
- - 

-..-- 	 --, 

LIITTYMIEN ONNETTOMUUSPOTENTIAALIN 
MÄÄRITTÄMINEN KONFLIKTIMENETELMÄLLÄ 

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
LIIKENNETOIMISTO 

TVH 741934 	 HELSINKI 1982 



cc) 	.;J 



LIITTYMIEN ONNETTOMUUSPOTENTIAALIN MÄRITTY-MINEN 

KONFLIKTIMENETELMLL. 

Tie- ja vesirakennushallitus 

Käyttäosaston liikennetoimisto 

Helsinki 1982 



ISBN -951-46-5553-2 



ALKUSPNAT 

Onnettomuuksien määrä yksittäisissä kohteissa on usein niin 

pieni että liikenneturvallisuustarkastelujen tekeminen on 

vaikeaa ja hidasta. Tästä syystä on koettu tärkeäksi löytää 

vaihtoehtoisia lähtötietoja turvallisuustarkasteluihin. 

Konfiikti eli uhkaava tilanne on liikenteessä huomattavasti 

yleisempi tapahtuma kuin onnettomuus. Ko'nflitejä käyttäen 

saadaan huomattavasti nopeammin kooltaan luotettava materiaali 

kokoon. Nykyisellään konfiiktimenetelmää on lähinnä kokeiltu 

taajama-alueilla, suurilla liikennemäärillä ja aihaisilla no-

peuksilla. Jäljempänä selostetussa tutkimuksessa on pyritty 

selvittämään konfiiktimenetelmän soveltuvuutta liikenneturval- 

lisuustarkastelujen lähtötietojen keräämiseen maaseutuolo-

suhteissa Suomessa, lähinnä maantietasoisilla teillä. 

Tulokset on tarkoitus hyödyntää päätettäessä konfiiktimene-

telmän kehittämisestä ja käytöstä TVL:n liikenneturvallisuus-

työssä. 

Tutkimuksen kenttätyöt on tehty tutkimuskohteina olleiden 

Uudenmaan, Turun, Hämeen, Kymen ja Mikkelin tie- ja vesiraken-

nuspiirien toimesta. Tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuk-

sesta on vastannut DI Martti Merilinna ja tutkimusyhteenve-

don on tehnyt DI Ulf Lindström, molemmat TVH:n liikennetoimis-

tosta. Työtä ovat liikennetoimistossa ohjanneet DI Teuvo Put-

tonen ja DI Matti Roine, Tutkimuksen yhteydessä tehdyistä tie-

tokoneajoista on TVH:n tietojenkäsittelytoimistossa vastannut 

atk-suunnittelija Sirpa Heiskanen. 

Yli-insinööri 	L'' 

K. Härkänen 



TIIVISTELM 

Liikenneonnettomuuksien määrä on usein niin pieni, että tilas-

tollisesti luotettavien johtopäätösten tekeminen liikennetur-

vallisuudesta on vaikeaa. Konfiikti, eli uhkaava tilanne, on 

yleisempi liikennetapahtuma kuin onnettomuus. Tästä syystä on 

konfliktitietoja yritetty käyttää vaarallisten kohteiden löytä-
miseksi. 

Konfiiktimenetelmän soveltuvuutta liikenneturvallisuustyöhön 

on tutkittu ympäri maailmaa, myös Suomessa. Varmaa selvyyttä 

menetelmän käyttökelpoisuudesta Suomen olosuhteissa ei ole 

kuitenkaan saatu. Tämä tutkimus on pyrkinyt selvittämään näi-

tä kysymyksiä sekä kehittämään menetelmää Suomen oloihin so-

pivaksi. 

Tutkimuksen kenttätyövaihe tehtiin kesällä 1976, jolloin ke-

rättiin konfiikti-, liikennemäärä- sekä rakennetietoja yhteen-

sä 50 liittymästä. Analyysivaihetta on tehty useassa jaksossa 

käyttäen sekä ennen että jälkeen kenttävaihetta tapahtuneita 

onnettomuuksia. 

Tutkimuksessa käytetyt havainnoitsijat koulutettiin keskite-

tysti 2 	päivän aikana. Koulutukseen kuului sekä teoriaa että 

käytännön harjoittelua. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin etuajo-oikeutettua päätietä aja-

vien ajoneuvojen joutumista konfiiktiin. Kaikkiaan määritel-

tim ja laskettiin kandeksan erilaista konfiiktitilannetta: 

etuajokonflikti oikealta ( ), vasemmalta ( ? ) ja edestä 

vasemmalle ( 	) , peräänajokonflikti oikealle ( 	) ja va- 

semmalle ( 	), muu moottoriajoneuvokonfiikti (esim. konflik- 

tin kolmas osapuoli), liikennerikkomuskonfiikti (esim. sulku- 

viivan ylitys muulloin kuin toisen konfliktin yhteydessä) sekä 

kevyen liikenteen aiheuttamat konfliktit. 



Tarkasteltaessa konfiiktimäärien ja vastaavien onnettomuusmää-

rien välisiä yhteyksiä todettiin tilastollisesti merkitsevä yh-

teys etuajo-oikeustilanteissa oikealta ja vasemmalta, muissa 

moottoriajoneuvotilanteissa sekä kevytliikennetilanteissa. 

Muun tyyppiset tilanteet eivät osoittaneet yhteyttä. Konfiiktien 

kokonaismäärän ja onnettomuuksien kokonaismäärän välillä oli 

voimakkain yhteys. Samoille konfiiktityypeille kuin yllä pait-

si muille moottoriajoneuvokonfiikteille saatiin myös tilastol-

lisesti merkitsevät onnettomuusrnallit onnettomuuksien ennustami-

seen. Myös onnettomuuksien ja liikennemäärän ja varsinkin kon-

fiiktien ja liikennemäärän välillä havaittiin voimakas yhteys. 

Vertaamalla onnettomuuksien ja konfiiktien välisiä osamääriä 

voitiin todeta, että konfiiktitilanne todennäköisemmin päättyy 

onnettomuuteen joissakin liittymissä kuin toisissa ja toisaal-

ta, että eri konfiiktityyppien todennäköisyys päättyä onnetto-

rnuuteen eroaa suuresti toisistaan. 

Tarkastelemalla konfiiktien ja onnettomuuksien välistä yhteyttä 

rakenteellisilta ominaisuuksiltaan erilaisissa liittymissä 

todettiin, että jokaiselle liittymätyypille tulisi kehittää 

oma onnettomuusmalli pyrittäessä onnettomuuksien tarkkaan 

ennustamiseen. 

Tehtyjen tarkastelujen perusteella näyttäisi siltä, kuin on-

nettomuudet ja konfliktit eivät antaisi täysin samaa kuvaa 

tietyn liittymän turvallisuustilanteesta. 

Konfiiktimenetelmän luotettavuutta tutkittaessa todettiin, että 

havainnoitsijoita tulisi kouluttaa 3-4 päivää tarpeeksi yhte-

näisen havainnoinnin saavuttamiseksi. Luotettavien tulosten 

saamiseksi todettiin tarvitsevan 4-5 kandeksan tuntista havain-

nointipäivää. 

Saatujen tulosten perusteella konfliktimenetelmä näyttäisi 

soveltuvan tietyn liittymän kaikkien onnettomuuksien arvioi-

miseen mutta ei yksittäisten onnettomuustyyppien arvioimiseen. 



Arvioitaessa konf liktimenetelmän käyttökelpoisuutta liikenne- 

tekniikassa kokonaisuutena on huomioitava menetelmän tehokkuus 

esimerkiksi liittymien, sekä ajokustannuksiin että tienkäyttä-

jien tyytyväisyyteen vaikuttavien häiriötekijöiden paljastajana. 

Voidaan myös ajatella, että menetelmä antaa parempaa tietoa 

liikenneturvallisuustilanteesta kuin sattumanvaraisten onnetto-

muuksien analyysi. 



BESTMNING AV OLYCKSPOTENTIALEN 1 ANSLUTNINGAR MED HJXLP AV 

KONFL IKTMETODEN 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, trafikbyrn 

REFERAT 

Antalet trafikolyckor är ofta s litet, att det är svrt att 

dra tiliförlitiiga siutsatser om trafiksäkerheten. En konflikt, 

eller en hotfull situation, är en vanligare trafikhändelse 

än en olycka. Därför har man försökt använda konfliktuppgif-

ter för att hitta farliga ställen. 

Man har studerat konfliktmetodens tillämpningsmöjligheter i 

trafiksäkerhetsarbetet runt om i väriden, ocks i Finland. 

Ngon klarhet om metodens användbarhet ± finska förh&llanden 

har man dock inte ftt. Med denna utredning har man försökt 

utreda dessa frAgor och utveckla metoden s den lämpar sig 

för förhllandena 1 Finland. 

Utredningens fältarbete gjordes sommaren 1976. D samiade man 

in kanflikt-, trafikmängds- samt konstruktionsuppgjfter om 

sammanlagt 50 anslutningar. Uppgifterna har analyserats i 

fiera repriser och man har använt alyckor, sam skett bde 

före och efter fältarbetet. 

De observatörer, sam användes i utredningen skolades centralt 

under 2 1/2 dag. It skolningen ingick bide teon och praktisk 

öVning. 

1 utredningen beaktades konfliktsituationer, sam naot längs 

en förkörsberättigad primärväq körande fardon rkade ut för. 

Sammanlaqt definierades och räknades tta olika konfljktsjtua-

tioner: förkörsrättskonfljkt frn höger ( 	) , vänster ( 
och framifrn till vänster ( 	), upphinnaridekonfljkt till 
häger ( 	) och vänster ( 	), övrig motorfordonskonfljkt 

(t.ex. den tredje parten i en konflikt) , trafikförseelsekonf-

likt (t.ex. överskridning av spärrlinje utom 1 samband med 

ngon annan konflikt) samt konflikt förorsakad av GCM-trafik. 



D. man jämförde sambandet melian antalet konfiikter och an-

talet mDtsvarande oiyckor kunde man konstatera ett statistiskt 

signifikant samband i förkörsrättssituationerna frn höger 

och vänster, i övriga motorfordonssituationer och 1 iättrafik-

situationer (GCM-trafik). De övriga situationstyperna visade 

inte ngot samband.Det starkaste sambandet rdde meilan samt-

liga konfiikter och samtiiga oiyckor. För samma konfliktty--

per som ovan utom för övriga motorfordonskonflikter erhölis 
statistiskt signifikanta olycksmodeiler för prediktion av 

oiyckor. Ocks meilan oiyckorna och trafikmängden men spe-

clelit meilan konfiikterna och trafikmängden observerades 

ett starkt sambancl. 

Genom att jämföra kvoten meilan olycksantal och konfiiktan-

tai kunde man konstatera, att en konfiiktsituation sanno-

likare siutar i en oiycka i vissa ansiutn.ingar än 1 andra 

och 	andra sidan, att sannolikheten för olika konfliktty- 

per att siuta i en olycka avviker stort frn varandra. 

Genom att betrakta sambandet mellan konfiikter och olyckor 

i anslutningar med oiika trafiktekniska lösningar kunde man 

konstatera, att det borde utveckias en egen olycksmodell för 

varje typ av ansiutning, för att erhi1a en noggrann predik-

tion. 

P basen av utredningen verkar det som om oiyckorna och kon-

fiikterna inte skulle ge riktigt samma bild av en anslutnings 

trafiksäkerhetssituation. 

D konfliktmetodens tillföriitiighet studerades konstatera-

des, att observatörerna borde skolas i 3-4 dagar för att kun-

na uppn. en tiilräcklig enhetiighet. Det konstaterades att 

det behövs 4-5 ttatimmars ohservationsdagar för erhiiande 

av tiliförlitiiga resuitat. 

P basen av utredningens resultat ser det ut som om konflikt-

metoden skuiie iämpa sig för prediktion av en ansiutnings 

totala oiycksantai men inte för prediktion av enskiida olycks- 

typer. 



D man bedömer konfiiktmetodens användbarhet i trafiktekn±k 

som heihet bör man observera metodens effektivitet d det i 

t.ex. anslutningar gäller att avslöja störningsmoment, sam 

inverkar b&de p  körkostnaderna och p trafikanternas trivsel. 

Det kan ocks tänkas, att metoden ger bättre information on 

trafiksäkerhetssituationen än analys av de siumpartade olyckor-

na. 

1 	t 



DEFINING ACCIDENT POTENTIAL AT JUNCTIONS BY THE CONFLICT TECHNIQUE 

Roads and Waterways Administration - Traffic Division 

ABSTRACT 

The traffic accident volume is often so low that it is 

difficuit to make any statistically reliable conciusions 

about traffic safety. A conflict ie. a threatening situa-

tion is more comrnon traffic incident than an accident. There-

fore it has heen tried to use conflict data in order to find 

black spots. 

The validity of the conflict technique for traffic safety 

arrangernents has been researched ali over the world, also in 

Finland. Nevertheless, it has not been found out for certain 

whether the technique is applicable in Finnish conditions. 

This study is an effort to investigate these matters and 

develop the method in relation to Finnish conditions. 

The field work of the study took place in the summer of 1976 

when information on conflicts, traffic flow and structure 

of 50 junctions in ali was gathered. The anaiyzing has been 

carried out in several sections by usinq accidents occured 

both before and after the field work. 

The field observers of this study were trained intensively 

during 2 days. The training consisted of theoretical and 

practical exercises. 

Only conflicts with one or more vehicle on a main road were 

studied. In ali eight conflict situations were defined and 

counted: right-of--way conflicts frora right ( 	), left ( 

and oncoming to the left ( 	), rear end conflicts to the 

right ( 	) and to the left ( 	) , other motor vehicle 

conflicts (e.g. the third part in a conflict) ,traffic offence 

conflicts (e.g. passing a barrier line) and confiicts caused 

by pedestrians or bicycles. 

When exaraining the connections between confiict volumes and 



corresponding accident volumes it was discovered that there 

appears a statistically significant connection in right-of-

way situations from right and left, in other motor vehicle 

situations and in pedestrian or bicycle situations. Other 

kinds of situations did not indicate any connection. The 

strongest connection appeared between the total conflict volu-

me and the total accident volume. For the corresponding con-

flict types, excluding traffic offences, it was also accomp-

lished statistically significant accident modeis. It was 

as well discovered a strong connection between accidents 

and traffic flow and especially between conflicts and traffic 

flow. 

By comparing the quotients between accidents and conflicts 

it could be proved that in sorne junctions the conflicts will 

more probably resuit as accidents than in some others and on 

the other hand the probabilities that various conflict types 

will resuit in accident differ remarkably from each other. 

By exarctininq the connection between conflicts and accidents 

in various kinds of junctions it was discovered that for each 

particular junction type there ought to be deveioped an acci--

dent model of its own when trying to predict the accidents 

precisely. 

On the basis of these studies it looks as if accidents and 

conflicts do not give an exactly same idea of the traffic 

safety in a particular junction. 

When studying the reliability of the conflict method it was 

found that in order to gain observation homogenous enough 

the observers ought to be trained for 3-4 days. Is was proved 

that with the purpose of obtaining reliable results it is 

necessary to have 4-5 observation days, 8 hours each. 

On the basis of the results gained it iooks as if the confiict 

method is more suitable for analyzin ali the accidents in a 

particular junction but not for analyzing any particuiar 

accident types. 



However,you can not judge the usability of the conflict 

technique only on its capability of predicting accidents. 

You rnust also notice that the technique might reveal other 

disturbances in junctions e.g. capacity problems. You can 

also think that the technique gives better information of 

the state of safety than analyses of occasional accidents. 
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1. JOHDANTO 

Onnettomuuksien kasautumapisteiden vähentyessä ja onnettomuus- 
määrien pienentyessä on vaarallisten kohteiden löytäminen ja 
tilastollisten vertailujen teko vaikeutunut. Tapahtuneisiin 
onnettomuuksiin perustuvan tutkimuksen tiedonkeruuajasta tu-
lee yleensä pitkä (3-5 vuotta). Tänä aikana olosuhteet saat-
tavat lisäksi muuttua niin, että tutkimusaineiston vertailu- 
kelpoisuus huononee. Tutkittavan kohteen turvallisuutta kuvaa-
vien muuttujien esille saaminen kestää yleensä kauan ja tutki-
musaika venyy. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, 
kun halutaan tietää miten tietyssä kohteessa toteutetut toi-
menpiteet ovat vaikuttaneet liikenteen turvallisuuteen. Onnet-
tomuustilastot ovat myös yksityiskohtaisten tutkimusten kan-
nalta usein riittämättämiä ja saattavat aiheuttaa tutkimukseen 
vääristymiä ja epätarkkuuksia. 

On siis olemassa tarve löytää jokin toinen helposti mitatta-
vissa oleva suure, joka nopeammin ja varmemmin kuvaisi eri 
kohteiden turvallisuutta. On löydettävä "liikennetapahtuma", 
joka on yleisempi kuin onnettomuus, joka on nopeasti mitatta-
vissa tai laskettavissa ja joka riittävän hyvin kuvaa tarkkai-
lukohteen onnettomuuksia tai onnettomuuspotentiaalia. 

Voidaan ajatella, että seuraavat viisi liikennetapahtumaa 
ovat saman tapahtuman eriasteisia ilnienernismuotoja: /10/ 

1) konflikti 
- 	 2) lähes-onnettomuus 

3) omaisuusvahinkoihin johtanut onnettomuus 
• 	 4) varnmautumiseen johtanut onnettomuus 

5) kuolemaan johtanut onnettomuus 

Tapahtumat eroavat toisistaan esiintymistiheydeltään ja vaka-
vuusasteeltaan. Yleisimxnät ovat luonnollisesti lieviinmät ta-
pahtumat eli ns. konfiiktit, joilla yleensä tarkoitetaan ti-
lannetta, jossa joku ajoneuvo tavalla taikka toisella joutuu 
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väistämään toista ajoneuvoa. Konfiiktien esiintymistiheys on 

erään tutkimuksen /10/ mukaan jopa 80 000 kertaa niin yleinen 

kuin poliisin tietoon tulleiden onnettomuuksien. Toisen tut-

kimuksen /13/ mukaan joka 45 000. konfiikti päättyy onnetto-

muuteen. Konfliktit soveltuvat siis esiintymistiheydeltään 

huomattavasti onnettomuuksia paremmin tilastollisiin tarkas-

teluihin. Lähes-onnettomuudet ovat jo huomattavasti harvinai-

sempia tapahtumia. Niitä ei voi laskea tarkkailemalla tilan-

netta lyhyen aikaa vaan olisi turvauduttava haastatteluihin, 

jolloin tutkirnusaika venyy ja tietojen keruu on hankalampaa, 

epävarrnempaa ja kalliixnpaa. 

Konfiiktien määrä voidaan laskea liikennettä tarkkailemalla, 

mutta se vaatii havainnoitsijalta tarkkaavaisuutta ja tottu-

musta. Toinen vaikeus on, että eri tarkkailijat helposti tul-

kitsevat saman tilanteen eri tavalla. Nämä ongelmat voidaan 

kuitenkin suurimmaksi osaksi ratkaista kouluttamalla ja har-

jaannuttamalla havainnoitsijoita (kts. esim. /7/). Tämän tut-

kimuksen tavoitteena on selvittää myös näitä kysymyksiä. 

Tie- ja vesirakennuslaitos (TVL) on aikaisemmin osallistunut 

kolmeen tutkimukseen, joissa on käsitelty liittymien onnetto-

muuspotentiaalien määrittämistä tätä ns. konfiiktimenetelmää 

(Trafic Conflicts Technique) käyttäen /7, 10 ja 13/. Näiden 

tutkimusten avulla on kerätty paljon perustavaa laatua olevia 

tietoja konfliktimenetelmästä. Tutkimusten aineisto on kuiten-

kin ollut niin pieni, että konfliktien ja onnettomuuksien 

määrien välistä yhteyttä ei ole voitu selvittää riittävän 

tarkasti. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on siksi aikaisempia tutkimuk-

sia tarkemmin selvittää konfliktien ja onnettomuuksien välis-

tä yhteyttä ja mikäli yhteys osoittautuu riittävän voimakkaak-

si saattaa konfiiktitutkimusmenetelmä valmiiseen käyttörnuo-

toon. 

Konfiiktimenetelmä on ollut yleisen mielenkiinnon kohteena 

eri maissa sen ilineisten etujen takia. Sen käyttöön ottaminen 

"virallisessa" liikenneturvallisuustyössä on kuitenkin ollut 
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hidasta. Eräissä Yhdysvaltain osavaltiossa on menetelmää 

kuitenkin käytetty, koska kokemukset menetelmästä ovat olleet 

myönteisiä /2 ja 8/. Ruotsissa jotkut kaupungit käyttävät 

kaupunkiolosuhteisiin kehitettyä konfliktien tarkkailumene-

telmää liikenneturvallisuustyössään /4/ ja Suomessa VTT on 

tehnyt joitakin konfliktitutkimuksia. Menetelmää on Ruotsissa 

kehitetty myös maaseutuolosuhteisiin soveltuvaksi. 

2. KONFLIKTIMENETELM 

Konfliktimenetelmässä pyritään löytämään sellaisia tapahtu-

mia liikenneprosessista, jotka jonkun kriteerin perusteella 

ovat kriittisiä. Menetelmä on sovellutus yleisemmästä 

"critical -incident" -menetelmästä, jossa pyritään löytämään 

ja havaitsemaan sellaisia tapahtumia, jotka saattaisivat joh-

taa onnettomuuteen. Liikennetekniikan alalla on toistaiseksi 

sovellettu menetelmää vain liittymissä, mutta monet tutkijat 

toteavat menetelmän soveltuvan myös linjaosuuksien turvalli-

suuden arviointiin. 

Liittymässä tapahtuva konflikti on liikennetilanne, jota voi-

daan ehkä parhaiten kuvata käsitteellä "uhkaava tilanne". 

Yleisesti konfiikti on tilanne, joka johtaisi onnettomuuteen 

ellei jornpikumpi osallisista ajoneuvoista jarruttaisi tai 

väistäisi. Konfliktien tapahtumisen toteaa liittymässä oleva 

havainnoitsija, joten kyseessä on ko. havainnoitsijan subjek-

tiiviseen käsitykseen perustuva tapahtuma. 

Konfliktimenetelmän lienevät ensimmäisinä kehittäneet Perkins 

ja Harris /9/ Yhdysvalloissa General Motors:in tutkimuslabo-

ratoriossa vuonna 1967. Sitä ennen oli kuitenkin Mazzatenta 

/6/ samasta laboratoriosta yrittänyt soveltaa melkein-onnet-

tornuuskäsitettä, jota alettiin käyttää jo 1954. Hän on luul-

tavasti myös ensimmäinen, joka on käyttänyt meneteirnästä ni-

meä "Trafic Conflicts Technique". 
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Menetelmä kehitettiin kaupunkiolosuhteisiin. Vastaavanlaista 
menetelmää on Nyyssönen käyttänyt Suomessa vuonna 1972 tutki-
essaan psykologista etuaj 0-oikeutta kaupunkiolosuhteissa. 
Ensimmäinen yritys soveltaa menetelmää maaseutuolosuhteisiin 
tehtiin Suomessa samana vuonna TVL:ssä. Tutkijana oli Rauhala 
/10/. Sen jälkeen ovat vielä öljymäki 1974 /13/ ja Merilinna 
1975 /7/ niin ikään TVL:ssä kehittäneet menetelmää nimenomaan 
Suomen maaseutuolosuhteita, lähinnä yleisiä teitä, silmällä 
pitäen. 

Tähän mennessä kehitetyistä konfiiktimenetelmistä voitaneen 
erottaa kolme eri päätyyppiä, joista muut ovat sovellutuksia. 
Ensimmäinen näistä on Perkins'in ja Harris'in menetelmä, jos-
sa konflikteja on määritelty kaikkiaan 20 erityyppistä eri-
laisten ajotilanteiden mukaan. Konfiikteiksi katsotaan kaikki 
tapahtumat lievistä ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä hyvin 
vakaviin lähes-onnettomuustapauksiin. Konflikti todetaan jar-
ruvalojen syttyrnisenä tai väistöliikkeenä (myös kaistan vaih-
to). Menetelmä testattiin kolmen osavaltion yhteistyönä n. 
400:ssa liittymässä, jolloin todettiin, että onnettomuuksien 
ja konfiiktien määrät korreloivat keskenään. Tutkimuksessa 
päädyttiin siihen, että rekisteröimällä konflikteja saadaan 
samanlaisia tuloksia kuin onnettomuustietojen avulla ja että 
myös ennen-jälkeen tutkimuksissa saadaan konfiikteilla sama 
käsitys turvallisuudesta kuin onnettomuuksilla. Perkins'in 
ja Harris'in menetelmään perustuvat myös eräät muutkin tut-
kimukset, joissa yleensä on todettu, että inenetelmässä on 
eritelty liian monta erilaista konfiiktityyppiä (esim. Ezra 
Hauer, Kanada). Myös Rauhalan menetelmäsovellutus Suomessa 
perustuu Perkins'in ja Harristin  menetelmään. Rauhala eritte-
ii kuitenkin vain kymmenen erilaista konfliktityyppiä. Öljy-
mäen tutkimus Suomessa perustuu edelliseen ja siinä eritel-
tim enää kandeksan erilaista konfiiktityyppiä. Näissä molem-
missa tutkimuksissa aineisto on ollut liian pieni varruojen 
johtopäätösten tekoon. Rauhala sai kuitenkin onnettomuuksien 
ja konfiiktien väliseksi korrelaatioksi 0,87. öljyrnäki taas 
toteaa, että menetelmän pätevyys ei ole kovin hyvä eli että 
konfliktit kuvaavat onnettomuuspotentiaalia huonosti. Tässä 
raportissa selostettu tutkimus perustuu Rauhalan ja Öljymäen 



tutkimuksiin ja myös tässä tutkimuksessa on eritelty kaikki-

aan kandeksan erilaista konfiiktityyppiä. Tyypit eivät ole 

aivan samat kuin 5ljymäen tutkimuksessa. 

Toinen menetelmän päätyypeistä on kehitetty Englannissa Trans-

port and Road Research Laboratory:ssä (TRRL), jossa päätutki-

jana on ollut B R Spicer /11/. TRRL:n menetelmässä konfiiktit 

luokitellaan vakavuuden mukaan viiteen eri vakavuusasteeseen: 

1. Ennakoiva jarrutus tai kaistan vaihto (ei erityistä 

törmäysvaaraa) 

2. Hallittu jarrutus tai kaistanvaihto yhteenajon välttä-

miseksi (toimenpiteeseen runsaasti aikaa) 

3. Voimakas jarrutus, pysähtyminen tai kaistanvaihto 

yhteenajon välttämiseksi (ei aikaa hallittuun toimen-

piteeseen) 

4. Hätäjarrutus tai voimakas väistö yhteenajon välttä-

miseksi (päättyen hyvin-lähellä-onnettomuustilanteeseen 

tai vähäiseen onnettomuuteen) 

5. Hätätoimenpide, jota seuraa onnettomuus. 

TRRL:n menetelmää on käytetty useassa liittymässä Englannissa 

ja tulokset ovat positiivisia. Tulokset osoittivat läheistä 

yhteyttä onnettomuuksien ja vakavien konfiiktien (ryhmät 3-5 

yllä) välillä. Lievien konfiiktien (ryhmät 1 ja 2 yllä) todet-

tiin lähinnä kuvaavan ruuhkautumista tai yleensä suurta lii-

kennemäärää. Menetelmää on myös sovellettu Kanadassa Ministery 

of Transport:ssa ja verrattu muihin menetelmiin, joilla voi-

daan ennustaa onnettomuuksia liittymissä. Tulokset kyllä vah-

vistivat, että konfiiktien ja onnettomuuksien välillä on ole-

massa yhteys, mutta korrelaatio ei ollut kovin suuri. Tämän 

katsottiin johtuvan konfiiktien määritelmästä, jota sittemmin 

on yritetty kehittää. K Russam ja B E Sabey ovat Englannissa 

(TRRL:ssä) käyttäneet samaa menetelmää. 

Norjassa on käytetty sovellutusta TRRL:n menetelmästä /1/. 

Onnettomuuksien, konfiiktien ja liikenteen määrät tutkituissa 



liittymissä järjestettiin suuruusjärjestykseen ja todettiin, 
että yhteys muuttujien välillä oli merkittävä (tasa-arvoisis--
sa liittyrnissä merkitsevyystasolla 0,01 ja etuajo-oikeutetuis-
sa liittyrnissä tasolla 0,05). Laskemalla osittaista järjestys-
korrelaatiokerrointa todettiin, että liikennemäärä oli yhtä 
hyvä mitta liittymän vaarallisuudelle kuin konfiiktien määrä 
tasa-arvoisissa liittymissä. Konfliktit oli kuitenkin paras 
turvallisuusmitta etuajo-oikeutetuissa liittyrnissä. 

Kolmas menetelmän päätyyppi on kehitetty Ruotsissa Lundin 
teknillisessä korkeakoulussa Christer Hydn:in johdolla /3, 
4 ja 5/. Hydnin menetelmässä arvostellaan konfiiktin vaka-

vuutta sillä ajalla, jonka kuluttua onnettomuus tapahtuisi. 
Jos kandella tienkäyttäjällä on yhteentörrnäyssuunta, jompi-
kumpi (tai molemmat) havaitsee vaaran tietyssä vaiheessa ja 
ryhtyy jarruttamaan tai väistämään. Aika onnettomuuteen (TO = 
tid till olycka) on se aika, joka olisi kulunut siitä hetkes-
tä, kun jornpikumpi osallisista on reagoinut ja juuri ryhtynyt 
jarruttamaan tai väistämään, siihen hetkeen, jolloin osalli- 
set olisivat tulleet yhteentörmäyspisteeseen, jos inolenimat 
tienkäyttäjät olisivat jatkaneet muuttumattomalla nopeudella 
ja suunnalla. Konfiiktin TO-arvo on siis se jäljellä oleva 
aika, jonka osalliset voivat käyttää onnettomuuden estämi-
seen. Suuri TO-arvo tarkoittaa, että konfiikti ei ole vakava 
ja että osallisilla on runsaasti aikaa päättää miten reagoida. 
Pieni TO-arvo merkitsee vakavaa korifiiktia, jossa tarvitaan 
välitöntä toimenpidettä onnettomuuden estämiseksi. Menetel-
mässä on lähdetty siitä, että kukaan tienkäyttäjä ei tietoi-
sesti joudu konfliktiin, jonka TO-arvo auttaa tietyn kynnys- 
arvon. Konflikti, jonka TO-arvo on kynnysarvoa pienempi on 
määritelty vakavaksi konfiiktiksi. Jos TO-arvo saavuttaa tie-
tyn minimiarvon, joka ei enää riitä onnettomuuden estämiselle 
tapahtuu onnettomuus. Menetelmässä lasketaan vain vakavia 
konfiikteja. Tehdyt kokeilut antoivat vakavan konfiiktin kyn-

nysarvoksi 1,5 sekuntia kaupunkiolosuhteissa. 

On ilmeistä, että TO-arvo riippuu osallisten alkunopeuksista. 
Tämän takia edellä mainittu kynnysarvo ei sovellu maaseutu- 
olosuhteisiin. Käyttämällä henkilöitä, joilla oli suuri koke- 
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mus konfiiktien havainnoimisesta kaupunkiolosuhteissa arvioi-

tiin mitkä TO-arvot eri nopeuksissa vastaisivat niitten konf-

liktien vakavuusastetta, joiden TO-arvot kaupunkiolosuhteissa 

olivat 1,5 sekuntia. Tultiin siihen tulokseen, että nopeudes-

sa 40 km/h TO-arvo on 1,5 sekuntia ja nopeudessa 80 km/h 3,0 

sekuntia. Edelleen pääteltiin, että TO-arvo kasvaa suoravii-

vaisesti kyseisten nopeuksien välillä ja ulkopuolellakin. 

Näin voidaan, kun konfliktin osallisten alkunopeudet tiede-

tään, suoraan määrittää vakavan konfiiktin kynnysarvo. 

Maaseutuolosuhteita koskeva menetelmä on juuri kehitetty, 

eikä tuloksia näin määriteltyjen konfliktien ja onnettomuuk-

sien välisestä yhteydestä ole vielä julkaistu. Esitutkimuk-

sissa on kuitenkin todettu, että menetelmän pitäisi olla 

käyttökelpoinen myös maaseutuolosuhteissa. 

Kaupunkiolosuhteissa menetelmää on kokeiltu kaikkiaan 115:ssa 

liittymässä Malmössä ja Tukholmassa kolmessa eri tutkimus- 

vaiheessa. Konfiiktien ja onnettomuuksien välisiä yhteyksiä 

analysoitaessa on osoittautunut, että kandella muuttujalla 

on ratkaiseva merkitys. NäInä ovat kulkutapaa sekä nopeusta-

soa ja liittymätyyppiä kuvaavat muuttujat. Kulkutavan mukaan 

on eritelty konfiiktit a) kanden auton välillä sekä b) auton 

ja kevyen liikenteen edustajan välillä. 

Nopeuden ja liittymätyypin huomioon ottamiseksi on määritel-

ty käsitteet piennopeusliittymä (pnl) ja suurnopeusliittymä 

(sril). Piennopeusliittymässä sen suunnan ajoneuvojen keski-

nopeus, jossa nopeudet ovat suurimmat, on pienempi kuin 30 

km/h. Vastaavasti suurnopeusliittymissä keskinopeus on suu-

rempi kuin 30 km/h. Tämän perusteella on muodostettu kaksi 

tapahtumatyyppiä: 1) tilanteet, joissa mukana on kääntyvä 

(kää) ajoneuvo sekä tilanteet, joissa ajoneuvo ajaa suoraan 

piennopeusliittyinissä sekä 2) tilanteet, joissa ajoneuvo 

ajaa suoraan valo-ohjatuissa (vol) liittymissä ja suurnopeus-

liittymissä. Kun nämä yhdistellään edellä mainittuihin kah-

teen kulkutavan mukaiseen konfiiktityyppiin a) ja b) saadaan 

neljä eri yhdistelmää. Onnettomuuksien ja konfiiktien välistä 



yhteyttä on tutkittu näille yhdistelmille. Tulokset olivat 

kaikissa kolmessa tutkimusvaiheessa niin yhteensopivia, että 

ne on voitu yhdistää, jolloin saatiin seuraavat osamäärät 

onnettomuuksia/konfiikteja x i0 	(suluissa 90 % varmuus- 

välit) 

kaksi autoa auto ja kevyen 
liikenteen edustaja 

a) b) 

kää 	1) 3,2 14,5 

pnl (2,5-5,1) (12,5-17,4) 

vol 	2) 13,2 77,2 

snl (11,2-15,1) (64,8-91,9) 

Vaikka lähtökohta kaikissa mainituissa tutkimuksissa on se, 

että halutaan selvittää liittymän vaarallisuutta liikennettä 

tarkkailemalla, on eri tahoilla päädytty varsin poikkeavaan 

käytäntöön siitä mitä tapahtumia liittymässä todella tarkkail-

laan. Tämä tietysti aiheuttaa sen, että tulokset eivät ole 

täysin vertailukelpoisia kun on arvioitu konfiiktien ja onnet-

tomuuksien välistä yhteyttä. Sama vaikutus on sillä, että 

joissakin tutkimuksissa konfiikteja on verrattu vain henkilö-

vahinko-onnettomuuksiin (ainakin Norjan ja Ruotsin tutkimuk-

sissa) ja toisissa taas kaikkiin onnettomuuksiin (esim. suo-

malaiset). Lisäksi onnettomuusraportoinnin luotettavuus var-

masti vaihtelee maasta toiseen. Tästä syystä ei varmuudella 

voida sanoa, että liikenteessä havaittujen konfiiktien ja ra-

portoitujen onnettomuuksien välillä ei yleensä olisi yhteyttä 

vaikka eräät tulokset niin osoittaisivatkin. Saattaa hyvin 

olla, että konfiiktien määritelmä on huono, onnettomuustilas-

to on puutteellinen tai, että verrataan vääräntyyppisiä konf -

likteja vääräntyyppisiin onnettomuuksiin (vakavuusasteeltaan 

erilaisia) 

Lyhyenä yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että useimmis-

sa tutkimuksissa on löydetty tilastollisesti merkitseva yhteys 

tapahtuneiden onnettomuuksien ja havaittujen konfliktien vä-

lillä ja että konfiiktimenetelmään yleensä on suhtauduttu op-

timistisesti. 



3. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

3,1 Tavoitteet 

Suomessa tähän asti tehty tutkimustyö on antanut paljon pe-

rustietoa konfliktimenetelmästä. 

Ulkomaisia tutkimustuloksia ei suoraan voida soveltaa Suomen 

oloihin eri maiden olosuhteiden erojen takia. Kotimaisilla 

tutkimuksilla ei ole toistaiseksi riittävän tarkasti selvi-

tetty konfiiktien ja onnettomuusmäärien välistä yhteyttä. 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää konfiiktimene-

telmän soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin sekä mikäli mene-

telmä osoittautuu riittävän luotettavaksi saada riittävästi 

perustietoa menetelmän käyttöohjeiden laatimiseksi. Tutkimuk-

sen pääpaino on liikenneonnettomuuksien ja konfliktien väli-

sen riippuvuuden sekä menetelmän luotettavuuden selvittämi-

sessä. Samalla on tarkoitus selvittää myös liikenne- ja konf -

liktimäärjen välistä riippuvuutta. Tutkimuksessa kehitetään 

myös onnettomuusrnalli, jossa selittävinä muuttujina käytetään 

konfiikti- ja liikennemäärätietoja sekä eräitä liittymän fyy-

sisiä tekijöitä. Tutkimuksen on lisäksi tarkoitus luoda pohja 

menetelmälle, jonka avulla voitaisiin määritellä liikennetur-

vallisuuden kannalta edullisimmat parannustoimenpiteet eri 

tapauksissa. 

3.2 Määritelmät 

Konfliktilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tilannetta, 

joka johtaisi onnettomuuteen, ellei suoraan ajava, etuajo-

oikeutettu ajoneuvo suorittaisi jarrutusta tai väistöä. On 

huomattava, että on tarkkailtu vain päätietä ajavien käyttäy-

tymistä. Tilanteita, joissa sivutieltä tuleva on jarruttanut 

tai väistänyt ei tässä tutkimuksessa ole katsottu konflik-

teiksi ellei päätietä ajava ole reagoinut tilanteeseen. 

Tutkimuksen alkuvaiheessa oli tarkoitus laskea vakavia ja 

lieviä konfiikteja erikseen. Vakavalla konfliktilla tarkoite- 
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taan silloin sellaista tilannetta, jossa suoraan ajavan ajo-

neuvon kuljettaja joutuu suorittamaan ennalta odottamattoman 

lukkojarrutuksen tai väistön. Väistö katsotaan ennalta odot-

tamattomaksi, mikäli se alkaa aikaisintaan 1,5 sekuntia ennen 

mandollista törmäystä. Vakavalle konfiiktille on luonteen-

omaista se, että osalliset eivät näytä täysin hallitsevan ti-

lannetta. 

Tutkimuksessa osoittautui, että vakavat konfiiktit ovat hy-

vin harvinaisia, joten alalyysivaiheessa kaikki konfiiktit 

on käsitelty yhdessä. Lieväksi konfliktiksi katsotaan kaikki 

ne konfliktit, jotka eivät ole vakavia. Lieville konfiikteil-

le on ominaista, että mandollisen onnettomuuden välttäminen 

tapahtuu hallitusti ja että siihen on yli 1,5 sekuntia aikaa. 

Jarrutukset todetaan jarruvalojen syttymisenä ja väistöiiik-

keet ovat rauhallisia. 

Perustyyppinsä mukaan konfliktit jaetaan kolmeen luokkaan: 

moottoriajoneuvokonfliktit, liikennerikkomuskonfliktit ja 

kevyen liikenteen konfliktit. 

Moottoriajoneuvokonfliktit määritellään sellaisiksi konflik-

teiksi, joissa on osallisina vain moottoriajoneuvoja. Tässä 

yhteydessä myös mopot luetaan kuuluviksi moottoriajoneuvoi-

hin. Moottoriajoneuvokonfiiktit jaetaan kuuteen alatyyppiin, 

jotka ovat: 

- etuajokonflikti oikealta 

- etuajokonflikti vasemmalta 

- etuajokonflikti edestä 

- peräänajokonflikti oikealle 

- peräänajokonflikti vasemmalle 

- muu moottoriajoneuvokonflikti 

Alatyypit selviävät lähemmin liitteen 1 kuvista 1-8. 

Moottoriajoneuvokonfiikti tapahtuu silloin, kun suoraan ajava 

ajoneuvo joutuu jarruttamaan tai väistämään välttääkseen yh-

teen ajon toisen ajoneuvon kanssa. Jos väistäminen voi tapah- 
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tua omalla ajokaistalla, ei tapausta kuitenkaan luokitella 

konfiiktiksi. 

LiikennerikkomuskOnfi iktiksi lasketaan kaistanvaihto ii ittymäs-

sä ja sulkuviivaylitykset. Vain suoraan ajavien moottoriajoneu-

vojen liikennerikkomuskonfiiktit rekisteröidään. Mikäli liiken-

nesääntöjen vastainen kaistan vaihto tai reunaviivan ylittämi-

nen liittymässä tapahtuu siksi, että ajoneuvo joutuu johonkin 

etuajokonfiiktiin (liitteen 1 kuvat 1-3) , ei tapausta rekiste-

röidä liikennerikkomuskonfliktiksi vaan asianmukaiseksi moot-

toriajoneuvokonfiiktiksi. Sen sijaan kummassakin peräänajokonf-

liktitilanteessa (liitteen 1 kuvat 4 ja 5) jarruttamatta väis-

täminen liikennesääntöjen vastaisesti luetaan liikennerikkomus-

konfiiktiksi. 

Kevyen liikenteen konf.liktissa moottoriajoneuvo ja joko jalan- 

kulkija, pyöräilijä tai mopoilija joutuvat keskenään konflikti- 

tilanteeseen. 

3.3 Havainnoitsijoiden koulutus 

Ennen varsinaisen kenttätutkimuksen aloittamista havainnoit-

sijat koulutettiin keskitetysti TVH:ssa. Koulutus muodostui 

sekä teoreettisesta että käytännöllisestä osasta ja kesti 

yhteensä 2 4 päivää. Teoreettisessa osassa esiteltiin tutki-
musprojektia ja -ohjelmaa, sekä käytiin läpi konfiiktien mää-

rittely. Käytännöllisessä osassa suoritettiin havainnointiko-

keita kentällä. Tarkoituksena oli harjaannuttaa laskijoita 

sekä testata miten hyvin eri laskijoiden tulokset vastasivat 

toisiaan. Havainnointikokeiden jälkeen tulokset käytiin läpi 

yhdessä ja selvennettiin tulkintakysymyksiä. Koulutusohjelma 

on esitetty liitteessä 2. 

Koulutuksen tavoitteena oli, että laskijoiden tulisi havaita 

konfiikteja samassa liittymässä yhtäaikaa sellaisella tark-

kuudella, että kaikkien havaintojen perusteella laskettu 95 % 

luottamusväli konfiiktiluvulle pitäisi olla pienempi kuin 

10 % samojen havaintojen keskiarvosta. 
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3.4 Kerätyt tiedot 

Ulkomaisiin kokemuksiin perustuen /8/ arvioitiin, että noin 

50:n liittyrnän otos olisi tarkoituksenmukainen tarpeeksi 

suurta tutkimusaineistoa varten. Tutkimukseen valittiin näin 
ollen 10 liittymää jokaisesta viidestä eteläisimmästä tie- 

ja vesirakennuspiiristä eli Uudenmaan, Turun, Hämeen, Kymen 

ja Mikkelin piiristä. Mukaan valittiin myös onnettoinuusalt-

tiita liittymiä. Liittymät on lueteltu liitteessä 3 ja mer-

kitty karttaan liitteessä 4. 

Kenttätutkimuksissa laskettiin kussakin lii.ttymässä konflik-

tien määrä tyypeittäin sekä liikenneniäärä ajosuunnittain. 

Lisäksi kerättiin tietoja liittymien tärkeimmistä fyysisistä 

ominaisuuksista: 

- liittymisnäkemät 

- pysähtymisnäkemät 

- poikkileikkausmitat 

- päällysteen kunto 

- ajoratamaalausten kunto 

- nopeusrajoitus 

- liittyinästä varoittavat liikennemerkit 

- liittymän kanavointi 

- erilliset kääntymiskaistat 

- kevyen liikenteen järjestelyt 

- etuajo-oikeussuhteet 

Näiden tietojen lisäksi kerättiin TVH:n onnettomuustilastosta 

kaikki tutkimusliittymissä vuosina 1973-78 tapahtuneet onnet-

tomuudet ja ryhmiteltiin niitä vastaavanlaisiin luokkiin kuin 

konfiiktit. Tutkimuksessa yritettiin myös käyttää vakuutus- 

yhtiöiden vahinkotilastosta saatavia onnettomuustietoja hy-

väksi, mutta kävi ilmi (kuten toisessakin tutkimuksessa/12/), 

että onnettomuuksien tarkka tapahtumapaikka ei ollut tilastos-

sa luotettava, joten näiden tietojen käytöstä luovuttiin. 

3.5 Laskennan toteutus 

Kenttätutkirnus suoritettiin kesällä 1976. Jokaisessa liitty-

mässä suoritettiin laskenta kolmena päivänä etukäteen määrä-

tyn tutkimusohjelrnan (kts. liite 5) mukaisesti. Tutkirnuspäi- 
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viä olivat vain tiistait, keskiviikot ja torstait. Ohjelmassa 
esitetystä liittymien järjestyksestä ei poikettu. 

Kenttätutkimuksissa käytetty tutkimusryhmä muodostui kandes-

ta havainnoitsijasta, jotka sijoittuivat liittymän pääsuun-
tien varteen liitteen 6 kuvan osoittainiin paikkoihin noin 

sadan metrin päähän sivutiestä. Havainnoitsijoiden piti mah-
dollisuuksien mukaan sijoittua paikkaan, josta autoilijat 
eivät heitä huomaisi. Kullakin piirillä oli yksi tutkimusryh-

mä käytettävissään. 

Yhden tutkimuspäivän (tiistai, keskiviikko tai torstai) oh-
jelma oli aina sama. Päivä jaettiin neljään havainnointijak-

soon (kts. liite7) 7.30-9.30, 10.00-12.00, 13.30-15.30 ja 
16.00-16.30. Kanden havainnointitunnin jälkeen oli siis aina 
vähintään puolen tunnin tauko. Tutkimuspaikalle saavuttiin 
klo 7.00, jotta ehdittiin valita tarkkailupaikka kunnolla. 
Tauoilla sekä havainnoinnin jälkeen tehtiin muut tarpeelliset 

mittaukset. 

Konfiiktit laskettiin työlomakkeelle (liite 8) "tukkimiehen 
kirjanpidolla" ja liikennemäärät risteyslaskentalaitteella. 

Laskenta tehtiin puolen tunnin jaksoissa, joiden jälkeen tie-

dot aina siirrettiin tutkirnuslomakkeelle (liite 9) . Mikäli 
liittymä oli niin vilkas, että tietojen siirtäminen tutkimus-
lomakkeeseen laskennan kestäessä oli liian vaikeaa havain-
noitsija piti lyhyen tauon, jolloin tutkimusohjelma siirtyi 

vastaavasti. Oli huolehdittava siitä, että yksi havainnointi- 

jakso oli aina täsmälleen 30 minuutin pituinen. 

Liittymän fyysiset ominaisuudet kerättiin liitteessä 10 näh-

täviin lomakkeisiin. Liitteessä 11 olevan lomakkeen avulla 

tiedusteltiin havainnoitsijan käsitystä liittymän turvalli-
suustilanteesta (liitteessä on myös lyhyt yhteenveto tulok-

sista). Jokaisena kolmena tutkimuspäivänä valokuvattiin tut-

kittava liittyrnä jokaisesta tulosuunnasta ja valokuvat lii-

tettiin tutkimusaineistoon. 

Tutkimuksen loppuvaiheessa havainnoitsijoilta vielä kysyt-

tiin heidän mielipiteensä laskennan eri vaiheista ja toteu-
tuksesta liitteen 12 kaavakkeella (liitteessä myös yhteenveto 

tuloksista) 
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4. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

4.1 Käytetyt muuttujat 

Konfiiktit laskettiin erikseen päätien molemmissa tulosuun-

nissa. Muuten konfiiktimuuttujat ovat täysin yhteneviä edel-

lä esitetyn konfiiktien tyyppijaotuksen kanssa. Suuremman 

aineiston ja paremman tilastollisen pätevyyden aikaansaami-

seksi on kuitenkin eri tulosuuntien konfliktit laskettu yh-

teen (kts. liite 13). 

Koska konfiiktien määrä vaihtelee jonkin verran päivästä 

toiseen on kolmen laskentapäivän keskiarvoa käytetty konf-

liktilukuna tarkasteluissa. 

Liikennemäärät laskettiin ajoneuvoliikenteen osalta kaikissa 

ajosuunnissa. Kevyttä liikennettä laskettaessa ei huomioitu 

kääntymisiä. Samasta syystä ja tavalla kuin konfiiktien koh-

dalla vastaavat liikennevirrat vastakkaisista suunnista on 

laskettu yhteen ja lopullisena arvona on käytetty kolmena 

päivänä saatujen tulosten keskiarvoa (kts. liite 13) 

Onnettomuusaineistoa kerättäessä eriteltiin kuolemaan, vam-

mautumiseen ja omaisuusvahinkoihin johtaneet onnettomuudet. 

Vaikka käytettävissä oli kuuden vuoden onnettomuusaineisto, 

onnettomuuksien määrä kuitenkin osoittautui riittämättömäksi 

vakavuuden mukaan jaoteltuun onnettornuustyypittäiseen tarkas-

teluun. Sen takia kaikki vakavuusasteet on käsitelty yhdessä. 

Siitä huolimatta onnettomuusaineisto jäi muutamassa konfiikti-

tyypissä liian pieneksi tilastolliseen tarkasteluun (kts. lii-

te 13). Edellä mainitut muuttujat selviävät tarkemmin liit-

teen 13 muuttujaluettelosta. 

Tässä tutkimuksessa on eri tyyppisiä onnettomuuksia pyritty 

selittämään muutamien muuttujien avulla (kts. liite 14). 

Liitteessä oleva luettelo niistä muuttujista, jotka eniten 

vaikuttavat eri tyyppisiin onnettomuuksiin tehtiin päättele-

mällä. Liitteessä esitettyjen uusien muuttujien ja onnetto-

muuksien väliset korrelaatiokertoimet laskettiin onnettomuus-

tyypeittäin vuosina 1973-77 tapahtuneista onnettomuuksista. 
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Lisäksi laskettiin onnettomuuksien ja liitteen 14 uusien 

muuttujien väliset korrelaatiokertoimet vuosina 1976-78 ta-

pahtuneiden onnettomuuksien mukaan. Edellisessä tapauksessa 

on tarkoituksena ollut selvittää miten hyvin konfiiktit yleen-

sä selittävät onnettomuusmääriä, jälkimmäisessä tapauksessa 

on pyritty selvittämään miten hyvin konfiiktien avulla pysty-

tään ennustamaan montako onnettomuutta tietyssä liittyrnässä 

tulee tapahtumaan tulevina vuosina. Vuosien 1976-78 onnetto-

muusaineistoa käyttäen laskettiin muutamia malleja, joissa 

onnettomuuksia on selitetty paitsi konfliktien määrällä myös 

liikenteen määrällä. Myös muuttujien ja onnettomuuksien väli-

set yhteiskorrelaatiokertoimet laskettiin. 

4.2 Onnettomuuksien ja konfiiktien välinen riippuvuus 

4.2.1 Kaikki konfiiktit 

Kaikkien onnettomuuksien ja kaikkien konfliktien välinen 

korrelaatio on varsin tyydyttävä menetelmän luotettavuuden 

kannalta. Kun vertaa vuonna 1976 laskettuja konflikteja kol-

mena edeltävänä vuonna, samana vuonna ja yhden vuoden jälkeen 

(1973-77) tapahtuneisiin onnettomuuksiin on korrelaatioker-

roin 0,575, T-arvo on 4,87 (n=50). Muuttujien välinen korre-

laatiokerroin poikkeaa siis tilastollisesti erittäin merkit-

sevästi nollasta (merkitsevyystasolla 0,001). Tuloksen perus-

teella näyttäisi siis oikeutetulta selvittää tietyn liitty-

män turvallisuustilannetta konfiikteja laskemalla. Tulokset 

kaikkien onnettomuuksien osalta ja onnettomuustyypeittäin 

on esitetty liitteessä 15. Liitteessä 16 on tulos esitetty 

graafisesti. 

Jos vuonna 1976 laskettuja konflikteja vertaa laskentavuonna 

ja kahtena seuraavana vuonna tapahtuneisiin onnettomuuksiin 

(1976-78) on korrelaatio vielä huomattavasti suurempi eli 

0,872, T-arvo on 9,85 (n=47) joten korrelaatiokerroin poik-

keaa edellistä vielä merkitsevämmin nollasta (merkitsevyys-

taso 0,001). Tämän mukaan näyttäisi siltä kuin konfiiktimene-

telmällä paremmin pystyttäisiin ennustamaan tulevia onnetto-

muuksia kuin selittämään jo tapahtuneita onnettomuuksia. Saa-

tu tulos on sinänsä kannustava, sillä konfiiktimenetelmän 



16 

eräänä tärkeimpänä tavoitteenahan on juuri luoda mandolli-

suus tulevien onnettomuuksien riittävän luotettavaan ennus-

tamiseen. Toisaalta on tietysti kysyttävä mistä tämä ero eri 

vuosina tapahtuneisiin onnettomuuksiin verrattaessa johtuu. 

Kysymykseen ei ole kovin yksinkertaista vastata, mutta yksi 

syy saattaa olla, että vuosien 1973-77 onnettornuuksiin ver-

rattaessa ei ole pystytty karsimaan pois niitä liittymiä, 

joissa mainittujen vuosien aikana mandollisesti on tehty 

merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Vuosien 1976-78 onnet-

tomuuksiin verrattaessa kolme liittymää on jätetty tarkaste-

lusta pois sen takia, että niissä on tehty niin suuria raken-

teellisia muutoksia vuosina 1976-78, että ne varmasti vaikut-

tavat onnettomuusmääriin. Toinen seikka, joka saattaa vaikut-

taa eroon on, että vuoden 1978 alussa onnettomuuksien rapor -

tointisysteemiä on muutettu, mikä lienee lisännyt tilaston 

kattavuutta jonkin verran. Voisi myös ajatella, että onnet-

tomuuksien yleinen väheneminen on vaikuttanut tulokseen. 

Konfliktien ja onnettomuuksien välistä korrelaatiota t.arkas-

teltaessa on syytä muistaa myös muita tekijöitä, jotka saat-

tavat vaikuttaa tähän riippuvuus-suhteeseen. Tällaisia ovab 

ennen kaikkea liikennemäärät, mutta myöskin liittymän fyysi-

set ominaisuudet. Kaikkien konfliktien ja ajoneuvoliikenteen 

kokonaismäärän (laskettu kesällä 1976 samanaikaisesti kuin 

konfiiktit) välinen korrelaatio onkin suuri (0,846) samalla 

kun myös kaikkien onnettomuuksien ja ajoneuvoliikenteen koko-

naismäärän välinen korrelaatio on suuri (vuosien 1973-77 on-

nettomuuksilla 0,520 ja vuosien 1976-78 onnettomuuksilla 

0,817). Koska on ilmeistä, että liikennemäärä selittää sekä 

onnettomuuksia että konfiikteja varsin hyvin, voitaisiin 

ajatella, että konfliktien selitysvoimakkuus onnettomuuksis-

sa johtuisi siitä. Tehtyjen analyysien perusteella on vaikeaa 

sanoa onko asianlaita näin. Joka tapauksessa selityslisä, 

jonka konfiiktit tuovat malliin, jossa onnettomuuksia seli-

tetään liikennemäärän ja konfliktien avulla on vain 6 %:n 

luokkaa. Vastaavasti liikennemäärän antama selityslisä on 

noin 4,5 %. Korrelaatiokerroin mallissa on 0,854. Konflik-

tien T-arvo on 3,17 ja liikennemäärän 2,76. Konfiiktien mer-

kitys selittäjänä on siis mallissa tärkeämpi, mutta kummatkin 
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selittäjät ovat tilastollisesti merkitseviä tasolla 0,01 

(n=47, vuoden 1976-78 onnettomuudet). 

4.2.2 Konfliktit oikealta 

Kaikista esitellyistä konfliktityypeistä konfiiktit, joissa 

sivutieltä oikealta tuleva ajoneuvo on joutunut konfiiktiin 

("häirinnyt") päätietä ajavan ajoneuvon kanssa, korreloivat 

kaikista konfiiktityypeistä parhaiten vastaavien onnettomuuk-

sien kanssa. Verrattaessa vuosien 1973-77 onnettomuuksiin 

korrelaatio on 0,622 (T-arvo 5,49, n=50) , joten korrelaatio- 

kerroin eroaa tilastollisesti erittäin rnerkitsevästi nollasta 

(tasolla 0,001). Korrelaatio on vastaavasti 0,705 (T-arvo 

6,66, n=47, merkitsevä tasolla 0,001), kun konflikteja ver-

rattiin vuosien 1976-78 onnettomuuksiin (kts. liite 15) 

Tulosten perusteella tuntuisi varsin luotettavalta ennustaa 

tämän tyyppisten onnettomuuksien määrää vastaavanlaisten konf-

liktitilanteiden avulla. 

Jos konfiiktien lisäksi käytetään sivuteiden tai päätien lii-

kennemäärää selittäjinä ovat korrelaatiot 0,706 tai 0,709 

(1976-78 onnettomuudet). Selityslisä on siis hyvin pieni. 

Lisäksi liikennemäärien T-arvot (0,42 ja 0,75, n47) ovat 

niin pieniä, että ne eivät ole mallissa tilastollisesti mer-

kitseviä. 

4.2.3 Konfiiktit vasemmalta 

Tilanteet, joissa päätietä ajavan (!Ihäiritynfl)  ajoneuvon kan-

nalta vasemmalta sivutieltä tuleva ajoneuvo aiheuttaa konf-

liktin eivät korreloi vastaavien onnettomuuksien kanssa yhtä 

hyvin kuin edellä käsitellyissä tilanteissa oikealta. Verrat-

taessa vuosien 1973-77 onnettomuuksiin, korrelaatio on vain 

0,115 (T-arvo 0,58, n=50), joten korrelaatiokerroin ei eroa 

tilastollisesti merkitsevästi nollasta. Sen sijaan korrelaa-

tio on 0,594 (T-arvo 4,96 n=47, merkitsevä tasolla 0,001), 

kun konflikteja vertaa vuosina 1976-78 tapahtuneisiin onnet-

tomuuksiin (kts. liite 15). Tämä varsin huomattava ero kor-

relaatiossa verrattaessa eri aikavälien onnettomuuksiin ei 
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ole tässä yhteydessä selvitelty. Edellä kaikkien konfiiktien 

kohdalla mainitut seikat voivat tietysti päteä tässäkin yh-

teydessä, mutta miksi ne eivät silloin vaikuttaisi myös edel-

lisessä ryhmässä. 

Kuten edellisessä ryhmässä liikennemäärän antama selityslisä 

on hyvin pieni eikä sen selitysvoimakkuus ole tilastollises-

ti merkitsevä. 

4.2.4 Konfiiktit edestä vasemmalle 

Konfliktit, jotka aiheutuvat ajoneuvoista, jotka lähestyvät 

päätietä vastakkaisesta suunnasta kuin "häiritty" ajoneuvo 

ja kääntyvät vasemmalle "häirityn" ajoneuvon eteen korreloi-

vat melko huonosti vastaavien onnettomuuksien kanssa. Verra-

tessa vuosien 1973-77 onnettomuuksiin korrelaatiokerroin on 

0,254 (T-arvo on 1,82 n=50) ja verrattaessa vuosien 1976-78 

onnettomuulcsiin korrelaatio on 0,161 (T-arvo 1,09, n47). 

Konfiiktit eivät siis erityisen hyvin selitä onnettomuuksia 

eikä korrelaatiokerroin kummassakaan tapauksessa eroa tilas-

tollisesti merkitsevästi nollasta (kts. liite 15). 

Korrelaatio lisääntyy hyvin vähän, vaikka malliin lisätään 

päätien suoraan ajavien ja vasemmalle kääntyvien yhteenlas-

kettu määrä selittäjänä. Korrelaatio ei silti eroa tilastol-

lisesti merkitseväksi noilasta. 

4 .2.5 Peräänajokonfliktit 

• 	Peräänajokonfliktit selittävät huonoimmin vastaavia onnetto- 

muuksia. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että on vaikeaa arvi- 

- 	oida milloin kanden peräkkäisen ajoneuvon välillä todella on 

"vaaratilanne" eli konflikti ja milloin on kysymys vain vauh-

din hiljentämisestä ennaltaehkäisevästi. 

Peräänajokonfliktit on jaettu tapauksiin, joissa ensimmäinen 

ajoneuvo on kääntymässä oikealle ja tapauksiin, joissa se on 

kääntymässä vasemmalle. Onnettomuuksia on verrattu sekä vuo-

sien 1973-77 onnettomuuksiin, että vuosien 1976-78 onnetto-

muuksiin. Yhdessäkään tapauksessa korrelaatiokerroin ei eroa 



tilastollisesti merkitsevästi nollasta (kts. liite 15) 

Peräänajo-onnettornuuksia ei nähtävästi pystytä selittämään 

vastaavantyyppisillä konflikteilla ainakaan niin kuin ne on 

määritelty tässä tutkimuksessa. 

Ajankohtaisten ajosuuntien liikennemäärien (päätien suoraan 

ajavat ja joko oikealle tai vasemmalle kääntyvät) ottaminen 

mukaan selittäjänä parantaa elitysastetta ja korrelaatiota 

hieman enemmän kuin edellisissä ryhmissä, mutta liikennemää-

ränkään korrelaatiokerroin ei eroa tilastollisesti merkitse-

västi nollasta. 

4.2.6 Muut moottoriajoneuvokonfiiktit 

Niin sanottuun "muut moottoriajoneuvokonfiiktit" ryhmään 

kuuluvat muut moottoriajoneuvojen väliset konfiiktit kuin 

edellä mainitut ja liikennerikkomusten yhteydessä syntyneet 

konfliktit. 

Ryhmän konfiiktit selittävät vastaavia onnettomuuksia jonkin 

verran paremmin kuin peräänajokonfliktit. Korrelaatiokertoi-

met ovat 0,177 vuosien 1973-77 onnettomuuksiin verrattaessa 

ja peräti 0,517 vuosien 1976-78 onnettomuuksiin verrattaessa. 

Vastaavat T-arvot ovat 1,25 (n=50) ja 4,05 (n=47), joten vii-

meksi mainittu korrelaatiokerroin eroaa tilastollisesti erit-

täin merkitsevästi nollasta (0,001:n merkitsevyystasolla) 

edellinen ei (kts. liite 15) . Pienellä varauksella voitaneen 

todeta, että muita onnettomuuksia voidaan ennustaa riittävän 

luotettavasti vastaavien konfliktien avulla. 

Päätien liikennemäärän käyttäminen toisena selittäjänä lisää 

selvästi korrelaatiota, joka nousee 0,669:ään. Ainoastaan 

liikennemäärän vaikutus onkin mallissa tilastollisesti mer-

kitsevä, (tasolla 0,001). Jos vielä kolmantena selittäjänä 

käytetään liikennerikkoinuskonflikteja korrelaatio nousee 

0,701:een, mutta silloinkin vain liikennernäärän vaikutus on 

tilastollisesti merkitsevä (tasolla 0,001). Konfiiktien mer-

kitys ei ole kummassakaan tapauksessa tilastollisesti merkit-

sevä. 
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4.2.7 Kevyen liikenteen konfiiktit 

Kevyen liikenteen aiheuttamat konfiiktit korreloivat suhteel-

lisen hyvin vuosina 1973-77 tapahtuneiden kevyen liikenteen 

onnettomuuksien kanssa, mutta ei niin hyvin vuosina 1976-78 

tapahtuneiden onnettomuuksien kanssa. Korrelaatiokertoimet 

ovat 0,384 ja 0,188, T--arvot ovat 2,88 (n=50) ja 1,28 (n=47) 

Ensimmäisessä tapauksessa korrelaatiokerroin eroaa tilastol-

lisesti merkitsevästi nollasta (0,01:n merkitsevyystasolla), 

mutta toisessa tapauksessa ei (kts. liite 15). Kevyen liiken-

teen onnettomuuksia voitaneen kuitenkin jokseenkin luotetta-

vasti ennustaa kevyen liikenteen konfiiktien avulla vaikkakin 

eri aikavälien tulokset poikkeavatkin toisistaan. 

4.2.8 Liikennerikkomuskonfiiktit 

Liikennerikkomusten yhteydessä syntyneet konfliktit selittä-

vät melko huonosti liikenrierikkomusten yhteydessä tapahtu-

neita onnettomuuksia. Tämä johtunee siitä, että kenttähavain-

noinnin yhteydessä on vaikeaa havaita ja arvioida milloin ky-

seessä on liikennerikkomus. Tällöin tulkinnat saattavat vaih-

della henkilö henkilöltä. Toiseksi on vaikeaa jälkeenpäin on-

nettomuusilmoitusten perusteella selvittää onko onnettomuus 

tapahtunut liikennerikkomuksen yhteydessä tai ei. 

Liikennerikkomuskonfiiktien ja vastaavien onnettomuuksien 

välinen korrelaatio oli vuosien 1973-77 onnettomuuksiin ver-

rattaessa 0,262 ja vuosien 1976-78 onnettomuuksiin verratta-

essa 0,126, (T-arvot olivat 1,88 n=50 ja 0,83 n=47). Liiken-

nerikkomuskonfiiktien korrelaatiokerroin siis ei eroa tilas-

tollisesti merkitsevästi nollasta (kts. liite 15) Kokonais-

liikennemäärän käyttäminen toisena selittäjänä ei juuri paran-

na korrelaatiota eikä kumpikaan selittäjä ole mallissa ti-

lastollisesti merkitsevä. 
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4.3 Muita korrelaatioita 

4. 3. 1 Onnettomuude b 

Kaikki rekisteröidyt onnettomuudet korreloivat paremmin kaik-

kien havaittujen konfiiktien kanssa kuin lasketun kokonais-

liikennemäärän kanssa molempien aikavälien (1973-77 ja 1976-78) 

onnettomuuksiin verrattaessa (kts. liitteet 17 ja 18). Onnet-

tomuudet, joissa sivutieltä, oikealta tai vasemmalta tuleva 

ajoneuvo ajaa yhteen päätietä ajavan ajoneuvon kanssa, korre-

loivat lähes yhtä hyvin sivutien liikennemäärän kanssa kuin 

vastaavien konfiiktien kanssa. Myöskin ajoneuvoliikenteen ko-

konaismäärä korreloi varsin hyvin tämäntyyppisten onnettomuuk-

sien kanssa. Verrattaessa vuosien 1973-77 onnettomuuksiin 

vasemmalta, korrelaatiot olivat jopa suurempia liikennemäärä- 

muuttujilla kuin konfiiktimuuttujiula (kts. liite 17) 

Päätieltä vasemmalle kääntyvien määrä korreloi saatujen tu-

losten mukaan paremmin niiden onnettomuuksien, joissa päätie-

tä vasemmalle kääntyvä ajoneuvo ja päätietä vastakkaisesta 

suunnasta suoraan ajava ajoneuvo on ajanut yhteen, kanssa 

kuin vastaavat konfiiktit. 

Vuosien 1973-77 peräänajo-onnettornuuksia selittävät vastaa-

vat konfiiktit paremmin kuin päätien liikennernäärä. Vuosien 

1976-78 peräänajo-onnettornuuksien kohdalla tilanne on päin-

vastainen. 

Päätien liikennemäärä selittää muita onnettomuuksia jonkin 

verran vastaavia konfiikteja paremmin. 

Kevyen liikenteen määrä selittää kevyen liikenteen onnetto-

muuksia hieman paremmin kuin vastaavat konfliktit. Paras se-

littäjä on sivutien kevyen liikenteen määrä. 

Liikennerikkomusten yhteydessä tapahtuneet onnettomuudet se-

littyvät paremmin vastaavien konfiiktien avulla kuin liiken-

nemäärän avulla. Tulokset on esitetty liitteessä 17. 
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4.3.2 Konfiiktit 

Konfiiktit korreloivat jokaisessa kohdassa 3.2 määritellyssä 

konfiiktiryhmässä paremmin tyypille tärkeiden liikennevirto-

jen yhteenlasketun määrän kanssa kuin vastaavien onnettomuuk-

sien kanssa. Useimmissa ryhmissä on niin, että suurin korre-

laatio saadaan sellaisen liikennevirran kanssa, joka selväs-

ti liittyy tyypin tapahtumiin - esim. peräänajokonfiikti oi-

kealle/päätien oikealle kääntyvät jne. Voidaan todeta, että 

konfiiktit vaihtelevat melko tarkkaan liikennemäärän ja var-

sinkin oleellisten liikennevirtojen mukaan, sillä korrelaa-

tiot ovat yleensä melko korkeita. Tulokset näkyvät liittees-

sä 19 ja kuvana kaikkien onnettomuuksien osalta liitteessä 

20. 

4.4 Onnettomuuksien ennustaminen 

4.4.1 Yleistä 

Samalla kun onnettomuuksien ja konfliktien väliset korrelaa-

tiot laskettiin on myös laskettu vastaavat lineaariset kanden 

muuttujan väliset regressiomallit ja testattu mallien seli-

tysvoimakkuutta. Vuosien 1976-78 onnettomuusaineistolle on 

laskettu myös muutamia kolmen muuttujan malleja. 

Seuraavassa käydään lyhyesti läpi kullekin onnettomuustyypil-

le kehitetyt onnettomuusmallit, mallien F-arvot eli tilastol-

linen merkitsevyys sekä selitysprosentit. Itse malli esite-

tään kuitenkin vain niille onnettomuustyypeille, joiden malli 

on tilastollisesti merkitsevä. Orinettoinuusmallit on tässä 

muutettu ennustamaan yhden vuoden onnettomuuksia. Liitteessä 

15 malli ennustaa onnettomuudet koko tarkkailujakson pitui-

selta ajalta. 

4.4. 2 Onnettomuusmallit 

Seuraavia symboleja on käytetty malleissa: (vrt, kuva) 
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0 = onnettomuuksien ennustettu määrä 

K = konfiiktien laskettu määrä 

b = regressiokerroin (kulmakerroin) 

a = 0-akselin leikkauspisteen 0-arvo 

 

0 - - 

Malli on siis muotoa 0 = a + bK 

 

K 
Jos selittäjiä on kaksi, on malli muotoa 0 = a + bK + CL, 

jossa L on onnettomuustyypille ominaisimpien liikennevirtojen 

summa (vrt. liite 14) ja c on vastaava regressiokerroin. 

Eri konfiiktityypeissä onnettomuuksien ja konfiiktien välille 

laskettujen regressiomallien selitysproseritti vaihtelee 

0-50:een. Malleissa, joissa selittäjänä konfiiktien lisäksi 

on käytetty liikennemäärää, selitysprosentti on yleensä vain 

muutaman prosenttiyksikön verran suurempi. 

Yleisesti voi sanoa, että silloin kun selittäjän ja selitet-

tävän välinen korrelaatiokerroin on poikennut tilastollises-

ti merkitsevästi nollasta niin laskettu malli on ollut tilas-

tollisesti merkitsevä. Kaikille konflikteille sekä konflik-

teille oikealta ja vasemmalta (rnerkitsevyystasolla 0,01) se-

kä kevyen liikenteen konfiikteille (merkitsevyystasolla 0,05) 

saatiin siis tilastollisesti merkitsevä malli, jolla voidaan 

ennustaa onnettomuuksien määrää havaittujen konfiiktien avul-

la. Paitsi konfiikteissa vasemmalta, joiden kohdalla malli 

ei ollut tilastollisesti merkitsevä vuosien 1973-77 onnetto-

muuksiin verrattaessa, niin edellä mainitut tulokset pätevät 

sekä 1973-77 että 1976-78 onnettomuuksiin. Ryhmässä muut 

konfiiktit on vuosien 1976-78 onnettomuuksiin verrattaessa 

saatu tilastollisesti merkitsevä malli (tasolla 0,01), mutta 

vuosien 1973-77 onnettomuuksiin verrattaessa malli ei ole 

tilastollisesti merkitsevä. Konflikteille, joissa toinen 

kääntyy vasemmalle päätietä suoraan ajavan eteen, peräänajo-

konfiikteille ja liikennerikkomuskonfiikteille ei ole kumman-

kaan aikavälin onnettomuuksiin verrattaessa saatu merkitsevää 

mallia. Tulokset on esitetty liitteessä 15. 
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Kaikki onnettomuudet: Malli, jossa liittymässä sattuneiden 

kaikkien ajoneuvo-onnettomuuksien määrä vuodessa selitetään 

kaikkien ajoneuvokonfiiktien avulla on muotoa 

01 = 0,402 + 0,0035 

kun verrataan vuosina 1973-77 tapahtuneisiin onnettomuuksiin 

ja 

02 = 0,267 + 0,0045 K 2  

verrattaessa vuosien 1976-78 onnettomuuksiin. Ensimmäisen 

mallin selitysprosentti on 33,1 ja F-arvo 23,7 ja malli on 

tilastollisesti merkitsevä (tasolla 0,01). Toisen mallin se-

litysprosentti on 68,3 ja F-arvo 97,06. Myös tämä malli on 

tilastollisesti merkitsevä (tasolla 0,01). 

Onnettomuudet oikealta: Mallit ovat muotoa 

= 0,093 + 0,012 Kö  (vuosien 1973-77 onnettomuud.ct) ja 

= 0,121 + 0,013 K 	(vuosien 1976-78 onnettomuudet) 

Mallien F-arvot ovat vastaavasti 30,29 ja 44,38 ja molemmat 

mallit ovat tilastollisesti merkitseviä (tasolla 0,01). Scii-

tysprosentit ovat 38,7 ja 49,7. 

Malli, jossa toisena selittäjänä on päätien suoraan ajavien 

ynnä sivutien liikennevirrat osoittaa, että liikennemäärän 

osuus onnettomuuksien selittäjänä on mallissa mitätön. Seli-

tysprosentti on noussut vain 0,6 prosenttiyksikköä edelli 

sestä. Mallin F-arvo on 22,26 ja malli on tilastollisesti 

merkitsevä (tasolla 0,01). 

Onnettomuudet vasemmalta: Mallit ovat 

0 	= 0,223 + 0,002 K vl 	 v 

0 	= 0,132 + 0,015 K v2 	 v 

(1973-77 onnettomuudet) ja 

(1976-78 onnettoinuudet) 

F-arvot ovat 0,33 ja 24,58. Ensimmäinen malli ei ole tilas-

tollisesti merkitsevä, mutta toinen malli on (tasolla 0,01). 

Selitysprosentit ovat 0,7 ja 35,3. 
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Korkein selitysprosentti, 36,2, yrittäessä selittää tämän 

ryhmän onnettomuuksia, saatiin vuosien 1976-78 onnettomuus 

aineistolla silloin kun toisena selittäjänä käytettiin sivu- 

tien liikennemäärää, mutta kuten edellä sen merkitys mallis-

sa on mitätön. 

Onnettomuudet vasemmalle eteen: Saatujen mallien F-arvot ovat 

3,31 ja 1,20 eikä kumpikaan malli ole tilastollisesti merkit-

sevä. Mallien selitysprosentit ovat vain 6,5 ja 2,6. Tästä 

johtuen ei ole katsottu aiheelliseksi esittää malleja tässä. 

Jos toiseksi selittäjäksi lisätään päätien suoraan ajavien 

ja vasemmalle kääntyvien yhteenlaskettu määrä saadaan vuosien 

1976-78 onnettomuusaineistolla selitysprosentiksi 2,7, mutta 

malli ei muutu tilastollisesti nierkitseväksi. 

Peräänajo-onnettomuudet oikealle: Kumpikaan malli ei ole 

tilastollisesti merkitsevä. 

Kun toisena selittäjänä käytetään päätietä suoraan ajavien 

ja oikealle kääntyvien yhteenlaskettu määrä selitysprosentti 

on 4,0, mutta malli ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

Peräänajo-onnettomuudet vasemmalle: F-arvot ovat 0,81 ja 0,10 

eikä kumpikaan malli ole tilastollisesti merkitsevä. Selitys- 

prosentit ovat 1,6 ja 0,2. Päätien suoraan ajavien ja vasem-

malle kääntyvien yhteenlasketun määrän käyttö toisena selit-

täjänä ei juuri lisää selitysprosenttia eikä ole tilastolli-

sesti merkitsevä. 

Muut onnettomuudet: F-arvot ovat 1,55 ja 16,43. Ensimmäinen 

malli ei ole tilastollisesti merkitsevä, mutta toinen malli 

(vuosien 1976-78 onnettomuusaineistolla) on merkitsevä (ta-

solla 0,01) ja on muotoa 

0 	= 0,006 + 0,002 K m2 	m 

Selitysprosentit ovat 3,1 ja 26,7. 



Kevyen liikenteen onnettomuudet: Kevyen liikenteen onnetto-

muusmallien F-arvot ovat 8,32 ja 1,6. Edellinen malli on ti-

lastollisesti merkitsevä (tasolla 0,01), mutta toinen ei ole. 

Selitysprosentit ovat 14,8 ja 3,5. Ensimmäinen malli (vuosien 

1973-77 onnettornuudet) on muotoa 

0K1 = 0,059 ̂  0,0096 IKK 

Liikennerikkornuksen yhteydessä tapahtuneet onnettomuudet: 

Mallien F-arvot ovat 3,54 ja 0,69 ja selitysprosentit 6,9 

ja 1,6. Kumpikaan ei ole tilastollisesti merkitsevä. Liikeii-

nernäärän käyttäminen toisena selittäjänä lisää selityspro-

senttia vain 0,1 prosenttiyksikköä. 

Tilastollisesti merkitseviä malleja voisi ajatella käytettä-

väksi käytännössä. Sen sijaan tilastollisesti huonoilla maJ-

leilla ei pystytä ennustamaan onnettomuuksien lukumäärää ky-

seisten onnettomuustyyppien kohdalla. 

4.5 Järjestyskorrelaatiot 

Onnettomuuksien, konfiiktien ja liikenteen kokonaismäärien 

väliset yhteydet on tutkittu myös Spearmanin järjestyskorre-

laatiota käyttäen kuten esimerkiksi Norjassa /1/. Järjestys-

korrelaation kaava on 

V' 2 
6 ') d. 

(1) r5 = 1 - 	 , jossa r on jrjestyskorre1aatiokerroin, 
n 3  -n 	 s 

d. on vertailussa olevien muuttujien tekijöiden i järjestys- 

numeroiden erotus ja n on tekijöiden i (liittymien) lukumää-

rä. 

Verrattaessa vuosien 1973-77 onnettomuuksia konflikteihin 

järjestyskorrelaatiokerroin oli 0,541 ja verrattaessa vuosien 

1976-78 onnettomuuksia konflikteihin 0,521. Nolernmissa tapauk-

sissa yhteys on tilastollisesti merkitsevä (inerkitsevyysta-

solla 0,001). 
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Onnettomuuksien ja liikennemäärän välinen järjestyskorrelaa-

tio oli 0,526 (1973-77) ja 0,541 (1976-78) . Yhteydet ovat 

tilastollisesti merkitseviä (tasolla 0,001) . Tulosten mukaan 

vuosien 1976-78 onnettomuudet näyttäisi selittyvän paremmin 

liikennemäärän avulla kuin konfiiktien avulla toisin kuin 

lineaarista regressioanalyysiä käytettäessä. 

Konfiiktien ja liikennemäärän välinen järjestyskorrelaatio 

oli 0,855 ja yhteys on siis tilastollisesti erittäin merkit-

sevä (tasolla 0,001). Tässä yhteydessä ei ole katsottu tar-

koituksenmukaiseksi laskea järjestyskorrelaatiokerrointa 

erikseen jokaiselle onnettomuustyypille, koska onnettomuus- 

määrät jäävät niin pieniksi. 

4 . 6 Onnettomuusosamäärät 

Edellä luvussa 4.4 onnettomuuksien määrä pyrittiin ennusta-

maan selvittämällä niiden lineaarinen yhteys konflikteihin. 

Toinen tapa ennustaa onnettomuuksia konfliktien avulla on 

laskea onnettomuuksien ja konfiiktien välistä osamääriä, 

joka suoraan voidaan käyttää kertoimena havaitun konfiikti-

määrän muuttamiseksi odotettavissa olevaksi onnettomuusmää- 

räksi. Menetelmää käytetään esimerkiksi Ruotsissa /4/. 

Jotta onnettomuus- ja konfiiktimäärien välinen osamäärä aina 

olisi vertailukelpoinen vertailuajasta riippumatta, on osa- 

määrää laskettaessa aina syytä käyttää minuuttia aikavälinä. 

Toisin sanoen lasketaan minuutissa tapahtuneiden onnettomuuk-

sien määrän ja minuutissa havaittujen konfliktien määrän osa- 

määrä. Näin on menetelty myös tässä tutkimuksessa. Samalla 

on vertailun vuoksi laskettu samat osamäärät myös edellä mai-

nitun öljymäen tutkimuksen /13/ aineiston perusteella. Vali-

tettavasti sarnanlaiseen tarkasteluun ei ollut mandollisuuksia 

Rauhalan tutkimuksen /10/ kohdalla, koska konfliktien havain-

nontiaika vaihteli liittymästä toiseen eikä todellisten ha-

vainnointiaikojen pituuksia ilmoiteta raportissa. 

Osamäärät on laskettu erikseen jokaiselle konfiiktityypille 

sekä kaikille konfiikteille yhteensä. Onnettomuuksien keräys- 



aikoja 1973-77 ja 1967-78 on tutkittu erikseen. Tulokset on 

esitetty liitteessä 21. 

Osamäärä vaihtelee melko suuresti liittymittäin, mikä merkit-

see, että konfiiktitilanne joissakin liittymissä useammin 

päättyy onnettomuuteen kuin toisissa liittymissä. Tämä voi 

taas merkitä sitä, että nämä liittymät ovat rakenteeltaan 

tai muuten olosuhteiltaan sellaisia, että autoilijoiden, 

vaaratilanteeseen joutuessaan on vaikeampaa korjata tilanne 

siten, että onnettomuudesta vält:yttäisiin. 

Osamäärä vaihtelee myös eri konfiiktityyppien välillä. Tästä 

voidaan päätellä, että konfliktitilanne useammin päättyy on-

nettomuuteen tietyissä tilanteissa kuin toisissa. Esimerkki-

nä mainittakoon, että tilanteissa, joissa toinen osallinen on 

kääntymässä oikealle ja toinen on ajamaisillaan perään osamää-

rä on 0,1 x 10 	ja tilanteissa, joissa toinen ajoneuvo kään- 

tyy vasemmalle vastaantulevan ajoneuvon eteen osamäärä on 

9,0 x 10 	eli noin 90-kertainen. Yleisesti voidaan sanoa, 

että etuajokonfliktit ja kevyen liikenteen konfiiktit johta-

vat useammin onnettomuuteen kuin peräänajo- ja muut konflik-

tit. 

Osamäärät ovat lähes samat, monessa ryhmässä aivan samat eri 

tapahtumaryhmissä, verrattaessa vuosien 1973-77 ja vuosien 

1976-78 onnettomuuksia konflikteihin. Öljymäen tulosten perus-

teella osamäärä sen sijaan on noin kaksinkertainen verrattuna 

tämän tutkimuksen tuloksiin. Ainoan poikkeuksen muodostaa pe-

räänajotilanteet, oikealle, joille osamäärä on kaikissa kol-

messa laskelmassa 0,1 x 10. 

Ero Öljymäen ja tämän tutkimuksen tuloksissa aiheutunee hie-

man poikkeavista konfiiktimääritelmistä ja ennen kaikkea ha-

vainnoitsijoiden eroista. Voidaan myös ajatella, että autoi-

lijoiden ajokäyttäytyminen on muuttunut tutkimusten välisellä 

ajalla. Joka tapauksessa on tärkeää, että kaikissa konfiikti-

laskennoissa käytetään samoja konfiiktimääritelmiä ja saman-

laisen havainnointikoulutuksen saaneita laskijoita. Muuten tu-

lokset eivät ole vertailukelpoisia. 
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4.7 Fyysisten tekijöiden vaikutukset 

Liittymien erilaisten fyysisten tekijöiden vaikutuksia onnet-
tomuuksien ja konfiiktien väliseen yhteyteen on tässä tutki-
muksessa yritetty selvittää kolmen eri tarkastelun avulla. En-
simmäiseksi on verrattu onnettomuuksien ja konfiiktien välistä 
korrelaatiota orninaisuuksiltaan erilaisissa liittymissä kaikki-
aan seitsemän eri päätekijän mukaan (kanavointi, nopeusrajoi-
tus, liikenteen ohjaustapa, liittymisnäkemät, pysähtymisnäke-
mät, valaistus ja kääntymiskaistat). Vertailu on tehty sekä 
vuosien 1973-77 että vuosien 1976-78 onnettomuuksia käyttäen. 
Tulokset on esitetty liitteessä 22. Tulosten mukaan näyttäisi 
siltä kuin korrelaatio olisi sitä parempi mitä paremmat olo-
suhteet liittymässä ovat ja sitä huonompi mitä huonommat olo-
suhteet ovat. Näkeinien suhteen näyttäisi pitkien tai lyhyiden 
näkemien huonontavan korrelaatiota, korrelaation ollessa ti-
lastollisesti merkittävin keskipitkien näkemien kohdalla. On 
huomattava, että korrelaatiokertoimia ei suoraan voi verrata 
toisiinsa, koska liittymien lukumäärä vaihtelee suuresti ryh-
mästä toiseen. Tämän takia on enemmän huomiota kiinniteLtävä 
korrelaation tilastolliseen merkitsevyyteen. Tilastollinen 
merkitsevyys voi vaihdella tasolta 0,001 alle 0,05:een. On 
vaikeaa sanoa kuinka paljon nämä erot vaikuttavat konfiikti-
menetelmän luotettavuuteen. 

On kuitenkin selvää, että liittymän rakenteellinen toteutus 
vaikuttaa konfiiktimenetelmällä saatujen tulosten vertailu- 
kelpoisuuteen. Tästä seuraa, että jokaiselle liittymätyypille 
olisi kehitettävä oma onnettomuusmalli tai vaihtoehtoisesti 
oma onnettomuusosamäärä onnettomuuksien ennustamiseksi konf-
liktien avulla. Edellä todettiin, että jokaisella tapahtuma-- 
tyypillä on erilainen onnettomuusmalli ja erilainen onnetto-
muusosamäärä. Tästä seuraa, että jokaiselle erilaiselle tapah-
tumatyypille pitäisi muodostaa oma onnettomuusrnalli tai onnet-
tomuusosamäärä jokaista erilaista liittymätyyppiä kohti, jotta 
onnettomuuksien ennustaminen olisi mandollisimman luotettavaa. 
Tähän ei kuitenkaan voida ryhtyä tämän tutkimuksen aineistoon 
perustuen, sillä liittymä-, onnettomuus- ja konfliktirnäärät 
jäisivät liian pieniksi kussakin tapauksessa. Voi hyvin olla, 
että erot liitteen 22 tuloksissa jo suurelta osin selittyvät 
sattuman vaikutuksena. 



Toiseksi on laskettu onnettomuuksien ja konfiiktien välistä 

osamäärää samojen liittymien fyysisten päätekijöiden mukaan 
kuin edellä sekä vuosien 1973-77 että vuosien 1976-78 onnetto-

muuksia käyttäen. Samalla on myös laskettu konfiiktien ja lii-
kennemäärän sekä onnettomuuksien ja liikennemäärän väliset 

vastaavat osamäärät. Tulokset, jotka osittain Ovat hieman yl-
lättäviä on esitetty liitteessä 23. Seuraavassa muutamia poi-
mintoja tuloksista: 

Konflikti päättyy useammin onnettomuuteen liittymässä, jossa 
sivutiet ovat varustettu tulpilla tai jotka ovat kanavoituja 
pääsuunnassa, kuin täysin kanavoidussa tai täysin kanavoiinat-
tomassa liittymässä. Nämä liittymät ovat myös vaarallisimmat 
verrattaessa onnettomuuksia liikennemäärään. Pääsuunnassa ka-
navoitujen ja täysin kanavoimattomien tutkimusliittymien määrä 
on tosin pieni johtopäätösten tekoon. Liikennen'äärään verrattu-
na konfiikteja sen sijaan tapahtuu eniten täysin kanavoimatto-
missa liittymissä ja liittymissä, joissa sivutiet ovat tulpalli-
sia. 

Tulokset nopeusrajoitusten osalta ovat hieman ristiriitaisia. 

Kun onnettomuuksia vertaa konfiikteihin niin < 60 km/h:n no-
peusrajoitus on turvallisin. Jos vertaa liikennemäärään, on 

60-80 km/h välillä oleva rajoitus turvallisin vuosien 1973-77 
onnettomuuksia käyttäen ja > 80 km/h:n rajoitus vuosien 1976-

78 onnettomuuksia käyttäen. Konflikteja liikennernäärään ver-
rattuna tapahtuu selvästi enemmän pienillä nopeusrajoituksilla 
kuin suurilla. 

Kärkikolmiolla (etuajo-oikeutettu risteys-Il As) ohjattu liit-

tymä on stopmerkillä (pakollinen pysähtyminen-Il ta) ohjattua 

liittymää turvallisempi sekä konflikteihin että liikennemää-
rään verrattaessa. Vaarallisimmat ovat liittymät, joissa toi-
sella sivutiellä on kärkikolmio ja toisella stoprnerkki. Konf-

likteja tapahtuu liikennemäärään verrattuna kuitenkin vähiten 
viimeksi mainituissa liitLymätvypeissä. 

Tulosten mukaan liittymä on turvallisin, jos liittymisnäkemä 
on pieni tai suuri. Konflikteja tapahtuu vähiten suurilla liit-

tymisnäkemillä. Tämä tulos on ristiriidassa tekeillä olevan 
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tutkimuksen tulosten kanssa, joiden mukaan liittymä on turval-

lisin, jos liittymisnäkemä on keskipitkä tai lyhyt. Tulosten 
eroavuus johtunee siitä, että tässä tarkastuksessa liittymis-

näkemä on mitattu 6, 10, 15 ja 25 m päästä päätiestä: joiden 

keskiarvo on käytetty. Toisessa tutkimuksessa liittymisnäke-

mät on mitattu vain etäisyyksiliä 6 ja 25 m. 

Pysähtymisnäkemien kohdalla tulokset ovat ristiriitaisia. Kont-

likteja tapahtuu vähiten, jos pysähtymisnäkemä on lyhyt. Tur-

vallisin liittymä näyttäisi olevan liittymä, jossa pysähtymis-

näkemä on keskipitkä. 

Kääntymiskaistojen suhteen turvallisimmat liittyrnät ovat liit-

tymät, joissa pääsuunnassa on yksi kääntymiskaista oikealle 

tai vasemmalle. 

Edellä olevia tuloksia tarkasteltaessa on syytä pitää mieles-

sä, että joidenkin liittymätyyppien kohdalla arvot on lasket-

tu vain 4-5 liittymän perusteella, jolloin aineiston luotetta-

vuus jää varsin heikoksi. Toinen asia, jota kannattaa pitää 

mielessä on, että konfiiktit ja liikennemäärät on laskettu 

vain päiväsaikaan kolmena eri päivänä, kun sen sijaan onnet-

tomuudet ovat jokaisena vuorokauden- ja vuodenaikana useamman 

vuoden aikana tapahtuneita onnettomuuksia. Vaikka kaikki tie-

dot on muutettu minuutissa tapahtuneiksi ajallisesti vertai-

lukelpoisiksi arvoiksi voi kuitenkin liikennemäärän ja konf-

liktien ajalliset vaihtelut vaikuttaa tuloksiin. 

Kolmas tarkastelu on periaatteessa sama kuin edellinen. Siinä 

on kuitenkin käytetty liittymien järjestysnuineroita absoluut-

tisten arvojen sijasta. Liittymät on numeroitu suuruusjärjeS-

tyksessä liikennemäärän, konfiiktimäärän ja onnettomuusmäärän 

mukaan siten, että liittymä, jossa määrä on suurin saa arvon 

1, seuraavaksi suurin arvon 2 jne.. Sen jälkeen on laskettu 

kullekin liittymätyypille keskimääräinen järjestysnumero ja 
näiden perusteella samat osamäärät kuin edellä. Mitä pienempi 

keskimääräinen järjestysnumero on, sitä enemmän konflikteja 

tai onnettomuuksia ao. liittymätyypissä on tapahtunut. Jos 

joku osamääristä on pienempi kuin 1, niin se merkitsee, että 

osoittajassa oleva suure tai tapahtuma on yleisempi kuin ni-

mittäjässä oleva. Jos sen sijaan osamäärä on suurempi kuin 1 
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tilanne on päinvastainen. Liitteessä 24 esitetyt tulokset 

poikkeavat jonkin verran edellisistä, mutta pääosiltaan ne 

tukevat edellä olevia tuloksia. Tulosten käyttökelpoisuutta 

huonontaa jonkin verran vuosina 1976-78 tapahtuneiden onnetto-

muuksien vähyys. Järjestettäessä liittymiä näiden onnettomuuk-

sien mukaan, kävi nimittäin niin, että löytyi monta liittymää, 

joissa oli tapahtunut sama määrä onnettomuuksia. Nämä liitty-

mät saivat tällöin kaikki saman järjestysnumeron, mikä alen-

taa keskimääräistä järjestysnumeroa ja pienentää osamääriä 

verrattaessa liikenne- ja konfiiktimääriin. 

Näitä kolmea tarkastelua ei ole tehty eri liittymätyyppien tur -

vallisuuden vertailemiseksi vaan päätarkoituksena on ollut kat-

soa ovatko tulokset samansuuntaiset käytettäessä konfliktimää-

riä ja onnettomuusmääriä. On siis haluttu tutkia voidaanko 

konfliktitietoja käyttää turvallisuuskriteerinä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että onnettomuuksien ja konfiik-

tien välillä yleensä on tilastollisesti merkitsevä korrelaatio 

(43:sta tapauksesta jopa 31:ssä korrelaatio poikkesi tilastol-

lisesti merkitsevästi nollasta) . Arvioitaessa liikenneturval-

lisuutta vertaamalla onnettomuuksia liikennemäärään ei päädytä 

samanlaisiin tuloksiin kuin vertaamalla konflikteja liikenne- 

määrään. Järjestettäessä eri liittymätyyppejä turvallisuuden 

suhteen järjestykseen päädytään erilaiseen tulokseen konflik-

tien ja onnettomuuksien perusteella. Näyttäisi siltä, ettei-

vät konfliktit ja onnettomuudet kuvaisi aivan samoja ilmiöitä 

liittymässä, vaikka niiden välillä onkin yleensä merkittävä 

yhteys. 
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5. KONFLIKTIMENETELMN LUOTETTAVUUS 

Menetelmän luotettavuutta kuvaa tulosten pysyvyys ja pätevyys. 

Tulosten pysyvyys voidaan jakaa testipysyvyyteen ja kohdepy-

syvyyteen. Testipysyvyydellä tarkoitetaan kahta asiaa: 

1) tulkitseeko sama tarkkailija samanlaista tapahtumaa 

samalla tavalla eri aikoina ja 

2) tulkitsevatko eri tarkkailijat samanlaiset tilanteet 

samalla tavalla? 

Kohdepysyvyys kuvaa miten paljon yhden tutkimuskohteen tulok-

sissa on satunnaisia aikavaihteluita. 

Pätevyydellä tarkoitetaan miten hyvin onnettomuuksia tai onnet- 

tomuuspotentiaalia voi ennustaa käytetyillä muuttujilla. 

Konfliktimenetelmän pysyvyyttä on Suomen maantieolosuhteissa 

tutkinut Merilinna /7/. Hän toteutti toistuvia konfiiktilas-' 

kentoja kolmessa liittymässä kolmen viikon aikana sekä puolen-

toista tunnin konfliktihavaintoja samassa liittymän tulohaa-

rassa kolmellatoista ja kuudellatoista tarkkailijalla. 

Havaintojen yhtenäisyys eri tarkkailijoiden välillä todettiin 

Merilinnan tutkimuksessa liian pieneksi, jos heidän harjoitte-

lunsa konfliktihavaintojen teossa oli liian lyhyt (noin puoli 

päivää) . Tulosten mukaan 95 % kaikista havainnoista poikkesi 

42 % keskiarvosta. Pitemmän harjoittelun todettiin kuitenkin 

lisäävän havaintojen yhtenäisyyttä. Tutkimuksessa todettiin, 

että laskentoja, joissa käytetään useampia tarkkailijoita sa-

manaikaisesti eri paikoissa, ei pitäisi aloittaa ennen kuin 

tarkkailijoiden laskentatuloksia samasta kohteesta on verrat-

tu. Sopiva laskentajakso on 2-3 tuntia. Jotta laskenta voidaan 

aloittaa pitää kaikkien havaintojen keskihajonnan olla 

(2) s 	
0,05 X 	lossa 	on havaintoen keskiarvo 

t 1 - 	(N-1) & on merkitsevyystaso (ehdotettu 
0,05) 

N on havaintojen lukumäärä 

t 1 - '<- (N-1) on vastaavan t-
2 

jakautuman ylempi arvo. 
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Muussa tapauksessa tarkkailijoiden koulutusta on jatkettava. 
> Kokeessa suositellaan kaytettävaksi enemman kuin viisi (N-5) 

tarkkailijaa. 

Tutkimuksessa ehdotetaan edelleen, että jos laskennan kestä-

essä on vaihdettava joku tarkkailijoista, niin tämän uuden 

tarkkailijan olisi ensin laskettava konflikteja samassa liit-

tymässä kokeneen havainnoitsijan kanssa (esim. 10 kertaa 0,5 

h, jotta liikennemäärä vaihtelisi). Uusi tarkkailija voi ryh-

tyä töihin, jos otoskorrelaatiokerroin tarkkailijoiden havain- 

tojen välillä R 	0,975, muuten tarkkailija tarvitsee havaittu 
lisää koulutusta. 

Tutkimuksessa havaittiin kohdepysyvyys ongelmalliseksi, sillä 

95 % kaikista havainnoista poikkesi 21 % keskiarvosta. Ai-

noa keino parantaa tarkkuutta oli laskentapäivien lisääminen. 

Kanden päivän laskennassa poikkeama väheni 15 %:jjn, mutta 

päästäkseen poikkeamaan 5 % tarvittaisiin Merilinnan tutki-

muksen mukaan arviolta noin 20 laskentapäivää. Tässä arviossa 

yksi laskentapäivä tarkoittaa 2-3 tunnin tehokasta konfiikti-

laskentaa. 

Ruotsissa kehitetyn menetelmän yhteydessä on todettu, että ha-

vainnoitsijat noin neljän päivän harjoittelun jälkeen luotet-

tavasti pystyvät havaitsemaan konfiikteja. Eri tarkkailijoiden 

havaintojen ero on ruotsalaisissa tutkimuksissa ollut suurempi 

maaseutuolosuhteissa kuin taajamaolosuhteissa /3, 4 ja 5/. 

Ero aiheutunee konfliktin määritystavasta, jonka mukaan osal-

listen nopeudet suuresti vaikuttavat konfliktien vakavuuteen. 

Koska nopeudet vaihtelevat suuresti maaseudulla konfliktien 

arvioiminen vaikeutuu. Suomessa käytetty määritelmä ei ole 

yhtä herkkä tässä suhteessa. 

Myös tämän tutkimuksen yhteydessä testattiin havainnoitsijoi-

den yhtenäisyyttä kandella koelaskennalla. Lisäksi oli yksi 

tarkistuslaskenta kesken varsinaisen laskentakauden noin kuu-

kauden kuluttua laskentakauden alettua. Kahtena kertana mukana 

oli myös vertailuhenkilöitä. Jokaisen koelaskennan jälkeen 

laskettiin kaikkien havaintojen keskihajonta jokaiselle koni- 



liktityypille erikseen sekä kaikille konflikteille yhteensä. 

Tulokset on esitetty liitteessä 25. 

Kun tuloksia testataan edellä esitetyn kaavan (2) avulla voi-

daan todeta, että yksittäisistä konfliktityypeistä havainto-

jen yhtenäisyys on tilastollisesti riittävä kaikissa koelas-

kennoissa vain peräänajokonflikteissa, joissa ensimmäinen ajo-

neuvo kääntyi oikealle, kolmessa tapauksessa jopa merkitse-

vyystasolla 0,005. Lisäksi on havaintojen yhtenäisyys ryhmässä 

muut moottoriajoneuvokonfliktit tilastollisesti merkitsevä 

edellä ehdotetulla merkitsevyystasolla 0,05 kolmessa kokees-

sa, eli niissä joissa on käytetty myös vertailuhenkilöitä. 

Yhdessä näistä kokeista varmuus putoaa 0,10 tasolle, jos ver-

tailuhenkilöt jätetään pois. Etuajokonflikteissa oikealta, 

etuajokonflikteissa vasemmalta, peräänajokonfiikteissa, joissa 

ensimmäinen ajoneuvo on kääntynyt vasemmalle sekä liikenne-

rikkomuskonfiikteissa on kussakin ryhmässä havaintojen yhte-

näisyys kerran ollut tilastollisesti merkitsevä tasolla 0,10, 

liikennerikkomuskonfiikteissa lisäksi kerran jopa tasolla 0,005. 

Jokaisen tarkkailijan yhteen laskettujen havaintojen välinen 

yhtenäisyys oli yhdessä koelaskennassa tilastollisesti merkit-

sevä tasolla 0,05, muissa tasolla 0,005. 

Tuloksena voidaan sanoa, että eri havainnoitsijoiden tuloksia 

ei voi pitää riittävän yhtenäisinä yksittäisissä konflikti-

tyypeissä paitsi peräänajokonflikteissa, joissa ensimmäinen 

ajoneuvo on kääntymässä oikealle. On vaikeaa arvioida miten 

pitempi koulutus ja harjoittelu vaikuttaisi tuloksiin. Nyt. 

suoritetuissa kokeissa on havaittavissa tulosten pientä pa-

rantumista kokemuksen karttuessa, mutta ero on hyvin pieni. 

Konfliktien kokonaismäärä on eri tarkkailijoilla kuitenkin 

riittävän samansuuruinen tilastollisiin tarkasteluihin. Tämä 

merkitsee sitä, että mikäli konfiikteja halutaan laskea tyy-

peittäin eri kohteissa, olisi kaikissa kohteissa käytettävä 

samoja laskijoita. 

Laskettaessa pelkästään konfiiktien kokonaismääriä voitaneen, 

tämän tutkimuksen perusteella, käyttää eri-laskijoita eri koh-

teissa vertailukelpoisuuden siitä kärsimättä. 
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Tässä tutkimuksessa ei ole tarkemmin tutkittu miten luotetta-

vasti sama tarkkailija pystyy tulkitsemaan samanlaista tilan- 

netta eri aikoina aina samalla tavalla. On luotettu Rauhalan 

/10/ tulokseen, jonka nukaan puolitusmenetelmällä laskettu 

reliabiliteettikerroin oli 0,95. On oletettu, että tässä tut-

kimuksessa käytettyjen tarkkailijoiden reliabiliteetti on sa-

maa luokkaa. 

Konfliktien kohdepysyvyyttä on tutkittu tarkastelemalla kuna-

km kolmena havaintopäivänä laskettujen konfiiktien määrän 

poikkeama havaintopäivien keskimääräisestä konfliktimäärästä. 

Tarkastelu on tehty erikseen molempiin pääsuuntiin kaikissa 

50:ssä tutkimusliittymässä. 

Keskimääräinen poikkeama oli 22,8 % suurimman poikkeaman ol-

lessa 77,8 % ja pienimmän 4,2 %. Keskimääräistä poikkeamaa on 

pidettävä varsin suurena ja näyttäisi siltä kuin laskentapäi-

viä tarvittaisiin useampia kuin kolme riittävän luotettavan 

keskimääräisen konfiiktimäärän saamiseksi. 

Konfiiktien tuntivaihteluita ei tässä yhteydessä ole tutkittu, 

sillä niiden vaikutukset on eliminoitu käyttämällä aina samaa 

laskentaohjelmaa jokaisena päivänä jokaisessa liittymässä. 

Konfiiktien todellinen määrä vuorokaudessa ei sinänsä ole kiin-

nostava tieto, vaan riittää kun löytää suhdeluvun, jolla onnet-

tomuuksia voi ennustaa tiettynä ajanjaksona havaittujen konf-

liktien perusteella. Rauhala /10/ ja öljymäki /13/ ovat jonkin 

verran tutkineet tuntivaihteluita ja on ilmeistä, että mikäli 

konfliktihavaintoja ei voida tehdä samoina kellonaikoina eri 

kohteissa, niin tulokset eivät ole vertailukelpoisia ellei 

niitä korjata jollakin aikatekijällä. 

On myös ilmeistä, että konfiiktien määrä vaihtelee arki-, py -

hä- ja lauantaipäivien välillä. Tätä ei liene tarkemmin tut 

kittu. Ongelma on kuitenkin vältettävissä käyttämällä aina sa-

moja viikonpäiviä laskennan suorittamiseen. Vastaavasti kuin 

edellä konfliktien kokonaismäärä vuodessa ei ole kiinnostava 

tieto. Tässä tutkimuksessa laskentapäiv ^it ovat olleet tiistai, 

keskiviikko tai torstai. 
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6. LOPPUPXTELMIÄ 

Vaikka tutkimuksessa oli mukana 50 liittymää ja onnettomuuksia 
kerättiin viisivuotiskaudelta, on kuitenkin todettava, että 
aineisto olisi saanut olla suurempi lähinnä onnettomuuksien 
osalta. Ottamalla mukaan vielä useampia liittymiä olisi ehkä 
voitu saada luotettavampia tuloksia, mutta parhaiten luotetta-
vuus olisi parantunut, jos kussakin liittymässä olisi tapahtu- 

• 	 nut enemmän onnettomuuksia. Tätäkin tutkimusta on siis haitan- 
nut samat ongelmat, jotka yleensä ovat vaikeuttaneet liikenne-
turvallisuustutkimuksia ja jonka helpottamiseksi tätä ajankoh-
taista tutkimusmenetelmää yritetään kehittää. Onnettomuuksien 
määrä on liian pieni tilastollisiin tarkasteluihin varsinkin 
yksittäisissä kohteissa tai onnettomuustyypeissä. 

Tämän tutkimuksen perusteella ei voida sanoa mitään ehdotto-
man varmaa konfliktirnenetelmän puolesta tai sitä vastaan. Voi-
daan vain todeta, että näyttää siltä, että menetelmä soveltui-
si varsin hyvin onnettomuusmäärien kokonaismäärän suuruusluo-
kan ennustamiseen. Sen sijaan menetelmä ei tämän aineiston pe-
rusteella tunnu soveltuvan eri onnettomuustyyppien määrän en-
nustarniseen juuri pienten onnettomuusmäärien takia. 

Tulosten mukaan etuajokonfiiktien seurauksena tapahtuneita 
onnettomuuksia ehkä vielä voitaisiin ennustaa vastaavia konf-
liktitilanteita laskernalla. Peräänajo-onnettoniuuksien ennus-
tarniseen vastaavat konfiiktit eivät sen sijaan näytä soveltu-
van. 

Onnettomuuksien ennustamista vaikeuttaa se, että paitsi eri 
onnettomuustyypit niin myös eri liittymätyypit näyttävät vaa-
tivan erilaisia onnettomuusmalleja. Jos kaikkia näitä tilan-
teita varten olisi yritetty kehittää oma onnettomuusmalli, 
olisi onnettomuusmäärä jäänyt hyvin pieneksi kussakin ryhmäs-
sä. Koska mallin luotettavuus näin olisi jäänyt vaatimattomak-
si, katsottiin parhaiminaksi jättää tämä vaihe kokonaan pois 
tutkimuksesta. Tämä merkitsee samalla valitettavasti sitä, 
että tutkimuksen yksi osatavoite eli liittymäkohtaisten onnet-
tomuusmailien kehittäminen on jäänyti saavuttamatta. Tavoite 



olisi kuitenkin saavutettavissa lisätutkimuksilla. Tällöin on 

tärkeää, että kaikki mandolliset myöhemmät tutkimukset toteu-

tetaan vastaavalla tavalla. Tärkeää on tällöin kiinnittää huo-

miota konfiiktien määritelmiin ja havainnoitsijoiden pätevyy -

teen, jotta jokaisessa tutkimuksessa saataisiin esille aina 

samanlaiset konfiiktitilanteet. Jos näin menetellään voidaan 

tutkimusten tulokset yhdistää. Näin voidaan aineistoa kasvat-

taa ja saada tarpeeksi suuri aineisto tilastollisesti pätevien 

mallien kehittämiseksi eri onnettomuus- ja liittymätyypeille. 

Koska onnettomuuksia tapahtuu yksittäisissä kohteissa niin vä-

hän on pitkälti sattumasta kiinni tapahtuuko liittymässä tut-

kimusjakson aikana yleensä onnettomuuksia ja varsinkin kuinka 

monta ja minkä tyyppisiä. On myös muistettava, että tilastoi-

hin tulee vain osa onnettomuuksista ja erilaisia onnettomuus- 

tyyppejä eri tavalla. Näin ollen onnettomuuksien antama kuva 

liittymän vaarallisuudesta tai yleisimmistä onnettomuuStYYPeiS 

tä voi olla hyvinkin vinoutunut. Tällainen ajatus taustana voi-

daan kysyä merkitseekö heikko onnettomuuksien ja konfiiktien 

välinen korrelaatio välttämättä sitä, että konfiiktit eivät 

sovellu turvallisuusmitaksi. Voidaan ajatella, että konfliktit 

jossain liittymässä itse asiassa paremmin kuvaavat liittymän 

turvallisuutta kuin liittymässä "sattuneet" onnettomuudet. 

Voidaan ajatella, että onnettomuus- ja konfiiktitietojen anta-

mat erilaiset arvot turvallisuudesta johtuvatkin onnettomuuk-

sien satunnaisluonteesta, jota ei useinkaan riittävästi ymmär-

retä. Eräs keino selvittää onko todella näin lienee turvalli-

suuden määrittäminen vielä edellisistä eroavan uuden kriteerin 

perusteella. Yksi tällainen kriteeri voisi mandollisesti olla 

• 

	

	tienkäyttäjien haastattelussa ilmoittamat mielipiteet turvalli- 

suudesta. 

Itse menetelmän kannalta tärkeimpiä asioita ovat paitsi riit-

tävän suuri konflektiaineisto, konfiiktien määritelmät ja ha-

vainnoitsijoiden koulutus. Näistä kolmesta tekijästä riippuu 

menetelmällä saatavien tulosten luotettavuus. 

Jos konfliktiaineistO on liian pieni, sen pohjalta ei voi 

tehdä tilastollisesti päteviä johtopäätöksiä tai laskelmia. 

Tässä tutkimuksessa riittävän suuren konfliktiaineistOn saami- 
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nen ei tuntunut ongelmalliselta, mutta tähän liittyy toinen 

ongelma, joka pakottaa suuremman aineiston keräämiseen: koska 
menetelmän kohdepysyvyys on verrattain heikko on laskentoja 

tehtävä riittävän mornena päivänä (4-5 kertaa) samassa kohtees-

sa, jotta saataisiin riittävän luotettava keskimääräinen las-

kentatulos. 

Konfliktien määrittelytapaa muuttamalla voidaan vaikuttaa 

konfiiktien ja onnettomuuksien riippuvuuteen. Tätä inandolli-

suutta ei ole kuitenkaan voitu tässä yhteydessä tutkia lähem-

min, mutta lisätutkimuksien yhteydessä sitäkin olisi kokeilta-

va. Konfliktien määrittelytapa vaikuttaa myös hyvin ratkaise-

vasti siihen miten hyvin havainnoitsija pystyy erottamaan konf-

liktitilanteita liikenteessä. Mitä monimutkaisempi tai epäsel-

vempi konfliktin määritelmä on sitä helpommin havainnoitsija 

tekee tulkintavirheitä ja sitä enemmän harjoittelua hän tar-

vitsee ennen kuin on valmis kenttätyöhön. 

Havainnoitsijoiden koulutus on tärkeää menetelmän luotettavuu-

den kannalta. Jos havainnoitsijat eivät tulkitse samanlaisia 

tilanteita eri aikoina samalla tavalla tai jos eri havainnoit-

sijat tulkitsevat samanlaisia tilanteita eri tavalla tulokset 

eivät ole vertailukelpoisia. Jälkimmäinen ongelma olisi teo-

reettisesti poistettavissa käyttämällä aina samoja havainnoit-

sijoita. Ainoa keino ensimmäisen ongelman minimoimiseen on 

harjoittelu, jossa opetellaan havaitsemaan konfliktitilanteet. 

Käytettäessä useampia havainnoitsijoita on tärkeää, että ha-

vainnoitsijoita koulutetaan ja harjoitetaan tarpeeksi, riittä-

vän yhtenäisyyden saavuttamiseksi. 

Koska menetelmä perustuu liikennekäyttäytymisen tarkkailemi-

seen on hyödyllistä, että havainnoitsijalla olisi omakohtaisia 

kokemuksia liikenteestä sekä autoilijana että kevyen liikenteen 

edustajana. Minimivaatimuksena pitäisi olla ajokortin omistami-

nen, mutta rnielumrnin säännöllinen ajokokemus esim. vähintäin 

10 000 km vuodessa. 



7. JATKOTUTKIMUSTARVE 

Pääasiallinen jatkotutkimustarve tuli esille jo edellisessä 

luvussa. Neljän tyyppisiä tutkimuksia olisi tehtävä jatkossa. 

Ensimmäiseksi pitäisi tehdä useampia samanlaisia tutkimuksia. 

Tällöin on tärkeintä, että aineistot ovat vertailukelpoisia. 

Kaikkien määritelmien ja muuttujien tulisi olla mandollisimman 

samanlaisia ja havainnoitsijoiden pätevyys vähintään samaa 

luokkaa kuin tässä tutkimuksessa. Tällöin uusien tutkimusten 

tiedot voidaan yhdistää vanhoihin tietoihin. 

Toinen tärkeä tutkimusaihe on löytää joku konfliktin määritel-

mä, joka nykyistä paremmin kuvaisi onnettomuuksia. Tähän liit-

tyy myös sellaisten muuttujien kehittäminen ja yhdisteleminen, 

joiden avulla onnettomuuksia voisi ennustaa konfiiktimäärien 

perusteella. Sopivien muuttujien etsimiseen voidaan osittain 

käyttää vanhaakin aineistoa, mutta määritelmien muuttaminen 

edellyttää myös uusien tutkimusten ja selvitysten tekemistä. 

Jotta voitaisiin selvittää missä määrin konfliktien ja onnet-

tomuuksien välinen yhteys johtuu siitä, että molemmat ovat 

suuresti riippuvaisia liikennemäärästä sekä sitä kumpi antaa 

paremman kuvan jonkun kohteen turvallisuudesta, pitäisi mah-

dollisesti kehittää vielä uusia turvallisuutta kuvaavia muut-

tujia. Eräs helpoimmin toteutettavissa oleva tutkimus voisi 

olla autoilijoiden tai ammattiautoilijoiden haastattelu. Ky-

syttäisiin tienkäyttäjiltä mitä he kokevat tutkimuskohteina 

olevissa liittymissä vaaralliseksi tai muuten ongelmalliseksi 

sekä mandollisia onnettomuuksia tai vaaratilanteita. 

Koko ajan on tietenkin myös syytä seurata ulkomailla tehtävää 

menetelmään liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä. 
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8. YHTEENVETO 

Määrätietoisen turvallisuustyön tuloksena onnettomuuksien ka-

sautumakohdat on varsin pitkälle pystytty poistamaan yleiseltä 

tieverkolta. Tämä on johtanut siihen, että on entistä vaikeam-

paa löytää ne kohdat, joissa parannustoimenpiteillä voisi pääs-

tä suurimpaan mandolliseen tuottoon. Kun lisäksi onnettomuus- 

tietojen kerääminen on hidasta on olemassa tarve löytää jokin 

toinen turvallisuutta kuvaava muuttuja, joka olisi ornettomuuk-

sia huomattavasti yleisempi. 

Konfiiktimenetelmää yritetään ympäri maailmaa kehittää tähän 

tarkoitukseen. Menetelmästä on olemassa kolme erilaista pää- 

tyyppiä: General Motor' in (GM) Transport and Research Laboratorn 

ja Lundin teknillisen korkeakoulun (LTH) sovellutus. Suomessa 

on aikaisemmin Tie- ja vesirakennushallituksessa (TVH) tehty 

kolme GM:n kehittämään menetelmään perustuvaa tutkimusta, joissa 

menetelmää on kokeiltu Suomen olosuhteissa. Valtion teknillinen 

tutkimuskeskus on käyttänyt LTH:n menetelmää joissakin tutkimuk-

sissaari. 

Vuonna 1976 käynnistettiin TVH:n liikennetoimistossa tutkimus-

projekti, jonka tarkoituksena oli aikaisemmin tehtyjen tutki- 

musten täydentämiseksi selvittää konfiiktimeneteirnän sovelLu-

vuutta Suomen olosuhteisiin ja käyttökelpoisuutta liikennetur- 

vallisuustoimenpiteitä suunniteltaessa ja ohjelmoitaessa. On 

tutkittu onnettomuuksien, konfiiktien ja liikennemäärän yhteyk- 

siä, mandollisuuksia arvioida tietyn kohteen onnettomuuksia 

konfiiktitiedoilla ja tarkastettu menetelmän avulla suoritetta-

van tutkimuksen suorittamista, tarkasteltu menetelmän luotetta- 

vuutta sekä arvioitu jatkotutkimusten tarvetta. Tutkimuksen 

kenttävaihe toteutettiin kesällä 1976 ja analyysivaihetta on 

tehty monessa vaiheessa täydentäen onnettomuustietoja myös jäl-

keen kenttävaiheen tiedoilla. 

Tutkimuskohteiksi valittiin 10 tasoliittymää kaikista Etelä- 

Suomen viidestä TVL: n piiristä eli yhteensä 50 liiL Lyinää. 

Tutkimuksessa määriteltiin kolme erilaista konflikLitilannetta: 

moottoriajoneuvokonfiikti, liikennerikkomuskonfiikti ja kevyt- 
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liikennekonflikti. Moottoriajoneuvokonfiiktit jaetaan edelleen 

kuuteen alatyyppiin: etuajokonfliktit oikealta, vasemmalta ja 

edestä, peräänajokonfiiktit oikealle ja vasemmalle sekä muut 

moottoriajoneuvokonfiiktit. 

Tutkimuksessa käytetyt havainnoitsijat koulutettiin keskitetys-

ti 2 	päivän, aikana. Koulutukseen kuului sekä teoriaa että 

käytännön harjoittelua. Koulutuksen tavoitteena oli, että las-

kijoiden kaikkien havaintojen perusteella laskettu 95 % luo-

tettavuusväli konfliktimäärälle tulisi olla pienempi kuin 10 % 

samojen havaintojen keskiarvosta. 

Konfliktitietojen lisäksi kerättiin kenttävaiheessa tietoja 

myös liikennemäärästä ja liittymien rakenteellisesta toteutuk-

sesta. Tiedot liittymissä tapahtuneista onnettomuuksista saa-

tiin TVH:n onnettomuusrckisteristä, (vuonna 1973-78 sattuneet 

onnettomuudet) 

Konfliktilaskennat tehtiin kolmena päivänä kussakin liittymäs-

sä. Tutkimuspäiviä olivat tiistait, keskiviikot ja torstait. 

Havainnot tehtiin puolen tunnin jaksoissa klo 7.30 - 16.30 vä-

lisenä aikana yhteensä 13 jaksoa ja 2 	tuntia taukoja. Liitty- 

mää kohden käytettiin aina kahta havainnoitsijaa, yksi päätien 

molempia tulosuuntia varten. 

Onnettomuuksien ja konfliktien välistä yhteyttä tutkittiin ii-

neaarista regressioanalyysia käyttäen. Seuraavassa joitakin tu-

loksia: 

- 	kaikkien onnettomuuksien ja kaikkien konfliktien välinen 

korrelaatiokerroin poikkeaa tilastollisesti erittäin mer-

kitsevästi nollasta 

- 	onnettomuuksien oikealta ja etuajokonfliktien oikealta( 

välinen korrelaatiokerroin poikkeaa erittäin merkitseväs-

ti nollasta 

- 	onnettomuuksien vasemmalta ja etuajokonfliktien vasemmal- 

ta ( 	) välinen korrelaatiokerroin poikkeaa merkitseväs- 

ti riollasta 

- 	onnettomuuksien edestä vasemmalle ja etuajokonfiiktien 

edestä vasemmalle ( 	) välinen korrelaatiokerroin ei 
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poikkea merkitsevästi nollasta 

- 	peräänajo-onnettomuuksien oikealle ja peräänajokonfiiktien 

oikealle ( 	) välinen korrelaatiokerroin ei poikkea mer- 

kitsevästi nollasta 

- 	peräänajo-onnettornuuksien vasemmalle ja peräänajokonflik- 

tien vasemmalle ( 	) välinen korrelaatiokerroin ei 

poikkea merkitsevästi nollasta 

- 	muiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien ja muiden moottori- 

ajoneuvokonfiiktien välinen korrelaatiokerroin poikkeaa 

merkitsevästi nollasta 

kevyen liikenteen onnettomuuksien ja kevyen liikenteen 
konfiiktien välinen korrelaatiokerroin poikkeaa merkitse-
västi nollasta 

- 	liikennerikkomusten yhteydessä tapahtuneiden onnettomuuk- 
sien ja liikennerikkomuskonfiiktien välinen korrelaatio- 
kerroin ei poikkea tilastollisesti merkitsevästi noliasta. 

Onnettomuudet ja liikennemäärä korreloivat lähes yhtä hyvin 
keskenään kuin onnettomuudet ja konfiiktit, joissakin onnetto-

muustyypeissä voimakkaamniinkin. 

Konfiiktien ja liikennemäärän välinen korrelaatio on kaikista 
voimakkain. 

Jokaista konfiiktityyppiä varten kehitettiin lineaaririen reqrcs-
siomalli onnettomuuksien arvioimiseksi. Malli oli tilastollisesti 
merkitsevä kaikkia onnettomuuksia, etuajo-onnettomuuksia oikeal-
ta ja vasemmalta sekä kevyen liikenteen onnettrnuuksia arvioi-

taessa mutta ei muita onnettomuustyyppejä arvioitaessa. 

Norjalaisen mallin mukaan ja vertailun vuoksi onnettomuuksien, 

konfliktien ja liikennemäärän yhteyksiä tutkittiin myös 

Spearmanin järjestyskorrelaatiota käyttäen. Tulokset olivat sa-

mat kuin yllä. Mainittujen muuttujien välillä oli tilastollises-

ti erittäin merkitsevä yhteys, joka oli voimakkain konfiiktien 
ja liikennemäärän välillä. 

Ruotsalaista mallia käyttäen on myös tutkittu osamäärää tapah-

tuneet onnettomuudet/havaitut konfiiktit. Tämä on toinen tapa, 
ennustaa onnettomuuksia tietyssä kohteessa. Osamäärä vaihteli 
sekä liittymittäin että tapahtumatyypeittäin. Tämä merkitsee 

toisaalta, että konfiikti useammin päättyy onnettomuuteen jois- 
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sakin liittymissä kuin toisissa ja toisaalta, että tie-

tyt vaaratilanteet (esim. kääntyminen päätieltä vasem-

malle) useammin päättyy onnettomuuteen kuin toiset (esim. 

lähes peräänajo) 

Onnettomuuksien ja konfiiktien välinen korrelaatio oli 

parempi mitä paremmat olosuhteet liittymässä olivat ja 

sitä huonompi mitä huonommat olosuhteet olivat. Tarkko-

jen onnettomuusmallien esille saamiseksi jokaiselle liit-

tymätyypille olisi kehitettävä oma malli. 

Vertaamalla osamääriä onnettomuuksia/konflikteja, konflikteja/ 

liikennemäärä ja onnettomuuksia! liikennemäärä rakenteelli-

sesta toteutuksestaan erilaisissa liittymissä selvitettiin 

minkälaista tietoutta liittymän turvallisuudesta saadaan 

onnettomuustietoja tarkastelemalla ja millaista konfiikti-

tietoja tarkastelemalla. Lopputulos oli, että konfliktit 

eivät anna täysin samanlaista tietoa turvallisuustilantees-

ta kuin onnettomuudet. 

Konfiiktimenetelmällä saatujen tulosten luotettavuuden kan-

nalta on tärkeää, että käytetyt havainnoitsijat ovat harjoi-

telleet konfiiktien havaitsemista tarpeeksi paljon. Uusia 

havainnoitsijoita on koulutettava ennen kuin heidät voidaan 

hyväksyä konfiiktien havainnointiin. Eri tutkimusten pohjal-

ta on katsottu, että 3-4 päivän koulutus, johon kuuluu sekä 

teoriaa, että käytännön harjoittelua on sopiva. Koulutuksen 

lopuksi suoritetaan koe käytännön olosuhteissa, jossa tark-

kailijoiden havaintojen keskihajonta lasketaan. Keskihajon-

nan tulee täyttää tietty ehto ennen kuin havainnoitsijoita 

voidaan kelpuuttaa tutkimuksiin. 

Konfiiktien kohdepysyvyys on verraten heikko. Tämän takia 

on käytettävä 4-5 kandeksan tuntista havainnointipäivää 

luotettavien tulosten saamiseksi. Koska konfiiktien määrä 

vaihtelee viikonpäivän ja kellonajan mukaan olisi havainnoin-

nissa aina käytettävä samoja päiviä ja kellonaikoja vertaile-

visso tutkimuksissa. 
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Tässä tutkimuksessa käytettyjen havainnoitsijoiden havain-

toja tutkittiin koulutuksen yhteydessä. Osoittautui, että 

havaintojen yhtenäisyys oli hyvä vain laskettaessa kaikkia 

konfiiktityyppejä yhteen. Yksittäisissä konfiiktityypeissä 

yhtenäisyys ei ollut tyydyttävä muissa tyypeissä kuin pe-

räänajokonfiikteissa oikealle. Tarkasteltaessa konfiiktien 

kokonaismäärää yhtenäisyys oli kuitenkin hyvä. 

Tutkimusten tulosten perusteella ei voida sanoa mitään var- 

* 	maa konfiiktimenetelmän puolesta tai sitä vastaan. Näyttää 

kuitenkin selvältä, että menetelmää voidaan käyttää tietyn 

liittymän kaikkien onnettomuuksien arvioimiseen sekä kuvan 

luomiseksi turvallisuustilanteesta. Yksittäisten onnetto-

muustyyppien varsinkin peräänaj o-onnettomuuks ien arvioimi-

nen sen sijaan tuntuu varsin epäluotettavalta. 

Koniliktimenetelmä kaipaa vielä kehittelyä ja on tehtävä jat-

kotutkimuksia ennenkuin menetelmä voidaan käyttää esimerkik-

si parannustoimenpiteiden perusteena tai valinnassa. Nopeu-

tensa takia menetelmää voidaan ja tulee kuitenkin käyttää 

suuntaa antavien tietojen saamiseksi sekä muulloinkin käy-

tettävissä olevien onnettomuustietojen tukena ja täydennyk-

senä liittymien turvallisuustilanteen selvittämiseksi. Me-

netelmä soveltuu varsinkin antamaan ensimmäisiä arvioita to-

teutetun toimenpiteen vaikutuksista. On myös muistettava,et-

tä konfiiktit saattavat antaa luotettavampi kuva tietyn koh-

teen liikenneturvallisuudesta kuin onnettomuudet, johtuen 

onnettomuuksien satunnaisluonteesta. Menetelmä voi myös tutki-

tussa kohteessa paljastaa muita kuin liikenneturvallisuuteen 

suoraan vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi ajokustan-

nuksiin ja tienkäyttäjien tyyLyvisyyteen vaikuttavia kapa-

siteettihäiriöitä. 
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AV KONFLIKTMETODEN 

SAMMANDRAG 

Sam ett resultat av ett mlmedvetet trafiksäkerhctsarbete 

har man rätt lngt p det ailmänna vägnätet kunnat avlägsna 

piatser där trafikolyckor anhopas. Detta har lett till att 

det är alit svrare att finna de piatser pA vilka man skul-

le kunna uppn största möjliga nytta med en förbättrings- 

tgärd. D det dessutom är tidskrävande att sarnia olycksda-

ta finns det ett behov av att hitta en annan variabel som 

beskriver säkerheten och sam skulie vara betydlicjt ailmän-

nare än olyckor. 

Runtom i väriden försöker man utveckla konfliktmetoden för 

detta ändam1. Det finns tre olika huvudtyper av metoden: 
General t4otors (GM) , Transport and Road Research Laborato-

rys (TRR) och Lunds tekniska högskolas(LTH) varianter. 1 

Finland har man tidigare 1 väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 

(VVS) gjort treutredningar,i vilka man utrett metodens an-

vändbarhet i finska förhl1anden. Utredningarna har baserat 

sig p  den av GM utvecklade varianten. Statens tekniska forsk-

ningscentral har gjort studier med hjälp av LT1I:s metod. 

Är 1976 pbörjades i VVS:s trafikbyr ett forskningsprojekt 

vars syfte var att kompiettera de tidigare utredningarna och 

ytterligare studera rnetodens användbarhet i finska förhllan-

den och hur den lämpar sig för planering och prograrnmering 

av trafiksäkerhetstgärder. Fältarbetet för utredningen 

genomfördes sommaren 1976 och analyser har gjorts i flera 
* 

	

	repriser och oiycksmaterialet har kompletterats med uppgif- 

ter även frn perioden efter fältstudierna. 

Sammanlagt 50 plananslutningar i de fem sydligaste väg- och 

vattenbyggnadsdistrikten vaides till föreml för studierna. 

1 utredningen definieras tre olika konfliktsituationer: mo-

torfordonskonflikter, trafikförseelsekonfljkter och lätt-

trafikkonflikter (GCM-trafik). Motorfordonskonflikterna in-

delas dessutom i tta undertyper: förkörsrättskonflikt frn 
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höger, förkörsrättskonfljkt fr.%n vänster och förkörsrätts-

konflikt framifrn (v.nstersväng), upphinnandekonflikt t 

höger och upphinnandekonflikt t vänster samt övr.iga motor- 

fordonskonfljkter. 

De observatörer sam användes i. utredningen skoiades centralt 

under 2 1/2 dag. Till skolningen hörde bde teon och prak-

tisk övning . Mlet för skolningen var, att 95 %:s konfidens-

intervallet för konfliktmängden räknat p basen av obser-

vatörernas observationer borde vara mindre än 10 % av medel-

talet för samma observationer. 

Förutom konfliktuppgifter samiade man under fältskcdet ocks. 

uppgifter om trafikmängden och anslutningarnas fysiska utfö-

rande. Uppgifter om olyckor, som skett 1 de studerade anslut-

ningarna erhölis ur VVS:s olycksregister. 

Konfiikterna räknades under tre dagar i varje anslutning. 

Studiedagar van tisdagar, onsdagar och torsdagar. Observa-

tionerna gjordes i penioder om en halv timnte ki 7.30 - 16.30 

sammanlagt 13 perioder och 2 1/2 timme pauser. 1 varje an-

slutning användes alltid tv observatörer, en för pnirnärvägens 

vardera inkommande körriktningar. 

Sambandet mellan olyckorna och konfiikterna undersöktes med 

hjälp av lineär regressionsanaiys. Här ngra resultat: 

- 	korrelationskoefficienten mellan alla olyckar och alla 

konfiikter avviker statistiskt mycket signifikant frn 

- 	noli 

- 	korrelationskoefficienten mellan olyckor frn höger och 

förkörsrättskonflikter frn höger 	) avviker mycket 
signifikant fr&n noil 

- 	korrelationskoefficienten mellan olyckor frn vänster 

och förkörsrättskonfljkter frn vänster ( 	) avviker 
signifikant frn noli 

- 	korrelationskoefficienten mellan olyckor framifrAn till 

vänster och förkörsrättskonfljkter framifrn till vänster 

avviker inte signifikant frn noil 
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- 	korrelationskoefficienten rnellan upphinnandeolyckor 

till höger och upphinnandekonflikter till höger ( 
avviker inte signifikant frän noil 

- 	korrelationskoefficienten mellan upphinnandeolyckor till 
vänster och upphinnandekonflikter till vänster ( 	' 
avv.iker inte signifikant frn noil 

- 	korrelationskoefficienten rnellan övriga motorfordons- 
ol.yckor och övriga motorfordonskonflikter avviker signi-
fikant fr°tn noll 

- 	korrelationskoefficienten mellan lättrafikolyckor och 
lättrafikkonflikter avviker signifikant frän noil 

- 	korrelationskoefficienten mellan olyckor i samband med 
trafikförseelser och trafikförseelsekonflikter avviker 
inte signifikant frAn noli. 

Korrelationen melian olyckor och trafikmängd är nästan lika 
god sam mellan olyckor och konfiikter - i en del olyckstyper 
starkare. 

Korrelationen mellan konfiikter och trafikmängd är starkast. 

För varje konflikttyp utvecklades en lineär regressionsmo-
dell för uppskattning av olycksantalet. Modellen var statis-
tiskt signifikant beträffande samtliga olyckor, förkörsrätts-

olyckor fr.n höger och vänster samt lättrafikolyckor men in-
te beträffande övriga olyckstyper. 

Enligt norsk modeli och som jämförelsc undersöktes oiyckor-
nas, konfiikternas och trafikinängdens samband mcd hjälp av 

Spearmans rangkorrelationstest. Resultaten var likartade mcd 

de ovanstende. Mellan var och en av nämnda variabier fanns 
ett statistiskt rnycket signifikant samband, som var starkast 
mellan konflikter och olyckor. 

Enligt svensk modeli har man ocks& undersökt förhällandet 
skedda olyckor/observerade konfiikter. Detta är ett annat 
sätt att prediktera olyckor p  en given plats. Förhllandet 
varierade bde beroende p anslutning och händelsetyp. Detta 
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innebär 	ena sidan, att en konflikt oftare siutar i en 

olycka 1 vissa anslutningar än i andra och 	andra sidan, 

att vissa farliga situationer (t.ex. att svänga till vänster 

frn primärväg) oftare siutar 1 en olycka än andra (t.ex. 

nästan upphinnandeolycka) 

Korrelationen mellan olyckor och konfiikter var starkare ju 

bättre förhllandena i anslutningen var och desto svagare ju 

sämre förhllandena var. För att f fram exakta olycksmodel-

ler borde en egen modeil utvecklas för varje anslutningstyp. 

Genorn att järnföra förh1landet melian olyckor/konflikter, 

konflikter/trafikmängd och olyckor/trafikmängd i anslutnin-

gar med olika tekniska läsningar studerades hurudana upp-

gifter om anslutningens säkerhet man f.r genom att betrakta 

olycksuppgifter och hurudana genom att betrakta konfliktupp-

gifter. Siutresultatet var, att konfiikterna inte ger nk-

tigt samma uppgifter om säkerhetssituationen som olyckorna. 

För att de resultat man fr mcd konfliktmetoden skali vara 

tillfönlitliga är det viktigt, att de observatörer, som används 

har övat sig tillräckligt i konfliktobservation. Nya obser-

vatörer mste alltid skolas innan de kan godkännas för konf-

liktobservationer. P basen av olika utredningar har man 

ansett, att skolning under 3-4 dagar med bde teon, och prak-

tisk övning är lämpligt. Som avslutning p skolningen hlls 

ett praktiskt prov, 1 vilket man räknar medelspridningen för 

observatörernas observationer. Medelspridningen bör uppfylla 

ett visst vilikor för att observatörerna skall kunna goclkän-

nas för undersökningar. 

Konfiikternas platsstabilitet är rätt svag. Därför mste man 

använda 4-5 ttatimmars observationsdagar för att uppnA till-

förlitiiga resultat. Eftersom konfiiktantalet varierar mcd 

veckodag och kiockslag, borde man alltid göra observationerna 

samma veckodagar och vid sarnma klockslag i jämförande ut-

redningar. 

Observationerna för de observatörer, soni används 1 denna ut-

redning undersöktes 1 samband med skolningen. Det visade siq, 
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att observatjonerna var tjllfredsställande likartade en-

dast d man räknade ihop alla konflikttyper. För de enskil-

da konflikttypernas del var endast observationerna av upp-

hinnandekonfiikter till höger tillfredsställaride likartade. 

P basen av utredn.ingens resultat kan man inte säga ngot 

definitivt för eller emot konfliktmetoden. Det verkar i var-

je fali klart, att metoden kan anvndas till att prediktera 

det totala antalet olyckor i en anslutning. Att prediktera 

antalet olyckor av enskilda typer - i synnerhet upphinnande-

olyckor - verkar däremot rätt otillförlitligt. 

Konfliktmetoden behöver ännu utvecklas och ytterligare stu-

dier bör företas innan man kan använda metoden t.ex.vid pia-

nering eller vai av förbättringstgärder. Eftersom metoden 

i varje fail är snabb kan och bör den änd användas för att 

ge riktgivande uppgifter samt även för att stöda och kompiet-

tera befintligt olycksmaterial dA man utreder anslutningars 

säkerhetssituation, samt framförallt för att ge de första 

uppskattningarna av en tgärds verkningar. Man bör ocks 

minnas, att konfiikterna i själva verket kanske ger en till-

förlitiigare bild av säkerheten i t.ex. en anslutning än 

olyckorna, som är starkt slumpbetonade. Metoden kan ocksl av- 

siöja andra än direkt p trafiksäkerheten inverkande faktorer, 

som t.ex. kapasitetsstörningar, sam inverkar pA blde lönkost-

naderna och trafikanternas trivsel. 
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välinen osamäärä eri onnettornuustyypeissä 

22. Liittyrnän fyysisten tekijöiden vaikutukset onnettomuuksien 

(1973-77 sekä 1976-78) ja konfiiktien väliseen korrelaatioon 

23. Liittymän fyysisten tekijöiden vaikutukset onnettomuuksien 

(1973-77 sekä 1976-78), konfiiktien ja liikenteen inäärien 

välisiin osamääriin 

• 	24. 	Liittymän fyysisten tekijöiden vaikutukset onnettomuuksien 

(1973-77 sekä 1976-78), konfliktien ja liikenteen määrien 

mukaisiin keskimäär ^iisiin järjestysnumeroiden osaxnääriin 

25. 	Havainnoitsijoiden koelaskentojen tulokset 



Liite 1 (1/3) 

KONFLIKTITYYPIT 

Määritelxnät ja selitykset 

L1 
	

Ei 

_Havannoita 

Kuva 1. Etuajokonflikti oikealta 

Etuajo-olkeutottu, auoraan ajava ajoneuvo 1 

joutuu jarruttamaan (tai vt1iettmtttin), koeka 

sivutiolttt oikealta tuleva ajoneuvo 2 uhkaa 

riiatiUt etuajo-otketiden. 

_______________ 	i 	j1 Hiai'otsUa 

Kuva 7. Etiiajokonflikti vasenrnall,t 

Etuajo-oikoutottu, euoraan ajava ajoneuvo 1 

joutuu jorruttamaar* (tai vUi5tmtMn), koska 

aivutjoltM vaeo.nmaita tuleva ajoneuvo 2 uh-
kaa ritetkit etuajo-oikeuclen. 

1 

1I!I 

___ 	 - 

Kuva 3. Etuajokonfiiktl edesU 

EtuajoOik.ut.ttU, suoraan ajav, ajoneuvo 1 

joutui jarruttamaan (tt viatitr,itian), koska 

v.s.u.maita kt4ntyvt vstaIcjCaiI.CtC .uuflfla.ta 

s.spuv. ajoneuvo 2 uhkaa rtist*a •tuajo-oi-

ketnctsn. 



2 

Lii 	 w 

a 

_J Ii 

4 avainaol 

Kuva 4. P.rÄ&najokonlllktl okeaII. 

A.jon.uvo 2 on k**ntyie*saM oik.all. ja suoraan 

a.jaVan .jon.uvo 1 joutuu jarruttamaan (tai 

vMi.tMmkän) v1tttMke.sa p.runajon. 

_________ 	 1 	ii 	IffiM.'1!!± 

HL. 
fl7 

- 0 H*esInnWtIUa  

Q Hav.innoitII. 

Kuva S. PeraAnaokonhI1kti vaaemmaIe 

Ajoneuvo 2 on kUntyOIa5* vasemmalle ja 

suoraan ajava a,jofl.uvo 1 joutuu Jarruttaasafl 

(tai v*i.tamältn) vMlttUkaø•fl p.rähnajOn. 

ri 

__ i 

1 P 

1 	4 

41 

Kuva la. Muu moottorlajonauvokonhllktl 	 Kuva Gb. Muu moottortajoneuvokontllktl 

LtittpnL Ui)i.mtyv ajoneuvo 1 joutua jsrrut-

t.mean tai vät.tämään vltt*äkee.n tÖi -m&mia.n 

ed.11a ajavean ajoneuvoon. Edellä ajavan no--

peus saattaa olla hitaampi (kuva 6a) tai e.lel-

ik ajava on voinut joutua johonkin muuhun 

konriiktiin (kuvaa.. 6t, ajon.uvolla 2 on •tu.-

ajokonfiikti oikealta). JKlkiauelltogsM tapauk-

sessa rokiateruidään muun mootto:-iajon.uvo-

konfiiktin iteUksi myil. se konf2tkti, johon 

ajon.uvo 2 on joutunut. Myda kaikki muut mali-

doilia.t moottortajonauvoj.n vMli.st kontliktit, 

joita .i ole esitetty kuvi.ea 1-, katsotaan 

kuuluvaka] tahn ryhniltMn. 



3 

1 LR 

- 

fl 
•Hav.Inn.It.IJs 

Kuva la. LIIk.nnerkkomu.konftktI 

L.jik,'m.rikkomu.konfliktik.j r.kiut.röidMn Ziit-

tys*asM tapa}tuvat katatanvaihdot (.i kutt.nkaan 

silloin. mikKli s. on s.uraukuna jonkin •tuajo-

konfiiktin yht.yd.as  tspahtun..ata vItistk.tM), 

ohitWcs.t (kuva 7a) ja eulkuvitvartkkomukset 

(kuva 7b). P.rkknsjokonflikt.isaa jerruttassatta 

vei.tMain.n kataotaan liik.nn.rikkomuekonfliktik. 

(kuva 70). 

[LR j 

_J IL 
- 'r 

________________ 	- • Msvalns.ItaIJa 

Kuva Pc. LIIk.nnerikkomuskonftlktl 

•Havalnn.tsiim 

Kuva 7b. LIlk.nnerHikomuskonitlkti 

LKEI 

J 	 ____ 

H- 	;r 
• HsvaIneet!j 

Kuva t. Ksvy.n IIk.nt..n konfiikti 

K.vy.n liik.nt..n kontljktj on liikertnetilanne, 

mi.ak suoraan ajava moottoriajoneuvo uhkaa ajaa 

jalaniculkijan, polkupyörilijMn tai muun kevyen 

liikent.en edustajan pMll., ja jarruttaa tai 

väiat$ tMmn vuoksi. Mikäli k•vyen liikenteen 

edustaja joutuu nopeuttamaan kulkuaan tai pelaa-

maan takaisin, luetaan tapaue myne kevyen lii-

k.nte.n konfiiktikii, vaikka moottoriajoneuvon 

kuljettaja ei reagoisikaan tilanteeseen. Myös 

ptiMtien pisntare.lIa liittymiin vklitthmkean ik-

heisyydaaiM oleva jalankulkija tai polkupyörlii-

lij voi olla osallisena kevyen liikenteen konf-

liktiaa. 



TVH/Liikennetoimisto 
	 Liite 2 (1/3) 

Konfiiktitutkimus 

2.6.1 976/FIJH 

HAVAINNOITSIJEIL1EN KLULLJTLJS 2. -4.5.1975 

Keskiviikko 2.6. 

Klo 	10.00 	rjnst9ytirnnen 

	

10.30 	Tutkirnuspiojektin ja -ohjelman esittely (DI MurI1iir) 

Kunfiiktien mL1Jrittly (DI Fienilinna) 

	

12.00 	Lounastauko 

	

13.00 	Lht maastoharjoituksiin. Kokoontuminen TVH:n pSStaiun 

pihalla (os. Etelesplanadi 4) 

Kanfliktien haveinnoimisen harjoittelua k 50:n ja mt i 16:n 

1 iittymssS 

Hava nnointikue (neikOt konfiiktit) 

	

15.30 	Paluu Helsinkiin 

Maj oitturninen 

Tutustuminen 	aettuun materiaal ilo 

Vapaat rinnOt 

1 	. 



2 

Torstai 3.6. 

Klo 	9.00 	Kokoonturniner, TVH:n liikennetoimiston neuvottel'jhuonee- 

seen (os. Tehtaankatu 27-29 0) 

Lii kenneturvallisuusjaoston puheenvuoro 

(DI Puttonen) 

Havainnointikokeen tulokset ja tulkintakysymysten sel-

venUminen (DI Merilinna) 

Koko havairinointiprosossin e5fttely. Laskentpiydri 

kytt8 (DI Merilinna) 

Tutkimusliittymien lopullinen valinta piireittin 

	

11.30 	Lounastauko 

	

12.30 	Lht6 maastoharjoituksiin. Kokoonturninen liikennetoirnis- 

t, 08 sa 

Havainnoimisen harjoittolua kt 50:n ja mt 118:n liitty-

mss5 

Havainnointikue (koko prosessi) 

	

15.30 	Paluu Helsinkiin 

Tutustuminen jaettuun materiaal iin 

Vapaat riennot 



Perjantai 4.E3. 

Klo 	9.00 	KukooHtunhinnn TVH:n p3ta kun pei ii salissa 

Liovainnointikokeen tulokset edelliselt paiv:kta. 

Keskustelua vaikuuksista ja tulkinnoista. 

Liittymien invuntointi (DI MurilinnaJ 

Koulutuspivian yhteenveto ja loppukeskustelu 

3 

11.30 	Kontiinlht.0i 



LIITE 3 (1/3) 

TUTKIMUSLIITTYMÄT 

Tutkimus1iittymt Uudenmaan piirissä 

Lii ttym Kunta 

1. Korso mt 137/mt 	1382/11467 Tuusula 

2. Paijala mt 137/mt 	139 /11608 Tuusula 

3. Bemb3le kt 50/pt 	11337 Espoo 

1 •  Bemb6le kt 50/mt 	118 Espoo 

5. Petas mt 118/pt 	ii.08 Espoo 

6. Kirkkonummi kt 51/mt 	119 Kirkkonummi 

7. Ericsson kt 51/pt 	11277 Kirkkonumm 

8. Suomenoja pt 11357/pt 	11375 Espoo 

9. Tapiola mt 11141/pt 	11389 Espoo 

10. Konala vt 2/mt 	11 143 Helsinki 

Tutkimus1iittyrnt Turun pHriss 

Li ittym Kunta 

1. Seikel mt 192/mt 11 	1 Masku 

2. Kausela vt 10/kt 140 Kaarina 

3. Oriketo mt 222/kt 140 Turku 

14. Laitila vt 8/mt 	198 Laitila 

5. Suosmeri vt 11/mt 244/iat 2553 Ulvila 

6. Peipohja L vt 2/mt 	21143 Kokemki 

7. Eura kt 142/mt 205 Eura 

8. Euran pt kt 142/pt 12679 Eura 

9. Ehtamo E kt Li2Imt 2114 Köy1i5 

10. Harjavalta vt  2/mt 2194/mt 2464 Harjavalta 



Tutkimus1iittymt Hmeen piiriss 

Liittym Kunta 

1. Koivisto vt 2Imt 281 14/pt 13573 Humppila 

2. Tervakoski vt 3/mt 289/mt 2874 Janakkala 

3. Pikku-Parola vt 3/mt 2863/mt 3052 Hmeen1inna 

4. Iittala vt 3/mt 2853/pt 1 3903 Kalvola 

5. Teivaala vt 3/pt 14185/pt 14189 Ylöjrvi 

6. Riitll vt 9/mt 303/mt 2985 Viiala 

7. Jokioinen kk vt 10/pt 13553 Jokioinen 

8. Kaikula vt 10/mt 2821/mt 2835 Forssa 

9. Renko vt 10/mt 2855/mt 2871 Renko 

10. Keho vt 41/mt 3002 Nokia 

Tutkimusliittymt Kymen pHrissi 

Liittym Kunta 

1. Kangasmki vt 7/mt 3561/pt 	14598 Pyht 

2. Kymintehtaan pt mt 366/pt 14573 Kuusankoski 

3. Hkmki vt 6Ipt 14616/14613 Valkeala 

4. Kiehuva vt 15/mt 3671pt 	14642 Sippola 	(Anjalankoski) 

5. Rautakorpi vt l5Ipt 14613 Sippola 	(Anjalankoski) 

6. Karhunkangas vt 7/vt 15 Kymi 

7. Virojoki vt 7/mt 384/351 Virolahti 

8. Kaipiaisten 	pt vt 6Ipt 14666 /pt 14669 Sippola 

9. Tapavainola vt 6/mt 382/mt 3864 Lappeenranta 

10. Peijoniniki vt 13/rnt 377/pt 	14752 Savitaipale 

2 



Tutkirnusliittyrnt Mikkelin piirissi 

Liittym Kunta 

1. Vierurniki vt 5/mt 363 Heinolan mik 

2. Heinola kk vt SIpt 15008 /pt 15013 Heinolan mlk 

3. Kuortti vt 5/mt L26 Pertunmaa 

14 Uutela vt 5/mt 1416/mt 	1+29 Hirvensalmi 

5. Joroinen vt 5/mt 1+55 Joroinen 

6. Otava vt 5/mt 1+31 Mikkelin 	rnlk 

7. Mutala vt 5Ipt 153991pt 	15322 Joroinen 

8. Ristiina vt 13/mt 1+323 Ristiina 

9. Juva vt 1 14/rnt 1431+ Juva 

10. Anttola vt 1 1+/mt 1+731/mt 	1+1+13 Punkaharju 
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Liite 5 (1/3) 
TVI1/Liikennetoimis to 

Konfiiktitutkinius 

2.6. 1 976/MJM 

PIIRI N TTJTI'[MUSOI1JELMA ( }ftJNKO  ) 

Kesäkuu 	1 Ti. vapaa 

2 Ke koulutus TVH:ssa 

3 To 

/4 l'e 

5 La vapaa 

6 Su 

7 Ma toimistotyötä 	piirissä -f 	harjoitt:elua 

8 Ti tutkimus liittymässä 	1 

9 Ke 2 

10 To 3 

11 P vapaa 

12 La 

13 Su 

1Li Ma toimistotyötä 	piirissä 

15 Ti tutkimus liittymässä 'i 

1 6 K' 1$ 	 r)  

17 'rr) 6 

18 Pe Vapaa 

19 La 

2() Su 

21 Ma toiriistotyötLi 	piirissä 

22 Ti tutkimus liittyrnässö 	7 

23 Ke X 

2/4 To vapaa 

25 Pe 

26 La juhannus 

27 Su 

28 Ma 

29 Ti tutkimus 	lii. t tymässä 	9 

30 Ke 10 

Heirtäkuu 	1 To koulutus + kritiikki tilaisuus TV!!: ssa 

2 P 

3 1.,a vapaa 

/4 5j 



Ma 	toirnistotyötä piirissi 

Ti tut;kimus liittymässä 10 

1<.e 9 

8 

Pe vapaa 

La 

Su 

Ma tottrii sttyi Lä 	pi ir' issi 

'ri tutkimus liittymassa 7 
Ke 6 
To 5 
Pe vapaa 

La 

Su 

Ma toimisto työtä piirissä 

Ti tutkimus liittymässä 14 

Ke 1  '3 

2 

Pe vapaa 

La 

Su 

Ma toimistotyötä piirissi 

Ti tutkimus liittymässä 1 

Ke. 10 

To 1 

Pe apaa 

La 

Ma toimistotyötä piirissä 

Ti tutkimus Iiittymssä 9 
Ke 2 

'ro 8 

Pc vapaa 

La 

'7 

Ma toimistotyötä piirissä 

Ti tutkimus liittymässä 3 

Ke " 
" 7 

'I'o " 14 

Pe vapaa 

Heinäkuu 

6 

8 

9 

1 0 

11 

12 

13 

1t4 

15 
1 2  

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

51 

Elokuu 

2 

3 

1) 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 



Elolcuu 	114 La vapaa 

15 Su 

16 Ma toiinis totyti 	pi irissä 

17 Ti tutkimus 	1i.ittymissii 	6 

18 I(e 5 
19 To varalla 

20 Pc vapaa 

21 La 

22 Su 

23 Ma varalia 

214 Ti 

25 Ke 

26 To 

27 Pc vapaa 

2 La 

29 Su 

3() Ma var 	11 a 

31 Ti 

Syyskuu 	1 Ke 

2 To 

3 

Yle isper 1-aatteita 

- tutki IusJ)äjvä voi olla vain tiIstai, keskiviikko t-,i 
tors tai 

- kolmea tutkimuspäivä kohden yksi vapaa maanantai tai 

perjantai 

- loma- tai vapaapiiviJi voi ottaa tutkimuspäivistä tarpeen 

vaatiessa, jolloin koko tutkimusohjelma siirtyy vastaa-

vasti yhtä monta päivää eteenpäin. Kesäkautena ei pitiisi 

ottaa kuutta tutkimuspäivää enempää vapaata, jotta koko 

ohjelma saataisiin aikataulun mukaisesti läpi. 0h1elrnass 

esitettyä LLittyrnien järjestyti on noudatettava. 
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Liite 6 
HAVAINNOITSIJOIDEN SIJOITTUMINEN LIITTYMÄÄN 

1uva 1 Tutkirnusryhrnau sijoituspaikat ja kummankin liavainnoit-

sijan laskettavaksi tulevat liikennevirrat. Liittymäri 

tulosuunnat numeroidaan myötäptiivään alkaen päsuunnn 

alhaisernmau tierekisteriosoitteen rnukaisesta haarasta, 

jolle annetaan numero 1. 



Liite 7 

PÄIVÄOHJELMA 

klo 	7.00 

7.30- 8.0 

8.00- 8.30 

8.30- 9.00 

9.00- 9.30 

10.00-10. 30 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

11.30-12.00 

Saapuminen tutkimusliittyrnäin. Ilavaintopaikko-

Jen valitseminen. Mittauksia. 

1. Havaintojakso 

2. 

3.

 /4 

T a u k 0 

5. Havaintojakso 

6.  
7.  
8.  

Lounastauko. Mittauksia 

13.30-1 /4Q() 	9. 	ilavaintojakso 

1 /4.001 /4.30 
	

10. 

1/1.30-15.00 
	

11 • 

1 5 . 00- 1 5 . 30 
	

12. 

16.00-16. '30 

16. 30-17.00 

17.00-17.30 

1 7 . 30-1 8. 00 

't' auk ) 

13. {lavaintojakso 

121. 

15. 
1 ' 

Loput mi ttaukset. Pois] i1i t 



Liite 8 

TVH / Liikennetoimisto 
Konfiiktitutkimus 

KONFLIKTIHAVAINNOINNIN TYÖLOMAKE 

DIII' 
n__1__1__1__1 
fil'' 

Hill' 
nhil' 
lhi' 
lhli 

Piiri / Liittymä /Tulosuunta___________ 
Pvm 	----- Havainnoitsija ------ 



Liite 9 
TVH / Liikennetoimisto 

TUTKIMUSLOMÄKE 
Konfiiktitutkimus 

LIIKENNEMÄÄRÄT JA KONFLIKTIT 

Piiri-------- Lilttym -------- Tulosuunta ............... 

Havainnoitsija --------Pvm------------
HAVAINTOJAKSOT 

Vallitseva säätila----------------- 	_____ _____ 

Huom. 

LIIKENNEMÄÄRÄT 

MOOTTORIAJONEUVOT KEVYET 

4 
1 r yht. 4. + yht. 0 • 

4 

KONFIIKTIT 

MOOTTORIAJONEUVOKONFLIKTIT 
	MUUT 

yht.1 LR 1 KE  I yht.I 

lioista vakavia konfiikteja 

o K•llonajat 
alku loppu 



'rvn/Liikenxletoinhist() 	 Liite 10 (1/3) 

Konfi Ikt i tutkirnu 

LI [TTYMÄTIEDOT 

P i r i 

Lii t Lymä: niw 1 	 tutki !r!unumero 

'['utkiriiuksen pvm kerta Havainnoitsijat 

Pitien pääliysteen kunto 

Ajoratarnaalausten kunto 

Piätien nopeusrajoftus 

PaL i. ten varoi tusmerkj t 

Päitien kanavoi.nt& 

Sivuteidn kanavointi 

Kevyen liikenteen järjestelyt 

Teiden numerot •ja tulosuuntjen numerot. ja vLii5tmj5velvo1ltmta 	t- 
l.JvRt jiikenn(=.rii»'k-j :. (Kerttttpoltjojnn 	s ivt5, suunta Mi 

rii Lses ti). 

9 
Päätie 

j'7s 

Ö 
t tom 

(Liitteeksi valokuvat jokaisesta tulosuurinasta) 
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TVH / Lii ken ne toimisto 

Kon-Fiiktitutkimus 

LIITTYMÄN PUIKKILEIKKAUSMITAT 

Piiri _______________________- 

Liittymän nimi ____________________ tut kimusnumero 

Tutkimuksen pvm. 	_______ 	Hava innoftsijat 
	

/ 

Täydennä oheiseen kaavioon ajokaistojen, korokkeiden ja päällystetty-

jen pientareiden leveydet. Mikäli kyseessä on linja-autopysäkki pan-

naan poikkileikkausleveyden perään sulkuihin (la). Niille ajokais-

toille, korokkeille ja pientareille, joita liittymässä ei ole, anne-

taan arvo 0. Merkitse nuolilla jokaiselle ajokaistalle sit kytt-

vät liikennevirrat. 

_____ 	TKIOk 	

Cm 

0 __ 	 __ 
keskilinjojen 
leikkouspiste 

E / 	11L 	1 
/ 	 1 	1 	H 	i 	Pc1lIysteen 
IAiokaistot 	 reuno 

--- --J 



TVH/Li Ikennetoitni sto 
Konf 1 iktitutkimus 3 

NÄKtMÄT LI ITTYMÄSSÄ 

P1iri 

Liittymän nimi tutkimusnurnero 

Tutkimuksen pvm Havainnoitsijat
/  

Lii tiymi snäkemä 

h 	 i 3m__ 

-__L) 1 

y _ -E_ 	]NÄKEMÄESTE 

si].mäpisteen ja ajoneuvon 
korkeu3 1.1 m 

havainnoltsij an ja aj oneuvon 
etäisyys ajokaistan oikeasta 
reunasta 1.5 m. 

d = etuajo-oikeutetun tien ajoradan reunasta liittyvää tietä pitkin mi-
tattu matka 

Ii 	näkemii pääsuuntaan tietyllä d:n arvolla mitattuna teiden keskiviivo- 
jen leikkauspisteestä 

TLJLOSUUNTA 2 	 TULOSUUNTA 1 

d6 
d=iO 	 h= 

(1 = 15 	 h = 
cl=25 	 h= 

TULOSUW'TA 3 
h= 

TULOSUUNTA 	 TULOStJTJNTA 1 

d=6 	 h= 
d=1O 

d=15 	 h= 

d=25 	 h= 

Pysähtymisriäkeniä 

- - - - 

TUJOSUIrNTA 1 
2 
3  

TULOSUUNTA 3 

h= 

a 	cthisyys, jolta ajoneuvon 
kuljettaja vol nähdä tien 
pinnan risteyksessä. Matka 
mitataan teiden keski viivoj eri 
leikkauspi steestä 



TVH/Liikenne toimisto 
	 Liite 11 (1/Li) 

Konf 1 ikt i tutkimus 

LI IKENNETURVALLI SUUS ARVI 01 NTI 

Piiri 

Liittymän nimi 	 tutkimusnuinero 

1. Havainnointikerta 

Pvm Ilavainnoitsijat / 

Pitäisikö liittyinän turvallisuutta näkemänne perusteella parantaa? 

Mitä ongelmia havaitsitte liittymän toimivuudessa? 

Mitä parantamistoimenpiteitä (mieluiten mandollisimman taloudel lis.i.a) 
suosittelisitte? 

2. Ilavainnointikerta 

Pvm
Jiavajiinoi ts ij at / 

Pitäisikö liittymän turvallisuutta näkemänne perusteella parantaa? 

Mitä ongelmia havaitsitte liittymän toimivuudessa? 

Mitä parantamistoimenpiteitä (mieluiten mandollisimman taLoudellisia) 

suosi tte lis i tt(? 



3. 1-lavainnointikerta 

Pvm 	Navainrioitsijat 

Pitäisikö liittyrnn turvallisuutta nMkornänne perusteella parantaa? 

Mitä ongelmia havaitsitte liittymän toimivuudessa? 

Mitä parantamistoimenpitettä (mielui ten mandoli isiinman taioudl i.siu) 

suosi ttei isitte? 

2 



YHTEENVETO HAVAINNOITSIJOIDEN LIITTYMIIN TEKEMISTX PARANNUSEHDOTUKSISTA 

Parannustarpeessa olevia liittyrniä oli havainnoitsijoiden mie-
lestä kaikkiaan 19. Parannusehdotukset vaihtelivat liikennemerk-
kien siirtämisjstä eritasoratkaisujhjn. Parannusehdotuksia esi-

tettiin myös joihinkin liittymiin, joihin toimenpiteet ei kui-
tenkaan katsottu välttämättömiksi toteuttaa nykytilanteessa. 

Esitettyjen parannusehdotusten perusteella näyttää ilmeiseltä 
että kokenut havainnoitsija konfiiktilaskennan yhteydessä saa 
erittäin hyvän kuvan liittymän toimivuudesta ja oppii näin pa-
remmin ymmärtämään liittymässä esiintyviä häiriöitä. Tämän seu-
rauksena hänen on helpompaa löytää ja esittää keinoja liitty-
män sekä toimivuuden että turvallisuuden parantamiseksi. 

Seuraavassa esille tulleet parannusehdotukset: 

- STOP-merkit ehdotettiin asennettavaksi yhteen liittymään 

sekä siirrettäväksi parempaan paikkaan toisessa liittymässä. 

- Kandessa liittyrnässä ehdotettiin käytettäväksi tehokkaampia 
etuvaroitusmerkkej ä. 

- Yhteen liittymään ehdotettiin kasvillisuuden raivausta näke-
mien parantamiseksi. 

- Yhteen liittymään ehdotettiin nopeusrajoitusta ja yhden 

liittymän pistekohtainen rajoitus ehdotettiin alkavaksi 
nykyistä aikaisemmin. Yhdessä liittymässä koettiin todetut 
selvät ylinopeudet ongelmallisina. 

- Yhteensä 14 liittymään ehdotettiin oma kaista joko vasemmalle 
tai oikealle kääntyville. 

- Yhden liittymän yhteydessä oleva nousukaista ehdotettiin 
jatkettavaksi. 

- Liittymäjärjestelyjä ehdotettiin yhden liittyrnän yhteydessä 
olevan huoltoaseman ja toisen liittymän yhteydessä olevan 

baarin osalta. Lisäksi yksi liittymä koettiin liian laajaksi 
eli sekavaksj. 



- Yhteen liittymään ehdotettiin kevyen liikenteen järjes-

telyjä. 

- Liikennevaloja ehdotettiin kahteen liittymään. 

- Yhteen liittyrnään ehdotettiin rakennettavaksi eritaso-

liittymä. 

4 



Liite 12 (1/4) 
TVH/Liikennotoimisto 

Konfliktitutkimus 

1 .7.1 976/MiN 

HAVINNOITSIJ[1ILJLN M[EL1PI[]LTIEDLJSTELLJ 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin lyhyesti ja se1v9li 	k9sialalii: 

1 . Montako tutkirnusohjelman mukaista tytt piv9 olet th9ri 

mennosE 	uorittanuL havainnointity6t? 

2. Teett9kN tutkimusohjeiden mukainen liikenteen iskemnen 

ja kon+'liktien havainnoiminen liian paljon tyht:2 yht2aikaa? 

3. Tuntuvatko kahcinn tunnin yhtämittaiset havaintojaksot liian 

raskailta? Jaksaako työhön koskittyi koko ajan? 

4. Dnko piväohjelmassa riittävästi taukoja? 

5. Mitk3 konfiiktityypit ovat vaikeita Lulkit? 

Miksi? 	______ 	 ____ _______ _____ 

5. Mit3 vaikeUksia sinulla on ollut. havainnointty5os3? 
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7. 	Esit, mi11 	tavoin konfiiktirnencteim 	voiLaiiin miE1E3- 

t1si parantaa. (Kenttty, kon-Fiiktien mritte1y tms.) 
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YHTEENVETO HAVAINNOITSIJOIDEN MIELIPITEISTÄ LASKENNAN TOTEUTUKSESTA 

1. Vastatessaan kyselyyn havainnoitsijat olivat keskimäärin 
tehneet 8,5 päivää kenttätyötä (vaihteluväli 6-10 päivää). 

2. Ainoastaan yksi havainnoitsija piti liikenteen laskerninen 
ja konfiiktien havainnoiminen samanaikaisesti liian työ-
läänä. Muut kymmenen havainnoitsijaa ei kokenut tätä 
työlääksi. 

3. Havainnoitsijoista kaksi oli sitä mieltä, että kanden 
tunnin havainrioiritijakso on liian pitkä (ehdottivat 1 	h). 
Liian pitkiä päiviä, jonka seurauksena keskittymisvaikeuk-
sia loppupäivästä, valitti kolme havainnoitsijaa. Kuusi 
havainnoitsijaa piti jaksot sopivina. 

4. Tutkimuksen päiväohjelmassa oli yhdeksän havainnoitsijan 
mukaan tarpeeksi taukoja, yhden mielestä ei ja yksi totesi 
että taukojen tarve riippuu tutkittavan liittymän liikenne- 
määrästä. 

5. Eniten tulkintaongelmia tuottivat liikennerikkomukset 
(kaistaviivojen ylitykset) 7 havainnoitsijan mukaan sekä 
tilanteet, jossa liittymää lähestyi monta autoa samanaikai-
sesti (4). Myös peräänajot oikealle tuottivat hieman ongel-

mia (2). 

6. Havainnointityötä kerrottiin haitanneen sää (4 havainnoit-
sijaa), auringon häikäisy (vaikeuttaa jarruvalojen näky-
mistä) (2), pysähtyneet autot (näkäesteeriä) (1) sekä se, 
että tie joskus on penkereellä eli ylempänä kuin havainnoit-
sija (1). 

7. Parannusehdotuksina esitettiin jo edellä esille tulleet 
päiväohjelman lyhentäminen (1), havainnointijakson lyhentä-
minen 1 	h:jjn (1) sekä että rekisteröitäisiin vain vaka- 
vimmat liikennerikkomukset (1). Kanden havainnoitsijan mie- 
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lestä konfiiktimenetelmä on hyvä niin kuin se on toteutet-

tu tämän tutkimuksen yhteydessä. Loput seitsemän havainnoit-

sijaa eivät kommentoineet menetelmää. 

Esitettyjen parannusehdotusten sekä saatujen tutkimustulosten 

hyvän laadun perusteella voitaneen sanoa, että laskenta tai 

havainnointi tässä tutkimuksessa toteutetulla tavalla on var-

sin onnistunut. 



Liite 13 

(1/2) 

M U U T T U J A L U E T T E L 0 

ONNETTOMUUDET 

Kuolemaan johtaneet risteysonnettomuudet 

= oikeaan sivuun 
-)C 

vasempaan sivuun 

X3  = vastakkaisesta suunnasta eteen käännyttäessä 

= peraanajossa ensimmaisen kaantyessa oikealle 

= peräänajossa ensimmäisen kääntyessä vasemmalle 

= muulloin, paitsi liikennerikkomuksissa 

X 7  = kun osapuolena on ollut JK/PP 	KE 

= liikennerikkomusten yhteydessä 	LR 

Vammautumiseen johtaneet risteysonnettomuudet 

X 	= oikeaan sivuun 
9 

= vasempaan sivuun 

= vastakkaisesta suunnasta eteen käännyttäessä 

X 12  = peräänajossa ensimmäisen kääntyessä oikealle 

= peräänajossa ensimmäisen kääntyessä vasemmalle 

X 14  = muulloin, paitsi liikennerikkomuksissa 

= kun osapuolena on ollut JK/PP 

X 16  = liikennerikkomusten yhteydessä 

Omaisuusvahinkoihin johtaneet risteysonnettomuudet 

X 17  = oikeaan sivuun 

X 18  = vasempaan sivuun 

= vastakkaisesta suunnasta eteen käännyttäessä 

= peräänajossa ensimmäisen kääntyessä oikealle 

X21  = peräänajossa ensimmäisen kääntyessä vasemmalle 

muulloin, paitsi liikennerikkomuksissa 

X23  = kun osapuolena on ollut JK/PP 

X24  = liikennerikkornusten yhteydessä 
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KONFLIKTIT 

suunta 1, päävirta tienumeroinnin suuntaisesti 

X 	= oikealta 

X26  = vasemmalta 

= vastakkaisesta suunnasta eteen käännyttäessä 

X28  = perään ensimmäisen ajoneuvon kääntyessä oikealle 

perään ensimmäisen ajoneuvon kääntyessä vasemmalle 

= muulloin paitsi liikennerikkomusten yhteydessä 

= liikennerikkomusten yhteydessä 

= kevyen liikenteen kanssa 

suunta 3, päävirta tienumerointia vastaan 

X 33  = oikealta 

= vasemmalta 

= vastakkaisesta suunnasta eteen käännyttäessä 

= perään ensimmäisen kääntyessä oikealle 

X 37  = perään ensimmäisen kääntyessä vasemmalle 

X 38  = muulloin paitsi liikennerikkomusten yhteydessä 

= liikennerikkomusteri yhteydessä 

= kevyen liikenteen kanssa 

LI IKENNEM.RÄT 

suunta 1, tienumeroinnin suuntaan 	ajavat 

= päätietä suoraan ajavat 

X42 	= päätietä oikealle kääntyvät 

= päätietä vasemmalle kääntyvät 

X 44 	= oikealta sivusuunnasta suoraan ajavat 

= oikealta sivusuunnasta oikealle kääntyvät 

= oikealta sivusuunnasta vasemmalle kääntyvät 

X47 	= päätiellä kulkeva JK + PP-liikenne KE 

= oikealta sivusuunnasta kulkeva JK + PP-liikenne KE 5  

suunta 3, tienumerointia vastaan ajavat 

X 49 	= päätietä suoraan ajavat 

= päätietä oikealle kääntyvät 

X 51 	= päätietä vasemmalle kääntyvät 

= oikealta sivusuunnasta suoraan ajavat 

x 53 	= oikealta sivusuunnasta oikealle kääntyvät 

X 54 	= oikealta sivusuunnasta vasemmalle kääntyvät 

= päätiellä kulkeva JK + PP-liikenne 

X56 	= oikealta sivusuunnasta kulkeva JK + PP-liikenne 

1 -- (.) 

L 

0 

0 
1 

LR 
KE 
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ERI ONNETTOMUUSTYYPPEIHIN VAIKUTTAVAT MUUTTUJAT 

- Törmääminen oikeaan sivuun johtuu parhaiten (X 1 +X9 ^X17) 

+ Päätietä suoraan ajavista 	X41+X49 

+ Sivutietä -"- 	 -"- 	 X44+X52 	
- 

+ Sivutietä oikealle kaantyvista X45+X53 

+ 	-"- 	 vasempaan 	-"- 	 X46+X54 

Konfiikteista oikeaan sivuun 	X25+X33 

- Törmääminen vasempaan sivuun johtuu parhaiten (X2+X10 ^ X19) 

+ Päätietä suoraan ajavista 	X41 +X49 

+ Sivutietä -"- 	 -"- 	 X44+Xs2 	
XB"/ 

+ 	-"- 	 oikealle kääntyvistä X45+X53 

+ 	1 	vasempaan 	-"- 	 X 46 +X 54 J 

G) Konfliktista - vasempaan sivuun X26+X34 

- Törmääminen toiseen käännyttäessä vast. suunn. vasempaan 

johtuu parhaiten (X3+X11+X19) 

+ Päätietä suoraan ajavista 	X41+X49 	x= 
+ Päätietä vasempaan -"- 	 x 43 i-X5iJ 

Konfiikteista eteen kääntyvistä X27+X 3 5 

- Törmääminen perään toisen kääntyessä oikeaan johtuu 

parhaiten (X 4 ^X12+X20) 

+ Päätietä suoraan ajavista 	x41+x49) XD  
+ 	-"-- 	 oikealle kääntyvistä 	X42+X50J 	- 

( Konflikteista perään toisen kääntyessä oikealle 

x + 
28 36 

- Törmääininen perään toisen kääntyessä vasempaan johtuu 

parhaiten (X 5 +X 13 +X21 ) 

+ Päätietä suoraan ajavista 

+ 	-- 	 vasempaan ajavista 	x 43 +x 51J 
@ Konfiikteista perään toisen kääntyessä vasemmalle 

x29+x37 
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- Muu törmäys kuin edellä oleva johtuu parhaiten (X6+X14+X22) 

+ Päätietä suoraan ajavista 	X41 +X49 '\ 

+ 	-fi- 	oikealle -"- 	 X+X5 

+ 	-"- 	 vasempaan -"- 	 x43+X51J 

E Konfiikteista muulloin (ilman liikennerikkomuksia) 
x 30 +x 38  

Liikennerikkomuksista 

- Kevyen liikenteen onnettomuudet johtuvat parhaiten 

(x7+X 15 +X2 3 ) 

+ Kevyen liikenteen määrästä päätiellä 	X47 +X55  

+ 	-"- 	 -"-- 	

-"- 	 sivusuunnasta 

+ 	-' 	 -"- 	 -"- 	 yhteensä 	x47+X55+x48+x56 
1 	aiheuttamista konfiikteista 

x 32 +x 40  

- Liikennerikkomuksista aiheutuvat onnettomuudet johtuvat 

parhaiten (X8 ^X 16 +X24 ) 

+ Kevyen liikenteen määrästä yhteensä X 47 +X48 +X55 +X5 6  

+ Liikennemäärästä yhteensä 	

i1 Liikennerikkomuksista 	X31+X39 



	

Vuosien 	1973-77 onnettomuuksien 	ja 	 (liittymiä 50 kpl) 
konfiiktien välinen yhteys tyypeittäin 

Onnettom. - 	konfi . - 	selitys- 	korre- 	T-taso 	rrkitse- Igres- 	Vakio 	F -taso 	rrerkitse- 
tyyppi 	 tyyppi 	prosentti 	laatio- 	 vyys 	sioker- 	 vyys 
(ja lukurn.) 	(ja lukum.) 	 kerroin 	 roin 

o ikealta 	oikealta 	38,7 0,62 5,49 	xxx 0,0608 0,4629 	30,29 	++ 
(68) 	 (689) 

vasemmalta 	vseirma1ta 	0,7 0,08 0,58 	- 0,0118 1,1143 	0,33 	- 	)zkitseVyydet 
(62) 	 (364) 

= selittää tilaa- 
vasemmalle 	vaseninalle 	6,5 0,25 1,82 	- 0,1082 0,7366 	3,31 	- 

eteen 	 eteen kitseva nrki.t- 
(50) 	 (94) sevyystasolla 

0,001 
peräänajo 	eräänajo 	1,1 0,11 0,72 	- 0,0011 0,0532 	0,54 	- 	 - 

1 	- tasol 	0,01 
oikealle 	oikealle 
(5) 	 (1189) x = tasolla 0,05 

peräänajo 	eräänajo 	1,6 - 	0,13 0,90 	- -0,0014 0,3624 	0,81 	- 	: 	- 	si irerkitsevä 

vasenir11e 	vaserrtralle ++ = malli tilastol- 
(16) 	 (1542) lisesti nerkit- 

sevä tasolla 0,01 

muut 	 muut 	 3,1 0,18 1,25 	- 0,0038 0,5l89 	1,55 	- 	 + = tasolla 0,05 

(48) 	 (3202) - 	ei 	rkitas 

kevyen 	kevyen 	14,8 0,38 2,88 	xx 0,0478 0,2966 	8,32 	++ 
liikenteen 	liikenteen 
(22) 	 (150) 

liikenne- 	liikenne- 	6,9 0,262 1,88 	- 0,0076 0,0344 	3,54 	- 
rikkornus 	rikkomus 
(18) 	 (564) 

1 - 	-______ 

yhteensä 	yhteensä 	33,1 	0,56 	4,87 	xxx 	0,0177 	2,0102 	23,7 	++ 
(263) L _____(_•___ 
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Vuosien 1976-78 onnettomuuksien ja konfiiktieri välinen yhteys tyypeittäin 	(liittymiä 47  kpl) 

- 	- 
Cflnettcin. - 	konfi . - 	selitys- 
tyyppi 	tyyppi 	prosentti 
(:Ja lukiz.) 	(ja lukum.) 

korre- 
laatio- 
kerroin 1 

-taso rkitse- 1 	Iqres- 
yy 	sioker- 

roin 

Vakio 	F -taso erX3.tse-
vyys 

oikealta oikealta 	49,7 0,71 6,66 

_______ 

xxx 	0,0387 0,3619 44,38 ++ 
(43) (672) 

24,581 vasemmalta vasemmalta 	35,3 0,59 4,96 xxx 	0,0442 0,3971 ++ 	rkitset 
() (47) 1 1 vasemmalle vasemmalle! 	2.6 0,16 1,09 - 	1 	0,0330 0,4240 1,201 - = selittäjä tilE 
eteen eteen 
(23) (93) 

peräänajo peräänajo 0,0 0,00 - - 
oikealle oikealle 
(4) (1046) 

peräänajo peräänajo 0,2 0,05 0,31 - 
vasemmalle vasemmalle 
(5) (1488) 

muut muut 26,7 0,52 4,05 1 	xxx 0,0065 0,01821 16,43 
(20) (2957) 

kevyen kevyen 3,5 0,19 1,28 - 0,0179 0,1994 1,60 
liikenteen liikenteen 
(12) (147) 

liikenne- liikenne- 1,6 0,13 0,83 - 0,0033 0,12581 0,69 
rikkomus rikkomus 
(4) (497) 

	

-0,0058 22,2558j 	- 

-0,0003 	0,11571 	0,10 

tollisesti nx 
kitsevä nerkit 
sevyystasolla 
0,001 

= tasolla 0,01 

x = tasolla 0,05 

- = ei rrerkitsevä 

++ = malli tilastol-
lisesti nerkit-

++ sevä tasolla 0, 

+ = tasolla 0,05 

- ei nerkitsevä 

jyhteensä 	yhteensä 	68,3 
(133) 	(71 14) 

0,83 	9,85 	xxx 	0,0134 	0,8021 	97 , 06 1 ++ 



Liite $6 
($12) 

Konfiiktien ja onnettomuuksien yhteys (kaikki konfiiktit paitsi KE 
kaikki onnettomuudet 1973-77 paitsi KE) 

Onnet- 

'- '-, '-, 	 J_/ _) 
Konfl 1 ktejä 
(kpl) 



(2) 

Konfiiktien ja onnettomuuksien yhteys 
(Kaikki konfiiktit paitsi KE, kaikki onnettornuudet 1976-78 

paitsi KE) 
Onnetto-
muuksia 
(kpl) 

jo 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

0 
0 

01 eel Ii nen muutos Ii ittymän 
geometriasso vuoden 1976 
jälkeen 

200 	300 	400 	500 	600 
Kontiiktejä 
(kpl) 

EJ= Kevyen liikenteen ali- tai ylikulku 
vuoden 1976 jälkeen 



LIITE 17 	(1/5) 

Vuoden 1973-77 ja 1976-78 onnettomuuksien ja eri muuttujien 

väliset korrelaatiot 

Käytetyt määritelmät liitteissä 17 ja 19: 

Onnettomuudet: 

00 = onnettomuus päätietä ajavan ja sivutieltä oikealta tule-
van välillä 

ov = onnettomuus päätietä ajavan ja sivutieltä vasemmalta tu-
levan välillä 

ove = onnettomuus päätietä ajavan ja vastaan tulevan vasem-
malle kääntyvän välillä 

peoo= peräänajo päätieltä oikealle kääntyvään ajoneuvoon 

peov= 	-"- 	vasemmalle -"- 

mo = muu onnettomuus 

keo = onnettomuus, jossa osallisena kevyen liikenteen edustaja 

iro = liikennerikkomuksen yhteydessä tapahtunut onnettomuus 

Konfiiktit: 

Vastaavasti kuten edellä käyttäen k-kirjainta onnettomuuksien 

o-kirjaimen tilalla, esim. ko ja pekv. 

Liikennemäärä: 

P5 = päätten suoraan ajava liikenne 

0 = 	-"- 	oikealle kääntyvä 

pv = 	-- 	vasemmalle -"- 

p1 = 	-"- 	koko liikenne 

ss = sivutien suoraan ajava 

so = 	-"- 	oikealle kääntyvä -- 

sv = 	-"- 	vasemmalle -"- 	-"- 

sl = 	-"- 	koko liikenne 

im = ao. onnettomuus tai konfiiktityypissä mainittujen iii-
kennevirtojen summa 

kep = päätien kevytliikcnne 

kes = sivutien 

kel = kevytliikenne yhteensä 
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Merkitsevyystasot: 

++ malli tilastollisesti 
merkitsevä tasolla 0,01 

+ tasolla 0,05 

- ei merkitsevä 

xxx selittäjä tilastollisesti 
merkitsevä tasolla 0,00 1 

xx tasolla 0,01 

x tasolla 0,05 

- ei merkitsevä 



Kaikki: 

kaikki o/kaikki k 

kaikki 0/koko 
ajon. liik. 

kaikki k/koko 
ajon. liike 

kaikki 0/kaikki k - 
koko ajon.liike 

Oikealta :  

oo/ps 

oo/ss 

00/50 

Ioo/sv 
oo/l1n 
oo/ko 

oo/sl 

co/ps-sl 

cx/ko-sl 

oo/ko-lin 

Vasennalta: 

oV/ps 

ov/ss 

;OV/50 

iov/sv 

ov/lm 

ov/kv 

ov/sl 

ov/ps-sl 

ov/kv-sl 

ov/kv-lm 

0,8 9,3 0,087 0,305 

17,3 26,9 0,416 0,518 

7,9 15,5 0,281 0,394 

1,9 15,6 0,138 0,395 

5,9 23,9 1 	0,243 0,489 

0,7 35,3 0,083 0,594 

26,2 0,512 

1 	29,6 .. 0,544 

36,2 .. 0,602 

1 	36,1 0,601 

4,6 + 

16,5 ++ 

8,3 ++ 

8,3 ++ 

14,2 4+ 

24,6 ++ 

16,0 ++ 

9,2 ++ 

12,5 4+ 

12,4 +4 

0,4 - 

10,0 ++ 

4,1 + 

0,9 - 

3,0 - 

0,3 - 

	

33,1 	68,3 	0,575 	0,827 	23,7 ++ ' 97,1 ++ 

	

27,0 	66,7 	0,520 	0,817 

	

71,6 	71,6 j 0,846 1 0,846 

	

16,3 	73,0 	0,404 1 0,854  1 4,6 + 	59,5 ++ 

4,7 14,0 0,216 0,374 2,4 - 	 7,3 ++ 

35,6 27,2 0,596 0,521 26,5 ++ 	16,8 ++ 

34,6 21,4 0,588 0,462 25,4 ++ 	12,2 ++ 

32,7 37,7 0,571 0,614 23,3 ++ 	27,3 ++ 

25,5 34,3 0,505 0,586 16,4 ++ 	23,5 ++ 

38,7 49,7 0,622 0,705 30,3 ++ 	44,4 ++ 

36,0 .. 0,600 .. 	 25,3 ++ 

41,4 .. 0,643 .. 	 15,5 	^ + 

49,9 .. 0,706 .. 	 21,9 	++ 

50,3 	.. 	 0,709 	.. 	 22,3 ++ 

3 

Vuoden 1973-77 ja 1976-78 onnettomuuksien ja eri 

rnuuttuji.en väliset korrelaatiot 

Muuttuj at Selitys- 
prosentti 

1973- 19 
77 	78 

Korrelaatio- 
kerroin 

77 	1 78 

F-taso ja mallin 
rtrkitsevyys 

- 	 1973-77 1 1976-78 

T-taso ja selittä-
jn rrrkitsevyys 

1973-77 	1976-78 

4,87 xxx 	9,85 xxx 

0,80 	-ja' 	3,17 xx 	ja 
0,84 	- 2,76 xx 

1,54 - 2,71 xx 

5,15 xxx 4,10 xxx 

5,04 xxx 3,50 xx 

4,82 xxx 5,22 xxx 

4,05 xxx 4,85 xxx 

5,49 xxx j 6,66 xxx 
5,03 xxx 

2,01 - 	ja 
4,53 xxx 
3,49 xx 	ja 
0,42 - 
3,76xxx ja .  
0,75- 

0,61 	- 2,15 x 

3,17 xx 4,07 xxx 

2,03 x 2,88 xx 

0,96 - 2,88 xx 

1,74 - 3,76 xxx 

0,58 - 4,96 xxx 

4,00 xxx 

1,45- 	ja 
3,56 xxx 
2,63 x ja 
0,78 - 

1 	2,89 xxja 



4 

Muuttujat 	Selitys- 	Korrelaatio- 	F-taso ja nl1in 	T-taso ja selittä- 
prosentti 	kerroin 	nrkitsevyys 	jän nrkitsevyys 

1973- 1976- 1973- 	1976- 
J7 	78 	77 	78 	1973-77_J_1976-78 	1973-77 	1976-78 

Edestä vase1TITalle: 

ove/pv 13,7 16,9 0,370 0,411 7,6 ++ 9,2 ++ 2,76 xx 

ove/ps 11,7 0,2 0,343 0,039 6,4 + 1 	0,1 	- 2,53 x 

ove/im 16,1 1,6 0,401 0,128 9,2 ++ 0,8 - 3,03 xx 

ove/kve 6,5 2,6 0,254 0,161 3,3 - 1,2 - 1,82 - 

'ove/kve-lm 	2,7 	0,165 	0,6 - 

Peräänajo oikealle: 

peoo/ps 	0,1 	3,5 	0,034 	0,187 	0,1 - 	1,6 - 	0,24 - 

:jxoo/po 	0,6 	0,3 	0,078 	0,059 	0,3- 	0,2- 	0,54- 

peoo/lrn 	0,0 	3,3 	0,015 	0,182 	0,0 - 	1,5 - 	0,11 - 

peoo/peko 	1,1 	0,0 	0,105 	0,000 	0,5 - 	0,0 - 	0,72 - 

'eoo/peko-iin 	.. 	4,0 	0,199 	0,9 - 

-.-f- 	--.-- ---.- - 	- 
eov/ps 	0,2 	0,9 	0,046 	0,093 	0,1 - 	0,4 - 	0,32 - 

ov/pv 	1,0 	4,1 	0,099 	0,201 	0,5 - 	1,9 - 	0,69 - 

peov/lm 	0,0 	0,2 	0,021 	0,040 	0,0 - 	0,1 - 	0,14 - 

peov/pekv 	1,6 	0,2 	0,128 	0,046 	0,8 - 	0,1 - 	0,90 - 

'peov/pekv-lm 	.. 	0,5 	.. 	0,070 1 	•• 	0,1 - 

- 1 ............... ...... 

rro/ps 	. 2,5 	42,1 	0,159 	0,649 	1,3 	32,7 ++ 	1,12 - 

rro/po 	2,9 	11,7 	0,170 	0,342 	1,4 	6,0 + 	1,19 - 

rrD/pv 	3,8 	9,6 	0,194 	0,309 	2,0 	4,8 + 	1,37 - 

rID/pl 	4,2 	44,2 	0,205 	0,665 	2,1 	35,7 ++ 	1,45 - 

rro/rrd 	3,1 	26,7 1 0,177 	0,517 	1,6 	16,4 ++ 	1,25 - 

rro/lrk 	2,7 	0,0 	0,163 	0,013 1 1,3 - 	0,0 - 	1,15 

rro/mk-pl 	44,7 	0,669 	17,8 ++ 

/-lrk-pl 	49,2 	0,701 	13,9 

	

------------..-....-.-..---..- ---.--.--...- 	..----.- ........-- ------------- L_.__._ ________ 

3,03 xx 

0,26 - 

0,87 - 

1,09 - 

0,70 - ja 
0,24 - 

1,28- 

0,40- 

1,24- 

0,00- 

0,55 - ja 
1,35- 

0,63- 

1,38- 

0,27- 

0,31 - 

0,38- ja 
0,35 - 

5,72oo 

2,44x 

• 	2,18x 

5,97 xxx 

4,05 xxx 

0,08- 

0,69 - jt 
3,78 xxx 
0,34 -• 
1,96 - ja 

4,02 xxx 



• JMuuttujat 	Selitys- 	Korrelaatio- 	F-taso ja n11in 	T-taso ja selittä- 
prosentti 	kerroin 	nrkitsevyys 	jn nrkitsevyys 

- 	i973-f 1976- 1973- 	1976- 	1973-77 1 1976-78 	1973-77 1 1976-78 
liikenteen: 

keo/kes 

keo/kel 

- keo/kek 

7,5 1,7 0,273 0,131 3,9 - 0,8 - 1,97 - 	0,89 - 

18,1 15,6 0,425 0,396 10,6 ++ 8,4 ++ 3,25 xx 	2,89 xx 

18,7 12,5 0,433 0,354 11,1 	++ 6,5 + 3,33 xx 	2,54 x 

14,8 3,5 0,384 0,188 8,3 ++ 1,6 - 2,88 xx 	1,28 - 

21,5 .. 0,464 .. 6,0 + 2,24, 	ja 

_______ _____ _____ ______ _______ ______ 
- 	 - 

Liikennerikkctraikset: 

1,0 0,7 	0,100 	0,084 0,5 - 0,3 - 0,70 - 	0,56 - iro/pi 

iro/koko ajcn.liik. 0,4 	0,067 0,2 - 0,44 - 

iro/kel 0,1 3,0 	0,028 	0,173 0,0 - 1,3 - 0,20 - 	1,16 - 

lro/lrk 6,9 1,6 	0,262 	0,126 3,5 - 0,7 - 1,88 - 	0,83 - 

lro/lrk-pl .. 1,7 	0,131 0,4- 0,16 - 	ja 

--.--- 
o,16- 
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Onnettomuuksien ja Iiikennemäärän yhteys 

(Kaikki onnettomuudet(1976-78) paitsi KE, kaikkien suuntien 
Iiikennemäärä paitsi KE) 

Liikenne____ _____ 	- 	 ___-____ 
määrä 
(ajon.) 

10000 

9000 	 - 
10 

[:1•I.II 
	

I 	lOom 

4 

. 
9 

[;LiI.IIJ 

4000_ 
41 

3000 - 

46 

2000 - 

[[IIIeJ 

•25 • 
6 •32 

.3 

22 '36 

42 30 

.39 

•50 
•33 

l549 

.47 •1 

.45 l6' ---------- 	 - ----- 

•27 '20 

.19 '48 
'40 .37 

2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 
Onnettomuuksia( kpl) 
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Konfiiktien ja eri muuttajien väliset korrelaatiot 

muuttujat korrelaatio- muutujat korrelaatio- 
kerroin kerroin 

oikealta: muut: 

ko/ps 0,422 mk/ps 0,742 

ko/ss 0,736 mk/po 0,640 

ko/so 0,675 mk/pv 0,500 

ko/sv 0,733 mk/pl 0,844 

ko/im 0,736 mk/mo 0,177 	(0,517) 

ko/oo 0,622 	(0,705) 

vasemmalta: 

kv/ps 

kv/ss 

kv/so 

kv/sv 

kv/lm 

kv/ov 

0,443 

0,660 

0,525 

0,820 

0,719 

0,083 (0,594) 

kevyen liikenteen: 

kek/kep 

kek/kes 

kek/kel 

kek/keo 

0,390 

0,737 

0,717 

0,384 (0,188) 

edestä vasemmalle: liikennerikkomukset: 

kve/ps 0,449 lrk/lm 0,406 

kve/pv 0,751 lrk/kel 0,040 

kve/lm 0,583 lrk/lro 0,262 	(0,126) 

kve/ove 0,254 	(0,161) 

peräänajo oikealle: Korrelaatiot on laskettu kaikkien 

peko/ps 0,407 50 liittymien tietojen perusteel- 

peko/po 0,546 la. 	Suluissa olevat arvot ovat 

peko/im 0,481 vuosien 1976-78 onnettomuusaineiS- 

peko/peoo 0,105 	(0,000) ton mukaiset korrelaatiot. 

peräänajo vasemmalle: 

pekv/ps 0,151 

pekv/pv 0,466 

pekv/lm 0,243 

pekv/peov 0,128 	(0,046) 
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Konfiiktien ja Iiikenriemdärän yhteys 

(Kaikki konfiiktit paitsi KE, kaikkien suuntien liikennemäärä 
paitsi KE ) 

(cij c 

8( 

7( 

5 

4 

3 

2 

0 	100 	200 	300 	400 	500 	600 
Konfiiktejä 
(kpl) 



1) 
0,1 	0,5 	0,6: 1,0 

Onnettomuuksien ja knf1iktien välinen yhteys 

onnettomuuksia 	konfiikteja 
minuutti 	 rainuutti 

Vuosien 1973-76 
onnettomuusaineisto 

Vuosien 1976-78 
onnettomuusaineisto 

öljymäen tutkimuksen 
aineisto 

oikealta vasemmalta edestä va- peränajo eräänajo muut kevyen liikenne- 	1 yhteensä 
sermlle oikealle vasentr11e liiken- rikko- 

L teen mukset 
________ _________ ________ ________ 

1,7 3,0 9,8 0,1 0,2 0,2: 	2,7 0,2 	0,6 

2,0 3,0 8,1 0,1 0,1 0,2 	2,4 0,2 	0,6 

4,9 	4,9 	18,3 

Huom Taulukon arvot kerrottava tekijällä 1 x 

1 peräänajot suoraan eteenpäin ajavaan. 

rf 
CD 
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1* 

Fyysisten tekijöiden vaikutukset onnettomuuksien 

ja konfiiktien väliseen korrelaatioon 

Tekijä 

_________________________ 

korrelaatiokerroin 
ja selittäjän merkit- 
sevyys 

liittymien 
määrä 
______________- 

onnettomuudet vuosilta 1973-77 1976-78 1973-77 	1 1976-78 

Kanavointi: 

Täysin kanavoimaton 0,167 	- - 4 4 

Tulpat sivusuunnista 0,694 XXX 0,830 
XXX 25 24 

Kanavoitu pääsuunnassa 0,969 
XX 0,992 

XXX 3 

Täysin kanavoitu 0,858 
XXX 0,917 

xxx 11 

.. 

0,772 

0,350 

0,601 

0,542 

0,641 

0,849 

0,582 

0,571 

0,674 

Nopeusrajoitus: 

rajoitus < 60 km/h 

60 < rajoitus < 80 km/h 

rajoitus > 80 km/h 

Liikenteen ohjaus: 

"kärkikolmiot" 

"stopmerkit" 

1 kärkikolmio ja 1 stourkki 

Li ittymisnäkemät: 

näkemä < 200 m 

200m<näkemä<500m 

näkeraä > 500 m 

0,828 20 20 

0,757 19 17 

0,617 - 11 10 

.- 	-. .-- 

0,704 23 22 

0,887 20 19 

0,957 5 5 

-.-- .....---.----- -------------- 

0,727 12 . 	 12 

0,885 28 26 

0,325 - 10 9 

Pysähtymisnäkemät: 

näkemä < 120 m 

120 < näkemä < 350 m 

näkemä > 350 m 

Valaistus: 

on 

ei ole 

Kääntymiskaistat: 

ei ole 

vasemmalle pääsuunnassa 

1 oikealle pääsuunnassa 

1 vasemmalle oääsuunnass 

0,216 - 0,392 	- 11 

0,699 0,866 27 

0,584 0,871 12 

0,514 0,819 36 

0,544 0,844 30 

0,237 - 0,548 	- 

0,993 0,696 	- 

0,124 - 0,820 X 

11 

25 

11 

34 

13 

28 

8 

4 

5 

xxx selittäjä on tilastollisesti merkitsevä merkitsevyystasolla 0,001 

xx tasolla 0,01 	x tasolla 0,05 ja - ei merkitsevä 



anavointi: 
täysin kanavoimaton 44 , 2 1 , 09 

tulpat sivusuunnista 43 , 3 3, 1 5 
kanavoitu pääsuunnassa 37,3 2,91 
täysin_kanavoitu 39,OH,661 

Jopeusrajoitus: 
rajoitus < 60 krn/h 47 , 5 2, 1 7 
60 < rajoitus < 80 kr -i 4 1 , 1 3, 1 4 
rajoitus > 80 kin/h 32,8 1,97 

Liikenteen ohjaus: 
"kärkikolmiot 1 ' 4 1 , 1 1 , 71 
"stop-nerkit" 49 , 5 2 , 72 
1 kärkik 	jal stop-ra 34,9 4,26 

Liittymisnäkemät: 	1 
näknä<200m 43,7 2,02 
200 < näkemä < 500 m 43,9 2,68 
näkemä>500m 34,9 2,03 

Pysähtymisnäkemä: 	1 

näkemä< 120 m 31,7 2,49 
120 < näkemä < 350 in 44,5 2,03 
näkemä>350m 46,1 3,26 

laistus: 
on ¶ 43,5 2,54 
ei ole 34,5 1,59 

äntymiskaistat: 
ei ole 56,8 2,84 
vaseirinalle pääsuunn. 30, 2 1 , 92 
1 oikealle pääsuunn. 28 , 6 1 , 79 
1 vaselTinalle päsuunn. 33 , 3 1 , 1 8 

0,41 4 4 
0,60 25 24 
0,78 4 3 
0,54 11 11 

0,51 20 20 
0,55 19 17 

0,80 11 10 

0,51 23 22 

0,51 20 1 	19 
0,81 5 5 

0,53 12 12 

0,55 28 26 

0,68 10 9 

0,64 11 11 

0,54 27 25 

0,59 12 11 
- .... 

0,54 36 34 
0,68 14 13 

0,43 30 28 

0,68 8 8 

0,60 4 4 
0,47 6 5 

ts 

	

2,46 
	

0,50 

	

2,04 
	

0,64 

	

1,71 
	

0,63 

	

1,58 
	0,34 

	

1,82 
	

0,25 

	

2,58 
	

0,73 

	

2,91 	0,78 

	

2,11 
	

0,43 

	

2,43 
	0,45 

	

2,27 
	0 ,76 

	

2,63 
	

0,60 

2,10 0,42 
2,51 0,55 
2,84 1,22 

2,31 0,46 
2,41 0,61 
2,36 0,58 

	

2,03 	1 0,79 

	

2,38 
	0,45 

	

2,72 
	

0,71 

	

2,37 
	

0,58 

	

2,36 
	

0,46 

Liite 23 

Fyysisten tekijöiden vaikutukset onnettomuuksien, konflik-
tien ja liikenteen määrien välisiin osamääriin 

Tekijä 	 konflik- 	onrietto- 	7 	onnetto- 	-5 	j± - 
tjä x 10 	irniuksia x 10 	rruuksia 	x 10 

onnettctnuudet 	liik .määrä 	hiii( 	rä 	kcnfliktej. 	mia 

vuosilta 	 1973-77 1976-78 	1973-77 1976-78 	76-78 
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Fyysisten tekijöiden vaikutukset onnettomuuksien, konfliktien ja liiken-

teen määrien mukaisiin keskimääräisiin järjestysnumeroiden osamääriin 

Tekijä !S2fl'• lonnettomuudet 
1iik.märä liikennernäärä 

vuosilta J 	1973-77 1976-7 

onnettornuudet liittymiä 
koriflikti 

78 73-77 76- 

Kanavointi 

täysin kanavoimaton 	0,87 	1,23 

tulpat sivusuunnista 	0,99 	0,73 

	

kanavoitu pääsuunnass& 0 , 90 	0, 99 

	

1' 
	Nopeusrajoitus: 

rajoitus 	60 krti/h 	1,03 	1,01 

	

60<rajoitus 80 krrVh 0,94 	0,79 
rajoitus > 80 knVh 	1 0,97 	0,90 

Liikenteen ohjaus: 
"kärkikolmiot" 	1 , 00 	0 , 92 
"stopnerkit" 	 0,99 	0,99 
1 kärkikolmio ja 1 	1, 02 	0, 54 
stoomerkki 

Liittymisnäkemät: 

näkemä 	200m 	0,91 	0,94 
200<näkemä.500 m 	1,04 	0,91 

näkemä500 m 	0,95 	:0,89 

näkemä 	120 m 	1,11 	0,79 
120näkemä 350 m 	0,99 	1,05 
näkernä 	350 m 	0,91 	0,78 

on 	 1,26 	0,95 
ei ole 	 0,92 	10,88 

Kaantymiskaistat: 

ei ole 	 0,92 	., 1 J 

	

$ 	 vaseimalle pääsuunnassa 1,60 
	

1,38 

	

1 oikealle pääsuunnassa 1, 14 
	

1,09 
1 vasemnal1e pääsuun- 	0 , 94 

	
1,02 

nassa 

0,71 1,42 0,82 4 4 
0,70 0,74 0,70 25 24 

0,69 1,11 0,77 4 3 
1,15 0,98 0,99 11 11 

0,91 0,98 0,89 20 20 
0,78 0,83 0,83 19 17 
0,60 0,93 4 	0,62 11 10 

0,79 0,92 0,79 23 1 22  
0,77 1,01 0,78 20 19 
0,78 0,52 1 	0,76 5 5 

-.. 

0,83 1,02 0,91 12 12 
0,82 0,87 0,78 28 . 26 

0,62 0,94 0,66 10 9 

0,80 0,71 0,72 11 11 
0,84 1,06 0,86 27 '25 

0,62 0,86 0,69 12 11 

0,84 0,75 0,67 36 34 

0,69 0,96 0,76 14 13 

1 
0,66 0,87 0,72 30 28 
1,11 0,87 0,70 8 8 
1,11 0,95 0,97 4 4 

0,98 1,09 1,04 6 5 
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(1/4) 
KOELASKENNAT 

HAVAINNOINTIKOE 2.6. 1976 

3 x 0,5 h) 

KONFLIKTIT (KAIKKI) 

iavaimitsija 
- L0 LR K [ 

1 2 0 0 10 4 13 29 11 1 41 

2 5 0 0 7 2 6 20 16 4 40 

3 4 1 0 14 3 13 35 7 0 42 

4 7 0 0 12 2 8 29 5 0 34 

5 3 0 0 12 2 6 23 9 0 32 

6 4 0 0 13 3 10 30 19 0 49 

7 4 0 0 13 1 6 24 7 2 33 

8 8 0 0 11 0 7 26 8 0 34 

9 7 1 0 10 1 7 26 11 0 37 

10 9 1 0 11 3 10 34 11 0 45 

Keskiarvo 5,3 0,3 0 11,3 2,1 8,6 27,6 10,4 0,7 38,7 

Vaihtelu 2 - 9 0 - 1 0 7 - 14 0 - 4 6 - 13 20-35 5 - 19 0 - 4 32-45 

Keskihajonta 2,2 0,5 0,0 1,9 1,1 2,6 4,5 4,1 1,3 5,4 

rkitsevyys xx . xx xxx 

• 	Tilastollisesti merkitsevä merkitsevyystasolla 0,10 

$ x Tilastollisesti merkitsevä merkitsevyystasolla 0,05 

xx Tilastollisesti merkitsevä merkitsevyystasolla 0,01 

xxx Tilastollisesti merkitsevä merkitsevyystasolla 0,005 

1 	0 

1 	r 



HAVAINNOINTIKOE 2.6.1976 

noitsija o L 

1 8 2 0 19 5 8 42 11 0 53 

2 4 1 0 13 5 10 33 12 1 46 

3 5 0 0 9 1 6 21 7 0 28 

4 4 0 0 13 1 6 24 7 2 33 

5 9 1 0 11 3 10 34 11 0 45 

6 4 1 0 14 3 13 35 7 0 42 

7 5 0 0 7 2 6 20 16 4 40 

8 7 1 0 10 1 7 26 11 0 37 

9 6 0 0 11 3 8+1 28+1 10 0 39 

10 4 0 0 13 3 10 30 19 0 49 

11 3 0 0 12 2 6 23 9 0 32 

12 6 0 0 13 2 11 32 10 7 49 

13 8 0 0 11 0 7 26 8 0 34 

14 6 0 0 14 1 10 31 12 2 45 

15 2 0 0 10 4 13 29 11 1 41 

16 7 0 0 12 2 8 29 5 0 34 

Keskiarvo 5,5 0,4 0 12 2,4 8,8 29 10,4 1,1 40,4 

Vaihtelu 2 - 9 0 	2 0 7-19 0 - 5 6-13 20-42 5-19 0 - 7 28-53 

Valta-arvo 4 0 0 13 1,2,3 10,6 26,29 11 0 34,45,49 

Vertailu- 5 0 0 13 3 9 30 7 1 38 
henkilo 

Keskihajonta 1,9 0,6 0,0 2,6 1,4 2,3 5,5 3,4 1,9 6,9 

frrkitsevyys X X OC • )CX 



HAVAINNOINTIKOE 3.6.1976 

(3 x 0,5 h) 

KONFLIKTIT (KAIKKI) 

Hava.inrKitsija 
, 	 - , [ 00 

r- 
t t tt ? t __ __ __ __ 

1 7 3 0 12 2 11 35 8 0 43 
2 4 6 1 10 2 20 43 9 1 53 
3 8 3 0 13 3 7 34 11 0 45 

4 5 4 0 13 2 6 30 10 0 40 

5 2 1 0 12 1 2 18 8 0 26 

6 1 2 0 10 0 4 17 9 0 26 
7 6 4 0 10 1 4 25 7 0 32 

8 10 4 0 10 2 7 33 6 0 39 

9 5 4 0 11 2 7 29 9 0 38 
10 7 2 0 10 3 9 31 8 0 39 

Keskiarvo 5,5 3,3 0,1 11,1 1,8 7,7 29,5 8,5 0,1 38,1 

Vaihtelu 1-101-6 0-110-13 03220 1743 6-110-126-53 

Keskihajonta 2,3 1,1 0,3 1,2 0,9 4,8 7,3 1,1 0,3 7,9 

rkitsevyys 
. ,00c x xxx x 



HAVAINNOINTIKOE 1 . 7. 1 976 

4 x 0,5 h) 

Havainnoitsija LR X £ 

1 4 1 - 18 1 7 31 1 - 32 

2 4 1 - 20 1 6 32 1 - 33 

3 5 - - 19 1 6 31 1 - 32 

4 3 - - 15 1 7 26 4 - 30 

5 3 - - 16 1 7 27 1 - 28 

6 - 1 - 18 1 5 25 2 1 28 

7 1 1 - 17 1 5 25 2 1 28 

8 5 - - 19 - 8 32 3 1 36 

9 6 1 - 20 - 7 34 2 2 38 

10 2 2 - 18 1 8 31 5 - 36 

11 2 1 - 16 1 4 24 4 2 30 

Keskiarvo 3,2 0,7 - 17,8 0,8 6,4 28,9 2,4 0,6 31,9 
Vaihtelu 0 - 5 0 - 2 - 15-20 0 - 1 4 - 8 24-34 1 - 5 0 - 2 28-38 

Keskihajonta 1,7 0,6 - 1,6 0,4 1,5 3,4 1,4 0,8 3,4 

Irkitsevyys xxx x xxx xxx 

Vertailu- 
henkilö 	A 3 1 - 16 1 3 24 - - 24 

B 3 2 - 19 1 5 30 1 - 31 

C 1 1 - 13 1 5 20 - - 20 

Keskiarvo 3,0 0,9 - 17,4 0,9 5,9 28,0 1,9 0,5 30,4 

Vaihtelu 0-5 0-2 - 13-200-1 3-8 20-340-5 0-2 20-38 

Keskihajonta 1,6 0,6 - 2,0 0,3 1,4 3,9 1,5 0,7 4,6 

rrkitsevyys ooc • x xxx xxx 
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