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ALKUSANAT 

Liikenteen turvallisuuden parantaminen edellyttää riittä-

viä tietoja liikenteestä sekä liikenneturvallisuuteen 

vaikuttavista tekijöistä. 

TVH:ssa on aloitettu 1970-luvun  alussa selvitystyö tien-

parantamistolmenpiteiden vaikutuksesta liikenneturvalli-

suuteen. Koska aikaisemmat selvitykset ovat olleet yleis-

luonteisia, on katsottu tarpeelliseksi jatkaa selvitys- 

työtä toimenpidekohtaisena. Selvitykset tehdään ns. ennen - 

jälkeen menetelmällä onnettomuustilastoihin perus tuen. 

Viime vuosina on kanavoitu huomattava osa pääteiden vilkas-

liikenteisistä liittymistä liikenteen välityskyvyn lisäämi-

seksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kun liitty-

mien kanavointia on tarkoitus jatkaa melko laajamittaisena, 

on katsottu aiheelliseksi tehdä selvitys liittymäkanavointien 

1 likenneturvail isuusvaikutuks ista. 

Tienpidon painopiste on siirtymässä rakentamisesta kunnos-

sapitoon. Halvinipia keinoja vähäliikenteisten, usein ilman 

rakennussuunnitelmaa syntyneiden teiden lilkennekelpoisuu-

den parantamiseksi on tehostettu kunnossapito. Toimenpi- 

teellä tarkoitetaan tien rakenteen ja päällysteen paranta-

mista ilman tien geometriaan kohdistuvia suurempia muutok-

s ia. 

Tehostettua kunnossapitoa on tehty viime vuosina varsin 
runsaasti. Pitkän tähtäyksen niukkojen rahoitusnäkymien 

vuoksi tällaisten toimenpiteiden tarve tiestön kunnon 

säilyttämiseksi tulee ilmeisesti edelleen kasvamaan. Edel-

lä mainituista syistä johtuen on katsottu tarpeelliseksi 

tehdä selvitys tehostetun kunnossapidon vaikutuksista 

ii ikenneturval 1 isuuteen. 



Nyt valmistuneet selvitykset liittymien kanavoinnin ja tehos-
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LIITTYMIEN KANAVOINNIN VAIKUTUS LIIKENNETIJIVALL1SUUTEEN 

TI IVISTELt'1A 

Liittymän kanavoinnilla tarkoitetaan liikenteen ohjaamista 

tietyille ajourille ajoradasta korotettujen tai ajorataan 

maalattujen sulkualueiden avulla. Tässä selvityksessä käsi-

teltiin pääsuunnan kanavointeja, joiden yhteydessä on raken-

nettu lisäkaistoja vasemmalle kääntyvää liikennettä varten. 

Selvitys liittymien kanavoinnin liikenneturvall.isuusvaiku-

tuksista tehtiin ennen-jälkeen-menetelmällä liikenneonnet-

tornuustilastoihin perustuen. Selvitys koski 54 liittymää, 

joissa oli tapahtunut yhteensä 127 liikenneonnettomuutta 

kanavointia edeltävänä tarkastelujaksona ja 70 liikenneon-

nettomuutta kanavoinnin jälkeisenä tarkas teluj aksona. 

Liittymien kanavoinnin todettiin vähentäneen onnettomuusmää-

riä 45 %. Onnettomuustilanteistavähenivät eniten kanavoidus-

sa pääsuunnassa vasemmalle kääntyvän ja samaan suuntaan suo-

raan ajavan väliset onnettomuudet. Niiden väheneminen oli 

97 %. 



1JUI }(ANALISE1UNG1N AV KORSNINGAU INVEItKAR P\ TRAEJ RSKL1U!ETEN 

SAMMANI)RAG 

Med kanalisering av en korsning förstir man ]edandet av tra-

fiken 1 skilda körbanor med hj.1p av refuger eller pä kör-

banan mälade spärromräden. 1 denna utredning behandiade man 

kanalisering av huvudriktningen. 1 samband med kanaliseringen 

har man byggt tilläggsfiler för vänstersvängande trafik. 

Baserande sig pä trafikolycksstatistiken gjorde man enhigt 

före-efter-metoden en utredning över hur kanalisering av 

korsningar inverkar pä trafiksäkerheten. Utredningen berörde 

5' korsningar i vilka det inträffat sammanlagt 127 trafik-
olyckor under observationsperioden före det kanaliseringen 

förverkiigades och 70 trafikolyckor under den efterföljande 

observationsperioden. 

1 utredningen konstaterade man, att kanalisering av kors-

ningar minskade olycksantalet med Ji5 %. Mest minskade olyckor-
na mellan dem, som frän den kanaliserade huvudriktningen 

svängde mot vänster och dem som körde rakt fram i samma rikt-

ning. Denna typ av olyckor minskade med 97 %. 



THE CHANNELIZATION OF INTERSECTIONS AND ITS EFFECT ON TRAIi1C 

SAFETY 

ABSTRACT 

By the channe]ization of lntersections is meant the guidarice 

of traffic to certain vehicle paths by the help of "marked 

islands" ralsed from or painted on the road. In this study 

the channelizations ot the main direction with extra lanes 

for the traffic turning to the left were dealt with. 

The study of the traffic safety effect of the channelization 

or intersections was carried out by means of the 'Before-After-

Method' and was based on traffic accident statistics. The study 

included 54 intersectlons. In these 127 traffic accidents 
occured during the period of the study hefore the channeli-

zation and 70 accidents after. 

The channelization of intersections was found to have decreased 

the number of accidents by 45 %. The largest decrease in 
accident situations, 97 %, occured between vehicles turning 
to the left from the channelized main dineetion and vehicles 

going straight in the same direction. 



1 . JOI1L)ANTO 

Liittymän kanavoinnilla tarkoitetaan liikenteen ohjaaniista 

tietyille ajourille ajoradasta korotettujen tai ajorataan 

maalattujen sulkualueiden avulla. Kanavoinnilla pyritään pa-

rantamaan liittymän turvallisuutta, välityskykyä ja selkeyt-

tä. 

Liittymässä voidaan liikenneolosuhteiden mukaan kanavoida 

sekä pääsuunta että liittyvä suunta. Jäljempänä liittymän 

kanavoinnilla tarkoitetaan pääsuunnan kanavointia, jonka 

yhteydessä on rakennettu lisäkaistoja vasemmalle kääntyvää 

liikennettä varten. 

Liittymien kanavointeja on 1970-luvun alkupuolella tehty melko 

paljon erityisesti pääteiden liittymissä. Tie- ja vesiraken-

nuslaitoksen toimenpideohjelman v. 1976-80 mukaan liittymiä 

kanavoidaan vuosina 1975-77  50-60 kpl/v. 

Tie- ja vesirakennushallituksen toimesta laadittiin selvitys, 

jonka tarkoituksena oli tarkastella liittymien kanavoinnin 

vaikutusta erityyppisiin liikenneonnettomuuksiin tie- ja lii-

kenneolosuhteiltaan erilaisissa liittymissä. Lisäksi pyrittiin 

selvittämään, millaiset kanavointiratkaisut ovat parhaita 

liikenneturvallisuuden kannalta ja mitkä ovat liittymäkanavoin-

tien kustannukset. 

Piirikonttoreilta pyydettyjen lausuntojen avulla pyrittiin 

selvittämään myös eri kanavointiratkaisuihin liittyvät kun-

nossapitonäkökohdat. 
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2. SELVITYKSEN SUORITUS 

2.1 Aineisto 

Tarkastelun kohteiksi otettiin sellaiset yleisten teiden liit-

tymät, jotka vuosina 1970-72 on kanavoitu pääsuunnassa siten, 
että vasemmalle kääntyville on varattu oma kaista. Liittymää 

ei otettu mukaan, jos sen paikkaa oli muutettu tai sen lii-

kenneolosuhteet olivat huomattavasti muuttuneet kanavoinnin 
yhteydessä. Kuvassa 1 on esitetty yhden tarkastellun liittymän 

kanavointijärjestelyt sekä liittymässä tapahtuneet onnettomuu-

det kandelta vuodelta ennen kanavoinnin toteuttamista ja kah-

delta vuodelta sen jälkeen. 

Tarkasteluun hyväksyttiin yhteensä 54 liittymää. Niiden luku-

määrät piireittäin ja toteuttamisvuosittain on esitetty tau-

lukossa 1. Lilttymien sijainti on esitetty liitteenä 1 olevass 

kartassa ja liitteenä 2 olevassa luettelossa. 

Taulukko 1. Tarkasteluun hyväksyttyjen liittymäkanavointien 

määrä piireittäin v. 1970-72 

Piiri Liittymien kanavointeja (kpl) 

v. 	1970 	v. 	1971 	v. 	1972 	yhteensä 

Uusimaa 3 4 3 10 
Turku 3 2 1 6 
Häme 1 3 1 5 
Kymi 6 3 1 4 
Mikkeli 5 - 9 
Pohjois-Karjala 1 1 - 2 
Kuopio 

- 2 3 5 
Keski-Suomi 5 1 5 11 
Vaasa 

- 2 - 2 
Keski-Pohjanmaa - - - - 

Oulu - - - 

Kainuu - - - - 

Lappi - - - - 

Koko maa 18 18 18 54 



MATINMEN LIITTYM 
	

\ Ennen porannustoimenpiteitä 1.1. 1968-3H21969 

A5n.koskI 
	 - - 

	

- - - 

L j) 	 Porannustoimenpiteiden jälkeen 11.1971-31.12.1972 

EI 

Kuva 1. Esimerkki liittymän kanavointijärjestelyistä sekä liittymässä tapahtuneet 
onnettomuudet ennen ja jälkeen liittymän kanavoinnin 
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Piirikonttoreissa kerättiin TVH:ssa laadittujen ohjeiden 

mukaisesti selvityksessä tarvittavat tiedot liittymien omi-

naisuuksista, kanavointijärjestelyistä ja -kustannuksista 

sekä liittymissä tapahtuneista poliisin ilmoittamista lii-

kenneonnettomuuks ista. Esimerkki täytetystä t ietoj enkeräys-. 

lomakkeesta on liitteenä 3. 

Lähes kaikki aineistoon sisältyvät liittymät sijaitsivat 

valta- tai kantateillä. Ne olivat yleensä erittäin vilkas-

liikenteisiä. Päätien keskimääräinen liikennemäärä (KVL-70) 

oli näissä liittymissä '*394 m.ajon./vrk ja liittyvien teiden 
keskimääräinen liikennemäärä 1507 m.ajon./vrk. 

Liittymistä 28 oli 3-haaraisia ja 26 4-haaraisia. Ajoradasta 
korotetuin saarekkein oli kanavoitu 10 liittymää ja ajorataan 

maalatuin sulkualuein 44 liittymää. 

Useat vuosina 1970-72  toteutetut liittymäkanavoinnit eivät 

täytä nykyisin käytössä olevissa liittymänormeissa annettuja 

ohjearvoja. Esimerkiksi kääntymiskaistojen pituus on monissa 

tapauksissa normeissa esitettyä pienempi. 

Muutamiin liittyiniin oli kanavoinnin yhteydessä asetettu no-

peusrajoitus tai rakennettu valaistus. Yleensä liittymien 

kanavoinnit sisältävät monia pieniä rakenteellisia parannus- 

toimenpiteitä, joiden erillinen tarkastelu ei liene tässä 

tarkoituksenmukaista. 

2.2 Menetelmä 

Liittymien kanavoinnin vaikutusta liikenneturvallisuuteen 

tarkasteltiin vertaamaila liittymien onnettomuusmääriä ennen 

ja jälkeen kanavoinnin toteuttamisen. Eri vuosina toteute-

tuissa kohteissa tarkastelujaksot olivat seuraavat: 

Toteuttamisvuos i 
	

Ennen-jakso 	Jälkeen-jakso 

	

v. 1970 	v. 1968-69 	v. 1971-72 

	

v. 1971 	 v. 1970 	v. 1972 

	

v. 1972 	v. 1971 	 v. 1973 
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rfämän menetelmän käytto edellyttää, että otetaan huomioon 
ainakin koko maan onnettomuuksien trendi sekä muut tutki-
muskohteissa tehdyt mandollisesti liikenneturvallisuuteen 
vaikuttavat toimenpiteet. 

Koko maassa tapahtuneiden poliisin tietoon tulleiden onnet-
tomuuksien määrät ovat v. 1968-73 vaihdelleet melko vähän. 

Trendin ei näin ollen voitu katsoa vaikuttaneen onnettomuus- 
määrien muutoksiin. 

Kanavoinnin yhteydessä suoritetuista muista toimenpiteistä 
olivat merkittävimpiä valaistukset ja nopeusrajoitukset. Näi-
den toimenpiteiden ei havaittu muuttavan kanavoinnin kokonais-
vaikutusta niin paljon, että olisi ollut aiheellista karsia 
niiden vuoksi kohteita aineistosta (kohdat 3.24 ja 3.35). 

Edellä esitetyn perusteella voidaan olettaa, että onnettomuus- 
määrien muutokset tarkastelluissa liittymissä ovat johtuneet 
pääasiassa liittymien kanavoinnista. 

Onnettomuusmäärän muutoksen tilastollista merkitsevyttä 
testattiin kaavalla 

2 (E-J-i) 2  

	

= 	 missa - 	E+J 

E = onnettomuusmäärä tarkastelujakson aikana ennen liittyniien 
kanavoint ja 

J = onnettomuusmäärä tarkastelujakson aikana liittymien ka-
navoinnin jälkeen. 

Onnettomuusmäärien muutokset ovat tilastollisesti merkitseviä 
eri - x 2 :n arvoilla seuraavilla varmuustasoilla: 

2 -arvo 	Varmuustaso 	Merkitsevyys 	 Merkintä 

3.84 	 95 % 	melkein merkitsevä 
6.63 	 99 % 	merkitsevä 
10.83 	 99.9 % 	erittäin merkitsevä 	x x 

Piirien keräämäri aineiston käsittely ja tulosten laskeminen 
suoritettiin manuaalisesti TVH:ssa. 



3. 	TULOKSET 

3.1 Onnettomuuksien kokonaismäärä 

Tarkastelluissa liittymissä tapahtui tarkastelujakson aikana 

ennen liittymien kanavointia 127 onnettomuutta ja tarkaste-

lujakson aikana liittymien kanavoinnin jälkeen 70 onnetto-

muutta. Onnettornuudet vähenivät siis kanavoinnin jälkeen 

/45 %. Tulos on tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

Onnettomuusmäärä pieneni 28:ssa liittymässä, pysyi samana 

12:ssa ja kasvoi 14:ssa liittymässä. 

3.2 Onnettomuustapaukseen liittyvät tekijät 

3.21 Onnettomuuden vakavuus 

Onnettomuudet luokiteltiin vakavimman seurauksensa mukaan 

kuolemaan, loukkaantumiseen ja aineellisiin vaurioihin joh-

taneisiin onnettomuuksiin. Näiden määrät ennen ja jälkeen 

liittymien kanavoinnin on esitetty kuvassa 2. 

Aineellisiin vaurioihin johtaneet onnettomuudet ovat vähen-

tyneet jonkin verran enemmän kuin henkilövahinko-onnettomuu-

det. Tämä saattaa johtua siitä, että kanavointi vähentää 

erityisesti peräänajo-onnettomuuksia, joiden tiedetään ole-

van yleensä seurauksiltaan melko lieviä (vrt, kohta 3.22). 

3.22 Onnettomuustilanne 

Onnettomuustilanteet jaoteltiin kolmeen luokkaan: 

1. Kanavoidussa pääsuunnassa vasemmalle kääntyvän ja takaa 

tulevan moottoriajoneuvon yhteenajo, merkitty symbolilla 



._- 70 
ta) 

-D 

6O 

0 50 

30 

20 

1€ 

Kuol. joht. 	Loukk. joht. 	Ain. vaur. joht. 
_13% 	-44%. 	-49%& 

Kuva 2 Liikenneonnettornuudet vakavuusasteen mukaan 
jaoteltuina ennen ja jälkeen liittymien kanavoinnin 



2. Kanavoidussa pääsuunnassa vasemmalle kääntyvän ja vastak-

kaisessa suunnassa suoraan ajavan moottoriajoneuvon yh-

teenajo, merkitty symholilla 

3. Muut onnettomuustilanteet. 

Onnettomuuksien jakautuminen onnettomuustilanteen mukaan on 

esitetty kuvassa 3. 

Onnettomuustilanteen 1 mukaisia onnettomuuksia tapahtui en-

nen liittymien kanavointia 3i ja liittymien kanavoinnin jäl-

keen ainoastaan 1. Vähennys oli 97 % ja tilastollisesti 

erittäin merkitsevä. Tämäntyyppisten onnettomuuksien vähe-

neminen johtuu oman kaistan varaamisesta pääsuunnassa vasem-

malle kääntyville, mikä tietenkin pienentää niiden ja suoraan 

ajavien välisten onnettomuuksien mandollisuutta. 

Onnettomuustilanteen 2 mukaisten onnettomuuksien määrä pie- 

neni vain 21 % liittymien kanavoinnin jälkeen. Kaistan 

varaaminen vasemmalle kääntyville antaa näille mandollisuu-

den rauhassa odottaa kääntymisen vaatimaa aukkoa vastaantu-

levassa liikennevirrassa. Tämä seikka ei näytä kuitenkaan 

aiheuttaneen kovin voimakasta väiennystä tämäntyyppisten 

onnettomuuksien määrässä. 

Luokkaan "muu tilanne" kuuluvat onnettomuudet vähenivät liit-

tymien kanavoinnin jälkeen 27 %. Vähennys johtunee kanavoinnin 

aiheuttamasta liittymien selkeyden ja havaittavuuden parane-

misesta. 

3.23 Tien pinta onnettomuushetkellä 

Onnettomuudet jaoteltiin keliolosuhteiden mukaan kuivalla, 

märällä sekä lumisella, jäisellä tai sohjoisella tien pin-

nalla tapahtunelsiin onnettomuuksiin. Eri keliolosuhteissa 

tapahtuneiden onnettomuuksien kehitys on esitetty kuvassa 
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Kuva 3 Liikenneonnettomuudet onnettomuustilanteen mu-
kaan jaoteltuina ennen ja jälkeen liittymien ka-
navoinnin 
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Kuva 4 Liikenneonnettomuudet tien pinnan mukaan jaotel-
tuina ennen ja jälkeen liittymien kanavoinnin 
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Märällä ja lumisella, •jäiseliä tai sohjoisella tiellä tapah-

tuneet onnettomuudet ovat vähentyneet hieman enemmän kuin 

kuivalla tiellä tapahtuneet onnettomuudet Varmoja päätelmiä 

tästä tuloksesta ei voida tehdä, koska ei ollut käytössä 

vertailuaineistoa. Keliolosuhteethan ovat saattaneet olla 

hyvinkin erilaiset ennen-ja jälkeen-tarkastelujakson aikana. 

3. 2' Vai oisuus onnettomuushetkellä 

Onnettomuudet luokiteltiin onnettomuusajankohdan valoisuuden 

mukaan päivänvalon, hämärän ja pimeän aikaisiin onnettomuuk-

sun. Tarkasteltavat liittymät jaoteltiin kiinteän tievalais-

tuksen ja sen rakentamisajankohdan mukaan seuraaviin ryhmiin: 

1. Valaistus rakennettu ennen kanavointivuotta 

2. Valaistus rakennettu kanavointivuonna 

3. Valaistus rakennettu kanavointivuoden jälkeen tai liitty-

mää ei ole valaistu. 

Onnettomuuskehitys näissä ryhmissä on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Liikenneonnettomuudet onnettomuusajankohdan 

valoisuuden mukaan jaoteltuina ennen ja jäl-

keen liittymien kanavoinnin 

Onnettomuudet (kpl ____________ 

Ennen ___ Jälkeen ____ Muutos - Valaistus rakennettu 
Pä Hä P1 Pä ITä P1 Pä Hä Pi _____________________ 

Ennen kanavointi- 
vuotta (10 kpl) 26 5 6 25 3 3 -1 -2 -3 

Kanavoint ivuonna 
(15 kpl) 16 4 9 9 - 2 -7 - -7 

Kanavointivuoden 
jälkeen tai ei va- 
laistusta (29 kpl) 

47 6 8 18 1 
___ 

9 
____ 

-29 
____ 

-5 
___ 

+1 
___ 

Yhteensä 	(54 kpl) 89 15 2352 4 14 -37 -11 q 

Pä = päivänvalo 
Hä = hämärä 
P1 = pimeä 
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t'imeän aikaiset onnettomuudet ovat vähentyneet kanavointi-

vuonna ja ennen sitä valaistuissa liittymissä. Valaisemat-

tornissa liittymissä pimeän aikaisten onnettomuuksien määrä 

sen sijaan on hieman lisääntynyt. Tulokset viittaavat sii- 

hen, että liittymien valaiseminen niiden kanavoinnin yhtey- 

dessä olisi liikenneturvallisuuden kannalta tarpeellinen 

toimenpide. 

3.3 Liittymien ominaisuuksiin ja kanavointiratkaisuihin liittyvät 

tekijät 

3.31 Liittyvien teiden lukumäärä 

Tarkasteltavista liittymistä 28 oli 3-haaraisia ja 26 '-haa-

raisia. Näissä liittymäryhmissä tapahtuneiden onnettomuuksien 

määrät ennen ja jälkeen liittymien kanavoinnin on esitetty 

taulukossa 3. 

Taulukko 3.  Liikenneonnettomuudet  3-  ja 'i-haaraisissa liit-

tyrnissä ennen ja jälkeen liittymien kanavoinnin 

Liittymämuoto Onnettomuudet (kpl) 
Ennen Jälkeen Muutos _______________________ 

3.-haaraiset liittyniät 

(28 kpl) 26 -17 	(_zo 	c) 

4-haaraiset liittyrnät 

(26 kpl) 84 44 -410 	(.-414 

Yhteensä (54 kpl) 127 70 ...57 	(415 

Pääsuunnan kanavointi näyttää parantavan liikenneturvalli-

suutta suunnilleen yhtä tehokkaasti sekä 3-haaraisissa että 

4-haaraisissa liittymissä. 
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3.'32 Ii ikennemäärä 

Li ittymät jaoteltiin päätien liikennemiiärän (KVL_70) mukaan 

seuraaviin luokkiin 

1 . Alle 3000 m.ajon./vrk 

2. 3000...6000 m.ajon./vrk 

3. Yli 6000 m.ajon./vrk 

Onnettomuuskehitys näissä liikennemääräluokissa on esitetty 

taulukossa 4. 

rrauukk o  1 . Liikenneonnettomuudet päätien liikennemääran 

mukaan jaotelluissa liittymissä ennen ja jäl-

keen liittymien kanavoinnin 

Päätien liikenne- 

määrä (KvL-7o, Onnettomuudet (kpl) 

m.ajon./vrk) Ennen Jälkeen Muutos 

alle 3000 (25 kpl) 40 26 -14 	(-35 %) 

3000...6000 	(16 kpl) 47 18 -29 	(-62 % 	) 

yli 6000 (13 kpl) 40 26 -14 	(-35 %) 

Yhteensä (54 kpl) 127 70 -57 	(-45 % 

Onnettomuuksien väheneminen oli suurin liikennemääräluokasa 

3000.. .6000. Myös kandessa muussa luokassa onnettomuuksien 

määrä on liittymien kanavoinnin jälkeen selvästi laskenut. 

Liittyvän tien liikennemäärän mukaan liittymät jaoteltiin 

seuraaviin luokkiin 

1. Alle 1000 m.ajon./vrk 

2. 1000...2300 m.ajon./vrk 

3. Yli 2300 m.ajon./vrk 
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Näissä liittymissä tapahtuneiden onnettomuuksien määrät on 

esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 5. Liikenneonnettomuudet liittyvän tien liikenne- 

määrän mukaan jaotelluissa liittymissä ennen ja 

jälkeen liittymien kanavoinnin 

Liittyvän tien 
• 	 •••.•• 1 i ikennemaara Onnettomuudet (kpl) 

(KvL-70, m.ajon./vrk) Ennen Jälkeen - Muutos 

alle 1000 (25 kpl) 47 15 -32 (-6s x) 

1000...2300 (19 kpl) 42 22 -20 (-48 % 	) 

yli 2300 (10 kpl) 38 33 -5 (-13 ¶) 

Yhteensä (54 kpl) 127 70 -57 (-45 

Onnettomuuksien vähenemisprosentti oli sitä suurempi mitä pie-

nempi oli liittyvän tien liikennemäärä. Toisaalta onnettomuus- 

tiheys (onn./v ) oli korkeampi suuriliikenteisissä liittymissä 

Tästä syystä onnettomuuksien absoluuttinen väheneminen liitty-
mää kohti oli huomattava myös suurilla liittyvan tien liiken-

nemääril lä. 

3.33 Sulkualueet 

Selvityksessä mukana olevista liittymistä 10 oli kanavoitu 

ajoradasta korotetuin saarekkein ja 44 maalatuin sulkualuein. 

Onnettomuusmäärän kehitys näissä liittymissä on esitetty tau-

lukossa 6. 
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rilau l ukk o  6. Liikenneonnettomuudet korotetuin ja maalatuin 

sulkualuein varustetuissa ].iittymissä ennen ja 

jälkeen liittymien kanavoinnin 

Sulkualueet Onnettomuudet(kpl) 

Ennen Jälkeen Muutos 

Ajoradasta koro- 
37 22 -15 	(-'ii 	) 

tetut 	(10 kpl) 

Maalatut (44 kpl) 90 -42 	(-47 ¶' 	x) 

Yhteensä 127 70 -57 	(-45 ¶ 

Onnettomuuksien väheneminen oli korotetuin ja maalatuin sulku-

aluein kanavoiduissa liittymissä suunnilleen saman suuruinen. 

Talviolosuhteissa korotetut saarekkeet ovat paremmin havait-

tavissa kuin maalatut sulkualueet. Korotetuille saarekkeille 

on myös mandollista asettaa liikennemerkkejä ja valaisinpyl-

väitä. Toisaalta korotetut saarekkeet muodostavat esteen, jo-

hon törmääininen voi olla vaarallista. 

Piirien lausunnoissa kanavoitujen liittymien kunnossapidosta 
todettiin kanavoinnin yleensä vaikeuttavan kunnossapitoa. Ko-

rotetut saarekkeet aiheuttavat haittaa erityisesti lumen ,ja 

jään poistolle. Maalattujen sulkualueiden suurimpana haittana 

puolestaan on ajoratamaalauksien uusiminen 2-3 kertaa vuodessa. 

Yleisesti pidettiin maalattuja sulkualueita kunnossapidon kan-

nalta jonkin verran parempina kuin korotettuja saarekkeita. 

3.34 Toteuttamisvuosi 

Onnettomuuskehitys vuosina 1970, 1971 ja  1972  kanavoiduissa 
liittymissä on esitetty taulukossa 7. Vuonna 1970 toteute-
tuissa kohteissa onnettomuudet ovat kandelta vuodelta ja muis-

sa kohteissa yhdeltä vuodelta ennen ja jälkeen kanavointivuo-

den. 
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Taulukko 7.  Liikenneonnettomuudet eri vuosina kanavoiduissa 

liittymissä ennen ja jälkeen kanavoinnin toteut-

tamisen. 

Kanavointivuosi Onnettomuudet (kpl) 

Ennen Jälkeen Muutos 

1970 (18 

1971 	(18 

1972 	(18 

kpl) 

kpl) 

kpl) 

61 

33 

33 

30 

28 

12 

	

-31 	(-51 

	

-5 	(-15  

	

-21 	(-6'i 

% 	) 

%) 

% x) 

Yhteensä (514 	kpl) 127 70 -57 	(.45 % 

Onnettomuusmäärät ovat vähentyneet voimakkaimmin vuosina 1970 

ja 1972 kanavoiduissa liittymissä. Suuri vähennys v. 1972  ka-

navoitujen liittymien onnettomuusluvuissa saattaa osittain 

johtua 1.7.1973 eteläisen Suomen pääteillä voimaan tulleista 

tiekohtaisista nopeusrajoituksista. Suurin osa tarkastelluis-

ta liittymistä tuli tämän järjestelmän piiriin. Tosin osassa 

liittymiä oli jo aikaisemmin nopeusrajoitus. 

3.35 Muut toimenpiteet 

Liittynän kanavoinnin yhteydessä tehdyistä toimenpiteistä 

yleisinipiä ja liikenneturvallisuuden kannalta merkittävimpiä 

olivat liittymän va].aisemlnen, nopeusrajoituksen asettarninen 

ja kevyen liikenteen alikulkukäytävien rakentaminen. Alikul-

kukäytävien vaikutuksia ei ollut mandollista tarkastella tätä 

selvitystä varten kerätyn aineiston avulla. 

Kohdassa 3.2 todettiin, että liittymän valaiseminen kana-

voinnin yhteydessä olisi useimmissa tapauksissa liikennetur-

vallisuuden kannalta perusteltua. Uusien liittymänormien 

mukaan korotetuin saarekkein kanavoidun liittymän tulee olla 
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valaistu. Tästä ohjeesta on poikettu vain yhdessä tarkastel-

luista liittymistä. 

Niissä 9:ssä iliittymässä, joihin kanavointivuonna asetettiin 

nopeusrajoitus tapahtui tarkastelujakson aikana ennen liit-
tymien kanavointia 29 onnettomuutta ja sen jälkeen 19 on-

nettomuutta. Onnettomuuskehitys oli siis suunnilleen saman-
lainen kuin muissa tarkastelluissa liittymissä. Tiekohtaisen 

nopeusrajoitusjärjestelmän toteuttamisen yhteydessä on usei-

siin valta- ja kantateiden vilkasliikenteisjin liittymiin 
asetettu 80 km/h tai 60 km/h nopeusrajoitus.. 

3.'i Liittymien kanavoinnin kustannukset ja vaikutukset 

Vuosina 1970 ja 1 971 toteutettujen liittymäkanavointien keski-
määräiset kustannukset vuoden 1971 lopun kustannustasossa on 
piireittäin esitetty tau]ukossa 8. Kustannuksiin sisältyvät 

eräissä tapauksissa myös kanavoinnin yhteydessä rakennetut 

alikulkukäytävät ja valaistukset. 

Liittymäkanavointien kustannukset poikkesivat suuresti toisis-

taan eri piireissä ja eri liittymissä. Erot johtuvat paikal-

lisista olosuhteista, käytetyistä kanavointiratkaisuista ja 

kanavoinnin yhteydessä toteutetuista muista toimenpiteistä. 
Keskimääräiset toteuttamiskustannukset liittymää kohti olivat 

127 000 mk. 

Vuosina 1 970-72 kanavoiduissa liittymissä tapahtui ennen niide 

kanavointia keskimäärin 1.77 onn./liitt. x v ja sen jälkeen 
1.01 onn./liitt. x v. Näissä liittymissä saavutettiin siis kes 

kimäärin 100 000 - 150 000 mk:n investoinnilla 10 vuoden aikan 

noin 8 onnettomuuden vähennys liittymää kohti. Henkilövahinko-

onnettomuuksien kohdalla vähennys on vastaavasti n. 3  onn./ 
liitt. x 10 v. Vuosina 1970-72 toteutettujen liittymäkanavoin-
tien kustannus/hyötysuhdetta voidaan pitää siis melko hyvänä 

jo pelkästään onnettomuusmäärien pienenemisen perusteella. 



Tämän lisäksi saavutetaan liittymän kanavoinnilla myös ajokus-

tannusten säästoä. Esimerkiksi P-liittymässä, jossa päasuunnan 

KVL on 3000 ajoneuvoa ja liittyvän suunnan 1500  ajoneuvoa 

sekä raskaitten ajoneuvojen prosenttiosuus 20, ajokustannusten 
säästö on noin 16 000 mk/v vuoden 1975 kustannustason mukaan. 
Tällöin on oletettu sekä pääsuunta että liittyvä suunta kana-

voiduiksi. 

Taulukko 8. Vuosina 1970 ja 1971  toteutettujen liittymäkana-
vointien kustannukset (v. 1971 lopun kustannus-
taso) 

Piiri Liltt. kanavointeja 
v. 	1970-71 	(kpl) 

Keskim. 	tot.kust./1iitt 
(mk) 

Uusimaa 7 7 70 000 
Turku 5 x) 55 000 
Häme 4 318 000 
Kymi 3 x) 91 000 
Mikkeli 5 46 000 
Pohjois-Karjala 2 x) 96 000 
Kuopio 2 69 000 
Keski-Suomi 6 202 000 
Vaasa 2 93 000 
Keski-Pohjanmaa - - 

Oulu - - 

Kainuu - - 

Lappi - - 

Koko maa 36 127 000 

x) Yhdestä liittymästä ei kust.tietoja 
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1t. 	LOPPUPÄÄTELMÄT 

Selvityksen tärkeimmät tulokset ja niiden perusteella tehdyt 

johtopäätökset voidaan tiivistää seuraaviin: 

1. Tarkasteltujen liittymien onnettomuusmäärä pieneni pääsuun-

nan kanavoinnin jälkeen t5 %. Kuolemaan johtaneet onnetto-
muudet vähenivät 13 %, loukkaantumiseen johtaneet 'i' % ja 
vain aineellisiin vaurioihin johtaneet '9 %. 

Liittymien kanavointi parantaa siis erittäin merkittävästi 

liittymien liikenneturvallisuutta. Kanavoinnin vaikutus seu 

rauksiltaan lieviin onnettomuuksiin on hieman suurempi kuin 

seurauksiltaan vakaviin onnettomuuksiin. 

2. Onnettomuustilanteista vähenivät eniten kanavoidussa pääsuun 

nassa vasemmalle kääntyvän ja samaan suuntaan suoraan ajavan 

väliset onnettomuudet (97 %). Tämä johtuu oman kaistan va-
raamisesta vasemmalle kääntyvää liikennettä varten. 

3. Pimeän aikaiset onnettomuudet vähenivät kanavoinnin ,jälkeen 

vain valaistuissa liittymissä. Liittymien valaiseminen nii-

den kanavoinnin yhteydessä lienee useimmissa tapauksissa tar 

peellista. 

1• Liittymien kanavointi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen yhtä 

tehokkaasti sekä 3- että 'i-haaraisissa liittymissä. 

5. Kanavoinnilla on liikenneturvallisuutta parantava vaikutus 

riippumatta liittymän liikennemääristä. Prosentuaalinen vai 

kutus kuitenkin pienenee erittäin suurilla liikennemääriilä. 

6. Onnettomuuksien väheneminen on suunnilleen yhtä suuri sekä 

ajoradasta korotetuin saarekkein että maalatuin sulkualuein 

kanavoiduissa liittymissä. 

7. Liittymien kanavointi vaikeuttaa kunnossapitoa. Maalatut 

sulkualueet ovat tässä suhteessa hieman ajoradasta korotettu 
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ja saarekkeita paremmat. 

8. Liittymäkanavointien toteuttamiskustannukset vaihtelivat 

huomattavasti eri liittymissä. Tämä johtuu mm. paikallisten 

olosuhteiden ja käytettyjen kanavointiratkaisujen erilaisuu-

desta sekä muista kanavoinnin yhteydessä suoritetuista toi-

menpiteistä. Vuosina 1970  ja  1971  toteutettujen liittymä-

kanavointien keskimääräiset toteuttamiskustannukset olivat 

127 000 mk. Kustannuksiinsa nähden liittymien kanavointia 

voidaan pitää tehokkaana liikenneturvallisuutta parantavana 
toimenpi.teenä. 
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LIITE 2 

TARKASTELTAVAT LI ITTYMÄT 

Kohteen Päatien Liittyvien Kohteen Päätien Liittyvien 

n:o n:o teiden n:ot n:o n:o teiden n:ot 

13 

5 

5 

5 

5 

73 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

11 

14 

'4 

13 

4 

'4 

14 

4 

3 

3 

U1-70 

U2-70 

U3-71 

U4-71 

U5-71 

u6-71 

U7-71 

U8-72 

U9-72 

U10-72 

T1-70 

T2-70 

T3-70 

T4-71 

T5-71 

T6-72 

111-70 

H2-71 

113-71 

114-71 

115-72 

Kyl-71 

Ky2- 71 

Ky 3-71 

Ky5-72 

Ml -70 

M2 -70 

M3 -70 

M4- 70 

11 141 

50 

.3 

3 

145 
14 

137 

50 

6 

6 

1 

2 

8 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

366 

15 

5 

5 

13 

13 

11369 

118 

1161 

139, 11435 

146 

152, 11579 

11555 

11369,11403 

11745 

158 

243 

42 

252 

192 

11 

275 

5 

13803 

2834 

514  

289, 2874 

61 

15 

14573 

367, 14642 

363 

141142 

15118 

4201  

M5-70 

M6-72 

M7-72 

M8-72 

M9-72 

P-K1-70 

P-K2-71 

Ku 1-71 

Ku2-71 

Ku3-72 

Ku14-72 

Ku5-72 

Ksl-70 

Ks2-70 

Ks3-70 

Ks4-70 

Ks 5-70 

Ks6-71 

Ks 7-72 

Ks8-72 

Ks9-72 

Ks 10-72 

Ks 11-72 

V1-71 

V2-71 

14322 
426 

15062 

1455 

'4 

529, 15911 

1482, 488 

537 

582 

16351 

533, 534 

19, 586 

16713, 16687 

16693, 16719 

631, 644 

16911 

659 
6142 

59, 613 

610 
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657, 760 

6571, 16953 

6721 

7152 
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TEHOSTETUN KUNNOSSAPIDON VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

TI IVISTELMÄ 

Tehostetulla kunnossapidolla tarkoitetaan vanhan sorapäällys-

teisen tien teknisen tason nostamista tien kuivatusta ja 

kantavuutta parantamalla sekä päällystämällä tie öljysoralla. 

Tehostetun kunnossapidon yhteydessä ei ole yleensä tehty 

merkittäviä muutoksia tien geometriaan. 

Tehostetun kunnossapidon vaikutuksia liikenneturvallisuuteen 

käsittelevä selvitys tehtiin ennen-jälkeen-menetelmällä lii-

kenneonnettoznuustilastoihin perustuen. Tutkimuskohteena oli 

810 km sorateitä, joilla toteutettiin tehostettu kunnossapito 

vuonna 1970  tai  1971.  Vertailuteitä oli 183 1* km. Tutkimuskoh-
teissa tapahtui ennen tehostetun kunnossapidon toteuttamista 

165 liikenneonnettomuutta ja sen jälkeen 202 lilkenneonnetto-
xnuutta. Vertailukohteissa tapahtui vastaavana aikana 51*7 ja 

1*80 liikenneonnettomuutta. 

Selvityksessä todettiin, että onnettomuuksien kokonaismäärä 

kasvoi 22 %, henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien 

määrä kasvoi 46 % ja yksittäisonnettomuuksien määrä kasvoi 
69 % tehostetun kunnossapidon toteuttamisen jälkeen. 



DET EJRSTÄ1tKTA VAGUNI)EIt}JÄLLETS JNVEIU(AN Ä TRAFIKSÄKERIIITEN 

SANNANDItAG 

Med förstärkt vägunderhäli förs4r man en höjning av den tek-

niska standarden p en grusväg 'enom att förbättra vägens 

dränering och bärighet samt dess beläggning med oljegrus. Di 
man genomfört det förstärkta vägunderht1let har man i alimänhet 

inte gjort större förändringar 1 vägens geometri. 

Baserande sig p trafikolycksstatistiken gjorde man enhigt 

före-efter-metoden en utredning över det förstärkta vägunder-

hllets inverkan pä trafiksäkerheten. Som undersökningsobjekt 

hade man 810 km grusväg, där förstärkt vägunderhäil genomför-
des är 1970  eller  1971.  Jämförelsevägarnas längd var 1834 km. 

Pä de undersökta vägarna skedde under perioden före förverk-

ligandet av det förstärkta vägunderhtllet 165 trafikolyckor 

och under därp följande period 202 trafikolyckor. l'ä jäm-

förelsevägarna inträffade under motsvarande tidsperioder 547 
respektive 480 trafikolyckor. 

1 utredningen konstaterade man, att olyckornas totalantal efter 

förverkiigandet av det förstärkta vägunderh1let ökade med 22 %, 

olyckorna som ledde till personskador med 46 % samt single-

olyckorna med 69 %. 



INPENSTFIED MAINTENANCE AND TPS EFF'ECT ON TRAFFIC SAFETY 

AI3STItACT 

By lntenslfied maintenance is meant the raising of the 

technical standard of an old gravel road by improving 

the bearing capacity and by surfaelng the road with oli 

gravel. In general, no significant alterations in road 
geometry have been made in connection with intensified 

maintenance. 

The present study ol' the effects of intensified mainte-

nanee on traffic safety was carried out by means of the 

"Before-After-Method" and was based on traffic accident 

statistics. The objects of study amounted to 810 km of 

gravel roads. On these the intensified maintenanee was 

carried out in 1970 or 1971.  The roads for comparison 

amounted to 183'i  km. On the roads to be studied 165 

traffic accidents occured before and 202 accidents after 

the intensified znaintenance. On the roads for comparison 

547 and 480 traffic accidents respeetively occured during 
the same period. 

In the study it was found that the total number of acci-

dents increased by 22 %, the number of accidents causing 

personal injuries by 46 % and the number of single-vehicle-

accidents by 69 % after the intensified maintenance. 



1. JORDANTO 

Tehostetulla kunnossapidolla tarkoitetaan vanhan sorapäällys-

teisen tien teknisen tason parantamista, joka saadaan aikaan 

tien kuivatusta ja kantavuutta parantamalla ja päällystä-

mällä tie öljysoralla. Tehostetun kunnossapidon tavoitteena 

on kelirikon vähentäminen, varsinaisen kunnossapidon kustan-

nusten alentaminen sekä ajomukavuuden lisääminen. 

Tien geometriaan ei tehostetun kunnossapidon yhteydessä yleen-

sä ole tehty merkittäviä muutoksia. Tämä johtuu siitä, että on 

pyritty pitämään kustannukset aihaisina ja välttämään uuden 

tiealueen lunastamisesta johtuvia toimenpiteitä. 

Tehostettu kunnossapito on pääasiassa tehty tiemestaripiirien 

omana työnä. Varsinaista tienparannussuunnitelmaa ei näitä 

töitä varten yleensä ole laadittu. Tehostettua kunnossapitoa 

on viime vuosina tehty 300 - 500 km vuodessa. 

Vaikka tehostetulla kunnossapidolla pyritään periaatteessa 

parantamaan tieolosuhteita on aikaisemmin laadituissa sup-

peissa tarkasteluissa saatu viitteitä siitä, että tehostetul-

la kunnossapidolla olisi liikenneturvallisuuden kannalta nega-

tiivisia vaikutuksia. Samaan suuntaan viittaavat myös eräät 

ulkomailla saadut kokemukset. 

Tämän selvityksen tarkoituksena on ollut tarkastella tehoste-

tun kunnossapidon vaikutusta erityyppisiin liikenneonnettomuuk-

sun erilaisissa tie- ja liikenneolosuhteissa. Lisäksi on sel-

vitetty, millaisilla teillä tehostettuja kunnossapitotöitä on 

tehty, mitä eri toimenpiteitä niihin sisältyy ja mitkä ovat 

olleet toteuttamiskustannukset. 

Selvityksen tuloksia voidaan käyttää hyväksi harkittaessa lä-

hivuosina suoritettavan tehostetun kunnossapidon laajuutta ja 

laatua sekä suunniteltaessa toimenpiteitä, joita tehostetun 

kunnossapidon yhteydessä tulisi toteuttaa, jotta tulos olisi 

myös liikenneturvallisuuden kannalta paras mandollinen. 



2. 	AINEISTO 

2.1 Aineiston saanti 

Tutkimuskohteiksi otettiin koko maan ylelsiltä teiltä sel-
laiset tieosuudet, joilla on toteutettu tehostettu kunnos-
sapito joko v. 1970  tai v. 1971.  Selvityksessä käytettävik-
si vertailukohteiksi valittiin soratieosuuksia, jotka 
olivat tutkiniuskohteiden kanssa mandollisimman samanlaisia, 
mutta joilla ei vuosina 1968 - 72 ole tehty tehostettua 
kunnossapitoa eikä muitakaan mandollisesti liikenneturval-
lisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä. Vertailukohteiden va-
linta ja tarvittavien tietojen kerääminen tutkimus- ja 
vertailukohteista tapahtui TVL:n piireissä. Esimerkki täy- 
tetystä tietojenkeräyslomakkeesta on liitteenä 1. 

Selvityksessä tarvittavat onnettomuustiedot saatiin mag-
neettinauhalle talletetusta TVH:n onnettomuusrekisteristä, 
joka sisältää tiedot kaikista poliisin ilmoittamista ylei-
sillä teillä tapahtuneista liikenneonnettomuuksista. 

2.2 Aineiston kuvaus 

Tutkimuskohteita oli kaikkiaan 810 km ja vertailukohteita 
183'* km. Kohteiden lukumäärät ja pituudet piireittäin on 
esitetty taulukossa 1. Yksittäisten tutkimuskohteiden si-
jainti ja pituudet on esitetty liitteissä 2 ja 3. 

Tutkimuskohteiden liikennemäärät (KVL-70)  vaihtelivat yleen-
sä välillä 200..800 ajon./vrk. Vertailukohteiden liikenne- 
määrät olivat keskimäärin hieman pienempiä. Tien leveys 
tutkimus- ja vertailukohteissa oli yleensä 6.0...7.O m. 
Kaarteisuudeltaan ja näkeniäolosuhteiltaan kohteet poikkesi-
vat huomattavasti toisistaan. Pääasiassa tutkimus- ja ver-
tallukohteet olivat geometrialtaan huonoja ja epähornogeeni-
sia ne. rakentamattomia teitä. 
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Taulukko 1. 	Tutkimuskohteiden ja vertailukohteiden lukumäärät 

ja pituudet piireittäin 

Piiri Tutkimuskohteet 

kpl 	km 

Vertai lukohteet 

kpl 	km 

Uusimaa 6 43,2 9 130.1 

Turku 56 341.3 56 721.3 

Häme 6 40.0 6 103.1 

Kymi 6 19.9 6 72.2 

Mikkeli 7 64.4 12 126.2 

Pohjois-Karjala 2 18.3 2 23.5 

Kuopio 3 22.8 7 103.9 

Keski-Suomi 4 15.8 4 31.7 

Vaasa 6 68.9 6 124.5 

Keski-Pohjanmaa 4 75.6 4 96.4 

Oulu 8 46.0 8 180.4 

Kainuu 2 49.8 3 132.0 

Lappi 1 4.1 2 8.5 

Koko maa 111 810.1 125 1853.9 

Kaikista kohteista ei ollut saatavissa tietoja geometrisista ominai-

suuksista. Muuten aineisto antoi melko hyvät mandollisuudet selvi-

tyksen suorittamiseen. 
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Aineistoon slsältyvien tehostettujen kunnossapitojen toteut-

tamiskustannukset olivat keskimäarin 52* 000 mk/km (toteutta-

misajankohdan kustannustaso). Kustannusten aihaisuus osoit-

taa, että kysymyksessä todellakin ovat melko vähäiset 

tienparannustyöt. Kustannukset vaihtelivat vain vähän eri 

piirien välillä. 



3. MENETELMÄ 

Tehostetun kunnossapidon vaikutusta Jiikenneturvallisuuteefl 

tarkasteltiin vertaamalla kohteiden onnettomuusmääriä ennen 

ja jälkeen tehostetun kunnossapidon toteuttamiseen. Vuonna 

1970 toteutetuissa kunnossapidoissa tarkastelujaksoina olivat 

vuodet 1968 - 69 ja 1971 - 72. Vuoden 1971 kohteissa tarkas-

telujaksoina olivat vastaavasti vuodet 1970 ja 1972. Vertai-

lukohteissa onnettomuusmääriä tarkasteltiin samoina ennen - 

jälkeen -jaksoina kuin tutkimuskohteissa. 

Tehostetun kunnossapidon liikenneturvalliSUuSVaikUtUkSefl ar-

viointi perustui olettamukseen, että onnettoniuuskehitys tutki-

mus- ja vertailukohteissa olisi ollut samanlainen, ellei kum-

massakaan ryhmässä olisi tehty liikenneturvalliSUuteen vaikut-

tavia toimenpiteitä. Tässä tapauksessa vertailukohteissa ei ole 

tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tutkimuskohteissa sen sijaan 

on toteutettu tehostettu kunnossapito. Mandollisen erilaisuu-

den tutkimus- ja vertailukohteiden onnettomuuskehityksessä voi-

daan siten katsoa aiheutuneen nimenomaan tehostetun kunnossa- 

pidon suorittamises ta. 

Onnettomuusmttärän muutoksen tilastollista merkitsevyyttä tes-

tattiin kaavalla 

s 2 
( Ej - Je - & 	s 
(E + J) (e + j) (E + e) (J + j) 

Merkinnät: 

Ennen 	Jälkeen 	Yhteensä 

Tutkimuskohteet 	E 	J 	E + J 

5 

Vertailukohteet 	e 	j 	e + ,j 

Yhteensä 	E + e 	J + j 	S = E + J + j + e 



Onnettomuusmäärien muutokset ovat tilastollisesti merkitseviä 

seuraavi Ila varmuustasoilla 

i-arvo Varmuustaso Merkitsevyys 	Merkintä 

	

3.8'! 	95 % 	melkein merkitsevä 

	

6.63 	99 % 	merkitsevä 	__ 

	

10.83 	99.9 % 	erittäin merkitsevä 

ATK-ryhmä laati teknillistaloudellisen toimiston ohjeiden 

mukaisesti tietokoneohjelmat tulosten laskemiseksi ja suo-

ritti tietokoneajot käyttäen aineistona piirien tutkimus- 

kohteista keräämiä tietoja sekä magneettinauhalle talletet-

tua onnettomuusrekisteriä. 
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4. 	TULOKSET 

4.1 Onnettomuuksien kokonaismäärä 

Tutkimuskohteissa tapahtui tarkastelujakson aikana ennen te-

hostetun kunnossapidon toteuttamista 165 onnettomuutta ja sen 
jälkeen 202 onnettomuutta. Vertailukohteissa vastaavat luvut 

olivat 547 ja 480 onnettomuutta. Onnettomuusmäarä on tutki-
muskohteissa kasvanut 22 % ja vertailukohteissa pienentynyt 

12 %. Onnettomuuksien lisääntyminen tehostetun kunnossapidon 

kohteissa oli, tilastollisesti merkitsevä. 

4.2 Onnettomuuksien vakavuus 

Tutkimus- ja vertailukohteissa tapahtuneiden onnettomuuksien 

jakautuminen niiden vakavuuden mukaan on esitetty kuvassa 1. 

Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet ovat tutkimuskoh-

teissa lisäantyneet voimakkaasti tehostetun kunnossapidon 

jälkeen. Lisäys oli 46 % ja tilastollisesti merkitsevä. Ai-

neellisiin vaurioihin johtaneiden onnettomuuksien määrä sen-

sijaan on pysynyt suunnilleen ennallaan. 

Vertailukohteissa eivät onnettomuuksien määrä ja vakavuus- 

aste ole merkittävästi muuttuneet. 

Onnettomuuksien määrän lisääntyminen ja niiden aikaisempaa 

vakavammat seuraukset saattavat johtua tien päällystämisen 

aiheuttamasta ajonopeuksien kasvusta, joka geometrialtaan 

huonoilla ja epähomogeenisilla teillä, joilla on myös paljon 

liittymiä helposti johtaa vaaratilanteiden syntymiseen. Vain 

harvoissa tutkimuskohteissa oli pyritty hillitsemään nopeuk-

sien kasvua asettamalla paikallaisia nopeusrajoituksia. 

Onnettomuuksien vakavuuden kasvamiseen on osaltaan voinut 

vaikuttaa myhs se, että tehostetun kunnossapidon yhteydessä 
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Kuva 1 	Tutkimus- ja vertailukohteissa tapahtuneet liikenne- 
onnettomuudet vakavuusasteen mukaan jaoteltuina 
ennen ja jälkeen tehostefun kunnossapidon toteut-
ta misen 



ojat tlealueen kapeuden vuoksi usein joudutaan tekemään sy-

viksi ja jyrkkäreunaisiksi. 

4.3 Onnettomuustilanne 

Onnettomuustilanteet jaoteltiin tässä selvityksessä neljään 

luokkaan: 

1. Yksittäisonnettomuus; esimerkiksi suistuminen tai ajo 
esteeseen ajoradalla 

2. Risteämisonnettomuus eli kanden liittymään eri teiltä 
saapuneen ajoneuvon törmäys 

3. Peräänajo-onnettomuus: tähän luokkaan luettiin törmäykset 

samaan suuntaan kulkevien ajoneuvojen välillä 

4. Muu tilanne; tämä luokka sisälsi yhteenajot eri suuntiin 

kulkevien ajoneuvojen välillä, jalankulkijoiden päälle- 
ajot jne. 

Tutkimus- ja vertallukohteissa tapahtuneiden onnettomuuksien 

jakautuminen onnettomuustilanteen mukaan on esitetty kuvassa 2. 

Yksittälsonnettomuudet ovat tutkimuskohteissa lisääntyneet 

69 % ja tilastollisesti merkitsevästi tehostetun kunnossapidon 
jälkeen. Näiden onnettomuuksien määrän suuri lisäys viittaa 

siihen, että nopeudet ovat kasvaneet liian korkeiksi teiden 
geometriaan nähden. 

Tehostetun kunnossapidon yhteydessä tulisi ilmeisesti pyrkiä 

parantamaan geometrialtaan heikoimmat tienkohdat kuten jyr-

kät kaarteet. Lisäksi olisi tielle asetettava sen geometriaan 

nähden sopivat nopeusrajoitukset sekä tarpeelliset ohjaus- 
ja varoitusmerkit. 
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jo jälkeen tehostetun kunnossapidon toteuttamisen 
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Risteämis- ja peräänajo-onnettomuuksien sekä luokkaan "muu 

tilanne" kuuluvien onnettomuuksien määrät eivät tutklmuskoh-

teissa ole paljonkaan muuttuneet tehostetun kunnossapidon 
jälkeen. 

4.k Onnettomuuksien osalliset 

Onnettomuuksien osalliset ryhmiteltiin neljään luokkaan: 

1. Henkilö- ja pakettiautot 

2. Linja- ja kuorma-autot 

3. Jalankulkijat ja pyöräilijät 

k. Muut osalliset 

Kustakin onnettomuudesta laskettiin mukaan korkeintaan kolme 

osallista. 

Onnettomuuksien osallisten lukumäärien kehitys tutkimus- ja 

vertallukohteissa on esitetty kuvassa 3. 

Henkilö- ja pakettiautojen onnettomuudet ovat tutkimuskohteis-

sa lisääntyneet tilastollisesti merkitsevästi 32 %. 

Linja- ja kuorma-autojen onnettomuudet ovat vähentyneet sekä 

tutkimus että vertailukohteissa. 

Tutkimuskohteissa tapahiuneiden kevyen liikenteen onnettomuuk-

sien määrä on kaksinkertaistunut. Tulos ei kuitenkaan ole ti-

lastollisesti merkitsevä. Ajonopeuksilla on aikaisemmissa tut-

kimuksissa havaittu olevan huomattava vaikutus kevyen liikenteen 

turval 11 suuteen. 

'*.5 Vuodenaika 

Onnettomuudet jaoteltiin kesällä (1.5. - 31.10.) ja talvella 

(1.11. - 30.4.) tapahtuneisiin onnettomuuksiin. Onnettomuus- 
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määrien kehitys näinä vuodenaikoina tutkimus- ja vertailukoh-

teissa on esitetty kuvassa 4. 

Talvella tapahtuneet onnettoinuudet ovat tutkimuskohteissa 
lisääntyneet 60 %. Tulos on tilastollisesti merkittävä, 

Suurin osa kohteista sijaitsi Etelä-Suomessa, jossa tiet 

ovat yleensä hyvin lyhyen ajan vuodesta lumen ja jään pei-

tossa. Kuitenkin keli- ja valaistusolosuhteet myös tällä 

alueella ovat talvella keskimäärin selvästi huonommat kuin 

kesällä. Tulokset viittaavat siis siihen, että tehostetun 

kunnossapidon toteuttamisen jälkeen lisääntyvät erityisesti 

huonoissa keli- ja valaistusolosuhteissa tapahtuvat onnetto-

muudet. 

ii.6 Tien geometria 

Selvityksessä pyrittiin tarkastelemaan myös sitä, miten te-

hostetun kunnossapidon vaikutukset vaihtelevat geometrisilta 

ominaisuuksiltaan erilaisilla teillä. Tämän vuoksi tutkimus- 

ja vertailukohteet jaoteltiin luokkiin mm. tien leveyden, 

kaarteisuuden, mäkisyyden ja näkemien mukaan sekä tarkastel-

tim onnettomuuskehitystä eri luokissa. Läheskään kaikista 

kohteista ei ollut saatavissa tietoja niiden geometrisista 

ominaisuuksista. Tulokset jäävät siksi tältä osin puutteelli-

siksi. 

Taulukossa 2 on esitetty onnettomuusmäärät näkemäolosuhteil-

taan erilaisissa tutkimuskohteissa. 
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Taulukko 2. 	Liikenneonnettomuudet 150 m:n näkemien osuuden 

mukaan jaotelluissa tutkimuskohteissa ennen ja 

jälkeen tehostetun kunnossapidon toteuttamisen 

Onnettomuudet 	(kpl) 

150 m:n nä- Henk. vah. 	joht. _____ Kaikki __________ 

Ennen Jälkeen Muutos Ennen Jälkeen Muutos kemien osuus 
(%) 

o...60 22 29 +7 	(+31%) 45 48 +3 	(+7%) 

6o..,s0 21 20 -1 	(-5%) 47 36 -ii 	(-23%) 

80...100 23 28 +5 (+22%) 46 50 + 	(+9%) 

Kaikki 66 77 11 	(+17%) l3 134 -4 	(-%) 

Tehostetun kunnossapidon vaikutus onnettomuusmäariin ei näytä 

olevan riippuvainen tien näkemäolosuhteista. Samaan tulokseen 

päädyttiin myös tien leveyden, kaarteisuuden ja mäkisyyden 

osalta. Vaikuttaa siltä, että tehostetun kunnossapidon vaiku-

tus liikenneturvallisuuteen on jokseenkin riippumaton tien 

geometriasta. Tässä yhteydessä on korostettava sitä, että 

useimmat tutkimuskohteet ovat ilman tiesuunnitelmaa syntyneitä 

ns. rakentamattomia teitä, jotka ovat geometrialtaan hyvin 

epähomogeenisia. Siksi kohteittaisten keskiarvojen perusteei- 
1R tøhtvii 	t1mi 	nr niptt.v !T'1kn Pr Vrrnn nn 

Tutkimuskohteet jaoteltiin liikennemakrän mukaan kolmeen ryh... 

mään, joissa liikennemäärät (KVL-70)  olivat seuraavat: 

1. Alle 250  ajon./vrk 

2. 250...400 

3. Yli 400 

- 
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Onnettomuusmäärien kehitys näissä ryhmissä on esitetty taulu-

kossa 3. 

Taulukko 3. 	Liikenneonnettomuudet liikennemäärän mukaan 

jaotelluissa tutkimuskohteissa ennen ja jäl-

keen tehostetun kunnossapidon toteuttamisen 

Liikenne- 

määrä 

(ajon./ 

vrk) 

Onnettomuudet(kpl) 

Henk. vah. joht. Kaikki _____ 

Ennen 

______ 

Jälkeen 

________ 

Muutos 

___________ 

Ennen 

______ 

Jälkeen 

________ 

Muutos 

__________ 

250 

250...400 

400 

11 

21 

44 

15 

29 

62 

+4 (+36%) 

	

+8 	(+38%) 

	

+18 	(+41%) 

27 

46 

89 

20 

48 

123 

	

-7 	(-26) 

	

+2 	(+'4..) 

	

+34 	(+3%) 

Kaikki 76 106 +30 (+39%)  162 191 +29 	(+18) 

Onnettomuuksien kokonaismäärä on kasvanut eniten kohteissa, 

joissa lilkennemäärät ovat suurimmat. Henkilövahinkoihin joh-

taneet onnettomuudet sensijaan ovat lisääntyneet kaikissa 

liikennemääräluokissa suunnilleen yhtä paljon. Tuloksista ei 

voitane tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. 

4.8 TVL:n piiri 

Tutkimus- ja vertailukohteiden onnettomuusmäärien kehitys eri 

TVL:n piireissä on esitetty taulukoissa 4 ja 5. Tutkimuskoh-

teiden onnettoniuudet ovat tehostetun kunnossapidon jälkeen 

lisääntyneet Uudenmaan, Turun, Kymen ja Kuopion piireissä. 

Useimmissa piireissä onnettomuusmäärät olivat pieniä, joten 

piirien välistä vertailua ei ollut tarkoituksenmukaista suo-

rittaa. 
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Taulukko '4. Llikenneonnettomuudet tutkimuskohteissa piireit-

täin ennen ja jälkeen tehostetun kunnossapidon 

toteuttamisen 

Onnettomuudet (kpl) 
- 	Ilenk. 	vah. 	j9ht. Kalkki _______ ___________ 

Piiri Ennen Jälkeen Muutos Ennen Jälkeen Muutos 

Uusimaa 5 9 +4 (+80 %) 11 21 +10 (+91 %) 
Turku 30 51 +21 	(+70 %) 56 93 +37 (+73 %) 
Ilärne 9 9 0 (o %) 20 18 -2 	(-10 %) 
Kymi 4 5 +1 (+25 %) 5 11 +6 (+120 %) 
Mikkeli 1 4 +3 (+300 %) 7 6 -1 	(-14 %) 
['ohjois-Karjala 3 4 +1 (+33 %) 8 8 0 (0 %) 
Kuopio - 6 +6 ( - ) 1 7 +6 (+600 %) 
Keski-Suomi - - 0 (0 %) 3 - -3 (-ioø %) 
Vaasa 12 14 +2 (+17 %) 26 21 -5 (-19 %) 
Keski-Pohjanmaa 6 5 -1 (-17 %) 12 9 -3 (-25 %) 
Oulu 3 3 0 (0 %) 11 6 -5 (-45 %) 
Kainuu 2 1 -1 (-50 %) 4 1 -3 (-75 %) 
Lappi 1 - -1 (-100 %) 1 1 0 (0 %) 

Koko maa 76 111 +35 (+46%) 165 202 +37 (+22 %) 

Taulukko 5. Lilkenneonnettomuudet vertailukohteissa piireit. 
täin ennen ja jälkeen tehostetun kunnossapidon 

toteuttamisen 

________________ 	Onnettomuudet (kpl) 
Henk. vah. 	joht. Kaikki _______ _____________ 

Piiri Ennen Jälkeen Muutos Ennen Jälkeen Muutos 

Uusimaa 21 14 -7 (-33 %) 48 37 -11 	(-23 %) 
Turku 83 68 -15 (-18 %) 216 173 -43 (-20 %) 
Häme 33 21 -12 (-37 %) 67 43 -24 	(-36 ¶) 
Kymi 4 11 +7 (+175 %) 12 16 +4 	(+33 %) 
Mikkeli 14 11 -3 (-21 %) 41 27 -14 (-38 %) 
Pohjois-Karjala 1 - -1 (-100 %) 4 2 -2 (-50 %) 
Kuopio 7 8' +1 (+14 %) 17 17 0 (0 %) 
Keski-Suomi 2 - -2 (-100 %) 5 4 -1(-20 %) 
Vaasa 15 26 +11 	(+73 %) 39 64 +25 (+64 %) 
Keski-Pohjanmaa 14 7 -7 (-50 %) 32 30 -2 (-6 %) 
Oulu 6 4 -2 (-33 %) 47 56 +9 	(+19 	) 
Kainuu 4 2 -2 (-50 %) 17 11 -6 (-35 %) 
Lappi 2 - -2 (-100 %) 2 - -2 (-100 %) 

Koko maa 206 172 -34 (-17 %) 547 &8O -67 (-12 %) 
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'i.9 Muut toimenpiteet 

Selvityksessä pyrittiin tarkastelemaan, mikä merkitys tehoste 
tun kunnossapidon yhteydessä suoritetuilla mutkien olkaisuili 
tien leventämisellä sekä asetetuilla nopeusrajoituksilla on 

toimenpiteen llikenneturvalllsuusvajkutuksen kannalta. 

Mutkien oikaisuja oli tehty melko harvoissa tutkimuskohteissa 
Pienten onnettomuusmäärjen vuoksi ei niiden vaikutusta voitu 
selvittää. 

Tietä oli levennetty noin puolessa tutkimuskohteista yli 

0.5 metrillä. Näissä kohteissa onnettomuudet lisääntyivät 

tehostetun kunnossapidon jälkeen hiukan enemmän kuin sel-

laisissa kohteissa, joissa tietä oli levennetty alle 0.5 

metrillä tai ei lainkaan. Tämän tuloksen perusteella näyt-

tää siltä, ettei tienpinnan vähäisellä leventämisellä saa-
vuteta liikenneturvallisuuden parantumista. 

Nopeusrajoituksia oli tehostetun kunnossapidon yhteydessä ase 
tettu erittäin vähän, joten niiden vaikutuksia ei ollut mah-
dollista selvittää. 
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5. LOPPUPÄÄTELMÄT 

Selvityksen tärkeimmät tulokset ja niiden perusteella tehdyt 

johtopäätökset voidaan tiivistää seuraaviin: 

1. Onnettomuuksien kokonaismäärä kasvoi tutkimuskohteissa 

22 % tehostetun kunnossapidon toteuttamisen jälkeen. 
Vertailukohteissa onnettomuuksien kokonaismäärä pieneni 

12 %. 

Yksittäisissä kohteissa tapahtuneet muutokset vaihtele-

vat luonnollisesti. Eräissä tapauksissa on onnettomuuk-

sien määrä myös alentunut tehostetun kunnossapidon jäi-. 

keen. Tämä johtuu siitä, että turvallisuuteen vaikuttavat 

monet eri tekijät, joista osa on satunnaisia. Yksittäis-

ten kohteiden tai eri piirien välisten vertailujen teke-

minen ei tästä syystä ole tarkoituksenmukaista. Koko 

aineiston perusteella voidaan kuitenkin tehdä johtopää-

töksiä toimenpiteen vaikutuksista. 

2. Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä 

kasvoi tutkimuskohteissa voimakkaasti, kasvu oli 46 . 

Aineellisiin vaurloihin johtaneitten onnettomuuks ien 

määrä pysyi suunnilleen ennallaan. 

3. Yksittäisonnettomuuksien määrä kasvoi tutkimuskohteissa 

voimakkaasti, kasvu oli 69 %. Risteämisonnettomuudet 
lisääntyivät 17 %, peräänajo-onnettomuudet vähenivät 19 ' 
ja muut onnettomuudet lisääntyivät 12 %. Kolmen viimeksi 
mainitun onnettomuusluokan kohdalla muutos ei ollut 

kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. 

Yksittäisonnettomuuksien lisääntyminen ja onnettomuuksien 

muuttuminen seurauksiltaan vakavammiksi viittaavat no-

peuksien kasvamiseen tien laatutasoon nähden liian kor-

keiksi. Autoilijat eivät tällöin ole kyenneet hallitse-

maan ajoneuvoaan yllättävässä tien kohdassa. Aineisto on 
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kerätty ennen tiekohtaisten nopeusrajoitusten voimaan-

tuloa. 

'i. Henkilo-. ja pakettiautojen onnettomuudet lisääntyivät 

tutkimuskohteissa 32 %. Linja- ja kuorma-autojen on-

nettomuudet vähenivät 23 %. Kevyen liikenteen onnetto-

muudet kaksinkertaistuivat. Muut onnettomuudet lisään-

tyivät 16 %. Kolmen viimeksi mainitun ryhmän kohdalla 

muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä, 

5. Talvella tapahtuneet onnettomuudet lisääntyivät 60 %. 

Kesällä tapahtuneiden onnettomuuksien määrä pysyi lähes 

ennallaan. Tämä viittaa siihen, että huonoissa keli- ja 

valaistusolosuhteissa tapahtuneet onnettomuudet olisivat 
1 isääntyneet. 

6. Tehostetun kunnossapidon vaikutus liikenneturvallisuuteen 

näytti olevan jokseenkin riippumaton tien geometriasta. 

Tätä päätelmää on kuitenkin pidettävä jokseenkin epävar-

mana, sillä se on tehty kohteittaisten keskiarvojen perus-

teella ja useimmat tutkimuskohteet olivat geometrialtaan 

eptthomogeenis ia. 

7. Liikennemäärän ja onnettomuuksien määrän välisestä yhtey-

destä ei voitu aineiston vähäisyyden vuoksi tehdä kovin 

varmoja päätelmiä, mutta vaikutti siltä, että henkil 

hinkoofl johtaneiden onnettomuuksien kas 

jokseenkin riippumaton liikennemäärästä 

8. Tehostetun kunnossapidon yhteydessä tapahtuneelia 

leventämisellä ei pystytty vähentämään onnettomuuksi 

leventämättömijn teihin verrattuna. Tien leventämine 

jää tehostetun kunnossapidon yhteydessä yleensä melk 

vähäiseksi, koska pyritään pysymään vanhalla tiealue 

la. Kapeimmat tiet levenevät suhteellisesti eniten 

ilmeisesti myos ajonopeudet kasvavat tällöin enite 

Onnettomuuksien vakavuutta lisää se, että luiskat 

kenevät ja ojat syvenevät. 



Jotta liikenneturvallisuusnäkökohdat tulisivat riittäväst 

huomioon otetuiksi parantamistyön yhteydessä tulisi ed 

esitetyn tutkimuksen perusteella kl. 

seuraavassa esitet 

1. Tulisi pyrki. 

nikeni ir 

tamerkkeH 

3. Tulisi 

4. Tie 11 e tu. is i. as 	tsaa' 	e 

tukset, jotka estäisivät nopeuksien kasvun parantamisto7 

menpiteen toteuttamisen 	 i 

liian korkeaksi. 

Näiden näkökohtien huomioon ottamiseksi olisi ilmeisesti 

useimmissa tapauksissa syytä laatia työstä tarpeelliset suun-
nitelmat. Parantamistoimenpiteiden vaikutusten seuraamista tu-. 

lisi edelleen jatkaa yksityiskohtaisempien tietojen keräämi-

seksi. 
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LIiTI' 3,' 1 

Tutkimuskohteet 

Kohteen 	 Tien 	 Tieosa 	 Pituus 
n:o 	 n:o 	 n:o 	 m 

Ui 104 1 
U2 170 4 3781 
U3 173 6 3368 
U4 1731 1 2483 
U5 11495 1 91194 
u6 1011 5 p4070 

P1 389 6 5400 
P2 189 6 41.00 
P3 196 14 7600 
P4 196 1 17500 
T5 196 3 3600 
P6 199 1 10300 
T7 210 7 8600 
P8 212 1 5100 
P9 213 7 10400 
P10 231 1. 11300 
Til 255 2 4900 
P12 256 1 8100 
P13 1911 1 3800 
P14 1924 1 9800 

P15 2051 1 4200 
T16 2052 1 16100 
P17 2103 1 'i200 
T18 2131 1 11400 
P19 2142 1 2200 
T20 2253 1 1 2i300 
P21 2292 2 900 
T22 2294 2 3300 
P23 2521 3 3500 
T24 2521 1 9300 
T25 2401 1 10100 



5; - 

Kohteen 	 Tien 	 Tieosa 	 Pituus 
n:o 	 n:o 	 n:o 	 rn 

T26 2553 1 4uuu 

T27 12041 1 2300 
T28 12045 1 3400 

129 12085 2 7700 
T3() 12101 3 790() 
TS 1 12145 2 3t0t.i 

P3 9  12183 1 5600 
1133 12295 1 3100 
T 54 1 2409 1 5 h 0 u 
T35 12451 3 4900 
T36 12509 1 4500 
T37 12629 1 3500 
P38 12649 1 3600 
T39 12689 1 4100 
rro 12695 1 500 

12765 1 6800 
T42 12857 1 9500 
P43 12948 1 4000 
T44 12949 1 3900 
T45 13003 1 3700 
T46 13011 1 1300 
T47 13013 1 2900 
T48 13015 1 4400 
P49 13043 1 14300 
T50 13083 1 5400 
T51 13167 1 6600 

T52 13175 1 6300 
T53 13199 1 800 
P54 13201 1 11400 
T55 13209 1 900 
T56 13211 1 4000 

111 349 2 1 
112 3136 1 16700 
H3 2863 2 2000 



3/3 

Kohteen 	Tien 	1 	Tieosa 	Pituus 

n:o 	n:o 	n:o 	m 

11 11 1.3593 1 2100 

115 250 7 3400 

116 250 6 2900 

Kyt 368 1 6400 

Ky2 369 6 3200 

Ky3 380 4 1300 

Ky4 408 3 4900 

Ky5 416 15 800 

Ky6 416 16 3300 

Ml 459 1 i737 

M2 446 1 12432 

M3 595 2 2190 

M4 434 6 3300 

M5 435 7 81.5() 

M6 4131 1 6902 

M7 459 4 14026 

P-K1 4882 1 12872 

P-K2 504 13 5414 

Kul 576 1 13300 

Ku2 577 3 2800 

Ku3 16421 1 6700 

K-S1 6412 1 5900 

K-S2 759 22 4400 

K-S3 6045 1 3300 

K-S4 428 10 2200 

vi 67 43 5500 

V2 721 1 4500 

V3 709 1. 26000 

V4 7114 1 6500 



3/ i 

Kohteen 	 Tien 	 1 	Tieosa 	1 	Pituus 
n:o 	 1 	n:o 	 1 	m n:o 

V5 692 2 16100 
v6 7003 1 10300 

K-P1 755 6 28800 
K-P2 759 11 14800 
K-P3 783 1 10500 
K-P4 797 1 21500 

01 824 1 5900 
02 824 2 'i700 
03 833 5 4500 
04 834 5 1000 
05 836 1 700 
06 863 1. 8900 
07 950 1 12700 
06 8482 1 7600 

Knl 885 8 29900 
Kn2 912 18 19900 

Li 9262 1 4050 
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