisuutta kunnossapidon keinoin tulisi pyrkiä paranta-
maan pikemminkin kunnossapidon ajoitusta ja tasaisuutta kehittä-
mällä kuin kunnossapitosuoritteita lisäämällä. 

Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että erityisesti yllättä-
vien liukkaiden kelien sekä lumi- ja vesisateen aikana tapahtuvien 
onnettomuuksien määrä kasvaa, jos aurauksen ja liukkauden tor-
junnan tasosta ja toimintavalmiudesta tai päällysteiden kunnossa-
pidosta tingitään. Kunnossapidon taso näyttää vaikuttavan erityi-
sesti pääteiden onnettomuusmääriin. 
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KASAUTUMAONNETTOMUUKSIEN OMINAISPIIRTEITÄ 
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PIIRIT 
Onnettomuuskasautumana on pidetty tienkohtaa, jossa vuosina 1978-81 on tapahtunut 
yhteensä 5 liikenneonnettnuutta (kaikki onnettomuudet) siten, että kanden peräk-
käisen onnettomuuden välinen matka on enintään 500 m. 

ONNETTOMUUKSIEN LKM TAPAHTU-
MAPAIKAN MUKAAN YLEISILLÄ 

TEILLÄ 78-81 

YL.T. 	YKSIT.T. 	KATU TAI 	MUU 	RAUTAT. 	SILTA 	MUU 
LI1TT. 	LIITT. 	KAAV.T.L 	111TT. 	TASOR. 	PAIKKA 

TAPAHTUMAPAIKKA 

Onnettomuuskasautunana on pidetty tienkohtaa, jossa vuosina 1978-81 on tapahtunut 
yhteensä 5 lilkenneonnettomuutta (kaikki onnettomuudet) siten, että kanden peräk-
kälsen onnettomuuden välinen matka on enintään 500 m. 
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ONNETTOMUUKSIEN LKM ERI KE- 
LIOLOSUHTEISSA YLEISILLÄ 

TEILLÄ 78-81 
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Onnettomuuskasautumana on pidetty tienkohtaa, jossa vuosina 1978-81 on tapahtunut 
yhteensa 5 liikenneonnettomuutta (kaikki onnettomuudet) siten, että kanden peräk-
käisen onnettomuuden välinen matka on enintään 500 m. 

ERI TYYPPISTEN ONNETTOMUKK- 
SIEN LUKUMÄÄRÄ YLEISILLÄ 

TEILLÄ 78-81 
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ONNETTOMUUSTYYPPI 

Onnettomuuskasautumana on pidetty tienkohtaa, jossa vuosina 1978-81 on tapahtunut 
yhteensä 5 liikenneonnettomuutta (kaikki onnettomuudet) siten, että kanden peräk-
käisen onnettomuuden välinen matka on enintään 500 m. 
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HI RV 1 ELÄI NONNETTOMUUDET 
PIIREITTÄIN YLEISILLÄ TEILLÄ 

78-81 
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PIIRIT 

Onnettomuuskasautumana on pidetty tienkohtaa, jossa vuosina ¶978-81 on tapahtunut 
yhteensa 5 liikenneonnettomuutta (kaikki onnettomuudet) siten, etta kanden perk-
kisen onnettomuuden v1inen matka on enintaan 500 m. 

KEVYEN LIIKENTEEN ONNETTO- 
MUUDET PIIREITTÄIN 78-81 
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PIIRIT 

Onnettomuuskasautumana on pidetty tienkohtaa, jossa vuosina 1978-81 on tapahtunut 
yhteensa 5 liikenneonnettomuutta (kaikki onnettomuudet) siten, ettS kanden perak-
kaisen onnettomuuden v1inen matka on enintain 500 m. 
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OTANTA ONNETTOMUUSKASAUTUMI STA 

Tai vikelikasautumat 

[Piiri 
- 

Otannan 
suuruus 

Valitut 
tieluokat 

Tierekisteriosoltteet onni 
1km 

01 	Uusimaa 9 5 Vt/Kt 1/6/36005800, 	1/15/20003260, 2/4/200-2333, 
53/22/1100-3900, 55/1/0-300 

2 Mt/ 2 Pt 118/4/l300-1700, 	154/1/1000-2000 
11331/1/110O-2O50. 	11345/1/2000-2400 84 

02 	Turku 2 1 Vt/Kt, 	1 Mt 2/44/420-1300, 	188/113700-4500 17 

04 	Hame 3 2 Vt/Kt, 1 Mt 54/7/1000-1800, 5/103/5500-6800. 2893/1/1300-1901 26 

05 	Kymi 1 Vt/Kt 6/314/2600-4100 9 

06 	Mikkeli 1 Vt/Kt 62/15/2900-3600 5 

07 	P-Karjala 1 Vt/Kt 6/343/5100-6100 6 

08 	Kuopio 1 Vt/Kt 75/1/200-1000 16 

09 	K-Suomi 1 Pt 16713/1/300758 5 

10 	Vaasa 1 Mt 669/2/2000-2500 6 

11 	K-Pohjanmaa 1 Vt/Kt 85/4/6420.85/5/100 6 

12 	Oulu 1 Vt/Kt 8/432/4000-5000 6 

13 	Kainuu 1 Vt/Kt 5/303/900-2300 

14 	Lappi 1 Vt/Kt 21/103/1600-2800 6 

Koko maa 24 
1 

16 Vt,Kt. 5 Mt, 3 Pt 
- 
199 

Keskei 1 kasautumat 

Piiri Otannan 
suuruus 

Valitut 	1Tlereklsterlosoltteet 
tieluokat 	I(t1e/t1eosa/etisyys) 

Onn. 
1km 

01 	Uusimaa 2 1 	Vt/Kt, 1 Mt /103/1600-3400, 	1385/1/300-1000 	21 

02 	Turku 1 Vt/Kt 10/2/2900-3900 	 6 

04 	Hame 1 vt/Kt /122/980-1600 	 6 

05 	Kymi 1 Vt/Kt 15/1/2600-3100 	 9 

06 	Mikkeli 1 Vt/Kt i9/4/6600-59/5/170l 	 8 

07 	P-Karjala 1 Vt/Kt /5/22/2500-3976 	 7 

08 	Kuopio 1 Pt 16133/l/7001000 	 5 

09 	K-Suomi 1 Mt 48/11/2400-2900 	 6 

10 	Vaasa 1 Mt 90/5/200-1500 	 5 

11 	K-Pohjanmaa 1 Vt/Kt 6/13/670-1009 	 7 

12 	Oulu 1 Pt 18777/1/280514 	 9 

13 	Kainuu 1 Vt/Kt j/301/400-1100 	 7 

14 	Lappi 1 Vt/Kt 1/117/190O-2700 	 7 

LK0k0 maa 14 9 Vt/Kt,3 Mt,2 Pt 103 
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TIEMESTARIPIIRIEN RYHMITTELY KESAN PITUUDEN MUKAAN 

Tiemestaripiirien ryhmittely neljään alueeseen perustuu Ilmatie-
teen laitoksen tilastoista poimittuihin pysyvän lumipeitteen hävia-
misen ja tulon ajankohtiin. Päivät on poimittu erikseen vuosille 
1978 - 81 yhdeltä sääasemalta kunkin tie- ja vesirakennuspiirin 
alueella. Pyöristämällä kullekin vuodelle saatuja päivämääriä ja 
ottamalla niistä likimääräinen keskiarvo on saatu neljän vuoden 
lumettoman ajan pituus kullekin tie- ja veisrakennuspiirille. Kun-
nossapitoaluejaon perusteella näitä päivämääriä on tarkasteltu 
uudelleen, jolloin on saatu seruaavassa esitetty tiemestaripiirien 
ryhmittely kesän pituuden mukaan. 

1. 
Lumeton aika 15.4. - 30.11 

Uudenmaan tiepiiristä kaikki tiemestaripiirit 

- 	 Espoo 
- 	 Hyvinkää 
- 	 Karjaa 
- 	 Kirkkonummi 
- 	 Lohja 
- 	 Loviisa 
- 	 Myrskylä 
- 	 Mäntsälä 
- 	 Nummi 
- 	 Orimattila 
- 	 Porvoo 
- 	 Sipoo 
- 	 Tammisaari 
- 	 Tuusula 
- 	 Vantaa 
- 	 Vihti 

Turun tiepiirin kaikki tiemestaripiirit 

- 	 Huittinen 
- 	 Hämeenkylä 
- 	 Ikaalinen 
- 	 Kankaanpaä 
- 	 Kemiö 
- 	 Kokemäki 
- 	 Lieto 
- 	 Loimaa 
- 	 Marttila 
- 	 Merikarvia 
- 	 Mouhijärvi 
- 	 Mynämäki 
- 	 Noormarkku 
- 	 Paimio 
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- 	 Parainen 
- 	 Parkano 
- 	 Pori 
- 	 Pöytyä 
- 	 Raisio 
- 	 Rauma 
- 	 Salo 
- 	 Suomusjärvi 
- 	 Säkylä 
- 	 Taivassalo 
- 	 Uusikaupunki 
- 	 Vammala 

Kymen tiepiiristä kunnossapitoalueeseen A kuuluvat 
tiemestaripi irit 

- 	 Elimäki 
- 	 Hamina 
- 	 Kausala 
- 	 Kouvola 
- 	 Kotka 
- 	 Lappeenranta 
- 	 Taavetti 

2. 
Lumeton aika 15.4. - 15.11 

Hämeen tiepiirin tiemestaripiirit 

- 	 Somero 
- 	 Forssa 
- 	 Riihimäki 
- 	 Janakkala 
- 	 Hämeenlinna 
- 	 Urjala 
- 	 Pirkkala 
- 	 Orivesi 
- 	 Kuru 
- 	 Vilppula 
- 	 Virrat 
- 	 Lammi 
- 	 Lahti 
- 	 Asikkala 
- 	 Padasjoki 
- 	 Lempäälä 
- 	 Kangasala 

Kymen tiemestaripiirin kunnossapitoalueeseen B  kuuluvat 
tiemestaripiirit 

- 	 Imatra 
- 	 Savitaipale 
- 	 Simpele 
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Mikkelin tiepiirin tiemestaripiirit 

- 	 Hartola 
- 	 Heinola 
- 	 Heinävesi 
- 	 Joroinen 
- 	 Juva 
- 	 Kangasniemi 
- 	 Mikkeli 
- 	 Mäntyharju 
- 	 Pieksämäki 
- 	 Punkaharju 
- 	 Savonlinna 
- 	 Sulkava 

Kuopion tiepiirin tiemestaripiirit 

- 	 Iisalmi 
- 	 Karttula 
- 	 Kiuruvesi 
- 	 Kuopio 
- 	 Leppävirta 
- 	 Maaninka 
- 	 Nilsiä 
- 	 Pielavesi 
- 	 Rautavaara 
- 	 Suonenjoki 
- 	 Tuusniemi 

Keski-Suomen tiepiirin tiemestaripiirit 

Hankasalmi 
- 	 Joutsa 
- 	 Jyväskylä 
- 	 Jämsä 
- 	 Karstula 
- 	 Keuruu 
- 	 Korpilahti 
- 	 Pihtipudas 
- 	 Saari järvi 
- 	 Suolahti 
- 	 Viitasaari 

Vaasan tiepiiriin kuuluvat tiemestaripiirit 

- 	 A!ajärvi 
- 	 Alavus 
- 	 Evijärvi 
- 	 Jalasjärvi 
- 	 Kauhajoki 
- 	 Kauhava 
- 	 Kokkola 
- 	 Kristiina 
- 	 Laihia 
- 	 Lapua 
- 	 Närpiö 
- 	 Oravainen 
- 	 Pietarsaari 
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- 	 Seinäjoki 
- 	 Vaasa 
- 	 Ylistaro 
- 	 htäri 

Keski-Pohjanmaan tiepi irin tiemestaripiirit 

- 	 Haapajärvi 
- 	 Kalajoki 
- 	 Kannus 
- 	 Nivala 
- 	 Oulainen 
- 	 Pyhäjärvi 
- 	 Toholampi 
- 	 Veteli 
- 	 Ylivieska 

Oulun tiepiirin kunnossapitoalueeseen B kuuluvat tiemestaripi irit 

- 	 Ii 
- 	 Kempele 
- 	 Oulu 
- 	 Piippola 
- 	 Raahe 
- 	 Rantsila 
- 	 Utajärvi 

3. 
Lumeton aika 1.5. - 30.10 

Oulun tiepiirin kunnossapitoalueeseen C kuuluvat tiemestaripi irit 

- 	 Kuusamo 
- 	 Pintamo 
- 	 Pudasjärvi 
- 	 Taivalkoski 

Kainuun tiepiirin tiemestaripiirit 

- 	 Hyrynsalmi 
- 	 Kajaani 
- 	 Kianta 
- 	 Kuhmo 
- 	 Puolanka 
- 	 Sotkamo 
- 	 Suomussalmi 
- 	 Vaala 

Pohjois-Karjalan tiepiirin tiemestaripiirit 

Ilomantsi 
- 	 Joensuu 
- 	 Juuka 
- 	 Kitee 
- 	 Kovero 
- 	 Lieksa 
- 	 Nurmes 
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- 	 Tohmajärvi 
- 	 Uimaharju 
- 	 Viinijärvi 

4. 
Lumeton aika 15.5. - 30.10 

Lapin tiepiirin tiemestaripiirit 

- 	 Ivalo 
- 	 Kemi 
- 	 Kemijärvi 
- 	 Kittilä 
- 	 Muonio 
- 	 Pello 
- 	 Posio 
- 	 Ranua 
- 	 Rovaniemi itäinen 
- 	 Rovaniemi läntinen 
- 	 Saha 
- 	 Sodankylä 
- 	 Tornio 
- 	 Utsjoki 
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ONNETTOMUUSMAARIÄ PIIREITTÄIN 1978-81 
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