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TYÖRAPORTT 1 4: 

KIRJALLISUUSSELVITYS 



ALKU SANAT 

1 
Syksyllä 1988 päättivät Ympäristöministeriö ja TVH laatia 
selvityksen kaavoitukseen liittyvistä ii ikenneturvali isuusnä-
kökohdista. 

Työ jaettiin kahteen osaan, joista ensimmäisessä on koottu 
työaineisto neljästä eri tutkimuksesta. Työn toisessa osassa 
on tarkoitus laatia yhteenvetoraportti sekä ohjeet kaavoit-
tajille liikenneturvallisuusasioiden huomioon ottamisesta 
kaavoi tuksessa. 

Ensimmäisen osan työaineistona on valmistunut seuraavat rapor-
tit 

Työraportti 1: 	Liikenneturvallisuus Suomessa 
Työraportti 2: 	Helsinki—projekti 
Työraportti 3: 	Aluetutkimukset vertailukunnissa 
Työraportt i 	Ki rjal 1 isuusselvitys. 

Tutkimuksessa on ollut mukana seuraava työryhmä 

yli—ins. Mauri 	Heikkonen 
yli—ins. 011i 	Hintikka 
liik.ins. Kari Ojala 
yli—ins. Timo Linkola 
ins. Aatos Huhtala 
dipl.ins. Matti 	Pietilä 
os.joht. Martti Mäki 
proj.joht. Kalervo Homan 

Ympäristöministeriö 
Li ikenneministeriö 
Suomen Kaupunkiliitto 
Suomen Kunnallisliitto 
TVH / Tiensuunnittelu 
TVH / Tutkimuskeskus 
Li ikenneturva 

Käytännön työ on suoritettu Insinööritoimisto LTT Oy:ssä, 
jossa siihen ovat osallistuneet dipl.ins. Reijo Lehtinen ja 
dipl.ins. Anneli Tanttu. Ko. henkilöiltä saa myös työtä kos-
kevia lisätietoja, p. 931-37 722. 



1 	YHTEENVETO 

Seuraavassa on esitetty lyhyesti kirjallisuudessa esille tulleiden asioiden: 
kuntien ominaisuuksien, teknisten ratkaisujen ja toimenpiteiden vaikutuksia 
1 i ikenneturval ii suut een. 

Kaavallinen 

asia / 	tekijä 

Turvallisuus Syy 

paranee heikkenee 

Maankäyttö tehokas, 	suppea- hajanainen liikennesuorite 
alainen 

Liikennever- liikenneverkon 	jä- jäsentymätön verkko liikennesuorite 
kon 	jäsentely sentely, 	liik.muo- ei 	ole konflikti- 

tojen erottelu en määrää 

Katuverkko liikennemäärä pieni liikennemäärä suuri 

Rakennusaika uudet alueet vanhat alueet liikenneverkon 
erottelu 	ja 	jä- 
sennöinti, 	maan- 
käyttöyksiköt 

Kaupunkira- useaan osaan 	jakau- laaja, 	tiiviisti 	ra- liikennejärjestelmä 
kenne tunut kennettu keskusta 

Kuntien ra- taajama-aste pieni, kaupunkirnaisuus, 	pit- liikenneverkon 	taso 
kenne taajamat 	useassa km 	maanteitä 	raken- 

osassa tuneet 	taajamat, 	taa- 
jamaa halkoo valtatie 

Kuntakoko pienissä kevytlii- suurissa kevytliiken- kevytliikenteen 
kenteen 	turvalli- teen turvallisuus suorite 
suus 

Liikennejär- liikennemuotojen e- jäsentymätön verkko konfliktikohteiden 
jestelmä rottelu, 	katuverkon mandollinen määrä 

jäsentely 

liikennemuotojen sekoittuminen nopeuksien 	lasku 
täydellinen sekoit- konfiiktitilanteiden 
tammen 	(pihakadut) vakavuuden määrän 
edellytyksenä 	rajoi- kasvu, 	korkeat 	nope- 
tettu nopeus udet 	(> 30 km/h) 
(< 20 km/h) 

Toimintojen eheät maankäyttöyk- ei 	eheitä maankäyttö- liikkuminen pääasi- 
sijoittelu siköt yksiköitä assa yksikön sisällä 

JATKUU 



Lapset 	ja oikeat kaavoituk- 
vanhukset selliset 	ja 	liik.- 

suunniteluun 	liit- 
tyvät 	toimenpiteet 

Asuntoalueet katujen katkaisu läpiajoliikenteen 
nopeusrajoitukset väheneminen 
läpiajokiellot 

Keskustan vyöhyke— tai solu— ruutukaava autottomat keskustat 
liikennejär— järjestelmä 
jestelmä 

Piha— ja hi— yksityiskohtien liian suuripiirtei— nopeus 
daskadut tarkka suunnittelu nen ympäristö 

Joukkolii— joukkoliikennekais— ajoradan keskellä 
kennejärjes— tat olevat 	pysäkit 
telyt 

Pienet 	toi— katujen yksisuun- 
menpiteet taistaminen 

etuajo—oikeusjär- 
jestelyt 

kolmihaaraliittymä nelihaaraliittymä 

päätielle tulevien 
liittymien määrän 
rajoittaminen 

stop—merkki 

suojatien valo—oh- 
j aus 

kanavointi 	ja kes- 
k i saarekkeet 

kadunvarsipysä- 
köinti 

hidasteet 	liitty- 
missä 
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4. 	KIRJALLISUUSTUTKIMUS 

	

4.1 
	

Lähdekirjallisuus 

Työssä on suoritettu kirjallisuusselvitys, jonka yhtenä perus-
tana on Tampereen teknillisessä korkeakoulun kirjastossa suori-
tettu haku. Selvityksessä painotettiin erityisesti pohjoismaa-
laisia ja kotimaisia julkaisuja. 

Tavoitteena kirjallisuusselvityksessä 	oli löytää tutkittua 
tietoa kaavoitustoimenpiteiden vaikutuksesta liikenneturval-
lisuuteen. Tutkimuksessa käytiin kaikkiaan läpi 45 kirjaa, 
jotka on esitetty kandessa lähdeluettelossa. Ensimmäisessä 
luettelossa on ne kirjat (32 kpl), joissa kokemukset kaavoitus- 
toimenpiteistä ja mandollisesti myös niiden vaikutukset tai 
joissa on valtakunnallisia ohjeita liikenneturvallisuuden huo-
mioon ottamisesta kaavoituksessa. Luettelossa on myös muistios-
sa 2 käsitellyt onnettomuusriskitarkasteluja sisältävät kirjat. 

Seuraavassa on käsitelty liikenneturvallisuuden huomioon ot-
tamista eri kaavatasoilla. Kullakin kaavatasolla on esitetty 
ensin ohjekirjojen mukaiset ohjeet ja periaateratkaisut. Tämän 
jälkeen on esitetty kokemukset ja mandolliset esimerkkikuvat. 

Lopuksi on esitetty yhteenveto eri kaavatasoilla huomioon otet-
tavista asioista. 



4.2 	Yleiskaavataso 

4.21 Suunnittelussa huomioon otettavat asiat 

Maankäyttö 

Liikennesuunnittelu yleiskaavatasolla on yhdyskunnan liiken-
nejärjestelmän kehittämisen kannalta laajin ja merkittävin 
vaihe. Kysymys on koko yhdyskunnan kulkulaitosjärjestelmän 
pääverkon, yksilöllisen liikenteen, joukkoliikenteen, kuljetus-
ten, terminaalien sekä jalankulku- ja pyöräteicfen pääverkon 
suunnittelusta. Liikennesuunnitteluprosessin tulisi olla riip-
puvuussuhteessa muuhun yhdyskuntasuunnitteluun, ennenkaikkea 
maankäytönsuunnitteluun. /10/ 

Liikenneturvallisuuden kannalta maankäytön suunnittelun tärke-
änä pyrkimyksenä on toiminnallisesti eheiden maankäyttöyksik-
öiden aikaansaaminen, jotka pyritään rauhoittarnaan ulkopuoli-
selta, läpikulkevalta liikenteeltä. Sijoituksossa tulee lähtö-
kohtana olla tasa-arvoisten ja turvallisten liikkumismandol-
lisuuksien turvaaminen eri ikä- ja ihmisryhmille.Maankäytön 
suunnittelulla pystytään tuskin muuttamaan oleellisesti olemas-
sa olevan kaupungin perusrakennetta, kaupungin kasvua voidaan 
kuitenkin ohjata. /11/ 

• 	Liikenneverkko 

U 	Maankäytön yleisratkaisun pohjalta tutkitaan liikenteen eri 
komponenttien vaihtoehtoja. Suunnittelun päämääränä on lukon- 
neverkon yleisratkaisu. Valittu ratkaisu viimeistellään niin 

I 
pitkälle, että saadaan riittävä pohja osayleiskaavatasolla 
tapahtuvalle liikennesuunnittelulle tai tiettyjen väylien y-
leissuunnittelulle. /10/ 

Liikenneverkkomallien perusmuodot ovat epäsäännöllinen verkko, 
säteettäiskehäverkko, ruutuverkko ja sekasysteemi. Liikenne-
verkkomallien perustyyppien sukulaisuus vastaaviin kaupunkimal-
leihin on ilmeinen. Epäsäännöllinen verkko lienee suomalaisessa 
kaupungissa yleisin. Mainitut liikenneverkkomallit ovat lähinnä 
ajoneuvoliikenteen verkkoja. Jalankulkuverkko voi esiintyä 
ajoneuvoliikenteen verkosta erillisenä. /11! 

Liikenneturvallisuutta parantaa 	yleiskaavatasolla myös eri 
liikennemuotojen erottelu ja liikenneverkon jäsentely. Liiken-
teen erottelu voi tapahtua joko rakenteellisesti tai ajallises-
ti. Ajallinen tai käyttörajoitukseen perustuva erottelu tulee 
pääasiassa kysymykseen keskusta-alueilla, missä rakenteellinen 
orottelu ei ole mandollinen tai toisaalta milloin liikennemää-
rät ovat pieniä. Erottelun päämuodot ovat 

1. Sekajärjestelmä 
2. Vyöhykejärjestelmä 
3. Suurkorttelijärjestelmä 
4. Eritasojärjestelmä 
5. Ajallinen liikennemuocojen erottelu. /11/ 

Liikenneverkon tulee olla selvästi 	jäser'1ty eri asteisiin 
väyliin ja kullakin eri tyyppisellä väyla : 	tulisi olla mah- 
dollisimman homogeeninen liikenne, joka pal 	ee vain tiettyjä 
tarkoitusperiä. /11/ 
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4.22 Periaateratkaisut 

Maankäyttö 

Maankäytön ja tieverkon suunnittelusssa selvitetään liikenne- 
ja yhteystarpeet. Maankäyttö tulee sijoittaa niin, että välte-
tään turhaa pääteiden risteävää liikennettä. Pitkämatkainen 
liikenne ohjataan pääväylille ja lyhytmatkainen liikenne alem-
man luokan teille ja kaduille. Taajamarakenteen hajoittamista 
tieverkon ratkaisuilla tulee välttää. 

Myös vanhoilla alueilla pyritään siihen, että ympäristöyksik-
köjen ja liikennesolujen rajat yhtyisivät. Jos esimerkiksi 
vanha pääkatu jakaa toiminnal],isesti yhtenäisen alueen kahtia, 
on parantamismandollisuuksina: 

a) tien rakentaminen leikkaukseen, 	meluesteet ja kevytlii- 
kenteen sillat 

b) muutetaan vanha 	pääkatu paikalliskaduksi joko katkaise- 
maila tai muuttamalla se hidaskaduksi 

c) rakennetaan ohikulkutie alueen reunalle ja muutetaan vanha 
pääkatu paikalliskaduksi 

d) lisätään vähitellen maankäyttöä väylän toiselle puolelle, 
jolloin muodostuu kaksi ympäristöyksikköä, joita rajaa pää-
katu. /1/ 

Kuva 4.2-1 	Rakennetun alueen parantaminen ympäristöyksikön 
säilyttämiseksi. 

Liikenneverkon jäsentely 

Tehokkaan palvelun aikaansaamiseksi ja liikenneturvallisuuden 
lisäämiseksi liikenneverkko jaetaan selväpiirteisesti eriluok-
kaisiin väyliin.Yleiskaavatasolla tehdään yleensä selkeä jako 
kahteen ryhmään 

A. PÄÄVÄYLÄT, jotka jaetaan toiminnailisesti kahteen luokkaan 

- 	seudulliset pääväylät, jotka palvelevat kuntaa laajemman 
alueen liikennettä 

- 	alueelliset pääväylät, jotka palvelevat kunnan osien 
välistä liikennettä. 

B. PAIKALLISVÄYLÄT, jotka jaetaan kahteen luokkaan 

- 	kokoojakadut, jotka kokoavat liikenteen pääväylille 
- 	liityntäkadut, jotka keräävät liikenteen tonteilta ko- 

koojakaduille. /1/ 
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Kuva 4.2-2 	Liikenneverkon jäsentely. 

Liikenteen erottelu 

Jalankulku- ja pyöräliikenteen sekä moottoriajoneuvoliikenteen 
erottelu muodostaa ainoan kelvollisen lähtökohdan turvallisen 
liikkumisjärjestelmän luomiseksi. Sekajärjestelmässä jalankul-
ku- ja pyöräliikenne ovat useimmiten kadun välittömässä yhtey-
dessä. Asuntoalueiden sisäisillä teillä ja piha-alueilla eri 
liikennemuodot käyttävät samoja alueita. Pysäköinti on yleensä 
yhdessä tasossa. 

Vyöhykejärjestelmissä tai solujärjestelmissä on moottoriajoneu-
voliikenteeltä rauhoitettu määrättyjä alueita esim. vanhojen 
kaupunkien keskustoissa. Huoltoliikenne ja joukkoliikenne jou-
dutaan kuitenkin yleensä sallimaan ainakin määräaikoina. Uusien 
asuntokaupunginosien suunnittelu perustuu miltei täydelleen 
suurkortteleiden (1000-3000 as.) muodostamiseen. Pyrkimyksenä 
on yhdistää vierekkäiset suurkorttelit ajoneuvoliikenteestä 
erotetuin jalankulkuyhteyksin toisiinsa. Suurkorttelin sisäpuo-
lella ei sallita aluetta jakavia ajoneuvoväyliä. 

Eritasojärjestelmä tarjoaa nimensä mukaisesti jalankulkijoille 
ja pyöräilijoille täydellisen erottelun. Mukavuus ja onnetto-
muuksien väheneminen ovat tärkeimpiä erotellussa järjestelmässä 
saatavia hyötyjä. Onnettomuuksien väheminen on tärkeimpiä ero-
tellussa järjestelmässä saatavia hyötyjä. /11/ 

IIRL 

SEKAJRJESTELMÄ VYÖHYKEJARJESTELMÄ 	SUURKORTTELIJÄRJ 	ERITASOJARJESTELMÄ 

Kuva 4.2-3 	Jalankulkuliikenteen erottelun pääperiaatteet. 
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1 
I 4.23 Esimerkit ja kokemukset 

Maankäyttö 

I 	Kirjallisuustutkimuksessa ei löytynyt selviä mitattuja maankäy- 
tön suunnittelusta johtuvia onnettomuuksien vähenemiä. Kuiten- 
kin kirjallisuudessa on todettu, että toimintojen sijoittelu 

I ratkaisee syntyvän liikenteen määrän, laadun ja suuntautumisen. Tällöin eheitä maankäyttöyksiköitä suunnittelemalla on todettu 
turvallisuuden paranevan. /16,19,20/ 

Li ikenneverkko 

Useissa lähdekirjoissa on todettu liikennemuotojen erottelulla 
olevan suuri merkitys turvallisuuteen. Erityisesti kevyen lii-
kenteen omalla verkolla on merkitystä kevytliikenteen turval-
lisuudelle. Jo vuonna 1928 Radburnissa New Jerseyn asunto- 
alueella toteutettiin eri liikennemuotojen erottelua, rakennet-
tiin pussikatuja ja jäsenneltiin liikenneverkkoa. Alueella 
tapahtui kanden vuoden aikana vain yksi lievään henkilövahin-
koon johtanut onnettomuus. /4,15,18,25/ 

#-- 	.\'- 	- 
-- -•-:; A 	: -\ 

ii 	 •: '' 
'1 	- 

1 

Ii iUItw 
: 

j 
- •»(• *'.\ 	• 

_J 
-fl 	 ii 

'1 	\V, 	1 	'I 	- 
• _(_ ____ 

riiI_i__ 
'---n r 

Kuva 4.2-4 	Radburn N.J. asuntoalue, jolla katuverkko on jä- 
sennelty ja eri liikennomuodot erotettu toisistaan. 

Los Anglesissa v. 1957 tehdyn tutkimuksen mukaan ruutukaavan 
mukaisessa liikenneverkossa on 7.7 kertainen onnettomuustiheys 
verrattuna jäsennöityyn liikenneverkkoon. Tutkimus oli kuiten-
kin epätäydellinen, koska siinä ei huomioitu liikennemääriä 
lainkaan. /25/ 



6 

1960-luvulla suoritettiin 	Ruotsissa örebrossa Markbackenin 
asuntoalueella SCAFT:in mukainen katuverkon uudelleen järjeste-
ly, jäsentely ja kulkumuotojen erottelu. Alueella tapahtui 
kolmen ja puolen vuoden aikana 11 onnettomuutta, joista yksi-
kään ei ollut kevytliikenteen onnettomuus. Onnettomuudet tapah-
tuivat pääasiassa paikoitusalueilla ja kokoojakaduilla. Vaikka 
ruotsalaiset totesivat liikenneturvallisuuden paranemisen erot-
telu-periaatteella erityisesti kevyellä liikenteellä, on siitä 
ollut myös haittoja. Haitoista mainittakoon muun muassa kustan-
nukset, tilanpuute, yhteistoiminnan vaikeutuminen ja yksitoik-
koisuus. Viimeksi mainittu vaikuttikin siihen, että myöhemmin 
alettiin kokeilla eri kulkumuotojen täydellistä sekoittamista 
pihakatujen avulla. /4,15/ 

...- npt. 

(Endot primäro 	nqvaar redovrn 

Kuva 4.2-5 	Katuverkon jäsentely ja kulkumuotojen erottelu 
Markbackeniri alueella örebrossa. 

Suomalaisessa EMMA-projektissa todettiin, että erillisen jalan- 
kulku- ja pyörätieverkon rakentamisella on tehokkain vaikutus 
turvallisuuteen, kun väylä sijaitsee taajaman ulkopuolella ja 
siinä on yli 3 m erotuskaista ja autoliikenteen KVL on pienempi 
kuin 2000 ajoneuvoa/vrk. Tällöin jalankulkuonnettomuudet las-
kivat 37 % ja polkupyöräonnettomuudet 44 %. Moottoriajoneuvo-
onnettomuusmäärissä muutokset olivat vähäisiä. Raportissa to-
dettiin myös, että kevyenliikenteen reitin pituuden kasvu lisää 
turvallisuutta. /8/ 

Vanhojen alueiden saneerauksessa on liikenteen erottelu todettu 
raskaaksi ja hitaaksi prosessiksi. Saneerausprosessit ovat 
usein riitaisia, eivätkä johda haluttuun lopputulokseen. /24/ 

Katuverkon jäsentelyn on todettu parantavan asuntoalueen tur-
vai lisuutta. Jäsentelyperiaatteista ulkosyöttöinen järjestelmä 
on asuntoalueilla turvallisin. /9,18,19/ 

Göteborgissa tutkittiin 60-luvulla lasten liikenneturvallisuut- 
ta. 60-luvun lopulla myös P. Tuomola tutki lasten liikennetur- 
vallisuutta Helsingissä. Molempien tutkimusten tuloksien perus- 
teella voidaan todeta, että liikennesuunnittelulliset ja kaa- 

I 	voitukselliset toimenpiteet ovat tärkeitä juuri heikompien 
tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseksi. /30/ 
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1 
4.3 	Osayleiskaava 

4.31 Suunnittelussa huomioon otettavat asiat 

I 	Kaavarunko eli osayleiskaava on kunnan toiminnallisesti yhte- 
näisen osan maankäytön yleissuunnitelma. Se on ensimmäinen var-
sinaisesti maankäytön toteuttamiseen tähtäävä suunnitelma. Se 

I 

	

	on myös viimeinen kaavavaihe, johon sisältyy vielä alueellista 
ylipitkän tähtäyksen runkosuunnittelua. 

Liikenne-ennusteet 	perustuvat 	yleiskaavoituksen yhteydessä 

1  tehtyihin koko yhdyskuntaa kattaviin ennusteisiin. Tästä saa-
daan suoraan tutkittavan alueen "ulkoinen" liikenne. Alueen 
sisällä laaditaan uudet liikenne-ennusteet, joissa käytetään 

I  aikaisempaa huomattavasti pienempää aluejakoa ja alueelle tässä 
vaiheessa suunniteltuja maankäyttötietoja. Aluejaon pitäisi 
vastata suurkorttelijakoa. 

Väyläkohtaiset suunnitelmat viedään yleissuunnitelma-asteelle; 
kapasiteettitarkastelut, mitoitus, liikenteen ohjaus, yleis-
piirteinen linjaus, kustannusarviot sekä toteuttamisen ajoitus. 

Pysäköintipaikkojen tarve 
	ja periaateratkaisut selvitetään 

suurkortteliyksiköittäin. Joukkoliikenteen reitit ja pysäkki- 
järjestelyt tutkitaan yksityiskohtaisesti. 

Suunnittelun lopputuloksena pitäisi olla: 

- 	teiden ja katujen yleissuunnitelrnat 

- 	
joukkoliikenteen 

- 	jalankulku- ja pyöräliikenteen väylien yleissuunnitelmat 
- 	pysäköinnin periaateratkaisut 
- 	toteuttamisohjeet ja alustavat kustannusarviot. /10/ 

I 4.32 Periaateratkaisut 

Uusi alue 

I 	Osayleiskaavatasolla 	suunnitellaan 	tarkemmin yleiskaavassa 
määriteltyjen ympäristöyksikköjen sisäiset järjestelyt. Yksik- 
köä rajaavat ulkoapäin pääkadut, jotka johtavat liikenteen 

'  muihin kaupunginosiin. Ympäristöyksikön sisällä on vain paikal-
liskatuja (kokooja- ja tonttikatuja), joilla läpikulkuliikenne 
ei ole mandollista. Kuvatun mukainen pääkatujen rajaama maan- 

'  käyttöyksikkö toimii ns. ulkosyöttöperiaatteella (kuva 43-
1).Yhden maankäyttöyksikön pääkaturuudun optimikoko on usein 
niin suuri, ettei sellaista synny keskimääräisessä suomalaises-
sa kaupungissa ehkä kymmenenkään rakentamisvuocfen tuloksena. 

I  Rakennustoiminta ja palvelujen sijoittuminen pyrkii keskitty-
mään usein pääkatujen varsille, joten todellisuudessa kaupun-
ginosa muodostuu pääkadun molemmille puolille. Tällöin alun-
perin ulkosyöttöiseksi tarkoitettu järjestelmä muuttuu sisä- 1 	syöttöiseksi. /11/ 

1 
1 
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Myös sisäsyöttöisiä järjestelmiä voidaan suunnitella etenkin 
silloin, kun rakentaminen on hidasta (kuva 4.3-1). Sisäsyöttöi-
nen järjestelmä vaatii jalankulun ja ajoneuvoliikenteen erita-
soisia risteilyjä, ulkosyöttöisessä järjestelmässä jalankulkuv- 

I  äylästö on helpommin suunniteltavissa. Sisä- tai ulkosyöttöi-
syyden määrää käytännössä ensisijassa yksikön palvelujen si-
jainti pääkatuihin nähden. /11/ 
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Kuva 4.3-1 	Kaupunginosan liikennejärjestelmän rakennevaih- 

toehtoja. 

I 	Asuntoalueiden suunnittelu tulisi liikenneturvallisuuden kan- 
nalta perustua suurkortteliryhmien muodostamiselle siten, että 
asuntoalueen sisäiset toiminnat ovat jalankulkuetäisyydellä 
asunnosta ja alueen sisällä ei ole läpikulkevaa ajoneuvoliiken- 
nettä. Maankäyttöyksiköiden sisällä on sopivien työpaikkojen 
saaminen asuntojen lähelle vaikeaa, sillä työpaikkojen laatu 
vastaa harvoin asuntoalueen väestörakennetta. Asuntoalueilla 

I  onkin tärkeintä päivittäisten palvelujen, kuten myymälöiden, 
koulujen ja virkistysalueiden sijoittaminen välittömästi pal-
velemansa alueen tuntumaan mieluiten erilliseksi rakennetun 

U  kevyen liikenteen verkon varteen. Samoin on korostettava jouk-
koliikenteen pysäkkien sijoittumista jalankulkuetäisyydelle. 
/11/ 

Erillisen kevyen liikenteen verkon rakentaminen ja sen täydel-
linen erottaminen ajoneuvolii'enteen verkosta tulee olla perus-
sääntönä uusien maankäyttöyksiköiden suunnittelussa. Joukkolii-
kenteen verkko voi sisältää omat väylänsä linja-autoja varten. 
Ajoneuvoliikenteenverkko muodostuu alueen muuhun kaupunkiin 
yhdistävistä pääkaduista ja alueen sisäistä liikennettä pal-
velevista kokoojakaduista ja tonttikaduista. /11/ 

Vanha alue 

Kaupungin liikekeskusta on yleensä sen vanhin ja tehokkaimmin 
rakennettu osa. Nopeasti kasvanut autoliikenne on joutunut 
ristiriitaan kaupungin alkuperäisen rakenteen kanssa samalla 
kun kevyen liikenteen asema on keskustassa tullut vaikeaksi. 
Syntyneestä ristiriidasta on ollut seurauksena liikenteellinen 
saneeraustarve. /11/ 



Kaupunkikeskustoja saneerattaessa ja uusia keskustoja toteutet-
taessa voidaan periaatteessa soveltaa edellä maankäyttöyksikön 
suunnittelussa esitettyjä yleisperiaatteita. Saneerauksessa on 
kuitenkin otettava huomioon muitakin kuin liikenneturvallisuus-
näkökohtia, kuten palvelutaso, elinkeinoelämän toimintamandol-
lisuudet, viihtyisyys, liikkumismandollisuudet ja kaupunkikuva. 
Kuvassa 4.3-2 on esitetty eräitä kaupunkikeskustan liikennejär-
jestelmän periaatemalleja. /11/ 
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Kuva 4.3-2 	Kaupunkikeskustan liikennejärjestelmän periaate- 
malleja. 

Rakennetuilla alueilla maankäyttöön ei lyhyellä tähtäyksellä 
voida enää vaikuttaa. Rakennettujen alueiden ongelmia ovat 
usein läpiajoliikenne, suuret nopeudet ja katutilan yksitoik-
koisuus. Mandolliset toimenpiteet on tehtävä olevan katualueen 
puitteissa ja mandollisimman pienillä kustannuksilla. /11/ 

Rakennettujen alueiden täydennysrakentamisen tulisi tukea va-
littua liikenneratkaisua. Uudet palvelut tulisi sijoittaa niin, 
että ne palvelevat ympäristöyksikön asukkaita. Liikenneuudis-
tustoimenpiteillä pyritään jäsentelemään vanhojen asuntoaluei-
den katuverkkoa erityyppisin väylin. /11/ 

Kokooja- ja tonttikaduilla ei saisi olla läpiajoliikennettä. 
Tehokkain keino läpiajoliikenteen siirtämiseksi pääväylille on 
paikalliskatujen katkaiseminen. Uudet palvelut tulisi sijoittaa 
siten, että ne tukevat liikenneuudistustoimenpiteitä. Vanhoil-
lakiii alueilla tulisi siis pyrkiä vaikuttamaan myös liikenteen 
syntyyn vaikuttaviin tekijöihin. /11/ 

4.33 Esimerkit ja kokemukset 

Uusi alue 

Englannissa toteutettiin Kumbernauldissa vuosina -73-74 uudella 
alueella liikennemuotojen erottelu ja liikenneverkon jäsentely. 
Onnettomuusluvut olivat 25-30 % alhaiooia kuin "perinteisil-
lä" alueilla. /3/ 
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Vuonna 1982 suunniteltiin Libyan Ras Lanufin kaupunki. Kaupun-
gin liikenneverkko perustuu kahteen keskustakehäalueeseen ja 
kahteen em. itä- ja länsipuolelle sijaitsevaan asuntoalueeseen 
(kuva 4.3-3). Alueen uutuudesta johtuen liikenneturvallisuus-
vaikutuksia ei vielä tiedetä. 

AREAS 	kEAS 
, OUSING 	_OUSING 

ARTERIAL. 

BY-PA MOTORWAY 

Kuva 4.3-3 Liikenneverkko (Ras Lanuf, Libya) 

Liikenneverkko on kullakin alueella ulkosyöttöinen (kuva 4.3-
4). Vain pääkatujen liittymät ovat nelihaaraliittymiä. Kevyt- 
liikenteen verkko on koko alueella yhtenäinen ja mandollisimman 
hyvin eroteltu autoliikenteen verkosta. 

Kaikki pääkatujen ja katujen risteykset on joko liikennevalo-
ohjattuja tai niissä on etuajo-oikeusjärjestelyt. Kaupungin 
keskusta ja lähikeskukset ovat suunniteltu voimakkaasti jalan- 
kulki joita varten. 

Residenttal Area 
Centres 

.:, 	Education and Health FaciliLies 
Light Tndustry 
Open Space. Recreation 
Cycle and Pedestrian Pathway 

- Collector 
= Arterial 

'-'-9 	Motorway 	 - -- - 

. 

___ 	 1• 	 ___ 

Kuva 4.3-4 Alueiden katuverkko (Ras Lanuf, Libya) 

L 
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Vanha alue 

Osayleiskaavatasolla eniten kokemuksia on saneeraustoirnenpi- 
teistä. Vuosina 1966-1968 saneerattiin Västeräsissa Gideonsber- 

I gin asuntoaluetta (kuva 4.3-5). Siellä rakennettiin uusi asun-toalueen ohikulkukatu ja katkaistiin kuusi katua, jonka seu-
rauksena kaikki onnettomuudet vähenivät n. 40 %. Katuverkon 

U uudelleenjärjestelyjä suoritettiin myös Lontoossa ja Helsin-gissä, jolloin ensiksi mainitussa vähenivät jalankulkuonnet-
tomuudet 53 % ja jälkimmäisessä kaikki onnettomuudet 33 %. 
Uudelleenjärjestelyt on koettu asukkaiden puolelta myönteisiksi 

I 

	

	ja sekä melu- että muut saasteet vähenivät huomattavasti. Myös 
ajoneuvoliikenne väheni. /21/ 
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Kuva 4.3-5 	Gideonsbergin liikenneuudistus VästerAsissa. 

Göteborgissa jaettiin keskusta v. 1970 viiteen vyöhykkeeseen, 

I jolla pyrittiin mm. autottomaan keskustaan (kuva 4.3-6). Sanee-rauksen seurauksena kaikki onnettomuudet vähenivät 20 X ja 
ajoneuvoliikenteen määrät putosivat. Myös melutaso laski, ilma 

U puhdistui ja joukkoliikenne toimi säännöllisemmiri. Vastaava keskustasaneeraus on suoritettu myös Lundissa ja Upsalassa, 
joista ensiksimainitussa kaikki onnettomuudet vähenivät 40 % ja 

I jälkimmäisessä jalankulkuonnettomuudet 5 %, polkupyöräonnet-tomuudet 2 % ja autojen väliset onnettomuudet n %. Saneeraus- 
toimenpiteiden vastustajina ovat kuitenkin usein kauppiaat. 
/16/ 

1 
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Kuva 4.3-6 	Göteborgin keskustan jako vyöhykkeisiin. 

Helsingissä suoritettiin Oulunkylän ja Haagan alueilla saneera-

ustoimenpiteitä vuosina 1974-76. Alueilla katkaistiin katuja ja 

merkittiin läpiajokieltoja. Toimenpiteiden seurauksena onnet-
tomuudet laskivat n. 40 % ja asukkaat kokivat alueen turval-

lisemmaksi. Myös liikennemäärät ja melutaso laskivat alueella 

/28/. Tanskassa suoritettiin vuosina 1975-79 Kööpenhaminassa 

Osterbron alueella liikennesaneeraus. Alueella katkaistiin 

katuja ja asetettiin mm. nopeusrajoituksia. Kolmen vuoden jäl-
keen loukkaantuneiden henkilöiden määrä oli vähentynyt 54 %. 

Vuonna 1985 suoritettiin saneeraus myös Hollannissa Leidschen-

damissa. Siellä alue jaettiin vyöhykkeisiin, eroteltiin eri 

liikennemuotoja ja jäsenneltiin katuverkko uudelleen. Onnet-
tomuusaste putosi n. 50 %. /3/ 

Pelkästään katuja yksisuuntaistamalla vähenivät ].iikenneonnet-

tomuudet Genovassa v. 1962 suoritetun saneerauksen seurauksena 

23 %. Myös kapasitetti ja ajansäästöt kasvoivat n. 40 X. Par-

haat tulokset Genovassa saatiin 2—kaistaisilla väylillä. Eri-

tyisesti vähenivät jalankulkuonnettomuudet ja sivuttaiset tör-

mäilyt. /25/ 
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4.4 	Asemakaava 

4.41 Suunnittelussa huomioon otettavat asiat 

Asemakaavoituksella ja siihen liittyvällä liikennesuunnit- 
telulla on seuraavat tunnusomaiset piirteet 

- 	suunnittelu tähtään suoraan toteutukseen 
- 	suunnittelukohde on alueellisesti suppea 
- 	toiminnalliseen suunnitteluun liittyvät tiedot on saa- 

tavissa ylemmän asteisistä suunnitelmista. 

Suunnittelu tähtää siten fyysisiin ratkaisuihin ja varsi- 
naisen liikennesuunnittelun osuus on varsin vähäinen. Eri-
tyistä huomiota on kohdistettava liikenneturvallisuuteen 
vaikuttaviin yksityiskohtiin, jalankulkuverkkoon ja pysä-
köintijärjestelyihin. Suunnittelun lopputuloksena saadaan 

- 	katu- tai tiesuunnitelmat 

- 	
joukkoliikenteen suunnitelmat pysäkkeineen 

- 	jalankulku- ja pyöräteiden suunnitelmat 
- 	yksityiskohtaiset pysäköintisuunnitelmat 

- 	

kustannusarviot ja toteuttamisohjelmat. 

Kaavarunkotason 	puuttuessa 	asemakaavoitukseen liittyvä 
liikennesuurinittelu on laajennettava käsittämään myös sen 
edellyttämät selvitykset. /10/ 

4.42 Periaateratkaisut 

Suurkortteli järjestelmä 

Suurkorttelin koko tiiviisti rakennettaessa on yleisimmin 
alakoulupiirin väestöpohjaa vastaava (2.000-3.000 as) ja 
alhaisella tehokkuudella toteutettaessa lähimyymälän kan- 
nattavuusrajaa (n. 500 as) vastaava tai joskus jopa pienem-
piä. /11/ 

Suurkorttelia rajaavat kokoojakadut. Tonttikadut välittävät 
lyhyinä pussi- tai kiertokatuina pääsyn tonteille ja pysä-
köintipaikoille. Suurkorttelin läpi ei saa johtaa autolii-
kennettä (kuva 4.4-1). /11/ 
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Kuva 4.4-1 	Suurkortteli, jonka sisälle on muodostettu 
ajoneuvoliikenteeltä rauhoitettu jalankulkualue. 

I 	Kevyen liikenteen verkko, lähinnä paikallisraitit, voivat 
olla kokooja— ja tonttikaduista täysin erillään, mutta 
voivat myös sijoittua näiden viereen riittäväilä istutus- 

I  kaistalla erotettuna. Risteämisen tulee olla eritasoisia 
ainakin pääkatujen ja vilkkaiden kokoojakatujen kanssa. 
/11/ 

Linja—autoliikenne voi tapahtua suurkorttelia rajaavalla 
kokoojakaduilla. Pysäkit sijoitetaan jalankulkuverkon ja 
kokoojakatujen risteyskohtien läheisyyteen. Pysäkei lie 
tehdään levennykset ja ne sijoitetaan mieluiten liittymien 
jälkeen. Suurkortteli voi rajoittua myös erilliseen linja-
autokatuun, jolloin tehokkain rakentaminen tulisi keskittää 
pysäkkien läheisyyteen. /11/ 

Pysäköinti tulee kerrostaloalueilla keskittää kokoojakatu-
jen läheisyyteen. Pysäköinti on erotettava riittävästi 
jalankulkuväylistä ja erityisesti lasten leikkipaikoista. 
Pysäköintitilojen liittymisiä katuihin tulee käsitellä 
kuten tonttikatujen liittymiä. Pientaloalueilla pysäköinti 
tapahtuu yleensä tonteilla. /11/ 

Korti 

Koska asemakaavatason suunnittelu pohjautuu osayleiskaa-
vatason ratkaisuihin, esitellään tässä muutamia yksityis-
kohtaisia periaateratkaisuja. 
Kevytliikenteen väylät (pääraitit) tulisi mielellään suun-
nitella täysin erillään katuverkosta, mutta ne voivat myös 
sijoittua katujen viereen riittävällä istutuskaistalla 
erotettuna. Risteämisten tulee olla eritasoisia ainakin 
pääkatujen ja vilkkaiden kokoojakatujen kanssa. Linja—auto-
pysäkit sijoitetaan jalankulkuverkon ja kokoojakatujen 
risteyskohtien läheisyyteen. Pysäkeille tehdään levennykset 
ja ne sijoitetaan mieluiten liittymien jälkeen. /11/ 

14 
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1 
alankulku- ja 	pyöräliikenne (paikal]israitit) voidaan 
rakentaa myös korotetulla reunakivellä ajoradasta erotet-1 	tuna. Mopoliikenne tapahtuu tällöin ajoradalla. /11/ 

Pysäköinti tulee kerrostaloalueilla keskittää kokoojakatu- 

I jen läheisyyteen. Pysäköinti on erotettava riittävästi jalankulkuväylistä ja erityisesti lasten leikkipaikoista. 
Pysäkointitilojen liitymisiä katuihin tulee käsitellä kuten 

I tonttikatujen liittymiä. Pientaloalueilla pysäköinti tapah-tuu yleensä tonteilla. Kadunvarsipysäköintiä ei tulisi 
sallia tonttikaduilla. /11/ 

Detaljit 

Seuraavassa on 	esitetty eräitä liikenneturvallisuuteen 
vaikuttavia yleisiä ohjeita /11/: 

Autoliikenne 

Tasoliittymien suunnittelussa 

- 	liittymän tulee olla yksinkertainen ja selvä 
- 	kääntymiskaistoja on varattava riittävästi 
- 	jalankulki joille on varattava turvallinen kadunylitys- 

mandollisuus 
- 	samalla kadulla liittymien on oltava yhdenmukaisia 
- 	liittymää lähestyttäessä on oltava riittävä näkyvyys 
- 	kaikkien 	ajoreittien 	on oltava selviä ja yksikäsit- 

teisiä. 

Liittymissä tapahtuu n. 40-60 % kaikista liikenneonnetto-
muuksista kaupunkialueilla. 

Kadunvarsipysäköint i 

Liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta vähentävät 
kadunvarsipysäköinnissä mm. 

- 	rinnakkaispysäköinti 
- 	pysäköintipaikoille peruuttavat tai sieltä poistuvat 

aj oneuvot 
- 	pysäköidyn auton kadunpuoleisista ovista poistuvat hen- 

kilöt 
- 	näkemien rajoittuminen liittymien ja porttikäytävien 

läheisyydessä 
- 	näkyvyyden rajoittuminen jalankulkijan kävellessä ajo- 

radalle pysäköityjen ajoneuvojen välistä. 

Suomessa pysäköintiin 	liittyvien onnettomuuksien määrä 
kaupunkialueella on n. 10-15 % kaikista onnettomuuksista. 
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Joukkol i ikenne 

Joukkoliikenteen 	pysäkkijärjestelyissä on kiinnitettävä 
huomiota mm. seuraaviin liikenneturvallisuutta lisääviin ja 
liikennöintiä nopeuttaviin seikkoihin 

- 	vilkkaasti liikennöidyillä reiteillä pysäkkialueet on 
rakennettava niin laajoiksi, että niillä ontarpeeksi 
odotusti laa pysäkille pyrkiviä joukkoli ikenneväl meitä 
varten 

- 	pysäkkiin liittyen 	tulee olla turvallinen kadunyli- 
tysmandollisuus välittömästi 

- 	pysäkkisyvennykset tulisi olla kaikilla pysäkeillä mil- 
loin kadulla ei ole pysäköinti sallittu 

- 	pysäkit olisi sijoitettava mielummin liittymän jälkeen 
- matkustajalaiturien on oltava tilavia ja tarkoituk-

senmukaisesti järjestettyjä sekä hyvin valaistuja ja 
mandollisuuksien mukaan osittain katettuja 

- 	matkustajien opastukseen, joukkoliikenteen välineiden 
tunnuksiin sekä pysäkkioperaatioiden sujuvuuteen on 
kiinnitettävä erityisesti huomiota 

- 	rahastusjärjestelyjen sekä liikennevälineisiin nousun 
ja niistä poistumisen on oltava kitkattomia ja turval-
lisesti järjestettyjä 

- 	joukkoliikenteen pysäkkejä on pyrittävä keskittämään, 
niiden palvelutasoa kohottamaan ja yhteyksiä muuhun yh-
dysrakenteeseen vahvistamaan. 
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Kevyt liikenne 

Jalankulku —  ja pyörätieverkon suunnittelussa liikenneturval -
lisuuden kannalta tärkeintä on mandollisimman turvallisen ris -
teämisen järjestäminen moottoriajoneuvoliikenteen kanssa. Ris -
teämisestä on annettu erillisiä ohjeita ajoneuvoliikenteen 
määrien ja kevytliikenteen määrien ja kadun nopeustason mukai -
sesti, esimerkkinä taulukko 4.4 - 1. 

Rlsteämisratkaisu Olosuhteet __________________________________ 

Keskusta, (nop.raj. ̂  50 km/h) Reuna-alue (nop.raj. 	^. 5o km/h) ________________________ 

Suojatie Selvä risteämiskohta ja KVL 	< 3000 aluerajoitusosuudella 
(6000) ajon./vrk kuten keskustassa 

Suojatie ja - KVL 	> 3000 ajon./vrk, pääreitit — nopeusrajoitus 60 (70) km/h, aina 
saareke - KVL 	> 	6000 ajon./vrk. kaikki reitit - aluerajoitusosuudella 	kuten 	kes- 

- ylitettävien kaistojen määrä ̂  	3 kt.siassa 
- erityiskohde (lasten, vanhusten tai 

vammaisten määrä suuri 

Suojatie, — KVL > 8000 ajon./vrk (yleensä liit- KVL 	> 8000 ajon./vrk (korvaa erita- 
saareke Ja tymissä) son, nopeusrajoitus 	70 km/h) 
liikennevalot 

Suojatie ja — alueellinen pääväylä tai kokooja- aluerajoitusosuudella 
kavennus väylä kuten keskustassa 

• KVL < 3000 ajon./vrk pääreitit, 
• ei tilaa saarekkeelle 
• pääreitti tai erityiskohde 

Eritasoristeys - tulee harvoin ksymykseen — nop.raj. 	> 80 km/h, aina, 
- voidaan tehdä, jos — KVL > 8000 ajon./vrk 

• on edullinen maastokohta, — pienemmilläkin liikennemäärillä tai 
• 	on tilaa tai nopeusrajoitusarvoilla, jos on kyse 
• käyttöaste muodostuu hyväksi • edullisesta maastokohdasta 

• 	tärkeästä ulkoilureitistä 
• 	erityiskohteesta 
• 	eritasoliittymän rampista 
• 	laatutasosyistä 

Taulukko 4.4-1 Kevytliikenteen ja autoliikenteen risteämisrat -
kaisun valinta 
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4.44 Esimerkkejä ja kokemuksia 

- 	Maankäyttö ja liikenneverkko 

Yksityiskohtainen tilavaraus ja liikenneverkon yksityiskohtien 
järjestelyt ratkaisevat pitkälle liikenneympäristöjen yksityis- 
kohtien mandollisuudet. Turvallisuutta lisäävät mm. läpiajon 

I  rajoittaminen, yksisuuntaistaminen ja pysäköinnin kontrolloimi-
nen. Liikenneturvallisuuden huomioiminen yksityiskohtien suun-
nittelussa ja toteutuksessa on tärkeää. /18,20/ 

Autoliikenne 

Vuonna 1957 tehdyn tutkimuksen mukaan n. 50 % onnettomuuksista 
tapahtuu liittymissä. Suositeltavia ovat T—liittymät, jotka on 
todettu 2-3 kertaa turvallisemmiksi kuin nelihaaraliittymät. 
Erityisesti jalankulku— ja pyöräliikenteen turvallisuutta pa-
rantavat myös liittymien kanavointi ja keskikorokkeet. Suoma-
laisen Emma —raportin mukaan T—liittymissä kanavointi vähensi 
erityisesti risteämisonnettomuuksia. Henkilövahinko—onnettomuu-
det vähenivät yhteensä T—liittymissä 36 % ja nelihaaraliitty-
missä 49 %. Keskikorokkeen leveys ei vaikuttanut onnettomuus— 
lukuihin. /8,25,28/ 

Emma —raportissa todettiin myös, että STOP—merkin asettaminen 
etuajo—oikeutettuun liittymään vähentää henkilövahinkoja neli-
haaraliittymissä 45 % ja T—liittymissä 38 %. Suojatien valo— 
ohjaus koulujen tai vastaavien toimipisteiden lähellä vähensi 
henkilövahinko—onnettomuuksia yhteensä 20 % ja kuolemaan joh-
taneiden onnettomuuksien määrää 80 %. Edullisin tilanne on 
suurilla liikennemäärillä, kun suojatien pituus on yli 15 m ja 
tiellä on keskikoroke. /8/ 

Helsingissä asetettiin eräälle alueelle etuoikeusjärjestelyjä. 
Todettiin, että edullisimmin etuoikeusjärjestelyt vaikuttavat 
alueilla, joilla onnettomuudet ovat keskittyneet liittyrniin. 
Tutkimuksen tuloksena onnettomuusaste oli pienempi etuoikeute-
tuilla kaduilla ja kolmihaaraliittymä todettiin turvallisemmak-
si kuin nelihaaraliittymä. Joissakin tapauksissa sivuvaikutuk-
sina lisääntyivät katuonnettomuudet liittymien välillä. /31/ 

Samantyylistä tutkimusta tehtiin jo v. 1953 Englannissa, jossa 
todettiin, että päätielle tulevien liittymien määrän rajoit-
taminen vähentää onnettomuusastetta. Tutkimuksessa todettiin, 
että kanden alemman luokan tien yhdistäminen samaan liittymään 
päätien kanssa alensi onnettomuusastetta 30 % /30/ 

Kaclunvarsipysäköinnin rajoittaminen on halpa ja tehokas tapa 
lisätä katuverkon turvallisuutta. Ulkomailla n. 20 % kaikista 
kaupunkialueen onnettomuuksista aiheutuu pysäköinnistä, Helsin-
gissä n. 15 %. Erityisesti vinon ja kohtisuoran pysäköinnin 
rajoittaminen parantaa turvallisuutta. /25/ 
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Liikennemuotojen sekoittamisella on myös parannettu turvalli-
suutta lähinnä kokooja- ja tonttikatutasolla. Piha- ja hidas- 
kaduilla on todettu onnettomuuksien vakavuuksien lasku ja asuk-
kaiden turvallisuuden tunteen lisääntyminen. Lapsilla konflik-
titilanteiden määrä on noussut. Kadut on koettu viihtyisiksi ja 
niissä on myös tapahtunut melutason laskua. Tampereella toteu-
tetun hidaskadun seurauksena suurin osa asukkaista koki liiken-
neturvallisuuden parantuneen ja mittaustuloksien mukaan melu- 
haitat olivat vähentyneet (kuva 4.4-2). Kuitenkin bussinkuljet-
tajat, kunnossapitäjät ja kauppiaat vastustivat edelleen hidas- 
katua. /17/ 

1 
Kuva 4.4-2 	Irjalan hidaskatu. 

Varsinaista hidaskatua rakentamatta on Göteborgissa ja Malmössa 
Ruotsissa sekä Englannissa rakennettu läpikulkukaduille töyssy. 
Göteborgissa asukkaat kokivat autojen nopeuksien laskeneen ja 
60 % asukkaista koki kadun turvallisemmaksi ja n. 75 % katsoi 
onnettomuusriskin pienentyneen. Myös melutason koettiin las-
keneen ja asuinympäristön parantuneen. Laskentojen mukaan lii-
kennemäärät vähenivät 9-22 %. Malmössa töyssyt sijoitettiin 
risteykseen (8 kpl), jolloin onnettomuudet laskivat n. 70 % 
(kuva 4.4-3). Englannissa onnsttomuudet vähenivät läpikulkuka-
duilla n. 60 %. Lisäksi liikenteen määrä väheni, nopeudet ale-
nivat ja vastaanotto oli yleensä positiivistä. /2,28/ 



____ -I 	 _____ 

Kuva 4.4-3 	Malmössä sijaitseva risteys, johon on rakennettu 8 
töyssyä. 

I 	 1980 -luvun alussa oli pihakaduista vähän kokemuksia (kuva 4.4- 
4). Tiedettiin, että yksityiskohtien suunnittelu oli tärkeää ja 
että asukkaat suhtautuivat myönteisesti, vaikkakin jalankulki- 

U 
joiden asemaa pidettiin turvattomana. Luotettavia onnettomuus- 
lukuja ei ollut vielä saatavilla, mutta nopeuksien laskun myötä 
otaksuttiin ainakin vakavuusasteen pienevän. /15,16,19,23,32/ 

Vuonna 1987 vairnistuneessa pihakatujen seurantatutkimuksessa 
oli tuloksena 50 X lasku kokonaisonnettomuusmäärissä (Kraay v. 
1986), mutta Tukholmassa v. 1986 ei todettu vaikutusta turval-
lisuuteen. Kritiikkinä tutkimuksessa esitettiin pihakadun kai-
leutta ja vaikeutta ympäristön suunnittelun onnistumisessa. 
1980 -luvulla tehdyn hollantilaisen tutkimuksen mukaan kuiten-
kin sekä jalankulkijoiden että polkupyöräilijöiden turvallisuus 
on parantunut huomattavasti pihakatujen myötä. /32, 12/ 

Joukko 1 i ikenne 

USA:ssa on tutkittu joukkoliikennekatujen ja -kaistojen vaiku-
tusta liikenneturvallisuuteen. Tutkimuksessa todettiin, että 
bussikaista vähensi linja-autojen onnettomuuksia n. 40 %. Tut-
kimuksessa todettiin, että ajoradan keskellä olevat pysäkit 
ovat erittäin vaarallisia. Joukkoliikennekatujen ja -kaistojen 
myötä paranivat myös joukkoliikenteen palvelutaso ja matka- 
aika. /25/ 
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Kuva 4.4-4 	Pihakatu Hollannissa. 



22 

5. 	AIKAISEMMAT SELVITYKSET 

Seurannassa on esitetty lyhyesti aikaisemmat kuntien liiken-
neturval 1 isuutta koskevat selvitykset. Tästä muistiosta sekä 
muistiosta 1 or laadittu yhteenvetotaulukko kirjallisuussel-
vityksen loppuun. 

5.1 LIIKENNE- JA KAUPUNKISUUNNITTELUN VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN, S. 
SANAKSENAHO, V.1970 /25/ 

Tutkimuksen osana on selvitetty erilaisten toteutettujen asema- 
kaavojen vaikutusta liikenneturvallisuuteen Helsingissä. Tut-
kimuksen kohteena oli 7 asuntoaluetta ja 1 teollisuusalue. 
Alueista Kruunuhaka, Vattuniemi ja Kallio edustavat lähinnä 
ruutukaavaa. Asutuksen, palveluiden ja työpaikkojen sijoittelua 
ei ole suunniteltu erityisesti turvallisuusnäkökohtia silmällä-
pitäen. Asukkaat joutuvat ylittämään läpikulkevia katuja jokap-
äiväisillä matkoillaan. Etelä-Haaga ja Munkkiniemi edustavat 
lähinnä sekasysteemiä. Osa kaduista on selviä tonttikatuja ja 
osa ruutukaavan mukaisia alueen läpikulkevia katuja. Toimin-
tojen kuten asuntojen, koulujen ja ostospaikkojen suunnitte-
lussa on kiinnitetty melko vähän huomiota turvalliseen ja häi-
riöttömään liikkumiseen toimintapisteiden välillä. Kolmannen 
ryhmän muodostavat Munkkivuori, Myllypuro ja Pihlajamäki, joi-
den suunnittelussa on kiinnitetty huomiota sekä katuverkon 
jäsennöimiseen että toimintojen sijoittamiseen siten, että 
esim. kotoa kouluun tai ostoksille mentäessä ei tarvitse ylit-
tää kokooja- tai pääkatuja. 

Alueilla sattuneet poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuu- 

I det on selvitetty 5 vuoden ajalta, vuodesta 1964 vuoteen 1968. Tutkimuksessa on analysoitu erikseen alueen sisällä tapahtuneet 
vahingot sekä koko alue, jossa on otettu huomioon myös onnet- 

I 
tomuudet, jotka ovat sattuneet alueen liittymäkohdissa muuhun 
kaupungin katuverkkoon. Alueelta kerättiin myös v. 1966 asukas-
luku, autokanta ja ajokilometrit. 

I 	Yhteenvetona havaittiin, että perinteisen ruutukaavan mukaisis- 
sa asemakaavoissa onnettomuuksien lukumäärä alueilla rekiste-
röityjä ajoneuvoja ja myös katuverkon liikennesuoritetta kohti 

I 	on likimain 4 kertaa niin suuri kuin uudempaa asemakaavallista 
suunnittelua edustavilla 	alueilla. Sekasysteemiä edustavat 
Munkkiniemi ja Etelä-Haaga ovat keskimäärin 2 kertaa niin tur- 
vallisia kuin ruutukaavan mukaiset alueet. Työssä havaittiin 

I myös, että uudernmilla asuntoalueilla, joissa on n. 10 000 asu-kasta, onnettomuuksia sattuu vuodessa vähemmän kuin keskimäärin 
yhdessä kantakaupungin vilkkaasti liikennöidyssä liittymässä. 

1 
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TOIMINTOJEN SJOITTUM[NEN 	KATU - 
VERKKO TUTKITUILLA ASUNTOAUE LLA 
HELSINGJSSA 

ASUNTOJA 
: TEOLLISUUTTA • 

KAUPPA 

118000 	• KOULU 

Kuva 5.1-1 	S. Sanaksenahon tutkimuksen kohteena olleet alueet 
(alueet olivat tutkimuskohteena myös P. Tuomolal-
la). 
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5.2 TUTKIMUSKAAVOITUKSEN VAIKUTUKSESTA LIIKENNETURVALLISUUTEEN, P. TUOMOLA, 
V. 1971 /30/ 

Tutkimus, jonka P. Tuomola teki dipiomityönään, voidaan tässä 
selvityksessä jakaa kolmeen eri osaan. Ensimmäinen näistä osis-
ta käsittelee liikenneonnettomuuksia Suomen kaupungeissa ja 
kauppaloissa vv. 1968-69, toinen eri kaupunkien asuntoalueiden 
liikenneturvallisuutta ja kolmas jalankulkuonnettomuuksia ja 
lasten liikenneonnettomuuksia asuntoalueilla Helsingissä ja 
Espoossa. 

Suomen kaupungeissa ja kauppaloissa vv. 1968-69 tapahtuneita 
ii ikenneonnettomuuksia tutkittiin regressioanalyysillä. Tarkoi-
tuksena oli selvittää miten eri kaupungit ja kauppalat poikkea-
vat toisistaan liikenneturvallisuuden suhteen ja onko havaitta-
vissa jotain maantieteellisestä sijainnista tai kaavoitukselli-
sista tekijöistä johtuvia eroja. Selvityksessä käytettiin sekä 
vakuutusyhtiöiden että poliisin tietoon tulleiden liikenneon-
nettomuuksien lukumääriä. Lisäksi kerättiin lähtötietoina myös 
autokanta ja asukasluku. 

Regressioanalyysi suoritettiin sekä kaikille kaupungeille ja 
kauppaloille että aineistoille, mistä oli poistettu Helsinki. 
Liikenneonnettomuuksien kokonaismääriä todettiin parhaiten voi-
tavan selittää autokannan avulla. Asukaslukua ei otettu selit-
täjäksi sen ja autokannan voimakkaan korrelaation johdosta. 
Sen sijaan käytettiin autokannan korkeampia potensseja. 

Kaupunkien ja kauppaloiden liikenneturvallisuutta vertailtiin 
laadittujen mallien perusteella. Vertailua varten laskettiin 
vaarallisuusindeksi, joka saatiin laskemalla vuosittain seli-
tysvi rheiden (havaittujen ii ikenneonnettomuusmäärien poikkeama 
mallin antamasta määrästä) prosenttiosuus mallin antamasta lii-
kenneonnettomuusmäärästä. 

Tuloksena saatiin, ettei liikenneonnettomuuksien määrä 	riipu 
autokannasta täysin suoraviivaisesti. Vaarallisuusindeksi 
osoittaa kuitenkin lähinnä autokannan ja liikenneonnettomuuksi-
en riippuvuutta, eikä ole aivan sellaisenaan vaarallisuusjär-
jestys. 

Vaarallisuusindeksien perusteella voidaan todeta eräiden paik-
kakuntien, joilla voimakas läpikulkuliikenne kulkee taajaman 
läpi, sijoittuvan kärkipäähän. Yksiselitteinen riippuvuus ei 
kuitenkaan ole. Samoin voidaan havaita eräiden Pohjois-Suomen 
kaupunkien sijoittuvan alkupäähän, josta Voitaisiin päätellä 
ilmastollisilla tekijöillä olevan vaikutusta liikenneonnetto-
muuksien määrään, mutta tässäkään riippuvuus ei ole kovin selvä 
ja yksiselitteinen. 

Vertailun perusteella voidaan liikenneonnettomuuksien todeta 
riippuvan niin monista, usein varsin yksityiskohtaisista pai-
kallisista tekijöistä, ettei mitään yleisiä riippuvuussuhteita 
voida havaita autokannan lisäksi. Saatujen mallien luotetta-
vuutta häiritsee aivan ilmeisesti aikatekijän huomiotta jättä-
minen. 
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Eri kaupunkien asuntoalueiden liikenneturvallisuustutkimuksessa 
vertailtiin 49 asuntoalueella liikenneturvallisuutta. Asunto- 
alueilta kerättiin seuraavat tiedot 

- 	poliisille ilmoitetut liikenneonnettomuudet 
- 	asukasluku 
- 	työpaikkaluku 
- 	henkilöautokanta 
- 	katuverkon pituus 
- 	liittymien lukumäärä 
- 	liikennesuorite 
- 	aluetehokkuus (vain Helsingistä). 

Vaikeimmin oli arvioitavissa oli alueen liikennesuorite. Polii-
sille ilmoitetut liikenneonnettomuustiedot laajennettiin paik-
kakuntakohtaisesti kertomalla ne vakuutusyhtiöiden ja poliisin 
tietoon tulleiden liikenneonnettomuusmäärien suhteella. 

Lähtötiedoista laskettiin eräitä liikenneturvallisuuden kannal-
ta tärkeitä uusia muuttujia. Aineiston perusteella laskettiin 
korrelaatiomatriisit ja suoritettiin regressioanalyysi sekä 
Helsingin aineistosta erikseen että koko aineistosta. Samassa 

I yhteydessä tutkittiin myös asuntoalueiden jalankulkuonnetto-muuksia ja lasten liikenneonnettomuuksia. Vertailu suoritettiin 
sekä ns. sisäisellä alueella että koko alueella. Sisäisestä 

I 

	

	alueesta on rajattu pois läpikulkuliikenteen kadut sekä liitty- 
mäkohdat muihin alueisiin ympärillä. 

Tuloksena saatiin, että kaikkien 9 paikkakunnan asuntoalueiden 
liikenneonnettomuuksista muodostettua mallia tarkasteltaessa 
havaitaan asukasluku - työpaikkatekijän olevan parhaan selittä-
jän. Helsingin asuntoalueilla tapahtuneista alueen sisäisistä 
liikenneonnettomuuksista muodostetussa regressiomallissa käy - 
tettiin selittäjinä katuverkon pituutta sekä aluetehokkuuden ja 
liikennesuoritteen tuloa, jotka toimivat myös hyvinä selittäji-
nä. Koko alueen liikenneonnettomuuksista muodostetuissa regres-
siomalleissa oli selittäjä asukasluku, työpaikkatekijä, katu- 
verkon pituus, liittymätiheys ja katuverkon konfiiktisuus. 

Erityisinä tuloksina (vastaavat S. Sanaksenahon aiempia tut-
kimustuloksia) verrattaessa alueiden katuverkkojen muotoa ja 
jäsentelyä sekä toimintojen sijoittelua alueelta laskettuihin 
liikenneturvallisuuden tunnuslukuihin havaitaan seuraavaa 

- täysin jäsentymätön verkko, jossa eri liikennemuodot ovat 
sekaisin, on 4-5 kertaa vaarallisempi suhteessa alueen lii- 
kennesuoritteeseen kuin iudemmat alueet, joilla katuverkon 
jäsentelyyn ja eri liikennemuotojen erotteluun sekä toimin- 
tojen tarkoituksenmukaiseen sijoittamiseen on kiinnitetty 
jonkin verran huomiota. 

- edellisten alueiden lisäksi on havaittavissa erilainen seka- 

I järjestelmä, jossa katuverkon jäsentelyä ja eri liikennemuo-tojen erottelua on hieman havaittavissa. Tällaiset alueet 
ovat n. 2 kertaa vaarallisempia kuin uudemmat alueet. 

1 
1 



Helsingin asuntoalueiden sisäisiä jalankulkuonnettomuuksia se-
litti parhaiten asukasluku sekä aluetehokkuuden ja liikennesuo-
ritteen tulo. Otettaessa huomioon koko alue vaikutti jalankul-
kuonnettomuuksiin selvästi myös katuverkon konfiiktisuus. Puut-
teena malleissa oli jalankulkumäärien puuttuminen. 

Jalankulkuonnettomuuksista laskettiin myös ns. orinettomuusluku, 
mikä tarkoittaa jalankulkuonnettomuuksia 10 000 asukasta kohti 
vuodessa. Näin havaittiin varsin selvästi sama liikenneturval-
lisuuden yhteys alueen kaavarakenteeseen kuin aikaisemmin lii-
kenneonnettomuuksien kokonaismääriä tarkasteltaessa. Vaaral-
lisimmat alueet ovat tyypillisiä liikealueita. Tulokset lasten 
liikenneonnettomuustutkimuksesta olivat samansuuntaiset. 

Llikonn•ttomuudet Helsingin asuntoslueilla 
v. 1964-70 ( orw.ttnuud.t/ lmiil.m. ajon. km/v)  

Rolhuvuori 	 13.03 

PIhlajamÄki 14.68 
12.15 

Pohjois-Haaga 1670 
18.15 

VaUiia 19.13 
39. 

Kulosaari 19.42 

Munkkivuori 1972 
15.5 1 

Kannelmäki 21.76 
6.32 

Länsi-Herttonierni. 22.23 

Pakila 22.31 
2 7.22 

Myllypuro 23.22 
16.85 

Kallio 30.82 
41.27 

Etsil-Haaga 34.23 
2 1.98 

Munkkinleml 41.66 
25.45 

ElraPunavuori-Ulianhinna 53.62 
50.87 

Kruunuhaka 55.29 
39.28 

Vattunlemi 61.04 
61.40 

c 	sisäinen alus 

koko alue 

Kuva 5.2-1 	P. Tuomolan tutkimien asuntoalueiden onnettomuuus- 
riskit (onn./1 milj. majonkm/v). 
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5.3 TRAFIKANTERS SKADERISIKO 1 BYTRAFIK, TRANPORTÖKONOMISK 
INSTITUTT, NORJA V. 1980 /29/ 

Norjalainen, tienkäyttäjien onnettomuusriskiä taajamissa käsit-
televässä kirjassa on tutkimuskohteena Norjassa on ollut Hauge-
sund, joka on melko tyypillinen keskikokoinen norjalainen kau-
punki. Onnettomuusriskejä on laskettu miljoonaa liikuttua kilo-
metriä kohden ja myös liikenteessä vietettyjä miljoonaa tuntia 
kohden. 

Tutkimuksessa on todettu, että jalankulkijalla on 3 kertaa suu-
rempi riski kuin autoilijalla loukkaantua tai kuolla liiken-
teessä ja polkupyöräilijällä vastaava riski on 4,5 kertaa suu-
rempi laskettuna liikuttuja kilometrejä kohti. Ikäryhmittäin 
tarkasteltuna lapsilla, jotka ovat 7-14 vuotta vanhoja, on 2 
kertaa suurempi riski loukkaantua tai kuolla liikenneonnetto-
muudessa kuin aikuisilla jalankulkijana ja pyöräilijänä. Vas-
taavasti vanhemmilla ihmisillä riski on 4 kertaa suurempi kuin 
aikuisilla ihmisillä ja heidän kuolleisuutensa on erityisen 
suuri onnettomuuksissa. Autonkuljettajina tai matkustajina on 
riski suurin 15-24 vuotiailla. Heillä on 3-4 kertaa suurempi 
riski kuin 25-49 vuotiailla. 

Kaduilla, joilla on runsaimmin liikennettä, tapahtuu myös enem-
män onnettomuuksia. Poikkeuksen muodostavat tonttikadut, joilla 
onnettomuuksia tapahtuu enemmän kuin niiden liikennemäärä edel-
lyttäisi. Riski loukkaantua tai kuolla liikenneonnettomuudessa 
moottoriajoneuvolla on suurin liikekaduilla, mutta myös paikal-
lisilla kokooja- ja tonttikaduilla on korkea riski. 

Tutkimuksessa suoritettiin myös kysely, jossa kysyttiin ihmi-
siltä turvallisuuden tunteita liikenteessä. Vanhemmilla ihmi-
sillä oli vahvin tunne turvattomuudesta ja naiset tunsivat 
itsensä turvattomammaksi kuin miehet. Yleisesti pidettiin tur-
vallisina alueina uusia alueita, joissa ei ole läpikulkulii-
kennettä lainkaan. Ne paikat, joita ihmiset pitävät turvattomi-
na eivät välttämättä ole samoja paikkoja, joissa onnettomuudet 
tapahtuvat. 

5.4 KAAVOITUS JA TAAJAMIEN LIIKENNETURVALLISUUS, H. PELTOLA 1982 /19/ 

Kirjassa on tarkasteltu maamme eri kaupunkien ja yhden kaupun-
gin tilastoalueiden liikenneturvallisuutta suhteuttamalla on-
nettomuustiedot asukkaiden määriin ja toisaalta yleisten lii-
kenneväylien (kadut ja tiet) pituuteen. Molempia riskistöjä 
voidaan luonnehtia alueen ominaisuuksiin pohjautuviksi havai-
tuiksi riskistöiksi. Onnettomuuksi].le alttiina olon määrää ne 
kuvaavat epäsuorasti. Tarkastelun tulokset ovat siten lähinnä 
suuntaa antavia. 

Liikenneonnettomuuksien uhrien määrää, asukkaiden turvallisuut-
ta (uhrit/1 000 asukasta) tarkasteltiin regressioanalyysin 
avulla. Selittävinä muuttujina käytettiin asukaslukua, väyläpi-
tuutta, katuprosenttia, autot iheyttä ja suhdetta asukasluku / 
väyläpituus. 
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Asukasluku selitti melko hyvin kaupunkien onnettomuuslukuja, 
mutta kaupunginosien turvallisuustarkasteluja varten on kehi-
tettävä asukaslukua parempia riskistöjä onnettomuusriskien 
määrittämiseksi. Tiheään asuttujen kaupunkien liikenneonnetto-
muuksissa vahingoittuu 1 000 asukasta kohden vähemmän ihmisiä 
kuin harvaan asutuissa kaupungeissa. Tämä voi johtua paitsi 
turvallisuuseroista, myös kulkumuotojakautuman ja/tai suorit-
teen eroista. 

• 	Aluetehokkuus ja rakennusvuosi selittävät huomattavan osan 
asukkaan turvallisuuden vaihtelusta Espoon kaupunginosien vä-
lillä. Uusilla, tiheään asutuilla alueilla toiminnot on sijoi-
tettu niin, ettei synny turhaan liikennettä ja/tai liikenteelle 
on järjestetty turvallinen väylästö. Erityisesti kevyen liiken-
teen ja lasten turvallisuus näyttää olevan alueen rakennusajas- 

1 	 ta riippuvaisia. 

Väylien turvallisuus riippuu voimakkaasti väylillä olevan lii- 

I kenteen määrästä eli asukastiheydestä ja asukkaiden määrästä väyläkilometriä kohden. Onnettomuustiheyttä ei näin voida sel-
laisenaan pitää hyvänä riskilukuna alueiden välisiin liikenne- 

I 	
turvallisuusvertailuihin. 

Kulkumuodoittain tarkasteltaessa eri kokoisilla kaupungeilla on 
suuria eroja riskiluvuissa. Nämä aiheutunevat pääasiassa kulku- 

I 

	

	muotojakautuman eroista asukasluvultaan eri kokoisissa kaupun- 
geissa. 

Asukk V3y13 1lihv., I .!2/t 0flfl. Ihnk I1lv.hnt/ 
jk rn 	'. .00tt . yht. jk moo' Iu' 	ii. yht . 1000) pit . III 	v.ihik,- 

_____________________________________________ p1' .tJ 0tt. pp .i 	0tt. OfltRt 1ouU0S 

Suurct kaupungit, yli 1073 296!. 0.50 0,25 1,05 1,80 0,18 0,09 0,38 0,65 1.21 
00 000 as 	(5 kpl) 

Suurehkot k.iupungit, 1,67 2015 0,36 0,50 0,95 1,81 0,08 0.12 0,22 0.42 1,19 
60 000-100 000 as (6 kpl) 

Kcskisuurttt kaupungit, 506 2670 0,34 0.62 0,96 1,92 0,06 0.12 0,18 0,36 1,25 
25 000-60 000 .is 	(14 kpl) 

Pj,n.t 	kuu.ungit, 799 10593 0,26 0,413 1,15 1,89 0,02 0,03 0,08 0,14 1.27 
ali,, 	25 000 as 	(59 kpl) 

YhL,,cnsä 	(84 kpl) 284', 18242 0,38 0,42 1,05 1,85 0,06 0,06 0,16 0.29 1,23 

• 	Taulukko 5.4-1 Kokoluokittaisia tietoja Suomen kaupungeista H. 
Peltolan mukaan. Väyläpituuteen suhteutetuissa 
luvuissa ei ole mukana Anjalankoskea. 
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5.5 ERÄITÄ HELSINGIN LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN OMINAISPIIRTEITX, VELI-PEKKA 
SARESMA, V. 1985 /27/ 

Tutkimuksessa on tarkasteltu Helsingin liikenneonnettomuuksien 
ominaispiirteitä. Tutkimuksen eräänä osana on ollut selvittää 
Helsingissä liikenneonnettomuuksiin osallisten kuljettajien ja 
jalankulki joiden kotipaikka. 

Vv. 1982-1983 henkilövahink'- ja/tai alkoholionnettomuuksiin 
osallistui Helsingissä 4 562 ajoneuvon kuljettajaa tai jalan- 
kulki jaa. Heistä 574 (13 %) oli kotoisin pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelta. Espoolaisia osallisista oli 353 (8 %), vantaalai-
sia 380 (8 %) ja helsinkiläisiä 2 844 (62 X). Kauniaisista oli 
15 osallista ja 396 (9 %) osallisen tarkempaa kotipaikkaa pää-
kaupunkiseudulla ei saatu selville. Pääkaupunkiseutulaisten 
osuus osallisista oli siis yhteensä 87 %. Tarkasteltaessa kaik-
kia onnettomuuksia voidaan todeta, että keskimäärin 29 % osal-
lisista joutui liikenneonnettomuuteen omalla alueellaan. Jos 
tarkastellaan pelkästään helsinkiläisiä ja heille sattuneita 
liikenneonnettomuuksia voidaan todeta, että keskimäärin vajaa 
puolet osallisten onnettomuuksista tapahtui omalla alueella 
eli n. 10 km etäisyydellä kodista. On kuitenkin syytä muistaa, 
että aineistossa on mukana vain Helsingissä tapahtuneet onnet-
tomuudet. 

I 	 Osallisen onnetto:nuusalue (hvo • alko) 1982-1983 

Osallisen kota- 
paikka-alue 	 •.! 

.i. 	 .- 

1 	 J • d i . h 

1 	 Ydinkeskusta 	1 	1 	1 	1 	2 	0 	1 	0 	0 	6 
(Kluuvi) 

Muu niemi 	2 	31 165 	46 	66 	26 	7 	15 	19 375 

I 	 Läntinen kan- 	3 	9 	24 	70 	22 	21 	1 	5 	9 16! 
takaupunki 

Itäinen kan- 	4 	26 	70 	53 	252 	26 	17 	21 	23 4S8 

I 	
takaupunki 

Läntinen esi- 	5 	17 	72 	75 	55 	230 	19 	15 	17 500 
kaupunki 

Pohjoinen 	6 	7 	25 	24 	61 	18 	77 	16 	11 239 
esikaupunki 

Koillinen 	7 	23 	36 	25 	74 	17 	20 	181 	28 404 
esikaupunki 

I 	 Itäinen esi- 	3 	28 	65 	35 	114 	35 	14 	36 344 671 
kaupunki 

Espoo 	 E 	25 	97 	58 	42 	102 	7 	II 	11 353 

I 	 Kaunjajnen 	K 	1 	2 	4 	1 	5 	1 	0 	1 	15 

Vantaa 	 V 26 	59 	4! 	99 	65 	3 	56 	26 380 

Pääk.seud. ui- 	74 170 	117 	225 	139 	35 	94 116 970 

I 	 kop. (n574) 
tai ei tietoa 
(n396) 

Yhteensa 	 268 786 	549 	013 	684 	207 	450 605 4562 

1 
Taulukko 5.5-1 Onnettomuusalueen 	ja osallisen kotipaikka- 1 	 alueen suhtautuminen toisiinsa koko aineis- 

ton mukaan. 
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Polkupyöräosallisia käsiteltäessä voidaan todeta, että keski-
määrin 47 % polkupyöräosallisista joutui liikenneonnettomuuteen 
omalla alueellaan. Vastaavasti pelkästään helsinkiläisiä tar-
kasteltaessa oli polkupyöräosallisia omalla alueella n. 64 %. 
Jalankulkijaosallisista keskimäärin 41 % joutui liikenneonnet-
tomuuteen omalla alueellaan. Pelkästään helsinkiläisistä jalan- 
kulki jaosallisista n. 56% joutui onnettomuuteen omallaalueel-
1 aan. 

5.6 SUOMEN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUS VUOSINA 1979-1981, VTT V. 1984 /6/ 

Tutkimuksessa on vertailtu tie- ja vesirakennuspiireittäin 
kuntien liikenneturvallisuutta. 

Tulosten luotettavuus 

- poliisin tutkimien onnettomuuksien määrä vaihtelee kunnit-
tain 

- onnettomuuksien vakavuudessa on systemaattinen ero siten, 
että vakavuus vähenee turvallisimmista vaarallisimpiin kun- 
tim siirryttäessä (johtuu em. "ilmoitusinnokkuudesta") 

- VALT:n ja TVL:n onnettomuusaineistot kattavat eri tyyppisiä 
onnettomuuksia 

- suoritetiedot ovat yhdeltä vuodelta, onnettomuustiedot kol-
melta vuodelta 

- riopeusrajoitusalueet onnettomuusilmoituksen mukaan, suorit-
teet tierekisterin mukaan (esim. tietyö vaikuttaa) 

- VALT:n keskeinen luotettavuuskysymys on kuntamerkinnän oi-
keel ii suus 

- VALT:n aineiston nopeusrajoitustiedot epäluotettavia, ei 
erillistä käsittelyä 

- yli 10.000 asukkaan kaupunkeja koskevissa malleissa ei ole 
mukana yleisten teiden suoritetta. 

Keskeiset tulokset 

Yleisillä teillä onnettomuusriski on tutkimuksen mukaan keski-
määrin 0.66 liikenneonnettomuutta/1.000.000 autokm. Nopeusra-
joitusalueella 60 km/h tai vähemmän on riski vastaavasti 1.1 
liikenneonnettomuutta/1.000.000 autokm 

Turvallisimmissa kunnissa tapahtuu yleisillä teillä 0.3-0.5 
liikenneonnettomuutta/milj. autokm. ja vaarallisimmissa vähän 
yli 1 liikenneonnettomuutta/ milj.autokm. Yhtä onnettomuutta 
kohden syntyy keskimäärin 0.52 henkilövahinkoa TVL:n tilaston 
mukaan ja nopeusrajoitusalueella 60 km/h tai vähemmän on vas-
taava luku 0.39. Ern. perusteella henkilövahinkoriski on kaikil-
la yleisillä teillä 0.34 ja nopeusrajoitusalueella 60 km/h tai 
vähemmän 0.43 henkilövahinko-onnettomuutta/1.000.000 autokm. 



31 

Tutkimuksessa todettiin, että on olemassa kuntia, joissa henki- 

I lövahinkoriski yleisillä teillä on 50 X maan keskiarvoa suurem-pi tai joskus jopa 100 % (TVL:n tilastot). VALT:n tilaston 
mukaan on myös kuntia, joissa henkilövahinko-onnettomuuksia 

I 
sattuu 50 X yli keskiarvon tai joskus 150 %. Piirien väliset 
erot ovat vähäisempiä VALT:n aineiston perusteella kuin TVL:n 
aineiston perusteella. 

Kaupunkien (asukasluku yli 10.000) turvallisuutta verrattaessa 
muuttuu vaarallisuusjärjestys kaikkien vahinkojen ja henkilöva-
hinkojen mukaan taulukoitaessa. Yli 10.000 asukkaan kaupungeis-
sa tapahtuu keskimäärin 50 % enemmän liikenneonnettomuuksia 
samaa maankäytön volyymiä (palvelutyöpaikkamäärä, asukasluku) 
kohden kuin muissa kunnissa. Molemmissa tapahtuu yhtä paljon 
henkilövahinkoja samaa maankäytön volyymiä kohden. V. 1982 jul-
kaistussa VTT:n tutkimuksessa (kohta 4) todettiin, että tiheään 
asutuissa kaupungeissa tapahtuu suhteellisesti vähemmän henki-
lövahinkoja kuin harvaan asutuissa. Edellä mainitun perusteella 
tämä tutkimus ei tue kyseistä johtopäätöstä. 

Onnettomuustyyppi 	() Henk. 
KAUPUNKI V.O./ Jalan- Eläin Rist. Sama Vast. Yksitt Muut 

kulk. ajo- ajo- ajo- onn 	• Oflfl. 
suunnat suunta suunnat 

Anjalankoski 1,7 0,4 26,2 23,4 16,1 23.6 8,7 0,22 
änekoski 3,1 0,3 31,0 23,2 12,9 21,3 8,2 0,22 

Nurmes 1,6 0,3 28,9 18,9 15,5 22,4 12,4 0,22 
Alavus 1,9 0,6 24,5 20,1 12,7 30,3 9,9 0,18 
Ylivieska 2,4 0,5 30,9 27,1 8,8 23,5 6,9 0,16 
Outokumpu 3,8 0,0 37,8 17,0 13,5 20,8 7,0 0,20 
Kotka 1,5 0,2 28,5 27,0 9,1 23,6 10,2 0,14 
Kerava 1,1 0,1 32,2 25,7 9,0 25,4 6,4 0,14 
Nokia 2,9 0,2 31,5 24,8 10,4 23,2 7,0 0,22 
Kuusankoski 1,6 0,5 34,4 23,7 10,1 22,9 6,9 0,19 

Keskiarvo 2,2 0,3 30,6 23,1 11,8 23,7 8,4 0,19 

Salo 1,3 0,8 24,0 35,7 7,2 24,9 6,1 0,12 
Kajaani 1,6 0,2 31,8 28,8 7,4 22,2 8,0 0,11 
Jyväskylä 2,0 0,0 24,8 36,6 7,1 19,2 10,2 0,11 
Turku 1,9 0,0 27,1 36,7 7,5 20,0 6,8 0,11 
Vaasa 1,1 0,0 30,3 32,8 6,7 22,6 6,5 0,11 
Mikkeli 1,7 0,3 30,5 32,3 8,8 19,5 7,1 0,11 
Seinäjoki 1,7 0,0 32,1 29,8 7,4 23,2 5,9 0,11 
Rovaniemi 1,4 3,7 32,2 25,5 7,0 23,2 7,0 0,08 
Lohja 2,2 0,1 30,3 26,8 8,2 24,1 8,3 0,16 
Hanko 2,1 0,1 30,6 34,9 6,1 18,2 7,9 0,10 

Keskiarvo 1,7 0,5 29,4 31,2 7,3 21,7 7,4 0,11 

Taulukko 5.6-1 Liikenneonnettomuuksien tyypit ja vakavuus 
sekä vaarallisuutta kuvaava suhdeluku 10 
turvallisimmassa ja 10 vaarallisimmassa kau-
pungi ssa. 
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5.7 KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJXT, VTT V. 1986 /5/ 

Kuntien liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät -tutkimus 
on jatkoa aikaisemmalle tutkimukselle Suomen kuntien liikenne- 
turvallisuus vv. 1979-1981. 

Tässä tutkimuksessa todetaan, että turvallisten kaupunkien kau-
punkirakenne on maaseutumaisempi kuin vaarallisten. Vaaralliset 
kaupungit ovat hyvin keskittyneitä. Niissä on kaupungin kokoon 
nähden laaja, tiiviisti rakennettu keskusosa. Maaseutumainen 
tai useaan osaan jakaantunut kaupunkirakenne on turvallisempi 
kuin tiivis, yhtenäinen kaupunkirakenne. Tämä liittyy liikenne- 
järjestelmään siten, että yhtenäisessä, tiiviissä kaupunkira-
kenteessa on katuverkko jatkuva ja yleensä jäsentymätön. 

Muiden kuntien kuin kaupunkien liikenneturvallisuus riippuu 
kunnan sisäisistä tekijöistä ja yleisten teiden verkosta. Kau-
punkimaisuus lisää liikenteen vaarallisuutta. Useassa osassa 
oleva taajamarakenne on turvallisempi kuin yksi suuri keskus- 
taajama. Kaupunkimaisuutta voidaan mitata taajama-asteella. 
Kunnan sisäisen liikenneverkon taso vaikuttaa turvallisuuteen 
kuten kaupungeissakin. Kunnan vaarallisuus kasvaa, jos taajamat 
ovat rakentuneet pitkin maanteiden varsia. Valtateiden olemas-
saolo kunnan alueella ei sinänsä lisää kunnan vaarallisuutta, 
mutta mikäli valtatiet halkovat kunnan taajamia, lisääntyy vaa-
ralli suus. 

10 
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Kuva 5.7-1 	Yksityiskohtaiseen tarkasteluun valittujen kuntien 
taajama-asteen riippuvuus asukasluvusta turval-
lisuusryhmittäin. (Taajama-aste tarkoittaa taaja-
missa asuvan väestön osuutta koko väestöstä 10 %:n 
tarkkuudella, esim. 5 50,0 - 59,9 %). 
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)(unta Liikennevezkon 
taso 

Taajainarakenne Valtatiet 

kohtalainen kunnassa valtateitä 
Vtmpel i 
Vuolijokt hyvä useassa osassa kunnassa valtateitä 
CtSä hyvä useassa osassa kunnassa valtatejtä 

Viyr kohtalainen kunnassa valtatejtä 
LUOOflefl useassa osassa 

C-1attLla tyydyttävä iso keskus 
Jalasärvj pitkin maanteiden vartta valtatiet hakovat 
Uc,mantsL iso keskus ja pitkin maanteiden vartta 
Va1a tyydyttävä iso keskus kunnassa valtatejtä 
Vpa1s)r'/1 iso keskus ja pitkin maanteiden vartta 
Rnko valtatiet 	halkovat 
Xhe1,svaara pitkifl maanteiden vartt 
P( 	tkaa 

Taulukko 5.7-2 Kuntien liikenneturvalljsuuteen vaikuttavien 
tekijöiden vertailu sen jälkeen, kun taajama- 
asteen vaikutus on eliminoitu. 

5.8 KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖSELVITYS, LIIKENNEMINISTERIö V. 1987 /14/ 

Selvityksen päätarkoituksena oli tutkia kuntatasolla eri kunnan 
l toimialoilla tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Tarkoituksena 

oli myös löytää riippuvuuksia tehdyn työn ja liikenneturvalli-
suuden muutosten välillä. Suoritettujen tarkastelujen perus- 

I 

	

	teella on kuitenkin vaikea osoittaa yhden yksittäisen tekijän 
vaikutusta turvallisuuteen. 

Selvityksessä tarkasteltiin myös yleensä onnettomuuskehitystä 1 	 ja riskejä kuntatasolla. 

Onnettomuusrjski -käsitteellä tarkoitetaan henkilövahinko-on-
nettomuuksia 1.000 asukasta kohti. Tarkastelujen perusteella 
kuntien sijainti ja asukasluku vaikuttavat liikenneturvallisuu-
teen. Suurimmissa kaupungeissa (yli 140 000 as) onnettomuusris-
ki on yleensä pienempi kuin pienemmissä kunnissa ja kaupungeis-
sa. Samanlainen suuntaus on myös onnettomuuskehityksessä. Alle 
10 000 asukkaan kunnissa onnettomuusriski on pienempi kuin kes-
kikokoisissa kunnissa ja kaupungeissa (10 000 - 140 000 as). 

Kevyen liikenteen onnettomuuksia tarkasteltaessa todettiin kun-
nan koon vaikuttavan kevyen liikenteen suhteelliseen liikenne- 
turvallisuuteen. Kevyen liikenteen kannalta onnettomuusriskit 
ovat suurimmat keskisuurissa kaupungeissa. Pienehköissä kunnis-
sa kevyen liikenteen liikennesuoritteet ovat niin pieniä, että 
myös onnettomuusmäärät jäävät alhaisiksi. 
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HENKILOVAHINKOON JOHTANEET ONNETTOMUUDET 
KOKO MAASSA 

2.5 arvioitu tilastointimuutoksen vaikutus 

y.75 
2  

v.6O 

--- 	- Ev.85 
1.5 - 	- 	_ 	 - 

onn/I000as 
-, 

\ 	'\ 	\ 

________ 

1 \ 	\ 	j\ 

0.5 

\ 
\ 	\ 

\ 	'\ 	\ 
\ =\ 

0 
\ 	[\ 

——i —i 
alle 	4000- 	10000- 	20000- 	40000- 	yli 
4000 	10000 	20000 	40000 	140000 	140000 

kuntaryhmä 	(as) 

Kuva 5.8-1 	Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet kuntaryh- 
mittäin koko maassa (onn./1000 as.) 

HENKILÖVAHINKOON JOHTANEET ONNETTOMUUDET 
LÄÄNEI TTA IN 

2.5 

2 

1.5 

onn/l000as 
1 

0.5 

v.75 

v.60 

D v.85 

 

Uusi Turku Hme Kymi Mik- P.Kar- Kua Keski Vaasa Oulu Lappi 
maa 	keli 	jala pia Suomi 

Pori 

1ani 

 

Kuva 5.8-2 	Henkilövahjnkoon johtaneet onnettomuudet läänoit- 
täin (onn./1000 as.). 
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5.9 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS, TVH V. 1985 

Tutkimusmenetelmä ja tulosten luotettavuus 

Onnettomuuksien tuloa tilastoihin vuosina 1983-85 tutkittiin 
lähettämällä henkilökohtainen kyselylomake 30.000:lle 13-64 
vuotiaalle. Tiedot saatiin 21.400:sta vastaajasta ja 4.450:sta 
onnettomuustapauksesta. 

Kyselyn suoritustavasta johtuen tulokset koskevat niitä onnet- 

I  tomuuksia, joissa on ollut mukana 13-64 vuotiaita. Tällöin 
tutkimuksen perusteella ei voida luotettavasti arvioida tie- 
liikenneonnettomuuksien kokonaismäärää. Onnettomuustyyppi- ja 

I 

	

	paikkaryhmittelyissä voi olla systemaattista virhettä, koska 
käsitteet ovat epäselviä vastaajille. 

Kyselyssä tiedusteltiin ilmoitusta vakuutusyhtiöille riippu-
matta siitä, maksettiinko onnettomuudesta korvauksia tai mikä 
oli vakuutuksen tyyppi. LVY:n tilasto perustuu pakollisesta 
liikennevakuutuksesta maksettuihin korvauksiin. Kyselyn tie- 

I 

	

	doilla saadaan vakuutusyhtiöiden liikennevakuutustilastoille 
liian suuri peittoprosentti. 

I 	Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilastoissa on oletettu 
olevan niiden onnettomuuksien, joista vastaaja on ilmoittanut 
poliisin tehneen kuulustelupöytäkirjan tai kirjallisia muis- 
tiinpanoja. Ehkä-tapauksia ovat ne, 	joissa vastaaja ei ollut 

1 	varma muistiinpanoista tai poliisin paikallakäynnistä. 

Tilastokeskuksen tilaston edustavuus 

Kaikista 	onnettomuuksista 	tulee 	Tilastokeskuksen tieliiken- 
neonnettomuustilastoon n. 	26-30%. 	Vammoihin 	johtaneista tulee 
tilastoon 45-52 %. 

Yleisillä teillä 	tapahtuneista 	onnettomuuksista 	tulee 	tilas- 

toon n. 

	30 %, 	vammoihin 	johtaneista 	n. 	50 	%. 	Verrattuna v. 
1980 tehtyyn 	tutkimukseen on 	Tilastokeskuksen tilaston peit- 
tävyys parantunut 	katujen osalta. 	Ero yleisten teiden 	ja ka- 
dulla tapahtuneiden onnettomuuksien tietoon 	tulossa on nykyi- 
sin vain muutama prosenttiyksikkö. 

Yleisesti 	ottaen 	on Tilastokeskuksen tilaston peittävyys hie- 
man parantunut. 	Erot 	eri 	viikonpäivinä 	ja 	vuorokauden aikoina 
tapahtuneiden 	onnettomuuksien 	tietoon tulossa ovat 	tasoittu- 
neet. 

Parhaiten 	on 	tilastossa 	sellainen 	onnettomuustyyppi, 	jonka 
seuraukset ovat vakavia ja osapuolina moottoriajoneuvoja: 	ris- 
teysonnettomuus tiellä 	tai 	kadulla. 	Polkupyöräonnettomuuksien 
todellista määrää 	ei 	voida 	luotettavasti 	arvioida Tilastokes- 
kuksen tietojen avulla, 	sillä sen edustavuus on alle 	15 %. 	Jos 
polkupyöräonnettomuus 	on 	sattunut 	pyörätiellä on edustavuus 
vieläkin alhaisempi, 	5-10 %. 	Moottoriajoneuvojen yksittäison- 
nettomuuksien tilastoitu osuus on myös alhainen, 	n. 	20 %. 

1 
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1 
Erot Tilastokeskuksen tilastoissa Etelä-, Keski- ja Pohjois- 
Suomen välillä olivat pienempiä kuin odotettiin, Keski-Suomes-
sa peittävyys oli 3-4 %-yksikköä parempi kuin Etelä- ja Poh-
jois-Suomessa. 

I Liikennevakuutusyhdistyksen tilasto 

Liikennevakuutusyhdistyksen tilaston edustavuus on n. 70 %. 

I 
"Ehkä-tilastoitu" -tapauksista ilmeisesti suurin osa on tosi-
asiassa tilaston ulkopuolella. Vammoihin johtaneista onnetto-
muuksista 75-85 % on LVY:n tilastossa. Ulkopuolelle jäävät 
erityisesti kevyen liikenteen vahingot. 

1 	Yleisillä teillä ja kaduilla tapahtuneiden onnettomuuksien 
tietoon tulossa ei ole kovin suuria eroja. Vuodesta 1980 vuo-
teen 1985 ei tilaston peittävyys ole muuttunut, kun vertailu- 
kohtana käytetään v. 1980 ruokakuntahaastattelua. 

1 
1 
[1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
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Tilastojen edustavuusprosentit 

Tilastokeskus 	LYY:n tilasto 

0HEHL 	EI 	OHEHKÄ EI 

KAIKKI 0NXEU4tJUDET 25 5 70 67 II 	21 

Vajemoihin johtanut 45 7 48 72 14 	14 
Vain 	maisuusvahinkoihin johtanut 19 4 77 66 11 	23 

Taoahtumaoaikka 
TYL:n te 28 4 67 67 11 	22 
Katu 27 4 69 74 10 	16 
Yksityistie 15 7 78 56 15 	27 
Pyörätie 5 10 85 25 21 	54 
4ivalue 11 5 84 67 13 	20 

Vajmnoihin johtaneet onnettociiudet 
TVL:n tiellä 53 4 43 75 15 	10 
Kadulla 53 5 43 74 14 	12 

Onnettomuustyyppi (vrt 1980) 
0,2, 	linjaonnettu.ss 24 3 73 75 11 	14 
1,3,5, 	risteys 35 3 62 75 11 	14 
6,7, 	jalankulkija 40 3 57 55 21 	24 
8, 	yksittäis 15 3 82 42 13 	45 
9, 	muu onnettomuus 17 5 78 66 12 	22 

Onnettomuustyyppi 
jalankulkijaonnettnuus 35 7 58 56 24 20 
polkupyörä 10 11 79 34 19 47 
linja 23 3 73 78 10 12 
risteys 38 3 59 84 9 7 
yksittäiscnnetoouus 15 2 82 43 11 46 
muu onnettuus 21 4 74 70 11 19 

Oman osapuolen kulkutapa 
jalankulkjja 23 6 71 46 26 25 
poikupvöräilijä 6 12 82 30 21 50 
Henkilö-. pakettiairto 26 2 72 74 8 19 
Kuoroa-, 	linja-auto 30 13 57 50 43 7 

29764 612316 

Taohtumapäjvä 
arkipaiva 25 4 71 70 12 18 
viikonloppu 29 4 67 70 11 19 

Tapahtunayppäristö 
haja-asutus 28 5 69 62 13 25 
taaja-asutus 22 4 74 70 11 19 

Oman osamuolen matkan tarkoitus 
tyi*oatka 21 5 74 71 12 	17 
työasiointimatka 32 1 67 78 11 	11 
koulunatka 13 6 81 43 24 	33 
Ostos- tai asiointimatka 22 3 75 74 8 	18 
vierailu tai vapaa-ajamatka 27 4 69 65 13 	22 

u matka 36 5 59 76 9 	15 

Maantieteellinen sijainti 
(tela-Suani 25 3 72 72 11 	17 
Keski-Suani 28 5 68 65 14 	21 
Pohjois-Suani 24 3 74 69 8 	22 

Taulukko 5.9-1 	Onnettomuustilastojen edustavuusprosentit eri 
tavoin jaoteltuna. 	"Ehkä" -sarakkeen ilmoittama %-osuus voi 
olla kokonaan tai osittain mukana tilastoissa. 
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6. 	KAAVOJEN TARKISTUSLISTAT JA TOIMENPITEIDEN VAIKUTUSMATRIISIT 

6.1 Tarkistuslistat /33/ 

Vuonna 1974 on Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa laadit-
tu kaavojen tarkistuslista liikenneturvallisuuden huomioon 
ottamiseksi. Samantapainen lista on laadittu myös Vaasassa 
Vaasan läänin 1 i ikenneturval 1 isuuslautakunnan, 1 i ikenneminis-
teriön, Vaasan lääninhallituksen, ympäristöministeriön ja 
Suunnittelukeskus Oy:n yhteistyönä. Tarkistuslistojen yhtey-
teen on myös liitetty yleisiä suunnitteluohjeita. 

Helsingin aiemmin laaditussa tarkistuslistassa on 53 kohtaa, 
jotka jakaantuvat pääotsikoiden maankäyttö, kevytliikenne ja 
autoliikenne alle. Jokaisesta tarkistuslistan kohdasta tarkis-
tetaan, täyttääkö suunnitelma asetetun vaatimuksen. Kunkin 
kohdan vieressä on kolme neliötä, jotka täytetään seuraavasti: 

- 1, jos vaatimus on täytetty suunnitelmassa täysin 
- 2, jos vaatimus täyttyy vain osassa suunnitelmaa tai vain 

osittain 
- 3, jos vaatimus ei täyty laisinkaan. 

Jokaisesta kohdasta, jos rasti on merkitty ruutuun 2 tai 3 
tulee tarkistuslistan mukaan laatia selvitys siitä, missä ja 
miksi vaatimusta ei ole voitu suunnitelmassa täyttää. 

Hyvin samantapaisesti on laadittu myös Vaasan tarkistuslista. 
Lista sisältää 32 kohtaa, jotka jakaantuvat otsikoiden yleiset 
asiat, maankäyttö, kevytliikenne, autoliikenne, joukkoliikenne 
alle (liite 1). Tarkistuslistassa on kohdittain esitetty lii- 

I kenneturvallisuuden kannalta ensisijainen tavoite, jonka täyt-tyminen merkitään viereiseen ruutuun. Mikäli tavoite ei täyty, 
toissijaisena ratkaisuna voidaan osalle kaava-aluetta hyväksyä 

I 
3lemman asteen tavoitteen täyttyminen. Kohdista, joissa kum-
pikaan tavoite ei täyty, tulee laatia selvitys, missä ja miksi 
avoitetta ei ole voitu suunnitelmassa täyttää. 

Molemmat edellä mainitut tarkistuslistat vaativat vähän työtä, 
jos liikenneturvallisuusasiat ovat kunnossa. Siinä tapaukses-
sa, jos liikenneturvallisuusasioita ei ole otettu riittävästi 
huomioon, joudutaan laatimaan erillisiä selvityksiä erillisil-
le liitteille. Tämän vuoksi tarkistuslistan käyttö on osin 
liian työlästä. Parempana vaihtoehtona voitaisiinkin harkita 
muistilistan perustamista kaavoittajan käyttöön. Muistilistas-
sa olisi samantapaiset hyvät asiat mainittuna vastaavilla 
luokituksilla. Muistilista sisältäisi kustakin ohjeellisesta 
asiasta esimerkin ja arvion turvallisuutta parantavista vaiku-
tuksista. 

6.2 Vaikutusmatriisit 

Li ikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutuksesta onnettomuuk-
sien vähenemiseen on laadittu erilaisia vaikutusmatriiseja 
yleisen tiedon ja kokemuksen pohjalta. Seuraavassa on esitetty 
vaikutusmatriisi, johon on yhdistetty erilaisista aiemmin laa-
dituista matriiseista toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia. 
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ONNETTOMUUDEN TYYPPI 

Toimenpide Sanat Risteäniinen Jalan- Polku- Kohtaamis-, 
ajosuunnat t. kääntym. kulkija pyrä suistumis-, 

muut onn. 

YLEISKAAVA/OSAYLEI SKAAVA 

Ohikulkutien rakentaminen 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
Katuverkon jäsentäininen 0.80 0.50 0.50 0.50 0.70 
Hidaskatu 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
Pihakatu 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
Väistäniisvelv. järjestelyt 0.90 0.40 1.00 0.90 0.90 
Yksisuuntaistaminen 0.70 0.60 0.80 0.70 0.80 
Läpikulkuliik. estäminen 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
Kulkuyhteyksien muuttam. 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Eritasoliittymä 0.70 0.50 0.30 0.80 1.00 
Eritasoristeys 0.50 0.50 0.30 0.50 1.00 

ASEMAKAAVA 

Kevytliikenteen väylä 1.00 1.00 0.80 0.60 1.00 
Jalkakäytävä 1.00 1.00 0.70 1.00 1.00 
Alikulku t. ylikulku 1.00 1.00 0.70 0.60 1.00 
Keskikorokkeeli inen 
suojatie 1.00 1.00 0.70 0.90 1.00 
Suojatien kohdalla 
kavennettu ajorata 1.00 1.00 0.80 0.90 1.00 
Korotettu suojatie 1.00 1.00 0.50 0.30 1.00 

Taulukko 6.2-1 	Vaikutusmatriisi kaavoitukseen liittyvistä toimenpiteistä. 
Toimenpiteen vaikutus tietyntyyppisiin onnettomuuksiin ker-
toimena i lmai stuna. 



Liite 1 

KAAVOITLKSEN UU<ENNETURVALUSUIJS 
Muistillsta 

1 YLEISET ASIAT 
1.1 Nykytilanteen ongelmat 
1.2 Parannustoimenpiteet 
1.3 Aikais'mpien suunnitelmien tavoitteet 
1.4 Liikennesuunnitelman tarpeellisuus 
1.5 Yleise 	tiet kaava-alueella 
1.6 Muut liikennealuevaraukset kaava-alueella 
1.7 Viranomaisyhteydet 
1.8 Vaiheittain toteuttaminen 

2 MAANKYTT, TOIMINTOJEN SIJOITTAMINEN 
2.1 Autoliikenteen minimointi/maankäyttö 
2.2 Taajarnan kasvusuunta 
2.3 Peruspalveluiden sijoitus 
2.4 Autoliikennettä aiheuttavien toimintojen sijoitus 
2.5 .Jalankulkua aiheuttavien toimintojen sijoitus 
2.6 Puistojen ja leikkipaikkojen sijoitus 
2.7 Pysäköintipaikkojen riittävyys ja sijoitus 

3 KEVYT LIIKENNE 
3.1 Verkon jatkuvuus, jäsentely 
3.2 Pääväylien raitit 
3.3 Kokoojaväylien jalankulku ja pyöräily 
3.4 Liityntäväylien jalankulku ja pyöräily 
3.5 Pääväylien risteämiset 
3.6 Liikuntaesteisten kulkeminen 
3.7 Näkemäalueet 

4 AUTOLIIKENNE 
4.1 Verkon jäsentely 
4.2 Läpikulkuliikenne 
4.3 Paikallisväylien pituudet 
4.4 Liittymävälit 
4.5 Liittymien näkemät 
4.6 Huoltoliikenne 

5 	 .JOUKKOLIIKENNE 
5.1 	.Joukkoliikennepalveluiden edellytykset 
5.2 	Linjaston häiriöt asutukselle 
5.3 	Etäisyydet pysäkeille 
5.4 	Pysäkkien tilavaraukset 

MUITA TARKISTETTA VIA ASIOITA 

Liikennejärjestelyiden tilavaraukset 
Suoja- ja melualueet 
Kaavatalous 



LÄHDELUETT ELO: 

/1/ 	Autoliikenne taajamien suunnittelussa ja eriastei- 

sessa kaavoituksessa. Sisäasiainministeriö, Kaa-
voitus-ja rakennusosasto,Tiedotuksia 1978.(Luku 4) 

/2/ 	Farthinder i bostadomrAdet. Trafiksäkerhetsverke, 
Rapport Nr. 4, 1982. (Luku 4). 

/3/ 	Gunnarsson S.Olof, Strategies for reduction of 
traffic risks trough urban and traffic planning. 

TACTH, meddelande 1987:5. Stockholm 1987.(Luku 4). 

/4! 	Gunnarsson S.Olof, Lindström S., Vägen till trafik- 

säkerhet 1970. (Luku 4). 

/5/ 	Himanen V., Kuntien liikenneturvallisuuteen vaikut- 

tavat tekijät.VTT, Tiedote 579.Espoo 1986.(Luku 1). 

/6/ 	Himanen V., Kulmala P., Suomen kuntien liikennetur- 
vallisuus vuosina 1979-1981. VTT, Tiedote 307. 

Espoo 1984. (Luku 1). 

/7/ 	Irjalankatu, Hidaskadun seurantatutkimus. Ympäristö- 

ministeriö, Li ikenneministeriö, Liikenneturva, Tam-

pereen kaupunki, Suunnittelukeskus Oy 1988.(Luku 4). 

/8/ 	Johannessen S., Sivutien kanavointi, suojatien valo- 
ohjauksen, STOP-merkin sekä jalankulku-ja pyörätei-

teiden liikenneturvallisuusvaikutukset yhteispoh-
joismaisten tutkimusten vtlossa. EMMA-Raportti 6, 

Helmikuu 1982. (Luku 4). 



/9/ 	Kajatie J., Kaupunkialueen liikenneonnettomuuksien 
riippuvuus katu—ja 1 iikenneolosuhteista. Dipiomityö 
TTK 1969. (Luku 4). 

/10/ 	Kaupunkiliikenteen suunnittelu. Kaupunkiliiton 
käsikirja ja tutkimuksia C 7. (Luku 4). 

/11/ 	Kaupunkien liikenneturvallisuuden suuunnittelu. 
Kaupunkiliito käsikirja ja tutkimuksia C 9. 
(Luku 4). 

/12/ 	Kraay 3., Bakker M.G., Experimenten in Verblijfs- 
ruimten. Institute for Road Safety Research, 
Leidschendam(Netherlands) 1984. (Luku 4). 

/13/ 	Kunnan liikenteen yleissuunnitelma. Sisäasiainmi- 
nisteriö,Kaavoitus—ja rakennusosasto 1975. (Luku 4). 

/14/ 	Kuntien liikenneturvallisuustyöselvitys 1986. Lii- 
kenneministeriö, julkaisu 21/87. Helsinki 1987. 
(Luku 1). 

/15/ 	Liikenneturvallisuus. Muotka 1., Lähiympäristön lii- 
lenneturvallisuus. TTK Li ikennetekni ikka, liikenne— 
tekniikan seminaari 1983-1984, julkaisu 58. Otaniemi 
1985. (Luku 4). 

/16/ 	Lyly S., Mantere 3., Liikenneturvallisuus. TTK Lii- 
kennetekniikka, opetusmoniste 4. Otaniemi 1982. 
(Luku 4). 

/17/ 	Mäntynen 3., Ernvall T., Hartikainen 0—P., Pihakadut 
ja hidaskadut. TTKK, Tie—ja Liikennetekniikka, jul-
kaisu 58. Tampere 1983. (Luku 4). 



/18/ 	OECD:Road Research. Traffic safety in residential 
areas. Paris 1979. (Luku 4). 

/19/ 	Peltola H., Kaavoitus ja taajamien liikenneturvalli- 
suus. VTT Tutkimus 113. Espoo 1982. (Luku 1 ja 4). 

/20/ 	Pienten taajamien liikenneturvallisuusselvitys. Tie— 
ja vesirakennushal 1 itus ,Li ikennetoimisto.TVH 741949. 
Helsinki 1982. (Luku 4). 

/21/ 	Prinsiper för trafiksanering med hänsyn till trafik- 
säkerhet. Chalmers tekniska högskola, meddelande 
55-1972. (Luku 4). 

/22/ 	Rakennettujen alueiden liikennejärjestelmän kehit- 

täminen. Sisäasiainministeriö, Kaavoitus—ja raken-
nusosasto 1975. (Luku 4). 

/23/ 	Rauhala V., Pihakadut, ennakkokopio —81 TTK:n R— 
osaston ].iikennetekniikan julkaisusarjan raportis-
ta. 31.1.1981. (Luku 4). 

/24/ 	Rytilä P., Liikenneturvallisuus yhdyskunnan suun- 

nittelussa. INSKO 73-78 	Tavoitteena turvallinen 

liikenneympäristö 1979. (Luku 4). 

/25/ 	Sanaksenaho S., Liikenne—ja kaupunkisuunnittelun 

vaikutus ii ikenneturvallisuuteen. Väestöpoli it-

tisen tutkimuslaitoksen, julkaisujasarja N:o 23 

1970. (Luku 1 ja 4). 

/26/ 	Saresma V—P., Eräitä Helsingin liikenneonnettomuuk- 

sien on,inaispiirteitä. 1985. (Luku 1). 



1 
I 	/27/ 	Saresma V-P., Liikenneturvallisuuden parantaminen 

katuverkossa. INSKO 73-78 : Tavoitteena turvallinen 

liikenneympäristö 1979. (Luku 4). 

/28/ 	Trafikksanering-aktuelle tiltak. Nordisk vegteknisk 
förbund, Rapport nr 11:1980. (Luku 4). 

/29/ 	Trafikanters skaderisiko i bytrafikk. Transporteko- 

• 	 nomisk institutt. Oslo 1980. (Luku 1). 

/30/ 	Tuomola P.,Tutkimus kaavoituksen vaikutuksesta lii- 
kenneturvallisuuteen. Diplomityö TTK 1979. 
(Luku 1 ja 4). 

/31/ 	Tutkimus etuajo-oikeusjärjestelyjen liikenneturval- 
lisuudesta. Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnittelu-
virasto, julkaisu LB 5/86. (Luku 4). 

/32/ 	Woonerf.ANWB:Road Safety Directorate 1980.(Luku 4). 

/33/ 	Kaavoituksen 	liikenneturvallisuusohjeita. Vaasan 
läänin ii ikenneturvallisuuslautakunta, Li ikennemi-
nisteriö, Vaasan lääninhallitus, Ympäristöministe-
riö, Suunnittelukeskus Oy 1988 (luku 6). 



KIRJALLISUUSSELVITYS: MUUT LÄPIKÄYDYT KIRJAT 

1 	* Beslutsmetod för trafiksäkerhetsätgärder i 

ter. TFD Dnr:31/79-52. VBB September 1981. 

* Cerwenka P., Henning-Hager U.,Verkehrssicherheit 

in Wohngebiete. Forschungsberichte der Bundesari-

stait fur Strassenwesen. Bereich Unfallforschung 
Bergisch Gladbach, Dezember 1984 

I 	* Fysisk planlgning och trafikplanering i tätortet. 
Nordiska kommitten för transportforskning,Publi-

kation nr. 39:1982. 

* Gunnarsson S. Olof, Nya vägar för trafikplanering 

i stäclen med hänsyn till säkerhet och miljö.TACTH 

meddelande 1983:1. 

* Helsingin ja Tukholman liikenneturvallisuusvertailu. 

Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto, 

Liikennesuunnitteluosasto, julkaisu LB: 2/78. 

* Himanen V.,Kaupunkiliikenteen turvallisuus.Helsingin 

teknillinen korkeakoulu, Li ikennetekni ikka, julkaisu 

51. Otaniemi 1981. 

* Kallberg V-P., Salusjärvi M.,Trafiksäkerhetseffekten 

av gng-och cykelvägar. VTT meddelande 58. Espo 1982. 

* Leden L.,Effekt av gatuutformning och reglering i tä-

tort.VTT meddelande 828. Espo 1988. 

1 	 * Saarnivaara V-P., Cross Section Design of Residential 

Streets Based on Meetings Between Motor Vehicles.Acta 

Polytechnica Scandinavia. Ci 87. Helsinki 1988. 



* Sikkerhedsmaessing effekt vejledning for vejbesstyrel-
ser. Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforans-
taininger. Vejdirektoratet, Juni 1981. 

* Trafikplanering i nordiska tätorter. Nordiska vägtek-
niska förbundet, rapport nr. 32:1980. 

* Trafikksanering. Sköyen / Oppsal—Omrdet. Oslo by-
plankontor, Juni 1973. 

* Unfall—und Sicherheitsforschung Strassenverkehr. 
Verkehrssicherheitsarbeite in den Kommunen. Heft 62 
1987. 

* Taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen kuntien 
ja TVL:n välisenä yhteistyönä. TVH, Suomen Kaupunki-
liitto, Suomen Kunnallisliitto, Finlands Svenska 
Kommunförbund 1980. 

* Liikenneturvallisuuden alueellinen parantaminen kuntien 
ja TVL:n yhteistyönä. TVH, Suomen Kaupunkiliitto, Suo-
men Kunnallisliitto, Finlands Svenska Kommunförbund 
1988. 



LIITE 	ESIMERKIT JA KOKEMUKSET 
ERI KAAVATASOILLA 
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YLEISKAAVATASO 

12.12.88 	 Page 

Kirja: 	24 Yleisk: 	1 T*l: 0 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SF Osaylk: 	1 T*2: 1 Tayd. alue: 	1 
Vuosi: 79 Oetalj: 0 T*3: 1 Vanha alue: 0 

T4'4: 	1 Kaikki al.: 0 
1W5: 1 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvaus: liikenteen erottelun eri muodot 
Kokemus: Ympäristän paraneminensaneerauksien riitaisuus,raskas ja hidas prosessi 

Tutkiniusen tulos: - 

Sivuvaikutuksia : - 

Kirja: 	15 Yleisk: 	1 1*1: 0 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SF Osaylk: 	1 T*2: 1 Täyd. alue: 1 
Vuosi: 85 Detalj: 0 TFf3: 1 Vanha alue: 0 

T#4: 1 Kaikki al.: 0 
T*5: 1 Ei tiedä: 	0 

Toinenpidekuvaus: SCAFT-alkuparäisraportti 1968:Liikennmnustojen erottelu 
Kokemus: - 

Tutkimusen tulos: - 

Sivuvaikutuksia : Moitteita:Yksitoikkoisuuo,ylimitoitus ja vähäiset kontaktimandoil iswdet 

Kirja: 	15 Yleiok: 	1 T14'I: 0 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SF Osaylk: 1 1W2: 1 Täyd. alue: 1 
Vuosi: 85 Oetalj: 1 1*3: 0 Vanha alue: 1 

TW4: 1 Kaikki al.: 	1 
1*5: 1 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvaus: Radburn N.J 1928:Jäsentely,erottelu,pussikadut 
Kokemus: - 

Tutkimusen tulos: Liikemeturvallisuuden menestyksellinen kehitys 
Sivuvaikutukoia : - 

Kirja: 	19 Yleisk: 	1 TWl: 0 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SF Ooaylk: 0 1*2: 1 Täyd. alue: 	1 
Vuosi: 82 Detalj: 0 T*3: 0 Vanha alue: 1 

1*4: 0 Kaikki al.: 	1 
1W5: 0 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvaus: Liikeoneverkon jäsentely 
Kokemus: Liikere,everkkoon muodostuu yhdeiiniicainen liikennevirta 

Tutkimusen tulos: - 

Sivuvaikutuksia : - 

12.12.88 Page 2 

Kirja: 	19 Yleisk: 1 	 1*1: 0 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SF Osaylk: 0 	 1W2: 1 Täyd. alue: 1 
Vuosi: 82 Oetalj: 0 	 1*3: 0 Vanha alue: 1 

T1f4: 0 Kaikki al.: 	1 
TW5: 0 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvauo: tiikenneverkon selkeys 
Kokemus: Synnyttää oikeita ja turvallisia toimintoja 

Tutkinusen tulos: 
Sivuvaikutuksia 

Kirja: 	19 Yleiok: 	1 	 TW'l: 	1 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SF Osaylk: 0 	 TW2: 0 Täyd. alue: 	1 
Vuosi: 82 Oetalj: 0 	 1*3: 0 Vanha alue: 0 

1*4: 0 Kaikki al.: 0 
1*5: 0 Ei tiedä: 	0 

Tsinenpidekuvaus: Toimintojen sijoittelu 
Kokemus: Liikenne.iiänrien ja matkojen väheneoinen,eheitä naankäytän alueita:Turvallisiaiden paraneminen 

Tutkimuoen tulos: - 

Sivuvaikutuksia : - 

Kirja: 	19 Yleiok: 	1 1*1: 1 Uusi 	alue: 1 
Maa: 	SF Osaylk: 	1 TW2: 1 Täyd. alue: 1 
Vuosi: 82 Detalj: 0 T*3: 1 Vanha alue: 0 

1*4: 1 Kaikki al.: 0 
1*5: 1 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvaus: Liikerniemuotojen ersttelu 
Kokemus: Varautuninen riittävän ajoissa tärkeää 

Tutkimuoen tulos: - 

Sivuvaikutuksia : - 

Kirja: 	19 Yleisk: 	1 1*1: 0 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SF Osaylk: 	1 T*2: 0 Täyd. 	alue: 	1 
Vuosi: 82 Detalj: 	1 1*3: 1 Vanha alue: 1 

1W4:1 Kaikkial.:1 
1*5: 1 Ei tiedä: 	0 

Ts imenpidekuvaus: Kulkutapajakautunaan vaikuttaiiiinen 
Kokemus: Joukksliikenteen edut liikemeturvallisuidessa 

Tutkiriusen tulos: - 

Sivuvaikutukoia : - 
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Kirja: 	19 Yleisk: 	1 	 T*l: 	1 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SE Osaylk: 	1 	 1*2: 1 Tayd. alue: 	1 
Vuosi: 	82 Detalj: 	1 	 ThP3: 	1 Vanha alue: 	1 

1*4: 1 Kaikki al.: 	1 
1*5: 1 Ei tiedö: 	0 

Toimenpidekuvaus: Kaavoittajan ja liikennesuurviittalijan yhteistyö 
Kokenus: Kaikilla hyvia kokemuksia liikenneturvailisuuden osalta 

Tutkimusen tulos: - 

Sivuvaikutuksia : - 

Kirja: 	20 Yleisk: 	1 	 T*1: 1 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SE Osayik: 1 	 T*2: 0 Täyd. alue: 	1 
Vuosi: 82 Oetalj: 0 	 1*3: 0 Vanha alue: 0 

T*4: 0 Kaikki al.: 0 
1W5: 0 Ei tieda: 	0 

Toimenpidekuvaus: Toimintojen sijoittelu 
Kokemus: Maära liikennevirran euodonmatkojen maarän ja turvallisuuden tason 

Tutkimusen tulos: - 

Sivuva:kutuksia : - 

Kirja: 	16 Yieisk: 	1 	 1*1: 	1 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SE Osayik: 1 	 T*2: 0 Täyd. alue: 	1 
Vuosi: 82 Detalj: 0 	 1*3: 0 Vanha alue: 0 

1*4: 0 Kaikki ei.: 0 
1*5: 0 Ei tiede: 	0 

Toimenpidekuvaus: Toimintojen sijoittelu 
Kokemus: Ratkaisee syntyväi, liikenteen maaran.laadui ja sui.oitautomisen 

Tutkimusen tulos: - 

Sivuvaikutuksia : - 

Kirja: 	17 Vleisk: 1 	 1*1: 0 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SE Osaylk: 1 	 1*2: 1 TKyd. alue: 	1 
Vuosi: 83 Oetalj: 0 	 1*3: 1 Vanha alue: 0 

1*4: 1 Kaikki al.: 0 
T*5: 1 Ei tiede: 	0 

Toinenpidekuvaum: Erotteluperiaote SCAET:n mukaan 
Kokemus: Todettu liikenneturvaliisi.sjden paraneetinenerityisesti kevyellä liikenteellö 

lutkimusen tulos: 
Sivuvaikutuksia : Haittojakin:kustannukset,tilanpuute,yksitoikkoisuus,yhteistoiminnan vaikeutunin. 

Kirja: 4 	 Yleisk: 1 	 1*1: 0 	 Uusi alue: 1 
Maa: 	SWE 	Osaylk: 1 	 T*2: 1 	 Tayd. alue: 1 
Vuosi: 70 	 Oetalj: 0 	 1*3: 1 	 Vanha alue: 0 

1*4:1 	 Kaikki ei.: 0 
T*5: 1 	 Ei tiede: 	0 

Toimenpidekuvaus: Radburn:New Jersey 1920-1 ,liikenneeuotojen erottelu,1 kokeilu 
Kokemus: 

Tutkimusen tulos: 20v.aikana vain yksi lievaan henkilövahinkoon johtanut onnettomuus 
Sivuvaskutuksia : - 

Kirja: 4 	 Yleisk: 1 	 1*1: 0 	 Uusi alue: 1 
Maa: 	SWE 	Ooaylk: 1 	 1*2: 1 	 Täyd. alue: 1 
Vuosi: 70 	 Oetalj: 1 	 T*3: 1 	 Vanha alue: 0 

1*4: 1 	 Kaikki ei.: 0 
1*5: 1 	 Ei tieda: 	0 

Toimenpidekuvaus: Markbacken:brebro, SCAET:n rmikainen:jäsentely,erottelu ja hierarkia 
Kokemus: - 

Tutkimusen tulos: 3.5v.aikana(l964-67) 11 onnettomuutta:Paikoitusalueet,kokoojakait,ei yhteen onnettomuutta kevytliikenteelle 
Sivuvaikutuksia : - 

Kirja: 25 	 Yleisk: 1 	 1*1: 0 	 Uusi alue: 1 
Maa: 	SE 	 Osaylk: 1 	 T*2: 1 	 Täyd. alue: 1 
Vuosi: 70 	 Oetalj: 0 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 1 

1*4: 0 	 Kaikki al.: 1 
1WS: 0 	 Ei tiede: 	0 

Ts imenpidekuvaus: Liikemeverkon joentaninen 
Kokemus: Ratkaiseva vaikutus turvallisuuteen,sussittava T-liittymia,ei lapikulkujs,yhteyksiem oltava turvallisia 

Tutkimusen tulos: LA(57): ruutuksavaosa 7.7 kertainen oisiett.tiheys,RicInond(-6l):Rwtuksavan 1 iittyma onnett.määrä 2-kert. 
Sivuvaikutuksia : Los Angeles ja Rictaeond epötäydellisiä,koska Iiikenneinäiriö ei huomioitu 1 

Ksrja: 25 	 Yieiok: 1 	 1*1: 0 	 Uusi alue: 1 
Maa: 	SE 	 Osaylk: 1 	 1*2: 1 	 Tayd. alue: 1 
Vuosi: 70 	 Detalj: 0 	 1*3: 1 	 Vanha alue: 1 

1*4:1 	 Kaikkial.:1 
1*5: 1 	 Ei tiede: 	0 

Toimenpidekuvaus: Liikeomemuotojen erottelu 
Kskeeojo: Erityisesti kevyen liikenteen omalla verkslla suuri merkitys turvallisuuteen 

Tutkimuoeo tulos: - 
Sivuvaikutuksia : Toteutus:ensin toimiva kevyen liikenteen verkko,johon ajsneuvsliikenteen verkks 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kirja: 18 	 Yleisk: 1 	 TIfI: 0 	 Uusi alue: 1 
Maa: 	FRA 	Osaylk: 0 	 T*2: 1 	 Tayd. alue: 1 
Vuosi: 79 	 Detalj: 0 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 1 

T*4:0 	 Kaikkial.: 1 
1W5: 0 	 Ei tieda: 	0 

Toimenpidekuvaun: Katuverkon jasentely 
Kokemus: Parantaa asuntoalueen turvallisustta,ulkosyöttäinen jarjeotelma as.aluilla turvallisin 

Tutkimusen tulos: - 
Sivuvaikutuksia : - 

Kirja: 18 	 Yleisk: 1 	 1*1: 0 	 Uusi alue: 1 
Maa: 	ERÄ 	Osaylk: 1 	 1*2: 1 	 Tayd. alue: 1 
Vuosi: 79 	 Detalj: 0 	 T*3: 1 	 Vanha alue: 0 

1*4: 1 	 Kaikki al.: 0 
1*5: 1 	 Ei tiedä: 	0 

loimenpidekuvaus: Liikenteen erottelu 
Kokemus: Ora,ettonuukoia vahentava vaikutus 

Tutkimusen tuloo: - 
Sivuvaikutuksia : - 

Kirja: 30 	 Vleisk: 1 	 T*1: 1 	 Uusi alue: 1 
Maa: 	SE 	 Ooaylk: 1 	 1*2: 1 	 Tayd. alue: 1 
Vuosi: 71 	 Detalj: 1 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 1 

1*4: 0 	 Kaikki al.: 1 
1*5: 0 	 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvaus: Helsinki:Liikennejärjestelmän toiinivuus,lasten turvallisuuden kannalta. 
Kokemus: - 

Tutkimuaen tulos: Helsir*i:Selvä yhteys lasten onn.tiheyden ja alueen liikennejärjestelsän välillä. 
Sivuvaikutuksia : - 

Kirja: 8 	 Yleisk: 1 	 1*1: 0 	 Uusi alue: 1 
Maa: 	SE 	 Osaylk: 0 	 1*2: 1 	 1äyd. alue: 1 
Vuosi: 82 	 Detalj: 0 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 1 

1*4: 1 	 Kaikki ei.: 1 
1*5: 1 	 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvaus: Jalankulku-ja pyärätieverkon rakentaminen 
Kokemus: Tehokkain vaikutus turvall:ouuteen kun:taajeman ulkopuolella,erotuskaista yli 3m ja KV1. alle 21fl3 ajoWvrk. 

Tutkimusen tulos: Onnettomuukoien lasku:jk 37 ja pp 44Z. Moottoriajoneuvo-onnettmnunksissa muutokset vähäisiä 
Sivuvaikutuksia : Kevyenliikenteen reitin pitwden kasvu lisää turvallisuutta 
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Kuja: 21 Yleisk: 0 1*1: 0 	 Uusi 	alue: 0 Kirja: 	17 Yleisk: 0 1*1: 0 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SWE Osaylk: 	1 TW2: 1 	 Tayd. alue: 0 Maa: 	SF Osaylk: 	1 1*2: 1 Tayd. alue: 	1 
Vuosi: 72 Oetalj: 0 1*3: 1 	 Vanha alue: 1 Vuosi: 83 Detalj: 	1 1*3: 0 Vanha alue: 	1 

1*4: 	1 	 Kaikki al.: 0 1*4: 1 Kaikki al.: 	1 
T1f5: 1 	 Ei tieda: 0 1*5: 1 Ei tieda: 	0 

Tsienpidekuvaus: Saneeraus:Goteborg-70,keskustan jako 5 vyiihykkeeseen Toivenpidekuvaus: Sekoittuninen:piha-ja hidaskadut 
Kokemus: - Kokemus: - 

Tutkivusen tulos: Kaikki onnettomuudet väheni 20 %,a)oneuvvsliikeriteen lasku Tutkimusen tulos: Onnettomuuksien vakavuoksien lasku,lapsilla nousua konfliktitilanteiden maarässa,ajoneuvojen nopeus ratkaiseva 
Sivuvaikutuksia : Melutason laoku,ilma puhdistui,jsukksliikenne saamöllisempi Sivuvaikutuksia : Koetaan viihtyisiksi,rnelutassn lasku 

Kirja: 	21 Yieisk: 0 1*1: 0 	 Uusi 	alue: 0 Kirja: 	9 Yleisk: 0 1*1: 0 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SWE Osaylk: 	1 T*2: 1 	 Täyd. alue: 0 Maa: 	SF Osaylk: 	1 T*2: 0 Tayd. alue: 	1 
Vuosi: 72 Oetalj: 	1 1*3: 0 	 Vanha alue: 1 Vuosi: 69 Detalj: 0 1*3: 1 Vanha alue: 1 

1*4: 0 	 Kaikki al.: 0 1*4: 1 Kaikki al.: 
1*5: 0 	 Ei tieda: 0 T*5: 1 Ei tieda: 	0 

Toimenpidekuvaus: Saneeraus:Vaster&s-66,katujen katkaisu 6kpl Tsimenpidekuvaus: Liikenteen harkittu sijoitus,yksisuuntaistaiiiinen ja T-liittymien käyttö 
Kokemus: - Kokemus: - 

Tutkinusen tulos: Ajoneuvoliikenne väheni 15 X,onnettomuuksissa selvä lasku Tutkimusen tulos: Voidaan huomattavasti vaikuttaa onnettsmuusmääriin 
Sivuvaikutuksia : - Sivuvaikutuksia : - 

Kirja: 	16 Yleisk: 0 1*1:0 	 Uusi 	alue: 0 Kirja: 30 Yleisk: 0 1*1:0 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SF Osaylk: 1 1*2: 1 	 Täyd. alue: 0 Maa: 	SF Osaylk: 	1 T*2: 1 Täyd. alue: 	1 
Vuosi: 82 Detalj: 	1 TW3: 0 	 Vanha alue: 1 Vuosi: 71 Oetalj: 	1 1*3: 0 Vanha alue: 1 

T*4: 0 	 Kaikki al.: 0 1*4: 1 Kaikki ei.: 	1 
1*5: 0 	 Ei tiedä: 0 1*5: 0 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvaus: Saneeraus:katuverkon ivdelleen järjestelyt Toimenpidekuveus: Pääteille tulevien liittyieien määrän rajoittaminen 
Kokemus: - Kokemus: - 

Tutkimusen tulos: Väster8s:kaikki ormiet. väheni 40%, Lontoo:jk.onnet. väheni 53%, Helsir*i:kaikki oreiet.väheni 33% ja 20% Tutkimusem tulos: Tanner(Engl-53):vähentää onnettomuusastetta.kanden almmrian luokan tien yhdistäminen 	alensi on.astetta 30% 
Sivuvaikutuksia : Melu ja saasteet vahenivät humiiattavasti,asukkaat kokivat myönteiseksi Sivuvaikutuksia : - 

Kirja: 	16 Yleisk: 0 1*1: 0 	 Uusi 	alue: 0 Kirja: 	7 Yleisk: 0 T*l: 0 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SF Osaylk: 	1 T*2: 1 	 Täyd. alue: 0 Maa: 	SF Osaylk: 	1 1*2: 1 Täyd. 	alue: 	1 
Vuosi: 82 Oetalj: 	1 1*3: 	1 	 Vanha alue: 1 Vuosi: 88 Detalj: 	1 1*3: 1 Vanha alue: 1 

TW4: 1 	 Kaikki al.: 0 TW4: 1 Kaikki al.: 	1 
1*5: 	1 	 Ei tiedä: 0 1*5: 1 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvaus: Autottomat keskustat 	 Toimenpidekuvaus: Hidaskatu 
Kokemus: - 	 Kokemus; - 

Tutkimusen tulos; Göteborg:kaikki onnet. väheni 20%, Lund:kaikki onnet. väheni 40%, Uppsala:väheni jk 5%,pp 2%,auts 11Z,kes Tutkimusen tulos: 80% vastaajista koki liikenneturvallisuudem parantuneen,kuten myös kaikki koulut ja päiväkodit alueella 
Sivuvaikutuksia : Melun ja ilman epäpuhtauksien lasku,ynipäristön monipuolisttaninen 	 Sivuvaikutuksia 	Negatiivista:Bussinkuljettajat,kurnrossapito,kauppiaat Positiivista:seluhaittojen väheneminen 
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Kirja: 28 	 Yleisk: 0 	 1*1: 0 	 Uusi alue: 0 
Maa: 	SWE 	Osaylk: 1 	 1*2: 1 	 Tayd. alue: 0 
Vuosi: 80 	 Detalj: 1 	 1*3: 1 	 Vanha alue: 1 

1*4: 1 	 Kaikki al.: 0 
1*5: 1 	 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvaus: Saneerausta:katujenkatkaisu ja läpiajskielto(Helsinki 74-76) 
Kokemus: Tukholmassa samansuuntaisia tuloksia,vsikea todeta tarkasti tietyn toinienpiteen vaikutus. 

Tutkimusen tulos: Haaga-Oulaikylä:n4OZ lasku saneerausalueella 2v jälkeen,asukkaat kokivat alueen turvallisemaksi 
Sivuvaikutuksia : Liikeronenääran lasku alueella,melutason lasku,kauppiaiden vastustus,asukkaat kokivat myönteisenä 

Kirja: 3 	 Yleisk: 0 	 1*1: 0 	 Uusi alue: 0 
Maa: 	SWE 	Osaylk: 1 	 1*2: 1 	 Täyd. alue: 0 
Vuosi: 87 	 Oetalj: 0 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 1 

1*4: 0 	 Kaikki al.: 0 
1*5: 0 	 Ei tiedä: 	0 

Tommenpidekuvaus: Tanska:Kiöpenhamniina(bsterbro) 75-79, Saneeraus(nopeusrajstukset katujen katk.) 
Kokemus: - 

Tutkimusen tulos: 3-vuoden jälkeen loukkaantuneiden henkilöiden määrä oli vähentynyt 54 
Sivuvaikutuksia 	- 

Kirja: 3 	 Yleisk: 0 	 1*1: 0 	 Uusi alue: 1 
Maa: 	5MK 	Osaylk: 1 	 TW2: 1 	 Täyd. alue: 1 
Vuosi: 87 	 Oetalj: 0 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 0 

1*4: 0 	 Kaikki al.: 0 
T*5: 0 	 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvaus: Englanti:Cunbernauld 73-74 uusi alue(erottelu ja jäsentely) 
Kokemus: - 

lutkimusen tulon: Onviettomuusluvut 25-30% alempia kuin 'perinteisillä' alueilla 
Sivuvaikutuksia : - 

Kirja: 3 	 Yleisk: 0 	 1*1: 0 	 Uusi alue: 0 
Maa: 	SWE 	Osaylk: 1 	 T*2: 1 	 Täyd. alue: 0 
Vuosi: 87 	 Oetalj: 1 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 1 

1*4: 0 	 Kaikki al.: 0 
1*5: 0 	 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvauo: Nollaoti:leidschendams 85. Saneeraus(uudelleen jäsentely,erottelu,vyöhytkeet) 
Kokemus: - 

Tutkinuoen tulos: Orninettomuusaste putosi n.Z 
Sivuvaikutuksia : - 
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Kirja: 	27 Yleisk: 0 	 T*l: 0 Uusi 	alue: 0 Kirja: 	16 Yleisk: 0 	 1WI: 0 	 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SF Osaylk: 0 	 T*2: 1 Tayd. alue: 0 Maa: 	SF Osaylk: 0 	 1*2: 0 	 1ayd. alue: 1 
Vuouj: 	79 Detalj: 	1 	 1*3: 0 Vanha alue: 1 Vuoo: 82 Oetalj: 1 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 1 

1*4: 0 Kaikki al.: 0 1W4: 	1 	 Kaikki al.: 	1 
1*5: 0 Ei tieda: 0 1*5: 1 	 Ei tiedä: 	0 

Toirnenpidekuvaus: Liikermnesaneeraus:(Haaga-Oulunkylä)Ajokieltokatujen katkaisu,opastus Toimenpidekuvaus: Hollanti:Ensched,Woonerf-malli sekoittuninen 
Kokemus: Aiheuttaneet laajaa mielipiteen vaihtoa. Kokemus: - 

Tutkimusen tulos: Haaga:turvallisuuden nousksi koettu ri.408. Olunkylä:alueella onnettunuudet väheni 33% Tutkimusen tulos: 93% asukkaista suhtautui myönteisesti50% piti turvattomana jalankulkijsille 
Sivuvaikutuksia : Melutason lasku.erilaiset nielipiteet,ajoreittien muutoksia Sivuvaikutsksia 

Kirja: 	15 Yleisk: 0 	 1*1: 0 Uusi 	alue: 1 Kirja: 	4 Yleisk: 0 	 TWl: 0 	 Uusi 	alue: 0 
Maa: 	SF Osaylk: 0 	 T*2: 0 Täyd. 	alue: 1 Maa: 	SWE Osaylk: 0 	 TW2: 1 	 Täyd. alue: 0 
Vuosi: 85 Oetalj: 	1 	 1*3: 0 Vanha alue: 1 Vuosi: 70 Oetalj: 	1 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 1 

TIP4: 	1 Kaikki al.: 1 T*4: 0 	 Kaikki al.: 0 
1*5: 1 Ei tiedä: 0 TW5: 0 	 Ei tiedä: 	0 

loimenpidekuvaus: Woonerf-inalli:Liikerwiemuotojen sekoittuninen Toisenpidekuvaus: VästerAs:Oideonsberg, katujen katkaiou ja erillisen jk.-ja pp-verksn pararmnus 
Kokemus: ? Kokemus: - 

Tutkimusen tulos: - Tutkimusen tulos: Orm,ettoeejuksien vähentyminen v.67-68 oli 27:stä 21:een,henkilövahingot lieventyneet 
Sivuvaikutuksia : - Sivuvaikutuksia : Kauppiaiden ankara vastustus,asukkaat kokivat positiivisena tienkäyttäjät negat. 

Kirja: 	19 Yleisk: 0 	 1*1: 0 Uusi 	alue: 1 Kirja: 25 Yleisk: 0 	 1*1: 0 	 Uusi 	alue: 1 
Maa: 	SF Osaylk: 0 	 T*2: 0 Täyd. alue: 1 Maa: 	SE Osaylk: 0 	 1*2: 0 	 Täyd. alue: 1 
Vuosi: 82 Detalj: 1 	 TW3: 0 Vanha alue: 1 Vuosi: 70 Oetalj: 1 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 1 

T*4: 1 Kaikki al.: 1 1W4: 1 	 Kaikki al.: 	1 
T*5: 1 Ei tiedä: 0 1*5: 0 	 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvauo: Pihakadut Toimenpidekuvaus: Liikemeymäristö:kadtj,varsipysäköira,in rajoitteminen 
Kokemus: Yksityiskohtien suunnittelu tarkeata Kokemus: Halpa ja tehokas tapa lisätä kesk.katuverkon turvallisuutta.eritt. vino-ja kohtisuoran pysäköinnin rajoittam. 

lutkimusen tulos: - Tutkimusen tulos: Ulkemailla n.20Z kaikista kasipunkialueen onnettenuuksista aiheutuu pysäköinnistä,Helsingissä n.15% 
Sivuvaikutuksia : - Sivuvaikutuksia : Myös kapasiteetti nousee rajoitusten myötä 

Kirja: 20 Yleisk: 0 	 ThPl: 0 Uusi 	alue: 1 Kirja: 	25 Yleisk: 0 	 1*1: 0 	 Uusi 	alue: 1 
Maa: 	SE Osaylk: 0 	 1*2: 0 1äyd. 	alue: 1 Maa: 	SE Osaylk: 0 	 1*2: 1 	 1äyd. alue: 1 
Vuosi: 82 Detalj: 	1 	 1*3: 	1 Vanha alue: 0 Vuosi: 70 Detalj: 1 	 1*3: 1 	 Vanha alue: 1 

1*4: 1 Kaikki al.: 0 1*4: 	1 	 Kaikki al.: 	1 
1*5: 1 Ei tiedä: 0 1*5: 0 	 Ei tiedä: 	0 

Toinenpidekuvaus: Yksityiskohtainen tilavaraus Toinenpidekuvaus: Liikersieympäristö:joukkoliikennekadut ja kaistat 
Kokemus: Ratkaisee pitkälle liikenneympäriotön yksityiskohtien mandollisuudet Kokemus: Biriiiinghaoi(USA) :Bussikaista vähensi Linja-autojen onnettomuuksia 40% 

Tutkirnusen tulos: - Tutkimusen tulos: Ajsradan keskellä olevat pysäkit ovat erittaini vaarallisia,esim.raitiovaunut 
Sivuvaikutuksia : - Sivuvaikutuksia : Jsukkoliikenteen palvelutaso ja matka-aika paranevat 
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Kirja: 	25 Yleisk: 0 	 T*l: 0 	 Uusi 	alue: 	1 Kirja: 	28 Yleisk: 0 	 1*1: 0 	 Uusi 	alue: 	1 
laa: 	SE Osaylk: 0 	 T*2: 	1 	 Täyd. alue: 	1 Maa: 	SWE Osaylk: 0 	 T*2: 	1 	 Tyd. alue: 	1 
Vuosi: 	70 Oetalj: 1 	 T*3: 	1 	 Vanha alue: 	1 Vuosi: 80 Oetalj: 1 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 1 

1*4: 	1 	 Kaikki al.: 	1 T1f4: 	1 	 Kaikki al.: 	1 
1*5: 	1 	 Ei tieda: 	0 114'5: 	1 	 Ei tiedä: 	0 

Toinenpidekuvaus: Liikenneynparistä:katujen ykoisuuntaistaisinen Toinenpidekuvaus: Liittymäotajnnittelu:T-liittyniätkanavsinti 
Kokemus: Vähentaa etenkin jk.onnettomuuksia ja oivuttaisia trrnayksia,yksityiskohtien tarkeys Kokaisus: Paahuomnio on kiinnitettäva jalarikulku-ja py6räliikenteen turvalliouuteen 

Tutkinusen tulos: Germova(-62):liikenneorvmettontiuksien väheneminen 23%sanansuuntaisia tulskoia myös:Lovtoo ja Kalifornia Tutkimusen tulos: Kaikilla tienkäyttajaryfemillä T-risteyo selvästi turvallisenipikanalisointi lisaa turvallisuutta 
Sivuvaikutidisia 	: Kapasiteetti ja ajansaästUt kasvavat n.40%.parhaat tulokset 2-kaist. vaylilla Sivuvaikutuksia : - 

Kirja: 25 Yleisk: 0 	 1*1:0 	 Uusi 	alue: 1 Kirja: 	28 Yleisk: 0 	 1*1:0 	 Uusi 	alue: 1 
Maa: 	SE Osaylk: 0 	 1*2: 1 	 Tayd. alue: 	1 Maa: 	SidE Osaylk: 0 	 T*2: 1 	 Tayd. alue: 1 
Vuosi: 70 Detalj: 1 	 T*3: 	1 	 Vanha alue: 1 Vuosi: 80 Detalj: 	1 	 1*3: 1 	 Vanha alue: 1 

T*4: 	1 	 Kaikki al.: 	1 T*4: 	1 	 Kaikki al.: 	1 
1*5: 1 	 Ei tieda: 	0 1*5: 1 	 Ei tieda: 	0 

Toisenpidekuvaus: Liikenneymnpäristä:liittymnäjärjestelyt Tommenpidekuvaus: Nopeudenrajotuskamno(G8teborg):Täyssy katujaksslla 
Kokemus: n50% snnettnnuuksjsta liittymnissa.T-liityioat suoaiteltavia(tontti/koksoja/paa)keskinäissä liittynissa Kokemus: Asukkaat kokivat autsjen nopeuksien laskeneen 

Tutkjmuset, tulos: mm.v-57(Staffed,Raff,Tanner):T-ljitymnä 2-3 turvall. kuin 4-haaraliitt.,kanalisointi ja keskiksroke lis.tui Tutkimusen tulos: n.602 asukkaista koki kadun turvalliseranaksi ja n.75Z katssi onnettnnuusriskin pienentyrmeen 
Sivuvaikutuksia : Kanalisointi parantaa myiis sujuvuutta ja auttaa erityisesti kevyttä liikennettä Sivuvaikutuksia : Melutason lasku.liikennernäärät pienentyneet(9-2).asuinympäristön koettiin parantuneen 

Kirja: 	18 Yleisk: 0 	 1*1: 0 	 Uusi 	alue: 	1 Kirja: 31 Yleisk: 0 	 114'l: 0 	 Uusi 	alue: 1 
Maa: 	ERÄ Osaylk: 0 	 1*2: 0 	 Täyd. alue: 1 Maa: 	SF Osaylk: 0 	 1W2: 1 	 Täyd. alue: 1 
Vuosi: 79 Detalj: 1 	 T*3: 1 	 Vanha alue: 1 Vuosi: 86 Detalj: 1 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 1 

1*4: 	1 	 Kaikki al.: 	1 1*4: 1 	 Kaikki al.: 1 
1*5: 1 	 Ei tiedä: 	0 1*5: 1 	 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvaus: Liikenneverkon yksityiskohtien järjestelyt Toimenpidekuvaus: Katuverksn etuoikeusjärjestelyt. Helsinki 1979-83 
Kokeriius: Turvallisuutta lisäävät ieii:pussikadut,yksisuuntaistajsinen,pysäk6innin kontrolloiainen Kokeriius: Edullisinta alueilla,joilla srmettomuudet keskittyvät liittymiin 

Tutkisusen tulos: - Tutkisusen tulos: Onnettsmuusaste on pienempi etuajo-oikeutetuilla kaduilla,3-haara liittymä 	turvallisainpi 
Sivuvaikutiksia : Yksityiskohtien suunnittelu ja toteutus tärkeää Sivuvaikutuksia : Joissain tapauksissa katuonnetternuudet ovat lisääntyneet 

Kirja: 	32 Yleisk: 0 	 1*1: 0 	 Uusi 	alue: 1 Kirja: 	8 Yleisk: 0 	 1*1: 0 	 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	HOI. 	. Osaylk: 0 	 T*2: 0 	 Täyd. alue: 1 Vas: 	SE Osaylk: 0 	 T*2: 0 	 Täyd. alue: 	1 
Vussi: 80 Oetalj: 1 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 1 Vuosi: 82 Detalj: 1 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 1 

1*4: 	1 	 Kaikki al.: 	1 1*4: 	1 	 Kaikki al.: 	1 
1*5: 1 	 Ei tiedä: 	0 1*5: 1 	 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvaus: Woonerf-nialli: 	liikenteen sekoitturiinen Toimeompidekuvaus: Sivutien kanavointi. 
Kokemus: Tarkksja lukuja turvallisuudesta ei vielä oleluultavasti tarjoaa hyvän absoluuttisen 	turvallisuuden Kokemus: T-liittymnissä ei havaittu luotettavaa vaikutusta,vähentää erityisesti risteänis-ja autojen välisiä 	omett. 

Tutkmnusen tulos: Suurempi luontainen turvallisuus,tarkeaä koska 802 lasten liikeraiekuolemista tapahtuu kotikadulla Tutkiinuoen tulos: Yhteensä hemämilövahinko-omettomuudet vähenivät 362,X-liitysmissä 49% 
Sivuvaikutuksia : Antaa lapselle suojatism ympäristön oppia liikennettäniopoil ijat origelmall isia Sivuvaikutukoia : Keskikorokkeen leveys ei vaikuttanut onnettmnwslukuihin,taajainissa parempi vaikutus(X-liittymä) 



Kirja: 	23 Yleisk: 0 	 T*i: 0 Uusi 	alue: 	1 Kirja: 	8 Yieisk: 0 	 1*1:0 	 Uusi 	alue: 	1 

Maa: 	SE Osaylk: 0 	 1*2: 0 Täyd. 	alue: 	1 Maa: 	SE Osaylk: 0 	 1W2: 0 	 Täyd. alue: 	1 

Vuosi: 81 Detalj: 	1 	 1*3: 0 Vanha alue: 	1 Vuosi: 82 Oetalj: 	1 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 	1 

1*4: 1 Kaikki al.: 	1 1*4: 	1 	 Kaikki al.: 	1 
1*5: 1 Ei tieda: 	0 1*5: 1 	 Ei tiede: 	0 

Toimenpidekuvaus: Pihakadut,Woonerf-ioalli Toimenpidekuvaus: STOP merkki etuajo-oikeutettuun 1 iittymaan 

Kokemus: Luotettavia orn,ettomuuslukuja ei viela saatavilla,nopeuksien laskun myötä otaksutaan vakavuusasteen alenevan Kokemus: Soveltuu erityisesti jos on korkea onvettoawsmaara,huono nakyvyys tai ei ole psykologista 	etuajs-oikeutta 

Tutkimusen tulos: - Tutkimusen tulos: Koko aineiston henkilövahingot vähenivät:X-liittymat 45% ja T-liittyimät 38% 

Sivuvaikutukuia : Nopetidet yli sallittujen,auton melu voi ksrvaantua lasten melulla,kunnsssapiton vaikeudet Sivuvaikutiksia : Sana vaikutus taajamassa ja sen ulkopuolella 

Kirja: 	12 Yleisk: 0 	 1*1: 0 Uusi 	alue: 	1 Kirja: 	8 Yleisk: 0 	 1*1: 0 	 Uusi 	alue: 	1 

Maa: 	HOL Osaylk: 0 	 T*2: 0 Täyd. alue: 	1 Maa: 	SE Osaylk: 0 	 1*2: 0 	 Täyd. alue: 1 

Vuosi: 84 Oetalj: 	1 	 1*3: 0 Vanha alue: 1 Vuosi: 82 Detalj: 	1 	 1*3: 	1 	 Vanha alue: 	1 

T*4: 1 Kaikki ei.: 	1 1*4: 	1 	 Kaikki ei.: 	1 

T*5: 1 Ei 	tiedä: 	0 T*5: 1 	 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvaus: Woonerf-ioalli(enmen-jälkeen tutkimus 56 aluetta) Toimenpidekuvaus: Susjatien valo-ohjaus 

Kokemus: Onnettomuustutkimus osoitti huomattavan onnettomuuksien määrässä ison alentumisen 	tutkimusalueella Kokemus: Koulujen ja vastaavien lahells,kun suuret liikenneinaarät 

Tutkimusen tulos: Eniten laskivat pyöräilijoidem ja mopoilijoiden onnettomuudet. Tutkimuoen tulos: Henk.vah.onnettumuudet vähenivät yhteensä 20t(jk 35% + muut 81), kuolemuntapaukset 	lenivat 80% 

Sivuvaikutiksia : - Sivuvaikutuksia : Edullista jos suuret liikennemäärät,suojatien pituus yli 15m js on olemassa keskikoroke. 

Kirja: 	3 Yleisk: 0 	 1*1: 0 	 Uusi 	alue: 	1 
Maa: 	SWE Osaylk: 0 	 1*2: 0 	 Täyd. alue: 1 
Vuosi: 87 Detalj: 1 	 1*3: 0 	 Vanha alue: 1 

1*4: 	1 	 Kaikki al.: 	1 
1*5: 1 	 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvaus: Wsonerf-imalli:sekoittusimen 
Kokemus: - 

Tutkimusen tulos: Kokonaisoraiettonmjusmääran lasku 50%(Kracy-85),Ei vaikutusta turvallisuuteeni(Tikholma-86) 
Sivuvaikutuksia : Kritiikki:kallis,ymipäristö ei ole aima onnistunut 

Kirja: 	2 Yleisk: 0 	 1*1: 0 	 Uusi 	alue: 1 
Maa: 	SWE Osaylk: 0 	 1*2: 0 	 1äyd. alue: 	1 
Vuosi: 82 Detalj: 	1 	 TW3: 1 	 Vanha alue: 	1 

T*4: 	1 	 Kaikki al.: 	1 
1*5: 1 	 Ei tiedä: 	0 

Toimenpidekuvaus: Töyssyn käyttö 
Kokemus: - 

Tutkimusen tulos: Englanti:lapikulkukaduilla onnettonuudet väheni n.602, Malmo:risteykseen sijoitettun(8kpl) onn. laski N70% 
Sivuvaikutuksia : Liikenteen ja nopeuksien alenemimen,Malmö:vastaanotto positiivista 
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