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ALKUSANAT 

osana tie- ja vesirakennuslaitoksen liikenneturvalli-

suustyöti on ollut vuodesta 1963 lähtien osallistuminen lii-

kenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien ty6h6n. 

Tutkijalautakuntien ty5stc saatuja kokemuksia on voitu kiyt- 

t 	mm. eräissä yksittäisis tapauksissa liikenneympr.sös- 

s ilmenneiden puutteellisuuksien korjaamiseksi. Yleisempi 

johtoptöksiä liikenneymprist6n ja liikenneturvallisuuden 

vlisest riippuvuudesta ei alkuvaiheessa ollut mandollista 

tehdi aineiston vhiisyyden vuoksi. 

Nyt kun aineistoa on kertynyt jo varsin runsaasti, on katsot-

tu tarkoituksenmukaiseksi kokonaisvaltaisen selvityksen te-

keminen liikenqeympäristön merkityksestä vakavissa liikenne-

onnettomuuksiss. Selvityksen on tehnyt allekirjoittaneen 

johdolla dipl.ins. Alpo Matilainen tiesuunnitteluosston tek-

ni 1 listaloudellisen toimiston liikenneturvallisuusjaostossa. 

Liipl.ins. 	Teuvo Futtonen 



1 

SISÄLLYSLUETTELO 

Sivu 
A L KU SAN /\ T 

YHTEENVETO 

1. OHOANTO 	 4 

2. MÄ.RITELMIÄ 	 5 

3. LIIKENNEVAHINKOJEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TOIMINTA KÄYTÄN-

NOSSÄ /4,5,6/ 	 5 

4. TUTKIMUSAINLISTO 	 11 

4.1 	Yleistä 	 11 
4.2 Aineiston tarkastelua 	 12 
4.3 Aineiston laatu 

5. LIIKENNEYMPÄRISTON OSUUS KUOLEMAAN JOHTANEIDEN LIIKENNE-
ONNETTOMUUKSIEN SYNTYMISESSÄ 	 19 

5.1 	Yleistä 	 19 

5.2 Liikenneympristön osuus onnettomuuksien lukum- 

rien perusteella 	 20 
5.3 Liikenneympristön osuus onnettomuuksien syiden 

lukumärien perusteella 	 21 
5.31 Kaikki syyt LVY:n tutkimusraporttien perus- 

teella 	 21 
5.32 P5syyt LVY:n tutkimusraporttien perusteella 	22 

6. ERI SYYRYHMIEN OSUUDET LIIKENNEYMPÄRISTOONNETTOMUUKSIEN 

SYNTYMISESSÄ 	 23 

6.1 Kaikkien syiden lukumrt 	 23 
6.2 Pisyiden lukumrt 	 25 

6.21 Psyyt tutkijalautakuntien loppulausuntojeri 

perusteella 	 25 
6.22 Uudelleen mritellyt psyyt 	26 
6.23 Psyyt ern ulkomaalaisen tutkimuksen pe-

rusteella 	 28 



ii 

Sivu 

7. ERILLISTEN LIIKENNEYMPÄRISTLTEKIJÖIDEN OSUUDET ONNETTOMUUK- 

SIEN SYNTYMISESSÄ 	 29 

7.1 Yleistä 29 

7.2 Liikenneympär'istösyyt yleensä 29 

7.3 Liikenneympäristösyyt 	erilaisissa olosuhteissa ja ti- 

lanteissa 31 

7.4 Tie 35 

7.41 	Yleistä 35 

7.42 	Tiesyyt erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa 37 

7.43 	Tien geometria 40 

7.44 	Päällyste 42 

7.45 	Rakenteen 	kunto 43 

7.46 	Näkemät 44 

7.47 	Tiehen 	kuuluvat 	laitteet, 	liikenteen ohjaus ym. 

liikenteen järjestelyt 45 

7.46 	'Muut 	tiesyyt' 47 

7.5 Tieympäristö 47 

7.6 Liikenne 49 

7.7 Sää 50 

7.8 Keli 51 

7.81 	Kaliolosuhteet 51 

7.82 	Kelisyyt 54 

7.83 	Kelisyyt 	erilaisissa 	olosuhteissa ja tilanteissa 55 

7.84 	Keli ja 	kitkaluokat 58 

7.9 Muut 	liikenneympäristösyyt 61 

8. LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN ESTÄMINEN LIIKENNEYMPÄRISTÖÄ PA-

RANTAMALLA 	 63 

5.1 	Yleistä 	 63 

8.2 Liikenneympäristön parannustoimenpiteet ja niiden ar- 

vioitu aikutuu 	 54 

9. LIIKENNEYMPÄRISTÖ LIIKENNLONNEJTDN1UUKSIEN SLUR/USTEN SYNTY-

MISESSÄ 	 72 

9.1 	Yleistä 	 72 

9.2 Erilliset liikenneympäristötekijät onnettomuuksien 

seurausten aiheuttajina sekä seurausten estotoimBn- 

piteet 	 72 

9.3 Vahinkojen estcmandolhsw_dot kvtnn5ss 	75 



111 

Sivu 
9.4 Vahinkojen estomandollisuuksien arviointia 	75 

10. LOPPUSANAT 	 78 

LÄHDELUETTELO 	 79 
LIITTEET 	 81 



1 

YHTEEN VETO 

Jäljempäni olevassa ielvityksessä on tar'kasteltu liikenne- 

ympäristön vaikutusta kuolemaan johtaneissa liikenneonnetto-

muuksissa. Erikoisesti on tutkittu onnettomuuksien ja niiden 

seurausten syitä ja ehkäisytoimenpiteitä. Tarkestelussa on 

pyritty löytämään sellaista yleistä tietoutta, jota voitai-

siin käyttää hyväksi liikenneturvallisuutta parantavia tie- 

ja liikenneteknil].jsjä toimenpiteitä harkittaessa ja toteu- 
tettaessa. 

Selvitys perustiu liikennevahinkojen tutkijalautakuntien lop-
pulausuntoaineistaon vuosilta 1971-72. Selvityksessä on tut-

kittu vain kuolemaan johtaneita moottoriajoneuvo-onnetornu_ 

sia, joita em. ajanjaksona on ollut 749. Näistä on lähemmin 

tarkasteltu niitä 418 tapausta, joissa liikenneympäristö 

- tutkijalautakunta-ainejaton mukaan - on ollut osallinen 

onnettomuuden tai sen seurausten syntymiseen. Lyhyyden vuok-

ei näitä onnettomuuksia on selostuksessa sanottu liikenneym-
päristöonnettomuuksj ks.. 

Tutkijalautakuntien loppu lausuntojen perusteella ii ikenneymp-

ristö on ollut yhtenä onnettomuuden syynä 368 onnettomuudessa, 

mikä on 49,1 % kaikista lautakuntien tutkimista tapauksista 

vuosina 1971-72. Loppulausuntojen mukaan liikenneympäristö on 

ollut onnetLumuuden yhtenä pääsyynä 3,5 %:ssa edellä maini-

tuista tapausista. un pääsyy-käsite määriteltiin eräällä 

uudella tavalla, saatiin vastaavaksi pääsyyprosentiksj 33,1 %. 
Kaikkien vuosien 1971-72 tapausten erillisten syiden lukumää-

rästä liikenneympäristön osuus oli - LVY:n raporttien perus- 
teella - 23,8%. 

Pajtsi liikenneympäristön osuutta yleensä kaikissa kuolemaan 

johtand1d onnettornu&ksisa, on selvityksessä tarkasteltu 

myös lii nneyiripäx'istän sisäisten syyryhmien j. yksittäisten 
syiden keskinäisiä osuuksia. rämä tarkastelu on rajoitettu 
koskeinan iain niitä 400 onnettomuutta, jo5sd liikenneyrnp-

ristön on katsottu olleen yhterii onnettomuuden syynä. Syyt 
on täll6n ctt1 	oc tutki jdl 	t 	uiter) lopjulausunnoista 



tai tieteknisen jsenen tutkimuslomakkeista. 

Edell mainittujen 400 onnettomuuden trkeimm.t liikenneym-

pristösyryhmt olivat ne. tie- ja kelisyyt. Tiesyyt esiin-

tyivt syir 52,8 %:ssa ja kelisyyt 50,8 %:ssa liikenneymp-

ristöonnettomuuksista. Useimmin e5iintyneit tiesyit olivat 

mm. huonot nkemt, jyrkät kaarteet, jyrkät met ja menhar-

janteet, sekä erilaiset liittymiin liittyneet syyt. Yleisin 

yksittinen liikenneympristösyy oli. kuitenkin kelisyiden 

jn ja lumen aiheuttama liukkaus, joka oli yhten syynä 156 

onnettomuudessa, mik on 39,0 % liikenneympristöonnettomuuk-

sista. 

Muista 1iikenneympristösyist mainittakoon sn huonontama 

nkyvyys sek auton eteen joutuneet hirvet. 

Tutkijalautakuntien tai niiden tieteknisten jsenten ehdotta-

mista liikenneympristän parantamistoimenpiteist yleisin oli 

liukkauden torjunta (118 onn.). Muita usein esitettyj ehdo-

tuksia oli,at mm. nkemien parantaminen, kaarteen oikaisu, 

liikennemerkkijrjestelyt, painumien ja kumpareiden poista-

minen sek rautatien tasoristeysten turvalaitteiden rakenta-

minen. 

arvion mukaan noin 144 onnettomuutta olisi voitu est 

liikenneympristöön suunnatuilla parantamistoimenpiteill. 

Illöin on oletettu, ett. liikenneympiristö on parannettu 

ko. toimenpideryhmiss yleisesti koko maassa ja että tss 

yhteydessi myös kuhunkin onnettomuuteen liittyneet paranta-

ETiistoimenpiteet ovat tulleet toteutetuiksi. Osaksi toimenpi-

teet ovat olleet liikenneympristön yleisen laatutason kohot-

tamista ja osaksi laatutasosta poikenneiden liikenneympris-

t5olosuhteiden parantamista. 

Luku 144 on 36,0 % liikenneympristöonnettomuuksista (400 

onn.) ja 19,2 % kaikista tutkijalautakuntien vuosina 1971-72 

tutkimista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista (749 onn.). Ta-

pausten vheneminen 144:ll olisi merkinnyt noin 178 ihmis-

hengen pelastumista ja noin 209 henkilön vammautumisen estv- 

mist 
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Pelkl] liukkauden torjunnalla olisi selvityksen mukaan voi- 

tu est 	39 onnettomuutta, mik vastaa noin 48 kuollutta ja 
56 vammautunutta henki1. 

Liikenn8yrnprjst vakavoittj 44 onnettomuuden seur'aamuksja. 

Huomattavia vahinkoja aiheuttanut tekijä oli kaiteen pn 

tunkeutuminen ajoneuvor sisn, joita tapauksia oli 17. Ar- 

vion mukaan  1iikenneymprist 	parantamalia olisi voitu v- 
hent 	vaurioita 31 onnettomuude5sa. Parantamisen on tsa- 

km yhteydessä oletettu kohdistune 	likennepristöön ylei- 
sesti, koko maassa 

Arviot onnettomuuksien estmiseksi ja vahinkojen lieventmj- 

seksi on tehty jlkeenpin tutkijalautekunte-aineiston pe-

rusteella. Arvio on siten varsin subjektiivinen ja lienee ai-

nakin onnettomuuksien estmjsen osalta optimistinen siitä 

huolimatta, että arviossa on koetettu ottaa huomioon myös 

toimenpiteiden toteuttamismandollisuudet kytnnös&i. Toimen-

piteist aiheut.uvia kustannuksia ei selvityksess ole tarkas-
teltu. 

Selvityksen perusteella lienee aiheellista tutkia, mit mah-

dollisuuksia on ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamiseen 

ja erikoisesti liukkauden torjunnan tehostamiseen maanteji-
lmme. 
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1. JOHDANTO 

Tie liikenneonnettomuuksien tutkij alautakuntatoiminta alkoi 

Suomessa vuonna 1968. Tällöin Liikennevakuutusyhdistyksen 

perustama Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta - 

VALT asetti ensimmäisen tutkijalautakunnan Uudenmaan lää-

niin. Lautakunnan tehtävänä oli tutkia kuolemaan johtaneita 

lilkenneonnettomuuksia. 

Vuodesta 1966 tutkijalautakuntatoiminta on laajentunut alueel-

lisesti kattaen tällä hetkellä koko maan. Tie- ja vesiraken-

nuslaitos on osallistunut toimintaan sen alkamisesta lähtien. 

Tässä tarkoituksessa kunkin läänin tutkijalautakuntaan on kuu-

lunut ja kuuluu tie- ja vesirakennuspiirin liikenneturvalli-

suusinsinööri tai hänen varamiehensä. Muut lautakuntien jäse-

net ovat poliisin ja autokatsastustoiminnan edustajat. Nykyään 

lautakunti in kuuluu mys iäkärijäsen 

Pian toiminnan alettua na iaittiin y6n pasi ii ilseksi puolek-

51 yhteistyön paraneminen toiminnassa olleiden viranomaisten 

kesken. Liikenneonnettomuustietous lisääntyi yleisesti. Lau-

takunnilta saatiin myös ehdotuksia kohteittaisista liikenne-

turiallisuustoimenpiteistä liikenneympäristön parantamista 

iarten. 

Koska lautakuritdtoL.nnasta ( linn 	L\i( 	raporteista) ei 

kuitenkaan saatu yleisempää tietoutta liikenneympäristön ko-

hentamiseksi, esitti tie- ja iesirakennushallltus jo vuonna 

1971, että toimintaa tulisi ainakin osaksi muuttaa siten, 

että se hyödyttäisi paremmin tienpitäjän tarpeita. Joitakin 

muutoksia toimintaan on tehtykin, mutta periaatteessa työ on 

ollut samanlaista aina vuoteen 1975 saakka. /1,2/ 

Vuoden 1975 alusta on otettu käyttöön uusi onnettomuustieto-

jen - erityisesti onnettomuuden syiden ja estotoimenpitei-

den - tilastointimenetelmä, joka parantanee tutkimusaineis -

ton käyttökelpoisuutta, mutta ei vielä merkitse ratkaisevaa 

toiminnan paranemista TVL:n kannalta. 



TVH:ssa dalrnistui vuoden 1975 kevll selvitys 'Liikenneon-

nettomuuksien tutkijalautakuntatojmjnta ja sen kehittminen 

Suomessa'. Selvityksen mukaan tutkijalautakuntatyöt tulisi 

vie1kin kehjtt mm. siten, että siirryttisiin yh enemmn 

projektikohtai€;.j.n tutkiiiuksjin. 

Jo kertyn tutkimusaineiston hyödyntmiseksi TVH:ssa on tehty 

jljempn oleva selvitys 'Liikenneymprist ja kuolemaan joh-

taneet liikenneonnettornuudet'. Seliityksell on pyritty löy-

tmn aineistosta sellaista yleist tietoutta, jota voitai-
siin kytt 	hyvksi tienpidossa teiden saattamiseksi liiken- 

neturvallisuudeltaan entistkin paremmaksi. 



2. MÄÄRITELMIÄ 

Tieliikenneonnettomuude lia tarkoitetaan tss selostuksessa 

omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin johtanutta 

kulkuneuvon liikkumise8ta aiheutunutta tapahtumaa, joka on 

sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tar-

koitetulla tai yleisesti liikenteeseen kytetyllä tiell 

tai alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva 

kulkunouvo. /3/ 

Liikennevahinko-sanaa kytetin iain ksitteen 'liikenneia-

hinkojen tutkijalautakunta yhteydessä. Liikenneonnettomuuk-

sien tutkijalautakuntatoiminnassa Liikennevakuutusyhdistys 

on systemaattisesti käyttnyt liikennevahinko-sanaa liiken-

neonnettomuuden sijasta ja tarkoittanut liikennevahingolla 

paitsi itse onnettomuustapahtumaa myös onnettomuuden seurauk-

sia. Tässä selvityksessä erotetaan selvästi itse onnettomuus 

ja sen seuraukset (varsinaiset vahingot). 

Tie liikenneonnettomuuden seurauksi ila ta:koitetaan onnetto-

muuden aiheuttamia omaisuus- ja/tai henkilövahinkoja. Henki- 

]&vahingot ioiiat olla joko kuolemaan tai iammoihin johta-

noita Jahinkoja. 

biikenneympdrlstuonnEttoniuuoelia tarkuitetaan onnettomuutta. 

jossa liikenneympäristön on todettu olleen yhtenä onnetto-

niuuden tai sen seurausten syynä. Syyn on arvioinut joko lii-

kennevahinkojen tutkijalautakunta kokonaisuudessaan tai ai-

noastaan sen tietekninen jäsen. Liikenneympäristö on tarkem-

min määritelty asianomaisessa yhteydessä (kohta 7.2). Lii-

ke nneympäristöonnettomuuden alaryhminä puhutaan vastaavasti 

mm. tin -  ja kelionnettomuuksista. 

Syyprosentti. tarkoittaa tietyllä tavalla ryhmiteltyjen lii-

kenneympäristöonnettomuuksien suhdetta vastaavan ryhmän kaik-

kiin onnettomuuksiin tai erityisesti kaikkiin liikenneympä-

ristäonnettomuuksiin. Syyprosentti ilmaisee siis sen, kuin-

ka monessa prosentissa ko. ryhmän onnettomuuksista jokin 

liikenneympristsyy tai -syyryhm on esiintynyt er'än on- 
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nottomuuden syyn4. 

Syyket,ju on toisiinsa syy'- seuraussuhtejssa joko osittain tai 
kokonaan olevien syiden muodostama syyjoukko. 

Syykombinaatio on toisiinsa yhteen liittyneiden, vaikkakin il-
man syy - seurausguhtejta oleiien syiden muodostama syyjoukko. 



3. LIIKENNEVAHINKOJEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TOIMINTA 

KÄYTÄNNÖSSÄ /4,5,6/ 

Liikenneonnettomuuksien tutkij alautakuntatoiminta alkoi Suo-

messa vuonna 1968. Ensimmginen tutkijalautakunta asetettiin 

Uudenmaan lääniin. Tll hetkellä lautakunnat toimivat maan 

kaikissa lneiss sekä lisäksi Ahvenanmaalla. 

Tutkijalautakuntien tehtävn on tutkia kuolemaan johtanei-

ta moottoriajoneuvo-onnettornuuksia. Pyrkimuksen on selvit-

t 	onnettomuuksien ja niiden seurausten alkusyyt. Lisäksi 

lautakunnat esittvt nkemyksens liikenneturvallisuutta pa-

rantavista toimenpiteistä vastaavan laisten onnettomuu ks ien 

ehkisemiseksi ja syntyneiden vahinkojen vhentmiseksi. 

lutkijalautakuntien perustamisesta lähtien lautakuntien j-

senin ovat olleet poliisijsen, autotekninen jäsen ja tie- 

tekninen jäsen. Poliisijäsen on ollut yleensä liikkuvan po-

liisin lääninkomisario. Autotekninen jäsen on ollut auto- 

katsastusmies ja tietekninen jäsen TVL:n piirin liikennetur-

vallisuusinsinööri. Vuodesta 1974 lähtien lautakunnissa on 

ollut mukana myös lääkäri. Mainittujen jäsenten lisäksi lau-

takuntiin kuuluu vaihteleva määrä varajäseni. 

Tutkijalautakunta saa lilytyksen onnettomuudesta poliisilta 

ja lähtee onnettornuuspaikalle välittömästi. Paikalla jokai-

nen jäsen tekee määrätynlaisen perustutkimuksen. Tämän ii-

säksi selvitetään onnettomuuden erityispiirteet. Tutkimuksia 

voidaan jatkaa tarvittaessa seuraavina pivinä. 

Foliisijsen seivitt 	onnottomuutuen liittyvät yleiset te- 

kijät. P asiassa hän kerää myös inhimillisiä tekijöitä kos-

kevat onnettomuustiedot. Näiden perusteella hän täyttää E. 
liisi äuenen tutkimuslomakkeen. 

Autotekninun jt2r tutkii ajoneuvon kunnon, tulkitsee ajo-

neuvojen jättämät jäljet ja suorittaa tarpeelliset laskel-

mat. Autotekninen jäsen täyttää oman autoteknisen jäsenen 

tutkimus lomakkeenna 



ri,  

Tietekninen jäsen tutkii liikenneympristötekijt kuten tien, 

tieympristön, vallinneen liikenteen sekä sn ja kelin. 

Tietokninen jäsen tytti tieteknisen jäsenen tutkimuslornak-

koon. Vuosina 1973-74 tietekninen jäsen on tyttnyt lisäksi 

edellä mainitun tutkimuslornakkeen lislehden, ns. rastilomek-

keen. Tlli on pyritty selvitt5mn eri tieteknisten paran-

nusta imenpite iden vaikutusta vastaavan laisten onnettomuu ks ien 

ehkäisemiseksi. 

Lääkärijäsen selvittää yhdessä poliisijäsenen kanssa kuljet-

tajan fyysisiä ja psyykkisiä edellytyksiä toimia ajoneuvon 

kuljettajana. Lääkäri tutkii myös kuljettajan toimintaa ja 

toiminnan motiiveje ennen onnettomuutta sekä näiden vaikutus-

ta onnettomuuden syntymiseen. Lisäksi lääkäri selvittää pää-

asiassa autoteknisen jäsenen kanssa vammojen aiheuttajakoh-

dat ajoneuvossa. Lääkärijäsen täyttää lääkärijäsenen tutki-

mus lomakkeen. 

Omien tutkimustensa lisäksi tutkijalautakunta tilaa poliisi-

tutkintapöytäkirjan ja oikeuslääketieteelliget ruumiinavaus- 

lausunnot vainajien vammoista ja kuolinsyistä. Tarvittaessa 

voidaan hankkia myös muita onnettomuutta valaisevia selvi-
tyksiä. 

Kun tutkimukset on suoritettu ja asiapaperit koottu, pitää 

tutkijalautakunta loppukokouksen. Siinä tutustutaan kaikkiin 

asiapapereihin ja päätellään onnettomuustapahtuman kulku. 

Loppukokouksessa täytetään myös tietojen tilastointilomakkeet 

ja laaditaan loppulausunto. 

Loppulausunnossa esitetään onnettomuuden kuvaus, onnettomuu-

den syntymiseen vaikuttaneet syyt, vammat ja niiden aiheut-

tajat, turvalaitteet ja niiden merkitys sekä onnettomuuden 

perusteella huomioon otettavat turvallisuusnäkökohdat. 

Loppulausuntoaineisto koostuu loppulausunnosta ja sen liit-

teistä: edellä mainituista lomakkeista, pöytäkirjoista ja 

asiapapereista, kuvista ja kartoista sekä mandollisesti myös 

muusta onnettomuuden kulkua selventävästä aineistosta. Vuo-

teen 1974 saakka aineistoon ovat kuuluneet nykyisten tilas- 



tointilomakkeiden sijasta ns. tietojen yhteenvetolomakkeet 

sekä vahinkoilmoituslornakkeet. /7/ 

10 
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4. TUTKIMUSAINEISTO 

4.1 YLEISTÄ 

Jljempän oleva selvitys perustuu miltei yksinomaan tutki-

jalautakuntien loppulausunnoista ja tieteknisen jäsenen tut-

kimuslomakkeista saatuihin tietoihin (liite 1 ja 2). Joita-

kin tietoja on otettu myös vahinkoilmoituslomakkeista. Muuta 

aineistoa on käytetty silloin, kun tietoja muutn ei olisi 

voitu saada. 

Tiedot on otettu suureksi osaksi aineistosta sellaisenaan. 

Niissä tapauksissa, joissa lautakunnan tai sen tieteknisen 

jäsenen tietojen (syiden) arvioimisperusteet ovat huomatta-

vasti poikenneet yleisesti kytetyist, tiedot on pyritty 

saattamaan yhdenmukaisiksi. Onnettomuuksien ehkäisy- ja va-

hinkojen vähentmistoimenpiteiden vaikutusta on arvioitu ai-

neiston perusteella jlkeerpin (luvut 8 ja 9). 

Tutkjmusajnejsto Ksitt 	tutkijalautakunta-ajnejston vuosil- 

ta 1971-72. Yhteensä tutkittuja tapauksia on ollut 749. /4/ 

Lähemmin nist tapauksista on käsitelty vain ns. liikenne-

ympristöonnettomuuksia, joita on ko. ajanjaksona ollut 41L. 

Liikenneympristöonnettomuus on miritelmin mukaan onnetto-

muus, jossa liikenneympristön on tutkimuksissa todettu ol-

leen onnettomuuden tai sen seurausten syyni. Muita kuin iii-

kenneympristösyit ovat mm. inhimilliset ja ajoneuvosyyt. 

Mainituista 418 tapauksesta 400:ssa liikenneymprist?n on 

katsottu olleen onnettomuuden ja 44:ssi sen seurausten syy-

n. Edelleen 400 tapauksesta 368:SSa tutkijalautakunta koko-

naisuudessaan on pitänyt jotakin liikenneympristötekiji on-

nettomuuden yhtenä syynä, jolloin se on merkitty tutkijalau-

takuntien loppulausuntoon. Lopuissa 32 tapauksessa ainoastoan 

lautakunnan tietekninen jäsen on pitinyt liikenneymprrist6 

onnettomuuden osasyyn, jolloin se on nieiitLv tiuLeknisen 

jsenon perustut irnuslcrekkee5eFr. 
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Tarkat tiedot on kerätty ainoastaan edellä mainituista 400 

onnettomuudesta, Tiedot on käsitelty suureksi osaksi ATK:n 

avulla ryhmittelyohjelmaa hyväksi kytt3en. Muuttujaluette-

10 Ofl esitetty liitteess 3. 

4.2 AINEISTON TARKASTELUA 

Tutkituista 400 tapauksesta 195 sattui vuonna 1971 ja 205 

vuonna 1972. Suhdeluku on siis 0.95. Suhdeluku kaikkien vuo-

den 1971 ja 1972 onnettomuuksien vlill on 0.96 eli miltei 

sama (kuva 4.21). Tm osoittaa sen, ettei liikenneympiris-

tOsyiden arvioimisperusteissa ole muihin syihin verrattuna 

tapahtunut vuosina 1971 ja 1972 olennaisia muutoksia mandol-

lisista lautakuntien jäsenten henkiliSvaihdoksista huolimat-

ta. Tm saattaa myös osoittaa sen, että ympristöolosuhteet 

ovat vuosina 1971 ja 1972 pysyneet jokseenkin muuttumattomi-

na. 

Vuosi 
Onnettomuudet 

L/0 	() L, 	0 	(kpl) 

1971 

1972 

53.1 

53.7 

9 	367 

1 1382 

1971-72 53.4 
200 	400 

400/749 

Liikenneymperistöonnettomuudet (L) 

Kaikki onnettomuudet (0) 

Kuva 	Liikennevahinkojen tutkija1utakuntien tutkimat 

vuosina 1971-72 

Tarkemmin Lutkituissa 400 tapauksessa kuoli 495 ja vammautui 

553 henki15 eli yhtä onnettomuutta kohti kuoli keskimrin 

1.2 ja vammautui 1.5 henki1ö. Kaikissa vuosina 1971-72 tut- 
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kituissa 749 onnettomuudessa vastaavat luvut olivat 1.2 ja 
1.4. 

Onnettomuudet eri lneiss 

Eri lneiss tapahtuneiden onnettomuuksien jakauma on esi-

tetty kuvassa 4.22. Kuvasta voidaan havaita, että liikenneym-

pristöonnettomuuksien suhteellinen osuus kaikista onnetto-

muuksj.sta vaihtelee eri lneiss varsin huomattavasti. Al-

haisimmat prosenttiluvut ovat Kymen (36,8 %) ja Keski-Suomen 

(37,2 %) lneiss ja korkeimmat Vaasan (79,5 %) sekä Turun 
ja Porin (65,3 %) lneiss. 

Lääni 

Liikenneym- 
pristöon- 
nettomuudet 

Kaikki 
onnetto- 
muudet 

Liikenneympristöonnet-
tomuudet/kaikki onnet-
tomuudet (%J 

kpl kpl % 

Uusimaa 
(ei 	Hki) 

Turku ja Pori 

Häme 

Kymi 

Mikkeli 

Pohjois-Karjala 

Kuopio 

Keski-Suomi 

Vaasa 

Oulu 

Lappi 

Ahvenanmaa 

68 

79 

61 

25 

37 

11 

18 

16 

35 

23 

24 

3 

17.0 

19.8 

15.2 

6.3 

9.2 

2.8 

4.5 

4.0 

8.7 

5.8 

60 

0.7 

127 

121 

125 

68 

59 

26 

39 

43 

44 

51 

40 

6 

16.9 

16.2 

16.7 

9.1 

3.5 

5.2 

5.7 

5.9 

6.8 

53 

0.8 

1 	1 	1] 
_____________ 5 .5 

--1 - 

.3 

7 

]6 ___________ 	_ 

	

4 	. 

	

___ 	1 
_______ 36. 

: 	- 	
]62 

142 3 
II 

1 	4. 

	

___ 	1 

	

1 	37. 

__________ - - 
14 •fl 

60 

0) 

0 ___________ 
ii 	rr 

1Oso 
3 	4 

Koko Suomi 
(ei 	Hki) 

400 100.0 749 100.0 53 4 
1 	1 	1 

Kuva 4.22 Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkimat 

onnettomuudet eri lneiss vuosina 1971-72 



Läänien vliset erot liikenneympristöonnettomuuksien suh-

teellisissa mrissä eivät johtune yksinomaan liikenneymp-

ristöolosuhteiden voirnakkaista vaihteluista eri lneiss. 

Pohjois-Suomen pitkst talvesta johtuvat huonot keliolosuh-

teet ja ehkä myös alempiluokkaiset tiet yleensä eivit ole 

vaikuttaneet liikenneympristösyiden suhteellisen osuuden 

korostumiseen. Niinpä prosenttiluvut Lapin ja Oulun lneis-

s ovat lhel1 koko maan keskiarvoa 53,4 %, mikä taas on 

miltei sama kuin Uudenmaan lniss, jossa se on 53,5 %. 

Liikenneympristöonnettomuuksien suhteellisen osuuden vaih-

telu eri lneissä kuvanneekin suureksi osaksi lautakuntien 

ja varsinkin tieteknisten jäsenten liikenneympristösyiden 

arvioimisperusteissa ja työn tarkkuudessa olleita eroja, mi-

k ilmenikin selvästi tutkijalautakuntien loppulausuntoai-

neistoa ksiteltess. 

Kymen liniss liikenneympristösyin oli pidetty vain sel-

laisia tekijöitä, jotka poikkesivat yleisestä laatutasosta. 

Tm korostui varsinkin kelisyiden mrityksess. Esimerkik-

si liukasta keli ei ollut pidotty onnettomuuden syyn, jos 

se "oli ollut koko ajan kuljettajan tiedossa". Ainoastaan 

killiset ja ylltykselliset liukkaudet oli katsottu syyksi. 

muissa lneissä liukas keli oli miltei aina merkitty syyksi, 

olipa se sitten jatkuvaa tai yl1tyksellist. Vaikka tutki-

jalautakunt ien perustutkimusaineistoa selvitettess pyrit-

tiinkin yhdenmukaistamaan syiden arvioimisperusteet eri lö-

rieiss, on Kymen lnin prosenttiosuus tStc huolimatta ku-

van 4.22 mukaisesti aihaisin koko Suomessa. 

Turun ja Porin sek Vaasan lnien suuret liikenneympristö-

onnettomuuksien osuudet johtuvat ensi sijassa lautakuntien 

tieteknisten jäsenten yksityiskohtaisemmasta työstä muiden 

tieteknisten jäsenten työhön verrattuna. 

14 

Unnettomuudut eri kuukausina 

Kuva 4.23 osoittaa iiikenneyrnprist6onnettomuuksien suhteel-

lisen osuuden vaihtelua eri kuukausina. Kuvan mukaan syys- 
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kuussa oli 32,9 % onnettomuuksista liikenneympristEjonnettn-

muuksia ja vastaavasti toukokuussa 35,6 %. Nm luvut ovat 
kuukausien aihaisimmat. 	Suurin prosenttiluku oli maaliskuun 
77.5 ¶. 

Kuukaudet 

Liikenneym- 
pristöon- 
nettomuudet 

Kaikki 	on- 
nettomuu- 
det 

Lii kenneympristonnet-
tomuudet/kajkkj onnet- 
tomuudet - 

kpl kpl 

_________________ 
Tammikuu 

- 

28 7.0 40 5.3 
1 	1 	I 	1 

70,1 ____________________ 

1 	1 	Ii 
Helmikuu 32 8.0 51 6.8 

1 
1 	6 .7 

Maaliskuu 31 7.6 40 I1 ____________ ---- - 

Huhtikuu 25 6.2 50 6.7 ____________ 	51 ,IJ 

Toukokuu 16 4.0 45 6.0 135.6 

Kesäkuu 31 7.8 68 9.1 1456 
1 

Heinäkuu 39 9.7 78 10.4 
1 	1 

51 	.0 

Elokuu 41 10.3 84 11.2 
] 	

41,8 

Syyskuu 25 - 6.2 76 10.2 132,9 
1 1 

Lokakuu 52 13.0 84 11.2 ______________ 161,9 
1 	1 	Ii 

Ilarraskuu 41 10.3 66 6.8 _______________ 162,1 

3oulukuu 39 9.7 67 9.0 
1 	1 	Ii 

_______________ 58, 
_______ _____ ______ 36 	46 	5101 	60 	;o t0(. 

- 1 1 	1 
1971-72 400 100.0 749 100.0 53,4 ______________ 

1 	1 	1. 

Kuva 4.23 Liikennevahinkojen tutkijalautakuntjen tutkjmat 

moottoriaj oneuvo - onnettomuudet eri kuu kaus ina 

vuosina 1971-72 

Liikenneymprjstöo1osuhtejden vaikutus korostuu talvella huo-

mattavasti. Tm johtunee pasiassa j -  ja lumikelien aihe-

uttamasta liukkaudesta seki lumisateiden aiheuttamasta huo-

nommasta nkyvyydest. Aihaisimmat prosentit olivat kuten 

edelli mainittu toukokuussa ja syyskuussa. Näiden viliss ole- 



vina kuukausina, kesä-, heinä- ja elokuussa, ympäristön vai-

kutus nousee lähemmäksi vuoden keskiarvoa eli 53,4 %:a. Ke-

säkuukausien liikenneyrnpäristösyiden hetkellinen korostumi - 

nen johtunee keskikesän suuremmista liikennemääristä, huonom-

mista näkemäolosuhteista sekä tien rakenteen kuntoon liitty-

vistä tekijöistä. Huomattava on liikenneympäristöonnettomuuk-

sien suhteellisen osuuden yhtäkkinen muuttuminen toisaalta 

maalis-huhtikuun ja toisaalta syys-lokakuun vaihteessa, mikä 

lienee osoitus siitä, että lämpötilan ollessa lähellä 	O ° C 

keli on vaarallisimmillaan ja että ensimmäiset pakkaset syk-

syllä ja iljannekelit keväällä ovat merkittäviä onnettomuu-

teen myötävaikuttavia tekijöitä. 

Onnettomuudet eri lii kenneväyl i ilä 

Lri liikenneväylillä tapahtuneet onnettomuudet on esitetty 

kuvassa 4.24. Siitä huolimatta ettei moottoriteiden ja rnoot-

toriliikenneteiden onnettomuuksista voidakaan tehdä pitkälle 

meneviä johtopäätöksiä tapausten vähäisyyden vuoksi, viittai-

si kuva 4.24 kuitenkin siihen, että liikenneympäristösyiden 

osuus kasvaa tien laadun parantuessa ts. mitä parempi tie 

sitä enemmän liikenneympäristöonnettomuuksia suhteellisesti. 

Tämä johtunee ainakin osaksi inhimillisten virhetoimintojen 

vähenemisestä ja ajoneuvosyiden määrän oletettavasta piene-

nemisestä paremmassa liikenneympäristössä, jolloin liiken-

neympäristösyiden osuus vastaavasti kasvaa. Lisäksi tämä joh-

tunee mm. kelin merkityksen kasvamisesta paremmilla teillä 

ilmeisesti suurempien ajonopeuksien vuoksi (taulukko L7.833). 

Kuvan 4.24 perusteella ei pidä tehdä johtopäätöstä, että pa-

remmat tiet olisivat liikenneturvallisuudeltaan alempiluok-

kaisiin teihin verrattuna huonompia; kysymys on vain onnet- 

tomuuksien syiden suhteellisista osuuksista puuttumatta ollen-

kaan eri teiden liikennesuoritteisjin ja teillä tapahtuneiden 

onnettomuu ks ien määri in. 

15 
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Liikenneym- Kaikki 
pristöon- onnetto- Liikenneympristöonnet- 

Liikennevyl nettonuudet rnuudet tomuudet/kaikki onnet- 
tomuudet 	(%) 

kpl kpl % 

Moottoritie 7 1.8 9 1.2 
1 	1 	1:1 	1 - 

7,8 __________ 	- _j 

Moottoriliiken- 
netio 1 0.2 1 0.1 (1 	0,0 

Valtatie 155 38.8 261 34.9 ___________ 	1 1 59 
ii 

4 

Kantatie 43 10.7 65 8.7 66, ___________ - - 

___________ J 5 .7 Maantie 104 26.0 205 27.4 

Paikallistia 38 9.5 91 12.1 141 	81 

Katu 26 6.5 65 8.7 
II 

180 	0 

Yksityistie 24 6.0 48 6.4 
1 	1 	1 

__________ 	1s ,o 

Muu 2 0.5 4 0.5 (50,0) 

____ ____ 0 	06 08 9 10 

Yhteensä 400 100.0 
- 

749 100.0 5 
___ 

4 _____________ 
1 	l 	ii 

Kuva 4.24 Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkirnat 

moottor'iajoneuvo-onnettomuudet eri ii ikennevy-

lill vuosina 1971-72 

Muut jakaumat 

Trkeimmit tiedot muista jakaumista: 

Liikenneympäristöonnettomuuksista 276 oli linjaonnettomuuksia 

(69,0 %), risteysonnettomuuksia oli 98 (24,5 %) ja rautatien 

tasoristeysonnettomuuksia 24 (6,0 %) (taulukko L7.834). 

Tasaisella suoralla tiensalla tapahtui 106 liikenneymprist6-

onnettomuutta (26,5 %). Mess tai rnenharjanteella, kun oli 

kysymyksessä suora tie, tapahtui 32 onnettomuutta (8,0 %), ta-

saisessa kaarteessa 91 onnettomuutta ja mäen kohdalla olevas-

sa kaarteessa 36 onnettomuutta (9,0 %). 

Etuajo-oikeutetussa risteyksessä tapahtui 53 liikenneymp3ris-

t6onnettomuutta (13,3 %), yksityisteiden risteyksiss 23 (5,8 	) 



18 

ja tasa-arvoisissa risteyksissä 21 (5,3 %) (taulukko L7.835). 

Edellä mainittujen risteystilanteiden lisäksi yleisimmät 

liikennetilanteet liikenneympäristöonnettomuuksissa olivat: 

kohtaaminen 95 onnettomuutta (23,8 ) kaarreajo 72 (18,0 %) 

ja ohitustilanteet 50 onnettomuutta (12,5 %) (taulukko 

L7. 836). 

Liikenneympäristöonnettomuuksista yhteentörmäyksiä moottori-

ajoneuvojen kesken oli 239 eli 59,8 %, yksittäisonnettomuuk-

sia 129 eli 32,3 %, junaonnettomuuksia 24 (6,0 %) ja eläin- 

onnettomuuksia 7 (0,9 %). 

4.3 AINEISTON LAATU 

Kohoassa 4.2 jo viitattiin siihen, etteivät eri tutkijalau-

takuntien onnettomuuden syiden arviointiperusteet ja syiden 

tutkimisen tarkkuus (tietekninen jäsen) olleet riittävän yh-

aenmukaisia. 

Siksi olisikin suositeltavaa, että lautakunnille ja niiden 

jäsenille annetaan selkeämmät ja yksityiskohtaisemmat oh-

jeet onnettomuuksien tutkimiseksi. Tämä vähentäisi eri lau-

takuntien työn vertailua vaikeuttavaa hajontatekijää. Tämä 

edellyttää kuitenkin syvällisemmän tutkimuksen teorian luo-

mista ja ennen kaikkea onnettomuuden syy-käsitteen selven-

tämistä. 
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5. LIIKENNEYMPÄRISTÖN OSUUS KUOLEMAAN JOHTANEIDEN 
LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN SYNTYMISESSÄ 

5.1 	YLLIST 

Liikenneonnettomuudun syntymiseen vaikuttavat tekij.' voidaar 

ryhmitell usealla eri, tavalla. Liikennevahinkojen tutkija- 

lautakunnat ovat ryhmitelleet ne syiden vaikutusten voimak-

kuuden perusteella p -  ja myötvaikuttaneisiin syihin. Nimi 

syyryhmit on mritelty yleispiirteisesti tutkijalautakunti-

en toimintasuunnjtelmassa vuodelle 1974 seuraavasti: 

Fisyy on eniten onnettomuuden syntymiseen vai kuttanut syy. 

Myitivaikuttaneita syit ovat psyiti lukuun ottamatta kaik-

ki muut onnettomuuden syntymiseen vaikuttaneet syyt. 

Yleensä tutkijalautakunnat ovat merkinneet piisyvksi ainoas-

taan yhden syyn. tJseita psyit on esiintynyt poikkeuksel- 

lisesti vain silloin, kun mitiri erillist 	syyti ei ole voi- 
tu pit 	selvästi onnettomuuteen eniten vaikuttaneena syyn. 

Vaikka lautakuntien loppulausunnoista ei ilmenisikin SClV 

ti ainoastaan yhUi onnettomuuden piasiallista syytä, on tut-

kijalautakuntien kyttmn tilastointisysteomin vuoksi tilas-

tointilomakkeeseen merkitty vain yksi psyy. 

Kun tutkitaan nimenomaan liikenneymprisUin csuutta onnetto-

muuksien syntymisess, tarvitaan p- ja mytivaikuttanejden 

syiden ]isksi my3s onnettomuustekijöiden laatua kuvaava svi-

den jaottelu. Tlliin on olennaisempaa jakaa onnettomuuden 

syyt inhimillisiin syihin, ajoneuvo- ja liikenneyrnpiristi5svi-

hin sk lisäksi muihin syihin. Nim syvryhmt mritelr 

seuraavasti 

Irihimi.]liset sy 	ovat ajoneuvon kuljettajan ominaisuuksia, 

tilaa, tilan muutosta tai toimintaa kuvaavia syit3. 

Ajoneuvosyyt ovat ajoneuvon ominaisuuksia, kuntoa tai kunnor 

muutosta kuvciavia syiUi. 



Liikenneympäristbsyyt ovat ympäristön ominaisuuksia, tilaa 

tai tilan muutoksia kuvaavia syitä. 

Edellisistä määritelmistä huolimatta 'muita syitä' ovat mm. 

tuntemattomat syyt sekä näiden lisäksi liikenneympäristön 

olosuhteisiin kuuluvat tekijät kuten auringon aiheuttama 

häikäisy ja valoisuus: pimeä ja hämärä. 

Jaot toisaalta tutkijalautakuntien käyttämiin pää- ja myö-

tävaikuttaneisiin syihin ja toisaalta inhimillisiin syihin 

ja ajoneuvo- ja liikenneympäristösyihin sekä 'muihin syihin' 

eivät ole toisensa poissulkevia. Tarvittaessa ne voivat 

esiintyä toistensa alajaotuksena. 

5.2 LIIKENNEYMPÄRISTUN OSUUS ONNETTOMUUKSIEN LUKUMÄÄRIEN PERUS-

TEELLA 

Liikennevahinkojen tutkijalautakunnat ovat tutkineet vuosi-

na 1971-72 yhteensä 749 kuolemaan johtanutta moottoriajoneu-

yo-onnettomuutta. Tutkijalautakuntien loppulausuntojen mu-

kaan liikenneympäristön todettiin vaikuttaneen ainakin jos-

sain määrin 3b8 onnettomuuden syntymiseen. Siten liikenne- 

ympäristö on ollut yhtenä onnettomuuden syynä 49 %:ssa kai-

kista vuosina 1971-72 tutkituista kuolemaan johtaneista 

moottoriajoneuvoonnettomuuksista. 

Li ikennevakuutusyhdistyksen (LVY) toimittamien tutkimusra-

porttien mukaan kaikki liikenneympäristösyyt ovat olleet 

onnettomuuden myötävaikuttaneita syitä. /4/ 
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5.3 LIIKENNEYMPkRISTUN OSUUS ONNETTOMUUKSIEN SYIDEN LUKUMÄRIEN 
PERUSTEELLA 

5.31 Kaikki syyt LVY:n tutkimusraporttjen perusteella 

LVY:n tutkimusraporttien mukaan vuosina 1971-72 tapahtunejs-

sa onnettomuuksissa havaittiin yhteensä 2337 erillist syytä, 

joista liikenneympristsyjt oli 556 eli 23,6 %. Inhimij.li-

si syitä oli 1410 eli 61,2 %. [Jnnett•omuuksjssa oli. keskim-

rin noin kolme syytä yhtä onnettomuutta kohti. Taulukossa 

5.311 on esitetty kaikkien erillisten syiden lukumrt eri 

syyryhmiss. P- j.a myötvaikuttanejta syitä ei ole eritel- 
ty. 

Taulukko 5.311 	Yksittäiset syyt eri syyryhmiss kaikissa 

liikennevahinkojen tutkijalautakuntjen vuo-

sina 1971-72 tutkjmjssa moottoriajoneuvo-on-

nettomuuksissa LVY:n tutkimusraporttien mu-

kaan (749 onn.) /4/ 

Yksjttisten 	syiden 	luku- 
mrt 	(749 	onn.) 

Syy ry hnit ________________ 

kpl 

Liikenneympristö 556 (23,8) 
Ajoneuvo 229 ( 	9,8). 
Ihminen 1430 (51,2) 
Muut syyt 122 ( 	5,2) 

Yhteensä 2337 (100,0) 

Taulukon 5.311 tiedot eivät ole virheett6mi, koska varsin- 

km inhimillisjst syyketjuista (kts. mritelm, luku 2) 

myötvaikuttanejk5 syiksi on merkitty ajallisesti samanta-

soisia tekijit ja koska syin on pidetty sellaisia ajo- 

tai liikennetilanteita kuten esimerkiksi virheellinen ajalin-

ja. Molemmat ede1l mainitut seikat korostavat liiaksi inhi- 
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millisen tekijän osuutta ja vaikeuttavat syyryhmien keski-

näistä vertailua. Taulukossa 5.311 ajo- ja liikennetilanteet 

on luettu inhimillisiin tekijiihin. /9/ 

5.32 Pääsyyt LVY:n tutkimusraporttien perusteella 

LVY:n raporttien mukaan liikenneympäristö ei ole - sellaise-

na kuin se on tässä selostuksessa määritelti - ollut onnet-

tomuuden pääsyynä yhdessäkään vuosina 1971-72 tutkitussa 749 

tapauksessa. Inhimillisen tekijän osuus kaikista pääsyistä 

on 9[J,3 % (taulukko 5.321). 

Taulukko 5.321 Fääsyiden jakauma eri syyryhmissä liikenne- 

vahinkojen tutkijalautakuntien tutkimissa 

moottoriaj oneuvo-onnettomuuksissa vuosina 

1971-72 LVY:n tutkimusrapor-ttien mukaan 

(749 onn.) /4/ 

Fääsyiden 	lukumäärät 
Hääsyyryhmät 

kpl 

Liikenneympäristö - - 

Ajoneuvo 25 3,3 

Ihminen 576 90,3 

Muu 48 6,4 

Yhteensä 749 100,0 
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6. ERI SYYRYHMIEN OSUUDET LIIKENNEYMPÄRISTÖONNETTO... 
MUUKSIEN SYNTYMISESSÄ 

Jljempn olevien kohtien 6.1 ja 6.21 tiedot on otettu tut-

kijalautakuntien loppulausunnojota suoraan eikä LVY:n tutki-

musraportej.sta kuten luvussa 5. Eroavuuksien syyt tuloksissa 

on selvitetty kussakin kohdassa erikseen. 

6.1 KAIKKIEN SYIDLN LUKUMRT 

Tutkjtu issa 363 ii ikonneyrnp 	ist300nottomuudessa havaittiin 
yhteensä 1457 erillistä syyt. Nm syyt oli merkitty lauta-

kuntien loppulausuntoihin ja niitä on siis keskirnrjn nelj 

syytä onnettomuutta kohti. Liikenneympristsyjt oli 519 eli 

35,6 % (taulukko 6.11). LVY:n raporttien perusteella liiken-

neymprist6syitä oli 556 oli 7,1 % enemmän (kohta 5.31). T-

mn eroavuuderi syyt on esitetty sivulla 24 olevassa alahuo-

rnautuksessa. Inhimillisen tekijn osuus kysyrnyksess olevien 

onnettomuuksien syisti oli 694 oli 47,6 %. 

Taulukko 6.11 	Yksjttjst syyt eri syyryhmiss niissä lii- 

kennevahinkojen tutkijalautakunt ien vuosina 

1971-72 tutkimissa tapauksissa, joissa liiken-

neympristll on ollut osuutta onnettomuuden 
syntymiseen (365 onn.) 

Yksittäisten 	syiden 	luku- 
Syyryhmat mrt 	(368 	onn.) _________________ ________________ 

kpl 

Liikenneymprist6 519 35,6 
Ajoneuvo 183 12,6 
Ihminen 694 47,6 
Muut 	syyt 61 4,2 

Yhteensä 1457 1[1O,O 



Edellä jo todettiin, että 368 onnettomuudessa oli keskimää-

rin 4 syytä yhtä onnettomuutta kohti. Taulukossa 6.12 on 

esitetty tarkemmin onnettomuuksien jakautuminen syiden lu-

kumäärien perusteella. Taulukon mukaan onnettomuuksista 

83,4 % oli 2-5 syyn onnettomuuksia. Yhden syyn onnettomuuk-

sia oli vain 9 eli 2,4 %. 

Taulukko 6.12 Onnettomuuksien jakautuminen yksittäisten 

syiden lukurnäärien perusteella (368 onn.) 

Yksittäisten 	syiden 
Onnettomuudet 

_________________ _________________ 

kpl lukumäärät/onn. 

1 9 2,4 

2 62 16,8 

3 106 28,8 

4 86 23,9 

5 51 13,9 

6 30 8,2 

7 10 2,7 

8 4 1,1 

9 4 1,1 

10 3 0,8 

11 1 0,3 

Yhteensä 368 100,0 

Huom. Ero LVY:n raporttien ja kohdan .1 iiikenneympristösyiden lii-

kumriss (37/7,1 %) johtuu 1) erilaisesta säyiden ryhmit-

telyst: LVY:n raporteissa valoisuus on laskettu stekijöihin 

ja tss selvityksessä 'muihin tekijöihin', 2) eri tietolh-

teistä: LVY:n raporttien tiedot ovat lautakuntien tyttmist 

koodauslomakkeista, kun siti vastoin tmn selvityksen tiedot 

ovat suoraan lautakuntien loppulausuntoaineistosta ja 3) lu-

kujen perustana olleiden tapausten lukumrien mandollisesta 

eroa v uudesta. 
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6.2 PÄSYIDEN LUKUM)ÄRÄT 

6.21 Psyyt tutkijalautakuntien loppulausuntojen perusteella 

Tarkemmin ksiteltyjen 368 onnettomuuden psyyjakauma tutki-

jalautakuntien loppulaustjntojen perusteella on esitetty tau-

lukossa 6.211. Taulukon mukaan liikenneympristö on ollut on-

nettomuuden yhtenä p syyn 29 onnettomuudessa eli 7,9 %:ssa 

kaikista liikenneympristöonflettomuuksjsta Inhimil lisen te-

kijn osuj on 329 onnettomuutta eli 89,4 % (kts. alahuomau- 
tus). 

Taulukko 6.211 Psyyt liikennevahinkojen tutkijalautakunti-

en loppulausuntojen mukaan. Vuosina 1971-72 

tapahtuneet liikenneymprjstonnpttomuudet 
(368 onn.) 

Onnettomuudet 
Fsyyt _______________________ 

kpl 

Liikenneymprist8 	22 	6,0 
Ajoneuvo 	 J 	11 	3,0 
Ihminen 	 322 	87,5 
Muu 	 6 	1,6 
Liik.ymp. + ihminen 	5 	1,4 
Liik.ymp. + ajon. + ihminen 	2 	0,5 

Yhteensä 

	

368 	100,0 

Huom. LVY:n raporttien mukaan vuosina 1971-72 tutkituissa moottorjajo-

neuvo-onnettomuuksjssa ei ollut yhtn liikenneympristösyyt 

(taulukko 5.321). Kohdan 5.21 mukaan nit syitä oli kuitenkin 

29 onnettomuudessa. Ero johtuu erilaisesta tietolhteest: LVY:n 

raportit perustuvat tutkijelautakunje koodauslomakkeisjin, joi-

hin on varattu tilaa vain yhdelle psyylle, kun sitä vastoin k-

silli oleva selvitys perustuu suoraan lautakuntien loppulausun-
teihin, Joissa yhta paasyytd ei aina ollut selkeasti maaritetty 



Taulukon 6.211 mukaan yksittäiset syyt ovat olleet pääsyinä 

98,1 %:ssa ja syykombinaatiot (kts. määritelmä, luku 2) 

1,9 %:ssa liikenneympäristöonnettornuuksista. 

Kun taulukon 6.211 lukuja verrataan kaikkiin vuosina 1971-72 

tutkittuihin 749 tapaukseen, voidaan todeta, että liikenne- 

ympäristö on ollut yhtenä pääsyynä 3,8 %:ssa mainittuna 

ajanjaksona tutkitu ista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista. 

b.22 Uudelleen määritellyt pääsyyt 

Tutkijalautakuntien määrittelemät pääsyyt - joita yleensä 

on ollut vain yksi - antavat onnettomuuksien syistä yksin-

kertaistetun ja virheellisen kuvan ellei kiinnitetä riittä-

västi huomiota myöskin onnettomuuksien myötävaikuttaneisiin 

syihin. Virhetulkintojen välttämiseksi olisikin ollut ai-

heellista määritellä pääsyy uudella tavalla. Määritelmä 

olisi voinut olla esimerkiksi seuraava: 

Urin€tt, uT'uuuen päsyi t 	ovat kaikki ne tekijät, jotka ovat 

olleet vlttämättömiä tai riittäviä onnettomuuden syntymi-

ksj. Ellei näitä tekijöitä olisi ollut olemassa, onnet-

tomutitta ei cli5i tapahtunut (vrt. /10/). 

Tämän määritelmän mukaiset pääsyyt tutkituissa 366 liiken-

neyrnpäristöonnettomuuksissa on esitetty taulukossa 6.221. 

Pääsyyt on arvioitu jälkeenpäin tutkijalautakuntien loppu-

iausuntoaine iston perusteella. 
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TaulukKo 6.221 Uudelleen arvioidut päsyyt liikennevahjnko-

jen tutkijalautakuntien loppulau5untoajnej_ 

ton perusteella. Vuosina 1971-72 tutkitut lii-

kenneymprjstöonnettomuudet (366 onn. 

Psyyt 
Onnettomuudet 

kpl 
______________ 

_________________________________ 

Liikenneymprist5 14 3,8 
Ajoneuvo 1 0,3 
Ihminen 105 28,5 
Muu 3 0,5 
Liik.ymp. 	+ 	ajon. 5 1,4 
Liik.ymp. 	+ 	ihminen 164 44,6 
Ajon. 	+ 	ihminen 5 1,4 
Ihminen 	+ muu 5 1,4 
Liik.ymp. 	+ 	ajon. 	+ 	ihminen 63 17,1 
Liik.ymp. 	+ 	ajon. 	+ 	muu 1 0,3 
Liik.ymp. 	+ 	ihminen 	+ muu 1 0,3 
Ajon. 	+ 	ihminen 	+ muu 1 0,3 

Yhteensä 368 100,2 

Uuden jakauman mukaan liikenneymprist6 on ollut yhtenä p3- 

syynä 248 liikenneympr'ist6onnettomulJdeSsa eli 57,4 %:ssa ko. 

onnettomuuksista. Inhimillisen tekijän osuus on 344 eli 93,5 	. 

Liikenneymprist6 yksin on aiheuttarwt 14 onnettomuutta eli 

3,8 % onnettomuuksista. YksitUjsen inhimillisen tekijän OSUUS 

on suurin eli 105 onnettomuutta, mik3 on 25,5 	liikenneymp- 
ristSonnettomuuksjsta. 

Yhden p3syyn onnettomuuksia on 123 e].i 334 %, kanden 179 
eli 48,8 	ja kolmen 66 eli 18,0 %. Yleisin syykombinaatjo on 
liikenneymprist6 ja ihminen, minkä yhdisteimn osuus onnet- 
tomuuksista oli 154 eli 44,5 	(taulukko 6.221). 

Kaikissa tutkijalautakuntien vuonna 1971-77 utkjmjssa 749 



moottoriajoneuvo-onnettomuudessa ii ikenneympristö on uuden 

päsyymäärittelyn perusteella ollut yhtenä psyyn 33,1 

s 	nttomuuksis 

Onnettomuuksien syistä antaa uusi psyyjakauma tutkijalau-

takuntien jakaumaan verrattuna monipuolisemman kuvan. .Jakau-

ma osoittaa sen 1  että liikenneonnettomuus on usein monien 
tekijöiden yhteisvaikutuksen tulos ja että pyrkimll osoit-

tamaan vain yksi onnettomuuteen eniten vaikuttanut syy, voi-

daan pty virheelliseen käsitykseen onnettomuuden todelli-

sista syistä. 

Tutkijalautakuntien mritte1emi psyit ja tss kohdassa 

mriteltyj uusia psyit vertailtaessa on otettava huomi-

oon, että edelliset ovat yleensä kolmen lautakunnan jäsenen 

arviointeja, kun sen sijaan jlkimmiset perustuvat - kuten 

edellä jo mainittiin - yksinomaan tmn selvityksen tekijän 

subjektiiviseen arvioon. 

b.3 [syyt erään ulkomaalaisen tutkimuksen perusteella 

Lrn Georgiassa USA:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan (Georgia 

Tech Study) liikenneympristö oli onnettomuuden yhtenä p- 

syynä 31 	:ssa onnettomuuksista. Tutkimuksessa tutkittiin 

100 onnettomuuden otos. Onnettomuudet olivat sattuneet kau-

punkialueilla ja olivat tyypiltään ja vakavuudeltaan eri-

laisia. Pääsyinä oli pidetty liikenneympäristössä, ajoneu-

vossa ja ihmisessä havaittuja puutteita ja ne oli määritel-

ty vastaavasti kuin edellisessä kohdassa 6.22. Tekijäryhmää 

'muut syyt' Georgia Tech Study ei kuitenkaan tuntenut. /12/ 

Vaikkeivät tämän selvityksen ja Georgia Tech Studyn tulokset 

olisikaan täysin vertailukelpoisia, on mielenkiintoista ha-

vaita, että molempien tutkimusten mukaan liikenneympäristö 

on ollut yhtenä pääsyynä noin 1/3:ssa onnettomuuksista. 



	

7. 	ERILLISTEN LIIKENNEYMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN OSUUDET 
ONNETTOMUUKSIEN SYNTYMISESSÄ 

	

7.1 	YLEISTÄ 

Luvuissa 5 ja 6 käsiteltiin pjaottelun mukaisten syyryhmi-

en osuuksia onnettomuuksien syntymisess. Syyryhmi olivat 

mm. liikenneymprist, ajoneuvo ja ihminen. Syyryhmien kes-

kinisen vertailun mandolljstamj.seksj. luvuissa kisiteltjjn 

vain niitä 368 liikenneympäristonnettomuutta, joissa tutki-

jalautakunta kokonaisuudessaan oli pitänyt liikenneymprist6i 

onnettomuuden p -  tai myötvaikuttaneena syyn ja morkinnyt 

tmn tutkijalautakunnan loppu lausuntoon. 

Seuraavissa kohdissa 7.2-7.9 tutkitaan iiikenneympristSn si-

sisten syiden osuuksia kaikista liikenneympristösyist. 

Tarkastelu kohdistuu nyt 400 liikenneymprist6onnettomuuteen. 

Tapauksissa on siten mukana myöskin ne syyt, joiden tietekni-

nen jäsen yksin on katsonut vaikuttaneen onnettomuuden synty-

miseen ja jotka on merkitty ainoastaan tieteknisen jäsenen 

perustutkimuslomakkeeseen Kaikkiaan erillisii liikenneympä-

ristisyitä oli 623. Tästä pelkästään tieteknisen jäsenen tuo-

ma osuus oli 104 syytä eli 16,7 °.. 

7.2 LIIKENNEYMPÄRISTÖSYYT YLEENSÄ 

Liikenneympäristösyyt on jaettu kuuteen suurempaan ryhmään, 

jotka puolestaan sisältävät alaryhmiä tai yksittisi 	syitä. 

Syyr'yhmät ovat: 

1 tie 

2 tieympärist 

3 liikenne 

4 sää 

5 keli ja 

b muut syyt. 



Tiehen kuuluvat mm. tien geometria, päällyste, tien raken-

teen kunto, näkemät, tiehen kuuluvat laitteet sekä liiken-

nejärjestelyt ja liikenteen ohjaus. 

Tieympäristöön on laskettu maankäyttö, mainokset ja eläi-

met. 

Liikennesyihin on luettu mm. liikennemäärä, liikenteen koos-

tumus, onnettomuudet ja auton valojen aiheuttama häikäisy. 

Säätekijöitä ovat sään heikentämä näkyvyys, tuuli ja lämpö-

tila. 

Kelisyitä ovat esim. talvikelien aiheuttama liukkaus, vesi-

liirto, raiteisuus ja uusi, öljyinen päällyste. 

'Muita syitä' ovat valoisuus: pimeä ja hämärä sekä auringon 

aiheuttama häikäisy. 

Lähemmin edellä mainittujen liikenneympäristötekijöiden syi-

tä tarkastellaan kussakin syyryhmässä erikseen kohdissa 7.4-

7.9. 

Liikenneympär'istösyyryhmien osuudet tutkituissa 400 onnetto-

muudessa on esitetty kuvassa 7.21. Suurimmat ryhmät ovat tie- 

ja kelisyyt. Tiesyitä on esiintynyt 52,a %:ssa liikenneympä-

ristöonnettomuuksista. Kelisyiden vastaava prosentti on 

50,8 	. 
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Lii kenneymparis- ______ Onnettomuudet ____________________________________ 

kpl %/400 	onn. 	(749 onn.) 
tisyyryhmät 

Tie 211 
1 1 

J52.8 (:8,2 - - 

Tieymprist6 16 ]4, (2 1) 

Liikenne 17 

S 62 7i,s (8,3) 

Keli 203 50,8 (:7,1 ______ 

M u u t syyt 56 1 (7) - 

Liikenneymparis- 
10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	(%) 

t6onnettomuu ks ia 
yht. (400) (53,4) 

Kaikki 	tutkitut 
m. ajon. onnetto- 
muudet 	vv. 	1971- 
72 (749) 

Kuva 7.21 Eri liikenneympristösyyryhmien osuudet liikenne- 

vahinkojen tutkijalautakuntien tutkimissa mootto-

riajoneuvo-onnettomuuksissa vuosina 1971-72 (749 

onn. ) 

7.3 LIIKENNEYMPÄRISTÖSYYT ERILAISISSA OLOSUHTEISSA JA TILANTEISSA 

Y1eist 

Liitteessä 	on esitetty taulukot L7.31-35, jotka kuvaavat 

liikenneympärist6syiden (syyryhmien) määriä tietyissä olosuh-

teissa ja tilanteissa. Syyryhmien lukurnäärät kuvaavat samalla 

niiden onnettomuuksien määriä, joissa ko. syyryhmä on ollut 

onnettomuuden yhtenä syynä. On huomattava, että erillisiä 

syitä on syyryhmien kokonaislukumäärään 565 verrattuna todel-

lisuudessa enemmän eli juuri edellä kohdassa 7.1 mainitut 623 



syyta. Tämä osoittaa vain sen, että samassa onnettomuudes-

sa on voinut esiintyä useita samaan syyryhmään kuuluvia 

erillisiä syitä. 

Absoluuttisten numerotietojen vertailemiseksi on taulukoi-

hin laskettu myös ns. syyprosentit (s), mitkä kuvaavat ko. 

syyryhmän onnettomuuksien osuutta prosentteina kaikista 

vastaavaan tekijäryhmään kuuluvista onnettomuuksista (kts. 

määritelmä, luku 2). 

Yleisesti on todettava, että päähuomio kiinnittyy jäljem-

pänä lähinnä tie- ja kelisyiden tarkasteluun. Muita syitä 

on niin vähän, ettei niiden perusteella voida tehdä pit-

källe meneviä johtopäätöksiä. 

Liikenneympäristösyyt eri lääneissä 

Liikenneympäristösyiden määrät eri lääneissä (taulukko 

L7.31) eivät oikeuta arvostelemaan läänien teiden tai nii-

den kunnossapidon tasoa. Huomattavia eroja eri lääneissä 

on kuitenkin havaittavissa. Kuten kohdassa 4.2 mainittiin 

onnettomuuksien lukumääristä, voivat eri läänien väliset 

erot myöskin syiden suhteellisissa määrissä johtua yhtä 

paljon lautakuntien (tieteknisten jäsenten) arvioimisperus-

teiden erilaisuudesta kuin varsinaisesti liikenneympäristön 

tasoeroista. Lisäksi erot voivat johtua erilaisista liiken-

neympäristöolosu htei sta ja sattumasta. 

Läänien välisiä eroja oli varsinkin tie- ja kelisyiden suh-

teellisissa määrissä. Myöskin on huomattava sään suhteelli-

sen osuuden melko suuri vaihtelu eri lääneissä. 

Liikenneympäristöonnettomuuksissa tiesyitä oli vähiten Ou-

lun läänissä (39 %) ja eniten Turun ja Porin läänissä (67 %). 

Muissa lääneissä prosentit vaihtelivat 43-57 %:n välillä. 

Ahvenanmaalla, jossa tapahtui vain kolme liikenneympäristö-

onnettomuutta, tiesyy oli vaikuttamassa kandessa onnettomuu-

dessa. Koko maan keskimääräinen tieonnettomuuksjen suhteel-

linen osuus liikenneympäristöonnettomuuksista oli 53 %. 
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Kelionnettomuuksia oli suhteellisesti vähiten Pohjois-Karja-

lan läänissä (36 ) ja eniten Kymen (60 %) sekä Hämeen ja 

Mikkelin lääneissä (59 %). Muiden läänien osuus vaihtelj 43-

54 %;n välillä. Ahvenanmaalla keli oli syynä yhdessä onnetto-

muudessa. Koko maan keskiar-vo oli 51 %. 

Sään osuudet olivat suurimmat Uudenmaan läänissä (28 %), Vaa-
san läänissä (20 %) ja Turun ja Porin läänissä (19 %). Kaikki 
mainitut läänit sijaitsevat rannikolla, mikä lienee osaksi 

vaikuttanut pääsyiden suhteellisiin määriin. Tosin pohjoisem-

pana Oulun läänissä syyprosentti oli vain 4 %. Sisämaassa ku-
ten esim. Pohjois-Karjalan ja Kuopion lääneissä sää oli syynä 

vain yhdessä sekä Mikkelin ja Kymen lääneissä kandessa onnet-

tomuudessa. Näiden läänien syyprosentit vaihtelivat 5-9 %:n 

välillä. Mainittakoon vielä Lapin läänin 17 %:n osuus. Koko 

maan keskiarvo oli 16 %. 

Lii kenneyrnpärist6syyt eri kuukausina 

Liikenneyrnpäristsyyt eri kuukausina on esitetty taulukossa 

L7,32. Tiesyyt ovat keskittyneet pääasiassa kesäkuuiausiin 

ja kelisyyt talvikuukausiin. Sää on korostetusti esillä syys-

kuussa ilmeisesti syksyn vesisateiden ja joulu-helmikuussa 

lumi- ja räntäsateider vuoksi. 

Niiden unneftumuuksien määrät, joissa jokin tiesyy on ollut 

onnettomuuden yhtenä syynä, vaihtelivat joulukuun 31 %:sta 

toukokuun 88 %:iin kaikista ko. kuukausien liikenneympärist6-

onnettomuuksista. Selvä nousu tioonnettomuuksien syyprosen-

teissa on helmikuun 38 %;sta maaliskuun 61 %:iin ja vastaavas-

ti lasku syyskuun 60 %:sta lokakuun 37 %:iin. Kesäkuukausina 

(kesä-, heinä- ja elokuussa) syyprosentit olivat 64 %:n• ja 

78 %:n välillä. Tiesyiden korostuminen keväällä ja kesällä 

johtunee näkemäsyiden sekä tien päällysteeseen ja rakenteeseen 

liittyvien syiden luvun suhteellisesta kasvamisesta nimenomaan 

kevät- tai kesäolosuhteissa. 

Silloin kun tiesyyt eivät ole vallitsevia onnettomuuden syi-

tä, kasvaa erityisesti kelisyiden merkitys. Lokakuusta maalis- 



kuuhun kelionnettomuuksien prosentuaalinen osuus vaihteli- 

km 68-78 %:n välillä. Huhtikuusta syyskuuhun syyprosentit 

puolestaan olivat hyvin aihaisia vaihdellen toukokuun 13 

%:sta heinäkuun 26 %:iin lukuun ottamatta huhtikuun 44 %:a. 

Kesän aikaiset kelisyyt olivat suureksi osaksi veden aiheut-

tamaa liukkutta ja talven aikaiset luonnollisesti jää- tai 

lumikelien liukkautta. 

Talvikauden loka-maaliskuun keskimääräinen syyprosentti oli 

73 %, mikä ilmoittaa siis sen, että tänä aikana keli on ol-

lut yhtenä onnettomuuden syynä kolmessa jokaisesta neljästä 

tutkitusta liikenneympäristöonnettomuudesta. Koko vuoden 

keskimääräinen kelisyyprosentti oli 51 %. Vaikka tiesyiden 

osuus keskimäärin onkin 53 %, lienee kelisyiden osuus taval-

laan merkittävämpi, koska näissä yksittäisiä syitä on tie- 

syihin verrattuna huomattavasti vähemmän. Tämä antaa vihjeen 

siitä, millä tavalla liikenneturvallisuutta voitaisiin pa-

rantaa tai ainakin siitä, mihin lisätutkirnuksia vastaisuu-

dessa tulisi suunnata. 

Li ikenneympärist5syyt eri ii ikenneväyl ii lä 

Taulukossa L7.33 on esitetty liikenneympäristsyiden määrät 

eri liikenneväylillä. Taulukon mukaan tiesyiden merkitys kas-

vaisi sitä enemmän mitä alempiluokkaisesta tiestä on kysymys. 

Kelin vaikutus taas näyttäisi päinvastaiselta, mikä johtunee 

ainakin osittain siitä, että alempiluokkaisilla teillä on 

ajettu ilmeisesti hiljemmin, jolloin tien liukkaus ei ole 

korkeammanluokkaisiin teihin nähden yhtä merkittävä onnetto-

muustekij a. 

\Jaltateillä tiesyyt olivat yhtenä onnettomuuden syynä 40 %:ssa 

tutkitu ista liikenneympäristöonnettomuuksista. Vastaavat syy- 

prosentit kantateillä olivat 35 , maanteillä 63 %, paikal-

listeillä 71 % ja yksityisteillä 75 %. Kelin syyprosentit oli-

vat valtateillä 64 %, kantateillä 49 , maanteillä 43 %, pai-

kallisteillä 45 % ja yksityisteillä 29 %. Moottoriteillä ke-

lin osuus oli bii 
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Syyprosentit osoittavat sen, että tie ja keli ikään kuin kom-

pensoivat toistensa vaikutukset: toisen vaikutuksen ollessa 

vähäinen toisen on huomattava ja päinvastoin. Tämä ilmenee 

paitsi liikenneväylien myöskin vuodenaikojen syyprosenteissa 

kuten taulukosta L7.32 voidaan havaita. 

Liikenneympäristösyyt eri onnettomuustyypeissä ja -tilanteissa 

Tiesyitä havaittiin 66 %:ssa risteysonnettomuuksista, 44 %:ssa 

linjaonnettomuuksista ja 92 %:ssa rautatien tasoristeysonnet-

tomuuksista. Keli puolestaan oli merkittävä tekijä varsinkin 

linjaonnettomuuksissa, joista 63 %:ssa kelin havaittiin olleen 

liikenneympäristöonnettomuuden yhtenä syynä. Rautatien taso-

risteysonnettomuuksissa keli oli syynä vain 13 %:ssa ko. on-

nettomuuksista. Tämä selittyy sillä, että tavallisin rautatei-

den tasoristeysonnettomuuden liikenneympäristösyy oli 'puuttu-

vat turvalaitteet', joka tässä on ryhmitelty juuri tieteki-

jöihin. Risteysonnettomuuksissa kelin osuus oli 27 	(tauluk- 
ko L7.34). Onnettomuustilanteista syyprosentit kertovat sen, 

että sekä tie- että kelisyyt ovat yhtä merkittäviä syytekijöi-

tä niin moottoriajoneuvojen yhteentörmäyksissä kuin yksittäis-

onnettomuuksissakjn. Prosenttiluvut vaihtelevat 50-57 %:n vä-

lillä. 

Moottoriajoneuvon ja junan yhteent5rmäyksissä tiesyideri pro-

sentti oli 92 ja kelisyiden 13 % kuten edellisessä kappa-

leessa jo mainittiin (taulukko L7.35). 

7.4 TIE 

7.41 Yleistä 

Tiesyyt olivat syynä 211 onnettomuudessa, mikä on 52,8 	kai- 
kista liikenneympärjstöonnettomuuksjsta (kuva 7.21). Tiesyyt 

muodostuvat seuraavista syyryhmistä: tien geometria, päällys-

te, rakenteen kunto, näkemät, tiehen kuuluvat laitteet, lii-

kenteen ohjaus ym. liikenteen järjestelyt ja mandolliset 'muut 



syyt'. Tiesyyt on esitetty kuvassa 7.41. Suurimmat tiesyyryh-

mät olivat tien geometriaan ja näkemiin liittyneet syyt. 

Tien geometria oli onnettomuuden yhtenä syynä 114 onnetto-

muudessa, mikä on 54,0 	kaikista tieonnettomuuksista (eli 

määritelmän mukaan onnettomuuksista, joissa jokin tiesyy on 

ollut yhtenä onnettomuuden syynä). Kaikista liikenneympäris -

töonnettomuuksista tien geometrian osuus oli 28,5 %. Näkemä-

syyt olivat onnettomuuden syynä 33,2 %:ssa tieonnettomuuk-

sista ja 17,5 %:ssa liikenneympäristöonnettomuuksista (kuva 

7.41) 

Tarkemmin kutakin tiesyyryhmää käsitellään luvuissa 7.43-48. 

Tiesyyryhmät 
Tieonnettomuudot 

kpl %/400 	onn. 	(211 	onn.) 

Tien geometria 

Päällyste 

Rakenteen 	kunto 

Näkemät 

Tiehen 	kuuluvat 
laitteet, lii-
kenteen ohjaus 
ym. liikenteen 
järjestelyt 

Muut 	tietekijät 

114 

13 

30 

70 

53 

3 

28, 

(25, 

(3,2) 

1 

(5,0) J - 

- 

11 3 3 	( 

7,5 

,2) 

(142) 

17, 

,3 

4) 

1 

] 1 

1 	(1 

- 

]o, 

Tieonnettomuuksia 
yht. 

Liikenneympäris 
t6onnettomuuksia 
yht. 

(211) 

(400) 

1) 	2) 	30 	1 0 	50 	FO 
- - - 

]52,7 

70 (? 
) 

Kuva 7.41 	Tieonnettomuudet liikennevahinkojen tutkijalauta 

kuntien tutkimissa liikenneympäristöonnettomuuk 

sissa vuosina 1971-72 (400 onn.) 
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7.42 Tiesyyt erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa 

Liitteessä 4 olevissa taulukoissa L7.41-47 on esitetty muuta-

mia tieonnettomuuksien jakaumia eri ryhmittelytekijöiden mu-

kaisissa ryhmissä ja samalla laskettu kunkin ryhmän sisällä 
onnettomuuksien syyprosentit. 

Tiesyyt eri lääneissä 

Tieonnettomuuksien jakaumien perusteella ei voida vertailla 

eri läänien tieoloja jo yksinomaan tapausten vähäisyyden vuok-
si. Syyprosenttien erot ovat lisäksi siksi pieniä, etteivät 

ne salli pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Joka tapauksessa 

Hämeen läänissä on ollut tien geometriaan liittyviä syitä 

kaikkein vähiten (syyprosentti 16 %) ja Turun ja Porin, Mik-

kelin, Keski-Suomen sekä Lapin läänei5'sä kaikkein eniten (syy- 
prosentit 8-39 %). 

Turun ja Porin sekä Vaasan lääneissä oli eniten tiehen liit-

tyviin laitteisiin, liikenteen ohjaukseen ja muihin liiken-

teen järjestelyihin liittyviä syitä. Mainittuja syitä esiin-

tyi näissä lääneissä joka neljännessä onnettomuudessa. 

Tien päällysteissä, rakenteen kunnossa ja näkemissä ei mainit-

tavia eroja eri läänien välillä ollut havaittavissa (taulukko 
L7.41). 

Tiesyyt eri kuukausina 

Tien geometriaan liittyneet syyt kuten yleensäkin tiesyyt 

(kohta 7.3) kasautujvat pääasiassa kesäkuukausiin eli aikaan, 

jolloin tien pinta on täysin sula. Toukokuussa tien geometria 

oli yhtenä onnettomuuden syynä joka toisessa liikenneympäris-

täonnettomuudessa (syyprosentti oli 50 %). Kesä-, heinä-, elo- 

ja syyskuussa syyprosentti oli hieman alhaisempi vaihdellen 

27-42 %:n välillä. Aihaisimmat tien geometrian syyprosentit 



olivat joulukuun 5 % ja helmikuun 16 . Koko vuoden keskiar-

yo oli 29 	. 

Myös näkemäsyyt kaseutuivat voimakkaasti kesäkuukausiin, Syy- 

prosentit vaihtelivat touko-elokuussa 29-33 %:n välillä. 

Voimakas hyppäys on huhtikuun 8 %:sta toukokuun 31 %:iln ja 
syyskuun 16 	:sta lokakuun 8 %:iin. Kesän korkeat näkemäsyy- 

prosentit johtunevat tienvarsikasvillisuuden ja puuston ai-

heuttamista näkemäesteistä, jotka ovat merkittäviä juuri ke-

sällä. Näkemäonnettomuuksien vuosikeskiarvo oli 18 % kaikis-

ta liikenneympäristöonnettomuuksista (taulukko L7.42). 

Tiesyyt eri liikenneväylillä 

Tien geometriaan liittyneet syyt lisääntyivät tieluokan ale-

tessa. Valtatiellä tien geometria oli syynä 21 % liikenneym-

päristöonnettomuuksista. Kantatiellä vastaava prosentti oli 

26 , maantiellä 34 % ja paikallistiellä 50 %. Edellisestä 

huolimatta yksityisteillä tien geometrian syyprosentti oli 

vain 33 , mikä johtunee yksityisillä sorateillä mandolli-

sesti käytetyistä alhaisimmista nopeuksista, jolloin tien 

geometrian pienehköjen elementtien vaikutus ei ole korkeam-

piluokkaisiin teihin nähden yhtä suuri. Yksityisteiden syy- 

prosentin alhaisuus voi selittyä myös tapausten vähäisyydes-

t johtuvasta sattumasta (18 cnn.). 

Sen sijaan yksityisteiden näkemäolot ovat tämän selvityksen 

mukaan suhteellisesti huonommat: syyprosentti oli 46 %. Ka-

duilla vastaava prosentti oli 35 %. Tieluokan noustessa syy- 

prosentti pieneni ja oli valtateillä vain 8 %. Keskimääräi-

nen prosenttiluku kaikilla teillä oli 18 %. 

Teiden huonontuessa myös tiehen liittyviin laitteisiin, lii-

kenteen ohjaukseen ym. liikenteen järjestelyihin liittyvien 

syiden lukumäärät kasvoivat. Valtateillä syyprosentti oli 

5 % ja yksityisillä teillä jo 29 %. Kaikkien väylien keski-

arvo oli 13 % (taulukko L7.43). 
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Tiesyyt eri onnettomuustyypeissä ja onnettomuuden tapahtuma- 

paikoissa 

Tien geometria oli syynä 29 %:ssa liikenneympärist5n risteys- 

onnettomuuksista. Linjaonnettomuuksissa prosenttiluku oli sa-

ma 29 % ja rautatien tasoristeysonnettomuuksissa 21 % (tau-

lukko L7.44). 

Lniten tien geometriaan liittyviä syitä oli yksityisteiden 

risteysonnettomuuksissa (39 %). Etuajo-oikeutetussa risteyk-

sessä vastaava syyprosentti oli 26 	ja tasa-arvoisessa ris- 

teyksessä 24 %. 

Kun liikenneympäristäonnettomuus tapahtui linjalla mäessä tai 

mäenharjalla olleessa kaarteessa, oli tien geometria merkitty 

syyksi 64 %:ssa ko. onnettomuuksista. Yleensä kaarreajossa 

tien geometria oli syynä 68 %:ssa ko. liikennetilanteen lii-

kenneynipärist6onnettomuuksista. Kun kaarre oli tasaisessa 

tien kohdassa oli syyprosentti 45 %. Suoralla tieosalla ole-

vassa mäessä tai mäenharjanteessa tien geometria oli syynä 

joka kolmannessa mainitussa paikassa tapahtuneessa onnetto-

muudessa (31 %) (taulukot L7.44, L7.47). 

Tien rakenteen kunto oli merkittävä tekijä varsinkin linja- 

onnettomuuksien yhtenä aiheuttajana: syyprosentti oli 11 % 

(29 onn.). Risteysonnettomuuksien syyksi ei ollut merkitty 

yhtään tien rakenteeseen liittyvää syytä. 

Näkemiltään vaarallisimpia paikkoja olivat rautatien tasoris-

teykset (syyprosentti 54 %) ja yleisten teiden risteykset 

(syyprosentti 27 %). Tiehen liittyvien laitteiden liikenteen 

ohjauksen m. liikenteen järjestelyjen suhteen tilanne oli 

samanlainen: risteysonnetton-iuuksien syyprosentti oli 26 % ja 

rautatien tasoristeysonnettomuuksien 54 %. Erityisesti tasa- 

arvoisissa risteyksissä syyprosentti oli 52 % (taulukot 

L7.44-45) 
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Tiesyyt eri onnettomuust i lanteissa 

Liikenneympärist6n yksittäisonnettomuuksissa tien geometria 

oli onnettomuuden yhtenä syynä 40 %:ssa ko. onnettomuuksis 

ta. Moottoriajoneuvojen yhteent6rmäyksissä prosenttiluku oli 

23 	. 

Tien rakenteen kunto oli merkittävin syy yksittäisonnetto-

muuksissa (13 ) ja näkemät yhteent6rmäyksissä: syyprosentti 

oli 20 % moottoriajoneuvojen yhteentörmäyksissä ja 54 % ju-

nan ja moottoriajoneuvon yhteent8rmäyksissä (taulukko [7.46). 

7,43 Tien geometria 

Tien geometria oli syynä 114 onnettomuudessa eli 28,5 %:ssa 

kaikista liikenneympärist6onnettomuuksista (kuva 7.41). Tien 

geometriaan liittyviä yksittäisiä syitä oli n. 150. Syyt oli-

vat seuraavat: 

Onnetto- 
muu ks i a 

- kaarre 	
(kpl) 

- jyrkkä kaarre 	 35 

- yllättäen jyrkkä jaarre 	 7 

- mutkikas tie yleensä 	 4 

- mäet 

- mäenharjanne, kumpare 	 14 

- jyrkkä alamäki 	 6 

- jyrkkä ylämäki 	 2 

- kaltevuudet 

- liian pieni kallistus kaarteessa 	5 

- liian suuri poikittaiskaltevuus 	3 

- virheellinen poikittaiskaltevuus 	5 

- yksipuolinen sivukaltevuus 	1 
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(kpl) 
- huono optinen johdatus 	 8 

- kapea tie 	 4 

- virheellinen ajolinja kaarteessa 	3 

- pientareet 

- kapea piennar 	 2 

- pientareiden puuttuminen 	2 

- huono geometria yleensä 	 2 

- liittymt 

- liittymn huono sijainti 	6 

- liittymäalue liian laaja 	3 
- liittymäkulma liian pieni 	3 
- liittymän huono muoto 	 2 
- liittymien runsaus 	 1 

- epäselvä liittymä suunnistuksen kannalta 	1 

- yksityistieliittymän huono havaittavuus 	1 
- liittymäjärjestelyjen geometria 	1 

- piha liittymäalueena 	 1 

- jyrkkä nousu yksityistieltä päätielle 	1 

- ryhmittymissaarekkeicien puuttuminen 	4 

- rautatien tasoristeykset 

- rautatien tasoristeyksen huono sijainti 

- jyrkkä nousu rautatien tasoristeykseen 

- pysähtymistasanteen puuttuminen 	 2 

- muita syitä (kuten painanne tiessä ja kapea silta) 	15 

Tien geometriaan liittyviä yksittäisiä syitä on verrattain 

paljon. Syyt poikkeavat toisistaan kuitenkin huomattavasti. 

Lukumäärältään selvästi omaksi ryhmäkseen erottuvat ainoas-

taan tien kaarteeseen liittyvät syyt: jyrkkä kaarre tai yleen-

sä mutkjkas tie (46 onnj. 
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7.44 Pällyste 

Käytetyn jaotuksen mukaisesti 1 iikenneympristöonnettomuu k-

sista tapahtui 252 eli 63,0 % asfaltti- (tai betoni)pllys-

teisill teil1. Sorateill tapahtui 81 liikenneympristöon-

nettomuutta eli 20,3 % ja öljysorateill 64 eli 16,0 % (tau-

lukko 7.441). 

Taulukko 7.441 Liikenneympäristöonnettomuudet eri päällys- 

teisillä teillä liikennevahinkojen tutkija- 

lautakunt ien tutkimissa onnettomuu ksissa 

vuosina 1971-72 (400/749 onn.) 

Liikenneympäristöonnettomuudet 
Päällyste 

kpl 

Sora 81 20,3 

tiljysora 64 16,0 

Asfaltti 	(tai 	betoni) 252 63,0 

Kivi 2 0,5 

Muu 	(esim. 	puukansi) 1 0,2 

Yhteensä 400 100,0 

Tien päl1yste oli yhtenä onnettomuuden syynä 13 onnetto-

muudessa, mikä on 3,3 % kaikista liikenneympäristöonnetto 

muuksista (kuva 7.41). Päällystesyyt olivat: 

Onnetto-
muu ks i a 
(kpl) 

- uusi ja liukas asfaltti (varsinkin sateella) 	6 

- hyvän päällysteen epäsuhteisuus muihin ele- 

mentteihin (mikä houkutteli suureen nopeuteen) 	2 

- asfaltin muuttuminen sorapäällysteeksi 	1 

- 5ljysoran muuttuminen sorapäällysteeksi 	1 

- liukas mukulakiveys 	 1 

- kulumisurat päällysteessä 	 1 
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(kpl) 

- paikattu pllyste, jolloin kitka muuttui ylltten 

(sateen aiheuttama liukkaus) 

- pllystämtön piennar 

Tien pllystminen uudella asfaltilla on kapasiteetin ja ajo- 

mukavuuden kannalta tarkoituksenmukaista, mutta nytt 	var- 

sinkin sadesll olevan yksi liikenneturvallisuutta vaaran-

tava tekijä ilmeisesti kohonneiden ajonopeuksien vuoksi. Vaa-

rallisia tienkohtia ovat pllysteen killiset muuttumiskoh-

dat, jolloin my5s kitkakerroin muuttuu aiheuttaen vakavia vaa-

ratilanteita. Tulisi siis riittvn tehokkaasti varoittaa au-

toilijoita uudesta asfaltista ja pllysteen muuttumiskohdis-

ta. 

7.45 Rakenteen kunto 

Tien rakenteen kuntoon liittyviä syitä havaittiin 30 onnetto-

muudessa, mikä on 7,5 % kaikista liikenneymprist5onnettomuuk-

sista. Syitä oli yhteensä 34 ja ne ovat: 

Onnetto-
muu ks i a 
(kpl) 

- painaumat, painumat tiess 	 18 

- routavaurioita (esim. kohouma tiess) 	2 

- kuoppia 	 10 

- asfaltin reunan ja sorapientareen välinen korkeus- 

ero 	 2 

- raot, halkeamat 	 1 

- murtunut tai koholla ollut pllysteen reuna 	1 

Painaumat tiess ovat jnhtuneet pengerpohjan painumisesta 

eivitkä siis ole peinanteita, jotka ovat tien pituusprofiilin 

suunnitte1uvirheit. Painannesyyt on tss luettu tien geo-

metrisiin syihin. Painanteet ovat vaikuttaneet ajajaan lähin- 

n1 huonon nkemän vuoksi, kun taas painaumilla on vaikutusta 

ensi sijassa ajoneuvon hallittavuuteen. Joskus painaumat ovat 

olleet hyvinkin laajoja kuten erss onnettomuudessa, jossa 

se oli n. 100 m pitkä. Painaumien ohella kuopat olivat ylei- 
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simpiä tien rakenteen kuntoon liittyviä syitä. Ennen painau-

mien ja kuoppien korjaamista ne olisikin merkittävä riittävän 

selvästi varoitusmerkeillä. 

7.46 Näkemät 

Näkemäsyitä havaittiin 70 onnettomuudessa yhteensä 92 eli. 

näkemä oli yhtenä onnettomuuden syynä 17,5 :ssa kaikista 

liikenneympäristöonnettomuuksista. Näkemäsyyt jakautuivat 

huononäkemäisten paikkojen suhteen seuraavasti; 

- näkemät mäessä 	 17 	kpl 

- näkemät kaarteessa 	 22 

- näkemät liittymässä (tai rautatien tasoristeyk- 

sessä) 	 48 

- näkemät mäessä ja kaarteessa 	 3 

- näkemät mäessä ja risteyksessä 	2 

Mäessä olleet huonot näkemät johtuivat pääasiassa mäenkum-

pareiden ja -harjanteiden aiheuttamista näkemäesteistä 

(9 onn.). Painumien aiheuttamia esteitä oli 4 onnettomuudes-

sa. Yleensä pystykaarteen aiheuttamia huonoja näkemiä oli 

lisäksi 4 onnettomuudessa. 

Kaarteessa kasvillisuus oli vaikeuttanut näkemistä 8 onnet-

tomuudessa. Esitettyjä näkemäesteitä olivat mm. viljapelto, 

vesaikko, pensas- ja kuusiaita sekä yleensä pensaskasvilli-

suus. Leikkauksessa oli huonot näkemät kandessa onnettomuu-

dessa. Yksittäisiä syitä olivat my6skin näkemistä estänyt 

aurausvalli, kivipenger ja rakennus. Tarkemmin erittelemättä 

jyrkkä mutka oli estänyt näkemistä lisäksi 8 onnettomuudessa. 

Liittymissä oli luriiivalli esteenä 5 ja rakennus 4 onnetto-

muudessa sekä puut, pensaat, heinikko ja muu kasvillisuus 

7 onnettomuudessa. Liittymässä ollut pensasaita haittasi 

näkemistä 2 tapauksessa. Yksittäisiä liittymien näkemäsyitä 

olivat vielä ty0maakoppi, näkemistä estänyt leikkaus ja mai-

tolaituri. Tarkemmin erittelemättä näkemä yleensä oli syynä 
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9 liittymonnettomuudessa. 

Rautatien tasoristeysonnettomuuksissa rakennus tai rakennel-

ma oli nkemäesteen 5 ja huono nkem yleensä 9 onnettomuu-

dessa. Lumikasa esti nkemisen yhdessä onnettomuudessa. 

Erityisen vaikeat nkemolot olivat olleet silloin, kun mäen- 

harjanne ja kaarre yhdessä olivat aiheuttaneet huonon nke-

mn. Korostetusti tm ilmeni silloin, kun liittym oli si-

joitettu mäkeen, kaarteeseen tai muuten vain sopimattomaan 

paikkaan (4 onn.). 

Nkemien parantamiseksi tulisi erityisesti kiinnitt 	huomio- 

ta tien linjaukseen ja tasaukseen. Menharjentoissa ja jyr-

kissa mutkissa autojen ajolinjat siirtyvät helposti tien kes-

kelle varsinkin kapeilla alempiluokkaisilla teillä, jolloin 

yhteentrmyksen vaara vastaantulevan kanssa on olemassa. Li-

sksi linjaonnettomuuksissa - varsinkin jyrkiss kaarteissa - 

on trke 	tien varteen kasvaneen pensaskasvillisuuden pois- 

taminen. Liittymistä tulisi niin ikn poistaa nikemist es- 

tvt rakennukset ja kojut sek pit 	talvella aurausvallit 
rttvn matalana. 

7.47 Tiehen kuuluvat laitteet, liikenteen ohjaus ym. liikenteen jr-

j este 1 y t 

Yllä olevan otsakkeen piiriin kuuluvia syitä oli yhteensä 53 

onnettomutjdessa, mika on 13,3 % kaikista liikenneympristion-

nettomuuksista. Erikoisen ryhmän nist syistä muodostavat 

rautatien tasoristeysten turvalaitteisiin liittyvät syyt. Suu-

ri ryhmä on niin ikiän erilaiset tie- tai liikennemerkkeihin 

liittyvät syyt. Tiehen kuuluvia laitteita, liikenteen ohjaus- 

ta ym. liikenteen jrjeste1y kuvaavia syiti olivat mm: 
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Onnetto- 
muu ks ia 
(kpl) 

- rautatien tasoristeys 

- turvalaitteiden puuttuminen 	8 

- varoituslaitteen virheellinen sijainti 	2 

- varoituslaitteen mandollinen vr kytkentä 	1 

- tie- ja liikennemerkit 

- etuejo-oikeussuhteiden puuttuminen tasa- 

arvoisessa liittymss 	 5 

- tienviitan vr sijoitus (esti nkemist) 	5 

- tiemerkin puuttuminen (taustamerkki liit-

tymss ja 'kersantin natsat' kaarteessa) 	2 

- liikennemerkin puuttuminen (tien kulkua 

selventvä liikennemerkki) 	1 

- liikennemerkkej liian vähän 	1 

- puutteelliset liikennemerkit (esim. maalaus 

ruosteinen) 	 2 

- liikennemerkkien eplooginen järjestys 	1 

- liikennemerkkien vär sijainti ja asento 	1 

(etuajo-oikeussuhdetta osoittava liikenne-

merkki vinossa ja liian kaukana liittymst) 

- nopeusrajoitusten puuttuminen 	 2 

- liikenteen jakajan puuttuminen 	 2 

- molemminpuolinen liikenteenjakaja olisi pitänyt 

olla yksipuolinen 	 1 

- heikko velaistus 	 2 

- mastovalaisin ei ollut toiminnassa 	1 

- liikennevalojen puuttuminen 	 1 

- ajorataniaalausten puuttuminen (esim. sulkuviivat) 	2 

- ajoratamaalaukset puutteelliset (sulkuviiva liian 

lyhyt, maalaukset kuluneet) 	 2 

- tie olisi pitänyt poistaa ja ohjata liikenne muualle 2 

Edellisten lisäksi havaittiin joukko yksittäisiä syitä kuten 

puomien puuttuminen ennen lossia, ketjujen ja valomerkkien 

puuttuminen lossilta jne. Yhteensä tien laitteisiin, liiken-

teen ohjaukseen ym. järjestelyihin liittyneitä syitä oli n. 

60. 
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Edellisen perusteella näyttäisi luonnolliselta jouduttaa rau-

tatien tasoristeysten varustamista turvalaitteilla siellä, 

missä se on käytännössä mandollista. Niin ikään tulisi huo-

miota kiinnittää tieliittymien etuajo-oikeussuhteiden järjes -

tämiseen niissä tasa-arvoisissa liittymissä, missä etuajo-oi-

keussuhteen määrittämisessä on virhemandollisuus olemassa. 

Edelleen tieliittyrnien tienviitat olisi sijoitettava siten, 

etteivät ne haittaa näkemistä päätien suuntaan. 

7.48 'Muut tiesyyt' 

'Muut tiesyyt' ovat syitä, jotka eivät sovi edellä lueteltui-

hin ryhmiin. Näitä syitä oli kolmessa onnettomuudessa ja ne 

olivat: 

tien laidassa ollut kivi, joka oli niin lähellä tien reu-

naa, että se sai kuljettajan muuttamaan ajolinjaansa kes-

kemmälle tietä 

sekava tausta liittymässä 

painuneeseen tien sisäreunaan oli tuotu jäätynyttä tasoit-

tamatonta maa - ainesta, joka oli osasyyn ä onnettomuuteen. 

7.5 	TIEYMP)RIST0 

Onnettomuuksia, joissa jokin tieympärist65n liittynyt tekijä 

oli yhtenä syynä (tieympäristöonnettomuus) oli 16. Näiden 

osuus kaikista liikenneyrnpäristöonnettomuuksista on 4,0 % 

(kuva 7.21). Tieympäristösyyt olivat: 

Onnetto- 
muu ks ia 
(kpl) 

- maankäyttö 	 1 

- mainokset 	 3 

- muut tekijät (mm. hirvet) 	 12 

Maankäyttöön luettuja syitä oli varsinaisesti vain yksi. Ko. 

onnettomuudessa kioskin ja sen pysäköintialueen virheellinen 



sijainti myötävaikutti onnettomuuden syntymiseen. Muista te-

kijöistä maankäyttöön liittyy onnettomuus, jossa yleisen tien 

liittyniä oli niin lähellä rautatien tasoristeystä, että se 

häiritsi junan tulon tarkkaamista tasoristeyksessä. Maan käyt-

töä sivuavia ovat myös edellä tien geometriaan liittyvänä kä-

sitellyt tekijät, joissa syynä oli pidetty liittymän huonoa 

sijaintia, sen olemassaoloa ylipäänsä tai jopa kokonaan tien 

katkaisemista tai poistamista. 

Tienvarsimainokset olivat kiinnittäneet kuljettajan huomio-

ta liiaksi kolmessa tapauksessa, joissa mainokset oli siksi 

katsottu onnettomuuden myätävaikuttaneiksi syiksi. 

Mainosten vaikutus ainakin kuolemaan johtaneissa onnettomuuk-

sissa tuntuu varsin pieneltä. Todellisuudessa niiden vaikutus 

lienee suurempi. Tämän selostuksen tiedot ovat vuosilta 1971-

72, jolloin ei vielä paljonkaan puhuttu mainosten vaikutukses-

ta. Oletettavasti vuosien 1973-74 onnettomuuksjssa mainokset 

esiintyisivät syinä huomattavasti useammin. 

Muista tekijöistä tärkeimpiä olivat hirvionnettomuudet, joi-

ta oli tutkittuna ajanjaksona 7. Porot olivat syynä yhdessä 

ja auton eteen juossut koira niin ikään yhdessä onnettomuu-
de ssa . 

Yleensä hirvionnettomuuksis5a hirvi oli merkitty pääsyyksi. 

Kouvolan tieosakohtainen tutkimus 1974-75 antaa kuitenkin 

aihetta olettaa, ettei tämä olisi itsestään selvä asia. En-

nakkotietojen mukaan useassa tapauksessa kuljettaja olisi 

voinut oikealla asennoitumisellaan estää onnettomuuden. /11/ 

Muita syitä olivat tien varressa olleesta nuotiosta noussut 

savu, joka esti näkemisen ja liittymän takana olleen, pää-

tien suuntaisen kadun valaistus, jonka vuoksi kuljettaja ha-

vaitsi p tien ja sun liikenteen liian myähään. 
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7.6 LIIKENNE 

Liikennetekijät olivat syynä 17 onnettomuudessa, mikä on 4,3 % 

kaikista liikenneympäristöonnettomuuksista (kuva 7.21). Lii-

kenteeseen on laskettu tässä mm. liikennemäärä, liikenteen 

koostumus ja ajoneuvojen valojen aiheuttama häikäisy. Liiken-

teeseen on luettu myös onnettomuus, joka on ollut osasyynä 

toiseen onnettomuuteen. Liikennesyyt olivat: 

Onnetto- 
muu ks la 
(kpl) 

- 	vilkas 	liikenne yleensä 4 

- 	työkone 3 

- 	onnettomuus 1 

- 	henkilön 	nouseminen pois autosta tien 	puolelta 1 

- 	auton valojen aiheuttama 	häikäisy 1 

- jalankulkija esti 	näkemistä 1 
- väärin pysäköity auto 1 
- 	edellä ajaneen mopon väärä sijainti 1 

- 	traktorin 	hidas 	kulku 1 
- vastaan tullut 	linja-auto jyrkässä 	kaarteessa ja 

kapealla 	tiellä i 

- 	toiset 	ajoneuvot 	kiinnittäneet 	liiaksi 	kuljettajan 

huomiota 1 

- 	taustaan 	sulautunut vastaan tullut 	auto 1 

- 	muu 	liikenne 	yleensä 1 

Liikennesyiden jaottelu ei ole selvä. Joissain tapauksissa 

ne voitaisiin laskea inhimillisiin tekijöihin. Voidaan myös 

kysyä onko 'muu liikenne' onnettomuuden syy niin kauan kuin 

se ei ole poikkeuksellista ja kun sen olemassaolo vaikka 

vilkkaampanakin on yleisesti hyväksyttyä. Tässä syiksi on 

otettu lautakuntien ja niiden tieteknisten jäsenten syyt sel-

laisenaan ja pidetty niitä nimenomaan liikenteeseen liitty- 

vinä. 

Erityisesti kiinnittää huomiota hitaasti liikkuvien ajoneuvo- 

jen liikenneturvallisuudelle aiheuttama vaara. Tällaisia ajo- 



neuvoja ovat traktorit, mopot ja varsinkin ty0koneet. Nis-

tä tien väärälle puolelle pysäköity Gradali oli osana yhdes-

sä onnettomuudessa, toisessa työkone esti näkemistä ja kol- 

mannessa tiehylä ylipäänsä oli katsottu onnettomuuden erääk-

si syyksi. 

Unnettomuustilanteet saattavat helposti aiheuttaa uusia on-

nettomuuksia. Sen vuoksi olisi onnettomuuspaikka tiedotet-

tava liikenteelle riittävän varhain ja mandollisimman tehok-

kaasti. 
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7.7 Su 

Säätekijihin on laskettu sään heikentämä näkyvyys ja voi-

makas tuuli. Sääsyitä havaittiin 62 tapauksessa, mikä on 

15,5 	kaikista liikenneympäristonnettomuuksista (kuva 

7.21). Sää heikensi näkyvyyttä 57 onnettomuudessa. Voima-

kas tuuli oli puolestaan onnettomuuden syynä 8 onnettomuu-

dessa. Sää on tarkemmin esitetty taulukossa 7.71 kaikissa 

onnettomuuksissa ja erityisesti niissä, joissa sää heikensi 

n k y v y y t t ä. 

Taulukko 7.71 	Sää liikennevahinkojen tutkijalautakuntien 

tutkimissa liikenneympärist6onnettomuuksis- 

sa vuosina 1971-72 (400 onn.) 

Onnettomuudet 

Onnettomuudet, Kaikki 	liikenne- 
Sää joissa 	sää 	hci- ympäristöonnet- Syyprosentti 

kansi 	näkyvyyttä tomuudet 

kpl % kpl 

Aurinkoinen 	tai muuten - - 186 46,7 
kirkas 	(yöllä) 

Pilvipouta - - 93 23.3 

10 2,5 Tihkusacie 5 8.8 50,0 

Vesisade 12 21.0 30 7,5 40,0 

Räntäsade 9 15,8 21 5,2 42,9 

Lumisade 12 21,0 33 8,3 36,4 

Sumu, 	usva 18 31,6 25 6,3 72.0 

1 1,8 (100,0) Muu 	(esim. 	raeade) 1 0,2 

Yhteno2 57 100,0 3YY 100,0 14,3 

X Huom: Yksi havainto puuttuu 
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Taulukon 7.71 mukaan sumu ja usva ovat olleet useimmin näky-

vyyttä heikentävinä säätekijöinä. Sumuisella tai usvaisella 

säällä tapahtuneissa ii ikenneympäristöonnettomuu ksissa sumu 

tai usva ovat heikentäneet näkyvyyttä 72,0 %ssa ko. tapauk-

sissa. Tihkusateella vastaava syyprosentti oli 50,0 %, räntä- 

sateella 42,9 %, vesisateelIa 40,0 % ja lumisateella 36,4 %. 

Ylipäänsä liikenneympäristöonnettornuuksjsta 70,0 % oli tapah-

tunut poutasäällä, sadesäällä 23,5 % ja sumuisella tai usvai-

sella säällä 6,3 . 

Säätekijät, huonontunut näkyvyys ja voimakas tuuli, on tässä 

yhteydessä laskettu onnettomuuden syiksi. Koska näihin teki-

jöihin ei kuitenkaan voida suoranaisesti vaikuttaa, olisi nii-

tä paremminkin pidettävä onnettomuusolosuhteina. Voimakkaan 

tuulen sijasta syy voisi olla esimerkiksi tuuliesteiden puut-

tuminen, jos tällainen este harkitaan ko. olosuhteissa mah-

dolliseksi. Kun syynä on sään aiheuttama huono näkyvyys, ei 

vastaavaa liikenneympäristön syytä voida löytää ainakaan kai-

kissa tapauksissa. Erikoisesti sumun tai usven ollessa 'syy-

nä' voisi vastaava tietekninen syy olla esimerkiksi sumunil-

maisimien puuttuminen. Suomessa tällaisia ilmaisimia ei lie-

ne toistaiseksi käytössä. 

7.8 	KELI 

7.81 Keliolosuhteet 

Keli yleensä tutkituissa onnettomuuksissa ja erikoisesti sil-

loin, kun jokin kelitekijä on ollut onnettomuuden yhtenä syy-

nä, on esitetty taulukossa 7.811. Kelin kuvaus ei ole suoraan 

tutkijaleutakuntaaineistost, vaan on tehty tätä tutkimusta 

varten uudestaan silmällä pitäen kelin ja kitka-arvojen vä-

listen suhteiden selvittämistä. 



Taulukko 7.811 Keliolosuhteet liikennevahinkojen tutkija-

lautakuntien tutkimissa liikenneymprist8-

onnettomuuksissa vuosina 1971-72 (400 onn.) 

Kelionnettomuudet 

Kelityypit kpl 	- kpl 

Paljas 

1 	kuiva 	(lämpötila0 ° C, 94 23,5 1 0,5 1,1 
kesä) 

2 	kuiva 	(lämpöti1a0 ° C. 4 1,0 0 0 (0) 
talvi) 	________ __________ __________ __________ __________ ____________ 

98 24,5 1 0,5 1,0 1-2 

Vetinen 

3 	kostea 	(ei 	roiskuava) 15 3,8 0 0 0 
4 	märkä 	(roiskuava, 	vesi- 44 11,0 28 14,3 65,9 

liirtovaara) 

3-4 59 14,8 29 14,3 49,2 

Luminen 

5 	tuiskuavaa irtolunta, 0 0 0 0 - 

osittain paljas 

6 	tasaisesti 	irtonaista 10 2,5 2 1,0 20,0 
lunta 

7 	tasaisesti pakkautunutta 20 5,0 9 4,4 45,0 
lunta, 	lumipolanne 

8 	sohjoa 25 6,2 23 11,3 92,0 

55 13,7 34 16,7 61,8 5-8 

Jäl.nen 

9 	paljas, 	jääpolanne 33 8,3 28 13,8 84,8 

10 tuiskuavaa 	irtolunta - 	 4 1,0 4 2,0 (100,0) 
jään päällä, 	Jää osit- 
tain näkyvissä 

11 	tasaista 	irtolunta, 34 8,5 31 15,3 91,2 
räntää tai sohjoa 
jään päällä 

12 vetinen Jää, 	ihanne, 66 16,5 62 30,5 93,9 
peihijaä, 	jäätynyt 	huur- 
re, 	ohut jääkalvo ________ _________ __________ _________ _________ __________ 

137 34,3 125 61,6 91,2 9-12 

Muu keli 

13 	irtosora, 	savettu 	sora, 
lankutus 	sihlalla 

51 12,7 14 6,9 27,5 

Yhteensä 	1-13 400 100,0 203 100,0 50,8 

Taulukosta 7.811 saadaan mm. seuraavia tietoja: 

Liikenneymprist6onnettOmuUkSiefl keliolosuhteet: 

- liikenneympäristöoflflettOmUUkSiSta 137 eli 34,3 % tapah- 

tui jisellä kelill. Suurin yksityinen jäkeliryhm oli 

iljanne tai liukkaudeltaan sitä vastaava keli. Tmn ryh- 

mn osuus oli 66 onnettomuutta eli 16,5 %. Seuraavaksi 
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suurin jääkeliryhmä oli lumesta jääksi pakkautunut keli, 

jääpolanne, minkä osuus oli 33 onnettomuutta oli 8,3 % kai-

kista liikenneympäristöonnettomuuksien keleistä. 

- Lumisella kelillä, jolloin lumen alla ei ole ollut jäätä 

tai jolloin jäällä ei ole ollu.t havaittavaa merkitystä, ta-

pahtui suhteellisen vähän onnettomuuksia. Lumikelin osuus 

oli 55 eli 13,7 %. Merkittävin keli tässä joukossa oli soh-

jokeli: 25 onnettomuutta eli 8,2 %. 

- Vetisellä, märällä kelillä, jolloin vesiliirtovaara oli ole-

massa, tapahtui 44 onnettomuutta eli 11,0 % liikenneympäris-

töonnettomuuksista. 

Kelionnettomuuksien keliolosuhteet (kelionnettomuus on määri-

telmän mukaan onnettomuus, jossa keli on ollut yhtenä onnet-

tomuuden syynä): 

- Kun jääkeli oli olosuhteena, oli keli yhtenä syynä lähes 

jokaisessa onnettomuudessa (91,2 %). Kaikista kelionnetto-

muuksista jääkelin osuus oli 61,6 % eli 125 onnettomuutta. 

Yksittäisistä jääkeliryhmistä taulukon mukaan vaarallisin 

on keli, jossa jään päällä on tuiskuavaa irtonaista lunta 

ja jolloin jää on osittain näkyvissä. Tällöin keli on ollut 

syynä jokaisessa ko. olosuhteissa tapahtuneessa onnettomuu-

dessa. Koska mainittuja kelisyitä oli vain 4 onnettomuudes-

sa, ei saatua tietoutta kuitenkaan voida pitää yleispätevä-

nä. Sen sijaan keli on erittäin merkittävä onnettomuusteki-

jä iljanteella tai muulla liukkaudeltaan vastaavalla kelil-

lä (peilijää ja jäätynyt huurre). Tällöin keli oli yhtenä 

syynä 93,9 %:ssa mainituissa oloissa tapahtuneista onnetto- 

muuksista. Vastaava luku paljaalla jääpolanteella oli 84,8 % 

ja kelillä, jolloin jään päällä oli tasaista irtolunta, 

räntää tai sohjoa 91,2 . 

- Jääkelin jälkeen merkittävin keliryhmä oli luminen keli, 

jolloin kelionnettomuuksia oli 34, mikä on 61,8 % kaikista 

ko. kelin liikenneympäristöonnettomuuksista. Huomattavin 

yksityinen keliryhmä oli sohjokeli, jolloin kelionnettornuuk-

sia oli 23 eli 92 % kaikista sohjokelin onnettomuuksista. 

Pakkautuneella lurnipolanteella vastaava prosenttiluku oli 

45,0 %. Vetisellä kelillä tapahtuneissa onnettomuuksissa 

kelin katsottiin olleen syynä 29 onnettomuudessa eli 65,9 

%:ssa ko. onnettomuuksista. 
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On huomattava, että edellä on puhuttu keliolosuhteista yleen -

sä ja erityisesti silloin, kun jokin erillinen kelitekijä on 

ollut onnettomuuden yhtenä syynä. Tutkijalautakuntien määrit-

telemiä varsinaisia kelisyitä tarkastellaan seuraavassa koh -

dassa 7.82. 

7.82 Kelisyyt 

Keli oli yhtenä syynä 203 onnettomuudessa, mikä on 50,8 % 

kaikista liikenneympäristöonnettomuuksista ja 27,1 % kaikis-

ta tutkijalautakuntien vuosina 1971-72 tutkimista moottori-

ajoneuvo-onnettomuuksista. Kelisyyryhmä oli tiesyiden ohel-

la suurin liikenneympäristösyyryhmä (kuva 7.21). 

Tutkijalautakuntien tai sen tieteknisen jäsenen määrittele -

mät kelisyyt on taulukossa 7.821. Siihen on laskettu myöskin 

eri kelionnettomuuksien suhteelliset osuudet kaikista keli - 

ja liikenneympärist6onnettomuuksista. 

Taulukko 7.821 	Kelionnettomuudet liikennevahinkojen tutki- 

jalautakuntien tutkimissa liikenneympäris-

töonnettomuuksissa vuosina 1971-72 (400 onn.) 

Kelisyyt 
Kelionnettomuudet 

kpl %/400 	onn. 	(203 	onn.) 

Lumen tai jään aiheuttama 
liukkaus 

Veden aiheuttama liukkaus 

Uuden päällysteen aiheutta- 
ma 	liukkaus 

Pöly, 	pyry, 	roiskeet. 	tiellä 
ollut 	irtosora yms. 

Muut 	kelisyyt 
_________________________ 

156 

26 

3 

18 

7 
______ 

1 	1 	1 
19,( 

0 

-- 
(71 

06 

--
18) 

7 

1 
- -- 

5 

(1 

5 	( 

ii 
(34) 

- 

(12,1) 

5) 

,9) 

0 

- 

0 

1 0 

4 

]i, 

Kelionnettcmuudet 

Li ikenneympäristöonnetto-
muuoet 

(203) 

(400) 

150,8 - -- 

- 
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Lumen tai jään aiheuttama liukkaus oli syynä 156 onnettomuu-

dessa, mikä on 39,0 % kaikista liikenneympristöonnettomuuk-

sista ja 20,8 % kaikista lautakuntien vuosina 1971-72 tutki-

mista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista. Kai kki. 1 iikenneymp-

rist6syyt huomioon ottaen lumen ja jään aiheuttama liukkaus 

oli siten suurin yksittäinen onnettomuustekijäryhrnä. 

Eri talvikeleillä tapahtuneiden onnettomuuksien esiintymises-

tä saa kuvan taulukon 7.811 perusteella, josta huomataan var-

sinkin jääkelin suuri osuus kaikista kelisyistä. 'Muihin keli- 

syihin' on laskettu mm. sellaiset liukkaudet kuin raiteisuus 

ja jääkohoumat. 

Vesiliirto tai veden aiheuttama liukkaus yleens3 oli osasyynä 

26 onnettomuudessa. Lisäksi vetinen, uusi as+'altti oli syyn3 

3 tapauksessa. Päällysteessä havaittiin kulumisura 3 tapauk-

sessa, jolloin uriin kasautunut vesi edisti ajoneuvon hallin-

nan menettämistä. Kulurnisurat olivat talvikeleissä lisäksi 

syynä 2 onnettomuudessa. 

'Muista syist' mainittakoon kaksi tapausta, jolloin ajoneuvo 

sulautui niin hyvin märkään, tummaan päällysteeseen, että 

toinen osapuoli ei. huomannut sitä riittävän ajoissa eikä voi- 

nut välttää onnettomuutta ja lisäksi tapaus, jossa sohjokeli 

peitti ajoratamerkinnät aihe uttaen osaltaan virheellisen ohi- 

tuksen. 

7.63 Kelisyyt erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa 

Kelisyitä erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa on tarkas-

teltu liitteessä 4 olevissa taulukoissa L7.831-637, 

Kelisyyt eri lääneissä 

Lri lääneissä tapahtuneista liikenneympäristöonnettomuuksjs-

ta Kymen ja Vaasan lääneissä lumen tai jään aiheuttamaa liuk-

kautta oli kaikkein eniten eli noin puolessa kaikista liiken- 



neympäristöonnettomuuksista (Kymen läänissä 56 % ja Vaasan 

läänissä 46 %). Vähiten talvikelien liukkautta esiintyi 

Pohjois-Karjalan läänissä, jossa syyprosentti oli 18 %. On 

kuitenkin huomattava, että - kuten kohdassa 4.2 on mainit-

tu - prosentteihin on keliolojen lisäksi saattanut vaikut-

taa myös lautakuntien ja varsinkin niiden tieteknisten jä-

senten syiden arvioinneissa olleet erot (taulukko L7.831). 

Kelisyyt eri kuukausina 

Talvenaikaiset kelionnettomuudet jakautuivat melko tasaises-

ti talvikuukausien ajalle loka-marraskuusta maalis-huhtikuu-

hun. Syyprosentit vaihtelivat 58-72 %:n välillä. Veden aihe-

uttamaa liukkautta oli suhteellisesti eniten syyskuussa, jol-

loin syyprosentti oli 20 % (taulukko L7.832). 

Kelisyyt eri liikenneväylillä 

Lumen ja jään aiheuttamat liukkaudet keskittyivät suhteelli-

sesti runsaimmin valta- ja kantateille. Valtateillä talvike-

lien liukkaus oli syynä 52 %:ssa ja kantateillä 44 %:ssa 

liikenneympäristöonnettomuuksista. Kuitenkaan tämä ei osoi-

ta sitä 1  että mainitut liikenneväylät olisivat olleet ke-
leiltään huonommassa kunnossa muihin väyliin verrattuna, 

vaan pikemminkin se lienee osoitus suuremmista ajonopeuk-

sista ko. väylillä (jolloin kelin merkitys luonnollisesti 

kasvaa). Edelleen se osoittanee sen, että alempiluokkaisten 

teiden syyt ovat olleet enimmäkseen tieteknisiä, tien gea-

metriaan ja rakenteeseen liittyneitä syitä (taulukot L7.833 

ja L7.43). 

Kelisyyt eri onnettomuustyypeissä ja onnettomuuden tapah-

tumapaikoissa 

Kelisyyt - etenkin lumen ja jään aiheuttama liukkaus - ovat 

keskittyneet pääasiassa linjaonnettomuuksiin, mikä onkin 

luonnollista suurempien ajonopeuksien vuoksi. .Joka toisessa 
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linjaonnettomuudessa (47 %) lumen ja jään aiheuttama liukkaus 

oli onnettomuuden syynä. Risteysonnettomuuksissa vastaava pro-

sentti oli 23 %. Veden aiheuttamat liukkaudet (24 onn.) esiin-

tyivät kahta tapausta lukuun ottamatta linjalla. Nämä liuk-

kaudet ovat 9 % kaikista linjalla tapahtuneista liikenneym-

pärist5onnettomuuksista. Linjoilla tapahtuivat edelleen kaik-

ki ne onnettomuudet, joissa tiestä noussut pöly, lurnipyry, 

vesisumu, roiskeet yms. näkemistä haitanneet tekijät olivat 

yhtenä onnettomuuden syynä. Onnettomuuksia oli 18, mikä on 

7 % linjoilla tapahtuneista liikenneympäristonnettornuuksista 

(taulukko L7.834). 

Useimmin talvenaikainen liukkaus oli syynä suoralla tieosal-

la olipa sitten kysymyksessä tasainen tai mäkinen tie. Syy- 

prosentti taseisella tiellä oli 54 % ja mäkisellä 56 %. Mäes-

sä olevassa kaarteessa vastaava prosenttiluku oli 47 	(tau- 
lukko 7.835). 

Kelisyyt eri liikennetilanteissa ja eri nopouksilla 

Kelin merkitys talvella ilmeni varsinkin ohitustilanteissa, 

joissa lumen ja jään aiheuttama liukkaus oli onnettomuuden 

yhtenä syynä 60 % ko. tilanteiden liikenneyrnpäristöonnetto-

muuksista. Kohtaamistilanteissa syyprosentti oli 59 %, taval-

lisessa eteenpäin ajossa 45%, perässäajossa tai edellä aja-

vaa saavutettaessa 40 % ja kaarreajossa 29 %. Risteystilan-

toissa syyprosentti oli vain 17 	(taulukko L7.835). 

Kun liukkaus on ollut syynä, nopeudet jakaantuivat melko ta-

saisesti alle 30 km/h:sta aina yli 130 km/h saakka. Pienem-

mät nopeudet lienevät olleet risteystilanteiden nopeuksia ja 

suuremmat lähinnä linjoilla käytettyjä nopeuksia. 

Ldellä olevan perusteella voidaan liukkautta pitää merkittä-

vänä onnettomuuksia aiheuttavana osatekijänä. Huomion arvoi-

nen on varsinkin talvikelien (lumen, sohjon ja jään) aiheut-

tama liukkaus, joka olikin yleisin yksityinen liikenneympä-

ristisyy. Se esiintyi 156 onnettomuudessa, mikä on 39,0 % 

liikenneyrnp3rist6onnettornuuksista ja 20,8 	kaikista tutki- 



tuista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista vuosina 1971-72. 

Liukkauden torjuntatoimenpiteit ja niiden tehokkuutta on-

nettomuuksien estämiseksi ksitelln luvussa 8. 

7.84 Keli ja kitkaluokut 

Tutkijalautakufltien tieteknisen jäsenen tutkimuslomakkeessa on kysytty paitsi kelin 

kuvausta rryös tien kitkaluokkaa. Koska usein kitkan rnäräminen onnettomuuspaikalla 

ja -olosuhteissa on kitkamittareilla mandotonta, on kitka-arvojen arviolmiseksi tut-

kimuslomakkeeseen (nykyisin tilastolomakkeiden koodaus- ja tytt5ohjeisiin) liitetty 

eri keljen kitkaluokat. Närn luokat ovat: 

1 Kitkaluokka 	Kolin kuvaus 

O - 1 	Iljonteinen 

1 - 2 	Yli 10 mm vettä tjell tai hiekoittamaton, tiivis lumi tai 
jaa 

3 - 4 	Vesiliirtovaara, normaali lumikeiL runsas sade 

5 	Irtosora 

6 	Mrk7 kestopällyste. kuiva sorapinta 

7 	Koatea pllyste 

8 - 9 	Viallinen (esim. kuoppainen) kestopällyste 

10 	Kuiva ja virheetön ksstopllyste 

(itkiui.iLsssa on yhdistetty paitsi keli myös tien pl1yste ja sen kunto. Luoki-

tukses ei ole kuitenkaan otettu huomioon kunnossapidon vaikutusta tienpinnan kitke-

arvo 1 h i n. 

autakunnen tieteknisen jäsenen arvio tienpinnan kitkasta onnettomuushetkellä ja -olo-

suhteissa on esitetty taulukossa 7.641 muutettuna vastaamaan uutta, tarkempaa kelin 

luokitustu. 
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Taulukko 7.641 	Kitka-urvtt eri 	wlell15 11! 3rne 	ircjen tutkijaleotakuntien tut1rn13ea illkni- 

nejrnpäri:töcnnetto'nuikslesa v. 3971-72 (400 onn.) 

Onnettomuudet 	(kpl) 
Kitk,luokkien - 

I.ltkaluokat - - - - elityypit kesk(arvot 

o 1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 

Peljas 	- 9,27 
1 	kuiva 	(lämpötila)'U ° C. 2 - 11 41 40 94 9,24 

kesä) 

2 	kuiva 	(lämpötileSo ° C. 1 3 4 9,75 
talvi) 

Vetinen (5,56) 
3 	kostea 	(ei roiskuava) _ .-.!.. ...L 7.00 7,00 

?._ -.._. 5,09 4 	märkä 	(roiskuava. 	vesi- 
liirtovaara) 

__ !_ ._!. 44 5.09 

Luminen 3.20 
5 	tuiskuavaa 	irtolunta, 

osittain 	paljas 
6 	tasaisesti 	irtonaista 

lunta 
3 3 4 10 3,10 

7 	tasaisesti pakkautunutta 
lunta, 	lurnipolanne 

9 4 5 1 - 20 2,93 

8 	so hJ 0 a ...!_ LL •.j.  — 25 3,44 __ 

Jainen 2.05 
9 	paljas. 	jääpolanna 2 23 5 1 1 1 33 2,45 

2 2 10 tuiskuavaa 	irtoiunta 
jään päällä, 	Jää osit- 

4 2,50 - 
tain näkyvissä 

11 	tasaista 	irtolunte, 	rän- 
tää tai 	sohjoa Jään päällä 

1 6 16 9 2 34 2,15 

12 	vetinen 	Jää, 	iljanne, 	pel- 
lijää. 	Jäätynyt 	huurre, 

2 24 29 5 4 1 1 66 1,86 - — - - — - - 
ohut jääkalvo 

Muu 	keli 1 1 - 2 25 21 1 51 5,27 5,27 
13 	irtosora, 	savettu sora, 

lankutus 	sillalla 

Yhteensä 	1-13 3 34 69 45 33 30 50 7 12 44 43 400 4,93 4,03 

Kitkaluokituksessa voidaan erottaa selvästi kuusi ryhmää (suluissa kitkaluokkian keski- 

arvot): paljas tienpinta (9,27), kostea tienpinta (5.09), luminen ti 	(3,20), jäinun 

tie (2,05) sekä muu tienpinta (5,27). Tässä suhteessa edellä oleva keliluokitus näyttäi-

si tarkoituksenrnukaiselta pienin muutoksin: kohdat 1 ja 2 voidaan yhdistää yhdeksi pal- 

jaaksi tienpinnaksi ja kostea ja märkä tienpinta erottaa omiksi pääryhmikseen. Lumiessa 

ja jäisessä tienpinnassa voidaan pitää esitetyt alajaotukset, vaikka vertailtaessa ryh-

miä toisiinsa riittäisikin pääjaotuksen tarkkuus. 'tluu keli' tulisi ehkä eritellä tar-

kemin; ainakin irtosora ja savisora tulisi erottaa omiksi ryhmikseen. 

Kitkan esittäminen yhdellä arvol].a taulukon 7.841 mukaisesti ei anna aina oikeaa kuvaa 

onnettomuushetkellä vallinneesta kelistä. Kitka saattaa vaihdella niin tien pituus- kuin 

poikittajssuunnassakjn. Tämä tulee selvästi esille silloin, kun tiellä on ajourat. Tien 

keski- ja reunaosat saattavat olla lumen tai jään peitossa, kun ajourat samalla ovat 

paljaat. On selvää, että kitkaluokka voi tällöin vaihdella talvikuivasta 9 - 10 aina jää- 

keliin 1 - 2 saakka. Asiaa rnutkistaa vielä se. että onnettomuustilanteessa ajoneuvojen 

pyörät ovat voinset olla kitka-arvoiltaan erilaisissa tienkohdissa (kuten usein onkin 

asianlaita 



Kelin vaihtelua tien pinriassa tutkittiin jakamalle tapaukset kolmeen päluokkaan: 

1. Kitka tien pinnassa kauttaaltaan sama. 

2. Tissä ejouret, tie sula näiden kohdalta ti tie höylätty vain toiselta puolel-

ta (ml. kulumisurat asfaltissa). 

3. Te laikukkaasti sula, äkillinen kelin vaihdos (myös vesilätäköt ja paikoitel-

len esiintynyt irtosora). 

Näiden ryhmien lisäksi otettiin vielä erikoistapaukset, jolloin päällyste oli muut-

tunut tai jolloin aurausura oli muotoutunut tien laitaan. 

Tutkituissa 400 onnettomuudessa kitka oli kauttaaltaan sama 323 tapauksessa, joista 

suuri osa on luonnollisesti kesän tai talven kuivaa, kosteaa tai märkää keliä. Kit-

ka-ervot olivat muuttuneet tien poikittaissuunnassa 39 onnettomuudessa (9,8 ') ja 

pituussuunnassa tai laikukkaasti 35 tapauksessa (8,8 %). Päällysteen vaihtuminen oli 

muuttanut kitka-arvoJa 2 onnettomuudessa. Aurausura havaittiin yhdessä tapauksessa. 

Onnettomuuksissa, joissa keli oli yksi onnettomuuden syy (203 onnj, kitka oli kaut-

taaltaan sama 138 tapauksessa (68,0 %), muuttui tien poikittaissuunnassa 36 (17,7 %) 

ja tien pituussuunnassa tai laikukkaasti 28 tapauksessa (13,8 %). Jäisellä kelillä 

kitka vaihteli tien pinnassa ylipäänsä 48 onnettomuudessa (23,6 %) ja lumisplla ke-

lillä ainoastaan 7 onnettomuudessa (3,4 %i, mikä johtui siitä, että lumisella kelil-

lö tapahtui onnettomuuksia jääkeliin verrattuna suhteellisen harvoin ja että lumi- 

tai sohjokelillä oli usein vallinnut lumi- tai räntäsade, joka on heti peittänyt pal-

jastunuet ajouret. 

Tutkijalautakuntien tietekni5en jäsenen lomakkeeseen ei ollut aina merkitty täsmäl-

listä kitkaluokkaa niissä tapauksissa, joissa kitka oli vaihdellut tai joissa sen ar-

violminen oli ollut hankalaa. Tietojen käsittelyn yksinkertaistamiseksi taulukkoon 

7.841 on merkitty vain yksi keskimääräinen kitka-arvo. 

Kitkaluokkien määräämistä onnettomuusolosuhtei ssa vaikeuttaa kunnossapidon vai kutuk-

sen huomioon ottaminen. Tieteknisen jäsenen määrittelemässä kitka-arvossa kunnossa-

pito kuten hiekoitus, suolaus jne. lienee otettu huomioon silloin, kun se on tapah-

tunut ajallisesti niin lähellä onnettomuutta, että sillä on ollut vaikutusta onnet-

tomuusolosuhteisiin siitä huolimatta ettei kunnossapito näy käytetystä kelin kuvauk-

sesta. 

Tutkituissa tapauksissa kunnossapitoa, lähinnä liukkauden torjuntaa, oli katsottu ol-

leen riittävästi 13 onnettomuudessa, joista 6:ssa keliäoli tästä huolimatta pidetty 

yhtenä syynä. Tällaisia ovat esim, tapaukset, jolloin keliä ei voida parantaa jatku-

van sankan lumi- tai räntäsateen vuoksi tai silloin, kun on kysymyksessä veden ai-

heuttama liukkaus, vesiliirto. 

Kunnossapitoa oli, mutta ei riittävästi, 21 tapauksessa, jolloin nimenomaan keli oli 

yhtenä syynä 17 onnettomuudessa. Tähän ryhmään on luettu tapaukset, joissa keliä oli- 

ei ehkä voitu parantaa kunnosaapidolla kohtuullisin kustannuksin. 

Mainituista kunnossapitotoimenpitsistä ylsisimpiä olivat hiekoitus (11 onn.). suolaus 

(11 onn.) ja höyläys (6 onn.). Muita toimenpiteitä olivat mm. auraus. pälynsidonta ja 

liukkaudaota varoittavier ii ikennemerkkien pystyttiminen. 

Kunnnsapitoa ei ollut tai siitä ai ollut erikseen mainintaa (kp:a ei tarvittu) muis-

sa onnettomuuksissa. Lähemmin ei ole tarkasteltu sitä, kuinka monessa tapauksessa kun-

nossapito olisi ollut mandollista käytännössä siitä syystä, että arviointi jälkikäteen 

olosuhtaita paremmin tuntematta oli3i ollut mandotonta. 
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Edellä esitetyn perusteella kitka-arvoja mrättessä tulisi ottaa huomioon paitsi 

varsinainen keli (ml. päällysteen laatu) myös sen vaihtelu tien pinnassa ja suoritv-

tut kunnossapitotoimenpiteet. Näiden lisäksi kitkaan vaikuttaa ajoneuvon nopeus, ren-

kaat ja niiden kuluneisuus sekä jarrutustapa. Kun kitka pitäisi määrätä nimenomaan on-

nettomuusolosuhtejesa, on sen arvioiminen tai määrittäminer. luotettavastj perin hanka-

laa. Kitkanmittauslaitteilla mitattaessa työ tulisi tehdä useasta eri kohdasta tiellä 

silloin, kun keli on vaihtelevaa ja lisäksi onnettornuusautolla, mikä on vakavissa on-

nettomuuksissa mandotonta. Koska kitka on eri tekijöiden johdannainen. riittäneekin it-

se kelin mandollisimman tarkka kuvaaminen, johon kuuluisi myös kelin vaihtelun selvit-

täminen ja suoritetut kunnossapitotoimenpiteet. Kun ajoneuvon nopeus, renkaiden pitoky-

ky ja jarrutustapa tunnetaan, voidaan kitka laskea jälkeenpäin kitkaluokitusten perus-

teella, jos tämä katsotaan tarpeelliseksi. Luopumista kitkaluokkien määräämisestä puol-

taa vielä kitka-arvojen suhteellisen suuri hajonta, kuten taulukosta 7.841 voitiin ha-
vaita. 

7.9 MUUT LIIKENNEYMPÄRISTÖSYYT 

Niin sanottuja 'muita liikenneympiristisyit' oli 56 onnetto-

muudessa, mikä on 14,0 % kaikista liikenneymprist5onnetto-

muuksista (kuva 7.21). Muita syitä olivat valoisuus kuten pi-

meys ja hmr sekä auringon aiheuttama hikisy. Auringon 

hikisy oli syynä 25 onnettomuudessa ja pimeys niin ikn 

25 onnettomuudessa. 	vaikeutti nkemjst 5 onnettomuu- 

dessa (taulukko 7.91). 

Taulukko 7.91 	Valoistius liikennevahinkojen tutkijalautakun- 

tien tutkimissa ii ikenneymprist5onnettomuuk-

sissa vuosina 1971-72 (400 onn.) 

Onnettomuudet Syy - 
pro- 

Valoisuus Valoisuus Valoisuus sent- 
syyna olosuhteena Li 

kpl kpl 

Pivnvalo 25 44,7 234 58,5 10,7 

6 10,7 46 11,5 13,0 
Pimeä, 	valaistu 4 7,1 34 8,5 11,8 
Pime1, 	valaisematon 21 37,5 56 21,5 24,4 

Yhteensä 55 100,0 400 100,0 14,0 



Taulukon 7.91 mukaan pimeä on ollut osasyyllinen joka nel-

jnness pimeän aikana sattuneessa liikenneymprist5onnetto-

muudessa silloin, kun valaistusta ei ole ollut. Valaistulla 

tieosalla tapahtui 34 onnettomuutta eli noin kolmannes pi-

men aikaisista liikenneympristöonnettomuuksista. Huono va-

laistus oli yhtenä syynä 4 onnettomuudessa. Taulukon 7.91 

tiedot puoltavat tehokkaan valaistuksen rakentamista sinne 

mihin se on kytnniss mandollista rakentaa. Valaistusta 

olikin ehdotettu liikenneturvallisuutta parantavaksi toimen-

piteeksi 5 tapauksessa (taulukko 8,21, sivu 65). 

Aurinko hikisi kuljettajaa 25 tapauksessa eli joka kymme-

nenness pivsaikaan ajetussa 1± ikenneympristöonnettomuu-

dessa. Auringon aiheuttamaan hikisyyn ei liikenneympris-

tötoimenpitein voida vaikuttaa. Parantamistoimenpitein tu-

levat kysymykseen ajoneuvoon ja ihmiseen kohdistuvat toimen-

piteet. 

62 
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8. LIIKENNEONNETTOMUIJKSIEN ESTÄMINEN LIIKENNEYMpARISTÖÄ 
PARANTAMALLA 

5.1 	YLEISTÄ 

Li ikennevahinkojen tutkijalautakuntieri loppulausunnossa on 

kohta 'Huomioon otettavat turvalljsuusnkkohcjat' 	Thn koh- 

taan lautakunta on merkinnyt ksityksens niistä toimenpiteis- 

t, joihin tulisi kiinnitt 	erityistä huomiota liikennetur- 

vallisuuden parantamiseksi. Yleensi nm toimenpiteet ovat 

kohdistuneet suoraan lautakuntien rnrittelemiin syihin kuten 

pit3isikin olla. Joskus turvallisuustoimenpitein on ollut 

sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät ole mitenkn liittyneet 

havaittuihin syihin. 

Turvallisuustoimenpituet ovat olleet usein melko yleispiir-

teisic. Sellaiset maininnat kuin "oikean ajonopeuden kyt5n 

morkityst korostettava" ja "kuljettajan vakavien sairauksien 

ylest liikenneturvallisuutta vaarantava vaikutus eliminoi-

tava" ovat toimenpiteit, jotka kohdistuvat liikenneturvalli-

suuden parantamiseen yleensä. Sen sijaan mainitut toimenpiteet 

eivät kerro sitä, miten mandollista ko. toimenpiteiden toteut.-

tammen olisi ollut kytnnöss ja minkälainen vaikutus nii-

den toteuttarnisella olisi ollut juuri kysymyksessä olevan on-

nettomuuden ehkisemiseksi. 

Kohdassa 5.2 tarkasteiian sellaisia liikennevmpristLi5n koh-

Jistuvia toimenpiteitä, joiden toteuttamisella kulloinkin ky 

seess ollut onnettomuus olisi ehk voitu est. Yhdellä ker-

taa tarkastellaan siis vain yhtä onnettomuutta. Lisäksi on 

tutkijalautakuntien aineiston perusteella arvioitu turvalli-

suustoimenpiteen vaikutus onnettomuuden estämiseksi. Arvioin-

nissa on otettu mandollisuuksien mukaan huomioon myös toimen-

piteen toteuttamismandoli isuus kytnnöss. Onnettomuuksien 

estotoimenpiteet ovat lautakuntien loppulausunnoista tai tie- 

teknisen jisenen tutkimuslomakkeista. 
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8.2 LIIKENNEYMPRISTÖN PARANNUSTOIMENPITEET JA NIIDEN ARVIOITU VAI-

KUTUS 

Taulukossa 5.21 on esitetty tutkittujen 400 onnettomuuden 

ehdotetut liikenneympär'istön turvallisuustoimenpiteet. Saman 

onnettomuuden estämiseksi on saatettu ehdottaa useita toi-

menpiteitä. Yhteensä on mainittu 380 liikenneympäristön pa-

rannustoimenpidettä 278 onnettomuudessa. Aineistossa oli si-

ten 112 sellaista onnettomuutta, joille - siitä huolimatta, 

että syynä oli pidetty jotain liikenneympäristötekijää - ei 

ollut voitu löytää vastaavaa turvallisuustoimenpidettä lii-

kenneympäristöstä. Tämä osoittaa sen, että onnettomuuden syi-

nä on pidetty vääriä tekijöitä. Näin onkin ollut esimerkiksi 

silloin, kun valoisuutta (hämärää, pimeyttä ja auringon häi-

käisyä) tms. luonnon olosuhdetta on pidetty onnettomuuden 

syynä siitä huolimatta, ettei näihin tekijöihin voida vaikut-

taa käytännössä. 

Useimmin ehdotetut yksittäiset par'antamistoimenpiteet olivat: 

liukkauden torjunta (118 cnn. eli 29,5 % liikenneympäristö-

onnettomuuksista), näkemien parantaminen (38 onn./9,5 ), 

kaarteen oikaisu (24 onn./6,0 %), painaumien ja kumpareiden 

poistaminen (22 onn./5,5 %), liikennemerkkijärjestelyt (p1. 

nopeusrajoitukset 22 onn./5,5 %) ja rautatien tasoristeysten 

turvalaitteiden rakentaminen (15 onn./4,O %). Nämä ovat myös 

toimenpiteitä, jotka ovat kohdistuneet suoraan vastaaviin on-

nettomuuksien syihin. 

Tiehen liittyviä parannustoimenpide-ehdotuksia oli n. 250, 

mutta koska yksittäisiä toimenpidelajeja oli kovin paljon 

(yli 50), on selkein parannustoimenpidekokonaisuus kelin pa- 

rantaminen ja siinä erityisesti liukkauden torjunta (118 onn.). 

Muuhun liikenneympäristöön kohdistuneet toimenpide-ehdotukset 

olivat satunnaisia. 
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Taulukko 8.21 	Liikenneympristö6n kohdistuneet parantamis- 

toimenpide-ehdotukset liikennevahinkojen tut-

kijalautakuntien tutkimissa ii ikenneymprist6-

onnettomuuksissa vuosina 1971-72 (400 onn.) 

Luku 
PARANLSTOIMENP IOL-EHDOTUS 	 mäir 

(kpl) 

TIE 

- Näkemien parantaminen 36 

- 	Kaarteen oikaisu 24 

- 	Painaumien ja 	kumpareiden poisto 	(ml. 	kulumisurat asfeltissa) 22 

- 	Liikennemerkkijärjestelyt 	(p1. 	nopeusrajoitukset) 22 

- 	Rautatien tasoristeyksen turvalaitteiden rakentaminen 16 

- 	Tien, poikittaiskaltevuuden parantaminen 	(erityisesti 	kaarteessa) 11 

- Nopeusrajoitukset g 

- 	Aj3ratamaalausten 	kunriossapito 7 

- 	Kuoppier. poisto 7 

- 	Optisen johdatuksen parantaminen 6 

- 	Valaistuksen järjestäminen 	. 6 

- Pientareiden rakentaminen 5 

- 	Tien purkaminen 	tai 	katkaisu 4 

- 	Lumivallien poisto 	liittymistä 4 

- 	Liittymän sijainnin muuttaminen sopivampaan paikkaan 4 

- Tienviittojen 	siirtäminen näkemien parantamiseksi 4 

- 	Päällysteen 	uusiminen tai 	tien päällystäminen 3 
- 	Tien mäenharjanteiden poisto 3 
- 	Parempi 	liikenteen järjestely 	(esim. 	kaistoitus) 3 

- 	Liikenteen jarsajan 	rakentaminen 3 

- 	Liittymäalueen parantaminen 	(esim. 	kavennus) 3 

- 	Rautatien tasoristeyksen muuttaminen 	eritasoiseksi 3 

- 	Tien 	leventärninen 2 

- 	Jyrkän nousun 	loiventaminen tasoristeyksessä 2 

- 	Risteyksan 	tekeminen selkeämmäksi 	suunnistautumisen 	kannalta 2 

- 	Kuluneen siltalankutuksen uusiminen 2 

- Liittymäkulman suurentaminen 2 

- 	Kasvillisuuden poistaminen 	liikennemerkkien edestä 2 

- Pientareen päällystärninen 2 
Yksittäisiä tapauksia mm. 

- 	Turvalaitteiden parantaminon 	rautateiden 	tasoristeyksassä 	(esim. 

valo-opastinlaitteiden toiminnan ja 	sijainnin parantaminen) 1 

- Reunakohoutumian poisto 1 

- Ajoradan ja pientareen korkeuserojen poisto 1 

- 	Kuorma-auton ajokielto yksityiselle tielle 1 

- Ryhmittymissaarekkeiden rakentaminen 1 

- 	Liikennevalot 1 

- 	Kaiteitten rakentaminen 1 

- 	Linja-autopysäkin parempi sijainti 1 

- 	Linja-autopyslkin ja tien ajoradan reunan korkeuseron poistaminen 1 

- 	Asfalttipäällysteen paikkaaminen 	samanlaisella asfaltilla 	kitkaker- 

toimen säilyttämiseksi samana 1 

- 	Kohdevalojen rakentaminen sulkupuomeihin ja muihin asennettuihin 

merkkeihjn 1 



Taulukko 8.21 (jatkoa) 

- Sillan leventäminen 	 1 

- Vissityistieliittymän havaittavuuden parantaminen 	 1 

- Rautatien tasoristeyksen pysähtymistasanteen parantaminen 	1 

- Liikenteen siirtäminen oikealle kaistalle ajorata- ja ryhmittymis- 

merkein 	 1 

- Liittymän nousukulman pienentäminen 	 1 

- Ratakiskojen ylimeno tiellä tasaisemmaksi 	 1 

Lossille puomit, kettingit ja valolaitteet 	 1 

- Kaiteen päät maahan ja ulospäin tiestä (ajolinja oli muuttunut, kun 

kuljettaja oli pelännyt törmäävänsä kaiteen päähän) 	1 

- Kohtaamispaikkojen teko 	 1 

- Maitolaiturilevennyksen sijoittaminen kaiteen jälkeen 	1 

- Liikennemerkkien parempi huolto (merkki ruostunut) 	1 

- Moottoritien alun siirtäminen parempaan paikkaan 	 1 

TIEYMPÄRISTÖ 

- Mainosten poisto 	 3 

- Puitten istuttaminen liittymän taakse nopeusesteeksi 	1 

- Kivien poisto tien laidasta (lohkareen olemassaolo lähensi ajolinjoja 

toisiinsa) 	 1 

- Maankäytön parantaminen 	 1 

- Hirvivaroitusmerkit (peilit tms.) 	 1 

LIIKENNE 

- Työkoneiden oikea pysäköint-i ja riittävä merkitseminen 

SAA 

KE L 1 

- Liukkauden torjunta (ml. ajourien poisto) 	 118 

- Sohjon poishöyläys 	 1 

- Irtosoran poisto tieltä 	 1 

- Reunaurien poisto (parempi auraus) 	 1 

- Ajoradan reunan pitäminen vapaana jääkohoumista 	 1 

MUUT 

- Polkutiet tieliikennelain piiriin, jolloin liikennemerkit polkutielle 

Liikenneympristön parannustoimenpiteiden vaikutusta on ar-

vioitu taulukossa 8.22. Onnettomuudet on jaettu viiteen luok-

kaan sen perusteella, miten todennköiseksi onnettomuuden 

estäminen on arvioitu. Tociennäköisyysluokat ovat (suluissa 

arvioitu estmistodennköisyys prosentteina): Onnettomuus 

olisi voitu est 

1. varmasti (100 %) 

2. todennäköisesti (75 %) 

3. mandollisesti (50 %) 

Onnettomuutta olisi 

4. tuskin voitu est 	(25 %) 
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Onnettomuutta 

5. ei olisi voitu estää liikenneympäristöä parantamalla (0 	). 

Edellä olevia todennäköisyysprosentteja käyttämällä saadaan, 

että n. 144 onnettomuutta olisi ehkä voitu estää liikenneym-

päristöön kohdistuvilla parannustoimenpiteillä. Mainittu lu-

ku on 36,0 % kaikista liikenneyrnpäristöonnettomuuksista (400 

onn.) ja 19,2 % kaikista tutkituista moottoriajoneuvo-onnet-

tomuuksista vuosina 1971-72 (749 onn.). Onnettomuuksien eh- 

käiseminen 	olisi merkinnyt 	n. 178 ihmishengen pelastumista 

ja 209 	henkilön vammautumisen estymistä (kohta 4.2). 

On huomattava, että kun edellä on puhuttu liikenneympäristön 

parantamistoinienpiteistä, on tarkoitettu liikenneyrnpäristön 

kohentarnista kussakin toimenpideryhmässä yleisesti koko maas-

sa. On siis oletettu, että ko. onnettomuuksien liikenneympä-

ristön parantamistoimenpiteet olisivat tällöin sisältyneet 

mainittuun yleiseen liikenneympäristön laadun parantamiseen. 

Taulukko 8. 2 	Liikenneympäristöonnettomuuksien estäminen 

liikenneympäristötekijöihin vaikuttamalla. 

Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutki - 

mat lii kenneympäristäonnettomuudet vuosina 

171-7 	L4U 	onri. 

Onnettomuu ksi en 	esta- 
Liikenneympäristöonnettomuudet 

______ _______________________________ 
misen 	todennäköisyys kpl %/400 	onn. 	(749 	onn.) 

1. Varmasti 24 J 	6,O 	(3, 

2. Todennäköisesti 56 1 1 	,0 	7,5 

3. Mandollisesti 112 __________ 28, (1 ,0) 

4. Tuskin 86 121 	5 	( 1,5 

5. Ei 	olisi 	voitu 	estää 
__________________ 

122 
____ 

_____________ 30 
1 	1 

5 	( 
- __ 

6,3 
- 

10 	20 	30 	40 	50 	(%) 
Liikenneympäristöonnet - 
tomuudet (400) 

Kai kki 	moottoriajoneuvo- 
onnettomuudet vuosina (749) 
1971- 7 



Taulukossa 5.22 on tarkasteltu onnettomuuksien lukumäärjä 

puuttumatta ollenkaan siihen, miten monta parantamistoimen-

pidettä kullekin onnettomuudelle on esitetty. Onnettomuuk-

sien estämisen todennäköisyyksien arviointi kuvaa silloin 

parantamista imenpiteiden yhdysvai kutu ks ja. Vaikka useissa 

tapauksissa yksityiselläkin parantamistoimenpiteellä onnet-

tomuus olisi voitu estää, ei yksittäisten toimenpiteiden te-

hokkuutta tässä ole arvioitu muiden kuin sellaisten onnetto-

muuksien osalta, joille ei ole ehdotettu useampia toimenpi-

teitä. Tällainen arviointi on esitetty taulukossa 8.23. Ar-

vio koskee vain joitakin useimmin ehdotettuja parantamistoi-

menpiteitä. 

Liukkauden estotoimenpiteet kuten hiekoitus, suolaus, suola-

hiekoitus, sohjon poisto, ajourien poisto jne. olivat yli-

voimaisesti yleisimmin ehdotettuja parantamistoimenpiteitä 

(n. 30 % liikenneympäristöonnettomuuksista). Kuitenkaan tä-

män ei tarvitse merkitä sitä, että nämä toimenpiteet yksi-

nään olisivat onnettomuuksien estämiseksi tehokkaimpia. Tä-

mä ilmenee taulukosta 5.23. Kun liukkauden esto oli ainoa 

lii kenneympäristön parantami stoimenpide, ei onnettomuuden 

estäminen tällä toimenpiteellä ollut täysin varmaa yhdessä- 

kään tapauksessa 93:sta, todennäköistäkin se oli vain 4 %:ssa. 

Sen sijaan mandollista se olisi ollut yli puolessa tapauksis-

ta (57 %). Sana mandollinen viittaa kuitenkin siihen, että 

onnettomuus olisi yhtä suurella todennäköisyydellä voinut 

sattua kuin jäädä sattumattakin. Sen sijaan onnettomuuksia 

olisi voitu estää tehokkaammin silloin kun liukkauden tor-

junta on toteutettu yhdessä eräiden muiden liikenneympäris-

tätoimenpiteiden kanssa (taulukko 8.23). 

Vaikka liukkauden torjunta yksin ei olisikaan suhteellisesti 

kovin tehokas toimenpide, on se kuitenkin merkittävä niiden 

tapausten lukumäärän vuoksi, joissa liukkaus on ollut onnet-

tomuuden syynä. Sivuilla 66-67 esitettyjen todennäköisyys-

prosenttien mukaan olisikin pelkällä liukkauden torjunnalla 

voitu estää n. 39 onnettomuutta, mikä on 9,8 % liikenneympä-

ristöonnettomuuksista ja 5,2 % kaikista vuosina 1971-72 tut-

kituista tapauksista. Tämä vastaa 48 kuollutta ja 56 vamrnau- 



Taulukko 5.23 Onnettomuuksien estämistodennäköisyys eri lii-

kenneympäristötoimenpiteiden avulla. Liikenne- 

vahinkojen tutkijalautakuntien tutkimat liiken-

neympäristöonnettomuudet vuosina 1971-72 (400 

onn. 

Toimenpide 
yhtenä 
useista 
liikenne- 
ympäristö- 
toimenpi- 
teistä 

kpl! kpl 

Estämistodennä köi syys 

Estämistoimenpide 

Toimenpide 
ainoana lii-
ken neympä- 
ristötoimen- 
piteenä 

Liukkauden torjunta 

1 Varmasti 

2 Todennäköisesti 

3 Mandollisesti 

4 Tuskin 

5 	(Ei olisi voitu estää) 

Näkemien parantaminen 

1 Varmasti 

2 Todennäköisesti 

3 Mandollisesti 

4 Tuskin 

5 (Ei 	olisi 	voitu 	estää) 

Kaarteen 	oikaisu 

1 Varmasti 

2 Todennäköisesti 

3 Mandollisesti 

4 Tuskin 

5 (Ei 	olisi 	voitu 	estää) 

2 5,0 0 0 

7 25,0 4 4,3 

12 45,0 53 57,0 

4 16,0 35 35,7 

25 1100,0 	193 	100,0 

10 45,5 0 0 

6 27,3 2 12,5 

5 22,7 7 43,5 

1 4,5 7 43,5 

22 1100,0 	1 15 	1100,1 

0 0 0 0 

7 46,7 3 33,3 

7 46,7 1 11,1 

1 6,7 5 55,6 

15 1100,1 	1 	9 	1100,0 



Taulukko 8.23 (jatkoa) 

Painaumien, 	kumpareiden pois- 

to 	(ml. 	pituussuuntaiset pai- 

naumat ja 	kulumisur'at) 

1 	Varmasti 1 10,0 1 8,3 

2 	Todennäköisesti 3 30,0 2 16,7 

3 	Mandollisesti 3 30,0 6 50,0 

4 	Tuskin 3 30,0 3 25,0 

5 	(Ei 	olisi 	voitu 	estää) - - - - 

10 100,0 12 100,0 

Liikennemerkkijärjestelyt 

(p1. 	nopeusrajoitukset) 

1 	Varmasti 5 38,5 0 0 

2 	Todennäköisesti 7 53,8 4 44,4 

3 	Mandollisesti 0 0 3 33,3 

4 	Tuskin 1 7,7 2 22,2 

5 	(Ei 	olisi 	voitu 	estää) - - - - 

13 100,0 9 99,9 

Rautatien 	tasoristeysten tur- 

va laitteid en 	rakentaminen 

1 	Varmasti 13 100,0 3 100,0 

2 	Todennäköisesti 0 0 0 0 

3 	Mandollisesti 0 0 0 0 

4 	Tuskin 0 0 0 0 

5 	(Ei 	olisi 	voitu 	estää) - - - - 

13 100,0 3 100,0 

tunutta henkilöä, mikä on enemmän kuin minkään muun yksittäi-

sen liikenneympäristön parantamistoimenpiteen vaikutus. Kun 

edellä on oletettu, että liukkauden torjuntaa olisi tehostet-

tu yleisesti koko maassa, on estotoimenpiteitten vaikutusten 

todennäköisyyksien arvioinnissa koetettu ottaa huomioon myös 

toimenpiteiden toteuttamismando1liuudet käytännössä. 

Liukkauden torjuntaan verrattuna suhteellisesti tehokkaimpia 

toimenpiteitä ovat tietekniset toimenpiteet kuten näkemien 

parantaminen, kaarteen oikaisu, painaumien ja kumpareiden 
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poisto, liikennemerkkijärjestelyt ja rautatien tasoristeys-

ten turvalaitteiden rakentaminen sekä lukuisa joukko muita 

yksittäisiä tiehen kohdistuvia parantamistoimenpiteitä. Rau-

tatien tasoristeyksen turvalaitteiden rakentamista on pidet-

ty täysin varmana turvallisuustoimenpiteenä kaikissa 16 tapa-

uksessa (taulukko 5.23). 

Li ikenneympäristön parantamistoimenpiteiden suosittamisessa 

on muistettava, että edellä olevien parantamistoimenpiteiden 

tehokkuuden arviointi on subjektiivinen ja on tehty jälkeen-

päin tutkijalautakunta-aineiston pohjalta. Arvio saattaa olla 

liian optimistinen. Tästä huolimatta näyttäisi siltä, että 

liukkauden torjuntaan tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota, 

vaikkei voidakaan varmasti sanoa, etteivätkö ehkäistyt onnet-

tomuudet tämän jälkeen kompensoituisi joidenkin muiden kuin 

kelisyiden vuoksi sattuneilla onnettomuuksilla (esimerkiksi 

kohonneiden ajonopeuksien vuoksi). 

Liukkauden torjunnan ohella huomionarvoisia tekijöitä ovat 

näkemien parantaminen, liikennemerkkijärjestelyt ja erityi-

sesti rautatien tasoristeysten turvalaitteiden rakentaminen 

mandollisimman monessa vaaralliseksi osoittautuneessa riste-

yksessä. 
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9. LIIKENNEYMPÄRISTÖ LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN SEURAUSTEN 
SYNTYMISESSÄ 

9.1 YLEISTÄ 

Liikenneonnettomuuksien seuraukset eli vahingot voivat olla 

joko ainevaur'ioita tai henkilövahinkoja. Sekä liikenneymp-

ristö että toinen ajoneuvo voivat aiheuttaa molempia näis-

t vahingoista. Seuraavassa tarkastellaan vain niitä onnet-

tomuuksia, joissa liikenneympristö muuttamalla olisi ehkä 

voitu vhentä onnettomuuden vakavuutta tai kokonaan estää 

syntyneet vahingot. 

Tutkittavia onnettomuuksia oli yhteensä 44 eli 6 % kaikista 

vuosina 1971-72 tutkijalautakuntien tutkimista tapauksista 

(749 onn.). Nist 5 oli sellaista, jossa tutkijalautakunnan 

tietekninen jäsen yksin oli maininnut jonkin liikenneymp-

ristötekijn, jonka poistamisella vahinkoja olisi voitu v-

hent. Muissa 39 tapauksessa lautakunta kokonaisuudessaan 

oli maininnut liikenneympäristön vaikutuksesta onnettomuuden 

seuraukseen ja merkinnyt tmn tutkijalautakunnan loppulau-

suntoon. 

9.2 ERILLISET LIIKENNEYMPÄRISTOTEKIJÄT ONNETTOMUUKSIEN SEURAUSTEN 

AIHEUTTAJINA SEKÄ SEURAUSTEN ESTOTOIMLNPITEET 

Kaiteet 

Liikenneympristön esteist huomattavin on puu- tai ters-

kaide, joka on törmyksess tunkeutunut ajoneuvon sisn 

aiheuttaen aine- tai henkilövahinkoja. Tällaisia tapauksia 

oli 17 eli 2 % kaikista tutkijalautakuntien tutkimista moot-

toriajoneuvo-onnettomuuksista vuosina 1971-72. Kaiteiden 

puuttuminen vakavoitti seuraamuksia 5 onnettomuudessa. Kai- 

teiden olemassaolo ellei aivan aiheuttanut onnettomuutta 

niin ainakin vakavoitti sen seuraamuksia 1 onnettomuudessa 

(taulukko 9.21). 
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Kaiteiden päiden maahan upottamista oli ehdotettu 15 tapauk-

sessa. Samalla oli usein esitetty puukaiteiden korvaamista 

teräskaiteella. Yhdessä tapauksessa oli ehdotettu puukaitei-

den päiden taivuttamista tiestä ulospäin. 

Kaiteiden rakentamista ehdotettiin seuraavissa tapauksissa: 

1..Ajoneuvo oli luisunut kaiteettomalta jyrkältä luiskalta 

alas (3 cnn.). 2. Traktori oli kulkeutunut kaiteettomalta 

rummulta (sillalta) sivuojaan. Syinä olivat liukas keli, liian 

suuri nopeus ja lukkiutunut tasauspyörästö. Vaikka yleensä 

pyrittäneen poistamaan kaiteet kapeilta silloilta, olisivat 

ne tässä tapauksessa estäneet vakavamman onnettomuuden synty-

misen. 3. Kaiteen rakentaminen tien ja kallioleikkauksen vä-

liin tuhoisan t5rmäyksen välttämiseksi. 

Kaiteen parantamista ja samalla sen muuttamista teräskaiteek-

si ehdotettiin tapauksessa, jossa auto meni kaiteessa ollees-

ta 4 m:n aukosta läpi. 

Kaiteitten poistamista esitettiin tapauksessa, jossa auto ei 

voinut väistää vastaantulevaa ohittavaa ajoneuvoa tien molem-

min puolin olleiden kaiteiden vuoksi. Eräässä toisessa tapauk-

sessa, jossa kaiteen pää tunkeutui ajoneuvon sisään, ehdotet-

tiin niin ikään kaiteiden poistamista ja luiskien loiventa-

rnista kaltevuuteen 1:4. Tapauksessa tien pinnan ja ojapohjan 

korkeusero oli n. 2 m. 



Taulukko 9.21 Liikenneympristöön kohdistuneet onnettomuuk-

sien seurausten estotoimenpide-ehdotu kset 

liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutki-

missa tapauksissa vuosina 1971-72 (749 onn.) 

Estotoimenpide-ehdotus 
Unnetto-
muudet 
(kpl) 

x 
Kaiteiden pidan upottaminen maahan 	(sekä mandollisesti joku muu 15 

kaiteen korjaus 	kuten esim. 	puukaiteen vaihtaminen teräksiseen) (.2) 

- 	Luiskien 	loivennus etenkin alempiluokkaisten teiden ojapenkereissä 9 

- Puiden poisto 	tien 	reunasta 6 

- Kivien poisto eisa- ja ulkoluiskista tai muuten tien välittömästä 6 

ympäristöstä 	(pyykkikivet ml.) 

- 	Teräskaiteiden 	rakentaminen jyrkälle 	luiskalle 	(päät maahan) 3 

- Kaitoitten poistaminen ja 	luiskien 	loivennus 2 

- 	Sivuteiden 	liittymien pengerluiskien 	loivennus varsinkin rumpujen 2 

kohdalla 

- Puukaiteiden päiden taivuttaminen ulospäin tiestä 1 

- Kaiteen rakentaminen kalliolejkkaukseen 1 

- 	Kaiteiden rakentaminen sillalle 1 

- Kaite2n korjaaminen 1 

- (latalan kallioleikkaussärmäkkeen poistaminen ojan takaa 1 

- ajan madaltaminen 	- 1 

- 	Kivisten kilometripylväiden korvaaminen kevytrakenteisilla 1 

- 	Kivlstert kilometripylväidan 	siirtäminen ojan 	taakse 1 

- 	Kallioleikkauksen 	levennys 1 

- Sumupaalujen rakentaminen 1 

Pientarsen rakentaminen 1 

Toimenpiteitä yhteensä 56 
Onnettomuuksia )ihteensä 44 

Huom: 

X Kandessa tapaukoessa ei ollut mainittu kaiteiden päiden upottamista maahan, 

vaikka vaur-ioitd t11 	o1ii iimjsestj voitukin vhuntäi. 

Muut tekijät 

Jyrkät luiskat vakavoittivat onnettomuuden seurauksia 9 ta-

pauksessa. Usein nämä olivat tapauksia, joissa auto oli 

trmännyt syvän ojan jyrkkn ulkoreunaan. Nit tapauksia 

sattui varsinkin alernpiluokkaisilla teillä. 
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Kivien poisto tien reunasta olisi vhentnyt vaurioita 7 ja 

puiden kaataminen 6 onnettomuudessa. Näihin kuuluvat myös 
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tapaukset, joissa pyykkikivi tai kilometripylväs oli ollut 

liian lähellä ajorataa. 

Muut tapaukset olivat yksittäisiä. Niiden estotoimenpiteet on 

esitetty taulukossa 9.21. 

9.3 VAHINKOJEN ESTOMAHO[JLLISUUDET KÄYTÄNNÖSSÄ 

Edellä käsitellyt 44 onnettomuutta olivat sellaisia, joissa 

jotakin liikenneympäristötekijää parantamalla olisi ehkä voi-

tu vähentää vahinkoja. Vahinkojen vähentämisen todennäköisyyt -

tä arvioitiin vielä termien 'varmasti' (100 %), 'todennäköi-

sesti' (75 %) ja 'mandollisesti' (50 %) avulla. Tämän mukai-

sesti vahinkoja olisi voitu vähentää liikenneympäristöä muut-

tamalla varmasti 15 tapauksessa, todennäköisesti 10 ja mah-

ciollisesti 19 tapauksessa eli todennäköisyysprosentteja käyt-

täen liikenneympäristöä parantamalla olisi vahinkoja voitu 

vähentää melko varmasti 31 onnettomuudessa. 

Erityisesti 17 kaideonnettomuudessa arviot olivat: varmasti 

4 onn., todennäköisesti 7 onn. ja mandollisesti 6 onnetto -

muut t a. 

Vahinkojen vähentämismandollisuuksien arvio on tehty jälkeen-

päin tutkijalautakuntien aineiston pohjalta ja on siten sub-

jektiivinen. Arviossa ei ole puututtu siihen, missä määrin 

vahinkoja olisi voitu estää vaan on harkittu sitä, olisiko va-

hinkoja ylipäänsä voitu vähentää. Kuten onnettomuuksien estä-

misessä on tässäkin lähtökohtana ollut se, että liikenneympä 

ristö on ko. toimenpitein par'annettu yleisesti koko maassa. 

9.4 VAHINKOJEN ESTOMAHOOLLISLUKSIEN ARVIOINTIA 

Huomattava osa erillisten liikenneympäristötekijöiden aiheut-

tamista vahingoista syntyi kaiteen pään tunkeutumisesta ajo- 



neuvon sisään. Tämän vuoksi tuntuukin oikealta se nykyinen 

käytäntö, että uusia teräskaiteita tehtäessä päät upotetaan 

automaattisesti maan sisään. Sen sijaan on kyseenalaista 1  
kannattaako vanhoille jo rakennetuille teräskaiteille tehdä 

samalla tavalla. Tämä vaatisi selvityksen tekemistä myös 

muista kuin kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. 

Keskimäärin korkeintaan 2 	(kohta 9.21) kuolemaan johta- 

neiden onnettomuuksien seuraamuksista olisi ehkä - ainakin 

jossain määrin - voitu välttää, mikäli kaiteiden päät oli-

sivat olleet maahan upotetut. On kuitenkin huomattava, et-

tä mainitussa 2 %:ssa saattaa olla mukana myös alempiluok- 

kaisten teiden puukaiteita, joita ei olisi ehkä tarkoituk-

sermukaistakaan muuttaa teräskaiteiksi (näiden tapausten 

määrää ei ole selvitetty tässä tutkimuksessa). Ainakin uu-

sien puukaiteiden päät on suositeltavaa kääntää tiestä 

ulospäin. 

Kaiteiden päiden maahan upottamisella olisi parhaimmassa 

tapauksessa (jolloin mitään henkilövahinkoja ei olisi sat-

tunut) säästetty 18 ihmishenkeä sekä väitetty 14 henkilön 

vammautuminen vuosina 1971-72. Yhteensä tutkijalautakuntien 

tutkirnissa tapauksissa ko. ajankohtana kuoli 917 ja vammau-

tui 1074 henkilöä. /4/ Kaiteiden maahan upottamisella oli-

si siten säästetty - kuten edellä jo mainittiin - korkein-

taan 2 % henkilövahingoista. Tällöin on harkittava, voidaan-

ko samoilla varoilla, jotka sijoitetaan vanhojen teräskai-

teiden päiden maahan upottamiseen, säästää ihmishenkiä enem-

män sijoittamalla varat johonkin muuhun liikenneympäristön 

liikenneturvallisuustoimenpiteeseen. 

Luiskien loivennus ojanpenkereissä ja puiden sekä kivien 

poisto tien lähiympäristöstä koskee varsinkin alempiluok-

kaisia vanhoja teitä. Ongelman poistaminen käytännössä lie-

nee hankalaa. Sen sijaan liittymien pengerluiskien loiven-

nus varsinkin rumpujen kohdalla on varteen otettava ehdotus, 

jota voisi suositella rny5skin käytännöksi. 
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Liikenneympristön aiheuttamien vahinkojen estotoimenpiteet 
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ovat liikenneympristön pehmentämistoimenpiteit. Nill toi-

menpiteillä voidaan tämän selvityksen mukaisesti vaikuttaa 

korkeintaan 59 %:iin kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. 

Kohdan 8.2 mukaan liikenneympäristöä par'antamalla olisi ehkä 

voitu estää n. 19,2 % ko. onnettomuuksista. Väheksymättä on-

nettomuuksien seurausten vähentämiseen pyrkiviä toimenpitei-

tä, näyttäisi kuitenkin siltä, että päähuomio kannattaisi 

kiinnittää ensi sijassa itse onnettomuuksien ehkäisemiseen. 



10. LOPPUSANAT 

Tehdyn selvityksen kuluessa ilmeni tutkijalautakuntatyössä 

joitakin puutteita, jotka vaikeuttivat tietojen käsittelyä 

ja tietouden saamista aineistosta liikenneturvallisuuden pa-

rantamista varten. Tärkeimmät puutteet olivat: 

1. Tutkimussanaston määrittelemättömyys. Epäselvyyttä ha-

vaittiin varsinkin käsitteiden 'onnettomuustapahtuma', 

'ajotilanne', 'liikennetilanne', 'onnettomuuden syy', 

'onnettomuuden seurausten syy' ja 'onnettomuusolosuhde' 

määrittelyssä. 

2. Aineistossa ei ollut tutkittu ehdotettujen liikennetur-

vallisuustoimenpiteidn toteuttamismandollisuuksia käy-

tännössä eikä ko. toimenpiteiden vaikutuksia liikenne-

turvallisuuden edistämiseksi. 

Edellä mainitut puutteet pyrittiin poistamaan yhdenmukais-

tamalla eri tutkijalautakuntien tai niiden tieteknisten jä-

senten käyttämät arvioimisperusteet ja muuttamalla siten 

joitakin yleisesti määrittelytavasta poikenneita tietoja. 

On kuitenkin huomattava, että näin on tarvinnut tehdä var-

sin harvoin. 

Laajemman tietouden hankkimiseksi lautakuntien tai niiden 

tieteknisten jäsenten ehdottamat liikenneympäristön paran-

tamistoimenpiteet on käsitelty jälkeenpäin uudelleen ja 

koetettu - tosin melko subjektiivisilla perusteilla - ar-

vioida ko. toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuutta ja varsin-

kin niiden vaikutuksia onnettomuuksien tai niiden seurausten 

ehkäisemiseksi. 

Selostuksessa ehdotetut liikenneympäristön liikenneturval-

lisuustoimenpiteet eivät ole kohteittaisia, yksinomaan ta-

pahtuneeseenonnettomuuteen liittyviä, vaan yleisesti koko 

Suomessa toteutettavia toimenpiteitä. On siis oletettu, että 

ko. onnettomuuspaikan parantaminen olisi kuulunut yleisesti 

toteutettujen liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden 

joukkoon. 
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LIITE i/i 

TUTKIJALAUTAKUNTA 
Vaasan lääni 

Vahinko nio V 12/1972 
Jalasjärvi, ICoekue, vt nso 3 
31.07.72 	klo 7.10 
1 kuollut 

1 ei vamrnautunut 

LOPPU LAUSUNTO 

1. Kuvaus tapahtumasta 

Olavi Koivumäki ajoi kuorma-autolla Volvo RNzo YOI-86, jossa kyt-

kettyna 2-akselinen varsinainen peravaunu RNso PV-7222 valtatietä nso 3 
Jalasjarveltä Tampereelle päin aikoen Koakuella kaäntyä vaaemrialle Kih-

nidön johtavalle tielle. Laheetyessään risteystä kiinnitti Koivumäki 

huomionaa aikealta kaupan pihaata tulevaan autoon. 
Varmietauduttuaan, ettei tämä auto aja päatialle kiinnitti Koivu- 

äki.jälleen huomionsa edestä tulevan liikenteen tarkiailuun ja käiinty-

miseen, mutta ei havainnut vaatakkaisesta suunnasta tullutta Eero Leb-

don ohjaamaa henkilöautoa Ford Tau.nua  RNzo TLM-76 vaan kaäntyi tainan 

eteen. tenkilöauto törmäsi kuorma-auton etuosaan Lehdon saadesoa välit-
töinästi surmansa. 

Autot pyeähtyivat 10 m päähan töruiäyepaikasta kuorma-auton liike- 
suuntaan päin. 

2. vahingon pääeyy 

Vahinko aiheutui Olavi Koiv-uinaen tekemaatä huomiointivirhcssta. 

3. Myötävaikuttaneet syyt 

Tapahtuman syntymiseen myötävaikutti henilöauton huono havaitta-

vuus, koska se lähestyi lähes suoraan takaanaa matalalta paistavan auringon 
suunnasta ilman ajovaloja. Lisäksi henkilöauton musta väri sulautui asfalt-
tiseen tienpinnan väriin. 

4. Vammat ja turvlaitteet 

Eero ehto kuoli päan murskautueaea kcojelautaa vasten. Mikäli Lehto 
olisi käyttänyt istuinpaikalla olleita turvavöitä olisi hän mandollisesti 
saattanut peistua. 

Olavi Koivumaci ei varnmautunut. Ajoneuvotyypiesa ei kaytetä turva-
vöitä eikä niillä olisi ollut myoekäan mitaan merkitystä. 
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5. Ilcienrieet eritytaet e1kpt 

Tajuttuaan kuorcia'-auton kaantyi8aikeet on Lendolia ollut andol-

liouuB yrittLa vaiata& kuornia-auto seKa oikceslta ott vaeemalta. 

6. uoriiioonotettvrt turlliouuenakokolldpt 

ajOvalOjefl käytÖn merkitykoesta valistusta 
- nopeuarajoitua JO k/h tarpeellinen ko. tien osalle riateysten ja 

1iittyien runsaudon vuoksi 

turvav*iden käyttÖ pak011iakei 
- ko. rietoykaeooA liikenneinerkkian nijoitua kor.jattava, neuvotel-

tu asiasta tioaetarin knnØ$a. 

Vaasassa 12 ptivtn& helmikuuta 1973 

TutkijaiRutakunnan puteenjoht' jal 

Vinö Lehtinen 

kocieario 

Jeenets 

t.ir taf4ano 	Ueii ain. 

rak.meot. 	 inoinäori, sihteeri 
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TUTKIMUSLOIIAKE / TIETE1INEN JiSEN 

	
VAHINKO N:0 V12/72 

16. Vahiopaikia 

Kunta: 	Jalasjärvi 

Kylä: 	 -- 	 - 

Tie ja vahinkopaikka: Vt.no3tleosa224km ----, Koskuenristeys 

Kuvaus tapahtumasta 

tavalle maantielle 6921. Samanaikaisesti lähestyi sekä edestä (vtno3) 

vasemmalta (mt692) että oikealta (kaupan liitt.-i-pt17089) autoja. Hän 

näki sivuilta tulevat autot, muttei edestä eli Tamoereen suunnasta 
tulevaa n. 110 km/h ajavaa h-autoa TLM-76 kuljettajana työnjohtaja 

Eero Lehto. Koivumäen kääntyessä vasemmalle sulkicn tien, TLM-76 ajoi 

k-auton alle. Lehto, joka oli h-autossa yksin, menetti välittömästi 
Tapahtumapaikan tioolosuhteot suunnassa 	_henkensa. 

- Pii e r e 	- 
Tien geometria: 	henkilöauton ajosuunnassa 

- leikkauksen ja ajoradan reunan välImatka: vas: 	oik. 	1 

17. 

18. 

vas. 	1,; oik. 	1,5 ___ 
- 	va s. 
hk rroci 

oik.1:3 

• 	0,75-4-0,5 Bhk 	Sr 

- tienpinnan ja ojanpohjan korkeusoro: 

- luiskakaltev-uus: 

- ajoradan leveys ja päällyste: 

- pientareet 	 vas, 

oik. 	0,75+0,5 Ehk Sr 

- vaakakaarteen sädo ja kaarteen suunta: 	suora tieosa 

- pystykaarteen säde: kovera/kupera: __________________________ 

- pituuskaltevuus: 	.1,5 % nouseva 

- poikittaiskaltevuus (kuva): 

- vapaa näkemä tilanteen alkaessa 
(ajoneuvojen väli): 

- näkemät tapahtumakohdasta: 
/ 

kaksip. vk:ij %/1,7 

n.__100_m 	_______ 

TapereQn_utaanesten_m 

Vaasan 	suuntaan 300 

suuntaan 	 m 

suuntaan 	______m 
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8. 	 1972 
- aikaisemman havaitsemisen 

esteenä ovat: 

- tapahtumapaikan tiegeometriset tai 

rakenteelliset erikoispiirteet: 

- tien kitkaluokka (4- kuvaus): 9 kuiva kestopäällyste 

- kuopat, painaumat ycs.: 	--- 

- liukkauden torjunta (esim. hiekoitus-
ajankohta): 	 - 

(Kitkaluokat 0-1 = iljanteinen, 1-2 = yli 10 mm vettä tiellä tai 

hiekoittamaton, tiivis lumi tai jää, 3-4 vesiliirtovaara, nor-
maali luinikeli, runsas sade, 5 = irtosora, 6 = märkä kestopääl-
lyste, kuiva sorapinta, 7 = kostea päällyste, 8-9 viallinen 
(esim. kuoppainen) kestopäällyste, 10 = kuiva ja virheetön kes-
topäällyste). 

Tiehen kuuluvat laitteet: 
risteyksen molemmin puolin Vt:n suunnassa 

- liikennemerkit 	etuajo-oikeutetun tien merkit, suunnistus- 

ja etäisyystaulut sekä tienviitat 

- kaiteet 	n 55 m:n_pituiset teräskaiteetvt:n molem- 

- 	min puolin, risteyksestä n.7OmTpr:lle päin 

- sumupaalut 	
•sijaitsevan rummun kohdalla 

- tievalaistus 	____________________________________________ 

- ajoratamaalaukset 	keski+reuna- ja risteyksen sulkuviivat 

- muut 	__________________________ ___________ 
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1972. 

9. 
Tien ulkcpudc11a olevatrnainokset, ra1cncet, vaiolihtcet 

	

rins : — -. 	 — 

Yhtoenveto kohdan 1C tieo1csuhtrion vaikutuksesta vahingon 
syntymiseen tai sen seurusiifl: 

19. TaDah'niakrin liikcrr_oloste 

Liikerinem5.ärä: 

— KVL 1965 	1173 	- 	zna/vrk 

— KVL 1970 	- 	 - 	- ma/vrk 

— tapahtuma-ajankohdan liikenne: tava11i__... 

— 1iikenneriräpiirros (tarvitt.essa) 

Oliko liikenne jostakin syyst tavallisuuresta poikkeava? 

(esim. soranajo, urhci.lukilpailujen päät.tyminen yms.): 

-------------------------------------------------- ------- -- 
TLM-76 (ha): Tulo etuajo-oik. rist. etuajo-oik.suun 

sta 
Liikennet.lanne 	jLyan1wLU 

Liikenteen ohjaus: ilikennernerkit 

Nopeus- ym. liikennerajoitukset: 	-_____ - 	____ 

____ -------------.sa as _ _-S 

Yhteenveto koidan 19 iiikeineolocuhteidcn vaikutuksesta vahingon 
syntymIseen tai. sen seurauksi n: Risteyskohds_a 	i 

ja pankki, joiden liikenne häiritsee valtatien liikennettä ja 



]IITE 
197 

Valoioloutt pivxwio, t ievaia.1stu. yms.): 	vänvaio 

a 1 - * 	 - . lø.. -- - - - - 	saae 

(sa.le, ;.unu yms,): 

a. fl.. .a. 	 _..a_.. 	 .a.s.a. a 

Tuulen voirrkkuus ja suunta 

Lmpötil : 	___________ - 	-- - 	__ 

Yhte envoto sit ol osuht iden vaikutue ta vaha rig6n syntymi e en 
ja/tai vahiron sourauk sun: Nyötävaikuttavanasnäonnetomuuerj 

on ollut k-autoa vastaan paistanut aurinko. _____ ------- 	___- ------ 
21.  

- 	 S- 	-a.fl_ 
Yhteensä 	vv; 1967 - 19- 72 	 8 	kpl 
Vastaavanlaiset vv, 1967 - 19 72 - 	- 	 kpl 

22. KJt'Tahir'or si -* PääsXynä on ollut k-auton k1i.ettaan huo- - - 	 ------- -•- 	._. -. 	- - 

ij.. .i 
aurinko. Täällä sijaitsevien postin, pankin ja kauppojen liikenteen 

-•••• •••• - ----------- 

e...fl --------------_a - n.s 
_-_-_- -ta---- - ---------- ______ - ___ ______p__-----_ 

- - 	 SsSe q_______ 
a.- aS_r --a . - - - 

23. Piirroksia i v.okuv.a: 
- 

- yleiskartta 1:100 000 

valokuvia 2 kpl 
LI 

Helmi -- kuun _5 päivni 1973 
/ 	.1 ..iLJ 
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1 Juokseva jrjestysnuinero 

2 	Lääni 

1 Uusimaa 

2 Turku ja Pori 

3 Hum. 

4 Kymi 

5 Mikkeli 

6 Pohjois-Karjala 

7 Kuopio 

8 Keski-Suomi 

9 Vaasa 

10 Oulu 

11 Lappi 

12 Ahv.nanmaa 

3 Vuosi 

1 1971 
2 1 972 

4 Ajoneuvo 
1 ha 

2 pa 
3 ka 
'4 la 

5 mp 
6 erik. auto 
7 mpo 
8 tr 

9 muu ajon. (tai mol. osapuolet) 

5 Kuolleiden lukmäKr (kpl) 

6 Loukkaantuneiden lukumäärä (kpl) 

LIITE 3/ - 

RYIU4ITI'ELYTEKIJÄT 

Yleiset tiedot 	 Onnettomuuden sattumispaikka 

11 Liikennevyl (pti.) 

1 moottorjtj, 

2 moottoriliikenneti. 

3 valtatie 
'4 kantati. 

5 maantie 
6 paikallistie 
7 katu 
8 yksityisti. 

9 muu (esim. yksityisalue, polkuti.) 

12 Onnettomuusty-yppi 

1 risteysonnettomuu. 

2 linjaonnettomuu. 

3 rautation risteysonnettomuu. 
4 muu onnettomuus (esim. losi, yks.alu.) 

13 Onnettomuuden sattumiskohta 

1 ykeityistien rist.ys 

2 etuajo-oikeutettu riateys 

3 tasa-arvoinen rist.y. 
'4 rautatjen risteys 

5 tietyöalu. 
6 silta 
7 kaarre, tasainen 
8 kaarre, mtki, m.nharja 
9 suora, taeain.n 
10 suora, mKki, m.nharja 

11 muu (esim. ramppi. loasi, yksityisalu.) 

Onnettomuus tapahtuma 

14 Onnettomuustilanne 
1 yhteentörmys moottoriajonsuvojen kesken 

2 yksittäisomiettomuus 

3 moottoriajoneuvon ja junan yhteentärmKys 
4 elbinonnettomuus 
5 muu onnettomuus (esim. m.aJenn törmMys 
raitiovaunun kanssa) 

15 Liikennetjlann. 

Ohitustjlann. 

1 ohituksen aikomus 

2 ohituksen keskeyty, 

3 ohitue 

4 ohituksen paättkminø 
Rieteystilanne 

5 tulo rautatien tasoristeykseen 
6 tulo yksityisajueen tai -tien iiittyintkn 
7 tulo yksityisalueen tai -tien liittymän 

yleist tietä 

8 tulo etuajo-oikeutettuun rieteykseen 

9 tulo  etuajo-ojkeutettuun risteyksaen etuajo-
oikeutetueta suunnasta 

10 vasemmalle kkKntyminen 

11 oikealle käKntyminen 

Onnettomuuden sattumiaajka 

7 Kuukausi (1-12) 

8 PäivK 

1 ma, ti, ke, to 

2pe 

3 la 
4 su 

9 Kellonajka 
1 6.oi- 9.00 
2 9.01-15.00 

3 15.01-18.00 

4 18.01-24.00 
5 24.01- 6.00 

10 Valoisus 

1 päivnva10 

2 httmärK 

3 pimeä, valaistu 
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12 muu riat.yeajo 

Muut tilanteet 

13 U-käännöa 
114 perssäajo tai edellä ajavan 

saavuttaminen 

15 pysähtymisen aikomua tai pysähty-

minen 

16 pysäköitynä oleminen 

17 poruutua 

18 lähtö liikkeelle 

19 hinaus 

20 kaistan vaihto 

21 kaarreajo 

22 ajo eteenpäin 

23 kohtaaminen 

24 muu 

16 Nopeus 

1 	< 3Okm/h 
2 	30l49 

3 	50-69 

14 	70-89 

5 	90-109 " 

6 110-129 

7 	1)0 

8 pysäköity tai pysähtynyt 

Liikerineympäristön syyt 

17 Liikenneympäristön syyt 

1 tie 

2 tieympäri.tlS 

3 liikenne 
14 sää 

5 keli 
6 muut syyt (esim, auringon aiheuttama 

häikäisy), (valoisuusi hämärä, pim.ya) 

18 Tie syynä 

1 tien geometria 

2 tien päällyete 

3 tien kunto 
14 näkemät 

5 tiehen kuuluvat laitteet 

6 liikennejärjestelyt ja liikenteen 
ohj aus 

7 muut tioolosuhteet 

19 Tieympärietö syynä 

1 maankäyttö 

2 mainokset 

3 muut syyt (esim. hirvionnettomuudet) 

20 Liikenne syynä 

1 liikennemäärä 

2 liikenteen kootumua 

3 jonomuodoetua 

14 onnettomuus 

9 pysähtynyt ajon, väärällä paikalla 

(työkone) 

6 ajo liian lähellä vastaan tulevan kaistaa 
7 liikenne yleensä 

8 jalankulkija asti nä.kyvyyd.n 

9 muu (esim. auton valojen aiheuttama hl4ikäisy) 

21 Sää syynä 

1 eään heikentänä näkyvyys 

2 tuuli 

3 lämpötila 
4 1 ^ 2 

5 muu 

22 Keli syynä 

1 jää- ja luniikelien aiheuttama liukkau. 

2 veden aiheuttama liukkaus (esim, vesiliirto) 

3 uuden päällyeteen (aafaltin) aiheuttama 
1 iukkaus 

4 tieatä noussut pöly, lumipyry, roiskeet jne. 
5 muu 

yiden tarkempi erittely 

23 Tien vauriot 

1 kuopat 

2 painaurnat- 

3 raot, halkeamat 
4 murtunut tai koholla oleva reuna 

5 aefaltin reunan ja sorapientaroen välinen 
korkeusero 

6 1+2 

7 5+2 

8 muu 

214 Näkemät 

1 mäessä 

2 kaarteessa 

3 risteyksessä 

4 mäessä ja kaarteessa 

5 muualla 

25 Tien päällyste 

1 sora 

2 öljysox-a 

3 aefaltti, betoni 
4 kivi 

5 muu (esim. puukansi sillalla) 

26 Näkemistä rajoittanneet liikenneympäristötekijä 

1 korkeat aurausvallit 

2 liikennemerkit 

3 näkemät (esim. painanteet ja kumparaet) 
4 tien laidassa olleet rakenteet 
5 tieympäristön luozinollieet esteet (esim. 

vilja, puusto) 

6 toiset ajoneuvot (tai junat) 
7 auringon valo ( tai sen hoijastuminen) 
8 autojen valo 

9 valaistus 

10 sää 
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11 valoisuus 

12 pöly, pyry. roiske.t 

13 mainoksst 

14 savt. 

15 tumma päällyste 

16 ihminen (esim. jk.) 
17 muu 

27 Valaistus 

1 oli toiminnassa 

2 oli, ei toiminnassa 

3 ei valaistusta 
4 muu 

28 Nopeusrajoituke.t 

1 ei rajoitusta 

2 nopeussuositus 

3 30 km/h 
4 40 
5 50 
6 60 
770 	• 

8 80 
9 90 
10 muu rajoitus (esim. 20 km/h) 

29 Sää 
1 aurinkoinen tai muuten kirkas (yöllä) 

2 pilvipouta 

3 tihkusad. 
4 vesisad. 
5 räntäsad. 
6 lumisad. 
7 sumu, usva 
8 muu (esim. raesade) 

30 Lämpötila (-40°C) 

31 Kelityypit 
Paljas 

1 kuiva (lämpötila > 0°C, kesä) 

2 kuiva ( 	" 	o°C, talvi) 
Ve tinen 

3 kostea (ei roiskuava) 
4 märkä (roiskuva, vesiliirto vaara) 
Luminen 

5 tuiskuavaa irtolunta, osittain 
paljas 

6 tasaisesti irtonaista lunta 
7 tasaisesti pakkautunutta lunta, 

lumipolanne 

8 sohjoa 
Jäinon 

9 pahaa, jääpolanne 
10 tuiskuavaa irtolunta Jään päällä, 

jää osittain näkyvissä 

11 tasaista irtolunta (tai räntää, 

sohjoa) jään päällä 

12 vetinen, iljanne, peihijää Jäätynyt 

huurre, ohut jääkalvo 

Muu kuu 

13 muu keli (irtosora, aavettu sora, lankutus 
lillalla) 

32 Kelin vaihtelu tien pimiassa 
1 kitka kauttaaltaan sama 

2 ajourat, ti. sula näid.n kohdalla (myös kulu-

nut asfaltti tai tie höylätty vain toiselta 

puolelta) 

3 ti• laikukkaasti sula, äkillinen kelin vaihdo 
(myös vesilätäköt ja paikoitellen ol.va irto-

sora) 

4 aurausura tien laidassa 

5 päällysts muuttuu 

33 Liukkauden torjunta 
1 oli riittävästi 

2 oli, ei riittävästi 
3 .i ollut 

34 Liukkauden torjuntatoimenpiteet (j muu kun-
nosaapito) 

1 auraus 

2 höyläys 

3 hiekoitus 
4 suolaus 
5 suolahi.koitua 
6 pölysidont. 
7 muu (esim. liukkaudesta varoittavien hiik.n-

neirerkkien pystytys) 

35 Kitkaluokka (0-10) 

Onnettomuuden estäminen 

36 Onnettomuuden eetämismandolhisuus liikenne-
ympärietötekijöihin vaikuttamalla. Onnettomuus 

olisi voitu estää 

1 varmasti 

2 todennäköisesti 

3 mandollisesti 
4 tuskin 
5 .i olisi voitu estää 

37 Toimenpiteet, joilla onnettomuus olisi voitu 
estää (1-69) 

Vaurioiden vähentäminen 

38 Vaurioiden vähentämismandollisuus liikenne-
ympäristötekijöihin vaikuttamalla. Vaurioita 

olisi voitu vähentää 

1 varmasti 

2 todennäköisesti 
3 ma.hdohhis.ati 
4 tuskin 
5 ei olisi voitu väheiitää 
6 ei mainintaa 



LIITE 3/4 

39 Toimenpite.t, joilla vaurioita olisi 
voitu väh.ntK (1-18) 

yyjakautumat 

40 Liikexuieyinpristötekijin lukär 

loppulausunnon perusteella (kpl) 

41 Ajoneuvotekijk$iden lukua.r& loppu- 
lausunnon perusteella (kpl) 

42 Inhimillisten tekijäin lukumäärä 
loppulausunnon perusteella (kpl) 

43 Muut tekijät (esim, auringon häikisy, 
pimeys, hlimärä, tuntematon syy) (kpl) 

44 Liikenneympäristötekijöiden lukumäärä 
loppulausunnon ja tieteknisen jäs.nsn 

lomakkeen perusteella (ilman 'muita syitä") 

(kpl) 

45 Pääsyy loppulausunnon perust.olla 
1 liikenneympäristtst.kijä 

2 ajonouvotekijä 
3 inhimmilinen tekijä 
4 muu (esim, auringon häikäisy, pimeys, 
hämärä, tuntematon syy) 

46 Pääsyyt arvion mukaan (amer. systeemi) 
1 liikenneympäristtSt.kijä 

2 ajoneuvotekijä 

3 in.himillinen tekijä 
4 muu (esim, auringon häikäisy, pim.ys, 

hämärä, tuntematon syy) 



Taulukko L7.31 	Liikenneympristöonnettomuudet eri lneiss liikennevahinkojen tutkijalautakuntien 

tutkimissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa vuosina 1971-72 (400/749 onn.) 

N Liikenneympristö- 
Nonnettomuuksien 
'lukumrt 	(kpl) 
NJa syyprosen- 

s(%) 

Liikenneympristösyyryhmt 
_______ 

j 

E 	:co 
Tie Liikenne S Keli 

:u 

Lni N kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl kpl 

Uusimaa 34 50 3 4 2 3 19 28 36 53 7 10 (101) 68 
15 19 Turku ja Pori 53 67 4 5 6 8 35 44 21 27 (134) 79 

26 43 10 16 Hme 3 5 36 59 5 8 ( 	80) 61 
Kymi 11 44 3 12 1 4 2 8 ( 	32) 25 15 60 
Mikkeli 21 57 2 5 2 5 2 5 ( 	49) 37 22 59 
Pohjois-Karjala 6 55 1 9 2 18 ( 	13) 11 4 36 
Kuopio 10 56 1 6 1 6 ( 	20) 18 8 44 
Keski-Suomi 9 56 1 6 8 50 3 19 ( 	21) 16 
Vaasa 17 49 1 3 1 3 7 20 15 43 4 11 ( 	 45) 35 

1 4 Oulu 9 39 1 4 2 9 10 43 6 26 ( 	29) 23 
13 54 Lappi 1 4 1 4 4 17 13 54 4 17 ( 	36) 24 

Ahvenanmaa 2 (67) 1 (33) 1 (33) 1 (33) ( 	5) 3 

Koko maa 211 53 16 4 17 4 62 16 203 51 56 14 (565) 400 
I-1 

IJ 



Taulukko L7.32 	Liikenneyrnpristöonnettorruudet eri kuukausina liikennevahinkojen tutkijalautakuntjen 

tutkiirissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksjssa vuosina 1971-72 (400/749 onn.) 

\i prjstö- 

onnettomuuksien 
lukumrt (kpl) 
ja eyypro- 

sentit 
5(0) 

K uukdusl 

Liikenneyrnpristbsyyryhmt 

:r 
3 
E 	:(ti 
-J 	E 

D 	0) 

Tie Tieym- 
pristö Liikenne Keli Muut 

syyt 0) 

>- 

kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl kpl 

Tammikuu 

Helmikuu 

Maaliskuu 

Huhtikuu 

Toukokuu 

Keskuu 

Heinäkuu 

Elokuu 

Syyskuu 

Lokakuu 

Marraskuu 

.Joulukuu 

9 

12 

19 

32 

38 

61 

1 

2 

3 

1 

4 

3 

2 

4 

6 

8 

2 

16 

6 

5 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

4 

3 

13 

13 

3 

2 

8 

2 

5 

5 

5 

10 

5 

4 

2 

6 

5 

7 

8 

3 

7 

18 

31 

16 

16 

6 

15 

12 

28 

15 

7 

18 

21 75 4 

1 

4 

3 

3 

9 

10 

4 

8 

4 

6 

14 

3 

13 

12 

10 

23 

24 

16 

15 

10 

15 

(41) 

(47) 

(50) 

(31) 

(18) 

(40) 

(54) 

(55) 

(38) 

(75) 

(59) 

(57) 

28 

32 

31 

25 

16 

31 

39 

41 

25 

52 

41 

39 

24 75 

21 68 
13 52 11 

2 

6 

10 

6 

6 

36 

44 

13 

19 

26 

15 

24 

69 

14 88 

23 74 

25 64 

32 78 

15 60 

19 

18 

12 

37 

44 

31 
32 70 

28 72 

Vv. 	1971-72 211 53 16 4 17 4 62 16 203 51 56 14 (565) 400 



Taulukko L7.i 	LiikenneynprtonnettoTuudet eri liikennevylill liikennevahinkojen tutkijalautakun- 

tien tutkirnissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa vuosina 1971-72 (400/749 onn.) 

Liikenneympristö- Liikenneyrnpristösyyryhrnt 

'Nonnettomuuksien 
Nkum1t 
...kpl) 	ja 

yyprosen- 
it 	s(%) 

- 

:tt 

: 

o 	:cu 
-p 	E 

0) 
C 

Tie Tieym- 
pristö Liikenne S Keli Muut 

syyt 

: 

0) 
-p 
- 

Liikenne 
kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl :1 

(ptie)V 

floottorjtje 1 14 3 43 6 86 2 29 ( 	12) 7 
Moottori liikenne- 
tie 1 (100) 1 (100) ( 	2) 1 
Valtatie 62 40 10 6 5 4 25 16 99 64 15 10 (217) 155 

15 35 21 49 Kantatie 3 7 2 5 9 21 8 19 ( 	58) 43 
66 63 45 43 Maantie 2 2 5 5 14 13 16 15 (148) 104 
27 71 17 45 Paikalljstie 1 3 2 5 4 11 ( 	51) 38 
20 77 7 27 Katu 3 12 7 27 5 19 ( 	42) 26 
18 75 7 29 Yksityistie 1 4 2 8 5 21 ( 	33) 24 
2 100) Muu tie ( 	2) 2 

Yhteensä 211 53 1 4 17 4 62 16 203 51 56 14 (565) 400 

-N 



Taulukko L7.34 	Liikenneynpristöonnettomuudet eri onnettomuustyyppein liikennevahinkojen tutkijalau- 

takuntien tutkimissa moottoriajoneuvo-onnettornuuksissa vuosina 1971-72 (400/749 onn.) 

Liikenneyrnpristösyyryhrnt 
onnettomuuksien 
lukumrt 

- 

(kpl) 	ja 	yy J 	4 
E 	:p 

N\ii pItö_ 

prosentit 
s(%) Tie Tieym- 

pristö Liikenne Keli Muut 
Ci) 0 	:(r 

-i-' 	E 
4.' syyt 

4.) C 	Ci) 

Onnettomuus- 
0 	Ci) 

kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl kpl tyyppi 

Risteysonnettomuus 65 66 4 4 6 6 9 9 26 27 19 19 (129) 98 

Linjaonnettomuus 122 44 11 4 11 4 49 18 174 63 32 12 (399) 276 

Rautatjen 	tas oris- 
teysonnettomuus 22 92 1 4 4 17 3 13 5 21 ( 	35) 24 

Muu onnettomuus 2 (100) ( 	2) 2 

Yhteensä 211 53 16 4 17 4 62 16 203 51 56 14 (565) 400 

1-1 



Taulukko L7.35 	Liikenneyrnpristbonnettomuudet eri onnettomuustilanteissa liikennevahinkojen tutkijalau- 

takuntjen tutkimjsse moottoriajoneuvo-onnettomuuksjssa vuosina 1971-72 (400/749 onn.) 

\iimpris- 
Liikenneympristösyyryhmt 

töonnettomuuksj- 
en 	lukurnirt J 

(kpl) 	ja 	• E 	: 

prosentit 
Tie Tieyrn- Liikenne Keli Muut 

0 	:t 
E 

prist8 syyt 
-1-,  C 	0) 

_____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ >- 
C 	rI 
D 	(1) Unnettomuus - 

tilanne kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl kpl 

Yhteentörmys moot- 
toriaj oneuvojen 
kesken 119 50 7 3 14 6 44 18 126 53 33 14 (343) 239 

Yksjttjsonnetto- 
muus 69 53 1 1 2 2 14 11 74 57 17 13 (177) 129 

Moottoriaj oneuvon 
ja junan yhteen- 
törmys 22 92 1 4 4 17 3 13 5 20 ( 	 35) 24 

Elinonnettomuus 7 100 1 14 ( 	8) 7 

Muu onnettomuus 1 100) 1 (100) ( 	2) 1 

Yhteensä 211 53 16 4 17 4 62 16 203 51 56 14 (565) 400 

tj 



Taulukko L7.41 	Tieonnettomuudet eri lneiss liikennevahinkojen tutkijalautakuntjen tutkirrissa liiken- 

neympristöonnettomuuksjssa vuosina 1971-72 (400 cnn,) 

Tieonnettomuuksien 
lukumrt 	(kpl) 
ja sy 	oprosentit 

Tiesyyryhmt 

u 	:c 

: 
3 	:(t 
E 	E 
o 

4—' 	- 
4-, 
W 

c 	c 
D 	0) 

Tien 
geomet- 
ria 

_____ _____ 

Tien 
pl- 
lyste 

_____ _____ 

Tien ra- 
kenteel- 
linen 
kunto 

Nkemt 

Laitteet, 
liiken- 
teen oh- 
jaus ym. 
liiken-
teen jr- 
jestelyt 

Muut 
syyt 

:p 

C 

- 
> 

kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl kpl 

Uusimaa 15 22 3 4 7 10 8 12 8 12 1 1 (42) 68 
Turku ja Pori 31 39 4 5 6 8 15 19 19 24 (75) 79 

10 16 7 11 Hme 3 5 6 10 5 8 (31) 61 
8 

14 

32 

38 

Kymi 

Mikkeli 

Pohjois-Karjala 
2 5 3 

1 

8 

9 

3 

8 

3 

12 

22 

27 

1 4 1 

1 

4 

3 

(13) 

(33) 

( 	8) 

25 

37 

11 

5 

1 

14 

9 3 27 
Kuopio 

Keski-Suomi 

Vaasa 

Oulu 

Lappi 

Ahvenanmaa 

4 

6 

22 

38 

1 3 

2 

1 

1 

1 

2 

11 

6 

3 

4 

8 

5 

3 

7 

6 

6 

1 

28 

19 

20 

26 

25 

(33) 

(13) 

(12) 

(24) 

(13) 

(17) 

( 	2) 

18 

16 

35 

23 

24 

3 

2 

2 

8 

11 

13 

23 7 

6 

9 

20 

26 

38 

1 (33) 

Koko maa 	114 	29 	13 	J 	3 	30  J 	8 	70  f 18  1 	13 	3 	f 	1 	(283) 	400 	J 



Taulukko L7.42 	Tieonnettomuudet eri kuukausina liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkirnissa 

liikenneympristionnettornuuksissa vuosina 1971-72 (400 onn.) 

\Tjeonnettomuuksjen 
Nlukumärt 	(kpl) 
N, ja syyprosen- 
Ntit 	(%) 

Kuukausi 

Tiesyyt ___________ __________ ___________ __________ ___________ ________ 
, 	 : 

E 	- 
-p 	-4 

D w 
_______ 

Tien 
geomet- 
ria 

____ ____ 

Tien 
pl- 
lyste 

____ ____ 

Tien 	ra- 
kenteel- 
unen 
kunto 
____ ____ 

Nkemt 

____ _____ 

Laitteet, 
liiken 
teen 	oh- 
jaus 	ym. 
liiken--
teen jr- 
jestelyt 

Muut 
syyt 

____ _____ 
>- 

_______ 

kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl kpl 

Tammikuu 5 29 3 11 3 11 (14) 26 
Helmikuu 5 16 2 6 5 16 3 9 (15) 32 
Maaliskuu 10 32 4 13 6 19 8 26 (28) 31 
Huhtikuu 5 20 1 4 1 16 2 8 7 28 (16) 25 
Toukokuu 8 50 2 13 1 6 5 31 3 19 1 6 (20) 16 

13 42 10 32 Kes.kuu 4 13 2 6 (29) 31 
15 35 13 33 Heinäkuu 2 5 4 10 1 3 (35) 39 
11 27 12 29 Elokuu 3 7 5 12 13 32 (44) 41 

Syyskuu 5 3 2 5 2 8 4 16 5 20 (21) 25 

4 8 Lokakuu 12 23 1 2 3 6 2 4 (22) 52 
Marraskuu 13 32 1 2 1 2 3 7 5 12 1 2 (24) 41 
.Joulukuu 6 15 1 3 3 8 3 8 1 3 1 3 (15) 39 

Vv. 	1971-72 114 29 13 3 30 8 70 18 53 13 3 1 (283) 400 

H3 



Taulukko L7.43 	Tieonnettoiruudet eri liikennevylill liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkirnissa 

liikenneympristöonnettornuuksissa vuosina 1971-72 (400 onn.) 

\Tieonnettomuuksien Tiesyyryhmt 
lukumrt 	(kpl) 
'\ja syyprosen- 
\tit s(%) 

E 
0 

- 	 :t 
. 	 : 

o w 

Tien 
geomet- 
ria 

Tien 
pil- 
lyste 

Tien 	ra- 
kenteel- 
unen 
kunto 

Nakemat 

Laitteet, 
liiken-
teen oh- 
jaus ym. 
liiken- 
teen jr-
jestelyt 

Muut 
syyt 

:u 
(0 

>- 

Liikennevyl kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl kpl 

Moottor-itje 1 14 1 14 1 14 ( 	 3) 7 
Moottori liikenne- 
tie 1 
Valtatie 32 21 5 3 17 11 12 8 10 - 6 1 1 (77) 155 

11 25 4 9 2 5 Kantatie (17) 43 
35 34 22 21 18 17 Maantie 5 6 7 7 2 2 (90) 104 
19 50 11 29 7 18 Paikallj.stje 1 3 3 8 (41) 38 
7 27 9 35 7 27 Katu 1 4 (24) 26 

11 46 7 29 Yksityistie 8 33 3 13 (29) 24 

1 (50) Muu tie 1 (50) ( 	2) 2 

Kaikki 	vylt 114 29 13 3 30 3 70 18 53 13 3 1 (283) 400 

tIi 



Taulukko L7.44 	Tieonnettornuudet eri onnettomuustyypeiss liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutki- 

missa liikenneymprjst6onnettomuuksjssa vuosina 1971-72 (400 cnn.) 

Tieonnettomuuksjen Tiesyyryhtrtt 
\ luKumrt (kpl) 

1 

\ja syyprosen- :c 

. 	tit 	sL) Laitteet, : 
ll].ken- :cv 

J 	:C 
E 	E - 	'--h- 0 	3 

Tien Tien Tien ra- Nkemt jaus ym. Muut 
c + 	- 

-P 	3 
geomet- pal- kenteel- liiken- syyt 0) 

c ria lyste unen teen jr- 
kunto jestelyt 

Onnettomuus- 	\ 
kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) 

_________ 
kpl 

________ 
kpl tyyppi 	\\ 

Risteysonnetto- 
muus 28 29 1 1 26 27 25 - 26 1 1 ( 	81) 98 

30 11 13 5 Linjaonnettomuus 80 29 11 4 29 11 2 1 (165) 276 

Rautatien taso- 
risteysonnetto- 
muus 5 21 1 4 1 4 13 54 13 54 ( 	33) 24 

1 (50) 2 (100) Muu onnettomuus 1 (50) ( 	4) 2 

Yhteensä 114 29 13 3 30 8 70 18 53 13 3 1 (283) 400 

L'i 



Taulukko L7.45 Tieonnettomuudet eri tapahtumapaikoissa liikennevahinkojen tutkijalautakuntieri tutki-

missa liikenneympristöonnettomuuksjssa vuosina 1971-72 (400 onn.) 

Tieonnettomuuksjen 
N lukumrt 	(kpl) 
'N.asyyprosentit 

N Tien 

Onnettomuuden 

Tiesyyryhrnt : 

:rt 

.3, 

geomet- 
ria 

Tien 
pl- 
lyste 

Tien 	ra- 
kenteel- 
unen 
kunto 

Nkemt 

Laitteet, 

j:us ym. 
liiken- 
teen 	jr'- 
jestelyt 

Muut 
syyt 

: 

. 

sattumiskohta 	N kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl kpl 

Yksityistien 	risteys 9 39 1 4 4 17 1 4 (15) 23 
Etuajo-ojkeutettu 
risteys 14 26 11 21 12 23 1 2 (38) 53 
Tasa-arvoinen 	ris- 
teys 5 24 11 52 11 52 (27) 21 
Rautatien tasoris - 
teys 5 21 1 4 1 4 13 54 13 54 (33) 24 
Tietyöalue 

( 	1) 2 1 (50) 
Silta 3 43 1 14 1 14 3 43 ( 	8) 7 

41 45 4 4 
Kaarre, 	tasainen 7 8 10 11 15 16 1 1 (78) 91 

23 64 
Kaarre, 	mäki, 	mäen- 
harja 5 14 5 14 2 6 1 3 (36) 36 

3 3 Suora, 	tasainen 3 3 11 10 2 2 1 1 (20) 106 
Suora, 	mkj, 	men- 
harja 10 31 1 3 2 6 7 22 2 6 (22) 32 
Muu 	(esim. 	yksi- 
tyisalue) 1 (33) 1 (33) 3 (100) ( 	5) 3 
Yhteens 114 29 13 3 30 8 70 18 53 13 3 1 (283) 398 X 

x) Huom. Kaksi havaintoa onnettomuuspaikasta puuttuu. 
0 



Taulukko L7 .4L 	Tieonnettomuudet eri onnettomuustilanteissa liikennevahinkojen tutkijalautakuntien 

tutkimissa liikenneympristöonnettomuuksissa vuosina 1971-72 (400 onn.) 

Tieonnettomuuksien 
'\,._ 	lukumrt 	(kpl) 
\ 	ja syyprosen- 
'\ 	tit 	s(%) 

Onnettomuus -  

Tiesyyryhmt 

:it 

:m 
3 	: 
o 

c 
00) 

Tien 
geomet- 
ria 

Tien 
pl- 
lyste 

______ 

Tien ra- 
kenteel- 
unen 
kunto 

_____ _____ 

Nkemt 

_____ _____ 

Laitteet, 
liiken- 
teen 	oh- 
jaus ym. 
liiken- 
teen jr- 
jestelyt 

Muut 
syyt 

:(t 

>- 

kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) 
_____ 
kpl 

______ 

s(%) 

_____ 

kpl 

______ 

s(%) 

_________ 

kpl 

_________ 

kpl tilanne 	N\  

Yhteentörmys moot- 
toriajoneuvojen - 
kesken 56 23 5 2 12 5 48 20 29 12 2 1 (152) 239 

Yksittisonnetto- 
muus 52 40 7 5 17 13 9 7 11 9 1 1 (97) 129 

Moottoriaj oneuvon 
ja junan yhteen- 
törmys 5 21 1 4 1 4 13 54 13 54 ( 	33) 24 

Llinonnettomuus 7 

Muu onnettomuus 1 (100) ( 	1) 1 

Yhteensä 114 29 13 3 30 8 70 18 53 13 3 1 (283) 400 



Taulukko L7.47 	Tjeonnettomuudet eri liikennetilanteissa liikennevahinkojeri tutkijalautakuntjeri tutkimissa 

).iikenneympäristäonnettomuuksissa vuosina 1971-72 (400 cnn.) 

Tieonnettomuuksien 	luku Tiesyyryhmät 

määrät 	(kpl) 	ja syy 4fl 	rfl 
£. . sentit 8 Laitteet 

liiken- en E 	E teenoh- w o 

Inetilanne 

Tien Tien Tien ra- Näkemät jaus ym. Muut c + 

geomet- pääl- kenteel- liiken- syyt 
ria lyste unen teen jär- 

.4.' 
-c 

C 
c 	c 

kunto jestelyt - > 

kpl s(%) kpl eCU kpl s(%) kpl eCU kpl a(%) kpl s(%) kpl kpl 

Ohitustilanteet 6 12 1 2 3 6 5 10 3 6 ( 	16) 50 
Risteystilanteet (31) 28 (1) 1 (1) 1 39) 36 36) 33 (1) 1 (109) (109) 

-tulo rautatien tasoris- 
teykseen 5 21 1 4 1 4 13 54 13 54 ( 	33) 24 

-tulo yksityisalueen tai 
-tien 	liittymään 	(yks. 
tieltä) 4 44 4 44 ( 	6) 9 

-tulo yksityisalueen tai 
-tien 	liittymään 	(ylei- 
seltä 	tieltä) 2 (50) 1 25) ( 	3) 4 

-tulo etuaj o-oi keutettuun 
risteykseen 	(sivutieltä) 9 26 9 26 9 26 ( 	27) 34 

-tulo etuajo-oikeutettuun 
ne teykseen 	(etuajo-oiksu- 
tetusta suunnasta) 1 (50) 1 (50) ( 	2) 2 

-vasemmalle kääntyminen 6 35 . 1 3 4 11 ( 	11) 17 
-oikealle kääntyminen ( 	0) 0 
-muu nisteysajo 	(tasa-ar- 
voinen nisteys) 4 21 11 58 10 53 ( 	25) 19 

(26) (11) 14) (8) Muut tilanteet (77) (32) (11) (5) 26) (11) (2) (1) (156) (241) 

-kaarreajo 42 58 6 8 11 15 9 13 4 6 1 1 ( 	73) 72 
5 12 -aja eteenpäin 1 2 6 14 3 7 ( 	15) 42 

-kohtaaminen 26 27 3 3 9 9 13 14 5 5 1 1 ( 	57) 95 

Yhteensä 14 29 13 3 30 8 70 18 53 13 3 1 (283) 400 

'-4 
'-4 



Taulukko L7.831 Kelionnettomuudet eri lneiss liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkimissa 

liikenneympristonnettomuuksissa vuosina 1971 - 72 (400 onn.) 

Kelisyyryhmt 
lukumrt 	(kpl) -_______________________ ___________ _________ 

ja syyprosentit c 
0) :3 

s(%) 0) 	03 
3 

-r-I 	U 	0) 
0) 

- 	0) 
3. 

>4-' 
.4-) 

-4-) 1 

NN muuken 

)r3 	3 (0 	3 0) 	3 .4.)Q) > 	0) 0 	0) 
'-1 	(0 

1 	0) 	- 
(0 	(0 

4.) 	- 
> 	(0 

.-4 
:(t) 	3 	> 0) 
-4.) 	U) 	O 

0) 
0) 	0) 

-P 	-,-1 
.4.) 	0) 	:c0 - 

E 	:iT 	3 
0) 	4-' 
D 	3 	3 

0) 	r4 
D 	:t( 	3 

(4) 	(4) 	0) 	• 
0)3 	-'i-40) 

-3- 
3 

i-4 	0) 
—4 	-3-)  

Q) 
C 	3 	:(t) 

O 	:( 	 -,-i 
J 	---.) 	—4 

0) 	0) 	-r4 3 	:(0 	.-4 
:o 	a 	r-4 

-3 0 > 0 C 
3— C r-4 	>- 

3 0) 	4: 
L 	>i 

C 	3 	:10 
0 	E 	E L4ni _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _________ ________ 

kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl kpl 

Uusimaa 24 35 8 12 1 1 3 4 1 1 (37) 65 
Turku ja Pori 25. 32 3 4 1 1 2 3. (31) 79 
Hme 27 44 4 7 1 2 4 7 1 2 (37) 61 
Kymi 14 56 1 4 (15) 25 

14 35 Mikkeli 2 5 1 3 5 14 1 3 (23) 37 
Pohjois-Karjala 2 15 1 9 1 9 ( 	4) 11 
Kuopio 6 33 3 17 ( 	9) 18 
Keski-Suomi 6 38 1 6 1 6 ( 	8) 16 
Vaasa 16 46 1 3 (17) 35 

io 43 Oulu 2 9 1 4 (13) 23 
Lappi 10 42 2 8 1 4 (13) 24 
Ahvenanmaa 2 (67) 1 (33) ( 	3) 3 

Koko maa 156 39 26 7 3 1 18 5 7 2 (210) 400 

tri 

- 



Taulukko L7.632 Kelionnettomuudet eri kuukausina liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkimissa 

liikenneymprjst5onnettomuuksjssa vuosina 1971-72 (400 onn.) 

N elionnettomuuksien Ke lisyyryhmät 

Nlukumt 	(kpl) 
___________________________________________________________ ______________________________________________________________ _________________________________________ 

1 c * 

N' 	
syypros > 3 	:C 

(ti 	C 
.4) 	•r4 	3 

r 	(0 	0) 
(0 	E 	3 

.4) 	) 
0) 	3 

>-P 
-4- 	Cl 0) 

> 
> 

.4) 	:cfl 
> 	0) 

E 	: 
0 	:(0 r-1 	(0 

1 	0) 
(0 	(0 

-4- 	.L 
>, 	(0 

c 
: 	3 	w 
.4_) 	0) 	.. 

> 
Ci) 	0) 

-P 	E 
.4..) 

rl 
E 	:ij 	3 

Q) 	.4-) 
0 	3 	3 

0) 	.. 
0 	:t 	3 

	

0) 	0) 	> 0) 	• 

	

0) 	3 r- 	.r-I 	Cl) 
4.) 
3 

Q) 
-P 

0) 
C 	0) 3 	:(0 

__1 	---) 
0) 	0) 	r4 
> .c 

3 	:tC 
0 	rf 

i-i 	0 :rj 	0 E 
f— 	0. L > 

3 w 
>i 

c 
0 	Cl) 

Kuukausi ______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl 

_____ 

s(%) 

________ 

kpl 

________ 

kpl 

Tammikuu 20 71 2 7 (22) 28 
Helmikuu 23 72 2 6 (25) 32 
Maaliskuu 21 55 (21) 31 
Huhtikuu 9 35 1 4 1 4 (11) 25 
Toukokuu i 6 1 6 ( 	2) 16 
Kesäkuu 3 10 2 6 1 3 ( 	6) 31 
Heinäkuu 7 18 2 5 1 3 (10) 39 
Elokuu 1 2 3 7 1 2 2 5 ( 	7) 41 
Syyskuu 1 4 5 20 1 4 ( 	7) 25 

5 10 Lokakuu 30 55 1 2 3 6 (39) 52 
Marraskuu 27 56 1 2 2 5 2 5 (32) 41 
Joulukuu 24 62 1 3 3 8 (28) 39 

Vuodet 	1971-72 156 39 26 7 3 1 18 5 7 2 (210) 400 

L:'l 



Taulukko L7.ö33 Kolionnettomuuöet on liikonneviill 	liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tut- 

kimissa 1iikenneympnist5onnettomuuksissa vuosina 1971-72 (400 onn.) 

\ Kelionnettomuuksien Kelisyyryhmt 
Nlukumrt 	(kpl) 
\N ja syyprosentit 

N 	s(%) 3 03 	1 
03 	3 

£ 	r-1 
rf 	-j -4 
:l 	r-1 

3 	03 
0 	- i-4 	• -4-' 

3 
3 

(0 	Q) 	03 
-4-) 	r4 	3 

'-4 	r4 
(0 0 	0 

> 0 03 
4 	-i 	E > 

-P 	:(0 
>i 	(1) 

E 
0 

(0 
1 	0) 	- 

(1) 
0 	E 

0) 
0 	0) 

(0 :0 	> 
-4-) 	Q 

> C 
0) 	0) 4-' 	:(0 

r1 
E 	:44) 	3 

03 	(0 	(4) 
3 	.1-) 	3 

4)) 	4-) 	) 
0) 	3 

(4) 	>-4.. 
03 --) 	L 

4-) 
3 

4)) 
-4 	-4-' 

L 
0 	:r 

3:14) 	r-4 
- 	) 

0) 	-P 	10 
> 	- 

3 	>- 	(13 
3 	- 

•r43>.0) 
- 	(4) 	0- - 

3 Q)£ 
> 

0:14) 
o E 

Liikennevyl 
kpl s(%) kpl 3() kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl - kpl 

Moottorjtje 4 57 2 29 ( 	6) 7 
Moottori liikennetje 1 (100) ( 	1) 1 
Valtatie 80 52 14 9 2 1 6 4 2 1 (104) 155 

19 44 Kantatje 1 2 1 2 (21) 43 
Maantie 31 30 7 7 1 1 6 6 2 2 (47) 104 
Paikalljstie 11 29 5 13 1 3 (17) 38 
Katu 5 19 2 8 (7) 26 
Yksityistie 5 21 1 4 1 4 ( 	7) 24 
Muu 

( 	0) 2 

Kaikki 	tiet 156 39 26 7 3 1 18 5 7 2 (210) 400 
I-H 

F3 
tJ 

-s 



Taulukko L7.534 Kelionnettomuudet ja onnettomuustyypit liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tut-

kimissa liikenneympärist5onnettomuuksissa vuosina 1971-72 (400 onn.) 

Klionnettornuuksien Keiisyyryhmt 
N 	lukumrt 	(kpl) 
N 	ja syyprosentit 

0 sL) 1 - 1 CD 1 
CD 

- 
3 

'r4 
(0 

c 
0) (3) 

_c 
'r-1 r4 

:(r 
:(C (0 

0 	s 	-4 	• 
C >- 0 CD 

4.) 
>- -P 	:(t) 

3 
E 

4.) j-1 
(0 

'0 
CI) 

a o 	3 
0) 	(0 

	

- 	E 

	

:v :0 	>, 
>, > 	w 

> 
0 
-P 

1 
r4 

0) 
- 

C 
(1) 

E 
'0 (J) (3) 

0) 	.. 
4.) 

-P 0. 
CD 	>-P 4.) 

(3) 	0) 
.-4 	(3) 

4) 	:0) 
0) 

E 
J 

:r 
:0) 

3 
.4 

3 
0) 

-p 
4. 

3 
CI) 

D 
3 

CD 	3 
> 	r4 

0) 4.) 	(3) 
rl 3 > 0) 

3 
3 

4.' 
0) 	- C 	:0) N _j •'-, r-i j r- 	r-i - o 

0nnettomuustyyppi 
kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl kpl__- 

Risteysonnettomuus 23 23 2 2 1 1 1 1 (27) 98 
Linjaonnettomuus 130 47 24 9 2 1 18 7 6 2 (180) 276 
Rautatjen 	taso- 

risteysonnettomuus 3 13 ( 	3) 24 
Muu onnettomuus 2 

Yhteensä 156 39 26 7 3 1 18 5 7 2 (210) 400 



Taulukko L7.835 Kelionnettomuudet onnettomuuden sattumiskohdissa liikennevahinkojen tutkimissa lii-

kenneympristöonnettomuuksissa vuosina 1971-72 (400 onn.) 

Kelionnettomuuksien Kelisyyryhmt 
lukumrt 	(kpl) 	ja 

syyprosent 3 	:fl) 

co 	ei 	w r-4 	O 	u) 
: 
:(C 	u) >-P > -4-' 	:cD 

3 	L 
E 	:(t 

4J 	r-3 	3 
r-4 	u 

O 	E 	3 
u 	ttj 

a 	3 
ei 	co 

	

-4.' 	0 	Q) 

	

:(CJ 	ei 
> > 	a > 	C 

0 	:CU 
-i-' 	E 

Cl) 	- C 	-4-' 	_ C 	0) 	_ 4) 	(J) 	• (1) 	0) 4-' 
r4 	- 	- 
E 	:rc 	3 

0) 	4-' 	- 
0 	3 	3 

0) 	4-' 	. 
0 	u) 	3 

0) 	€1) 	> 0) 	• 
WJ'f'r4Cfl 

-1- 
3 

r-I 	0) 
r4 	-4- 

Cl) 	C 
C 	0) 

tomuuden 
3 	:r( 	'r4 

_J 	•-) 	r4 
0) 	0) 	r4 > 	.0 	r4 

3 	> 	r1 r4 0 :0 0 E 
i- C ci L > 

3 0) 	- 
>i 

C 	-4 
0 	0) 

kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl kpl. sattumiskohta 

Yksityistien 	risteys 9 39 1 4 1 4 (11) 23 

Etuajo-oikeutettu risteys 11 21 1 2 1 2 (13) 53 

Tasa-arvoinen 	risteys 3 14 ( 	3) 21 

Rautatien 	tasoristeys 3 13 ( 	3) 24 

Tiety8alue 1 (50) ( 	1) 2 

Silta 3 43 1 1 (4) 7 

Kaarre, 	tasainen 34 37 8 9 1 1 7 8 1 1 (51) 91 

Kaarre, 	mäki, 	menharja 17 47 2 6 1 3 (21) 36 

57 54 Suora, 	tasainen 12 11 1 1 8 8 3 3 (80) 106 

18 56 1 3 Suora, 	niki, 	menharja 2 6 2 6 (23) 32 

Muu 3 

Yhteensä 156 39 26 7 3 1 18 5 7 2 ( 210) 398 X 

x) Huom. Kaksi havaintoa onnettomuuspaikasta puuttuu. 
I-H 
4-4 



LIITE 4/18 

Taulukko L7.836 Kelionnettomuudet eräissä liikennetilanteissa liikenne - 

vahinkojen tutkijalautakuntien tutkimissa liikenneymp-

rist6onnettomuuksissa (400 onn.) 

Kelionnettomuuksien 
lukumäx- t ja SYY 

Kelisyyryhmt 
_______________________________________ 
_________ 

t 

j : 
_____________________________________________________________ ____________________________________ 

j 
E :p 

Ikenn 

-P r4 
r-t 

3 
(U 

Q) 
- 

> 
> 

£0 
c 

0 
-' 

:O 
E 

E :(V 3 
-P 	-4- 
3 	> 

r4 0) 
-P 

0) C 
0) 

3 
_J 

:(t) 
•-) 

.-1 
rf 

3 	> 
Ci') 

0) .0 
> 

C 
0 

-4 
(0 

eti lanne 
kpl kpl 	1() kpl kpl 

L]hitustilanteet (30) (60) (13) (43) (50) 

4 80 ohituksen 	aikomus 1 ( 	 5) 5 

ohituksen 	keskeytys 4 44 3 ( 	7) 9 

ohitus 14 50 9 (23) 28 

ohituksen pttminen 8 100 ( 	 8) 8 

Risteystilanteet 19 17 1 (20) 109 

Muut 	tilanteet (107) 44 (40) (147) (241) 

perssajo tai edellä aja - 

van saavuttaminen 10 40 6 (16) 25 

kaax-reajo 21 29 14 (35) 72 

19 45 ajo eteenpäin 5 (24) 42 

56 59 kohtaaminen 15 (71) 95 

Yhteensä 156 39 54 (210) 400 



Taulukko L7.637 Kelionnettomuudet eri nopeuksilla liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkimis5a 

liikenneympristöonnettomuuksissa vuosina 1971-72 (400 cnn.) 

Kelisyyryhmt 

lukumäärt 	(kpl) • 

\Nlioeon1uuksi 

ja syyprosentit r4 1 :( 
>' 
L. 

3 	: 
5(%) CU 	0) 	U) r4 	(0 	0) :(0 	U) >.-4-) > 4) 	:(0 E 	:(0 

-1 	-I 	3 (0 	E 	J 0 	0 	3 -P 	Cl. 0) > > 	to 0 	:(0 
(0 (0 	(0 (1) 	(1) :103 	0) 0) > 	0 -P 	E 

i 	0) 	- 0 	-1-) 	- 0 	0) -P 0) 	- 0) 	CD 4-' 
- 

E 	:i1 	3 
(1) 	-P 	- 
D 	3 	3 

0) 	-p 
-D 	0) 	3 

fl 	0, 	>. (0 	• 
CD3 -4-,-4U) 

-P 
3 

•r-1 	0) 
r4 	4-) 

0) 	0 
0 	CD 

j 	:t' 	•,-i 
_J 	') 	 r 

o) 	r- 
> 	c 

3 	> 
3 	r1 

r-i 0 :0 0 E 
1— 0 D 	-. >i 

3 0) 	C 
> 

0 	r4 
0 	u) 

Nopeus 	(km/h) kpl 8(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl s(%) kpl kpl 

< 	30 15 30 1 2 (16) 50 

30 	- 	49 13 30 1 2 1 2 (15) 44 

50 	- 	69 26 40 2 3 1 1 ( 31) 70 

70 	- 	89 47 45 11 11 2 2 4 4 5 5 (69) 98 

90 	- 	109 24 39 6 10 1 2 5 8 1 2 ( 37) 62 

110 	- 	129 20 44 4 9 3 7 (27) 45 

> 130 6 38 1 6 1 6 ( 	8) 16 

(Pysäköity tai 
pysähtynyt) 1 

Yhteensä 153 40 25 6 3 15 4 7 2 (203) 386 	X  

x) Huom. Neljätoista havaintoa nopeuksista puuttuu. 

t2j 



ISBN 951-46-1565-4 
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