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Alkus anat 

Oheisessa monisteessa on esitelty lyhyesti niitä liikennetutki-

muksia, joita tie- ja vesirakennushallituksen eri toimistot 

vuonna 1972 ovat suorittaneet tai joihin ne ovat osallistuneet. 
- 

- 	Tutkimuksissa on tieliikenne joko pääaiheena tai laajempaan 

kokonaisuuteen liittyvän osatutkimuksen kohteena. Mukana ei 

ole tutkimuksia, joihin ei liity liikennetietojen keruuta kent-

tittyö-nä; ei myöskään tvl:n piirikonttoreiden itsenäisesti 

toteuttamia paikallisia tutkimuksia. 

Monisteen on kconnut edellisen vuoden tapaan liikennetutkirnus-. 

ten koordinointia varten muodostettu toimistojen yhteinen työ-

ryhmä (liikennetutkimusten koordinointiryhmä). Ryhmän työsken-

telyyn ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: tienrakennusosas-

tolta O.Uusitalo; tiesuunnitteluosastolta J.Katajamäki, r4.Pie-

tilä, S.Sainio ja T4.Jokinen (puh.joht.). 

i'Ionisteen tarkoituksena on antaa yleiskuva tvh:n liikennetutki-

musohjelrnasta vuonna 1972 ja samalla ennakkotietoja tutkimus-

toiminnalta lähiaikoina odotettavista tuloksista. Koordinointi- 

ryhmä katsoo, että jatkossa olisi pyrittävä tuottamaan tvl:n 

koko tutkimustoiminnan kattava seloste, joka palvelisi sekä 

laitoksen sisäistä että ulkopuolista informaatiotarvetta. 
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1. Tvh:n liikennetutkimustoiminnan työnjako ja koorclinointi 

T.ieliikenteeseen kohIi9t,va tutkimustyö kuuluu tvh:ssa pääasi-

assa tiesuunnitteluosaston tiestötoimiston ja teknllhistalou-

dellisen toimiston tehtäviin. Työnjako näiden toimistojen kes-

Jen on pääpiirteissäri seuraava: 

- tiestötoimisto suorittaa mm. 

- liikenteen laskennat 

- liikenteen painotutkimukset 

- liikenteen määräpaikkatutkimuks et 

- telmillistaloudelljsen toimiston tehtäviin 

kuuluvat 

- liikenteen nopeus- ja kapasitee -ttitutkimukset 

- liikennekustannustutkjmukset 

- liikenrleturvalljguustutkjmukset 

Varinaisten liikennetu -bkjmusten lisäksi suoritetaan tutki-

ruksia, joissa liikennetietojen hankinta liittyy osana laajem-

paan kokonaisuuteen. Tällaisia ovat esim, tien rakenteeseen, 

kunnossapitoon tai investointien taloudellisuuteen kohdistuvat 

tutkimukset sekä teiden hallinnollista asemaa koskevien aloit-

teiden edellyttämät liikenteelliset selvitykset. Näiden tutki-

musten yhteydessä tulevat kuvaan mukaan, joko tutkimusten ti-

laajina tai myös suorittajina, tienrakennusosaston kunn--ssai-

totoimisto sekä tiesuunnitteluosaston 1e1nen toimisto ja 

suunn1tte1utojrnj-to. Tutkimusten kenttätyöt siirretään usein 

tvh:n omien resurssien puuttuessa tvl:n piirikonttoreiden tai 

yksityisten Insinööritoimistojen tehtäväksi. 
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Liikennetutkimusten koordinointiin on ryhmän taholta kiinni-

tetty huomiota tutkimusten suunnitteluvaiheessa tapahtuneella 

yhteydenpidolla. Tällöin on tulosten käyttömandollisuuksia 

- 

	

	laajentavat toivomukset voitu ottaa huomioon ja väitetty pääl- 

lekkäisten tutkimusten suorittaminen. 

Huomattakoon, että laitoksen organisaatiouudistuksen yhtey-

desä tultanee liikennetutkjmustojmjnnasta huomattava osa 

keskittämään perustettavaan tutkimusyksikköön, jolloin työn-

jako- ja koordinointikysyrnysten ratkaisu sekä tutkimustavoit-

teiden asettarninen käyvät selväpiirteisemmiksi. 

2. Tvh:n liikennetutkimuksja. vuonna 1972 

2.1 Selosteen sisältö ja esitystapa 

Seuraavassa esitellään lyhyesti tvh:n liikennetutkimustojmjn-

nan piiriin kuuluvat tutkimukset vuodelta 1972. Tutkimukset 

esitellään toimistoittain järjesteltynä sen mukaan, mikä toi-

misto tutkimuksesta pääosin vastaa. Yhteistyöprojektin ollessa 

kyseessä on siihen osallistuvat yksiköt pyritty tutkimusselos- 

teissa mainitsemaan. 

Tutkimusselostejssa. on pyritty esittämään mm. tutkimuksen tar-

koitus, suori -tustapa, aikataulu, suorittaja sekä raportoinnin 

laatu. Kunkin tutkimuksen nimen alla on suluissa mainittu sen 

henkilön nimi, jonka puoleen lisätiedoista kiinnostuneet 

voivat lähinnä kääntyä. 

Tutkimusselosteiden jälkeen on esitetty tutkimusnimikkejden 

luettelo. Nimikkeet eivät välttämättä ole virallisia, vaan 
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usein tttä selostetta varten laadittuja. Nimikkeiden lisäksi 

on tutkimuksista käytetty juoksevaa numerointia. 

Huornattakoon, ettei selosteiden pituus kuvaa tutkimusten laa-

juutta, sillä mm. eräät laajat ja muissa yhteyksissä perus- 

- 

	

	teellisemmin esitellyt tutkimukset on seuraavassa kuitattu 

mandollisimman lyhyesti (esim. yleinen liikennelaskenta). 
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2.2 Tiestötoimiston tutkimuksia 

1) X_ _U2 .rL1 

(E.Leiviskä, B. Manns) 

- 	Laskenta suoritetaan 5 vuoden väliajoin, viimeksi v. 1970 

(Y1-70). Laskennan tavoitteena on maantieverkon liikenne- 

määrien inventointi sekä kaikkien yleisten teiden liikenne-

suoritteiden mittaaminen a kehityksen seuraaminen. 

Taskentajärjeste1mä perustuu 3 - 8 päivänä vuodessa suoritet-

taviin lyhytaikaisiin liikennelaskentoihin. Laskentapisteitä 

on mm. kaikissa maantieliittymissä, useissa paikallistieliit-

tymissä ja otannalla valituissa paikallistieverkon pisteissä. 

Laskentatulosten yhteenvedot ja julkaisut tulevat olemaan 

pääpiirteittäin samat kuin vuoden 1965 laskennan julkaisut. 

Lopulliset pistekohtaiset tulokset valmistuvat jaettaviksi 

tammikuussa 1973. Tämän jälkeen liikennemäärätiedot viedään 

tierekisteriin, jonka jälkeen vasta saadaan alue- ja tielaji-

kohtaiset yhteenvedot ja jakautumat. 

2) 

(B.Manns) 

Laskentojen tarkoituksena on liikenteen kehityksen seuraaminen 

alueittain ja ajoneuvoryhmittäin sekä liikenteen vaihtelu- 

muotojen ja niissä tapahtuvien muutosten selvittäminen. Las-

kentoja suoritetaan lähes 100 pisteessä, viikon pituinen 

jakso helmi-, kesä-, elo- ja marraskuussa sekä muina kuukau-

sina päivälaskenta yhtenä arkipäivänä. Pisteistä on 11 kpl 

kaduilla ja loput maanteillä otannalla valituissa paikoissa. 



-6- 

Tuloksista laaditaan tietokonelistojen muodossa olevat osa- 

raportit neljänriesvuosittain, vuosiraportti valmistuu loka- 

marraskuussa. 

3) Koneellinenliikennelaskenta 

(B.i1anns) 

Laskentojen tarkoituksena on autoliikenteen kehityksen ja 

vaihtelumuotojen jatkuva seuraaminen. 

Laskentaa suoritetaan yli 50 pisteessä, joista 20:ssä on 

tunneittain rekisteröivä laskentalaite, muilla pisteillä 

tulos merkitään muistiin aamuisin. Konekanta on vanhentunut 

ja niiden toiminta on nykyään suorastaan kehnoa. Konekanta 

uusitaan vuosina 1972-1973. 

Laskentatuloksia on tällä hetkellä saatavissa ainoastaan pii-

rien lähettämien alkuperäistulosten muodossa. Tuloskäsitte-

lyii atk-järjestelmä on kehitteillä. 

4) 

(n. Kaartama) 

Tutkimuksen päämääränä oli selvittää tieliikenteen akseli- 

paino-, telipaino-, bruttopaino- ja kuormanpainojakautumia 

maan teillä 

- autolajeittain (poisluetturia henkilöautot) 

- tielajeittain (valta- ja kantatiet, tavalliset maantiet) 

- alueittain 

- tavaralajeittain 

- vuoden- ja vuorokaudenajoittain. 
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Tutkimusaineisto hankittiin suorittamalla akselipainojen 

punnituksia 48 pisteessä maantieverkolla touko-kesäkuussa 

ja syys-lokakuussa yhteensä kandessa jaksossa, näistä 12 pis-

teessä punnittiin my5s maalis-, heinä- ja joulukuussa. Ii-

säksi punnittiin 5:ssä, erikoisesti taajamien lähelle sijoi-

tetussa pisteessä syyskuussa. Punnitusaika kullakin pisteellä 

oli vähintään 14 tuntia jaksossa. 

Vuoden 1972 loppuun mennessä pyritään saamaan valmiiksi sel-

vitys, josta käy ilmi piste- ja aluekohtaisesti seuraavat 

keskimääräiset suureet: bruttopaino, omapaino ja nettopaino. 

Tämän lisäksi selvitetä ajoneuvojen kokonaispainojakautumat 

ajoneuvotyypei.ttäjn. Tutkimusrapor -ttj valmistuu v.1973. 

Alustava raportti on ilmest3myt nimellä: !r AkselipainotutkjmuS 
1 971, Tutkimuksen suoritus ja ennakkotuloksia? - Tvh/t/tiegtö-

toimisto, Helsinki elokuu 1972. 

5) 

(M. Jokinen) 

Liikenteen määräpaikkatutkimusten tavoitteena on tietyn 

alueen matkojen tai kuljetusten ja niistä koostuvien eri 

osa-alueiden välisten liikennevirtojen inventoin -ti tarkoituic-

senmukajsefla tavalla. Tällöin hankitaan haastattelumenetel_ 

mien tms. avulla tietoja matkojen lähtö- ja määräpaikoista, 

tarkoituksesta, suoritustavoista sekä liikenteen syntyyn ja 

kehitykseen vaikuttavis -ta muista tekijöistä. Tällaisia tutki-

muksia tarvitaan erikoisesti silloin, kun liikenneverkon 

tai muiden olosuhteiden muutosten vaikutuksia matkojen mää-

räön ja suuntautumiseen yritetään selvittää tai ennakoida. 
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Tvl:n tutkimuksissa eniten käytetty menetelmä on ns. tien-

varsihaastattelu, jossa ajoneuvojen kuljettajia haastatellaan 

sopivissa kohdissa tieverkolla, useimmiten taajamien ulkorajan 

ylittävillä säteittäisteillä kehätutkimuksen tapaan. Kohde- 

alueet valitaan yleensä piirikonttorien toimesta paikallisten 

tarpeiden mukaan, ja piirit hoitavat myös tutkimusten kenttä- 

työt ja aineiston atk-valmistelun. 

Tulosten atk-käsittely suoritetaan keskitetysti tvh:ssa. 

Älustavat tutkimusraportit, ts. tietokonelistat, joiden 

taulukoissa on mm. alueiden (kuntien tai niiden osien) välis-

ten liikennevirtojen erittely autolajeittain, säilytetään 

sekä ao. piirikonttorissa että tvh:n tiestdtoirnjstossa. 

Määräpaikkatutkjmuksia suoritetaan vuosittain vaihteleva määrä 

eri puolilla maata. 

6) 

tointjmene -telmän luotettavuuden testaaminen 

(K .Hintikka) 

Tutkimuksessa on tarkoitus testata käytössä oleva mittaus-

menetelmä ja laatia tarkistettu ehdotus kantavuuden inventoin-

imenetelmäkgj. tierekisterjä varten. 

Perusainejsto on hankittu suorittamalla L-D-menetelmäflä 

(Lacroix-aenectographjlla) kantav-uuden mittauksia TTudenmaan, 

Turun, Hämeen ja Kymen tie- ja vesirakennuspiireistä satunnai-

sesti valituifla 60 tieosalla (pituus 1-6 km, päällysteet kp, 

ös ja sr). 

T4ittaustuloksjsta lasketaan eri tavalla valituille havainto- 

joukoille (satunnaisvalin-ta, tasavälinen otanta) keskiarvo, 
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hajonta, vaihteluväli ja jakautuma. Tämän jälkeen tutkitaan 

mittauspisteiden lukumäärän ja valintatavan sekä tieosan 

homogeenisuuden ja taipumien jakaaritumisen vaikutusta tieosan 

kantav-uutta kuvaavaa lukua laskettaessa. 

Tiestötoimisto saa asiantuntija-apua maatutkimustoimis -tolta. 

Konsulttina toimii valtion teknillinen tutkimuslaitos. 

Tutkirnusraportti ja em. inventointimenetelnaää koskeva ehdotus 

valmistuu vuoden 1973 puolivälissä. 

Tämä tutkimus ja teiden kantavuuden vuodenaikaisia vaihteluja 

selvittävä tutkimus (ks. seuraava) tapahtuvat rinnan ja 

aineistot tukevat toisiaan. 

r) 

(R.Orama) 

Tutkimuksella pyritään selvittämään 

- kantav-uuden vuodenaikaiset vaihtelut erityyppisillä 

tieosilla 

- kantavuuden vaihtelut tieosien sisällä 

- kantavuuden vaihtelut tien poikkileikkauksessa sekä 

poikkile ikkaustyypin vaikutus kantavuuteen 

- kantavuuteen vaikuttavia tekijöitä: 

- pohjamaan/pengermaterjaa1jn laatu 

- tasausviivan sijainti (0-tasaus, leikkaus, penger 

jne.) 

- päällysrakenteen paksuus 

- liikennemäärä ym. 



- 10 - 

Perusaineiston muodostavat 

- huhti-lokakuun aikana 17 eri tieosalla Uudenmaan piirissä 

suoritettujen kantavuusmittausten (L-D) tulokset, 

- vahvistetuista tiesuunnitelmista kerätyt tiedot sekä 

- tieosilta otetut maalajinäytteet. 

Tutkimusta suorittaa maatutkimustoimisto valtion teknillisen 

tutkimuslaitoksen toimiessa konsulttina. Tiestötoimisto on 

osittain osallistunut työhön. 

Aineiston käsittely on käynnissä ja raportti valmistunee vuoden 

1973 puolivälissä (ks. myös edellisen selosteen huomautusta). 

8) Lnsj-Suornenteofljsuudenavaranku1etusrna11jtutkimus 

(M.Kaartama) 

Tutkimuksen tarkoituksena oli osaltaan kehittää tavaraliiken-

teen ennustemenetelmiä selvittämällä mandollisuuksia kuvata 

teollisuuden kotimaisten tavarankuljetusten alueellista ja-

kautumista kul jetusmalleilla. 

Perusaineistona olivat 

- Lähsi-Suomen kuljetustutkiinuksen teollisuuskyselystä 

saatu kuljetusvirta-aineisto (auto- ja junakuljetukset) 

- ennustealueittaiset maankäyttötiedot 

- tutkimusalueen kuntien väliset etäisyydet. 

Työssä kehitettiin tilatofl.isia menetelmiä käyttäen ns. jako- 

mallit, joilla voidaan määrittää kuljetusvirrat tietyltä alu-

eelta muille alueille kun lähtevä tai saapuva kokonaistavara-

määrä, vastaanotto- tai lähtöalueiden ominaisuudet ja etäisyy-

det tunnetaan. Mallit kehitettiin seuraaville kuljetusryhmille 
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- lähtevät kuljetukset 

- saapuvat kuljetukset ilman puutavarakuljetuksia 

- saapuvat puutavarakuljetukset 

- kaikki saapuvat kuljetukset. 

Tutkimuksen suoritti tiestötoimiston konsulttina Oy - Suun-

nittelukeskus - T4ICR. 

Tutkimuksesta on ilmestynyt raportti 19.7.72. Tutkimuksen 

alkuvaiheessa laadittiin myös selvitys maanteitse tapaiituvien 

kuljetusten pituuksista. Tästä ilmestyi 31 .8.71 raportti: 

Teollisuuden tavarankuljetusten pituus jakautumat. 

9) Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen esitutkiznus 

(M. Jokinen) 

Suunnitteilla olevan valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuk-

sen tarkoituksena on hankkia liikenteen ja liikennepolitiikan 

eri tutkimus- ja suunnittelutehtäviin monipuolisesti soveltu-

vaa yleistietoa väestön matkustuskäyttäytymisestä ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä. Tutkimusmenetelmäksi on kaavailtu 

postikyselyä. 

Tutkimus on aloitettu ns. esitutkimuksella, jonka tarkoituk-

sena on jatkosuurmittelua varten parantaa tietämystä tutkimus- 

kohteesta ja menete1nin soveltuvuudesta. Henkilökohtaiset ky-

selylomakkeet lähetettiin postitse lähes 3500 henkilölle tam-

mi-helmikuussa 1972. Kyselyy-n vastasi n. 65 % tavoitelluista 

henkilöistä. 

Tulosten käsittely on käynnissä. Matkustamista kuvaavina suu-

reina tarkastellaan mm. seuraavia: 
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- henkilökohtainen matkaluku ja suorite 

- matkan tarkoitus ja pituus 

- kulkutapa 

Tällöin tutkitaan suureiden tilastollisia tunnuslukuja ja 

jakautumia sekä koko maan osalta että myös eri yksilö-, 

yhteisö- tai alueellisten tekijöiden mukaan muodostettavissa 

ryhmissä. 

Tiestötoimiston apuna tutkimuksen lomakesuunnittelussa ja 

tulosten käsittelyssä ovat konsultteina toimineet hallinto- 

tieteiden lisensiaatti (nyk.tri) O.Kultalahti ampereen 

Yliopistosta sekä ins.tsto Oy Liikennetelniiikka Ab. 

Esitutkimuksen tuloksista laadittava raportti valmistunee 

vuoden 1973 alussa. Tulosten käsittelyn ohella on vireillä 

myös jatkotutkimuksen suunnittelu. 

10) 

(3.I'ianns) 

Tarkoituksena on selvittää seuraavia tuntiliikenteen pysyvyys-

käyrään liittyviä seikkoja: 

- pysyvyyskäyrän muoto yleensä ja muoto tieluokittajn 

- pysyvyyskäyrän muodon riippuvuus liikennemäärien 

vaihteluja kuvaavista suureista 

- pysyvyyskäyrän estimointimallit 

- liikenteen koosturnus pysyvyyskäyrän eri osissa 

- mitoitusliikenteiden ja ohjetuntien estimointimaflit 

- eri liikennöitävyysluokissa olevien tuntien liikenne- 

määrät 
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- hyöty- ja huviliikenteen erilaisen arvostuksen vaikutus 

liikennetaloudelliseen mitoitukseen 

- pysyvyyskäyrän muodossa tapahtuvat muutokset pitemmän 

ajan kuluessa. 

Lähtöaineistona käytetään lähinnä tarkkailevan liikennelas-

kennan tuloksia. Aineiston käsittelyssä tarvittavat atk-ohjel-

mat valmistuvat vuoden 1972 loppuun mennessä. 

Selvitys suoritetaan tiestötoimiston johdolla. Konsulttina 

toimii prof. Lyly. 

Tutkirnustuloksista laaditaan raportti vuoden 1973 aikana. 

11) 

(R .Vuorikallio) 

utkimus liittyy perusselvitysosana ohjelmaan, jossa on tar-

koituksena kehittää investointilaskentamenetelmä lauttayhteyk-

sien ja kiinteän yhteyden taloudellisuuden selvittämiseksi 

sekä tämän perusteella laatia lauttapaikkojen kehittämisohjel-

ma vuosiksi 1972 - 1985. 

Investointilasken -tamenetelmä on kehitetty tie stötoimistossa 

la tarvittavat tietokoneohjelmat on laatinut ATK-ryhmä. 

Lauttapaikkojen kehit -tämisohjelman laatimiseen ovat osallistu-

neet myös siltaosasto ja tvl:n piirikonttorit. 

Piirikonttorit suorittivat ohjelmaan valituilla lauttapai-

koilla jatkuvaa liikennelaskentaa ajalla 1.6.1970 - 31 .5.1971 

sekä laativat liikenne-ennusteen ja toimenpidevaihtoehdot. 

Tämän lisäksi on syksyllä 1972 tiestötoimis -ton taloudellisen 

jaoston ja siltaosaston toimesta suoritettu tarkistusmittauksia 
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eräillä lauttapaikoilla erityisesti odotusaikoihin ja lautta- 

välien pituuksiin liittyen. Tutkimus valmistunee vuoden 1972 

loppuun mennessä. 

12) 

(J.Rinne) 

Ohjelmaa IS 10 laadittaessa on tavoitteena ollut tiesuun-

nittelun yhteydessä suoritettavien taloudellisten laskelmien 

nopeuttaminen ja yhdensuuntaistaminen. Ohjelmalla IS 10 voi-

daan käsitellä seuraavanlajsja laskentaongelmia: 

a) onko tietty toimenpidevaihtoehto asetetun kannattavuus- 

kriteerin mukaan kannattava vai ei, 

b) mikä useista toimenpidevaihtoehdoista on edullisin, 

c) milloin kannattavaksi todettu toimenpide on suoritettava. 

Taloudellisten suunnittelumenetelmjen periaatteet eivät ole 

muuttuneet aikaisempiin ohjeisiin verrattuna lukuunottamatta 

laskentakauden pituutta, joka nyt on 30 vuotta (aikaisemmissa 

ohjeissa 20 vuotta). 

Tietokcneohjelman IS 10 laatimiseen ovat osallistuneet tiestö- 

toimiston taloudellinen jaosto sekä ATK-ryhmä. Raportti oh-

jeiman käyttöohjeista on ilmestynyt 25.2.1972. 
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2.3 Tekriillistaloudellisen toimiston tutkimuksia 

13) 

(T . Miikkulainen) 

Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään mm. 

- nopeuksien yleinen kehitys 

- nopeuksien vaihtelu eri vuodenaikoina 

- eri ajoneuvoryhmien nopeudet ja niiden kehitys 

Tutkimuksen tulosten avulla voidaan tehdä kannanottoja koko 

maata koskeviin nopeusrajoitustoimenpiteisiin ja ne ovat lähtö-

kohtina mm. liikennetelaLillisiä ja liikennetaloudellisia suun-

nitteluohjeita laadittaessa. 

Tutkimuksen aineisto kerätäMn mittaamalla tutkalla nopeuksia 

vuosittain eri puolilla Suomea olevissa tarkkailupisteissä, 

jotka on valittu siten, että tie- ja liikenneolosuhteiden puo-

lesta ajoneuvon kuljettajilla on mandollisuus suhteellisen 

vapaaseen nopeuden valintaan. 

Tutkimus aloitettiin nykyisessä laajuudessaan vuonna 1968. 

Ensimmäinen raportti (TVH 2.384) valmistui vuonna 1969 ja 

seuraava valmistunee vuoden 1973 aikana. 

14) 

(K.Härkinen) 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää paikallisen nopeusra-

joituksen vaikutusta nopeuksiin ja liikenteen käyttäytymiseen 

sekä tutkia nopeusrajoituksen määräämisperusteita, joiden 

avulla voidaan laatia ko. asiaa koskevat ohjeet. 
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Tutkimus suoritetaan osaksi kirjallisuustutkimuksena ja osaksi 

maastossa kerätyn aineiston perusteella. 

Tutkimuksen tuloksia on esitetty mm. nopeusrajoituskomitean 

mietinnössä, joka valmistui toukokuussa 1972. 

15) Liikenteenvä1itskk 

(T .1iik1:ulainen) 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkistaa ulkomaisessa kirjalli-

suuciessa annettujen välityskykyarvojen soveltuvuutta oloihimme. 

Tutkimus aloitettiin v.1970 ja ensimmäinen raportti kaksiajo-

kaistaisen tien liikenteenvälityskyvystä (TVH 2.389) valmistui 

vuonna 1971 

Kuluvana vuonna tutkimuksia on jatkettu keräämällä maastosta 

nopeustietoja erilaisilla tutkimusväleillä ja erilaisissa lii-

kenneolosuhteissa. Toinen raportti valinistunee vuoden 1973 

alkupuolella. 

16) 

(T . Miikkulainen) 

Vuonna 1970 ryhdyttiin yhteistyönä liikkuvan poliisin ja piiri-

konttoreiden kanssa kokeilemaan ns. pistekohtaisia nopeussuo-

situksia. Nopeussuosituskohteiksi valittiin Etelä-Suomen valta- 

ja kantateiltä tieolosuhteiden ja orinettomuustilastojen perus-

teella n. 60 tienkohtaa, joissa suurien nopeuksien käyttäminen 

saattaa johtaa helposti vaaratilanteisiin. Tällaisina kohteina 

tulivat kysymykseen lähinnä poikkeuksellisen jyrkät kaarteet 

ja vaarallisiksi osoittautuneet liittymät. Nopeussuosituskoh- 
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teisiin asetettiin 1.7.70 varoitusmerkit, joiden yhteydessä 

on suositeltavaa enimmäisnopeutta ilmoittavat kilvet. 

Nopeussuosituspisteissä on suoritettu nopeusmittauksia ja 

kerätty tietoja ko. pisteissä sattuneista onnettomuuksista. 

Pistekohtaisten nopeussuositusten osalta tullaan tutkimusta 

jatkamaan siten, että osa nopeussuosituksista poistetaan kulu-

van kesän aikana ja osa tullaan mandollisesti korvaamaan no-

peusrajoituksilla. On myös harkittu kokeilun laajentamista 

koko Suomen alueelle. 

Tutkimuksesta valmistunee raportti vuoden 1973 aikana. 

17) 

(K .Härkinen) 

Tiekohtaisten nopeussuositusten kokeilu Suomessa aloitettiin 

yhteistyönä telmillisen korkeakoulun kanssa heinäkuussa 1969. 

ifopeussuositukset olivat voimassa valtatiellä 6-7 Helsingin 

ja Porvoon välillä. Tämän esitutkimuksen jälkeen heinäkuussa 

1970 kokeiluja jatkettiin asettamalla nopeussuosituksia li-

säksi valtatielle 3 Helsingin ja Hyvinkään välille ja valta- 

tielle 5 Landen ja Heinolan välille. Huhtikuussa 1971 liitet- 

tiin kokeiluun mukaan kaksi vertailutietä, joilla ei ole ollut 

suosituskilpiä. Vertailuteinä ovat olleet valtatie 4-5 välillä 

Helsinki-Mntsälä ja valtatie 6-7 välillä Porvoo-Koskenkylä. 

Sekä suositustejllä että vertailuteiflä on suoritettu nopeus- 

mittauksia ja kerätty tiedot ko. teillä sattuneista onnetto-

muuksista. Tutkimuksesta on valmistunut kaksi väliraporttia. 



Kesä-heinäkuun vaihteessa nopeussuositusmerkit poistettiin 

nykyisiltä suositusteiltä ja asetettiin tutkimuksessa käyte-

tyille vertailuteille, valtatielle 4-5 Helsingin (Järvenpää) 

- 

	

	ja Mäntsälän välille ja valtatielle 6-7 Porvoon ja Kosken- 

kylän välille. 

Nyt suoritettu toimenpide aloittaa käynnissä olevan tutkimuksen 

viimeisen vaiheen. Nopeuksia tarkkailemalla ja onnettornuusti-

lastojen kehitystä seuraamalla pyritään saamaan entistä luo-

tettavampia ja tarkempia tietoja nopeussuositusten vaikutuk-

sista liikenneturvallisuuteen. Tutkimuksesta valmistuu lopul-

unen raportti vuonna 1973. 

18) 

(K . ilärkän en) 

Lähinnä normaalimääräysten ja ohjeiden laatimiseen tähtäävä 

tutkimus, jonka yhteydessä on tarkoituksena ottaa myös ylei-

sesti kantaa pyöräteiden ja jalkakäytävien tarpeeseen taajarna-

alueilla ja niiden ulkopuolella. 

Tutkimuksen aikana kerätään tilastoja jo rakennetuista pyörä- 

teistä ja jalkakäytävistä sekä onnettomuustilastoista. Vertail-

laan erilaisia rakenteellisia ratkaisuja ottaen huomioon tal-

vi- ym. paikalliset olosuhteet. Kirjallisuustutkimuksena sel-

vitetään ko. aihetta käsittelevien ulkomaisten tutkimusten 

tuloksia sekä harkitaan niiden soveltamismandollisuuksia 

Suomessa. 

Tutkimuksen suorittamiseksi muodostetaan työryhmä. Myös kon-

sultin käyttöä harkitaan. Tutkimus on aloitettu vuonna 1972 

ja se jatkuu vuoden 1973 puolella. 
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19)  

(R.Haakana, T.Hulkko) 

Tutkimuksen tarkoituksena on ns. ocinettomuuspaikkatutkimuksen 

tapaan selvittää vaarallisimmissa tiekohdissa tapahtuneiden 

onnettomuuksien syyt sekä etsiä keinot onnettomuuksien ehkäi-

semiseksi. Tutkimus palvelee myös määrärahojen optimaalista 

jakoa eri kohteille. 

Tutkimus on ns. onnettomuuspaikkatutkimus, joka tarkoittaa 

sitä, että itse paikalla selvitetään ne seikat, jotka ovat 

mandollisesti vaikuttamassa onnettomuuksien esiintymisiin. 

Tutkimus on jatkuva. 

20) 

(T .Puttonen) 

Tutkimuksessa on tarkoitus Merilinnan tutkimuksen jatkona 

selvitellä tarkemmin maaseututaajamissa tapahtuneiden onnetto-

muuksien laatua ja osallisia. 

Tutkimuksen kohteeksi on valittu Palomäen keskusluokituksen 

mukaiset kuntakeskukset. 

Tutkimuksessa on tarkoitus käyttää hyväksi ATK-keinoin on-

nettomuusrekisteriä 1970-71 sekä tierekisterin tietoja 1.1.1971.1 

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe on tarkoitus saada suoritetuksi 

helmikuun loppuun mennessä 1973. Ensimmäisen vaiheen tulosten 

pohjalta voidaan päättää tarkemman onnettomuusanalyysin suo-

rittamisesta. 
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21) 

(L.Ristikartano, 0 .IIntikka) 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää keinot, joilla myymälä-

autotoiminnan muulle liikenteelle aiheuttamat haitat ja vaa-

rat voidaan välttää. 

Tutkimus suoritetaan tilastotutkimuksena sekä tietekijöiden 

osalta otostutkimuksena. 

Tutkimuksesta on valmistunut raportti marraskuussa v.1972. 

22) 

(R. Haakana) 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää erityyppisten tien-

parannustoimenpiteiden ja liikennemerkkijärjestelyjen vaiku-

tusta liikenneonnettomuuksien tapahtumiseen. 

Tutkimus jakautuu osavaiheisiin, joissa tutkitaan mm. seu-

raavien toimenpiteiden vaikutusta liikenneturvallisuuteen: 

- liittymäparannukset 

- jk- ja pp-liikenteen järjestelyt 

- tievalaistus ja liikennevalot 

- nopeusrajoitukset ja etuajo-oikeussuhteiden järjestelyt 

sekä muut liikennemerkkijärjestelyt 

- yksityisteiden järjestelyt 

- näkemien parantamiset ja tien oikaisut 

- muut tienrakentamis- tai parantamistoimenpiteet 

Tutkimus suoritetaan vertailemalla onnettomuustietoja ennen 

parantamista sekä parantamistoimenpiteen jälkeen. 

Tutkimus valmistunee kokonaisuudessaan v.1973 aikana. 
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23) 

niiden suunnittelusta 

(1 .Muurinen) 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää onnettomuuskohtien 

parannustoimenpideinvestointien suunnittelua helpottava mene-

teimäyhdistelmä, joka pyrkii antamaan vastauksen pääasiassa 

seuraaviin kysymyksiin: 

- mitkä ovat parannettavia onnettomuuskohtia 

- mikä on parannustoimenpiteiden suunnittelun kiireelli-

syys järjestys 

- mitkä ja minkä kustannusluokan parannustoimenpiteet 

toteutetaan sekä mikä on toteutuksen tärkeys järjestys 

Tutkimus on valmistunut marraskuussa 1972. 

Raportti valmistunee tammikuussa 1973. 

24) Suo1aarnatotie 

(L.Ristikartano, R.Haakana) 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako pelkän 

suolan käyttö talvikunnossapidossa tieliikenneturvallisuuteen. 

Tutkimus suoritetaan siten, että kaksi valtatieyhteyttä 

Helsinki-Pori (Vt 2) ja Turku-Hämeenlinna-Lahti (Vt 10 ja 

osa Yt 12) kunnossapidettiin talvikautena 1970-71 ilman suo- 

laa siten, etteivät kunnossapidon kustannukset nousseet. Tai-

vikautena 1971-72 samat yhteydet kunnossapidettiin pelkkää 

suolaa käyttäen. Tutkimuksen tulos selvitetään liikenneonnet-

tornuuksia analysoimalla ja lopullinen yhteenveto tehdään vain 

poliisin antamiin onnettomuustietoihin nojaten. Paitsi onnet-

tomuudet selvitettiin kumpa.nakin talvena sää- ja kelitiedot 
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(kaksi kertaa päivässä), liikennemäärät, ajokustannukset 

(ajoanalysointi), ajonopeudet ja jarrutusmatkojen pituudet. 

Lisäksi suoritettiin haastatteluja autoili joiden keskuudessa 

yleisön mielipiteen selvittämiseksi suolan käytöstä. 

Tutkimuksen suorittaa työryhmä, jossa on edustajia tie- ja 

vesirakennushallituksesta (kuimossapitotoimisto ja tekn, tai. 

-ts -to), autoilijajärjestöistä, Taljasta sekä ammattiliikenteen 

järjestöistä. 

Tutkimuksesta on valmistunut alustava onnettomuuksiin rajoit-

tuva raportti marraskuussa v.1972 ja koko tutkimus valmistunee 

v .1973 alkupuolella. 

25) 

suut een 

(T.Hulkko) 

Tutkimuksen tarkoituksena on yleisselvityksen laatiminen yk-

sityisten teiden liittymien vaikutuksesta yleisten teiden lii-

kenneturvallisuuteen. Tutkimuksessa pyritään selvittämään 

yksityisteiden liittymissä tapahtuneiden onnettomuuksien eri-

koispiirteitä, kehityssuuntaa ja vaihtelumuotoja. Tarkoituksena 

on myös esittää yksityist.eliittymä1upien käsittelyyn liitty-

viä juridisia näkökohtia tielain ja -asetuksen kannalta. Yksi-

tyistieliittymien laatua ja liittymätiheyttä selvitetään sup-

pealla otan tatutkimuks eila. 

Tutkimus on valmistunut joulukuussa v.1972 ja siitä ilmestyy 
raportti vuoden 1973 alussa. 
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26) 

(. .Haakana) 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää liikenteentarkkailu-

menetelmä, jonka avulla saadaan liittymien vaarallisuudesta 

sekä laadullisesti että määrällisesti runsaampaa informaatiota 

kuin mitä onnettomuustiedot antavat. Suhteellisen lyhyessä 

ajassa ja vähin kustannuksin voidaan kerätä tilastollisesti 

käsiteltävissä olevaa tietoa ajokäyttäytymisestä liittymässä. 

Tutkimuksessa on esitetty lyhyt johdanto-osa, kehitetyn mene-

telmän kuvaus, 64 tunnin tarkkailuun perustuva menetelmän tes-

taus, menetelmän käyttömandollisuuksia ja ehdotuksia jatko-

tutkimuksiksi. 

Tutkimuksen suoritti liikenneturvallisuus jaosto yhteistoimin-

nassa konsulttina toimineen DI Veli Rauhalan kanssa. 

Tutkimus aloitettiin kesäkuun alussa 1972 ja valmistui jou-

lukuun alussa 1972. Raportti tutkimuksesta valmistuu lyhen-

nelmänä vuoden 1972 loppuun mennessä. 

27)  

alueella 

(P.Alava) 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkä tyyppiset maa-

seututaajamat muodostavat suurimman vaaran yleisten teiden 

liikenneturvallisuudelle, sekä mitkä yksilöitävissä olevat 

ratkaisut taajamien suunnittelussa ovat siihen syynä. Tutki-

muksessa t?maaseututaajamilla  tarkoitetaan se1iaiia taaaia, 

jotka kuuluvat vuosien 1960 ja 1970 väestölaskennoissa käytetyn 
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taajamamäärittelyn piiriin ja jotka ovat asukasluvultaan 

normaaleja kauppalatasoisia keskuksia pienempiä. 

Tutkimus suoritetaan otantatutkjrnuksena. Tutkimuksen piiriin 

kuuluvien taajamien perusjoukosta (n. 1000 taajamaa) valitaan 

II 

	

	 otos, josta hankitaan tarpeelliset lähtötiedot, kuten yleisillä 

teillä sattuneet liikenneonnettornuudet, asukasluku, liikenne-

suoritteet, autokanta ym. Lähtötiedojsta lasketaan liikenne.- 

turvallisuuden kannalta sopivia muuttujia, ja tutkitaan tilas-

tomatemaattisin keinoin, mitkä muuttujat selittävät parhaiten 

liikenneonnettomuuksia. 

Lasketaan eri taajamissa liikenneonnettomuusmäärien tunnus- 

lukuja suhteessa kaukoliikenteen liikennemäärjin sekä asukas-

lukuun ja autokantaan. Todetaan tällä perusteella, millaiset 

tie- ja liikennetekujset ratkaisut maaseututaajamissa ovat 

yleisten teiden liikenneturvalljsiiuden kannalta edullisia. 

Tutkimuksen suoritti liikenneturvallisuusjaosto yhteistoimin-

nassa konsulttina toimivan tekn.yo Martti Merilinnan kanssa. 

Tutkimus valmistui syksyllä 1972 ja julkaistaan Tieolosuhteet 

ja liikenneturvalljsuus sarjassa keväällä 1973. 

28) 

(P.Alava) 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää jalankulkijoihin 

ja polkupyörällljöjhjn kohdistuvjen onnettomuuksien riippu-

vuus olosuhteista. Päämääränä on laatia kriteerit eri toimen-

piteiden tekemiselle esim. jk + pp-tiet, ali- ja ylikulku- 

kytävät ym. 
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Tutkimusta varten on laadittu onnettomuusdiagrammit noin 

130 kohteesta, joissa ao. onnettomuuksia on sattunut erityi-

sen runsaasti vuosina 1967-70. Lisäksi on suoritettu jalan- 

kulku- ja polkupyöräliikenteen täydennyslaskentoja ja autojen 

nopeusmittauksia tutkalla. 

Tutkimus valmistuu kesällä 1973. 

29) 

(P.Alava) 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten jalankulkijat 

ja polkupyöräilijät käyttävät alikulkukäytäviä eri olosuh-

teissa. 

Tutkimuskohteiksi valittiin 10 alikulkukäytävää, joissa seu-

rattiin jalankulku- ja polkupyöräliikennettä. Kohteiden va-

lintaperusteena oli se, että molemmin puolin tietä oli sel-

vät pisteet, joissa vaihtoehtoinen reitti tien yli yhtyi 

alikulkukäytävn kautta kulkevaan reittiin. Tällöin matka-aika 

suhde eri reittejä kä3rttäen voitiin selvittää. 

Tutkimus on valmistunut ja se julkaistaan Tieolosuhteet ja 

liikenneturvallisuus sarjassa keväällä 1973. 

30)

 (P.Karvonen) 

Tutkimuksen tarkoituksaiaon selvitellä mm. seuraavia kelirik-

koon ja sen liikenteelle aiheuttamiin haittoihin liittyviä 

asioita: 

- kelirikon kehitty-rniseen vaikuttavat tekijät 

- kelirikkoajan pituus 



- 26 - 

- painorajitukset ja niistä aiheutuvat haitat 

- kelirikkoteiden kantavuus ja sen muuttuminen ajan 

funkt jona 

- kelirikkoteiden kunnossapitokustannukset 

- kelirikkoteiden ajokustannukset 

- parantamistoimenpiteet 

Tutkimuksen kenttämittaukset ja kelirikkoteiden kunnossapito- 

tarkkailu on suoritettu keväällä ja kesällä 1971. Kelirikko-

teiden ajokustannuksia on selvitetty ajoanalysaattorimittauk-

sula. Kantavuuden selvittämiseksi on suoritettu mittauksia 

J3enkelman-palkilla. 

Tutkimuksen koordinointia varten on perustettu työryhmä, jossa 

ovat edustettuina tvh:n tiesuunnitteluo3aston telmillistalou-

dellinen toimisto ja tierakennusosaston kunnossapitotoimisto 

sekä tvl:n Uudenmaan piiri. Tietojen koonnin ja aineiston kä-

sittely' on suorittanut ins.opp. (nyk.dipl.ins.) P.Karvonen. 

Tutkimusraportti valmistunee vuoden 1973 tammikuissa. 

31) 

(F .Burmansson) 

Tutkimuksen tarkoitukseia on selvitellä kelirikon aiheuttamia 

yhteiskunnallisia hyötyjä ja haittoja. 

Tvh:ssa on aikaisemmin tutkittu kelirikon välittömiä vaiku-

tuksia. Tämä selvitystyö tutkii ntitä haittoja ja kustannuksia, 

joita kelirikosta ja etenkin siitä johtuvista painorajoituk-

sista aiheutuu elinkeinoelämälle, kunnille ja yksityisille 

henkilöille. Tämän jälkeen on mandollista yhdistämällä välit-

tömät ja välilliset vaikutukset saada selville kelirikon 
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aiheuttamat kokonaishaitat ja -kustannukset yhteiskunnalle. 

TutkimustavakSi on valittu kirjekysely. Tutkirnusalueeksi on 

valittu Vaasan tie- ja vesirakennuspiiri painorajoitusten 

alaisten teiden yhteispituuden ja em. teillä olevien keski- 

1 

	

	 määräisten vuorokausiliikermemäärien perusteella. Tutkimus 

valmistunee vuoden 1973 alkupuolella. 

32)  

tukset 

(1T.Halla) 

Tutkimuksessa pysitään kyselytutkimuksen keinoin selvittele-

mään suomalaisen taajamaväestön mielipiteitä asuinympäristös-

tään lähinnä liikkumisen ja liikenteen haittojen kannalta. 

Edelleen koetetaan saada selville heidän mielipiteensä varojexi 

käytöstä erilaisiin liikenneinvestointeihin. 

Tutkimuksen suorittaa työryhmä, jossa ovat edustettuina tie- 

ja vesirakennushallitus, liikenneministeriö sekä konsulttina 

toimiva tutkimussihteeri. 

Aineiston hankinta ja käsittely saadaan pääosin valmiiksi 

vuoden 1972 aikana. Tutkimusselostus valmistunee vuoden 1973 

maaliskuun loppuun mennessä. 

33) 

(S.Sainio) 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvitellä kuorma-autojen koko-

naispainon kasvun vaikutusta polttoaineenkulutukseen ja no-

peuteen. 
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Tutkimukaen havaintoniateriaali perustuu ajoanalysaattorimit-

tauksiin, jotka on teht7 tutkimukseen valitulla tieverkolla 

Oy Suomen Autöteollisuus Ab:n kuorma-autoilla vuosien 1971-72 

1 	aikana. 

1 ' 	Väliraportti tutkimuksesta on valmistunut tammikuussa 1972 

ja loppuraportti valmistunee vuoden 1973 alkupuolella. 
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3. Luettelo tvh:n liikennetutkitnuksista vuodelta 1972 

Tiestötoimisto 

s 

1 fleinen liikennelaskenta 

2 Tarkkailev-a liikennelaskenta 

3 Koneellinen liikennelaskenta 

4 A.kselipainotutkimus 

5 Liikenteen määräpaikkatutkimukset 

6 Tierekisterijärjeste1män kuuluvan teiden kantavuus-

invento int imenete1mn luote t tavuud en t estaaminen 

7 Teiden kantavuuden vuodenaikaisten vaihtelujen 

s elv-it täminen 

8 Länsi-Suomen teollisuuden tavarankuljetusmalli-

tutkimus 

9 Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen 

esitutkirnus 

10 Tuntiliikenteen pysyvyyskäyrän ominaisuuksien 

analysointi 

11 Lossi- ja lauttapaikkojen liikennetutkimus 

12 Tieinvestojn-tjlaslcelmat, ohjelman IS 10 käyttöohjeet 

Teknillistaloudelljnen toimisto 

13 Tarkkaileva nopeustutkimus 

14 Paikalliset nopeusrajoitukset 

15 Liikenteenvälityskyky 

1 6 Pistekohtaiset nopeussuositukset 

17 Tiekohtaiset nopeussuositukset 

18 Pyörätiet ja jalkakäytävät 
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19 Ormettomuusdiagrammit 

20 Taajamien liikenneturvallisuus 

21 T'Iyymäläauto tutkimus 

I 
	

22 innen-jälkeen tutkimus 

IS 
	 23 Onnettomuuskohtien parannustoimenpideinvestoinneista 

ja nhi.en suunnittelusta 

24 Suolaamaton tie 

25 Yksityisten teiden liitty-mien vaikutus liikenne- 

turvallisuuteen 

26 Liikenteentarkkailumenetelm liittymien onnettomuus-

potentiaalin tutkimiseksi 

27 Yleisten teiden liikenneturvallisuus maaseutu- 

taajamien alueella 

28 Jalankulku- ja polkupyöräliikenteen turvallisuus 

29 Alikulkukäytävien käyttösuhde 

30 Kelirikkoteiden liikennekustannukset 

31 Kelirikon välilliset kustannukset 

32 Ihmisten liiken -teelliset ja asulnyrnpäristölliset 

arvostukset 

33 Kokonaispainon vaikutus kuorma-auton polttoaineen- 

kulutukseen ja nopeuteen 
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