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ALKUSANAT 

Pitkän tähtäyksen ja keskipitkän tähtäyksen suunnittelu edel-

lyttää kokonaisvaltaista tienpidon tavoitteisiin perustuvaa 

selvitystä tieverkon kehittämis tarpee sta. Tieverkon laajuude sta, 

tienpidon tavoitteiden moninaisuudesta sekä huomioon otettavien 

tekijöiden suuresta määrästä johtuen muodostaa em. kokonais-

valtaisen selvityksen laatiminen kuitenkin valtavan suuren työ- 

määrän. Kerralla tehtävän kokonaisselvityksen tekeminen nykyi-

sillä resursseilla onkin mandollista vain vähentämällä huomioon 

otettavia tekijöitä ja yksinkertaistamalla tarkastelutapaa. 

Tällöin on vaarana tietojen käyttökelpoisuuden väheneminen 

liiallisen yleispiirteisvyden vuoksi. 

Em. syistä on turvallisuuden parantamistavoitteen osalta pyritty 

tekemään riittävän tarkkoja toimenpideryhmittäisiä selvityksiä 

toimenpiteiden tarpeesta, kustannuksista ja saav -utettavista 

hyödyistä. Oheinen selvitys koskee kevyen liikenteen järje3te-

lyjen tarvetta, liittymien parantamistarvetta sekä rautateiden 

tasoristeys ten turvallisuuden parantamistarvetta. 

Selvityksen ovat tehneet piirikonttoreiden keräämän aineiston 

pohjalta tiesuunnitteluosaston teknillistaloudellisessa toimis-

tossa dipl.ins. Velhonoja, dipl.ins. Hulkko ja dipl.ins. Lippo-

nen. 
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SELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN JÄHJESTELYJEN TARPEESTA 

1 	YLEIS1LLÄ 
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YHTEENVETO 

1 
I Yleisillä teillä on vuosina 1967-19711. tapahtunut vuosittain 

1800...2500 onnettomuutta, joissa on ollut osallisena joko 

I 	jalarikulkija, pyöräilijä tai mopoilija. Kevyen liikenteen on- 

nettomuuksien osuus on ollut lähes 20 	yleisten teiden koko 

onne t tonuusinääräs ti. 

Kevyen liikenteen onnettomuudet ovat olleet seurauksiltaan va- 

1 	kavia. Vuosina 1967..,197t sai yleisillä teillä surmansa 
30O...L00 jalankulkijaa, pyöräilijLiä tai mopoilijaa vuosittain. 

Kevyen liikenteen onnettomuuksissa. kuolleiden osuus on ollut 

noin puolet kaikista yleisten teiden onnettomuuksissa surmansa 

saaneista. 

Kevyen liikenteen järJestelyrjen tarveselvityksellä pyrittiin 

muodostamaan yleiskuva lähitulevaisuudessa kiireellisinirnin 

tarvittavista toimenpiteistä, tarvittavista resursseista ja 

saavutettavissa olevista onne ttomuusäästöistä. 

1 	Kevyen liikenteen järjstelyjen tarvetta arvioitaessa otettiin 

huomioon kevyen liikenteen määrä, nioottoriajoneuvoliikenteen 

I määrä ja nopeus, tien luokka, paikalliset maankäyttöolosuhteet 

ja tapahtuneet liikenneonnettomuudet. Tarkastelun kohteiksi 

I 	otettiin taajamien ja niiden reuna-alue.iden yleisten teiden 

verkko sekä onnettomuusalttjjksi osoittautuneet muut tieosat. 

Tieosien rajaus pyrittiin suorittamaan siten, että järjestelyt 

1 	palvelisivat mandollisimmman hyvin tien lähiympäristön maan- 

käyttöä kiinnittäen erityisesti huomiota koulujen, tehtaiden 

1 	ym. runsaasti kevyttä liikennettä synyttävien toimintojen si- 

jaintiin. 

Yleisillä teillä oli yhteensä 1653 km tieosia, jotka tehdyn 

I 	selvityksen mukaan kiireellisimmin tarvitsisivat kevyen lii- 

kenteen järjestelyjä. Järjstelyjen tarve keskittyy siten sup- 

pealle osalle tieverkkoa, sillä em. tieosien osuus yleisten 1 	teien kokonaispituudesta on vain 2,3 . Vilkkaasti liiken- 

nöidyt päittiet tulivat korostetusti esille, sillä järjestelyjon. 

1 	tarpeesta sijoittui valta- ja kantateille 110 %, muille maan- 



1 	
2 

1 
teille 39 	ja pa:Lkallisteiile vain 21 . Järjestelyjer. yli-. 

teydessä tarvittavien ali- ja ylikulkukäytävien määräksi ar-

vioitiin alustavasti 430 kpl. 

1 
Selvityksen rnukaisten 1653 tiekilometrin varustarniseen tarvit-

I tavin kevyen liikenteen järjostelyin arvioitiin makasvan vuo- 

den 1974 hintatason mukaan väylien osalta n. 390 mmk ja ali- 

I 	ja ylikulkukäytävien osalta n. 85 mmk eli järjstelyjen koko- 
naiskustannujcsjksj tuli siten n. 475 mmk. 

Niillä tieosiLla, joilla kevyen liikenteen järjstelvjä selvi-

tyksen mukaan kiireimmin tarvittaisiin, tapahtui vuosina 1970-

1972 keskimäärin 660 onnettomuutta vuodessa eli lähes 30 
vastaavana ajankohtana yleisillä teillä tapahtuneista kaikista 

kevyen liikenteen onnettomuuksista. Ko. tieosilla tapahtuneis-

sa onnettomuuksjssa sai vuosittain surmansa 90 henkilöä. Lä-

hinnä ulkolaisten tutkimusten perusteella voidaan olettaa, 

että kevyen liikenteen väylillä ja ali-. ja ylikulkukäytäviilä 

voidaan vähentää kevyen liikenteen onnettomuuksia jopa 80 o. 

Se tietäisi selvityksessä esitettvjen järjestelyjen alueella 

530 kevyen liikenteen onnettomuuden ja 70 ihmishengen säästöä 
vuosittain. 

Liikenneturvallisuuden ohella voidaan kevyen liikenteen järjes-. 

tetyillä parantaa merkittävästi myös asukkaiden liikkumismuka-

vuutta ja viihtyisyyttä, 
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1. Kevyen liikenteen onnettomuudet yleisillä teillä 

Yleisillä teillä on vuosina 1 9 6 7.197Lt tapahtunut vuosittain 
1800...2500 onnettomuutta, joissa osallisena on ollut joko 
jalankulkija, pyöräilijä tai mopoilija. Kevyen liikenteen on-

nettomuuksion osuus on lähes 20 yleisten teiden koko onnetto-

muusmäärästä (taulukko i). 

I 	Kevyen liikenteen onnettomuudet ovat seurauksiltaan vakavia. 

Onnettomuuksista noin viidesosa johtaa kuolemaan ja lähes kai-. 

kista muista on seurauksena varnmautuminen. 	Vuosina 19 6 7-1974 1 	sai yleisiilä teillä surmansa 300...LtOO jalankulkijaa, pyöräi-. 

lijää tai mopoilijaa vuosittain. Kevyen liikenteen onnettomuuk-

1 	sissa kuolleiden osuus on noin puolet kaikista yleisten teiden 

onriettomuuksissa surmansa saane ista. 

Taulukko 1 • Yleisillä teillä tapahtuneiden kevyen liikenteen 

(jalankulkijat, pyöräilijät ja mopoilijat) onnetto-

muuksien ja niissä kuolleiden määrät vuosina 1967-
1974 sekä vastaavat prosentuaaliset osuudet yleis-
ten teiden koko onnettomuusmäärästä ja onnettomuuk-

sissa kuolleista 

Vuosi Onnettornuudet 

määrä 	%-osuus 

Kuolleet 

määrä 	%-osuus 

1967 2460 18,2 375 51,4 
1968 2362 19,3 361 51,4 
1969 2428 20,0 387 54,5 
1 970  2367 18,9 377 49,7 
1 97 1  2320 18,5 397 50,2 
1972 2198 19,5 419 51,8 
1973 2020 17,3 347 44,3 
1974 1797 18,0 288 48,3 
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Kevyen lIIkenteen orirettoruuuksien osuus yleisten teiden koko 

onnettomuusmäärästä ei ole viime vuosina sanottavasti muuttu-

nut. Vaikka vuonna 1974  liikenteessä kuolleiden määrä on las-

kenut huomattavasti, näyttää kevyen liikenteen osuus surmansa 

saaneista pysyneen aiemmalia tasolla. 

Yleisten teiden kevyen liikenteen onnettomuuksista muodostavat 

jalankuikijan päälleajot suurimman ja seurauksiltaan vakavim-

man onnettomuusryhmän. Kevyen liikenteen kuolonuhreista oli 

vuosina 1971-1973 jalankulkijoita 54 %, pyöräilijöitä 29 % ja 
mopoilijoita 17 . 

Kevyen liikenteen onnettomuuksia tapahtuu tiepituuteen verrat-

tuna suhteellisesti eniten valta- ja kantateillä. Vuosina 1971-
1973 yleisillä teillä tapahtuneet kevyen liikenteen onnettomuu-
det jakautuivat tieluokan mukaan seuraavasti: 

- valta- ja kantatiet 

- muut maantiet 

- paikallistiet 

39 % ( kuolleista 54 %) 
34%) 

19 % ( 	" 	12 %) 

Tyypillinen kevyen liikenteen onnettomuuden uhri on lapsi tai 

vanhus. Onriettomuustapauksista n. 60 % on sellaisia, joissa 

moottoriajoneuvo on törmännyt ajorataa ylittävään jalankulki-

jaan, pyöräilijään tai mopoilijaan. Noin kolmasosa onnetto-

muuksista tapahtuu pimeän tai hämärän aikana. 

2. Tähän mennessä toteutetut kevyen liikenteen järjestelyt yleisillä 
teillä 

1 	Kevyen liikenteen turvallisuus muodostaa erään keskeisirriniistä 

ongelmista liikenneturvallisuustyössä. Kevyen liikenteen tur- 

I vallisuutta ja samalla liikkumisen miellyttävyyttä voidaan 

tehokkaimmin parantaa pyrkimällä erottamaan kevyt liikenne 

I 	moottoriajoneuvoliikenteestä siten, että mandollisuus joutua 

onnettomuuteen olennaisesti vähenee. Yleisillä teillä tulee 

tällöin kysymykseen lähinnä teiden varustaminen kevyen liken- 

1 

	

	teen väylin ja risteämisen järjestäminen turvalliseksi esim. 

ali- ja ylikulkukäytävien avulla. 

1 
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1 
Yleisiin teihin liittyviä ja1kakLiytiviä sekä jalankulku- ja 

1 pyöräteitä oli vuoden 1 97 4  alkuun mennessä rakennettu yhteensä 
hieman yll 600 km (taulukko 2). Niiden määrä on vuosina 1 970-
1973 lisääntynyt runsaalla viidenneksellä. Ali- tai ylikulku-
käytäviä on yleisille teille rakennettu 1 970-luvun alkuvuosina 

1 

	

	noin 30...tiO kpl vuosittain niiden kokonaismäärän noustessa 
tällä hetkellä useihin satoihin. 

Taulukko 2. Yleisiin teihin liittyvien jalkakäytävien sekä 

I 

	

	 jalankulku- ja pyöräteiden määrä vuoden 1974 alus- 

sa 

Piiri Jalkakäytävät 

km 

Jalankulku- 
ja pyörätiet 

km 

Yhteensä 

km 

Uusimaa 17 103 120 

Turku 25 l7 142 

Iläme 314 1 3 147 

Kymi 16 145 61 
Mikkeli 20 13 33 
P-Karjala 22 14 36 
Kuopio - 11 11 

K-Suomi 18 22 140 

Vaasa 20 52 72 

K-Pohjanmaa 10 147 57 

Oulu 13 12 25 
Kainuu 17 11 28 

Lappi 26 6 32 

Koko maa 238 366 604 

1 
Kevyen liikenteen teiden rakentaminen on aikaisempina vuosina 

1 

	

	jäänyt melko vähäiseksi pääasiassa liikenteen vähyyteen nähden 

liian suurina pidettyjen rakennuskustannusten vuoksi. Kevyen 

I 

	

	liikenteen liikkumisolosuhteita pyrittiin tällöin parantamaan 

lähinnä varustamalla vilkkammat tiet leveinpientarein. Erää- 

I 	
nä toimenpiteenä voidaan myös mainita ns. ohikulkuteidenraken- 

tammen, joilla pitkämatkainen liikenne pyrittiin erottamaan 
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1 
I 	taajamien paikailisesta liikenteestä. Viime vuosina tapahtunut 

moottoriajoneuvoliikenteen määrien ja ajonopeuksien suuri kas-

vu on merkittävästi lisännyt jalankulkijan, pyöräilijän tai 

mopoilijan mandollisuutta joutua onnettomuuteen. Tämän vuoksi 

kevyen liikenteen järjestelyjen toteuttaminen on käynyt monissa 

kohdin yleisiilä teillä välttämättömäksi ja kiireelliseksi 

toimenpiteeksi. 

1 
3. Selvityksen lähtökohdat ja tarkoitus 

Paikallisista tie- ja liikenneolosuhtejsta riippuen ovat eri 

tienkohdat kevyen liikenteen turvallisuutta ja liikkumismuka-

vuutta ajatellen hyvinkin erilaisia. Kaikkia yleisiä teitä, 

joita on yhteensä noin 73 000 km, ei ole lyhyessä ajassa mah-
dollista varustaa kevyen liikenteen järjestelyin, eikä tämä 

kaikkialla ole tarkoituksenmukaistakaan. Järjestelyjä toteut-

taessa on pyrittävä asettamaan etusijalle kohteet, joissa 

tarve on suurin. Tällaisia ovat lähinnä tienkohdat, joissa 

on tapahtunut paljon kevyen liikenteen onnettomuuksia tai on-

nettomuuksien todennäköisyys on suuri tai joissa kevyttä lii-' 

kenttä on runsaasti. 

Kevyen liikenteen järjestelyjen tarveselvityksellä pyrittiin 

muodostamaan yleiskuva tarvittavien toimenpiteiden määrästä, 

tarvittavista resursseista sekä onnettomuussäästöistä, joita 

toimenpiteillä on mandollista saavuttaa. Tämän ohella tavoit-

teena oli etsiä lähivuosien toteuttamista ja toimenpiteiden 

ohjelmointia varten riittävä määrä kohteita, joissa järjeste-

lyjä ensisijaisesti tarvitaan ja asettaa eri kohteet kiireel-

lisyys järjestykseen. 

4. Selvityksen laatimistapa 

Selvitys laadittiin piireittäin ja se koski kaikkia TVL:n hoi- 

I 	dossa olevia yleisiä teitä. Tarkastelun kohteena oli vuoden 

1970 yleisen väestölaskennan mukaisten taajamien ja niiden 

1 
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reuna-alueiden tioverkko sekd onnettomuusalttiiksi muodostuneet 

tieosat muualla tieverkossa. 

Kevyen liikenteen järjostelyjeri tarvetta arvioitaessa otettiin 

huomioon 

- kevyen liikenteen määrä 

- moottoriajoneuvoliikenteen määrä ja nopeus 

U -  tien luokka 
- paikalliset maankäyttöolosuhteet 

- tieosalla vuosina 1970-1972 tapahtuneet onnettornuudet. 

Kevyen liikenteen järjestelyjen kiireellisyyden mukaan tieosat 

jaettiin kahteen luokkaan. Luokkaan 1 kuuluivat 

- tieosat, joilla kevyen liikenteen määrä (jk+pp+mopoliikenne 

vuorokaudessa) ylitti taulukossa 3 esitetyt arvot 
-, tieosat, joilla kevyen liikenteen onnettomuustiheys ylitti 

arvon 0.5 onn./kin/v ja jolla oli tapahtunut vähintään 3 on-
nettomuutta vuosina 1 970-1972. 

Luokkaan II kuuluivat tieosat, joilla kevyen liikenteen määrä 

ylitti taulukossa 4 esitetyt arvot. Taulukot 3 ja 4 on laadit-
tu onnettomuusa1ttjtta tienkohtja koskeneiden tutkimusten 

pohjalta. 	 - 

Liikenteen määrien ja onnettomuuksien ohella otettiin tieosia 

rajattaessa huomioon paikalliset maankäyttöolosuhteet. Tieosien 

rajaus pyrittiin suorittamaan siten, että järjestelyt palveli-

sivat mandollisimman hyvin tien lähiympäristön maankäyttöä kun-

nittäen erityisesti huomiota koulujen, tehtaiden ym. runsaasti 

kevyttä liikennettä synnyttävien toimintojen sijaintiin. 

Kevyen liikenteen väylien tarpeen lisäksi pyrittiin alustavasti 

selvittämään ali- tai ylikulkukäytävien tarve. Tällöin kysymyk-

seen tulivat tienkohdat joissa on runsaasti risteävää kevyttä 

liikennettä, tai jotka tapahtuneiden ylitysonnettomuuksien tai 

paikallisten olosuhteiden perusteella arvioiden katsottiin vaa-

ralli-siksi. 



Taulukko 3: Kevyen liikentcen (Jk+pp+mpo, KVL) ohJcliikennemäärt. Luokka 1 

Nopeusra-
joitus 
tai arvi- 
oltu no-
peus 

(kn/h) <500 

Moottoriajoneuvollikenne (KVL-70, 

500-1500 	1 500-3000 

m.ajon./vrk) 

3000-6000 >6000 

Valta- ja kantatiet 

60 400 300 250 200 150 

S0 250 200 150 100 100 - 

80 150 100 100 100 100 

Muut niaantiet ja paikallistiet 

6o 500 400 350 300 250 

80 350 300 250 200 150 

• 	80 200 200 150 150 100 

Taulukko i: Nvyen liikenteen (jk+pp+oipo, XVL) ohjeliikennemikirut. Luokka 11 

Nopousra- 
joitus 
tai arvi- Moottoriajoneuvoliikenno (KvL-70, m.ajon./vrk) 
oitu no- 
peus <500 500-1500 	1500-3000 3000-6000 -6000 

(kin/li) 

E6o 300 200 	 150 100 0 

%80 200 150 	 100 50 0 

80 100 100 	 50 50 0 



1 
I Luokkaan 1 kuuluvat tieosat jaettiin ominaisuuksiltaan yhden- 

mukaisiin osuuksiin jakultakin osuudelta kerättiin tien poik- 

kileikkausta, liikennemääriä, nopoutta, 	tievalaistusta ja ke- I vyen liikenteen onnettomuuksia koskevat tiedot sekä arvioitiin 

tarvittavien järjestelyjen toteuttamiskustannukset. Tapahtu- 

1 neiden onnettomuuksien perusteella laskettiin kunkin tieosuu- 

den 	onnettomuustiheys sekä ns. liikennemääräindeksi, joita 

käytetti±n selvityksessä järjestelyjen kiireellisyyttä kuvaa- 

vina tunnuslukuina. Liikennemääräindeksjllä tarkoitetaan tie- 

I osuuden kevyen liikenteen määrän ja taulukossa 3 esitetyn ohje- 
liikennemäärän suhdetta. Lopuksi tieosuudet yhdistettiin taa- 

jamittain mielekkäiksi kokonaisuuksiksi, lasköttiin niiden I onnettomuustiheys Ja liikennemääräindeksi tieosuuksien pituuk- 

sula painotettuna keskiarvona sekä laadittiin kiireellisyvs- 

1 järjestysluettolot kummankin tekijän suhteen. 

Luokkan II kuuluvista tioosista inventoitiin ainaostaan tIe-

osien sijaintia ja pituutta koskevat tiedot. 

5. Selvityksen tulokset 

Yleisillä teillä oli tehdyn selvityksen mukaan kiireellisyys-

luokkaan 1 kuuluvia tieosia yhteensä 1653 km. Kevyen liikenteen 
järjestelyjen suurin tarve keskittyy siten suhteellisen suppeal-. 

le osalle tievorkkoamme, sillä ern. tieosien osuus yleisten tei-

den kokonaispituudesta on vain n. 2,3 %. 

Taulukossa 5 on esitetty luokkaan 1 kuuluvien tieosien jakauturna 
piireittäin ja tieluokittain. Tieosista huomattava osa sijoit-

tuu Etelä-Suomeen. Viiden eteläisimmän piirin (TJ, T, 11, Ky, v) 
osuus on yli 60 % selvityksen tieosista. Myös vilkkaasti liiken-

nöidyt päätiet tulivat korostetusti esille, sillä valta- ja kan-

tateille sijoittuu tieosista n. 660 km. Tieosien prosentuaali-

nen jakautuma tieluokittain muodostui seuraavaksi: 

- valta- ja kantatiet 39,9 % 
- muut maantiet 	39,0 % 
- paikallistiet 	21, 24 % 
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Kiireellisyysluokkaan II kuuluvia tieosia oli selvityksen mukaan 

yhteensä n. 1370 km, joten luokkaan 1 ja 11 kuuluvien tieosien 
yhteismäärä on yli 3000 km. Luokan II tieosien jakauturna pii-

reittäin on likimain sama kuin luokassa 1, mutta valta- ja kan-

tateiden osuus on jonkin verran pienempi ja vastaavasti muiden 

maanteiden ja paikallisteiden osuus suurempi kuin luokassa 1. 

.Tieosien määrän jakautuma piireittäin vastaa melko hyvin yleis- 

tein teiden kevyen liikenteen onnettomuuksien jakautumaa pii-. 

reittäin, joten saadut tulokset ovat tältä osin vertailukelpoi-

sia eri piirien kesken. Lähinnä puuttuvien liikennemäärätieto-

jen vuoksi on eräitä sellaisia tieosia joilla järjestelyjen 

tarvetta olisi käytettyjen arviointiperusteiden mukaan ilmeisesti 

ollut, jäänyt selvityksen ulkopuolelle, mutta niiden määrä on 

kokonaisuuden kannalta vähäinen. 

Taulukko 5. 	Kitroolllsyysluokkaan 1 kuuluvien tieosien zäLirä 

piireittäin 

Piiri 

	

Tieosien pituus 	(km) 

Valta- 	Kanta- 	Muut 	Paikallis- 

tiet 	tiet 	maantiet 	tiet 

Yhteensä 

km 

Osuus piirin 
yleisten teiden 

% 

Uusimaa 45 22 100 104 271 5.7 
Turku 61 7 114 50 232 2.6 
Häme 82 11 63 26 182 2.6 
Kymi 46 - 78 28 152 3.7 
Mikkeli 24 - 9 23 56 1.1 
P-Karjala 38 15 36 4 93 1.9 
Kuopio 37 7 27 22 93 1.8 
K-Suomi 28 -. 37 30 95 2.1 
Vaasa 32 27 91 17 167 2.4 
K-Pohjanmaa 7 22 21 21 71 2.1 
Oulu 58 6 17 12 93 1.8 
Kainuu 5 11 23 9 48 1.0 
Lappi 53 14 27 6 100 .1.3 

Ioko 	'aa 516 142 643 352 1653 2.3 



Taulukko 6 	Kiireollisyysluokkaan II kuuluvien tieosien määrä 

p1 ireittäin 

PIiri 

	

Tioosien pituus 	(km) 

Valta- 	Kanta- 	4uu 	1 Paikallis- 
tiet 	tiet 	maantiet 	tiet 

Yhteensä 

km 

Uusi'aa 74 30 119 98 321 

Turku 30 4 110 44 188 

26 1 101 28 156 

Kymi 31 5 24 12 72 

Mikke1 10 - 5 13 28 

?-Karjala 5 6 26 24 61 
Kuopio 12 2 42 21 77 

K-Suoui 8 - 40 23 71 

Vaasa 6 4 62 23 95 

K-Potijanmaa 10 5 53 17 85 

Oulu 53 7 26 9 95 

Kainuu 10 23 48 12 93 
Lappi 10 1 7 6 24 

Koko maa 285 88 663 330 1366 

Tarvittavien ali- tai ylikulkukäytävien määrä on piirikontto-

rien alustavan arvion mukaan yhteensä n. 430 kpl (taulukko 7). 
Koska niitä koskevat tarvearviot tehtiin pääosien harkintaperus-

tein, eivät tulokset eri piirien kesken ole vertailukelpoisia. 

Ali- ja ylikulkukäytävien tarkka lukumäärä kullakin tieosalla 

on mandollista selvittää vasta yksityiskohtaisemman tarkastelun 

perusteella, jota laaditun tarveselvityksen yhteydessä ei ollut 

mandollista suorittaa. 

Selvityksen tieosista valtaosa keskittyy taajamien ja niiden 

reuna-alueiden tieverkolle. Luokkaan 1 kuuluvista tieosista lä-

hes puolet sijoittui nopeusalueelle 	60 km/h ja noin 15 % 

nopeusalueelle > 80 km/h. Valaistujen tieosien osuus oli 

tieluokittain seuraava: 

- valtatiet 4 
- kantatiet 34 % 
- muut maantiet 66% 
- paikailistiet 77 % 

11 
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Taulukko 7. Ali- ja ylikulkukäytävien tarve piirikonttorien 
arvioiden mukaan. 

Piiri Ali- ja ylikuikukäytävät 
kpl 

Uusimaa 1ti!# 

Turku 99 
Hälme 55 
Kymi 22 

Mikkeli 9 
P-Karj ala 6 

Kuopio 11 

K-Suomi 

Vaasa 15 
K-Pohjanmaa 39 
Oulu 10 

Kainuu - 

Lappi 5 

Koko maa Zi29 

Moottoriajonouvoliikenteen ja kevyen liikenteen määrät vaihteli-

vat melko paljon tien luokan ja nopeusalueen mukaan. Luokan 1 

tieosien keskimääräinen rnoottoriajoneuvoliikenne (KvL-70)  ja 

kevyen liikenteen määrä on esitetty taulukossa 8. Tyypillistä 

tieosille on verraten pienet kevyen liikenteen määrät ja suh-

teellisen suuret autoliikennemäärät. 

Luokkaan 1 kuuluvilla tieosilla tapahtui vuosina 1 970 ... 1 97 2 
 yhteensä 1989 kevyen liikenteen onnettomuutta, joissa sai sur-

mansa 276 ihmistä eli keskimäärin 663 onnettomuutta ja 92 sur-
mansa saanutta vuosittain. Nämä onnettomuudet muodostavat lähes 

30 % kaikista yleisillä teillä samana aikana tapahtuneista 
kevyen liikenteen onnettomuuksista. 
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1 
I 	Taulukko 8. Luohkaan 1 kuuluvien tieosien keskiinirllrien KVL-70 

ja kevyen liikenteen määrä tieluokittain eri nopeus- 

alueilla 

Tien 

luokka 

Moottoriajoneuvoliikenteen 

6O km/h 	61...80 km/h 

nopeus 

>80 km/h 

Valtatiet 497 0  4670 3470  

KVL-70 Kantatiet 2640 2980 2900 

m.ajon/vrk Muut maantiet 1830 2410 2530  
Paikallistiet 1790 2010 (750) 

Valtatiet 560 270 220 

Kevyt Kantatiet 660 3L0 230 

liikenne Muut maantiet 750 470 320 

(kpl/vrk) Paikallistiet 760 420 (270) 

Luokan 1 tieosiila tapahtuneiden, kevyen liikenteen onnettornuuk-

sien määrä piireittäin on esitetty taulukossa 9. Näiden onnetto-
muuksien osuus kaikista piirin yleisillä teillä tapahtuneista 

kevyen liikenteen onnettomuuksista on suunnilleen saman suurui-

nen eri piireissä. Poikkeuksena ovat Keski-Suomen ja Keski-Poh-

janrnaan piirit, joissa osuus on selvästi muita pienempi. 

1 

1 

1 

1 

1 
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Tau1uko 9. Luu'Jari 1 kuuluvilla tiooslila tapahtuneet kevyen liikenioeu 

O1II1(' t t omuuuc t 

Piiri Onnettoruudet 1970-72 Kuolleet 1970-72 Luoka 1 tie- 
osien ko!kim. 

Osuus kaikista piirin Osuus kaikista cnn. 	tihoys 
yl.teillK tapahi. kev. piirin yi.tetden 
liik. onnettomuuksista kov.liik. onnet- 

tOnlUUk8i$8a kuol- 
• 1.iata 

kpl kpl onn./k'e/v 

Uusimaa 327 	 32.1 35 	 25.7 0.40 

Turku 252 	 27.2 29 	 17.9 0.36 

dkme 258 	 34.4 39 	 26.9 0.47 

Kymi 	• 171 	 33.4 29 	 50.2 0.38 

Mikkeli 98 	 25.3 17 	 25.6 0.58 

P-Karjala 99 	 27.6 20 	 28.6 0.36 

Kuopio 162 	 38.2 17 	 24.3 0.58 

K-Suomi 66 	 l.6 3 	 4.6 0.23 

Vaasa 217 	 26.9 32 	 22.7 0.'43 

X-Pohjanmaa 45 	 16.9 3 	 6.4 0.21 

Oulu 117 	 ,i.4 26 	 28.6 0.42 

Kainuu 50 	 25.0 4 	 19,0 0.35 

Lappi 127 	 34.3 22 	 51.0 0.42 

Koko maa - 1989 	 29.5 276 	 23.5 0.40 

Keakiaahrin 
suo.ittan 665 92 

6. Toimenpiteiden kustannukset 

Kevyen liikenteen viylien ja ali- ja yliku1kukivtävien raken-

1 	nuskustannukset vaihtelevat paljon paikallisten olosuhteiden ja 

valitun ratkaisun mukaan. Taajaman keskusta-alueella väylän 

1 	rakennuskustannus saattaa olla moninkertainen vapaaseen maas- 

toon rakennet tavan väylän kustannuksiin verrattuna. Taajaman 

I keskustassa väylä joudutaan usein rakentamaan päätien molemmin 

puolin kuri taas taajaman reuna-alueilla selvitään yhdellä väy-

I 	iällä. Kustannuksiin vaikuttaa myös se, voidaanko kevyen lii- 

kenteen väylä rakentaa erilliseksi, vai joudutaanko se rakenta- 

maan ajorataan liittyväksi. Viimeksi mainitussa tapauksessa 1 	joudutaan päätie usein päällystämään uudelleen ja muuttamaan 

sen poikkileikkausta, jonka vuoksi kevyen liikenteen järjeste-

1 	iyjen toteuttaminen on erityisesti näissä tapauksissa edullista 

ajoittaa päätien parantamisen yhteyteen.. 

1 
1 
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Kiireellisyysluokkaan 1 kuuluvan 1653 tiekilometrin varustami-
nen tarvittavin kevyen liikenteen järjestelyin maksaa arvioi-

tuna vuoden 1974 hintason mukaan väylien osalta n. 390  mmk ja 
ali- ja ylikulkukäytävien osalta n. 85 mmk. Järjestelyjon koko-
naiskustannukset ovat siten n. 475 milj.markkaa. Em. luvut pe-
rustuvat käytännössä todettuihin keskimääräisiin yksikkökus-

tannuksiin sekä arvioihin siitä, miten paljon väyliä joudutaan 

rakentamaan päätien molemmin puolin. Kunkin kohteen tarkat 

rakennuskustannukset on mandollista selvittää vasta yksityis-

kohtaisen suunnittelun yhteydessä. 

7. Toimenpiteiden vaikutukset 

Kevyen liikenteen järjestelytoimenpitellä saavutettava onnetto-

muussäästö riippuu järjestelyjen tehokkuudesta ja niiden onnis-

tuneisuudesta. Eräissä tapauksissa kevyt liikenne voidaan täy-

8in erottaa moottoriajoneuvoliikenteestä Ja onnettomuudet voi-

daan lähes kokonaan välttää. Kuitenkaan kaikilla tieosilla ei 

ole maankäyttötekijöiden tai muiden paikallisten olosuhteiden 

vuoksi mandollista päästä täysin tyydyttävään erotteluun ja 

onnistuneeseen järje stelyratkaisuun. 

Lähinnä ulkomaisiin tutkimuksiin nojautuen voidaan olettaa, että 

kevyen liikenteen väylien ja ali- ja ylikulkukäytävien rakenta-

misella on mandollista vähentää tieosalla tapahtuneiden kevyen 

liikenteen onnettomuuksien määrää keskimäärin n. 80 %. Mikäli 

tähän päästäisiin, voitaisiin toteuttamalla tarvittavat jär-

jestelyt kiireellisyysluokkaan 1 kuuluvilla tieosilla välttää 

n. 530  kevyen liikenteen onnettomuutta ja säästää n. 73 ihmis-
henkeä vuosittain. 

Liikenneturvallisuuden ohella voidaan kevyen liikenteen järjes-

telyjen toteuttamisella merkittävästi parantaa myös asukkaiden 

liikkumisrnukavuutta ja viihtyisyyttä. 



SELVITYS ONNETTOMUtJSALTIIDEN LIITYMIEN PA1ANTAMIS-

TkRPEESTA 



YHTEEN\'ETO 

Yleisten teiden liittymissii tapahtui vuosina 1967-1973 keski-

määrin 1800...2000 liikenneonnettomuutta vuodessa, mikä vas-

tasi iti ... i6 	koko yleisten teiden onnettomuusmäärästä. Liit- 

tyinissä tapahtuneista onnettomuuksista johti noin puolet hen-

kilövahinkoihin ja niissä sai surmansa 88...137 henkilöä vuo-
sittain. 

Oheisen selvityksen tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskuva 

onne ttomuusal ttoirnmissa liittymissä tarvittavista parantamis-

toimenpiteistä ja niiden kustannuksista. Tarkastelukohteiksi 

valittiin sellaiset yleisten teiden liittymät, joissa oli ta-

pahtunut vähintään 5 onnettomuutta 3-vuotiskaudella 1 970-1972. 
Liittymissä tarvittavia parantarnistoimenpiteitä arvoitiin iii-

kennemäärien, tieolosuhdetietojen ja tapahtuneiden onnettomuuk-
sien perusteella. 

Selvityksen piiriin tuli 183 liittymää, mikä on vajaat 2 % 
yleisten teiden liittymien kokonaismäärästä. Liittymien paran-

tamistarvetta lähemmin tutkittaessa havaittiin, että osassa 

liittymistä oli lähiaikoina tehty tai oltiin parhaillaan teke-

mässä parantamistoimenpiteitä ja osassa liikenneolosuhteet 

olivat muuttuneet ratkaisevasti uusien yhteyksien vuoksi. Sel-

laisia liittymiä, joissa parantamistarvetta ei katsottu olevan 
joko edellä mainituista tai muista syistä oli 65 kappaletta. 
Jäljelle jääneissä 118 liittymässä oli tapahtunut vuosina 
1970-1972 918 likenneonnettornuutta. 

Onne ttomuusaltteimmissa liittymissä tarvittavien parantamis-

toimenpiteiden kustannuksiksi arvioitiin vuoden 197- hintatason 
mukaan 73.6 mmk. Yleisimmin (6 liittymässä) parantamistoimen-
piteeksi esitettiin liittymän kanavointia pääsuunnassa. Eri-

tasoliittymien rakentamisen osuus oli toimenpiteiden kokonais-

kustannuksista yli puolet eli L42.1 mmk. Muita parantarnistoimen-

piteitä olivat eritasoliittymän parantaminen, liikennevalojen 

asentaminen, liittymn valaiseminen, kevyen liikenteen järjes-

telyt, liittymän siirto ja liikennemerkkijärjestelyt. 
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Esitettyjen toimenpiteiden arvioitiin vähentvän kaikkia onnet-

tomuuksia 90.. .150  onnettomuudella ja henkilövahinko-onnetto-

rnuuksia L5.,.75 onnettomuudella vuodessa. Lisäksi toimenpiteet 
parantavat liittyrnien liikennevälityskykyä ja lisäävät liiken-

teen sujuvuutta. 
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1. Yleisten teiden liittyrnissä tapahtuneet liikenneonnettomuudet 

Yleisten teiden liittyrnissä on tapahtunut vuosina 1967-1973 
keskimäärin 1800. • .2000 onnettomuutta vuodessa (taulukko 1), 

mikä on vastannut noin 1L1...16 :a koko yleisten teiden onnet-

tomuusmäärästä. Liittymissä tapahtuneista onnettomuuksista noin 

puolet on johtanut henkilövahinkoihin. Näissä onnettornuuksissa 

on kuollut 88...137 henkilöä vuosittain. Onnettomuuksien koko-

naismäärässä alkoi laskeva kehitys vuonna 1971.  Kuolleiden miä-

rä putosi huomattavasti vasta vuonna 1973. 

Taulukko 1. Yleisten teiden liittymi.ssri tapahtuneiden kaikkien onnettomuuksien, 
henkilövallinkoih2n johtaneiden onnettomuuksien ja nuissa onnetto-
muuksissa kuolleiden siaarät vuosina 1967 - 1973 sekä vastaavat 

- 	prosentuaaliset osuudet koko yleistä tieverkkoa koskevista onnatto- 
siuusluvuista. 

Vuosi Kaikki onnettom. 
mäarä 	%-.osuus 

Henkilovah. onn. 
määrä 	%—osuns 

Kuolleet 
määrä 	%-osuus 

1967 1845 13.6 838 114.0 88 12.7 
1968 176 14 14.14 790 114.2 88 12.5 
1969 1847 15.2 893 15.2 99 13.9 
1970 2036 16.3 9514 16.8 101 13.3 
1971 20114 16.1 9114 16.0 117 14.8 
1972 1825 16.2 909 16.8 137 16.9 
1973 1625 13.9 733 13.4 91 11.6 

1 
Tie- ja vesirakennuslaitoksessa on kiinnitetty 1970-luvulla  eri- 

1 	tyistä huomiota liittymien liikenneturvallisuuteen. Useissa 

liittymissä on varattu vasemmalle kääntyville oma kaista liit-

I 	tyrnän pääsuunnan kanavoinnilla. Liittymien etuajo-oikeussuhteet 

on pyritty järjestämään mandollisimman selväpiirteisiksi, nä-

I 	kemiä on parannettu jne. Tiekohtaisten nopeusrajoitusten yli- 

teydessä on liittymien liikenneturvallisuutta pyritty paranta- 

maan pistekohtaisilla, teillä yleisesti käytettyjä nopeusrajoi-

1 	tuksia alhaisemmilla rajoituksilla. Kaikilla edellä mainituil- 

la toimenpiteillä lienee ollut huomattava vaikutus liittymissä 

1 	tapahtuneiden onnettomuuksien laskuun, joka ilmenee erityises- 

ti vuoden 1973  tilastoista. 

1 



Yleisten teiden liittyrnissä tapahtuneet liikennoonnettornuudet 

jakautuivat tieluokan mukaan siten, että onnettomuuksista ta-

pahtui 

- 54..,60 % valta- ja kantateillä 
- 31... 140 % muilla maanteillä ja 

- 5... 9 % paikallisteillä. 

Tulos on sikäli odotettu, että mandollisuudet tulla turvalli-

sesti liittyvältä tieltä päätielle tai vastaavasti kääntyä pää- 

tieltä liittyvälle tielle vähenevät liikennemäärien lisääntyes-

sä ja ajonopeuksien kasvaessa. 	 - 

Liittymäonnettomuuksissa kuolleet jakautuivat tieluokan mukaan 

1 	siten, että kuolemantapauksista tapahtui 

- 61...75 % valta- ja kantateillä 

1 	- 22.,.35 	muilla maanteillä ja 

- 1... 4 % paikallisteillä. 

I 	Valta- ja kanteiden suuri osuus kuolleista johtunee hyvien tie- 

olosuhteiden mandollis tarnista suuremmista ajonopeuksis ta. 

1 
2. Yleisten teiden liittymien määrät 

1 	Yleisten teiden liittymien määrät on esitetty v. 1974  suorite- 
tun kunnossapidon inventoinnin perusteella taulukossa 2 jao-

I teltuina päätien liikennemäärän mukaisesti. Niiden kokonaismää- 

rä oli n. 12 500. Suurin osa liittymistä on 1-puolisia tasoliit-

- 	tymiä. 

Taulukko 2. Liittyien 	ärät y1eiei11 teilii kunnosempidon Inventoinnin mukaan 

Liittymä 2—ajora— 
tateet tie 

1—ajor-atatset 	tiet 
Piiktion Ijikennemäarä (KVI.... 197O 	autoa/vrk) 

Yhteensä 

:6000 1501.. .6000 501.. .1500 201. • .500 101. • .200 .l00 

Eritasoliittymät 76 5't 79 23 4 2 3 241 
Tsoliittymät, 101 464 1550 2875 3361 1715 742 10 808 
1—puol. 
Tasoliittymat, 14 143 433 495 292 160 145 1 682 
2—puol. 



1 	• Selvityksen suorittamstapa ja tarkoitus 

Selvityksen tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva on-

nottoniuusaltteiminissa liittymissä tarvittavista parantamistoi-

menpiteistä ja niiden kustannuksista. Tarkastelun kohteeksi 

valittiin sellaiset yleisten teiden liittymät, joissa TVL:n 

onnettomuustilastojen mukaan oli tapahtunut vähintään 5 onnet-
tomuutta 3-vuotiskaudella 1 97 0- 1 972. 

Liittymistä inventoitiin piirikonttoreissa seuraavat tiedot: 

a. liikennemäärät (KVL-7o, m.ajon.) liittymäliaaroittain 
b. eräitä tioolosuhdotietoja kuten 

- päätien kanavointi 

- päätien nopeusrajoitus 

- etuajo-oikeussuhteidon järjestely 

c. onnettomuustiedot 	- 

- onnettomuuksien kokonaismääri tarkasteluajanjaksolla 

- henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä 

- liittymän onnottomuusaste (onnettomuuksien määrä vuoro- 

kaudessa iO liittymän läpi kulkenutta ajoneuvoa kohti) 

- yleisimmät onnettomuustyypit 

- pimeän ajan onnettomuudet 

Edellä mainittujen tietojen, paikallistuntemuksen sekä aika!- 

1 	semmin tehtyjen toimenpiteiden perusteella arvioitiin piiri- 

konttoreissa yleispiirteisesti kuhunkin liittymiän sopiva toi- 

1 	monpideyhdistelmä. 

4. Toimenpiteiden tarve onnettomuusalttiissa liittymissä 

Yleisillä teillä oli tehdyn selvityksen mukaan 183 liittymää, 

joissa oli tapahtunut TVH:n onnettomuustilastojen mukaan vähin-

tään 5 liikenneonnettornuutta vuosina 1970.. .1972.  Kokonaison-

nettomuusmäärä näissä liittyrnissä oli samana ajanjaksona 1559 
onnettomuutta, joista noin puolet oli johtanut vammautumiseen 

tai kuolemaan. Tämä onnettomuusmäärä on 27 % kaikista yleisten 
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1 
I 	teiden liittyrnissä tapahtuneista onnettomuuksista. Selvityk- 

seen kuuluneiden onnettornuusaltteimpien liittymien määrä oli 

sen sijaan vain vajaat 2 % kunnossapidon inventoinnissa saa- 1 	dusta yleisten teiden liittymien kokonaismäärästä. 

Kunnossapidon inventoinnin mukaan noin puolet yleisten teiden 

liittymistä on sellaisilla teillä, joiden liikennemäärät (KvL-70) 

on suurempi kuin 500 autoa/vrk. Solvitykseen kuuluneissa liitty-

missä oli pienin päätien liikennemäärän arvo noin 700 autoa/vrk, 

Suurimmassa osassa (6o %) onnettomuusalttiista liittymistä pää-

tien liikennemäärä oli välillä 1500-6000 autoa/vrk. Kuitenkin 

vielä noin 30 %:ssa liittymistä päätien liikenneniäärä oli suu-

rempi kuin 6000 autoa/vrk, Edellä esitetystä voidaan havaita, 

että vaikka vilkasliikenteiset tiet rakenrietaankin teknisesti 

korkeatasoisiksi, on liikennemäärier1 vaikutus onnettomuuksien 
syntyyn hyvin huomattava. 

Taulukossa 3 on esitetty onnettomuusalttiit liittyrnät ryhmitel-

tyinä tärkeimmäksi katsotun toimenpiteen perusteella. Lisäksi 

taulukossa on esitetty liittymissä tapahtuneiden onnettomuuk-
sien määrät. 

Liittymien parantamistarvetta lähemmin tutkittaessa havaittiin, 

että osassa liittymistä oltiin parhaillaan tekemässä tai oli 

lähiaikoina tehty toimenpiteitä liikenneturvallisuuden paran-

tamiseksi. Joissakin tapauksissa olosuhteet olivat ratkaisevas-

ti muuttuneet uusien tiejärjestelyjen johdosta. Oli myös eräi-

tä vilkasliikenteisiä liittymiä, joiden nykyisissä tieolosnh-

teissa ei voitu havaita huomattavia puutteita ja joissa onnet-

tomuudet lienevät aiheutuneet lähinnä inhimillisistä tekijöis-

tä. Sellaisia liittymiä, joissa parantamistoimenpiteitä oli jo 

tehty tai niitä oltiin parhaillaan tekemässä, oli 6 kappalet-

ta. Näissä liittymissä oli, tapahtunut vuosina 1970-72  64i on-

nettomuutta, joista hieman yli puolet oli johtanut henkilöva-
hinkoihin. 

I Parantamisen tarvetta esiintyi 118 liittymässä. Niissä oli ta- 

pahtunut 918 liikenneonnettornuutta. Yleisin parantamistoimen-

I 	pide oli liittymän kanavointi, jota on esitetty 6 liittyrriään. 
Liittymän kanavoinnilla tarkoitetaan eri liikennevirtojen 
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niirtdttäin naäasiaillslu,man uarantamistoimonpiteon mukaan 

Piiri 

Ex- itaso- 
liittyman 
parantaminen 

Lijtt. Onn. 

Eritaso- 
lilttynlin 
rakentaini- 
tien 

Liitt. 	Otin. 

Liittyman 
lzanavointl 

Liltt. Onn. 

Liikenne- 
valojen 
asentaminen 

Liitt. Onn. 

Liittymän 
valaieemi- 
nen 

Llitt, Onn. 

Kevyen 
liikenteen 
Järjestelyt 

Llitt. Onn. 

Llittymaii 
siirto 

Llitt. Onn. 

Liikenne- 
merkki- 
Järjestelyt 

Liltt. Onn. 

Muut 
toinen- 
piteet 

Liitt. Onn. 

Yhteensä 

Liitt. 	Otin. 

Llittymäss 
sucritettu/ 
nuoritetaan 
toimenpiteitä 

Liitt. 	Otin. 

Uusimaa 30 2 17 12 75 1 32 1 11 2 1. - - 2 12 1 5 25 196 23 299 

Turku - - 5 5 1i 23 - - 1 8 - - - - 2 12 2 29 lk 117 2 13 

ILUno - - 2 22 6 50 2 2 2 ii - - 1 13 2 13 - - 15 133 1 9 

Kymi - - 2 15 5 36 - - - - - - 1 5 - - - - 8 56 7 76 

Mikkeli - - - - 3 18 - - - 1 5 1 8 2 13 - - 7 6 33 

r-Karjala - - - - 1 7 1 10 - - - - - - 1 8 - - 3 25 2 12 

Kuopio 1 9 - - 3 25 - - 1 8 1 5 1 5 - - 1 5 8 57 8 .66 

K-Suoml - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 36 

Vaatia - - 2 17 10 77 't 25 1 5 - - 1 5 3 23 - - 21 152 5 i0 

- - - - 3 17 - - - - - - - - - - - - 3 17 2 11 

Oulu - - 1 17 8 6' 1 12 - - - - 1 5 - - 1 7 12 105 2 19 

Kainuu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 

Lappi - - - - 1 11 - - - - 1 5 - - - - - - 2 16 3 22 

Koko maa 5 39 1' 133 56 1iO3 9 103 6 43 5 29 6 12 81 5 6 118 918 65 i 
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1 
I 	erottamista toisistaan. Onnettomuusalttiissa li:Lttytnissä kana- 

voinnilla varataan useimmiten pääsuunnassa vasemalle käänty-

ville oma kaistansa. Kanavoinnin yhteydessä tehtäviä muita 

toimenpiteitä voivat olla esim. liittymän valaiserninen, kevyen 

liikenteen järjestelyjen toteuttaminen, etuajo-oikeussuhteiden 

1 

	

	tehostaminen sekä muut liikennemerkkijärjestelyt. Liittymän 

kanavointi on yleensä katsottu tarpeelliseksi, jos liittymässä 

I on suuret suoraan ajavat ja vasemmalle kääntyvät liikennevir-

rat. Toimenpide vähentää erityisesti sellaisia onnettomuuksia, 

I 	joissa on ollut osallisena vasemmalle kääntyviä ajoneuvoja. - 

Liittyrnän kanavoinnilla on todetttu voitavan vähentää onnetto.-

muuksien kokonaismäärää keskimäärin -i-O %:lla. 

Eritasoliittymän rakentamisella sekä liikennevalojen asentami-

sella pyritään risteävät liikennevirrat erottamaan toisistaan, 

edellisellä eri tasoon ja jälkimmäisellä ajallisesti. Näitä 

I toimenpiteitä on ehdotettu tehtäväksi 23 liittymässä. Ne tule-

vat kysymykseen, jos lilttymässä on suuret risteävät liikenne- 

I virrat. Tällöin yleensä suurin osa liittymän onnettomuuksista tapahtuu suoraan risteäviä teitä ajavien ajonouvojen välillä. 

Liikennevalot tulevat kysymykseen lähinnä taajama-alueilla 

1 

	

	sijaitsevissa yleisten teiden liittyrnissä. Maaseuduille lii- 

kennevalot eivät yleensä sovi, koska niistä ei voida kyllin 

1 

	

	hyvin varoittaa autoilijoita ja koska niiden huolto on siellä 

vaikea järjestää. 

Liittymän valaisemisella voidaan vaikuttaa lähinnä pimeän aikai- 

I 

	

	sun onnettomuuksiin. Ne ovat usein suistumisonnettomuuksia ja 

tapahtuneet siitä syystä, että autoilijat eivät ole havainneet 

I 	pimeässä liittymää riittävän ajoissa liikennemerkeistä ja suun- 

nistustauluista huolimatta. Kevyen liikenteen järjestelyitä, 

alikulkujen rakentamista ja suojateiden merkitsemistä on pidet-

ty tarpeellisena liittymissä, joissa on huomattavasti risteäväLi 

kevyttä liikennettä. Yleensä kevyen liikenteen onnettomuuksia 

1 

	

	oli selvitykseen kuuluneissa liittymissä tapahtunut kolmen vuo- 

den aikana korkeintaan 1...2 onnettomuutta, mutta toisaalta ne 

I 

	

	olivat seurauksiltaan usein varsin vakavia. Liittymien valaise- 

minen parantaa pimeällä myös kevyen liikenteen turvallisuutta. 



Liittymän siirto tulee kysymykseen, jos nykyisellä liittymän 

paikalla ei kohtuullisilla kustannuksilla pystytä parantamaan 

tieolosuhteita riittävästi. Liittymän siirron yhteydessä voi-

daan usein yhdistää useampia liittymiä. Liittyrnän liikennetur-

vallisuutta voidaan parantaa myös eräillä muilla toimenpiteillä 

kuten näkomäraivauksilla ja tien tasauksen korjauksiila. Niiden 

valinta riippuu tieolosuhteiden ja tapahtuneiden onnettomuuk-

sien yksityiskohtaisesta arvioinnista. 

Eritasoliittvrnid joudutaan parantamaan, kun liikennemiärät kas- 

vavat huomattavasti. Parantamistoirnenpiteet määräytyvät tapah-

tuneiden onnettomuuksien Ja suurimpien liikennevirtojen perus-
teella. 

Liikennemerkkijärjes tely t kuten iiopeusraj oitus ten alentaminen, 

STOP-merkiri asottaminen sekä liittymän havaittavuuden tehostanii-
nen ennakkomerkeillä javiitoitusta parantamalla ovat yleensä 

suhteellisen halpoja ensiaputoimenpiteitä. Pitkällä tähtäyksel-

lä tulisi kuitenkin pyrkiä rakenteellisiin parantamistoimen-

pitoisiin, sillä tiellä liikkujien on todettu havaitsevan ja 

noudattavan liikennemerkkejä suhteellisen huonosti. Myös lii-

kennemrkkien määrän lisääntyminen vähentää havaitsemisen ja 

noudattarnisen ruotivaatiota. Liikenneturvallisuuden parantaminen 

pelkästään liikennemerkkijärjstelyillä heikentää usein tien-

kohdan liikenteellistä palvelutasoa, eikä sitä näin ollen tu-

lisi käyttää pysyväisratkaisuna. 

5. Parantamistoimenpiteiden kustannukset 

Parantamistoimenpiteiden kustannukset jaoteltuna liittyrnässii 

tehdyn tärkeimmän toimenpiteen perusteella on esitetty taulu-
kossa 11. Toimenpiteiden kokonaiskustannukset on arvioitu 73.6 
mmk:ksi vuoden 197i- hintatasossa. Kaileimpia toimenpiteitä ovat 

eritasoliittymien rakentamiset ja parantamiset. Liikennemerkki- 

järjestelyjen toteutttamisen kustannuksia ei taulukossa ole esi-

tetty, koska ne ovat kertaluokaltaan rakenteellisia toimenpitei-

tä •halvernpia ja voidaan yleensä toteuttaa suoraan kunnossapito- 

varoin. On kuitenkin muistettava, että parantamistoimenpiteiden 

toteuttamisajankohta määräytyy myös muiden kuin liikenneturval- 

1 
1 

1 
1 
1 



- 	 - - - - - - - - - - - - - - uuko &. 0nnetouuusalttiissa .Lllttymissa ehdotet.tujen parante1stoinienp1 teiden kustannukset 

Piiri 

Eritaso— 

liittymän 

parantaminen 

Liitt. KusI. 

1000mk 

Eritaso— 

liittymän 

rakentaminen 

Llitt 	Kust. 

1000mk 

Liittymän 

kanavointi 

Liitt 	Kust. 

1000mk 

Liikenne— 

valojen 

asentaminen 

Liitt. 	Xust. 

1000mk 

Liittymin 

valaiseminen 

141tt. Kust. 

1000mk 

Kevyen 

liikenteen 

järjestelyt 

141tt. Kuet. 

1000mk 

LiittymUn 

siirto 

Liitt. Xust, 

1000mk 

Muut 

toinen-. 

piteet 

Liitt. 	Kust. 

1000mk 

Yhteensä 

Liitt 	Kust. 

1000mk 

Uusimaa 4 7000 2 9000 12 2650 1 100 1 20 2 600 - - 1 100 23 19 470 

Turku - - 5 16000 4 1300 - - 1 100 - - - - 2 2700 12 20 100 

- - 2 6500 6 1630 2 200 2 250 - - 1 500 - - 13 9 080 

Kymi - - 2 4500 5 1210 - - - - - - 1 500 - - 8 6 210 

1i&kel1 - - - 
- 3 600 - - - - 1 150 1 200 - - 5 950 

P—karjaia - - - - 1 150 1 80 - - - - - - -. 
- 2 230 

Kuopio 1 900 - - 3 1350 - - 1 120 1 500 1 500 1 1000 8 4 370 

K-Suomi - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vaasa - - 2 3600 10 2270 4 470 1 20 - - 1 250 - - 18 6 610 

X—Pohjanmaa - - - 
- 3 740 - - - - - - - - - 

- 3 740 

Oulu - - 1 2500 8 1950 1 100 - - - - 1 500 1 100 12 5 150 

Kainuu - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lappi - - - - 1 330 - - - - 1 360 - - - - 2 690 

Koko maa 14 42100 56 14180 9 950 6 510 5 1610 6 2450 5 3900 106 73 600 

0 
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lisuusnäkökohtien perusteella. Usein yksittäiset toimenpiteet 

on edullista toteuttaa laajernpien liikenteellisten jörjostely-

jen yhteydessä. Tieverkossa tärkeällä kohdalla sijaitseva ruuh-

kauturnista aiheuttava tienkohta saattaa myös olla liikenne- 

taloudellisten laskelmien perusteella syytä korjata, vaikka 

toirnenpiteestä ailieutuisi huomattaviakin kustannuksia. 

6. Toimenpiteiden vaikutukset 

Muutamien yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksista onnettomuus--

määri.in on käytettävissä arvioita. PLiäsuunnan kanavoinnin on 

todettu vähentäneen liittyrnän onnettomuuksia keskimäärin 

LO 5:lla. Valaistuksen vaikutukseksj arvioidaan usein noin 

30 :ksi pimeän aikaisista onnettomuuksista. Suojatien tehok-

kaalla merkinnällä on kevyen liikenteen onnettomuuksia pystyt-

ty vähentämään 50 %:lla - ja alikulkutunneleidon rakentarnisella 

on arvioitu päästävän noin 80 :n vähentymiseen. Liittymän muo-

don, ilikennejärjestelyjen ja tasauksen parantaminen on vähen.-

tänyt liittymien onnettomuuksia 35 :lla. 

Koska tie- ja liikenneolosuhteet vaihtelevat huomattavasti, saat-

taa eri liittymissä suoritettujen sarnanlaistenkin toimenpitei-

den vaikutusten välillä olla huomattavia eroja. Useiden toimen-

piteiden vaikutuksista ei ole olemassa minkäänlaista arviota, 

varsinkin kun ne joudutaan suunnittelemaan useinkin tapaus 

tapaukselta täysin yksilöllisestj. Jos liittymässä tehdään 

useita parantamistoimenpiteitä, on niiden yhteisvaikutukseri 

arvioiminen erittäin vaikeaa. Edellä esitetyn perusteella ei 

liene realistista pyrkiä kovin suureen tarkkuuteen toimenpitei-

den vaikutuksen arvioinnissa. 

Toimenpiteiden kokonaisvaikutuksoksi onne ttomuusaittiissa liit-

tymissä on oletettu 30...50 %:n pysyvä vähennys onnettomuuksien 
määrässä. Niissä 118 liittymässä, joissa parantamistoimenpitei-

tä ei ole vielä tehty, on mandollista vähentää kaikkia onnetto-

muuksia 90... 150 onnettomuudella ja henkilövahinko-onnettomuuk--

sia !15..,75 onnettomuudella vuodessa. Tekeillä olevien tai jo 
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päitökseen saatujen paran Lamistoimenpiteidon vaikutukselcsi voi-

daan laskea 6o.,.ioo onnettomuuden vuotuinen vähennys kaikista 
onnettomuuksista. Henkilövahinko-onnettomuuksjsta vastaava vä-

hennys on 30. .50 onnettomuutta. 

Edellä olevien suorana isten onnttomuusvähennysten lisäksi on-

nettomuusalttiiden liittymien parantaminen lisää yleistä liik-

kumisen miollyttävyyttä ja sujuvuutta. 



SELVITYS RAUTATEII)EN TASORISTEYSTEN TURVALLI SUUDEN 

PAIANTANI STA HPEE STA YLEI 3 ILLÄ TEl LLÄ - 



YHTEEN VETO 

Maassamme tapahtuu vuosittain n. 230 tasoristeysonnettomuutta, 

joissa juna on osallisena. Yleisten teiden osuus tällaisista 

tasoristeysonnettomuuksista on n. 20 %. 1970-luvulla yleisillä 

teillä on vuosittain tapahtunut 0.. .51 tasoristeysonnettomuut-

ta, joissa on kuollut 1i...18 henkeä. 

Selvityksen tarkoituksena oli kerätä porustietoja yleisillä 

teillä sijaitsevista rautateiden tasoristeyksistä, niiden tur-

valaitetilanteesta ja niissä tapahtuneista onnettomuuksista 

sekä arvioida näiden tietojen perusteella tasoristeysten tur-

vallisuuden parantamistarvetta ja käytettäviä parantamistoirnen-

piteitä pitkällä tähtäyksellä. 

Vuoden 1975  alussa yleisillä teillä oli 756 tasoristeystä, jois-

ta 64 oli varustettu puolipuomilaittoin, 218 valo- ja äänimer-
kein ja 1474 oli ilman turvalaitetta. 

Turvalaitteiden tarvetta arvioitiin yleisen tien liikennemäärän, 

Junaliikenteen määrän ja tasoristeysonnettomuuksien määrän perus-

teella. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden paran-

tamiseksi sekä tien yleisestä teknisestä tasosta huomattavasti 

poikkeavien kohtien vähentämiseksi katsottiin selvityksessä 

tarpeelliseksi seuraavat toimenpiteet yleisten teiden ja rauta-

teiden tasoristeyksissä: 

- valta- ja kanteiden ja viikasliikenteisten pääratojen taso-

risteykset sekä eräät muut erittäin onnettomuusalttiit ja 

vilkasliikenteiset tasoristeykset muutetaan eritasoristeyk-

siksi (noin 15 kpl) 

- puolipuomilaite rakennetaan n. 150:een onnettomuusaltteimpaan 

tasoristeykseen; onne ttomuusal ttius määrite tään j äljempänä 

esitetyn indeksin avulla ottaen huomioon junanopeudet, 

näkemät sekä muut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät 

- valo- ja äänimerkit korvataan puolipuomilaitteilla 70:ssä 

tasoristeyksessä; kiireellisyysjärjestys määritetään tielii-

kenteen ja junaliikenteen määrien tulon avulla ottaen lisäksi 

huomioon mm. tasoristeyksessä tapahtuneet onnettomuudet 



- suoritetaan tarpeen ja mandollisuuksien mukaan inuita turval-

lisuutta parantavia toimenpiteitä kuten tasoristeysten pois-

tamista tiejärjesteyin, näkemien parantamista, tien leventä-
mistä, tien tasauksen muuttamista jne. 

Eritasoristeysten ja truvala±tteiden rakentamisen kokoriaiskus-

tannuksiksj arvioitiin 2.6 mmk vuoden 197L hintatasossa. 

Ehdotetuilla toimenpiteillä arvioitiin voitavan säästyä vuosit-

tain 15 henkilövahinko-onnettoruundelta ja 8 kuolemantapaukselta. 
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1. Tasoristeysonnettomuudet 

Yleisten teiden ja rautateiden tasoristeysonnettomuuksien määrä 

vuosina 1967-73 on esitetty taulukossa 1. Vuosina 1970-73  on 
näissä tasoristeyksissä tapahtunut keskimäärin 66 onnettomuut-. 
ta vuodessa. Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia on 

sattunut 35 onn./v. ja niissä on kuollut 17 henkilöä/v. 

Taulukko 1. Yleisten teiden ja rautateiden taaoristeyksi$$ 

tapahtun.et onnettomuudet v. 1967-73 

Tasoristeysonnottornuudet Juna osall5ena 

Kaikki flenk.vah. Kuolleet Kaikki Henk.vah. Kuolleet Vuosi 
joht. joht. 

1967 101 50 8 64 38 8 

1968 79 51 11 5•7 25 10 

1969 77 47 19 62 40 19 

1970 79 40 20 51 28 17 

1971 69 31 11 52 27 11 

1972 59 37 16 42 27 15 

1973 31 19 40 26 18 

Keskin. 75 38 15 53 30 14 

Juna on osallisena n. 75 %:ssa yleisten teiden ja rautateiden 
tasoristeysonnettomuuksista. Muut tasoristeysonnettomuudet 

ovat tasoristeyksissä tapahtuneita tieliikenneonnettomuuksia: 

yhteenajoja, suistuinisia, puomiinajoja jne. Kuolemaanjohtaneis-

ta tasoristeysonnettomuuksista lähes kaikki ovat junaonnetto-

muuksia. Kaikkiaan tapahtuu maassamme vuosittain n. 230 taso-

risteysonnettomuutta, joissa on juna osallisena. Yleisten tei-

den osuus tällaisista tasoristeysonnettomuuksista on siis 

n. 20 %. 

Tasoristeysonnettomuuksien osuus kaikista yleisten teiden 

onnettomuuksista on n. 0,6 %. Vastaava osuus henkilövahinko-
onnettomuuksista on myös 0,6 % ja kuolemantapauksista 2,3 %. 

Tasoristeysonnettomuuksien määrä sekä osuus kaikista onnetto-

muuksista on jatkuvasti laskenut. Tämä johtunee pääasiassa 



eritasoristeys ten ja tasoristeysturvalaittoiden rakentamisesta. 

2. Nykytilanno eritasoristeysten ja turvalaitteidon rakentamisessa 

Nykyisin maassamme on n. 700 yleisen tien ja rautatien eritaso-

risteystä. Näitä on viime vuosina rakennettu n. 30 kpl/v. Eri-

tasoristeysten rakennuskustannukset ovat olleet kaikkiaan n. 

10 tnmk/v. Eritasoristeyksiä on rakennettu pääasiassa vilkas-

liikenteisten teiden ja rautateiden rakentamis- ja parantamis-

töiden yhteydessä. 

Tasoristeysten turvalaitteita on rakennettu 1970-luvun alussa 

1 

	

	n. 25...30 kpl/v., joista n. puolet yleisille teille. Suurin 

osa turvalaitteista on ollut valo- Ja äänirnerkkilajttejta. 

I v. 1975 rakennettaneen yleisille teille n. 50 turvalaitetta, 
joista lähes kaikki ovat puolipuomilaitteita. TVL:lle aiheutuu 

I v. 1975 rakennettavjsta turvalajttejgta n. 53 mmk:n investojn-

tikustannukset. Aiempina vuosina eritasoristeysten rakentami-

seen käytettiin rahaa monikertainen määrä vastaaviin turvalai- 1 	teinvestojnteihjn verrattuna. 

3. Selvityksen tarkoitus 

Selvityksen tarkoituksena oli kerätä perustietoja yleisten tei-

den ja rautateiden tasoristeyksistä, niiden turvalaitetilan-

teosta ja niissä tapahtuneista onnettomuuksista sekä arvioida 

näiden tietojen perusteella tasoristeysten turvallisuuden pa-

rantamistarvetta ja käytettäviä parantamistoimenpiteitä pit-

källä tähtäyksellä. Lisäksi oli tarkoitus jo tietojen keräämi-

sen yhteydessä asettaa turvalaitteettomat tasoristeykset alus-

tavasti turvallisuuden parantamistarpeen mukaiseen kiireelli-

syysjärjestykseen, jota piirit voisivat käyttää hyväksi toi- 

monpideohjelmja laatiessaan. 
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24 • 'l'ie tojen kerini:ien 

Piirit keräsivät jokaisesta tasoristeyksestä seuraavat tiedot 

1. Sijainti, tien n:o ja etäisyys tieosan alusta 

2. Tien liikennomäärä, KVL-70,  m.ajon. (KVL) 

3. Junaliikenteen määrä, keskimääräinen ,junaliikenne/vrk v. 1972 
(JL) 

5. Tasoristeysonnettomuuksion määrä v. 1967-72 (A) 

Piireissä laskettiin mainittujen tietojen avulla turvalaitteet-
tomille tasoristeyksille niiden onnettomuusalttiutta kuvaava 

indeksi kaavasta 

KVL x JL 
1000 	(A+1) 

ja asetettiin tasoristeykset indeksin arvon mukaan alustavaan 

turvallisuuden parantamisj ärje stykseen. 

Piirit lähettivät keräämänsä tiedot TVH:een, jossa laadittiin 

jäljempänä esitetyt yhteenvedot ja tarvearviot. 

5. Tasoristeysten määrä, turvalaitteet ja onnottomuudet 

Tasoristeysten jakautuminen turvalaitteen mukaan 1.1.1975  sekä 

niissä tasoristeyksissä v. 1967-72 tapahtuneiden junaonnetto-

muuksien määrät on piireittäin esitetty taulukossa 2. 

Tasoristeyksiä on piirien lähettämien tietojen mukaan 756 kpl, 
joista 61- on varustettu puornilaittein, 218 valo- ja äänimerkein 

ja 1474  ilman turvalaitetta. 

Junaonnettomuuksia on piirien tietojen mukaan tapahtunut maini-

tuissa tasoristeyksissä v. 1967-72 yhteensä 248 kpl, joista 
130 onnettomuutta tällä hetkellä turvalaitteettomissa tasoris-
teyksissä. Turvalaittein varustettujen tasoristeysten onnetto-

muusmääriä tarkasteltaessa on otettava huomioon, että pääosa 

turvalaitteista on rakennettu vuoden 1966 jälkeen. Sellaiset 
onnettomuudet, jotka ovat tapahtuneet nyt poistetuissa taso- 

risteyksissä, eivät myöskään sisälly ern. onnettemuusmääriin. 



Taulukko 2. 	Yleiatcn tciian ja rautateiden tasorlstevsten turvaa1tteet l.1.19'5 
sekh nkiden tasoristeysten liikenneonnettomuuet v. 1967-72 

Piiri Koko- tai 	puohipuomi Valo- ja 	in1merkki Ilman turvalaitetta Yhteensii 
onn. kpl 	1 	onn. kpl 	onr 

Uusimaa 10 16 28 10 31 '4 69 30 
Turku 1 — 36 9 63 32 100 '.1 
IlUme 14 12 16  10 32 9 62 31 
Kymi 11 4 26 6 40 11 77 21 
Mikkeli 2 — 12 '4 31 9 45 13 
Pohjois-Karjala 7 '4 14 6 53 13 74 23 
Kuopio 2 '4 14 2 18 2 34 8 
Keski-Suomi 8 1 9 3 27 1 '44 5 
Vaasa 7 5 26 6 74 21 107 52 
Keski-Pohjanmaa 1 1 '4 3 11 24 15 
Oulu 1 1 10 6 2'. 5 35 12 
Kainuu — — 12 2 15 2 27 8 
Leppi -- — 11 3 47 10 58 13 

koko saa 64 '.8 218 70 ' 	'474 130 756 

Taulukossa 3 on piireittäin esitetty tasoristeysten jakautumi-
nen onnettomuusalttjusjndeksjn arvon mukaan sekä vastaavissa 

tasoristeyksissä tapahtuneiden onnettomuuksien määrät. Taso- 

risteyksien onriettomuustiheys on selvästi riippuvainen niiden 

onnettomuusalttiusindeksjn arvosta. Niissä 253:ssa tasoristeyk-

sessä, joiden indeksiarvo on yli 2.0 on tapahtunut 102 onnetto-

muutta. Lopuissa 173:ssa tasoristeyksessä on vastaavasti sat-

tunut ainoastaan 10 onnettomuutta. Indeksi kuvaa siis melko 

hyvin tasoristeyksen onnettomuusalttiutta. 

Teulukko 3 	Tuivni. 1f tety (oitun tas(,iis tsteri j,ikn4it,soeo unT, 1 t.mius,i .1 05 ,,tt'ks la et Von 

aal.ann 5Cii 	It.s'. tasortstcyks Iss. v. Ih7 — '. tapahtt.e l,Ier onne tLnmutuksit, &iiu:it. 

1 	i;vi. 	s 	II 	t4 1 )'In ________ 	______________ _____________ 
Piiri 5 15.O(J 5.ui) 	- 	I.0 200 - '. 2.OG — 

KIst. Onri. :tjst. Orio. isst. Onji. dist. Oi'i. Itit. 

Uusimaa 2 — '4 — 12 3 13 1 31 
Turku 15 12 11 '4 15 1 7 — 48 
Illime 7 6 ii 3 7 — 7 — 32 9 
Kymi 7 7 12 '4 10 — 11 — 80 ii 
Ilikkeli 2 2 6 5 10 2 13 — 31 9 
Pohjois-Karjala 3 '4 '4 1 16 4 30 '4 53 13 
Kuopio — — 2 — 7 2 7 — 16 2 
Keski-Suomi — — 3 — 6 1 18 — 27 
Vaasa 6 12 15 5 19 2 34 2 7'. 21 
Keskl-I'ei.Jeniaa 3 '4 4 '4 7 3 5 — 19 ii 
Oulu 2 2 5 — 5 2 12 1 24 5 
Kainuu — — 1 2 1 — 13 — 15 2 
lappi 2 2 '4 2 7 1 '4 2 17 7 

Koko maa 49 51 82 30 122 21 17', 10 827 112 
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Turun, Hämeen, Kymen ja Vaasan piireissä esiintyy eniten suu-

ren indeksiarvon omaavia tasoristeyksiä. Turvalaitteiden tarve 

on siis näissä piireissä suurin. Kainuun, Koski-Suomen ja Kuo-

pion piireissä tasoristeysten saamat indeksiarvot ovat selvästi 

keskimääräistä pienompiä. 

Taulukoissa 4 ja 5 on esitetty turvalaitteettomien sekä valo- ja 
äänimerkillä varustettujen tasoristeysten jakautuminen tielii-

kenteen ja junaliikenteen määrien tulon mukaan. 

Taulukko'.. 	Turva ittiettoien tasoristeysten ja näisso v. 1967 - 72 tapuneulen 

onnettomuuksien akautuninen tielilkeitteen ja junaliikenteen maarien 

tulon mukaan. 

- 
KVL. x 	/ 1000 - 

>15 5 - 	15 1,5 	- 	5 1,5 Piiri Yhteensi 

8 s t • Ono . 1! i s t • fl,n • ii 	s 1 • (3m • Ui s 1 • Onu • Iii 	t • ('On 

Uusimaa 2 - 4 - 15 3 JO l 51 1 

Turku 21 7 11 5 22 1 4 - '. 17 

liame 5 3 10 3 11 3 6 - 32 9 

Kymi 5 1 10 6 16 4 9 - '.0 11 

Mikkeli 1 - 3 2 17 7 10 - 31 9 

Pohjois-Karjala - - 6 t 16 1 31 8 53 13 
Kuopio - - 2 - 6 - 8 2 16 2 

Keski-Suoai - - 5 - 5 1 17 - 27 2 
4 9 13 3 29 5 28 4 7'. 21 

Keski-Pohjanmaa - - 4 4 9 4 6 3 19 11 

Oulu 1 - 6 2 5 1 12 2 2'. 5 
Kainuu - - - - 2 2 13 - 15 2 
Lappi - - 5 3 9 2 3 5 17 10 

Koko noa 29 20 79 52 162 5M 157 21 27 115 

iuulHkko 1 	 Vl- ja 	rimerk11l. voruct tujeii t,surtsL.-ysten joL&tttomtnen 

- 	tiel 1 ikenteei ja juna! 1 1km 	'n a,tii, i en tul on euknon. 

KVI. 	IL / 	1000 

>50 10 - 30 3 - 	10 3 Piiri Yhteensä 

Uusimua 6 8 6 8 26 
Turku 7 i 10 4 36 
Häme 5 12 1 - 16 
Kymi 5 10 8 3 26 
Mikkeli - 6 3 12 
Pohjois-Karjala - 3 4 7 . 1'. 
Kuopio - 2 	. 4 6 1'. 
Keski-Sunmi 2 3 2 2 9 
Vaasa 6 9 6 5 26 

Keski-Puhjaiiitaa - 1 5 - 4 
Oulu - 5 4 1 10 
Kainuu - - 5 7 
Lappi 2 5 2 4 11 

Koko eoa Si 77 59 52 218 



Valta- ja kantatoillä on yhteensä 20 rt-tasoristeystä. Näistä 

5 kpl on varustettu puolipuomilaittein, 5 kpl valo- ja ääni-
merkillä ja 10 kpl on ilman turvalaitetta. Puolipuomein varus-

tetuista tasoristeyksistä 3 kpl ja valo- ja äänimerkein varus-
tetuista 2 kpl sijaItsee vilkasliikenteisillä piläradoilla. 

Muut valta- ja kantatoiden rt-tasoristeykset ovat sivuradoilla. 

6. Toimenpiteiden tarve, kustannukset ja vaikutukset 

6.1 Eritasoristeysten rakentaminen 

Rautatietasoristeyksen muuttaminen eritasoris teykseksi poistaa 

tasoristeysonnettornuuksien mandollisuuden ja parantaa lisäksi 

liikenteen sujuvuutta ja yhdenmukaistaa tien teknistä tasoa. 

Viimeksi mainitut näkökohdat ovat erityisen tärkeitä pääteillä, 

joilta vaaditaan korkeaa ja yhtenäistä palvolutasoa. Valta- ja 

kantateillä on 5 tasoristeystä vilkasliikenteisten pääratojen 
kanssa. Näiden muuttaminen eritasoristeyksiksi olisi edellä 

esitetyillä peru5teilla tarpeellista. 

Maanteillä ja paikallisteillä on myös tasoristeyksiä, joissa 

erittäin vilkas tie- ja junaliikenne aiheuttavat tieliikenteel-

le suurta ajanhukkaa ja liikenteen sujuvuuden huonontumista. 

Tämän vuoksi olisi tarpeellista muuttaa eritasoristeyksiksi sel-

laiset maantiellä tai paikallistiellä sijaitsevat tasoristeyk-

set, joiden tie- ja junaliikenne määrien tulo on yli 100 000. 

Näitä on kaikkiaan n. 10 kpl. 

Eritasoristeyksen rakentamiskustannus on vuoden 197 4  hintatason 
mukaan keskimäärin n. 800 000 mk. Mainittujen 15 tasoristeyksen 

korvaaminen eritasoristeyksillä maksaisi siten n. 12 mmk. 

1 	Tasoristeyksiä voidaan poistaa paitsi eritasoristeyksiä raken- 

tainalla myös tiejärjestelyin. Tien parantamissuunnitelmia ja 

I 	tiejärjestelysuunnjtelmja laadittaessa olisikin aina tutkittava 

mandollisuudet rt-tasoristeyksien vähentämi seen. 

1 
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1 
I 	6.2 Puolipuomilaitteiden rakentaminen turvalaitteettomiin taso- 

risteyksin 

1 
Ulkomaisissa tutkimuksissa on havaittu puolipuomilaitteen 

vähentävän n. 90 %:lla ja valo- ja äänimerkin vastaavasti 

n, 60 %:ila sellaisia tasoristeysonnettomuuksia, joissa juna 

on osallisena. Onnettomuusvähennys on puolipuomilaitteella 

siis noin puolitoistakertainen valo- ja äänirnerkkiin verrattu-

na. Puolipuomilaitteen rakennuskustannus on kuitenkin vain 

20 % korkeanpi kuin valo- ja äänimerkin. Siten lienee perus-

teltua tästä lähtien rakentaa ainoastaan puolipuomilajttejta. 

Turvalaitteiden tarve eli kohteiden kiireellisyysjärjestys 

1 

	

	määritetään edellä esitetyn indoksin 1 avulla ottaen lisäksi 

huomioon junanopeudet, näkemät, raiteiden lukumäärä ja muut 

I tasoristeyksen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Myöhemmin 

annetaan mandollisesti tarkempia ohjeita kiireellisyysjärjes-

tyksen määrittämistavasta. 

Taulukon 3 perusteella voidaan arvioida, että esimerkiksi ra- 1 

	

	kentamalla puolipuomilaite 150:een indeksin 1 mukaan onnetto- 

muusaltteimpaan tasoristeyksoen vähennetään n. 8 honkilövahin- 

1 

	

	ko-onnettomuutta ja n. 4 kuollutta vuodessa nykyisiin määriin 

verrattuna. 

1 	Puolipuomilaitteen rakennuskustaimus on vuoden 1974 hintatason 
mukaan n. 100 000 mk ja kunnossapitokustannus n. 3000 mk/v. 

1 	Mainittujen 150 turvalaitteen kustannukset olisivat 10 vuodes- 

sa ilman kuoletuskustannuksja n. 19.5 mrnkja onnettomuusvähen-

1 	nys samassa ajassa n. 80 henkilivahinko-onnettomuutta ja n. 

40 kuolemantapausta. 

6.3 Valo- ja äänimerkkien korvaaminen puolipuomilaitteilla 

I Kuten edellä mainittiin, on puolipuornilaitteen onnettomuuksia 

vähontävä vaikutus noin puolitoistakertainen valo- ja äänimor-

I 	km vaikutukseen verrattuna. Valo- ja äänimerkin korvaaininen 

puolipuomilaitteella on siis turvallisuutta parantava toimen- 
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pido. Tmn toimenpitoen kustannukset ovat n. 80 000 mk turva- 

laitetta kohti. 

Turvalaitteen muuttamisen tarve eli kohteiden kiireellisyys.-

järjestys määritetään tieliikenteen ja junaliikenteen tulon 

avulla. Lisäksi on otettava huomioon erityisesti tasoristeys-

onnettomuudet, raidemäärät ja junanopeudet. 

Jos valo- ja äänimorkillä varustetun tasoristeyksen tieliiken-

teen ja junaliikenteen määrien tulo on yli kolminkertainen 

turvalaitteettoman tasoristeyksen vastaavaan lukuun verrattuna, 

on valo- ja äänimerkn korvaamista puolipuomilaitteella yleen-

sä pidettävä kiireellisempänä toimenpiteenä kuin puolipuomi-

laitteen rakentamista turvalaittee ttomaan tasoristeykseen. 

Tässäkin vertailussa tulee ottaa huomioon onnettomuudet ja eri-

laiset tasoristeyksen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. 

Jos 150 tasoristeystä varustetaan puolipuomilaittein, pitäisi 

edellä esitetyn kriteerin mukaan korvat n. 70 valo- ja ääni- 

merkkiä puolipuomi].aitteilla (taulukot 	ja 5). Näiden toimen- 

piteiden kustannukset olisivat n. 5.6 mmk ja niillä saavutet-
taisiin 10 vuoden aikana n. 40 henkilövahinko-onnettomuuden ja 

n. 20 kuolernantapauksen vähennys. 

6. Muut toimenpiteot 

Edellä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi suoritetaan turva-

laitteettomissa tasoristeyksissä tarpeen ja mandollisuuksien 

mukaan seuraavia toimenpiteitä: 

- näkemien parantaminen 

- tien tasauksen muuttaminen 

- risteyskuirnan muuttaminen lähemmäksi suoraa kulmaa. 

Turvalaittoin varus tettavis sa tasoristeyksissä suoritetaan 

ennen turvalajttefden asentamista tarvittaessa seuraavia 

toimenpiteitä: 

- tien tasauksen muuttaminen 

- risteyskulman muuttaminen lähemmäksi suoraa kulmaa 

tien levontämjnori 7 m:iin. 



Ei 	
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Turvalaittein varustetuissa tasoristeyksissä tulee kysymykseen 

lähinnä tasauksen muuttaminen. 

Näiden toimenpiteiden määrää, kustannuksia ja vaikutuksia ei. 

ole tässä yhteydessä selvitetty. 

6. 5 Yhteenveto toimenpiteistä 

Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi 

sekä tien yleisestä teknisestä tasosta huomattavasti poikkea- 

ylen kohtien vähentämiseksi olisi edellä esitetyn selvityksen 

tulosten perusteella tarpeellista tehdä seuraavat toimenpiteet 

yleisten teiden ja rautateiden tasoristeyksissä: 

- valta- ja kantateiden ja vilkasliikenteisten pääratojen taso-

risteykset sekä eräät muut erittäin .onnettomuusalttiit ja 

vilkasliikenteise t tasoristeykset muutetaan eritasoristeyk-

siksi (noin 15 kpl) 

- puolipuomilaite rakennetaan n. 150:een onnettomuusaltteimpaan 

tasoristeykseen; onnettomuusalttius määritetään edellä esi-

tetyn indeksin avulla ottaen lisäksi huomioon junanopeudet, 

näkomät sekä muut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät 

- valo- ja äänimerkit korvataan puolipuomilaitteilla 70:ssä 

tasoristoyksessä; kiireellisyysjärjestys määritetään tielii-

kenteen ja junaliikenteen määrien tulon avulla ottaen lisäksi 

huomioon mm. tasoristeyksessä tapahtuneet onnettomuudet 

- suoritetaan tarpeen ja mandollisuuksien mukaan muita turval-

lisuutta parantavia toimenpiteitä kuten tasoristeysten pois-

tarnista tiejärjestelyin, näkemien parantamista, tien leventä-

mistä, tien tasauksen muuttamista jne. 

Edellä esitettyjen toimenpiteiden kustannukset ovat seuraavat: 
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Toimenpide 	Määrä 	Yks.kust. 	Kokonaiskust. 

Tason s teysten 
muuttaminen eri- 
taso r i s te yks ik s i 

Puolipuomilaitteiden 
rakentaminen 

Valo- ja äänimork-
kien korvaaminen 
puolipuomilaitteilla 

	

15 kpl 
	

0.8 mmk 

	

150 kpl 
	

0.10 mmk 

	

70 kpl 	0.08 mmk  

12.0 mmk 

15.0 mmk 

5.6 mmk 

Yhteensä 32.6 mmk 

Edellä esitetyn selvityksen perusteella voidaan arvioida 

ehdotettujen toimenpiteiden pysyvästi vähentävän noin 15 hen-

kilövahinko-onnettornuutta ja noin 8 kuolemantapausta vuodessa. 
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