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JOH DANTO 

TVL:n tehtävänä on huolehtia yleisten teiden pidosta, johon 

kuuluu teiden suunnittelu, rakentaminen, parantaminen ja kun-

nossapito. TVL:n ylläpitäriiiä yleisiä teitä on noin 73000 km. 

Päihin teihin. eivät sisälly kaupunkien ja kauppaloiden kadut, 

joita on noin 5O0 km, eivätkä maalaiskuntien rakennuskaava- 

tiet, joita on noin 1300 km. Tämän lisäksi on maassamme yksi-

tyisteitä lähes 90 000 km. 

Tieliikenneonnettomuustjiastot osoittavat, että kaikista 

poliisin ti lastoviranomaisi lie ilmoittamista onnettomuuksista 

vajaa puolet tapahtuu TVL:n ylläpitärnillä yleisillä teillä. 

Nämä onnettomuudet ovat kuitenkin keskimääräistä vakavampia, 

sillä niiden joukkoon sisältyy yli kaksi kolmasosaa kaikista 

maassamme tapahtuneista kuolemaan johtaneista onnettomuuksis-

ta. Liikenneturvallisuuden parantaminen onkin tärkeänä tavoit-

teena kaikissa tienpitoon kuuluvissa osatoiminnoissa. 

Uutta tietä suunniteltaessa liikenneturvallisuustavoitteet vai-

kuttavat usein varsin ratkaisevasti tien mitoitukseen. Mitä 

suurempi tien liikenteellinen merkitys on, sitä enemmän pal-

nottuvat ii ikenneturvallisuustavoitteet valittaessa tietyyppiä, 

tien poikkileikkausta sekä suunniteltaessa tien linjaa, tasaus- 

ts ja liittymäjärjestelyjä. Suunnittelutyön avulla luodaan tie- 

ja liikenneympäristö, josta turvallisuus monina tulevina vuo-

sina tulee suuresti riippumaan. 

Tien kunnossapidolla tie pyritään jatkuvasti pitämään liiken-

nettä tyydyttävässä kunnossa. Liikenneturvallisuuteen vaikutta-

vat mm. tien pinnan tasaisuus, päällysteen kitkaominaisuudet, 

ajoratamerkintöjen ja liikennemerkkien näkyminen ym. kunnossa-

pidosta riippuvat tekijät. 

Teiden parantemiskohteita valittaessa on eräänä tavoitteena 

liikenneturvallisuuden kannalta epäedullisten tienosien muut-

taminen turvailisuusvaatimukset entistä paremmin täyttäviksi. 

Myös tien rakenteen parantamisen yhteyteen liitetään usein sa- 
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manaikaisesti toteutettavia liikenneturvailinuutta parantdvra 

toimenpiteitä. 

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että koko TVL:n 

toiminta on laajassa merkityksessä liikenneturvallisuustyttä, 

jonka tavoitteena on tie- ja liikenneolosuhteiden muodostami-

nen liikenneturvallisuuden kannalta mandollisimman edullisikei. 

Liikenneturvallisuustyöstä käytännässä puhuttaessa tähän kä-

sitteeseen ei ole yleensä ollut tapana sisällyttää kaikkia 

tienpitoon kuu luvia toimenpiteitä. Liikenneturvallisuustyiria 

pidetään vain turvallisuuden parantamiseen tähtäävää tutkimus- 

ja valistustyötä sekä sellaisten toimenpiteiden suunnittelua 

ja toteuttamista, joiden päätavoitteena on turvallisuuden pa-

rantaminen. Tälläin liikenneturvallisuustyö-käsitteen ulkopuo-

lelle jää ehkä aiheettomastikin eräitä TuLuiriiuj. juilio on 

vaikutusta liikenrioturvoiiioiiutoon. 

TVL:n liikennstirvallii-uoot 5hön 	i.i:Hrii.pLi00 0 rurkutyo- 

sessä voitaneen katsoa kuuluvaksi laitoksessa v. 1157 aloitet-

tu liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävä toiminta, jo-

ta jä lj empänä selootutuon 1Ho i t0i i tonoti 

LII KEN N ETURVALLISU USTYÖN ORGAN ISAATIO 

Tie- ja vesir.akuririuuluitoksuoni 	TTH 	uulu 	tlo- jo 

nushallitus (TVH) sekä 13 tie- ja vesirakennuspiiriä, joiden 

rajat monilta osin yhtyvät läänien rajoihin. Kukin piiri ja-

kaantuu teiden kunnossapidosta huolehtiviin tiemestanipiirel -

hin, joita on yhteensä 174. 

TVL:ssa vuonna 1967 organisoitua liikennaturvallisuustyötä 

koordinoi tällä hetkellä TVH:n käyttöosaston liikennetoimisto, 

jossa on kolme jaostoa: teknillinen valvontajaosto, palvelu- 

jaosto ja liikenneturvallisuusjaosto. Li ikenneturvallisuustyön 

suorittaminen on pääasiassa liikenneturvallisuusjaoston tehtä-

vä, mutta myös muut jaostot osallistuvat siihen. 
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Jokaisessa piirissä on vähintään yksi liikenneturvallisuustyö-

tä hoitamaan nimetty insinööri ja rakennusmestari sekä näiden 

apuna toimivaa toimistohenkilökuntaa. 

TVL:n liikenneturvallisuustyöhöri osallistuu koko maassa lähes 

päätoimisesti yhteensä noin 20 insinööriä, 25 rakennusmesta-

ne ja 30 toimistohenkilökuntaan kuuluvaa. TVH:n osuus (lii-

kenneturvallisuusjaosto) on 5 dipiomi-insinööniä, 1 rakennus-

mestari ja 3 toimistohenkilökuntaan kuuluvaa. 

Tutkimus- ja selvitystyöhön käytetään myös konsultteja ja eräi-

tä projekteja rahoitetaan yhteisvastuullisesti muiden liiken-

neturvallisuustyötä suonittavien laitosten ja järjestöjen kans-

sa. 

TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät on tapana jakaa 

liikennaympänistöstä (lähinnä tiestä), ihmisestä ja ajoneuvos-

ts riippuviin osatekijöihin. Tämän jaotuksen perusteella on 

myös TVL:n liikenneturvallisuustyön toimintasektori selvästi 

najattavissa. TV[:n toiminta kohdistuu lähinnä ensimmäisenä 

mainittuun osatekijään liikenneympäristöön. 

Toiminnan yleisenä tavoitteena on liikennetunvallisuuden pa-

rantaminen liikenneympäristöön kohdistettavilla tie- ja lii-

kenneteknisillä toimenpiteillä. Toiminta tähtää sekä turvalli-

suuden parantamiseen jo olevilla teillä että entistä paremman 

turvallisuuden saavuttamisean uusilla teillä. Tavoitteena on 

sekä onnettomuuksien ennakolta estäminen että onnettomuuksien 

seurausten lieventäminen. 



TOIMI NTAM UODOT 

Asetettujen tavotteiden saavuttamiseksi TVL;n liikenneturval-

lisuushenkilOkunta suorittaa seuraavia tehtäviä: 

- Kerää perustietoja tieliikenneonnettomuuksista ja liikenteen 

kyttäytymisest eri tie- ja liikenneolosuhteissa. 

- Selvitt, millaisilla toimenpiteill ja miten tehokkaasti 

voidaan parantaa liikenneturval 1 isuutta. 

- Osoittaa yleisillä teillä liikenneturvallisuuden kannalta 

parantarnistarpeessa olevat tienkohdat ja asettaa ne kiireel-

lisyysjrjestykseen. 

- Kehitt 	tiehen kuuluvia laitteita, joilla pyritdn paran- 

tamaan liikenneturvallisuutta. 

- Käyttää hyväksi tutkimus- ja selvitystyössä saatua kokemus-

ta tien suunnittelua koskevien ohjeiden laatimisessa. 

- Suorittaa liikenneturvallisuusalan konsultointitehtäviä ja 

osallistuu koulutustoimintaan. 

- Suorittaa yhteistyötä muiden turvallisuustyötä suorittavien 

virastojen, laitosten ja järjestöjen kanssa. 

Suuri osa mainittujen tehtävien hoidosta on tielaitoksen lii-

kenneturvallisuustoiminnan vakiintumisen myötä muodostunut to-

tunnaiseksi rutiinityöksi, joka on osoittautunut ensiarvoisen 

tärkeäksi koko laitoksen toimintaa kehitettäessä. Seuraavassa 

tarkastellaan lähemmin eri liikenneturvallisuustehtävien suo-

rittamista. 



Perustietojen kerääminen 

TVL:n liikenneturvallisuustyössä tanvitteva perusa.ineisto koo-

taan useista eri 1itti. 

Poliisin tietoon tullejst 	onnettomuuksista laudltuilia vahin- 

koilmojtuksilla on tärkeä merkitys TVL:n liikenneturvallisuus-

työssä. Nämä ilmoitukset tulevat tiemestaripiirin kautta tie- 

ja vesirakennuspiiriin ja sieltä edelleen TVH:n käyttöön. Tie-

mestari täydentää tieolosuhteita ja tapahtumapaikkaa koskevat 

tiedot. 

TVH kerää koko maan yleisiä teitä koskevan tilaston, joka jul-

kaistaan vuosittain kartan ja yhteenvetoraporttien muodossa. 

Onnettomuustjedot on tallennettu erilliseen ATK-rekisterjjn. 

Tämän lisäksi ne sisällytetään päivitettyinä TVH:n tierekiste-

niin, joka tiestö- ja liikenneosarekistereineen tekee mandolli-

sEksi onnettomuuksien ja tieolosuhteiden sekä toisaalta onnet-

tomuuksien ja liikenteen välisten riippuvuussuhteiden selvit-

tämisen laajaa tiessakohtaista aineistoa käyttäen. 

Ajoneuvojen napeuksion tarkkailulla pyritään hankkimaan tieto-

ja riopeuksien kehityksestä sekä niiden riippuvuudesta eri te-

kijöistä. TVL:n toimesta on suoritettu nopeuksien tutkamittauk-

sia tiettyä järjestelmää noudattaen jatkuvasti jo monen vuoden 

aikana. Vuosittain kootaan yhteensä noin 10 000 nopeushavain-

toa 15 pisteestä. 

Ajoneuvojen aikavälejä ja ohituksia koskevat havainnot, joita 

TVH on kerännyt muutaman vuoden ajan, antavat tietoja teiden 

liikenteenvälityskyvystä, mutta samalla myös liikennevirran 

onnettornuuspotentjaalista ts. onnettomuuden tapahtumisen to-

dennäköisyydestä eri tie- ja liikenneolosuhteissa. 



Toimenpiteiden vaikutusten tutkiminen 

Lii kannaturva 11 isuutta parantavien toimenpiteiden tutkimiseen 

TVL:ssä käytetään pääasiallisesti ennen-jälkeen menetelmää, 

mikä tarkoittaa onnettomuustilaston tai liikenteen käyttäyty-

misen tarkkailua ennen kokeiltavan toimenpiteen toteuttamista 

ja sen toteuttamisen jälkeen. Havaintoja vertailemalla pyri-

tään tekemään johtopäätöksiä kokeiltavan toimenpiteen tehok-

kuudesta. Tällaisista tutkimuksista mainittakoon viime vuosi-

na toteutetut "ennen-jälkeen-tutkimukset, jotka ovat kohdis- 

•jjr tj 	 1jjkrtkr lljsiin toimenpiteisiin: 

1 i.J ttn -Jur 	urani minun 

tievalaistus 

- nopeusraj oitustoimenpi teet 

- väistämisvelvollisuusjärjustulyt 

- näkemien parantaminen ja tien oikaisut 

- tehostettu kunnossapito 

Toinen tutkimustap on onnettomuuksien jakautuman ja tieolo-

suhteiden vertailu. Mikäli tie- ja liikenneolosuhteet olisi-

vat kaikkialla samat, jakaantuisivat onnettornuudet ilmeisesti 

suhteellisen tasaisesti tien pituussuunnassa. Käytännössä kui-

tenkin onnettomuustiheys vaihtelee ja onnettomuudet keskitty-

vät eräillä teillä pääosaltaan tiettyihin tienkohtiin. Onnet-

tornuuksien jakautumista ja paikallisia olosuhteita tutkimalla 
saadaan kokemusta siitä, minkälaisilla tie- ja liikennetknil-

heillä toimenpiteillä voidaan odottaa olevan liikanneturval-

lisuutta parantavaa vaikutusta. 

Parantamiskohteiden etsiminen 

TVL:n tavoitteena on käyttää hyväksi mandollisimman tehokkaas-

ti ne varat, jotka yhteiskunta on valmis sijoittamaan liiken-

neturvallisuuden parantamiseen. Tämän vuoksi parantamistoimen-

piteet pyritään kohdistamaan ensisijaisesti sellaisiin tien- 

kohtiin, joissa tapahtuu paljon onnettomuuksia tai jotka tut- 
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kimuksen perusteella muutoin voidaan todeta vaaralliseksi ja 

joissa voidaan tilanteen korjaamiseksi käyttää suhteellisen 

halpoja toimenpiteitä. 

TVL laatu ja ylläpitää eräiden toimenpiteiden koko maata kä-

sittävää kiireellisyysjärjestystä. Tärkeimmät tämän alan sel-

vitykset ovat koskeneet kevyen liikenteen teiden rakentamista 

sekä liittymien ja rautateiden tasoristeysten parantamista. 

Selvityksessä on voitu osoittaa kiireellisirernät kohteet ja nii-

hin sopivat toimenpiteet. 

Laitteiden kehittäminen 

Tiehen kuuluu eräitä laitteita, joilla on vaikutusta tielii-

kenteen turvallisuuteen. Tällaisia laitteita ovat esim, tie- 

ja liikennemerkit, varoituslaitteet, kaiteet, reunapaalut ja 

hätäpuhelirnet. Näiden kehittämiseksi on tielaitoksessa tehty 

paljon työtä. 

Liikenneministeriön antaman päätöksen mukaan TVH antaa tarvit-

taessa yksityiskohtaisia ohjeita liikennemerkkien ja ajorata-

morkintöjen sekä sulkulaitteiden väreistä, rakenteesta ja roer-

kinnöistä sekä vahvistaa muut tielain edellyttämät tiernerkit. 

Vaikka liikennernerkkien ulkornuodon rnääräävätkin pääpiirteis-

sään eräät kansainväliset sopimuIset ja suositukset. liittyy 

niiden käyttöön kuitenkin monia rakenteellisia ja liikennetek-

nillisiä pulmakysymyksiä, joita TVH:ssa jatkuvasti selvitetään. 

TVL:ssa on tutkittu laajasti myös tien kaiteita. Tavoitteena 

on mandollisimman edullisen rakenteen kehittäminen ja käyttöön-

otto. Samoin on alettu kehittää hätäpuhelinjärjestelmää. Tällä 

pyritään helpottamaan nopean avun saantia onnettomuustapauksis-

sa sekä ajoneuvojen rikkoutuessa ja jäädessä vaarantamaan muu-

ta liikennettä. Tietyörnaiden turvallisuuden parantamiseen täh-

täävästä toiminnasta on mainittava erityisesti varoitusvilkku-

jen tutkiminen ja kehittäminen. 



Ohjeiden laatiminen 

Li ikenneturval lisuustutkimuksissa saatua kokemusta pyritn 

soveltamaan tehokkaasti uusien teiden rakentamista ja vanhojen 

teiden parantamista koskevia ohjeita laadittaessa. Viime aikoi-

na on valmistunut ja ollut tekeillä useitakin ohjeita, joiden 

tavoitteena on ollut liikenneturvalljsuuden parantaminen. Nis- 

tä voidaan mainita ennen muuta ohjeet, jotka koskevat 

- kevyen liikenteen teiden suunnittelua 

- pysäkäimis- ja levähdysalueiden rakentamista 

- huoltoasemieri, motellien, kioskien ym. palvelulaitosten lii- 

kennetekni 1 listä suunnitte lua 

- ajoratamerkintäjen tekemistä 

- tievalaistuksen toteuttamista 

- puhelin- ja sähkäpylväiden sijoitusta teiden varsille 

- tien varsilla tapahtuvaa kaivutoimintaa 

- 	i 	yhidn lii kentoen järjestelyä. 

Konsultointi ja koulutustoiminta 

TIL:n liikennaturvallisuustyähön määrätyn henkiläkunnan asian-

tuntemusta käytetään hyväksi suunnitelmia laadittaessa ja tie- 

teknillisistä toimenpiteistä päätettäessä. Tämän ohella sen 

tehtävänä on välittää tietojaan muulle TVL:n henkiläkunnalle 

eri koulutustjlajsijuksissa. Tiedotustoimintaa pyritään sopi-

vissa tilaisuuksissa kohdistamaan ulkopuolisiin henkiläihin, 

varsinkin päätäksentekijöihin, joilla on mandollisuus vaikut-

taa turvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden ts- 

1 cm i se 

Yhteistyö 

Liikenneministeriin alaisena laitoksena TVL toimii yhteistoi-

minnassa ministariln kanssa myös eräitä varsin suurisuuntaisia 



liikenneturvallisuustoimenpiteitä totuutettaessa. Näistä toi-

menpiteistä on mainittava ennen muuta valtakunnallisen nopeus-

rajoitusjärjestelmän suunnittelu ja seuranta. Työ tapahtuu 

osaksi yhteistyössä myös nopeusrejoitusten vaikutuksia seuraa-

maan sstutun Loirni .. . unnan H]fl050. 

Tielaitoksen liikenne iru lliuuuknkjlk.unt5 Duullintui 

varsin oleellisella panoksella liikennevahinkojen tutkijalau-

takuntien toimintaan. Tämän vuoksi TVH:n pyrkimyksenä on ollut 

kehittää tutkijalautakuntien työtä yhdessä Liikennevakuutusyh-

distyksen kanssa siten, että aineiston käyttö tulisi entistä 

monipuolisemmaksi ja että sitä voitaisiin käyttää tehokkaasti 

myös tieolosuhteiden ja liikenneturvallisuuden välisen riippu-

vuuden selvittämiseen. 

Yhteistyötä muiden liikenneturvallisuusalan laitosten, viras-

tojen ja järjestöjen kanssa tapahtuu lähinnä tutkimus-, tieLio-

tus- ja jatkokoulutustoiminnan aloilla. Näkyvänä osoituksena 

tästä ovat olleet monet yhteistyöprojektit sekä eeitlmöitsi-

jöiden vaihto. Yleisesti voidaan todeta, että yhtuistyön ke-

bLittäminen on myös erittäin tärkoä tavoite T\IL:ni liikennetur- 

yo ili 00000 YS5. 

YHTEEN VETO 

TVL:n liikenneturvallisuustyön etuina on koko maan kattava 

kenttäorganisaatio, henkilökunnan tie- ja liikennetekninen 

koulutus ja mandollisuus vaikuttaa parantamistoimenpiteiden 

toteutukseen. Laajalla kenttäorganisaatiolla on mandollisuus 

suorittaa suhteellisen lyhyessä ajassa laajoja liikenneturval-

lisuustyötä palvelevia selvityksiä ja toteuttaa koko maassa 

samanai kaisesti parannustoimenpiteitä. 

Koulutuspohja antaa liikenneturvail isuushenki lökunna 1 le hyvät 

edellytykset ottaa huomioon tienpidosta johtuvat tekijät pa-

rantamistoimenpiteltä tai muita liikenneturvallisuutta paran-

tavia ehdotuksia esitettäessä ja suunniteltaessa. Liikenne-

turvallisuustyön suorittamiseen liittyy kuitenkin kysymyksiä, 



joiden ratkaisemiseen tarvitaan muitakin asiantuntijoita. Tä-

män vuoksi hyvän yhteistyön aikaansaaminen eri alojen asiantun-

tijoiden välillä on ollut TVL:n johdonmukaisena pyrkimyksenä. 

LIII TEET 

Liln.snronnst.tnmnustistn:n tilustointi TEL:ssa 

Perustilaston tulosts 

Yhdistelmätilaston tuTustua 

Kasautumapisteohjeiman t laatua 

Ote onnettomuus kartasta 

TVH:n liikenneturvallisuusairsuasa tutkimuKsia ja 

s1vityksi.0 vuosi lIs 1 E7LI-7E 
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LIIKENNEONNETTOMUUSTIETOJEN TILASTOINTI TIE- JA 
VESIRAKEN NUSLAITOKSESSA 

ONNETTOMUUSTAPAUS 

POLIISI 

- topouksen tutkiminen 
- tleliikennevahinkoilmoitus 

TIEMESTARI 

- onnettomuus paikan tarkka määritys 
- tleolosutsteiden tarkistus 

TIE- JA VESIRAKENNUSPIIRI Piirin oma käsin 

- onnettomuustietojen täsmennys - tietojen siirto TVHn koodauslomakkee tie _Ld1ust0v0  

laad 

- vahinkoilmoituslomakkeiden orkistointi 

1 

Kosin laadittu 
TVH'n LIIKENNETOIMISTO nakkot ilosta 

- tUostoinnin johto, valvonta jo kehittäminen o maasto 

r - - - - koodauslomakkeiden olustava kauSittoin _ 
- olustovat yhteenvedOt käsin 

HIistatJ;.  4: 
TVH'n TIETOJENKASITTELYTOIMISTO - tietojen Iövistäminen 

1 • - - - • - tarkistusojot - koko maan tilastojen tuottaminen, 
vorastointi mogneettinouhoille 

• nouhojen orkistointi 

Vakioro portit 

Vuotuiset 
tilastot 

Erillisselvitykset 
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TVH:N LIIKENNETURVALLISUUSAIHEISIA TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 

VUOSILTA 1970-75 

- Liikenneonnettomuudet ja teiden luokituspisteet, P. Alava; 
TVH 2.383, Tieolosuhteet ja liikenneturvallisuus, Tiedotusleh-
ti n:o 1/23.1.1970. 

- Yleisen nopeusrajoituksen vaikutuksesta liikenteen käyttäytymi-
seen, V. Syyrakki; TVH 2.384, Tieolosuhteet ja liikenneturval-
lisuus, Tiedotuslehti n:o 2, 15.2.1970. 

- Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä, L. Ristikartano; 
TVH 2.385, Tieolosuhteet ja liikenneturvallisuus, Tiedotuslehti 
n:o 3/1.10.1970. 

- Suojattoman liikenteen onnettomuudet, P. Alava; TVH 2.387, Tie- 
olosuhteet ja liikenneturvallisuus, Tiedotuslehti n:o 1/25.1.1971. 

- Eläinten päälleajot, P. Alava; TVH 2.387, Tieolosuhteet ja lii-
kenneturvallisuus, Tiedotuslehti n:o 1/25.1.1971. 

- Suomen liikenneturvallisuustilanne tilastovertailun perusteella, 
P. Alava; TVH 2.395, Liikenneturvallisuustutkimuksia 1/1973. 

- Alikulkukäytävien käyttEtutkimus, P. Alava - K. Laukkanen; 
TVH 2.395, Liikenneturvallisuustutkimuksia 1/1973. 

- Paikallisten nopeusrajoitusten vaikutus liikenneturvallisuuteen, 
2. Lipponen; julkaisematon. 

- Liikenteen tarkkailumenetelmä liittymien onnettomuuspotentiaalin 
tutkimiseksi, V. Rauhala; julkaisematon. 

- Yleisten teiden liikenneturvallisuus maaseututaajamissa, M. Me-
rilinna; julkaisematon. 

- Onnettomuuskohtien parantamistoimenpideinvestainneista ja niiden 
suunnittelusta, 1. Muurinen; julkaisematon. 

- Yksityisten teiden liittymien vaikutus liikenneturvallisuuteen, 
T. Hulkko; julkaisematon. 

- Pistekohtaiset enimmäisnapeussuositukset, tiesuunnitteluosasto; 
julkaisematon. 



- Tar'kkaileva nopeustutkimus, nopeuksien kehitys ja nopeusr'ajoi-
tuksen vaikutus nopeuksiin, M. Roine; TVH n:o 2.368, 31.5.1974. 

- Tiekohtaisen nopeusrajoituksen vaikutus jonoihin ja ohituksiin, 
S. Piirainen; TVH n:o 2.369, 31.5.1974. 

- Nopeusrajoitusten sekä tien geometrian vaikutus ajokustannuk-
sun, J. Ristikartano; TVH n:o 2.620. 5.8.1974. 

- Selvitys tie- ja liikennetekni1lisist liikenneturvallisuutta 
parantavista toimenpitejst, tiesuunnitteluosasto, Viatek Oy; 
TVH 2.358, 4.6.1974. 

- Liikennemerkkien havaitseminen meantieajossa: Kriittinen tarkas-
telu, H. Summala; TVH 2.624, 24.9.1974. 

- Liikennevirran onnettomuuspotentiaali kuljettajan kyttytymisen 
valossa, H. Summala; TVH 2.623, 24.9.1974. 

- Mopoilijoiden asema liikenteess9, tiesuunnitteluosasto, Tampe-
reen teknillinen korkeakoulu; TVH 2.635, 1512.1975. 

- Tutkimus vallitsevan s99n vaikutuksesta liikenpeonnettomuuksion 
syntyyn, tiesuunnitteluosasto, KM Insin55ritoimisto Oy; TVH 2.526, 
12.12.1974. 

- Suojakaiteen käyttäytymisestä auton t6rmyksen yhteydessä, P. Mu-
junen; 30.12.1975. 

- Tiekohtaiset enimmäisnopeussuositukset v. 1970-71, tiesuunnitte-
luosasto, teknillinen korkeakoulu; julkaisematon. 

- Tien geometriasta ja sen vaikutuksesta ajoneuvojen nopsutesn, 
]. Mänttäri; julkaisematon. 

- Liikenneyropäristö ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettornuudet, 
4. Matilainen; TVH 2.631, 23.4.1975. 

- Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntatoiminte ja sen kehit-
tärninien Suomessa, 4. Matilainen; TVH 2.629, 10.4.1975. 

- Kymen läänin tieosakohtainsr, onnettomuustutkimus 1974-75, tis-
suunnitteluosasto; julkaisematon väliraportti. 

- Yhteenveto liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tieteknisen 
jäsenen lisälomakkeella kerätyistä tiedoista vuodelta 1973, 
A. Matilainen; 18.9.1975. 



- Liittymien kanavoinnin ja tehostotun kunnossapidon vaikutus lii-
kenneturvallisuuteen, 3. Lipponen; TVH 2.632, 17.7.1975. 

- Maaseutuväest6n liikkuminen ja liikenneturvallisuus, liikennetoi-
misto, Vaasan kauppakorkeakoulu; 30.1.1976. 

- Hät9puhelimien k9ytt6tutkimus, liikannotoimisto, posti- ja lenni-
tinhallitus; tekel 119. 

- Liittyrnkn liikennekonfliktien ja iiittymkonrrettomuuksien vailflefl 
riippuvuus, liikennetoimisto Id. Merilinna); oeHeilld. 

- Tienlosuhteiden ja liikenteen ominaisuuksien vaikutus 1iittymien 
onnettomuusalttiuteen, liikennetoimisto Id. Merilinna); tekeill9. 

- Kevyen liikenteen järjestelyiden vaikutus liikennetrva1iisuu-
teen, liikennetoimisto (P. Siln); tekeill9. 

- Teiden lmpöeristeiden vaikutus liikenneturvallisuuteen, liiken-
netoirnisto; tekeillä. 

- Tievalaistuksen vaikutus liikenneturvallisuuteen, liikennetoimis-
ts; tekeilld. 

- Kaski-Suomen lddnin liittym9onnettorniuijututkirnus, liikennetoirnisto 
IA. Matiluinan); tekeilli. 

- Vaasan lddnir tisosakohtainen onnettomuustutkimus, liikennetoi-
misto IA. Matilainen); tekeilld. 

- Hirvielinonnettomuuksien torjuminen. liikennetoimisto, Liikenne- 
turva a  maa- ja metstalousministeriö; tekeill9. 

- Turvallisuussuunnitelman laetimisohjeet, liikannetoimisto, Via-
tek Oy; tekei1l. 

- Maaseututaajamien liikenneturvallisuus, liikennetoirnisto, Tampe-
reen teknillinen korkeakoulu; tekeill9. 

- Nastarenkaiden vai kutus ii ikenneturval 1 isuuteen, lii kennetoirnisto, 
valtion teknillinen tutkimuskeskus; tekeill9. 
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