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1.1 	Tutkimuksen tarkoitus 

Tämä selvitystyi on 3uoritetu käynnissä olevan 
kunnossapitotutkirnukSen osatutkimuksona. 

Inhimillisillä tekijil1ä tässä selvityksessä tarkoi-
tetaan tien käyttäjien ja tien läheisyydessä liik-
kuvien ihmisten tie-, liikenne -  ja ympäristöolosuh 
toisiin kohdistamia odotuksia ja tavoitteita sekä 
niitä ihmiEen fysiologisia ja psykologisia ominaisuuk -
sia, jotka on otettava huomioon tienpidossa, jotta 
edellä mainitut odotukset ja tavoitteet voitaisiin 
toteuttaa mandollis imman tarkoituksenmukaisel la ta-
valla. 

Selvityksessä on lähdetty siitä huoridosta, että ihmis-
ten ajotottumuksissa ja -tavoissa sekä suhtautumisessa 
ympäristbnsuojeluun on tapahtumassa muutoksia, jotka 
tulisi ottaa ajoissa huomioon teiden suunnittelussa, 
rakentamisessa ja kunnossapidossa. Tässä sslviLyk-
sessä rajoitutaan käsittelemään kuitenkin yksinomaan 
sellaisia kunnossapitotoimenpitei tä, joi ila voidaan 
olettaa voitavan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen, 
liikenteen sujuvuuteen ja rnukavuuteen sekä tien käyt-
täjien ja ympäristän viihtyisyyteen. 

Kunnossapitoon katsotaan selvityksessä kuuluvan ylei-
sistä teistä annetun lain 11 	:ssä määriteltyjen toi- 
menpiteiden sekä rnyäs kunnossapitotoimialan tehtäviin 
kuuluvan tien käyttäjien valistus- ja tiedotustoiminnan 
joka käsittelee tien kuntoa ja jolla pyritään vaiut 
tamaan edellä määriteltyihin inhimiulisiin tekijäihin. 

	

1.2 	Tutkimuksen aikataulu ja tutkimusorganisaatio 

Tutkimus käynnisteLtiin joulukuussa 1971 ja sen suun-
niteltiin kestävän noin kuusi kuukauLta. Tutkimukseen 
on osallistunut seuraava työryhmä: 

Insinri 	Arvo Kaaja 	TVH/Tierak.os. 	(pj.) 
Insinääri 	Heikki Kumlin 	TVH/Tierak.os. 
Tekn.yo 	Seppo Mäki 	TVH,'Tierak.os. 
laostopäällikköKiriil Härkänen TVH/Tiesuunn.os. 

K2nsulttiria on toiminut lisinääritoimisto Viatok, 
josta selvitystyhäri ovat osallistuneet: 

Insiri 	Tapani Kokko 
Valt.kand. 	Marja isLarman 	(3iht 



1.3 	Selvitysty5ss kytetty materiaali 

Liikenteen turvallisuutta koskevassa tutkimusosassa 
tutkimusmateriaali on koottu neljst tilastoaineis -
tosta: 

- 	Tvh:n pkatilastoista 
- 	Tilastokeskuksen tieliikennevahinko 

ti lastoista 
- 	Liikennevakuutusyhdistyksen keskivahinko- 

tilastoista 
- 	Lii kenneonnettomuuksien tutkimus 1 auta- 

kuntien raporttien perusteella laadituista 
tilastoita. 

Lisiksi on k3ytetty hyvksi onnettornuustuLkimuslauta 
kuntien raportteja sellaisenaan. 

Valmiita tutkimustuloksia on saatu mm. Taljan, Tvh:n 
tekni ilistaloudellisen toimiston ja Tyterveys laitok-
sen ja Uppsalan Yliopiston suorittamista tutkimuksista. 
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2 
YHTEENVETO jf\ SUOSITUKSET 

2.1 	Yhteenveto 

Selvitystyän tarkoituksena on ollut tutkia er»ilaisten 
kunnossapitotoimenpiteiden vaikutusta rnaantieliiken 
teen sujuvuuteen, turvallisuutl3en ja viintyisyyteen. 
Samalla on pyritty selvittämään, minkälaiset inhimil 
liset tekijät aiheuttavat rajoituksia liikennekäyttäy-
Lymiselle tai vaatimuksia liikennoniosuhteille Ja 
erikoisesti kunnossap idol le. 

Liikenteen ncpeudet ovat kasvancot noeammin 
kuin on ehkä tarpeellista ja liikanusturvaliisuuden 
kannalta edullista. 	Keskinopeukaien kasvu on Suomes- 
sa viime vuosina ollut noin 2 km/. Nopauksien kas-
vuun ovat lähinnä va kuttaneet ajonnuvojen suoritus -
kyvyn parantaminen, aao arvo li kenteessa soka paran- 
tuneet tieulosuhteet. 	On odolettavissa, että nopouk- 
sien kasvu jatkuu edelleen ja että tämä kehitys joh-
taa toimenpiteisiin ajonopeuksiEn rajoittarriseksi tai 
pysytämiseksi nykyisellään. 

Liikenteen turvallisuuden suhteen on tutkittu turval-
lisuutta alentovia inhimillisiä riskitEki.jitä ja 
kunnossapitotokijäitä sekä näiden yhteisvaikutusta. 
Selvitystyätä on haitannut saatavissa olevan tilasto- 
aineiston puutteelli.suus. 	Eri tilastoai.neistoissa 
onnettomuussyyksi on yleensä rekisteräiby inhimilli-
nen virhetekijä, joskin tämä on ilmoitettu varsin 
epätarkasti. 	Kunnossapidollisten tekijäidon rekiste - 
rinti onnettomuuden osasyynä on olematonta. Aikai--
sempien tvhn selvitystäiden yhteydessä on tutkittu 
mm. tietyömaiden liikennetur"ailisuutta. Tässä sel-
vityksessä on tutkittu yksityiskohtaisesti mm uuden 
päällysteen aikaansaamaa annettomuusmäärien lisäystä. 

Liikennevakuutusyhdistyksen tilastoaineiston pohjalta 
suoritetun analyysin perustdella tärkeimmiksi inhimil 
lisiksi riskitekijöiksi liikenteessä osoittautuivat 
vähäinen ajokokemus, alkoholi veressä sekä havainnoin -
tivirheet risteysajossa. Tien reunoille pysähtyneet 
ajonauvot, lumi ja vesi tien pirnalla näkyvyttä 
haittaavat lum?KinokseL 01 pensaat seka astaltin 
rounan huono kunto yhdistyivät usein on. Ltomuussy'nä 
olleeseen inhinilliseeri virheeseen. 

Liikonnoympäristn viihtyisyyttä selvitettäessä on 
kiinnitety huomiota liikenteen meluun ja saasteisiin 
sekä tiejmpärisLän maisemaan ja tienvarron paiveluk-
elin. 	Liikenteen saastei.sta hiilimuncknidin sekä 
melun on todettu haitLaavan liikenreturvellisuutta 
joissakin tapauksissa. Liikenneympäristär. maiseman 
laatU on todettu tärkeäksi sekä ajajari viihtiay:j iin, 
virkeydan ()LtS turvallisuuden kannalta. 
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2.2 	Suositukset Loimonpiteiksi 

Selvitystyin kestess on syntynyt erit parannus- 
ja toimenpide-ehdotuksia, joista seuraavassa on esi-
tetty trkeimpi3. 

Onnettomuusyvluokituksen parantaminen 

Selvitystyn yhteydess ovat käyneet ilmeisiksi ne 
puutteet, joita eri liikenneonnettomuustilast:o.issa on. 
Tvh:n kunnossapitotoimiston taholta tulisi pyrkiä 
siihen, että kunnossapitoon liittyvt onnettomuussyyt 
olisivat mukana mm. liikennevakuutusvhdistyksen tilas 
toissa 	L.isksi tvh:n pikatilastojen onnettomuussyy - 
luokitusta tulisi kunnossapidoo osalta tarkentaa huo-
mattcavasti. 

eusrajoitukset_pilystetyill_teillä 

Koska pllystetyill tioosuuksilla on pllystyksen 
jälkeen keskirnrist er.emmn onnettomuuksia, nilld 
tieosi].la tulisi jatkaa nupeusrajoituksia vielä pl-
lystystyn jlkeon ainakin joulukuun puoleen väliin 
saakka. 	Ajoratamaalaukset tulisi suorittaa vlitt- 
msti pllystyksen jlkeen huolimatta siitä, että 
maalausten kesca ja laatu saattavat tst krs. 
Maalaukset olisi til15in kuitenkin uusittava seuraa-
vana ken. 

Tienvarren kasvi 11 isuus 

:Tienvarren kasvillisuuden hoitoon olisi kiinnitettv 
entistä suurempaa huomiot. Nkyvyytt peitti ja 
liikonneturvallisuutta haittaavia puita ja pensaita 
tulisi raivata. 	Erityisesti tulisi tutkia, ovatko 
nykyiset: liittymien nkomalueet riittvi ott:-en 
• huomioon pLeidon liikenteen nopeuden jatkuvan !as-
vur. 	Tienvarren istutettua kasvi ilisuutta tulisi 	ci 
.taa eiL1sta paremmin, jotta istutukslla oiisi aLun -
perin tarkoitettu viihtyisyytt 1iv vaikutus. 

Kunnossaitokaluston valrnii.is 

Kunnossapitokaluston valniutta lumisateiuen ja yl IPt-
tvn jtymiscn i:K3na o lisi parannettav 	Vrsikir 
terisn'Llo Jle lu \ 	j''!le LiiKoHd1_ c 
kun riossapitokaluston ohLi3 onnen aamu- ja iitaruuh-
klo. Sulkjviivnjen 'htc:napito o t ien ran !Lim. - 
vallien :inistarnLnon nvkyist tehokaanmi - lisi sivt 
lii kenneturval isuutta. 

Hiilimono-siiin rr 	mttaaminen 

Ltnnetbomuussiytut;kirnuksiin tulisi list veren hiili 
monoksloimrn tutkiminen. Vaikka auton i-ill 
oleva hii limor.oksidi oi aiheuta ajajessa 'soinkoa 



muita oireita kuin liev 	pnsrky, se saattaa v- 
hent 	huomattavasti arviointikyki. Onnettomuus - 
tutkimuslautakunnat voisivat esimerkiksi vuodon ajan 
kokeil)a hiilirnonoksidimrfl mittaamista ja ptt 
tmn jlkoen, onko mittaaminon jatkossa tar'peellisa. 

As-Faltin reuna 

Asfaltin reunan kuntoa olisi seurattava er.tist tar'-
kemrnin. 	Reunan eptasaisuus tai sorapenkereen sijait - 
seminon as-Faltin raunan alapuolella r. vars! usein 
ollut osasyyn liikenneonnettomuuteen. 	Lisäksi reu- 
nan huono kunto vaikeuttaa olennaisesti jalankulkijoi -
den ja polkupy'rilijiden liikkumista. 

Liikennoympristn hoito 

Liikenneymprist5n kuuluvia laitteita, kuten lukon-

• 	nemerkkej, heijastinpaaluja ja suojakeiteita tulisi 
hoitaa huolellisesti. 	Ensisijaisesti olisi huoleh - 

• 	 dittava rajoittavista ja varoittavista rnorkeist. 
Liikennernerkit tulisi puhdistaa sännlli3esti ja tal-
vikunnossapidossa olisi pyrittv siihen, että heijas-
tinpaalut ja suojakaiteet silyvt lumenpoiston aika- 
na vahingoittumattomina. 	Lisäksi huomiota olisi kun- 
nitettv siihen, että ajoratamaalaukset suoritetaan 
johdonmukaisesti ja huolella. 

Tiedottaminen 

KunnossapitotOist tulisi tiedottaa yleis5lle riitta-
vn tehokkaasti. 	Laajemmista ja kestoltaan pitkai- 
kaisista toimenpiteistä tulisi tiedottaa lehdistri ja 
radion vlityksell. 	Liikennemerkein tulisi selvästi 
ilmoittaa tierikyttjille koko kunnossapi:otiidsn koh-
teena olevan tieosan pituus sekä mandolliset kierto- 
tiet. 
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3 

INHIMILLISIÄ TEKIJiITÄ LIIKENTEESSÄ 

3.1 	Tie-, liikenne- ja ympäristäolosuhteisiin 
kohdistuvat odotukset 

Tienkäyttjllä on tavoitteita ja odotuksia liikenne- 
h porsLun, lii cm ee turial lsuuden, s 	i IJUiEn 	a 
vi:htyisycion suhteen. 	Talloisia odotuksia ja tavoit- 
teita ovat mm. odotukset aioneuvojen nopeuden, Lie-
olosuhLeiden jatkuvuuden a ajoympariston mieli,'tta-
vy,den suhteen. 

3. 1.1 	Ajoneuvoj en nopeudel: 

Viime vuosi no ajJnouvnj en nopeudet ovat kasvaneet 
keskimäärin 2 km/h. Noeuksien kasvuun voidaan katsoa 
c'le'an syinä lähi. nnä ajdn arvostuksen kasvun sekä ajo- 

• 	neuvojcn rakenteessa ja tieoiosuhteisea tapahtuneiden 
nL'utosten. 	Ajan ar'iostuksoen voidaan katsrja vaikutta- 
van mm. ajajan iän, koulutuksen ja sosicakcnom±ocr, 
aseman. 	Tilapäisesti nopeutto saattavat lisätä, mm. 
kiihtymys sekä alkoholi veressä. 

Tvh:ssa v. 1968 tehdyn tutkimuksen mukaan ajan hinta 
oli v. 1968 kevyidon ajoneuvojen osalta 4,90 mk/h ja 
raskaiden ajonouvojen osalta 11,44 rnk/h. Tvh:n tie- 
investoi ntilaskelrnissa käytetään hieman pienempiä ar-
voja. !kakustannuksisca verrattuna muihin ajokustan-
nuksiin voidaan todeta, että nopeudella 90 km/h hen- 
ki läauton ajokustannuksista noin 36 % on aikakust,an-
nuksia, 57 % ajonetivokustonnuksia ja 7 % onnettomuus- 
kustannuksia. Esitetyt luvut ovat luonnollisesti 
arvovaraisia ja vastaavat tä] lä hetkellä käytässä ole-
via laskuperiaatteita. 

3.1.2 	Liikenneolosuhteiden jatkuvuus 

Ajoneuvon kuljettaja valitsee nopeutensa tien yleis-
standardin perusteella ja olettaa, ettei yllättäviä 
tieolosuhteiden muutoksia esiinny. 	lieolosuhteiden 
jatkuvuuden oletuksuen liittyy useita havaintosyko-
logian säänninmukainuuksia, jotka ovat olennaisia 
lii kenteon kannalta. 

Sellaiset havaintoäreykkeiden osat, jotka 
ovat J.ähel!ä toisiaan, käsitetään kuu]'iiksi 
yhteen. 	simer'kiksi jonossa ajavien ajatel- 
laan käärityän risteyksessä sanaan suuntaan. 

Keskenään 'htäJäiset tai toisiaan muistutta-
vat ainekset käsitetään kuuluviksi sarnaar 
ryhmuan jo tolmiviksi sara!±a tavalla. 	i - 
merkiksi yliteLtyämrne monta samanlaista ris-
teystä, joissa ei ole liikennevaloja, jatkam-
me eteenpäin olettaen, ettei seuraavassakaan 
risteyksessä ole niitä. 



Ne kokonaisuuden osat, jotka muodostavat 
luonnollisen jatkon, ksitetn kuuluviksi 
yhteen. 	Ptien oletetaan jatkuvan suorana. 
P.isteyksess koetaan suorana jatkuva tie 
etuaju-oikeutetuksi. 

Ainekset, jotka liikkuvat yhdessä, samalla 
nopeudella tai liikkuvat vastakohtana rai -
kallaan oleville, tajutaan kuuluviksi samaan 
kokonaisuuteen. 	Lhdetiiess ohittamaan 
jonoa tehd3n usein vaisbomainen olettamus, 
8ttc jono jatkaa liikettcn samanlaisena 
jne. 

Edelliseen liittyy lhoisesti ns. psykologisen etu-
ajo-oikeuden k3site. 	Le'iet, kestopllystetyt, yo - 
laistut tiet koetaan luonnostaan etuajo-oikeutatuiksi 
silloin, kun tullaan kapeamman ja vaatimattomamman 
tien risteykseen. Samoin koetaan etuajo-oikeutotuksi 
tie, joka useissa edellisissä risteyksiss on ollut 
etuajo-oikeutettu. 	Tällaisissa tapauksissa tarvitaan 
normaalia huomattavasti voi.makkaampia liikennemerkkej 
harhakuvan eliminoimiseksi. 

3.1.3 	Miellyttv ajuympnistö 

Ti.enkyttjn voidaan katsoa tiedostavan tien kun-
nossapidon ja tieolosuhteiden tason. Tiet; odotetaan 
suunniteltaviksi ja kunnossapidettviksi siten, ettoi 
tiest ja liikenteestä ole kohtuutonta haiLtaa yrnp-
ristlie ja että tie lhiympnistineen muodostaa 
miellyttv5n yleisvaikutuksen. Tst seuraa odotuksia 
mm. olyn sidor.nan, hylysten, ajoraLamaalausten 
sekä liikannemerkkien sijoittamisen suhteen. 

Tionkyttjn viihtyvyyteen iaikuttaa edelleen 
• 

	

	liikenneympristn istutettu ja luonnonverainen kas-- 
villisuus, ympäristön maasto.sek puhtaanasito. 

3.2 	Fysiologiset ja psykologiset tekijät 

Vaikka ihmisen odotukset ja vaatimukset liikenteess 
lisaantyvat atkuvasti, on hanella edelleen oitakn 
fyysisi ja psvykkisi rajoituksia. 	Nit rajoitv- 
sia ovat esimerkiksi havaitsomiskyky, r'3akticajan pi-- 
tuus, ajokokrnt.is, mielon- j 	terveydentila sekä in!i1- 
rrilliset tarpeet. 

3.2.1 	Huomiointi -  ja havaintokyky 

Hucrniointi -  ji havaintokvky riippuu osittain aistis-
ta, kuten naosta Ja kuulosta. Osa aistituista ers'j k -
keiot tiedosLetaan, muistetaan ja k'jLctn hyvksi 
toiminnassa. Inminan pystyy samanakasesi; LLLL 
semoan ainoastaan hyvin rajoitettua havaintokitth. 



Havaintopsykologiaa on käytetty hyväksi mm. liikenne- 
merkkien vaikutusta ja samanaikaisesti havaittavien 
liikennernarkkien lukumr 	tutkittaessa. 	laborato - 
riokokeiden avulla on todettu, että merkkien esitys- 
ajan ollessa 0,5 sekuntia 	kyetn kaksi merkkiä ha- 
vaitsemaan varsin luotettavasti, mutta jo kolmen mer-
kin samanaikainen havaitseminen onnistui vain noin 
50 prosentissa tutkituista tapauksista. 	Esitvsajan 
pituus ei vaikuttanut tuloksiin yhtä merkittvsti 
kuin liikennemerkkien lukumr. 	liseampien liikenne- 
merkkien samanaikainen havaitsemis kyvyn rajoittunei -
suus on meilläkin todettu ja otettu liikennemerkkien 
sijoittelussa huomioon. 

Liikennemerkkien havaitserninen ja muistaminen riippuu 
Taljan tekemien kokeiden mukaan merkin trkeydest ja 
luonteesta. 

Edelleen on runsaasti tutkittu liikennemerkkien kir-
jainkokoa, symboieja ym. nikemiseen ja havainnoimi-
seen vaikuttavia tekijit. 

Nkökyvyn suhteen on tutkittu useita tekijit, joista 
liikenneturvallisuuden kannalta tärkeimpiä ovat: 

N.ön tervyys. 	Nön tervyytt hoikentrvii 
tekij3it ovat liki- ja kaukonikiisyys, 
jotka kummatkin voidaan korjata silmlaseil-
la. 	Nn tervyydeli on rnerkityst tien- 
viittoja ja liikenneme.rkkoj luettaessa. 
Ruotsalaisten tutkimusten mukaan (Andrassun, 
Hal!din, Lindgren 1957) Uikenteess muutoin 
yleensi riitt 	varsin alhainonkin n5n te- 
rvyys. 

Viritaju. 	Noin 3 prosentilla miespuolista 
__ 	 ja 0,5.. .1 prosentilla naipuolista vest 
W 	 ilmenee poikkeamia normaalista vi-itajusta 

cm. ruotsalaisen lähteen mukaan. 	Vrisoko- 
us ilmenee tavallisesti kyvyttmyyteni ta-
juta punaista tai vihret vri tai siten, 
että punaista ja vihre 	ei pystytä arutta- 
maan toisistaan, Vrisokeus ei hiljaisessa 
kaupunkiajossa rn'iodosta suurta riski, koska 
ajajalla on aikaa tajuta J.iikennoia1ojen v - 
nt. 	Nopeammassa ajossa kaupunkialuee.i ulko- 
puolella saattaa virisokea henkili aiheuttaa 
vaaratilanteita joutuessaan ajamaan muuta 
liikennettä hitaammin liikennevalojen kodal-
la. 

Feniferinen 	 Nköaistissa erotetaan 
kaksi osatekij., nin tervyys, jota kvtn-
tcn hyväksi katsottaessa suoraati eteenpin, 
sekä ns. perifeninen nki, jolla tarkoiletaa 
yleiskuv kaikesta siitä minkä narrme. 
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Periferinun näkö on erittäin 	ikeä pimeässä, 
jolloin nään terävyys vähenee ja jopa koko-
naan katoaa. Näkökyky näkökentä ulommissa, 
periferisissä osissa on heikompi kuin kss-
kellä näkökenttää. Pimeän ajan liikenteessä 
tarvitaan suhteellisen voimakas tai pitkä-
aikainen näkösignaali ennenkuin autoilija 
huomaa sen näkökenttänsä laidalla. Tästä 
on osoituksena mm. se, että onnettomuuksista, 
joissa jalankulkija on toisena osapuolena, 
tapahtuu suuri osa juuri pimeänä aikana. 
Näkökentän merkitys käy ilmi myös ruuhka- 
liikenteessä, jossa täytyy tarkkailla ussam- 
maita taholta tulevia liikennevirtoja. 

Pimeässä näkeminen. Sopeutuminen pimeässä 
näkemiseen kestää normaalinäköisellä ihmi-
sellä noin 30 minuuttia. 	Pimeän ajan näkö- 
kyvyssä ilmenee yksilöllisiä eroja siten, 
että toiset ihmiset sopeutuvat pimeään hyvin 
hitaasti, jotkut eivät ollenkaan. 	Jotkut 
nökövirheet kuten likinäköisyys, aiheuttavat 
lisähaittoja pimeän ajan liikenteessä. 

Häikäisy. 	Valoisan ajan liikenteessä häi- 
käisyä aiheutuu lähinnä auringonvalosta 
sekä mandollisesti märästä, kiiltävästä tien - 
pinnasta. 	Pimeän ajan liikenteen häiritse- 
ym häikäisy syntyy muiden ajoneuvojen va- 
loista. 	Pimeäliä lyhytkin valonvälähdys 
kuten tulitikun raapaisu pystyy hävitt.ämään 
silmän hämärään sopeuturrisen jopa puoleksi 
tunniksi. 	Häikäisyn ei ole kuitenkaan voitu 
havaita aiheuttavan suurta riskitekijää. 
Häikäisyä suuremmaksi riskiksi on mm, Upea-
lan Yliopistossa tehdyissä tutkimuksissa to-
dettu autojen valokeilojen väliin jäävä p1-
meä alue, jolta jalankulkijaa ei voi erot-
taa. 

Syvänäkö (stereoskooppinen nkö). Näön sy-
vyydellä on katsottu o].eVan etua esim. pysä -
köitäessä. 	Syvän nään omaave iIiminn ei 
helposti törmäile 	muihin autoihin pysä- 
köidossään. Varsinaisen liikenneturvalli 
suuden kannalta ns. stereoskcoppinen näkö on 
vähämerkityksir.en. 

Kuulon mrkitys liikenteessä on olennaisesti pienempi 
kuin näkökyvyn. Kuu lolla on sikäli merkitystä, että 
se yhdistyy näköön havainnoitaessa ympäristöä. Kuu-
lon avulla otetaan vastaan varoitussigraaleja muuta 
liikenteessä olijoilta sekä tullaan Uetoisksi onan 
ajoneuvon häiriöäänistä. 



liii 

	

3.2.2 	Ajokokmuo ja ajotaito 

Nuorimmat ik1uokat ovat yliedustettuina liikenne -
onnettomuustilastoissa, mikä ilmeisesti johuu näiden 
ikluokkien puutteollisesta ajotaidosta sek3 varornat-
tomuudesta. Vhinen ajokokemus ja ajotaidon puute 
ovat onnettomuustilastoissakin erit kaikk3in mer-
kittvimmist 	inhimil1isisf; riskitekijiist. 	Tilan - 
netta on yritetty viime aikoina parantaa mri3m311 
mm. 80 km/h enirnmisnopoudeksi alle vuoden ajokokernuk-
sen omaaville. 

	

3.2.3 	Mielen -  ja terveydentila 

Ajajan suoritus kykyyn ja ajotapaan on todettu selv3s-
ti vaikuttavan joidenkin sairauksien, vsymyksen ja 
rtymyksen. 	Myös alkoholin tai huumausaineiden 

alaisena ajaminen saa aikaan muutoksia norrnaalisa ajo-
kiyttytymisessä. 

Sairauksista epi]epsiaila, sydn- ja verisuonisaira -
uksilla sekä sokeritaudilla on todettu olevan jonkin 
verran vaikutusta ii ikennoturvallisuuteon. Kanada 
laisten tutkimusten mukaan joutuvat syd3n- ja veri-
suonitaudeista krsivt kaksi kertaa niin usein on-
neLtomuuteen miljoonaa ajomailia kohden kuin vastaa-
viin ikryhmiin kuuluvat muut ajajat. Epilepsian ja 
sokeritaudin r'iskit perustuvat ainoastaan sairaus-
kohtaustilanLeisiin. 

Hermostosairauksilla on vh.ist. rnerkityst 	li.kcnne- 
onnettomuuksien kannalta. 	Mielisairaoloissa juuri 
hoidetLavina olleet sekä vajaamioliset saattavat olla 
onnettomuuksille alttiimpia kuin muut ajajat. 	Kano- 
dalaisten suositusten mukaan ei alle 70 3]ykkyyscsa 
mrn ornaaville tulisi antaa ajokorttia. 

Vsymyksen ilmenemiseon ajomatkalla vaikuttavat mm. 
a.jajan ikä, vuorokauden aika, liikenteen vilkkatis ja 
matkan pituus 	Se väsymys, joka aiheutuu yksistn 
auLolla ajasta, ilmonen yleensä noin 200 kilometrin 
ajon jälkeen. 	On voitu todeta myäs (Orody 1953), 
että pitkän eetkan ujejieri ar 	tar;ista ohnettcmuuk- 
sista E0 	tap3htLU orsimiräisen 3 1/2 Linnir. ajon 
aikana. T0st voi Jan tehdä se joitopäät5s, oLtä ra-
sitturieisuus ja r: ttämätn uni ennen matka] lo i3htä 
ovat yleiserpiä onnettomuussjitä kuin ajon oiheitt&me 
väsymys. 

Eri Lilastosso saa alkoholin vaikutuksen aii sona 
ajaminen huor ati vusci suuremman painon onnehtornuus - 

fld kuin rr'Ju'.. rt i'rlllis,t ikitekiat Huuma'jsai 
n2et eivat ole vi.a Suomen olissa muodostaneet \ar'-
sinaista ongelmaa. u'ausainei3e käytOn on todettu 
olevan onnetLcruusey'r.ä vain joissakin ksittäisisä 
tapauksissa. 



	

3.2.4 	Inhirnilliet tarpeet 

Ihmise1l esiintyy varsinkin pidernm11 ajomatkalla 
tarpeita, jotka tytyy tyydytt 	matkan aikana. 	Ni- 
t tarpeita ovat mm. lavon, virkistyksen ja ruokai- 
lun tarpeet. 	Matkailuliikentoen jatkuvan lis3ntymi 
sen johdosta on käynyt vlttmttömksi perustaa mat-
kailijoita varten erilaisia ievhdys -  ja vrkistyspa1 
veluja teiden varsiin. 	T1laisia palveluja OVrJt FPm. 
iov3hdys- ja pyskintiaiueet, joita on perustettu 
ja perustetaan jatkuvasti vuoden 159 yleissuunnite]--
man mukaisesti, majoitus-, virkistys-, ruokailu-, ym. 
paLvelukseb sekä teiden varsilia olevat turistinht 
vyydet ja vapaa-ajanviettomandoliisuudet. 	NIt pal- 
veluksia ja niihin liittyviä kunnossapidol.lisia on-
gelmia on tarkemmin selvitetty kunnossapitotutkirnuksen 
osatutkimuksassa 6, Liikenteen hoito. 

	

3.2.5 	Liikonteest ihmiselle aiheutuvat ter-veydelliset 
vai k u u ks e t 

Ajoneuvoliikenteost aiheutuu saasteita ja melua, 
jotka ovat vaarallisia sak autoiiijoidcn Cttr muiden 
liikoriteess tai sen vlittmss3 vaikutuspiirissä 
clevien terveyde lie. Pakokaasuista purkautuvista 
saasteista t3rkoimmt ovat hiilimonoksidi, hiilivety, 
typen oksidit, hiukkasjakoiset aineet, lyijy-yhdis-
teet sekä rikkidioksidi. 	Melun ja saasteidan vaiku- 
tuksia ksitell3n tarkemmin keppaleessa 6. 
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4 
AJ[JNOPEUDET JA KUNNOSSAPITO 

	

4.1 	Ajonopeuksion kasvu 

Tie- ja vesirakennushallitus on vuodesta 1967 alkaon 
suorittanut ns. tarkkailevaa nopeustutkimusta. Ajo -
nopeuksien muutoksia on seurattu hyvissä tieolosuh 
teissa liikennemr'ien ollessa pieni 	jolloin aja 
jilla on ollut suhteellisen suuri vapaus valita ajo- 
nopeutensa. 

Tienkyttj ien odotukset aikakustannusten pienenty 
misest ja samalla tieverkor kuntoon kohdistuneet 
vaatimukset ovat kasvaneet atkcvasti, rnikli johto-
ptksi voidaan tehdä ajcropeuksien kasvun perus-
teella. Keskinope'ksien kasvu on Suomessa viime vuo -
sina allut noin 2 km/h ja esim. USA:ssa noin 1/2 moi-
lia/h. Suurimmat ja pienimmt ajonnpeudet ovat kas-
vaneet suunnilleen samaa vauhtia, joten niiden viinen 
ero ei ole juuri kasvanut. 

	

4.2 	Ajonopeuksien kasvuun vaikuttavia tekijiit 

jonopeuksien kasvuun on todettu vaikuttavan lhinn 

aj oneuvoj en suorituskyvyn. 	Ajeneuvoj en 
rakenteessa on tapahtunut jatkuvaa kehitystä 
Ajonopeus ön eräs trkeimrnist ominaisuuk -
sista, jonka avulla ajoneuvoja mainostetaan 
ja nyydn. Tm mainonta on ollut omiaan 
nostamaan - joskus ehk aiheettarniakin - 
odotuksia ii 1-ntyvistä nopeuksista tien-
kyttjien keskuudessa. 

ajan arvon liikenteoss. Tvh:ssa tehdyn 
tutkimuksen mukaan ajan hinta oli v. 1968 
kevyiden ajoreuvojen osalta 4,90 mk/h ja 
raskaiden ajonauvojen osalta 'H,44 rnk/h. 
Tvh:n tieinvestointilaskelrnissa kytetri 
hieman pienempi. arvoja. Laskelmissa olete-
taan ajan arvon kasvavan noin 4 % vuodessa.. 

liikennemrien. 	LiikenncmrNn kasvaesrj 
pieno"cvt ajonauvojen nopeudet liikenne - 
virrassa. 	Valta- ja kantateillirnme ei 
yleensä ole oHut havaittavissa liikenne- 

rior1 nopeutta pienentva vaikutusta muu! 
loin kuin t'j6mkaruuhkien ja vilkkaiden 
viikorileppujsn liikenteen aikana. 

parrintuneiden 	r..i eo losuhteiden. 	Tieolosuh- 
toista eniten ujonopeutoen vaikuttavia teki-
jit n'ia.t Ler tasaisuus ja kaarteisuus. 
Mys pilvsteen laadulla ja kelill on 
todettu olevan iaikutua ajonopeuksiin 

12 
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[ieolcsuEeid2n vaikutus tulee esille onnen 
kaikkea Iiuonoilla taill3. 	Laadullisesti 
korkealuokkaisilla teill3 eivät v3h3iset 
tieolosuhtuiden urut vaikuta sanottavasti 
ajonopeuksiin. 

Ajonop.uksien kehityksest ja ajonopeuksiin vaikutta 
vista tokIjiist tohtyj3 urillistutkimuksia ovat mm. 

H Kallberg: Autojen nopeuksien kehityksst3 
Suomen maanteill3 vuosina 1961...19159. 

Tutkimuksen ainoistona ovat olleet tiedot tvh:n tark-
kai levasta nopeustutkimuksesta sekä professori t!ahl-
renin aikaisemmin suorittamien tutkimusten aineisto. 

Tutkimuksen mukaan henkilöautojen ja kaikkien autojen 
nopeuksien kasvu hyviil 	eill3 ja vhisen liikentean 
aikanaon vuosina 1961...1969 ollut keskirnrin yli 
2 km/h. Keskinopeudet Pohjois-Suomessa nytt3vt 
olleen, hieman pienempiä kuin Etel1-Suornessa. 	Moottori 
teill ovat henkil5autojon nopeudot olleet noin 4 km/ 
suuremmat kuin muilla teillä. Muilla ajoneuvoryhmill 
tm ero on ollut pienempi. Lisäksi tmn tutkimuksen 
ja professori Wuhlgrenin aikaisempien tutkimusten 
perusteella nytt3 silt, ettei nopeuksien kehitys 
Suomessa n3yt3 poikkeavan muualla Euroopassa tapahtu-
vasta nopeuksien kehityksestä. 

V SyyI'akki: 	Yleisten nopeIJsi'E3joitusten 
vaikutukssta liikenteen k3ytt3ytyrniseen. 

Tutkimuksessa on selvitetty 'i. 1966 olleenyieisen 
opeusrajoituksen sekä v. 1965 vain muutamia pivi 

kestneer ncoausrajoitukson vaikutuksia. Vuoden 19 
rajoitus kesti useita viikkoja ja rajoituksen aikai- 

• 	 nen enimm3isnapeus oli 90 km/h. Vuoden 1966 lyhyt- 
aikaisen rajoitukF;en enimr inopetis oli 110 km/h. 
Tutkimuksen perusteella vaiti in toJeto, ett molempien 
nopeusr'ajoitustn aikana 2/3 vapaisna 	suteissa 
:li nseusraj ari aineista noi;catti L'3 citu.- La 	No - 
pousrajoi tUKSBfl 110 rn/h aikana ei. herki l6aLutejen 
ks ski ropouder1 muuto ks ii la ole kyt3nrFn merki 	t. 
Nopeusrajoitus 90 km/h alantaa honkil3anto sn kaski- 
nopeutta 4. .5 kn/h sallaisie.sa tie-' ja 	ikenne- 
olosuhteissa, joissa nopeuden "ai ota muutcn on vanaa 
Nopeusrajoitus 99 km/h vr n3-i ' makkaarnmio autojen 
kesviriui 	a noo 	-'oia ia ni 	JOhL_V1O onukia 
kuin nopsunra joi us 110 km/h. 	Matka-ajan pitenami- 
nen ja janomuo.:J:stukseo kasvu taas 1 l:nene,at vomak-
kaimpina alhaoemman nopeuareoituk.sen aikana. Lii-
kenteen oustuvj'jden kannsJ,ta olisi siis 110 Km/h 
nopeusrajoi tus 	ullisemi ainakin niillä eill, 
joilla tutkimus susri; :ti.i n. 
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O Ru: t i 	uos 1 te itaver e nimm 	nopcuder 
kokeilu Purvjont 1o113. 

Tutkimos suon 	ttii n 	t;telLtutkimuksena. 	Ko- 
keilun perusteella kavi 	utnu suo5ie1taVdilt3 

urimmaisnope'del1a oli suunnilleen :ama va: kuLus 
liikenieesoen kuin pakalliseilak:n o'usrajoituk - 
solla. 	Tm3 nopeuden r.ajoittamistapa oli kuitenkin 
viulO Suomeusd uusi ja sci vaikutus saattaa heikenty 
ajan kuluessa. Ajajat suhtautuivat haastatteluvas 
tausista paatellen yleensa myonteisesti rajoituk 
seen. 

Muita tutkimuksia ovat Frank [3urrnanssonin "Nopeus - 
tutkimuksia uusilla p33llystill3 1970" (Tvh/Tie -
suunnitteluosasto/Tekn.tal.tstO, 1971) sekä Taljan 
tutkimukset "Tutkimus ajolinjoista ja ajonopeuksista" 
ja "Poliisivalvonnan vaikutus ajonopeuteon ja auoi-
lijan ajotapaan kaarteessa'. 

4.3 	Ajonopeuksien ja asenteiden kehittyminen tulevaisuu- 
dessa 

Liikenneolosuhteiden ja ajoneuvojen parantuessa on 
odotettavissa, että ajonopeudet kasvavat jatkuvasti, 
ellei ryhdyt3 mihinkn toimenpiteisiin niiden pi-
tmiseksi joko l.nell3 nykyist3 tasoa tai sen ala-
puolelia 	Nykyaikaisessa kilpailun ja stressin yh- 
teiskunnassa auto antaa omiste.jalleen sellaisia elä-
myksiä ja tuntemuksia, joita hänen on vaikea muutoin 
saada. Tällaisista tuntemuksista tärkeimmät ovak 
autoritaarisuuden ja vapauden sekä sosiaalisen päte-
vyyden tunteet. Auton yksinkertaista mekaniikkaa 
pystyy kuka tahansa hallitsemaan. Auto antaa vapauden 
siirtyä paikasta toiseen ja on näin oniaai vapautLa-
maan paikallisesta ja sosiaalisesta sidounaisuudesta. 
Nopea, kaunis ja kallis auto antaa pät9vvyden tunnetta 

W 	 sille, joka muutoin kärsii turhautumista. 

Elintason noustessa pääsevät. yhä uudet ryhmät yks iLyis-
auton omistajik.si. 	Näiden ryhmien joukossa on sel- 
laisia, joille auton avulla hanki ttava pätevyyder 
tunne on tärkoä - nuoret, ammattiteidottomat tyäläi-
sot jn2. 	Uusien ryhmien mukaantulo on omiaan lisää- 
mään auton arvoa statuskilpailussa ja samalla myäs 
autojen nopeuksia. Vastapainona on odoLettavis5a 
että sellaisen liikenteen kasvu maanteillä on stoel-
lisen suuri, joka ei pyrikään nopeaan paikasta toi-
seen liikkumiseen, vaau on luonteeltaan vir'kistys ja 
matkailuliikennettä. 

Edellä esitetyn sekä tvh; n nopeustutkirnusten perus-
teella voidaan Lui;enkin olettaa, että nopeuksion 
kasvu on ollu; ja ulee oismaeri nopeampaa kuin mitä 
parantuneetkaan tiEn Los uhtoet hunmioon ottaen voidaan 
pitää suotavana. 	\!aikka tieolosL'hteet ja OJOflGU\'OjCfl 
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rakenne ovat kehittyneet, on ajajan havaitsemis- ja 
reaktiokyky pysynyt ennallaan. Ajuneuvon pysvttä-
miseer. tarvi ttavan matkan pituus on lisntyryt samoin 
kuin ohituksen tarve ja ohituksbn aikaansaamat vaara- 
ti] anteet. 

Erikoista huomioba hergttvt raskaan liikentean kas-
vavat nopeudet. Professori 	johdolla suo- 
ritebtujen tutkimusten perusteella 0de3 huonoisso 
ajo-olosuhteissa ei tapandu raskaan liikenteen kohdal - 
1 tarpeellista nopeuden 	henemisti. 	Kun he.rkilO 
autot pianentvt huonoissa olosuhtolesa nopeutaan 
25 prosentilla, on vastaava noeuden pienernys linja - 
autojen kohdalla noin 10 	. 

-1.4 	Vaatimukset kunnossapidolle 

Pyrittess mandoilisimran turvalliseen liikenteeseen 
on vaikutettava joko ajonopeuksiin tai luotava mah-
dcllisirnman hyvdt kunnossapidolliset edellytykset 
nooealle ja turvailiselle ajolle. 

Ajononouksii n vai kuttaminen 

Ajonopeuksiin voidaan vaikuttaa lhinn eni.tyyppisten 
nopeusrajoitusten avulla, joita ovat 

- 	pistekohtainen nopeusrajoitus 
- 	alueellinen nopuusrajoit'is 
- 	yleinen nopeusrajoitus 
- 	tiekohtainen enimmisnopeuden suositus 
- 	pistekohtaineri enimmisnopeuden suositus 

Nopeusiajoitusteri tehosta suci'itettuja tuLkimuksia on 
selostettu edell. 	Tvh:n tutkimuksissa on kyny 
ilmi, että autoilijat suhtautuvat yleensä nopeusra-
joituksiin ja suosituksiin positiivisesti silloin, 
kun niden olemassa olo koetaan oikeutettksi ja tai'-
peelliseksi. 	Näin on etenkin paikallisten nopeus- 
rajoitusten 1-aita. 

Liukkaudon torjunta 

Niitä kunnossapidollisia toimenpit':it, joilla lähin- 
n Lulii pvrki 	lisntyneiden nopouksien oiheu;tcnian 
riskin vhentmiseon ovat liukkauden torjunta ja n- 
kemien raivaaminen. 	KuLc.n kappaleessa 5 kv ilmi, 
O( liian suuri ajonupeus yndes 	hukkaan kelin kanssa 
'N51 ka1<Ke1' y]E1np1a onn ettomuu'yiLa irden, 
lumen ja jaan po]stoon tielta tarpeeksi. aikaisessa 
vaiheessa 1  kaupuniseudulla esim. ennen aamu- jo 
i.taruuhkia, ja muulloin tarpeen vaatiessa, olisi 
kiinnitettv entist suurempaa huomiota. 
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N kemi on ra ivaarnir.en 

Suurilla riopeuksilla ajajan nk.ikentt 	kaventuu olen- 
naisesti. 	Myös pyshtyrniseen tarvittava aika suure- 
nec. 	Sak p -  että sivuteilt risteyksiin saapuvien 
kannalta olisi entistä tehokkaammin pcistettava ris - 
teysten nkernesteit kuten nkyvyytt 	iaittaavia pui- 
ta, pensaita, lumivailoja ja tarpeettomia rakennuksia. 

Tien pinnan kuluminen 

Nopeudella on myös vaikutusta tien pinnan kulumiseen, 
vaikka kulumisean vaikuttavatkin eniten liikennomrt 
ja ajoneuvojen akseJ.ipaino. 	Ajonauvojen pyrt ir- 
rcittavat tien p!nnasa r'akenteellisia aineksia sitä 
enemmän, mit suurerrmalla nopeudella ajoneuvo liikkuu. 
Erityisen suuri tien pintaa kuluttava merkitys on 
nastarenkailla. Ern tutkimukaen mukaan voidaan 
ajoneuvojen nopeutta pienentmll esim. 100 kilcmet 
rist/h 00 ki!ometriin/h nastarenkaiden tien pintaa 
kuluttava vaikutus vhent 	puoleen. 

15 
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LIIKENNETLJRVALLISUUS 

5.1 	Liikenneonnettomuuksien rnrn ja laadun kehittyminen 

LiikennevakuutusyhdisiykSefl keskivahinkotilaston 
mukaan onnettomuuksien ja onnettornuusuhrien m9rn 

on vuodusta 1967 vuotuen 1 7O ollut seuraava 

TAULUKKO 1 

9nr!ettomuuksien ja onnettomuusuhrien m3r v. 1967-
1970 Liikennevakuutusyhdistyksen tietojen mukaan 

onnetto- kuoleita ja 
v . muuksia 	loukkaantu - 

neita 

kjolloita ja 
kaantuneita/ 
on ne t tom u ii s 

1 10 u k - 

1957 	51 125 	Ii 591 	0.23 
1968 	55 691 	14 897 	0.27 
1969 	53 077 	15 929 	0.27 
1970 	70 221 	18 561 	0.27 

Vakuutusyhdistysten tietojen mukaan liikenneonnetto -
muudot ja niissä loukkaantuneiden ihmisten osuus 
ovat viime vuosina lisntyneet suunnilleen samalla 
vauhdilla. Vuosittainen kadvu on ollut noin 10 % 
samanaikaisesti kun liikenne on kasvanut noin 8 %:lla 
vuosittain. 

Poliisin tietoon tulleiden onnettomuuksien lukumr 
on kehittynyt seuraavasti 

TAULUKKO 2 

Poliisin tietoon tulleet onnottornuudet ja onnetto -' 
muusuhrit v. 1967-1970 

onnetto- kuolleita ja kuolleiLa 	tai 
V 

rwuksia loukkaantu -  1 	loukkaantunita/ 
___-- ________ j ne! 	- onnettomuus 	- 

1967 32 040 15 	315 0.51 
1968 
1959 

25 962 
29 	053 

15 	370 
16 	254 

0.53 
0.55 

1970 30 455 17 	003 0.55 

Kuten taulukoista nihdn, ei poliisin tietoon tuliei 
den onnettomuuKsien iukurnaara ole ollut leeuLn 
yhtä suuri koin vakuutusyhtiSillo ilmoiLetujen 
onnettomuuksien m9r. 'Jakavammat cnneimuud4, 
jotka aiheuttavat; henk±l5vahinoJa nvLtvt kuitenkin 
Lulevar: jokseenkin snonnonmukaisesi polis1n 	'ocn. 

Li ikunnovokuutusyhdistyksen kyttrnier. crinattomu5-
o'fyrnur'kintOjon mukaan 	rkoimpien onnottornuussyidon 
r:tlntyrn:stLheydet ovat viime vuosina vande1lo 
suu ro va 61 
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TAULUKKO 3 

Eri onneLtomuusyiden osuus kaikista onnettomuukais -
ta v. 1967-1970 

onnettomuuden syy % 	kaikista onnettomuuksista 
v 	1950 v 	1969 v 	1970 

v3r 	ohitus 3.7 3.6 3.5 
virhe toisen ajoneuvon 
kohtaamisessa 6.9 9.8 9.4 
v3r3 kaistan vaihto 3.5 3.6 3.7 
vr 	risteysajo '19.3 18.7 18.7 
vr 	peruutus 12.6 13.3 13.1 
v33r3 per3ss3ajo 18.3 18.3 19.6 
tulo 	etuajo-oikeutetulle 
tielle 3.7 4.1 4.4 
tulo yksitvisalueelta 3.3 4.0 4.2 
kuljottajan 	sairauskohtaus 0.1 5.8 5.8 
tien 	puutteellisuus 	(kivi 
tai 	kuoppa) 0.2 0.5 0.3 
(muu 	syy) 28.5 15.3 17.3 

[yhteons3 100 100 100 

5.2 	Liikonneonnottomuuksiin vaikuttavia inhimillisi3 
r i s k i te k ij ö i t 

Eri onnottomuussyytilastojen perusteella on selv30, 
ett3 joLkut ihrnisr'yhm3t joutus;at toisia ryhrni3 
usearriinin liikenneonnettornuuksiin. Samoin er3t inhi-
millisot virheet esiintyvät muita virheit useammin 
onnettomuussyin. 

Onnettomuussyyti lastot antavat liikenneonnettomuuk-
sien syist sikli harhaisen kuvan, ett onnettomuus'- 
syy on yleens3 rekister6ity inhimilliseksi virheeksi, 
vaikka koko onnettomuussvvn käsite on mitä suurin - -- 
massa rn3rin Lulkinnanvarainen. Onne'ctomuuden syyksi 
luokitellaan "holimattomuus, varomattomuus, liian 
suuri nopeus", vaikka onnettomuus olisi ollut estet-
t3viss yhtä hyvin paremmalla tien suunniUtelullakin 
kuin yksityisen ajajan tarkkaavaisuudellakin. 

Niitä inhimillisiä tekij3it, jotka pelk3n tilastol-
lisen tarkastelui pohjalta ovat osoittaubuneet merkit -
tiviki onnettomuuksien osasyiki, on: 

Kokemnattomuus ajoneuvon ku lj ettarrisessa 

Alla on esiteLty eri ikluckkiin kuuiuven 
kuljettajien aiheutbamien onnettomuuksien 
mr sekä eri ikisen ajokortin cmistaneider 
kulj eLiajion a heuttamien onnettomuuksL-n 
nr 	. iu. 



1 onnett. 	kuoli. 
tai 
loukk. 

8 177 	1 549 
3 653 	1 719 
3 185 	1 056 
3 LOi - I 3/1 

11 979 2 905 
8 887 7 132 

12 813 3 124 
B 758 2 411 
4 808 1 35 
2 157 738 

321 152 

70 221 18 661 
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TAULUKKO 4 
	

TAULuKKO 5 

Eri ikisten ajokor'tin 
	Eri ikisten kuijetajien 

omistajien aiheuttamat 
	aiheuttamat on r e t t o m u u det 

ornettornuudet v. 1970 
	

v. 1967 

. 

ajokortin 	onnett. 	kuoli. 	syyli. 
ik 	tai 

	
i k 

loukk, 

ei 	tied. 14 	501 4 	151 ci 	tied. 
0 v 3 	839 1 	448 alle 	19 
1 	v 5 	531 1 	754 19 	v 
2 v 4 	080 1 	069 20.. .21 
3 v 4 	218 1 	185 22.. .25 
4 v 3 	840 915 26...30 
5.9 	v 13 	593 31...40 
1O...19 	v 12 	677 2 	755 41...5O 
«ii 	19 	v 6 	218 1 	390 51....60 
ei 	ajok. 1 	526 789 61.7O 

y 11 	70 

yhteens3 	70 221 118  561 

. 

Nuorien ik3 luokkien r'iskial tijtta ei t3s-
mileen pystytä arvioimaan, koska heid8ri 
osuuttaan ajokortin haltijoista ei tiedetä. 
Ruotsissa on laskettu joka viidennen ajokor-
tin omistajan olevan el.ls 25-vuotiaan. 
(Andrasson, Halidin, Lingren 1967.) 

Suomessa ei ole olornasso tarkkoja tiotoja 
ajokortin haltijoiden ikjakaumasta. Kyt-
t3en hyv3ksi viime vuosina suoritettujen 
ajokorttien lukunr 	ja au'cokoulujen op- 
pi laiden keskir 	rist ikjakauiaa voidaan 
p3telli, ett nuorLen ajokortin haitijoiden 
usuus kaikista a,aj ista on me ila suunnl -
leon yhLa suuri kuin Ruotsissa. 

Fionemmst autotihoydest ja perheen uiisen 
auton vhisemmst ylEis jdost joLuen 
meii1 nuorten ajajien osuus 1iikcntesä 
lienee pienempi 4<uin Ruotsissa. 	Tnn pe - 
rusteella nuortua i.kryh.ien riskialttius On 
huomattava ja elintason kasvaessa nuorten 
ajajien cngeima tulee yh pc!.ttavamrnaksi. 

Alkoholin vaikutus 

Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen on 
onnottomuussyy 	1is3ntynyt huomattavasti 
viime vuosino 	LiikenneturvaliisuUstOitfli. 
kunnan tutkimusten mukaan alkoholi lia on 
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t. L 	nykv osuut La oka na 1j ntaen kuulen - 
kolariin. 	Kuolemaan johtaneissa yksittuis- 
vahingoissa kuljettajalla on veross3 ollut 
alkoholia vuonna 1970 32 % tapauksista ja 
vuonna 1971 42 % tapauksista. 	Rattijuop- 
poustapausten osuus onnettomuuksista on 
suurempi Etel-Suornessa kuin Keski- ja 
Pohjois-Suomessa. 	Alkoholin vaikutus alkaa 
rrorkittv3na nky noin 0,7 promillen j31-
keen, vaikka rajaa onkin vaikea m3ritell3. 
Onrettomuustapauston lukumr lis3ntyy 
solvsti 1,1 promillen jälkeen ja syy-yhteys 
k3y selv3ksi 1, 	[Jromillen rajan tultua 
ylitetyksi. 

Havainnointivirheet r'isteyksiss 

Kuten kohdassa 5.1 on nky\Jiss, muodostivat 
yksist3in erilaiset risteysonnettomuudot 
noin 30 % kaikista onnettomuuksista. 	Ris- 
teysonnettomuuksien syyksi katsotaan use:.n 
ns. psykologisen etuajo-oikeudon aiheuttama 
harhakuva sek3 rajoittunoisuus useampien 
samanaikaisten 3rsykkeiden havaitsemisessa. 
Kumpaakin havainnointiin liittyv 	Lekij 
on selvitetty aiemmin luvussa 3. 

5.3 	Liikennoturvallisuutoen vaikuttavia kunnossapito- 
Lekijit3 

Liiksnneturvailisuuteen vaikuttavia kunnossapito-
tekij5it ovat mm. tien p3llysteen kunto, keli. 
tieosalla k3ynnies3 olevat tiotyt sek ajorata 
maalaukset. 

Aikaisemmissa y.hteyksissi on tutkittu mm. nopeus-
rajoitusten ja tietymaidar' vaikutusta liikenne - 
turvallisuuteen. 	Muiden kunnossapitotekij3iden 

. 	vaikutusta on hyvin vhn tutkittu. Tmn tutkimuksen 
yhteydessä suoritettiin tilastoaineiston pohjalta 
tutkimukset uuden p3llysteen sok3 heijastavien 
ajoratamni'kinLjen vaikutuksista onnettomuuksien 
m3rn ja cnnettomuuskusannuksiin. Seuraavassa 
ks!tel).3n lyhyesti sek aikaisempia kunnossapitoan 
li5 ttynoit3 liikonnoturvallisuustutkimuksia ettP 
tm3n työn yhteydessi tehtyj3 seivityksi. 

5.3.1 	fietymaidon liikenneturvallisuus 

Tiety5maiden liikonneturvallisuutta on tutkinut I 
Lasse Ristikartano ja tutkimus on ilmestynyt tvh:n 
monistesarjassa no:lla 2374. Tutkimuksess on pc3-
asiassa analysoitu tietymailla ja kunnossapitotiss 
atunoita liikenneonnettnmuuksia sek autoilijoiden 
tietymaiJ.la kyttmi a.onopeuksia. 	Tutkimuksessa 
todettiin, ett3 ainakin joissakin TVL:n piir8iss 
onnetomuusbihe'det olivat tietymailla huomattavasti 
.uurommat kuin yloens muilla kuin tiety5n alaisina 
olevilla Leill3. 	Varovaisestikin laskien on todettu, 
eLt tiety5maiila sattuu 1.2.. .15 kertaa hiin paljon 
onnettomuuksia kuin muilla tieouuks tila. 
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Tiotyrnailla tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien 
laadusta voidaan todeta, ett3 tiotymailla sattuu 
muihin teihin verrattuna enernrn3n poi'33n- ja sivuun-
ajoja ja v3hemm3n suistumisia teiltä tai kumuonajoja 
ajoradalla. 	lkimminen ero johtuu osittain siit3, 
OttL tiety6maiden kohdalla on autojen pakko usein 
hiljent3 vauhtia, jolloin auton pysytt3minen tioll 
killisiss3 tilanteissa k3y helpommaksi. 	Edelleen 

tietyrnailla on useammin kuin muualla onnettorniiden 
syynä tiell3 oleva kivi, kuoppa tai muu este tai 
pehme3 tienpinta. Tietymailla tapahtuvat onnetto -
muudet ovat keskim3rin lievempikuin muilla teill3 
tapahtuneet onnettomuudet. Erot onnettomuuksien 
laadussa tietyrnaiden ja muiden teiden v3lill riip-
puvat siit3, miten paljon tiety muuttaa tien lukon- 
neolosuhtoita. 	P3llystys- ja viirneistolyty3ss3 ovat 
onnettcmuudet luonteeltaan hyvin samankaltaisia kuin 
tistll3 yleens3. Sen sijaan tien rakennus- ja 
parannustiss3, joissa tiety on liikenteelle hai.tal- 

. 	 lisempi johtuen sek3 tynalaisen osuuden oituudesLa 
että kunnosta, eroavat onnettomuudet rnerkitsev3eti 
kaikista onnettomuuksista. 

Tutkimuksen perusteella todettiin, ett tietymaiden 
liikenneturvallisuutta edist3m3n pitisi antaa si-
tavat, tydelliset jayksiselitteiset tietymaiden 
liiker.nejrjestelyj ja niihin liittyv3 msrkir.t 
ohjeita koskevat m33rykset. Samoin todettiin tar-
peelliseksi mm. nopeusrajoitusten jrkev kytt sekä 
autoilijoiden informointi. Parannusehdotukset onkin 
my3hemmin otettu huomioon •TVL:n toiminnassa. 

5.3.2 	Kolin vaikutus liikenneturvallisuuteen 

Liikenneonnettomuuksien nrn ja laadun on todettu 
riippuvan keliolosuhteista siten (S. Men dipiomi - 
tyn k3sikirjoitun), että huonoissa kliclosuhti'i 

. 	 onnettomuudet ovat lievernpi ja onnettomuusvauriot 
ovat noin 50... .70 % sii3 mit3 ne ovat hyviss 	keli- 
olosuhteissa. Onnettomiuksien m3r on eritt3in 
huonoissa talvio].osuhteissa. 3.5-kertainen verrattuna 
kesolosuhteisiin ja kustannukset ovat n. 3-kertai-
set verrattuna hyvn keskeU±n. Normaaleissa tai-
violosuhteissa onrettomuksien mrn. on todettu 
olevan 1,7.i,5-kertaisen verrattuna kesioiosuhoi-
sun. 

Onnettomuuksien laatuun vaikuttaa suuresti ajanau'/On 
aopeus. Em. tutkimuksessa on todettu, ei;t3 keliolo-
suhteiden vaihtelu vaikuttaa ajoneuvojon nopeukiin 
uhteolliesti enp.mmn korkealuokkaisilla teiliJ 
kuin rakentamaLtomilia teill3. Vaikutus ke"yon Iii 
kenteon nopetiksiin on yioens3 suurempi.n kuin raskaan 
liikenteen nopeuksiin. 

K3ytten vertailuarvona kes3olosuhteissa.(kuia ja 
paljas tien pinta) havaittuja nopeuksid todettiin 
ajoradon pinnalla olevan yhten3ison jk.crroksen 
alontavan kaikkien ajonouvojen koskinopeutLu valta-
tui. tl 	flDifl lu 	. 	SuTlLottaessa nopausmttaukie 
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olosuhteissa, joissa ajoradalla oli kulunut ja r'ai-
teistunut j- ja lumipolanne, todettiin keskinopeu -
defl olevan noin 12 	vertailuarvoa alhaisempi. 	Ajo- 
eadaile kasautuva lumi ja suhjo yhdessä lumisateen 
kanssa nytt38 tutkimuksen mukaan vaikuttavan ajo- 
nopeuksiin kaikkein eniten. 	Noin 1-3 cm paksu lumi- 
i sohjokerros ja jatkuva lumisade alentaa tutkimuk-
sen mukaan koskinopeutta noin 22 . 

Tutkimalla edel leen eri laisten kunnossapitotoirnen-
piteiden vaikutuksia ajonopeuksiin todettiin, et3 
liukkaudentorj untamenetelmist ainoastaan suo louk - 
sella on solv vaikutus ajonopeuksiin. 	MikPli suo- 
laukson jSlkeen suoritetaan koneellinen sohjonpoisto, 
saattaa ajonopeuksissa tapahtua l8hes 20 :n kasvu 
jopa 1 tunnin kuluessa. 	Raiteistuneen ja kuoppaisen 
j- ja lumipolanteon j terh5yl3yksen todettiin 
nostavan ajonopeutta noin 4-7 . 

. Huonolla kljllc onnettomuuksia siis on enurnm3n kuin 
hyvll3 kelill, mutta onnettomuudet ovat liever!pi3 
johtuen ilmeisesti huonon kelin pienent9mist3 ajo- 
no p e u ks Is t a. 

5.3.3 	Onnettomuudet uudella p3llysteell 

T3mn seivitysty3n yhteydessä tutkittiin tilasto -
ainoisLoa apuna k3ytten kesll 199 suoritettujen 
p35llystetiden vaikutuksia liikenneonnettomuuksien 
rnrn. 	Kaikilla v. 1959 p33liystetyiil toil! 
vertailtiin toisiinsa talvikausien 1963...1959 (ennen 
p33llystyst8) ja 1969...1970 (j:lkeen p3l?vsLyksen) 
eri kuukausien cnnettomuuslukuja ollystyksn ai-
heuttaman eron selvillesaamiseksi. Tutkittujon 
onnettomuuksien lukurn3r oli 1 389 ja p33llystettyjer 
teiden yhteinen pituus cli noin 2 400 km. 

• 	 Tutkimusjaksoina 01.09.1568...3'I.05.1969 ja 
...31.05.1970 oli niiliP tieosilla, jotka pivsbet -
tim kesll 1969,onnettomuuksia eri kuukausina seu-
raavasti: 

TAULUKKO 6 

Onnettomuudet keslii 1969 pllystetyill teilli 

kuukausi Lnlvi1968...1969 talvi 	iY69.i70Hrotu 

syyskuu 56 87 
lokakuu 60 105 	+ 	45 
marraskuu 84 11/ 	33 
joulukuu 85 81 	- 	4 
tammikuu 71 80 	.9 
helmikuu 69 64 	

- 

maaliskuu 60 35 	+ 	2S 
huhtikuu 58 63 	+ 	5 
Loukokuu 79 

	

74 	- 

	

757 	'75 632 
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Seuraavalla sivulla onnottomuusrnrien erot ovat 
viel kiyrin3 nkyviss3.. 	Vertai lun vuoksi on piir- 
rotty kyr3t rnv6s kaikista poliisin tietoon tulleista 
onnettomuuksista talvikausina 1956....1969 ja 1969.... 
1970. 	Niss3 m33riss3 ovat mukana kaikki yleisil1. 
paikoilla, kaduilla, toreilla yms. tapahtuneet onnet-
tornuudet, eiv3tk vain maanteill3 tapahtuneet onnetto-
muudet. 

Dnnettomuuskustanriukset ke ll 1959_p3liystetyill 
tEi ll& 

Li ikenneonnettomuuksien yhteiskunnalle aiheuttamat 
kustannukset koostuvat seuraavista osatekijist, 
joiden arvot on ilmoitettu vuoaen 1967 rahassa. 
(Lhde: 	Sirjamo, 	Tieliikenneonnettornuuksien Yksikk- 
kustannukset v. 1957, tvh:n tiedotuslehii n:o 2/69) 

A. Ornaisuusvahingot 

- 	onnettomuutta kohti 
	

1 240 mk 

B. Hal lirinolliset kustannukset 
- vain omaisuusvaurioita 

aiheuttanutta onnetto-
muutta kohti 

- 	. henkiiSvahinkoja aihout- 
tanutta onnettomuutta 
kohti 

117 rr 

203 mk 

0. 	L9:ikiit3palve1usten kustannukset 

loukkaantunutta kohti 	3U8 mk 

- 	surmansa saanutta kohti 	32 mk 

. 

	

0. 	Tuotantopanoksen menetykset 

- 	loukkaantunutta kohti 	7 500 mk 

- 	surmansa saanutta kohti 	135 500 rk 

E . 	Keskirriinon kustannus (0 - 0) 

- 	loukkaantunutt kohti 	7 808 mk 
- 	surmansa saanutta kohti 135 532 mk 

Edo].lisen laskutavan mukaan olivaL v. 1957 onrettr:-
muuskustannukset tiekilomotri3 kohden karLa- ja valta-
tei]1 10 074 mk. 	Seuraavassa on esitetty talvi- 
kauden 1905.. .1969 ja 1969.. .1970 onnettomuuskustan-
nukset kuukausittain kaikilla yleisili teill3 ja 
erikseen kes3n 1969 aikana pllystetyill9 t,ei1.. 
Onnettumuustiedot on saatu Tilasbokoskuksen ja tvh:n 
LilasLoista ja ne ksiLt3v3t poliisin 	Locn tulleet 
onn e L L ornu u JoS. 
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KAAVO 1 
ONNETTOM'JUDET 	- 
KESÄLLÄ 1959 PÄÄLLYSTETYLLA 

TEILLA 	1.9.1063 —31.5.199 JA 
1.9.1969 - 31.5.1970 

-- 1968-1969 

1969-1970 

5 kuukausi 
}<AAVIO 2 
POLUSIN TIETOON TULLEET 
ONNETTOIiUUDET YLEIS!LLÄ 
PAIKOILLA 1.91968— 31.5.1909 JA 

1.9.1969— J1.5.970 

- 	1968-1969 
------. 199- 1970 

-- 
5 kuukausi 
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TAULUKKO 7 

OnnottornuuskusLanrukset kes5ll 1967 pilystetyi il 
te!1l 	sek3 kaikilla teillä 1.9.66-30.5.69 ja 1.3.09- 
30.5.70 

Kaikki tiet Kuukausi 
____ 

Vuosi 
_______ 

Kes3113 	1960 
p3llystetyt tt 

25 234 133 syyskuu 1966 4 661 055 
24 793 487 lokakuu 1968 4 387 436 
26 238 383 marraskuu 1963 3 501 492 
23 804 628 joulukuu 1968 5 267 048 
18 885 621 tarnm!kuu 1969 2 503 628 
16 858 293 helmikuu 1969 2 984 236 
18 705 792 maaliskuu 1969 3 891 760 
18 418 021 huhtikuu 1969 3 186 907 
23 911 746 toukokuu 1969 4 267 096 

29 587 858 syyskuu 1969 5 186 958 
31 230 079 lokakuu 1969 6 204 184 
31 082 967 marraskuu 1969 7 471 672 
23 810 567 joulukuu 1969 3 980 660 
21 373 098 tammikuu 1970 4 770 276 
17 492 952 helmikuu 1970 3 762 008 
20 519 386 maaliskuu 1970 4 920 532 
18 479 488 huhtikuu 1970 4 432 144 
24 896 428 toukokuu 1970 4 530 960 

Onnettomuuskustannusten V8Ftri ierniseksi on laskettu 
erikseen kaikkien teiden ja kes3ll8 199 p3llystet 
tyjen teiden osalta ne luvut, joilla edellisen vuode 
jonkin kuukauden kustannukset tulee kertoa, jotta 
p8stisiin seuraavan vuoden vasbaavan kuukauden 
kustannuksin. Nama luvut olivat: 

TAULUKKO 8 

Talven 1969-70 onnettrmuuskustannukset vorraLtuna 
talveen 1958-69 

Kerroin 

Kuukausi Kaikki 	tiet Kes3ll3 	1959 
______________ ______ 	 1 

1,17 

p33llystetyt 	tiet 

syyskuu 1,11 
lokakuu 1,26 1,41 
marraskuu 1,18 2,13 
joulukuu 1,10 0,75 
tammikuu 1,14 1,91 
helmikuu 1,04 1,25 
maaliskuu 1,10 1,28 
huhtikuu 1,00 1,39 
toukokuu 	- 1,04 ____- i'OY J 
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Edellisen perusteella nytt33 sJtS, ettS pSSllystyu-
tySn j6lkeen p3flystetyill3 tiaosilla onnettomuus-
kusLannukse ovat keskimSr9ist3 huomattavasti suu-
rarnrnat. Numerosarjassa ihmetytt3v3t hieman joulukuun 
onnettomuuskustannusten alenturninen p6 llystyst8iden 
kohteena olleilla teiliS sok6 kev3tkuukausien keski-
mr'Sist suur'arnpi onnettomuuskustannusten kasvu. 
Sol1tyksn8 saattaa olla se, ett3 joulukuu 1968 on 
Suomen Meteorologisten vuosikirjojen mukaan ollut 
huomattavasti vSh6lumisempi kuin joulokuu 1969 ja 
uuden p33llystoen vaarallisuus kSy ilmi vain tien 
pinnan ollessa paljaana. 	Kev6ll6 1970 lumen m66- 
r6ss3 eri talvikuukausina ei ole ollut suuria eroja. 
Sun sijaan sadnp6ivi3 on ainakin tammikuussa ollut 
adellisvuotista enemrnn. 

Tulosten mukaan uusi p6Sllyste olisi vielS kevttal-
vasta lumen sulettua vaaraallisernpi kuin vanha p3i-
lysto. T6m3 ei en33 vai johtua pS6llystaen.iiukkau-
dest, vaan siit6, ettS ajonopeudet ovat ilmeisesti 
paremman p36llysteen johdosta kasvaneet. 

Onnettomuuskustannuksot kiloMetriS kohden 

Kus6113 1969 p36llystetyill3 teill6 olivat onnetto -
muuskustonnukset kiloriotri3 kohden kuukausittain: 

TAULUKKO 9 

Onnettarnuuskustannukset kilometri6 kohden kos3li 
1969 p6ilystetyillci teillä 

Kuukausi Onnettomuus ku et an nu kset 

1 	talvikaudeila talvikaudeila 
-. 19a...1969 1969.197Oj 

syyskuu 1 963 mk/km 2 164 mk/km 
lokakuu 1 847 2 612 
marraskuu 1 474 3 146 
joulukuu 2 218 " 1 676 
tammikuu 1 051 2 009 
helmikuu 1 256 " 1 584 
maaliskuu 1 639 " 2 072 
huhtikuu 1 342 " 1 867 
toukokuu 1 79? 1 908 

Onaetturnuuskustanrusten lisSvs koko talvikaud1ia 
1969. . .1970 vrraLtuna edelliseen taivaan on yhLeens6 
noin 4 400 mk/km, rrist6 osa johtuu iHkennem66r6n 
kasvusta eikS p3llysteL5iden vaikutuksesta. Mainib 
takcon, että p6llvsteen uusiminen maksaa noin 
60 000 Fk/km ja tien karkeutteminan noin 7 000 mk/km. 
Kai Ki 	hasunm:L on en Y:otty vuoden 1967 rahansa 
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5.3.4 	Ajuratemaeluukset 

Samalla periaatteella kuin päällystetiden vaikutuk-
sia tutkitLiin, pyrittiin rnyäs saamaar. selville hei-
jastavien ajoratamerkintäjen vaikutukset liikenne- 
turvallisuuteen. Mitään s nnänrnukaisia eroja ei 
kuitenkaan läydetty onnettomuusmäärissä ennen ajo-
ratamaalauksia ja niiden jälkeen. Tämä ei merkitse 
sitä, etteikä ajoratamaalauksiila voi olla vaikutus- 
te liikenneonnettornuuksien määrään, vaan sitä, että 
tiedot maalausten valmistumisen ajankohdasta, samoin 
kuin käytettävissä olevat tiedot onnettomuuksista 
osoittautuivat riittämättmiksi johtopäätästen teollo 

5.4 	Inhimillisten riskitekij6iden ja kunnossapidon 
yhteisvaikutus onnettomuu ksien syntyyn 

Aikaisempien suunnitelmien mukaisesti on suoritettu 
• 	tietokonekäsittely onnettomuustutkijaleutakuntien 

raporttien muodostamasta aineistosta. Aineisto kä-
sitti 257 kuolemaan johtanutta liikonnevahinkoa Uu-
denmaan, Turun ja Porin, Hämeen, Kymen, Mikkelin ja 
Vaasan läänistä vuodelta 197G. Onnettomuuksista oli 
yhteenajoja 196 kpl ja yksittäisvahinkoja 71 kpl. 

Tärkeimpiä onnettomuussyitä ovat olleet Liikenne-
vahinkoyhdistyksen käyttämän luokituksen mukaan 
huomiointivirhe, liian suuri tilannenopeus ja arvioin 
tivirhe. Luettelo onnettomuusssyistä ja niiden esiin 
tymitJ.heyksistä on raportin liitteenä. 

5.1.1 	Tiutokonekäsittelyn tulokset 

Lii kennevakuutusyhdistyksen kokooma airoisto onnetto-
muustutkimuslautakuntien raporteista on ainoa sucma-
leinon onnettornuusaineisto, jossa on erikseen onnetto 
muussyinä mainittu ne. inhimillisiä riskitekijäitä 

• 

	

	sekä kunnossapitotekijiLä. Ainoana heikkoutena 
on, että inhimillinen tekijä on se, joka yleens 
on katsottu pääsyyksi onnettomuutaen. 	Kt!nnossapito- 
tekijitä on käsitelty ylimalkaisemmin. Myäs inhi-
millisistä tekijäistä on usein käytetty varsin pyO-
reätä ilmaisua esim. huomiointivirhe, arviointivirhe, 
jotka eivät pa'rimmäisistä onnettornuussyistä paljon 
sano. 

Edellä luete]luista heikkouksistd tietoisina pyrittii 
tietokonekäsittelyn rJvula selvittämään, rnink3liset 
kunnossapitoon liittyvät tekijät ja minkälaiset inhi-
milliset riskitekijät useimmin esiintyvät yhdessä 
onnattomuussyinä. Seuraavassa on lueteltu analyysin 
äähuomiot. 

Nuorten 	kokernattomi en aj aj iso ri skit 

Kuten useissa aikaisemminkin suoritetuissa tutkimuk -
sissa kiintyi tässäkin selvityksessä huomio nuorten 
aj ajien suureen onnettonuusalttuteon. Lisahuomona 
oli, että nuoret muita ikäryhmiä suhteellisesti useam 
min ajavat volnreita pirneällä a pi Ivisellä säällä 
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sek oman paikkakunnan ulkopuolella. Tulos vaikuttaa 
hyvin luonnolliselta; ajojien kokemattomuus mucdo-
taa erityisen riskin silloin, kun ajo-olosuhteet ovat 
heikohkot tai ajoymp3rist0 tuntematon. LisOksi on 
otettava huomioon, ett nuoret ovat liikentees 	ni- 
menomaan iltaisin, pimeän ja hmrc9n aikaan. 

Allaolevassa taulukossa on n3ht3viss3, ett koko-
mattomion ajajien aiheuttamat onneLtornuudet lisn-
tyv3t suhteessa kokoneempiin ajajiin hmrni tai 
pimer3 aikana ajettaessa. 

TAULUKKO 10 

Ajokokemuksen ja valoisuuden vaikutus onnettomuuksiin 

Ajo 	ko kernus % 
Valoisuus- alle alle yli ynt. oiost:hteet 

p3iv3nvalo 

1000 km 

16 

10000 

36 

km 	10000 

48 

kr 

100 
pilvinen 20 24 56 100 
hmr 47 29 24 100 
pimeä 	tai 	heikos- 
ti 	valaistu 	tie 19 19 62 100 
hyvin 	valaistu 
tie 	____ 29 29 42 190 

Onnottmuudot huonoissa ajo-olosuhteissa kIpaikka-
kunnan ii lkopuo leila 

Selvityksess3 saatujen tulosten perusteella n3ytt3 
silt3, oLt kotipaikkakunnan ulkopuolella tapahtuvaL 
orinettomuudet lis83ntyisiv3 ajo-olosuhteissa, joissa 
nkyvyys on heikko. Pimei13 ja piivisell3 i1maia 
sattuu onnettomuuksia keskirn33r3ist3 enomm3n juuri 
katipaikkakunnan ulkopuolella (taulukko). 

TAULUKKO Ii 

Onnettomuudet kotipaikalla ja sen ulkopuolella eri 
va 1 i s Lu so o su hta is sa 

Valaistus 
0nnsttuTnL.1spokka 

. 
kotipaikka- 	KoLipoiKan 	(nLlenaa 
kunta 	ulkopuoiell 

aurinkoinen 55 45 100 
vastavalo 50 50 100 
myöUvaio 
pilvinon 28 72 100 
r3mr 41 55 100 
pimeä 30 70 100 
eikosLi 	val.tie 25 75 100 
YVO 	va.tie 71 

30 

29 

82 

100 

100 

. 
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Ede:Li jono tuo lukon kanoso hyvin samun lumen tulon 
saadaan. mikäli tarkasel1aan sateisen ja poutaisen 
sn onnettomuuksia. 	Sadesll tapahtuu lislyst 
onnettomuuksissa oman paikkakunnan ulkopuolella. 

Useimmin 'jhdess. esiintyneet onnettomuussyyt 

Yhdisteltess ti lastoaineistossa onnettomuussyiksi 
ner'kittvj ihmiseen ja tien kuntoon liittyvi teki-
jiiil onoittautui, että 

liian suuri tilannenopeus oli erityiseni 
riskin lumen tai jn peitUimll tiell. 
Kandessakvmrneness tapauksessa BO:sta lumi-
sella tai jisoll 	kelill 	liian suuri 
nopeus oli ollut osasyyn onnettomuuteen. 

suuret nopeudet muodostuvat erityisen vaa-
__ 	 rallisiksi ajettaessa alkoholin vaikutuksen 

alaisena. 	Tulos lienee itsestnselv. 
Sama pätee kulj eLtaj an taitamattomuuden ja 
kokemattomuudan suhteen. 

Onnettomuussyyt haj os ivat risti intau lukoinnoissa suh-
teellisen pahasti. 	Koska syyt oli 	lisksi oarsin 
ylimalkaisesti. i).moitettu ja reikkorteilla oli ii- 
meisesti eptarkkuuksia, ei juuri muita kuin edell, 
mainittuja johtop5t3ksi voida aineiston perusteella 
te h d a. 

5.4.2 	Suoraan onnettomnuustutkimuslautakuntien raportteja 
tarkastolemalla suoritetut havainnot 

Koska valmiin tilastoaineiston pohjalta suorietbu 
tiutokoneksittcly ei tuottanut kovinkaan paljon 
tuloksia, ptettiin tutkia suoraan tuLkijalauta-
kuntien raportteja ja niihin merkittyj mainintoja 
onnetLomuusolosuhteista. Tutkijalautakuntien raport- 

W 	 teihinkaan ei ilmeisesti ole merkitty kaikkia olen- 
naisia tietoja onnettomuuksista, joskin niiden anbama 
kuva on jonkin verran monipuolisempi kuin reiki- 
korteille ivistnty; tiedot. 

1utkittvaksi valittiin Uudellamaalla vuosina 1999.. 
1970 suk vuodon 1971 alussa tapahtuneet kuolemaan 
johteneeb or;nttamuorJet 	Tutkittu,ja onnettomuuksia 
oli yhLeensd 141 kpl. 

Ruportteja tarkanteiLaessa huomio kiintji erityisesi; 
seuraaviin takijihln: 

- 	Us'issa tanaukeissa onnetomuur1en osasyyn 
oi.. reunastaan koholla aleva tai. epacasalne 
unfaltt tai kulumisura asfaihin reunano. 
T7ri vaikeutti osittain ajoradalta sivuun 
joutuneen auton paluuta turieilisesti tioil 
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jo :iihut.t a'j:cn hitEi: 	i:.ot 	v::ok- 
kaisol] e ajokntub. 	T1IO sa tasouksio 
oli noin 10 kpl ja r.iien lukomr3 	ttaa 
odelJ1suudo5sa olla su remlklr johtuen 

oiit3, ettei tutkijalautakunta ole ehkä 
aina kiinnittnvt asiaan huomiota. 

Pensasaitcjen, puiden ja p2nsaidnn sek 
kvt5ss etb tyhjill3n DiCVlOfl ulkoraken-
nusten nkyvyvtti heikentv osuus on ol-
lut varsin huomattava onnettornuuetekij 
(noin 10 kpl). 

- 	 Huolimaton ajo tasoristeyksiss, risteysteu 
vartioirnattoruus ja varLiointilaittoiden 
kunto. 	isteyksiss on saLLunut varsin 
monia vakavia onnettomuuksia varsirkiri sai-
laisilia paikoilla, joilla n3kvvyys tieJt 

• 	 raiteille on heikko lurnivallieh,pensaiden 
tai rakennusten takia. 

KuljetLajan keskittyminen muuhun Loimintaan 
kuin ajamiseen riitt 	yleensi yksinn 
aiheuttamaan onnettomuuden. 	Istuimen saa- 
tminon, lasten kaitseminon ja liian tiivis 
oeurus Lelu natkuotaj ien kanssa ki innitt.vt 
ajaJan huomion, 	Y].eismpana syyna orinetto- 
muuteen t3lloisossa tapauksessa on ollut 
vastaantulijoiden kaistallo joutuminen. 

Korkea ik, nukahtarninen, sairauskohtaukset, 
huono koulo tai njk sek runsas alkoholi 
vei'essi tai kiihtynyt mielentila ovat onnet-
tnrnuussyit, joihin useimmiten ei voida ajO 
olosuhteita par'anama1la vaikuttaa. 

Liikenneonnettomuuden tai rnoottorin lakkoi-
lun takia tien reunoille pys.kiidyt ajcneuvcH; 
aiheuttavat vakavia onnettomuuksia ja ketju-
kolareita varsinkin pime3ll tai huonoissa 
sano iosuhteissa. 	Tai la sin onnettomuuksia 
oli. tapahtunut toisLak'mment]. 

Luniisohjoste kertvneet kasat a valiit tien 
reunoi lia ja kesella aiheuttavan, varsiokn 
jos no aeiLtvt sielkuviiVoja tai korokkeita, 
onnettomuuksia erityises Li kskemaf;tori li 
ajaj iho sek huonehkoissa nkyvyysolcsuh-
toisso (noin 1 	onnettomuutta). 

Uuden, Tiukkaan, rnrn asfaltin vaarollisuus 
tulee nkyvi in kiihtynesss tai aikoholin 
vaikutuksen alaisena olevassa tilassa aja- 
villa kuljeLtajilla sek 	kii].isteii toi 
h5tiiot.on ohjousiiikkeid-io johdosta. 

Veden tai sa''iiejun kertyrninon tielle Sa 
teisella sil on aiheuttanut oonettcnuuk -
sio suurilla jonopeuksiila ajev -ille sk 
varomatnrnont ohittaville. 
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N3kyvy,/tt3 heikentvist tekijist3 vasLa:n 
paistariu aurinko, vrin sijoitetut lii-
kenr.emorkit, h3ikisev3 rrainoknet ja vas-
taarlCULL.Jan Lakana olleet keltapunaiset tyn -
rvrit ovat aihr3uttansut yhtonns3 noin toist&. 
kimment onnettomuutta. 

5.5 	Vaatimukset kunnossapidolle 

Liikenneturvallisuuteen ja kunnossapitoon liittyvien 
selvitysten yhteydess on syntynyt seuraavia ehdo - 
tuksia toinianpiteiksi. 

Onnettouusriskin vhept3minon vasta p33llvtetyil 
teill3 

Tutkittaessa p33llystystiden vaikutuksia liikenne-
turvallisuuhoen kLVi ilmi suhteellisen selv3 onnotto-
muusrqaanien lsaantyminen paa.lystvksen jalkeiina 
kuukausina. 	LisnLynoet onnettornuusm33r3t eiv3l: 
johdu ilmeisesti yksiot38n uuden p3llysteen liukkau-
desta vaan myös parantuneen tien aikaansaarnasto ajo-
nopeuksien kasvusta. Tm3n johdosta tu] loi pyrki3 
varoittarnaan autoilijoita sopivien varoitusmerkken 
avulla. 	Llikonnomerkein tai mandollisesti nopeus- 
rajoituknin voitaisiin v!e13 kev3ll3 tiedottaa 
uuden p33llysLeen vaa'aliisujriosta. 	Etenkin eomet- 
nialtoan nlempaluDkkasila teilla tulisi r'yhtya 
rul TunoitE 	iin on 	Lom unis 1 fl vattn' 	ks AQratmr1'lnnaL..tu1is1 myoskin tehcia valittomasti 
pa11ySLstyOfl .JaJJceen. 
['joradanrounan_kunnossaolto 

Kaska asf'aiLin reunasoa olleet halkeamat ja ep-
LasaisuudaL iar'sin usein n3yLtvit olevan osasvyn3 
onnottornujkoin tuloi epkostn h u oiicLa knnittc 
tien rounan pllysteer kuntoon. 	Lis3kei tulisi 
tien r-eunan sorapenkereen ;lia samalla tasolla kuin 
nsfalt n reunan. 

Tai Jan nuo i 

Liukkae.sta tienpinnasta johtuvien onnettomuuksien 
j3lttrrigeksi Lulisi talvella piL3  a.joradat .sura 
lauksen avulla puhtaina. 	KuLer suolaamattomien Li- 
Jan kokeilu soiLti, ei puhLaalla hiekalla juu.rl 
voi parantaa kiLka--arvoja. 

Ten3ssilI:oen ja vasaavien tienk.nhtiun talvi-
kunnossanitoon Lulioi knnitt 	eriknita huomiota 

Liukkaudor. tol'julILadrI yllLtvicn sLldsn tai jL/- 
rnisen Lakia u.isi kytt 	y m3risi3 to!reniteit 
Vai-sinkin kupunkiaiueiila tvli.sl liukkdudorjur'la 
vaippduLLa t3. lais 	vaarnLJ.isissa tienkohdissa 
(esim. 	lsiniss Lp1 nlaho-m silta) par-anLaa nnen 
aamu- 	a ii 	rnhka -i muu) laji Laipeen van Liasnu 
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ialankulki oiden 
tui VC)] 1 fl 	] kKu1fl9P talvi a kan L lefl F00001 ii 

on turvattava 

Lumen ja sohjon DoistoM tiulta on tapFihduttava nin, 
ett jalankulkijoille j 	heidän tarvitsemansa 
kulkuv3yl ajoradan v:ioreen. 	Myös jalnulLd 
mialaukset olisi nidnttv3 sLlaistssa kunnossa, 

no n3kyv.L. 

Suoj akaiteidon j oustavuus 

Vakavien onnettomuuksien aiheuttaman kuolernanvaaran 
v3hontrsis9ksi tulisi suojakaiteissa kytt3 periksi 
antavia rnaer aalea ja coLstettava kytst3 ridui- 
lisuuksicr mukaan \,antioa sait'3iLa. 

Yiiaurauksosta tiedottaminen 

Autoilijoiden tietoon tulisi saattaa, ett teiden au -
raus tapahtuu aurausmerkkien mukaan, jotka ovat n. 
[] cm bien reunan ulkopuolella. 	Tm saattaa synnyt- 

t 	harha!<.uvan ajoradan levevdest. 	Samoin harhaku - 
va 	ttaa yrinyttaa maantieoj iin satanut ja kinos- 
tunut lumi. 

Ties 	oevat rotkot_ja_lkillinen tien p3tymon 

Sellaisista tieli olevista notkoista, joissa ajoneu-
vo saattaa kadota muiden Lienkvttjien nk5pilrist, 
olisi tiedotetava lii'kennenerkiii. 	Samoin tulisi 
selvsti Urroittaa tien yllttv:st8 pttyrnisest. 
Tiolt. uosjojen varalta olisi killisesti loppuvan 
tien pst raivattava euur3t kivet ja puut pois ja 

tertv 	sek' 1 tntettjj tia' 	esim 
p n s a 1 t a. 
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LIIKENTEEN VIIHTYISYYS JA KUNNOSS/\PITO 

AjonouvoliiksnteEfl viiht'isyyteefl katsotaan tJss3 vai- -
kuttavan liikenteen saasteiden ja melun, tienvarrer 
palvelusten ja maiseman sek3 1iikonneyrnp3ristLn kun- 
nossapidon. 

6.1 	Saasteot 

Pakokaasu ista purkautuu r1iutsalaisten laboratorio - 
tutkimusten mukaan 1 000 kulutettua bensiinilitraa 
kohden hiilimonoksidia 350 kg, hiilivety3 50 kg, ty-
pen oksideja 15 kg, lyijy-yhdisteitJ 0,6 kg, kun -
teit3 hiukkasjakoisia aineiksia 1,5 kg ja rkkidiok 
sidia 0,5 kg. 

Mittauksissa 	ymp3r'i 	Suomea 	(Salmi, 	1969) 	on 	mm. 	tur- 

peen 	tL1hka - 	ja 	lyijypitoisuuden 	todettu 	olevan 	ent- 
tin 	suuren 	vilkkaasti 	liikenn6ityjen 	teiden 	laidoil- 

la ja 	lyijyn 	osuuden 	ylitt3v3n mm. 	elintarvikelaissa 
sallitun m33rn. 	Pakokaasuista purkautuvat saasteet 
aiheuttavat 	haittaa 	I3hinn3 	niille, 	jotka 	liikkuvat 
jalan 	tai 	moottori- 	ja 	polkupybr'1l13 	tien 	reunoilla 

• tai 	asuvat 	tien 	laidoilla. 	Autoilijalla 	on 	auton 
kuoren muodostava 	suoja ymp3nill3n. 	Ruotsalaisissa 
tutkimuksissa 	on 	kuitenkin 	todettu, 	että 	epJedu)li- 
sissa 	liikonneoiosuhteissa 	saattaa 	esim. 	hiilimonok 
sidipitoisuus 	auton 	sisSll3kin 	nousta 	haitailissen 
rnr33n. 	Ty6p3ivn 	ajon 	aikana 	saattaa 	autoilijan 
veren 	hiilimonoksidipitoisuus 	rousta 	niin 	suureksi, 
ott3 	ajajalla 	esiintyy 	lievi3 mvrkytysoireito, 	joista 

seuraa 	arvostnlu 	ja 	arviointikyvyn 	heikkenernist3. 
Suuret 	hiilimonoksidipitoisuudet 	hikentv8t rnerkitt3- 
v3sti 	velonrotuskyk,'3 ja 	etisyydenarviointikYky3. 
-liijimonoksidipitoisuus 	auton 	sill 	riippuu 	sL'ures - 

W 
ti 	irnuilman 	ottoaukon 	sijainriista. 	Vaikka 	veren 
hiilimo:oksidipitoisUus 	saatta 	joissakin 	tapauksissa 
olla 	onnettomuussyyn3, 	ei 	sitä 	toistaiseksi 	oe mi- 
tattu 	onnettomuuksiin 	osallisilta 	henkil6i1t. 

Ilman eppuhtaut1;a maanLeill aiheutuu lis3ksi ren -
kaiden, jarrulaitteiden ia tien kulumisen johdosta 
'ntyvst 	6lysc). 	Lisäksi talvella k.ytotL3vJ hio- 
oitussanta jauhautuu osittain pOlyksi varsinkin, 
jos se saa jd3 tielle lumen sulamisen j3lkeen. 
Ka Luilmar epapuhtauKsia mitattaessa on suiamiseri 
jAlkeen kuivalla tienpinnalla voitu todeta suuniakin 
pb ly p 1 toi suu ks ± a. 

6.2 	Melu 

Sekä moottoriajar4euvoilia liik<'jvat ett3 muilla te- 
voin tiel1 kukevai o:at luninoliisesti moottori-
ajoneuvoliikanteesta aihejtuvan me.un oiirissa. Me -
lun maar 	vail eLee i11.'Cfl ajcfleUvOjGn mOLi3LO 
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niiden ajonopeuksista, ajoneuvuj en rakenteesta, tiun 
sak ympröivn maaston muodosta. Esimerkkin voidaan 
mainita, että ajoradalla laskeLaan me].un yleens 
olevan riippuen 	ajoneuvojen rn rst 	ja nopeudesta 
noin 85 dB ja ajoneuvossa sisll noin 60 - 80 dEL 

Ajor'adan ulkopuolelle rnentess melu laskee etisyy -
den tiest kasvaessa edsll lueteltujeri tekij6iden 
funkLiona. 	Noin 25 metrin pss ajoraoan keskivii- 
vasta melu vaihtelee 50:st 70:een desibeliin. Eri 
meiutnrien vaikutuksesta ihmiseen voidaan mainita, 
että 

- 	 150 dB:n melu aiheuttaa killisen kuurouden 
120 dB:n melu aiheuttaa korvakipua 

- 	 65 dB:n melu aiheuttaa kuuloelinten vioittu- 
misen pitkaikaisessa melussa 

- 	 60 dB:n melu aiheuttaa keskustelun, puhelimen 
ja radion kuulemisen vaikeutumisen 

- 	 55 dB:n melu aiiiouttaa keskustelukyvyn ieskua 
vaikutus on 6rsyttv 

- 	 45 dB:n melu aiheuttaa sen, että yli puolet 
ihmisistä her' 	yunestaan 

Melun on tyMpaikoilla tandyiss tutkimuksissa (Statens 
Planvcrk, 1971) todettu aiheuttaneen keskibtymiskyvyn 
puutetta, hermosturnista, herpaantumista ja tapaturma-
aittiuden lisnLymist. 	Edelleen on todottu, eL 
auLua aj aessa vsymyst lisvir tekij0iri ovat oman 
auton kovaniren moottori sekä ylimriset 0net 
autonkorissa samoin kuin muiden ajajien aiheuttaiaL 
korkeat k5ntymisneL 	(Andrasson, Haliden, Lind - 
gren, 1967). 	Tsrnllisi9 rnittauksia iiikenneturval 
lisuuden kannalta haitallisosLa melukynryksest ei 
o]e suoritettu. 

Engianissa, Sai-Fordin Yliopistossa suor'.tetuissa labo-
W 	 ratoriokokeisa on todeLtu auLojen moottorien synntt 

mien, ihmisen kuulokyvyn ulkopuolella olevien 	nten 
aiheuttavan hiri8t ihmisen tasapain lirnist0Es ja 

vostelukyvysc. Tuloksena on ollut ernlainoa 
juopumustila. 	Tllaisulla 	nihumalalla on arveltu 
olevan asuutLa mm or3seen useita kuolonuhreja 'jaa- 
ineeseen ornotcomuuteen Lontoon lhiet6il. 

Sitä, kuinka hit'tsevksi ajajat itse kokevat malun, 
ei ole tijtkiLt'j. 	Sen sijaan Lien varrella au\'ia. 
mielipiteitä liJkonnenelun hirftsevyy:Jcst on tut-
kittu kyseiyutKirnukson avulla TuusuJ.an ja 3o."akoun 
moottoriteiden varsilla. Seuraavalla sivulla alavast 
kuviota selvi, kuinka i6iritsevksi tien varrella 
asujat koki'L melun 	skimrdn eri eLisyvksill 
tiostii (Tih - Vietek, 1J72) 
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6.3 	1atkaiiu -  ja viihtyvyyspalvuluksot 

S Eräiden ennusteiden mukaan (Vuoe, 1967) vapaa-aika 
tulee muodostamaan noin 60 % ihmisen valveillaolc-
ajasta v. 2000. 	Suomessa on. kaupunge sa ja kauppa - 
laissa asuvien henkilOiden vhtesilaskottu vap--.jan 
mir ViJora3sa lis 	n±:ynyt noin 413 	vuosina 1960. 
1970. 	Vorovaisankin a'vsn rukaan vastaava liiv 

197U-luvull' on min 55 	. 	Kun autonritkailu 11 	i5k35 - 

ti pysv' erittan suorn it una vapac-ajanv octomuotona, 
Lienvari'un palveiuksii' kchdist'ju yhd suurempia vea-
tirnuksia. 

\Jalta- ja kdatateiden paiveiLLarvetta or tutkittu KP- 
tutkimuksen o 	t'JikiTJ:essa LH kenLe'n hoitn, joten 
rjai\Jelut-iJ33aua 	i 	T'in9lLi puiP:u:n t9ssd. 
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6.4 	Tienvarrii mais.emL 

Tienvarren maiseman katsotaan tss muodostuvan 
liikenaeymp3rist6n istutetusta ja luonnonvaraisesta 
kasvillisuudesta, 1iikenneyinprist66n kuuluvista lait- 
toista kuten liikennernerkeist, heijastinpaaluista, 
ktuist jne. sekä ympr5iv3st maisemasta. 

Tn'arr6n maisema muodostaa sek3 viihtyisyys -  ott 

turvallisuus -  (tai epturvaiiisuus - ) t.nkijn. 	Yksi - 
toik.koinen ja mitosanornaton maisema ei houkuttele 
matkailijaa vaippauteen ja aiheutaa vlinpit3m3tt6 
myytt ja mandollisesti nukaiitdrnizta. 	Liian silmiin- 
pistv3t maamerkit eivät my k3n 018 Edullisia. 

Tienkyttjn voidaan odottaa tiedostavan tien kun-
nossaidon tason, sikli kun se koskee ajonadan puh-
toutta ja kuntoa sekä my6skin tenvarreiia olevia 
liikennemerkkej3, hoijastinpy1vit, kaiteita sekä 
istutusten hoitoa. 	Likaiset liikennemerkit, katkeil- 
leet oylvt tai vntyneet kaiteet eivät lis3 mat-
kustajan viihtyisyytti. 

Sekä luonnonvaraisella että istuttulla kasvillisuu-
della voitaisiin vaikuttaa huomattavasti liikenne-
ymprist6n viihtyisyyteen. Matkailija odottaa kui-
tenkin, ett3 ainakin istutettu kasvillisuus olisi 
siisti ja hyvin hoidettua. Sik3li, kun ri3teyKsis 
53 tai tienvarsilla raivataan n3,em3ssteitä, on rnai- 
sman viihtyisyyden takia edullista suori.tLaa raivaus-
ty6 sik3li t3ydellisesti, ett3 kaadetiit rungot j 
oksat siivotaan pois. 

Tionvar'sien roskaanturnisesto on liikenteen kasvaessa 
muodostumassa yh3 suurerai ep3viihtyvyystekij3. 

	

6.5 	Va;irruksc-t kunnossapidolle 

Melu ja saastaet 

Molun ja saasteiden aiheuttamia ongelmia voidaan lie-
vent33 oremm3nkin ajonouvojen rakanteel]Jsilla pa -
rannuksi la ja tien suunnittelulia kuin kunnoosapidon 
k2inoin. 	Kuitankin esimerkiksi hiekoitushiekan har- 
jdarniselJCa voidaan v3hent33 p6ly3 ja ost33 saasteiden 
levi3mist3. 

[]nnettomuustutkimuslautakunnille voitaisiin ehdottaa 
hiilidioksidin m33r3n mittaamista onnsttomuuk-issa 
mukanaolevien jorest3 samalla, kun muatkin kokeet ja 
tutkimukset suoritetaan. Hiilimonoksidin mittoaminen 
voisi tapahtua vuoden ajan kokeiluluontoisona, mink3 
j3lkeen p tet3isiin kokeilun jatkamisesta tai iC!ie-

tarni sesta. 
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Yh suuremp3a huomiota olisi kiinnitettv tienvarren 
kasvillisuuden hcitoon. Puut ja pensaat voivat o.1.la 
liikenneturvallisuuta vaarantavina nkestei n. Sa-
rnoirt ne voivat tarpeettomasti peitt kaunista maise- 
maa tai mielenkiintoisia rhtvyyksii. 	Silloin, kun 
liikenteen turvallisuuden tai ajoyrnprist6n viihtyi-
syyden kannalta on eduksi poistaa ylimrist kas-
villisuutta, voitaisiin tm harvennustyh suorittaa 
kunnossapitoviranomaisten toimesta. Samoin voidaan 
ajajaa hiritsevi tai muutoin epoduliisia nkoaloja 
peitt 	istutuksilla. 

Istutettua kasvillisuutta tulisi hoitaa tehokkaasti 
siten, etti kitkeminen, lannoittaminen, mandollinen 
harventaminen ja leikkaaminen hoidetaan tarpeeksi 
usein. Vasta hyvin hoidettuno istutukset rnuodosuvot 
sellaiseksi viihtyisyystekijksi kuin ne on tarkoitet -
tu. 

Nkemesteit rai.vattaessa tulisi viihtyisyysnk5-
kohdat ottaa huomioon. 	Raivaust5it ei tulisi suozit-- 
taa enemp, kuin rnit liikenneturvallisuuden kannal-
ta on vlttrnt6nL. Esimerkiksi ristevksiin voidaan 
jLLt 	harvaa puustoa, joka ei estä nkyvyytt, mutta 
lis 	viihtyisyytt. 	Hakkuujljot olisi aina korjat- 
tava. 

Liikennemerkkien,_heijaat 	alojenja kaiteiden hoito 

Silloin tliin nhtvt likaiset liikennomer'kit eivät 
tyt 	Lehtvns, eivtk ole edullisia viihtyisyy- 
den kannalta. Liikennemerkkien puhtaus olisi tarkas- 
tettava snnl1isesti. 	Ensisijaisesti olisi huoleh 
dittava varoittavista ja rajoittavista merkeist. 
Talvisaikaan tapahtuu usein heijastinpylviden kat- 

W 	keamisia ja kaiteiden Laipumista. Talvikonncssapi 
dossa tulisi kiinnitt 	erikoista huomiota siihen, 
että lumenpoistokalusto ei. vahingoita tien reunassa 
olevia pylvit tai. kaiteita. 

Aj_oratamaalaukset 

Ajoratamaalaukset tulisi suunnitella ja toteuttaa 
huolellisesti. 	Sekä viihtyisyyden ett turvallisuu 
den takia on 	rket, etU ajoratdrnaaieukoet euori 
tetaan joHdonmuaisosti ja ottaen huomioon ie! n-
kyvt vanhat maalauksec. 

Erityisesti tulisi ottaa huomioon optiset nkkohdat 
- joratamaalauKsia buor1tctLaesa. Perspektiivisti 
oikeiden ja joustavian ajoratarnealauksion aikaars'e-
miseksi ajoratamerkinu 	olisi ainakin tkeirnmilI 
tili koemaolattava etukteeo rsim. valkeidon puu-
palikoiden avulla, jolloin tulosta voitaisiin tarkas-
tella pidempien maLkojen pst. 

Sattumanvareisten Taaisustapojen vlttmiseksi tulisi 
ajoratene1aei!e ante 	ionmukais•a koulutusta. 



Tiedottaminen 

Tienkyttjlle aiheutuu tieosalla suoritettavista 
kunnossapitotoimista haittaa v!ivstymisen ja ajami-
sen epmukavuudn muodossa. Tmn vuoksi tulisi laa 
jemmista kunnossapitotist ilmoittaa ebukteen lah-
dist5n ja radion avulla. 	Lisksi liikennernerkkien 
avulla tulee ilmoittaa toimenpiteidan kohteena ole -
van koko tieosan pituus ja mandollinen kiertotie. 
Asiaa on tarkemmin käsitelty KP-osatutkmuksessa 8, 
Liikenteen hoito. 

33 
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