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Yli-ins. Lasse Seppovaara 

YLEISKATSAUS LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN 

Käsitteestä liikenneturvallisuus on viimeaikoina tul-

lut muotiasia Siihen liittyviä tehtäviä hoitavat monet eli-

met niin kansainvälisesti kuin kansallisestikjn. On luonnol-

lisesti hyvä, että yhä useampi ottaa liikenneturvallisuuden 

omaksi asiakseen. Lopullisena tavoitteenahan jokaisesta lii-

kenteessä mukana olevasta tulisi tehdä turvallisuustyöntekijä. 

Näin eliminoimalla nykyisin valitettavan laajassa mitassa e-

siintyvä edesvastuuttomuus liikenteestä, voidaan synkkää lii-

kenneonne -ttomuustilas -toa parantaa. On kuitenkin selvä, että 

inhimillinen erehtyväisyys sekä puutteellisuudet ajoneuvoissa 

ja kulku.väylissä tulevat aina aiheuttamaan onnettomuuksia, 

mutta niiden tuhoisuu -tta ja määrää voidaan huomattavasti vä-

hentää. 

Yksildn omaksuma positiivinen asenne liikenteeseen ja 

turvallisuuteen on luonnollisesti aina hyvä. On kuitenkin var-

sin tärkeätä, että hän saa oikeata ja nimenomaan yhdenmukais-

ta liikenneturvalljsuusvaljs -tusta. Tämän päämäärän saavuttami- 

nen onkin monien tällä työsaralla toimivien järjestöjen ja elin-

ten vastuulla. Niissäkin toimii kuitenkin, kuten kaikkialla 

muuallakin, inhimillisistä tekijöistä johtuen varsin eritavoin 

ajattelevia yksilöitä, jotka saaitavat sanella edustamansa jär-

jestön kannan. Mainittakoon esimerkkinä vain julkisesti esite-

tyt, varsin ristiriitaiset kannanotot nopeusrajoitusten tar-

peellisuudesta. Uskoisin, että nämä kannanotot ovat vakaumuk-

sen synnyttämiä. 

Mainittujen ristiriitojen sovittaminen on nähdäkseni lii- 



-2- 

kenneturvallisuustyön ehkäpä tärkein tavoite. Erilaisten kä-

sityskantojen vallitessahan joku on väärässä. Asia on kuiten-

km voitava todistaa, sillä muutoinhari ei kukaan luovu vakau-

muksestaan. Liikenteen monisäikeisyydestä johtuen ei kuiten-

kaan aina ole helppoa osoittaa, mikä kanta kulloinkin on oikea. 

Ainoa tapa lienee asioiden puolueeton ja perusteellinen tutki- 

minen. 

Liikenneturvallisuuteen liittyvät tutkimukset ovat useim-

miten asian luonteesta johtuen varsin laajoja. Senvuoksi ei 

niiden suorittamigessa saisi missään tapauksessa hajoittaa 

liiaksi voimia. Kaikkein laajimmat kysymykset, joissa lopputu-

loksiin eivät kansojen väliset eroavuude -t vaikuta, olisi selvi-

tettävä kansainvälisenä yhteistyönä. Tällaisten tutkimusten tu-

lokset olisi riittävän arvovaltajsessa kansainvälisessä järjes-

tössä hyväksyttävä suositiflcsjkgi. Vähäisemmät kysymykset ja 

tutkimukset, joissa kunkin maan erikoisolosuhteet ovat vaikut-

tavina tekijöinä, jäisivät kansallisen tarkastelun varaan. 

Kansainvälistä toimintaa liikemieturvallisuuden alalla 

onkin jo ollut huomattavasti ja merkkejä sen tehostumisesta on 

havaittavissa. Huomattavin yhteistyö tällä alalla tapahtunee 

Euroopan taloudellisen neuvoston (Economic Commission for Eu-

rope eli ECE) alaisissa elimissä. 

ECE:n kuljetusosastoon (Transpor -t Division) kuuluvana 

toimii sisämaankuljetuskomjte (Inland Transport Committee), 

jonka alakomjteat käsittelevät eri kuljetusaloja, kuten tie-, 

rautatie- ja vesitiekulj.etuksijn liittyviä kysymyksiä. Näistä 

tiekysymyksiä hoitaa Tiekuljetusten alakomitea (Sub- Committee 

on Road Transport eli SO 1). 

Tiealahan on nykyään tunnetusti erittäin laaja, joten on 

katsottu tarpeelliseksi jakaa SC 1 edelleen useampaan työryh- 
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mään, joista meidän kannaltamme tärkein on Liikenneturvallisuu-

den työryhmä (Working Party on Road Traffic Safety eli WP 20). 

• 	 Erittäin hankalat kysymykset voidaan jättää asiantuntijaryh- 

mien (Group of Rapporteurs eli GR) valmisteltaviksi. Mainit- 
1' 

takoon näistä vain asiantuntijaryhmät, jotka selvittävät tur-

vavöiden ja suojakypärien käyttöä. 

Suomi on toistaiseksi osallistunut EOE:n tie-ja liikenne- 

kysymysten käsittelyyn varsin vähän. Tämä on johtunut lähinnä 

henkilökunnan, ja ennenkaikkea kielitaitoisen henkilökunnan 

puutteesta. Kokouskielinä ovat englanti, ranska ja venäjä. Tie- 

ja vesirakemiushallitus on kuitenkin viimeaikoina tehnyt eräi-

tä esityksiä osallistumisesta lähinnä työryhniien kokouksiin. 

Kysymykseen tulevat ministeriötkään eivät tunnu vastustavan 

tällaista toimintaa. Bahimpana esteenä tuntuu edelleenkin ole-

van vaikeus irroittaa sopivia henkilöitä osallistumaan mainit-

tuihin kokouksiin, koska ne ennakkovalmjstelujneen vaativat huo-

mattavasti aikaa. Mainittakoon tässä, että viime viikolla oli 

Genevessä WP 20:n kokous, jossa käsiteltiin min. nastoitettuja 

rerikaita, eräitä liikennemerkkejä, nopeusrajoitusten vaikutus-

ta liikermeturvalljsuuteen sekä liikenrieonnettomuujcsjen tilas-

tointia. Näihin kysymyksiin voimme palata myöhemmin tiedoitus- 

lehdissämme. 

Vaikkei tie- ja vesirakennushallj -tus olekaan osallistunut 

mainittavjmmjn ECE:n työskentelyyn, on se kuitenkin jatkuvasti 

seurannut sen tiealaa käsitteleviä asiakirjoja, joita tulee 

erittäin runsaasti. Koska ne ovat vieraskielisiä, vie niihin 

syventyminen luonnollisesti jonkin verran runsaammin aikaa 

kuin vastaavanlaiseen kotimaiseen tekstiin syventyminen. 

Erittäin merkittäväksi liikenteeseen liittyviä kansainvä-

lisiä ongelmia ratkovaksi elimeksi on viimeaikoina muodostunut 
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eräiden Euroopan maiden kUlkulaitosmjnjs -terejden muodostama 

elin CENT (Confrence Europenne des Ministres des Transports) 

ja sen liikennesääntöjä valmisteleva työryhmä CEMT GR 3 (Groupe 

restreint N:o 3). Suomi ei valitettavasti ole voinut puolueet-

tomuusasenteestaan johtuen ottaa tähän työhön osaa, koska 

CEMT:in on katsottu edustavan tiettyä poliittista ryhmittymää. 

Ruotsi,Tanska ja Norja ovat sensijaan olleet ko. työssä mukana 

ja Suomi on näiden maiden välityksellä päässyt CEMTn tekemis-

tä kannanotoista tietoiseksj. EOE tuntuu antavan arvoa CEMT:in 

työlle ja yleensä hyväksyy sen suositukset. 

Koska ECE:n ja CEMT:in suositukset ja sopimukset eivät 

luonnollisestikaan voi kaikilta osin olla riittävän yksityis-

kohtaisia, ovat eräät maat muodostaneet omia ryhniittymiään tar-

kempien sovellusohjeiden laatimiseksi. Niinpä Pohjoismaiden Neu-

vos -ton aloitteesta ryhdyttiin muutamia vuosia sitten yhdenmukais-

taniaan mm. ECE:n työn pohjalta tieliikennesään-töjä ja liikenne- 

merkkejä. Tätä liikenneturvallisuuden kannalta tärkeän tehtä- 

vän suorittamista varten perustettiin Pohjoismainen tieliiken-

nekomitea (Nordisk Vägtrafikkomrnitte eli 1'WK). Työn laajuudes-

ta johtuen se antoi edelleen liikennemerkkejä,-opastjmja ja 

ajoratanerkjn-töjä koskevien suositusten valmistamisen Pohjois-

maiden Tieteknillisen Liiton (NordisiVäg -teicniska Förbundet 
eli NVP) työjaoston n:o 50 tehtäväksi. Tämän liiton välityksel-

lä on tie-ja vesirakermushalljtuskjn ollut osallisena mainitus-

sa työssä, joka on suoritettu poikkeuksellisen tiiviisti. Tä-

tä kuvaa parhaiten se, että pohjoismaisia kokouspäiviä on nel-

jän vuoden aikana ollut n. 130. Tämän lisäksi on otettava huo-

mioon se työ, joka on suoritettu eri maiden vastaavissa työ- 

jaostoissa sekä kokousten valmistelu. 

NVF 50:n työn tuloksena valmistui v. 1965 laaja suositus, 

1 
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joka on senjälkeen ollut eri viranomaisilla ja järjestöillä 

lausunnolla. Mainitun suosituksen pohjalta on tarkoitus uusia 

kokonaisuudessaan liikennemerkkipäätös. Koska tämä työ varsin 

laajana vie huomattavasti aikaa on tie-ja vesirakennushalli-

tus jo nyt NVK:n suositukseen pohjautuen esittänyt i.liikenne-

merkkipäätökseen eräitä kiireellisimmiksi katsottavia lisäyk-

siä ja tarkistuksja. Näistä mainittakoon tässä vain merkki, 

joka varoittaa yksisuuntaisen liikenteen muuttumisesta kaksi-

suuntaiseksi. Asiahan on nyt voitu hoitaa vain tekstillisellä 

lisäkjlvellä. Ulkomaalaisten autoilijoiden määrän jatkuvasti 

lisääntyessä on tällaisen heille kielellisistä syistä käsittä-

inättömän merkinnän käyttäminen liikenneturvallisuutta ajatel-

len vähintäänkin arvelluttava. 

NVK:n tieliikemiesää.ntöjä koskeva ehdotus valmistui päät-

tyneen vuoden lopulla ja on se parhaillaan lausuntokierroksel-

la. Siinä on pyritty jopa niin pitkälle menevään yhderimukaisuu-. 

teen, että neljän pohjoismaan tieliikenneasetustekstjen ehdo-

tukset on painettu kunkin maan kielellä rinnakkain. Ne ovat 

suurinpiirtein sanatarkastj toisiaan vastaavia. On selvää,et-

tä neljän näin lähellä toisiaan olevan maan liikenteell.inen 

kanssakäyminen ja ennenkaikkea juuri liikenneturvallisuus pa-

ranisivat huomattavasti, jos liikennesäännöt olisivat samat. 

Tällaiseen tulokseen pääseminen on monien vastusten takana, 

sillä jokainen maa joutuu pakosta luopumaan tavoista, joihin 

liikenteessä olijat on saatu vaivoin tottumaan. Ei liene help-

poa ryhtyä Suomen kansalle kertomaan, ettei tietystä ajankoh-

dasta alkaen tarvitsekaan pysähtyä suojatien taakse pysähty-

neen auton viereen ennen matkan jatkamista. Tällaista käytän-

töä kuitenkin suositellaan pohjoismaisessa mietinnössä. 

Hiljattain perustettiin Nordisk Kommittee för Trafiksä- 

t 
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kerhetsforskning, jonka tehtäväksi on annettu liikenneturval-

lisuuteen liittyvän tutkimustyön koordinojmjnen pohjoismaissa. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, joka Suomessa 

on tämän alan ylin valvoja, on nimennyt mainittuun toimikun-

taan Suomen edustajat. Komitean työ on niin alussa, että sen 

toinen kokous pidetään ensi toukokuussa Helsingissä. 

Yhdenmukaista ajattelutapaa liikenneturvallisuuskysymyk_ 

sissä edistävät myös niitä käsittelevät kongressit. Näistä huo-

mattavin on joka toinen vuosi järjestettävä tilaisuus,joka ja-

kautuu kahteen osaan: liikenneteknifljnen opintoviikko ja lii-

kenneturvallisuuskongressj. Näiden tilaisuuksien järjestämises-

tä vastaavat eräät tunnetut kansainväliset järjestöt : World 

Touring and Automobile Organisation (OTA), Permanent Interna-

tional Association o± Road Congresses (PIARO), International 

Federation o± Senior Police Officers (IFSPO) ja Prevention 

Routiere Internationale (PRI). Viimeksi pidettiin tällainen 

kongressi viime syyskuussa Barcelonassa. Liikemieturvallisuu-

den alalta kongressissa käsiteltiin mm. kansainvälistä yhteis-

työtä liikenneturvallisuustutkimustyössä moottoriteiden onnet-

tomuusmääriä sekä niidan riippuvuutta nopeuseroista. Näitä 

kongresseja on pidetty vuodesta 1958 alkaen ja on niissä kai-

kissa ollut vähintään yksi edustaja tie-ja vesirakellnushalljtuk- 

sesta. 

Viimeajkoina on liikenneturvallisuutta käsittelevien jul-

kaisujen määrä paisunut huomattavasti. Niitä ilmestyy niin run-

saasti, ettei niihin kaikkiin perehtyminen normaalien virkateh-

tävien ohessa ole käytännössä mandollista. On luonnollista,että 

tällaisia julkaisuja on varsin eritasoisia, joten valikoimalla 

on etsittävä kuhunkin tarkoitukseen sopivimmat teokset. Tällä 

hetkellä on tie-ja vesirakelmushallituksen kirjastossakin melko 
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edustava valikoima liikenneturvallisuusalan julkaisuja. 

Tämä katsauskin liikenneturvallisuustyihön ei suinkaan 

ole täydellinen. Siinä ei luonnollisestikaan ole mainittu nii-

tä toimintoja, jotka on aikaisemmin muissa yhteyksissä selos-

tettu. Liikenneturvafljsuusalalla tapahtuu lisäksi paljon muu-

takin, jota ei voi näin lyhyen esityksen puitteisiin manduttaa. 

Alan laajuudesta huolimatta tie-ja vesirakennusha11jtujsessa 

pyritään mandollisimman tarkoin seuraamaan kehitystä niin ko-

ti- kuin ulkomaillakin ja käyttämään näin saatua tietoutta hy-

väksi. Toivottavasti tämäkin osaltaan auttaa meitä suoriutu-

maan meille asetetusta vaativasta tehtävästä. 



Tstoins, Kiriil Härkänen 

LIIKENNETURVALLISIJUSTYÖN L.HITAVOITTEISTA v. 1967 

0, Johdanto 

Teknillistaloudellisessa toimistossa laaditun alustavan 

suunniteinian mukaan tie'- ja vesirakeirnuslaitolcsen liikennetur-

vallisuustyö v 1967 käsittäisi p.äasiassa 

- onnettornuustilaston laatimisen 

- teiden parannustoimenpiteet tvh:n käyttöön osoitetuilla 

määräraho illa 

- valta- ja kantateiden käyttäjiä palvelevien alueiden 

suunnittelun ja 

- liikenneturvallisuuden parantamisen tien kunnossapito- 

toimenpiteillä 

Käytännössä voidaan osoittaa monia toimenpiteitä, joilla 

liikenneturvauisuutta mandollisesti voitaisiin parantaa. Tois-

taiseksi ei kuitenkaan tunnu tarkoituksenmukaiselta laajentaa 

tätä tojmintaa tvl:n puitteissa ennenkuin työn taloudellinen 

merkitys on voitu tarkkaan arvioida. Onhan muistettava, että 

tieolosuhteista johtuvien liikerineon.nettomuuksien lukumäärä 

on suhteellisen pieni verrattuna muiden liikenneoxmettomuuk-

sien määrään. 

1. Onnettomuustilaston laatiminen 

Kuluvan vuoden alussa käynnistetty liikenneturva).lisuus-

työ on nyt jatkunut kanden kuukauden ajan. Teknillistaloudel- 



unen toimisto on tänä aikana voinut todeta, että eräät piiri-

konttorjt ovat osoittaneet erinomajsta harrastusta uutta teh-

tävää kohtaan kehittäessään min, käytännössä tehokkaita mene-

telmiä on.nettomuuspaikkojen määrittniseksi ja tilastotietojen 

tallettaniseksj. Toivon, että saamme kuulla tästä lähemmin pii-

rikonttorien edustajien puheenvuoroissa. 

Piirikonttoreilla on ollut saamani tietojen mukaan eräitä 

alkuvaikeuksia onnettomuuksia koskevien tietojen saar.aisessa, 

sekä onnettomuuden tapahtumapaikan ja tieolosuhteiden ääritte- 

lyssä. 

Eräissä tapauksissa on voitu todeta, etteivät poliisivi-

ranomaiset ole olleet vuoden alussa täysin tietoisia uudesta 

poliisi- ja tieviranornaisten välisen yhteistyön muodosta tai 

tulkinneet sen koskevan vain niitä onriettomuustapauksia, jois- 

1 
	 sa tien käyttäjä on vahingoittanut yleiseen tiehen kuuluvia 

laitteita. Jäljennökset tieliikenflevahjnkoilmojtuslomakkeista 

ovat tällöin kokonaan tai osaksi jääneet toimittamatta tiemes- 

tareille. 

Ilmennoet väärinkäsitykset on käytännössä korjattu ot-

tamalla yhteyttä paikallisiin poliisiviranomaisjin ja sopinal-

la en. kaavakkeen jäljennösen toimittarnisesta. 

Onnettomuuksien tapahtumapaikan määrittely on tuottanut 

vaikeuksia osaksi ehkä siitä syystä, että piirikonttoreille 

annetut ohjeet eivät ole tältä osalta tarpeeksi yksityiskoh-

taisia. Osaksi on kuitenkin ollut syynä myös vahinkoilmoituk-

sessa annettujen tietojen puutteellisuus, 

Tällä hetkellä tuntuu mandolliselta laatia jokaisesta 

tv-piiristä kartta, jossa vahinkoilmoituksen yhteydessä mai- 
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nittavat risteysvälit olisivat valmiiksi nimetyt ja toimittaa 

jäi jeimökset ko. kartoista sekä poliisiviranomaisten että tie- 

mestareiden käyttöön. 

Tieolosuhteiden, esim, tien liukkauden tarkastaminen tie-

mestaripiirissä on osoittautunut vaikeaksi, koska jäljennök-

set vahinkoilmoituskaavakkeista on postitettu tieraestareille 

käytännöilisistä syistä kuukausittain, eikä välittömästi kun- 

km onnettomuuden tapahtumapäivänä. Näillä neuvottelupäiviliä 

lienee syytä keskustella siitä, mitä haittoja tällaisesta me-

nettelystä on liikerineturvallisuustyölle ja harkita olisivat-

ko vaikeudet voitettavissa esim, siten, että poliisiviranomai-

sille esitettäisiin siirtymistä viikottain tapahtuvaan onnet-

tomuustietojen postitukseen. 

Vuosi 1967 muodostunee monessa suhteessa tutkinusinenetel-

män kehittämisen ja kokeilun vuodeksi. Toivon kuitenkin, että 

tästä huolimatta pystymme myös kokoamaan käyttökelpoista ai-

neistoa työtänme varten. 

2. Teiden parannustoimenpitee -t tvh:n käyttöön osoitetuilla 

raäärärahoilla 

Vuoden 1967 menoarviossa on osoitettu tvh:n käytettäväksi 

mm. seuraavat erilliset määrärahat: 

12 P1. VI:9 	b)146 Polkupyörä-teiden, jalkakäy- 
vien, linja-autopysähdysta-
santeiden ja pysäköintialu-
eid.en rakentaminen sekä 
kestopäällystettyjen. teiden 
pientareiden päällystöninen 700 000; 
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12 P1. VI:9 A b)147 Yleisten teiden ja rautateiden 

sekä muiden liikentee].1e vaa- 
rallisten kohtien liikennetur- 

vallisuuden parantaminen 	200 000; 

12 P1. VI:9 A b)148 Yleisten teiden ja rautateiden 

tasoristeysten Suunnittelemj-

nen eritasoisiksj ja käytöstä 
poistaminen oikaisu -töiden 
avulla 	800 000; 

Yhteensä 	1 700 000; 

Edellä mainitut määrärahat ovat suurimmaksi osaksi tar-

koitetut liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä var-

ten aikaisemmin rakenne -tuula teillä. 

Jotta määrärahat voitaisiin käyttää mandollisimman tehok-

kaasti, tulisi parannuskohtejden valintaa suoritettaessa har-

kita, mikä parannus -työ on taloudellisesti kannattavjn. Valinta 

saattaa tapahtua lähinnä vertailemalla tieparaimusIustannsja 

parannus -työn ansiosta saavutet-tavaan onnettomuuskustannusten 

säästöön. 

Taloudellisten laskelmien suorittamjsta käsitellään näil-

lä neuvottelupäj.villä pidettävässä maisteri 0. Rahkosen alus-

tuksessa. 

Tvh on kirjejflään n:o T-799/9.2.67 ja n:o T-803/9.2.67 
kehoittanut piirikont -torejt huhtikuun 1 päivään mennessä teke-

mään perustellun. esityksensä liikenneturvallisuuden parantaraj-

seen tarkoi -tettujen määrärahojen käyttösuunnitelman laatimista 

varten. Koska on ilmeistä, että piirikonttorejden laatimat 

parannussuunnitelmat tulevat lausunriolle teknilljstaloudellj_ 

seen toimistoon, tandon tässä yhteydessä esittää eräitä suun- 
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nitelmien sisältöä koskevia toivomuksia. 

Parannuasuunnjtelman tulisi nähdäkseni sisältää 

- selvityksen nykytilanteesta 

- parannusehdotuksen ja 

- perustelut. 

Nykytilannetta selvittävässä suunnitelman osassa tulisi 

osoittaa tärkeimmät tie- ja liikenneolosuhteisijn vaikuttavat 

tekijät. Esim, jos kysymyksessä on liittymän parantaminen, tu-

lisi suunnitelmassa esittää nykytilannetta selvittävä suunni-

teiraakartta, teiden pituusleikkaukset, tiedot liikennemääristä 

ja ohjenopeudesta ko. tien kohdassa. Erittäin toivottavaa on, 

jo tässä vaiheessa voitaisiin esittää tietoja ko. paikal-

la tapahtuneista onnettomuuksista ja niiden laadusta. 

Parannusehdotukset tulisi laatia yleisesti käytössä ole-

via suunnitteluperiaatteita noudattaen ja ottaen huomioon vto: 

ssa ja tvl:n normaalinääräyksissä ja ohjeissa esitetyt näkökoh-

dat. Ehdotuks€ tulisi liittää kustannusarvjo. 

Perustelussa tulisi käydä selville miksi parannustoimen-

piteisiin on katsottu aiheelliseksi ryhtyä (mm. viittaus on-

nettomuustilastoon) ja miksi on päädytty esitettyyn ratkaisuun. 

Tässä yhteydessä olisi myös pyrittävä arvioimaan parannustoi-

menpiteillä saavutettava vuosittainen onnettomuuskustannusten 

säästö. 

Parannustoimenpiteen toteuttamisen jälkeen on tarkoituk-. 

senmukaista tarkkailla Onnettomuustilastoa ko. paikalla toimen- 

piteiden vaikutuksen toteamiseksi. Tässä mielessä on tarkoituk- 
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senuukaista laatia sekä nykytilannetta että paraimusehdotus-

ta esittävät karttapiirrokset arkistointja varten sopivaan 

kokoon ja pyrkiä niissä yhdenmukajseen esitystapaan. Teknil-

listaloudellinen toimisto laatinee myöhemmin esitystapaa kas- 

kevat yksityiskohtajset ohjeet. 

3. Valta- ja kantateiden käyttjj palvelevien alueiden suun-
nittelu 

Pitkien kuljetusetäisyyksien takia maassamme pyritään 

rakentamaan nopeita ja turvallisja kulkuyhteyksiä, jotta kul-

jetus olisi mandollisimman taloudellista. Koska kaukoliikenne 

keskittyy suurimmaksi osaksi valta- ja kantateille, on nimen-

omaan näiden teiden liikenneturvallisuuteen ruvettu yhä enem- 
män kiinnittämään huomiota. 

Kuluvan vuoden aikana on tarkoitujcsena keskittää huomio 

pysäköirnis- ja levähd.ysalueje sekä huoltoaseujen suunnitte-

luun valta- ja kantateiden varsille. 

Tilapäistä pySäköj1st palvelevien alueiden tarve ilme-

nee erikoisesti sellaisilla teillä, joilla on paljon kaukolii-
kennet -tä. Matkan varrella saattaa pysähtyminen olla tarpeel-

lista esim. ajoneuvon pieniä korjauksia, kuorman tarkistuksia, 

kartan tutkimista yms. varten. Pysäköimjsaluet palvelevat näin 

ollen niin riaatkailijoita kuin ammattimaista tavaralijkennettä_ 

km. On ilmeistä, että rakentamalla riittävästi pysäköimisalu-

eita voidaan valta- ja kantateillä välttyä monilta peräänajo-

onnettomuuksilta, jotka tapahtuvat yöolosuhtejssa. 

Automatkajlnn kehittyessä maassamme ovat myös levähdys-

alueet tulleet tarpeellisiksi valta- ja kantateiden varsilla. 

Suomen luonto tarjoaaicjn ainutiaatuisja mandollisuuksia le- 
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vähdysalueiden järjestelylle. Antaessaan virkistystä matkai-

lijalle levähdysalueet palvelevat samalla liikenneturvalli-

suutta. Onhan väsynyt ajaja tunnetusti altis onnettomuuksille. 

En tarkastele lähemmin pysäköiuis- ja levähdysalueiden 

suunriitteluperiaatteita, koska nämä asiat ovat tstoins. Kolun 

alus tuksen aiheena. 

Pysäköimis- ja levähdysalueiden verkon luominen koko maa-

han valta- ja kantateiden varteen ei voi toteutua lyhyessä 

ajassa. Tällä hetkellä meillä on eräissä tv-piireissä raken-

nettu pysäköiuisaluejta paikoitellen jopa n. 0.5 km:n välein 

kun taas toisissa tv-piireissä tuskin voi löytää yhtään pysä-

köimisaluetta. Tästä syystä tuntuisi tarkoituksenmukaiselta 

laatia koko maata käsittävä pysäköimis- ja levähd.ysalueiden 

yleissuun,nitelma, jota pyrittäisiin vuosittain toteuttamaan 

tarkoitusta varten myönnetyillä määrärahoilla esim, siten, 

että liikennemäärä otettaisiin huomioon. 

Huoltoasemat ovat autoilijoille tarpeellisia palvelu- 

laitoksia. Siksi niitä tulee olla riittävästi myös valta- ja 

kantateiden lähettyvillä. Huoltoasemia ei pitäisi kuitenkaan 

rakentaa tarpeettoman paljon, koska ne aina syimyttävät kään-

tyvää liikennettä ja tuottavat muitakin häiriöitä, yleisen 

tien liikenteel].e. Huoltoaseman paikkaa näärättäessä ja liit-

tymien suunnittelussa tulisi myös ottaa tarkoin liikenrietur- 

vallisuusnäkökohdat huomioon. 

Tvh on antanut huoltoasernjen suunnittelua koskevat ylei-

set ohjeet kirjeellään T-2826/12.,2.1966. Näitä ohjeita laadit-

taessa on käyty neuvotteluja maamme ijy-yhtiöiden kanssa ja 
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mia. tultu tällöin siihen tulokseen, että huoltoasemien kes-

kinäiseksi vähimmäisetäisyydeksi voidaan valta- ja kantateil-

lä yleensä suositella 30 km:in. Poikkeuksellisesti, esim. 

asutustaajamien läheisyydessä, voivat lyhyemmät välimatkat 

kuitenkin olla tarkoituksenmukaisja. 

Öljy-yhtiöt ovat käytännössä kuitenkin tahtoneet tulkita 

ein. ohjeen siten, että heidän o m a n yhtiönsä asemien vä-

limatkan tulisi olla yleensä vähintään 30 km. Koska Suomessa 

on tällä hetkellä n. 10 öljy-yhtiötä, niin voimme aavistaa 

minkälaiseksi tilanne vilkasliiken -teisjilä teillä ajan mit-

taan muodostuisi, mikäli huoltoasemien rakentamista teiden 

varteen ei pystyttäisi rajoittamaan. 

Huoltoaseuien. sijoituspaikat on käytännössä yleensä va-

littu kaupallisten näkökohtien perusteella. Vilkasliikentei- 

• 	sen tien varret ovat eniten tavoiteltuja samoin sellaiset 

tien kohdat, joissa maata on edullisesti saatavissa. Liikenne-

teknillise -t näkökohdat ovat sen sijaan usein jääneet ottamat-

ta huomioon. 

Mikäli huoltoasema rakennetaan vilkasljjkentejsen valta- 

tai kantatien varteen asutustaajamaan johtavan tien liittynän 

lähettyville, syntyy asutustaajaman ja huoltoasenan välistä 

paikallista liikennettä, joka vähentää tien liikenteenväli-

lityskykyä ja liikenneturvallisuutta. Liittymän välittömään 

läheisyyteen rakennettu huoltoasema vähentää myös liittymän 

liikenneteknillistä selväpiirteisyyttä, koska tielle muodos-

tuu useita liittymiä peräkkäin. 

Pimeällä kirkkaasti valaistu huoltoasema tai sen nimi- 

kilpi häikäisevät ajajan. Tästä on eniten haittaa, mikäli 

huoltoasena sijaitsee liittynän välittömässä läheisyydessä. 
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Eräissä tapauksissa huoltoasemat ovat saaneet lääninhal-

litukselta liittymäluvan, vaikka tvl on lausunnossaan liiken-

neturval1isuusnäkökohtjj vedoten esittänyt, ettei anomukseen 

suostuttaisj. Myöhemmin ovat en. huoltoaseujen perustajat ano-

neet tvl:lta lupaa mainosten ja viittojen pystyttäniseen vedo-

ten siihen, etteivät näkeuolosu.hteet ole riittävän hyvät ko. 

paikalla, Muutaman sadan metrin etäisyydeflä en. paikasta 

saattaa kuitenkin löytyä huoltoasemaa varten tien käyttäjiä 

ajatellen paljon sopivaupia alueita. 

Ottaen huornjoo edellä esitetyt epäkohdat teknillistalou-

dellineri. toimisto on kuluvan vuoden aikana täydentänyt huolto- 

asemien liikennetekuillistä suunnittelua koskevia ohjeita. Uu-

dessa ohjeluonnokges pyritään mm. kiinnittämään huomiota en-

tistä enemmän liikenneturvalljsuusnäkökohtiin Huoltoasenat 

on liikennejärjestelyn perusteella tarkoitus jakaa neljään 

luokkaan. Valta- ja kantateiflä sallittaisjin vain korkeimman 

luokan liikennejärjestelyt. 

Ohjeiden laatimjsen yhteydessä on suoritettu eräitä huol-

toaseujen liikenteeseen kohdjstuvja tutkimuksia, joiden tulos-

ten selvittely ei valitettavasti ole mahtunut näiden neuvotte- 

lupäivien ohjelmaan. 

Sekä edellä mainitun tutkimustyön että huoltoaseujen liit-

tynälupa-anomusten käsittelyn yhteydessä on herännyt ajatus 

valta- ja kantateiden varsilla nykyään olevien huoltoasemien 

inventoirmjn tarpeellisuudesta, Inventojntj voitaisiin suorit-

taa oheista kaavaketta käyttäen, jolloin suhteellisen pienel-

lä vaivalla voitaisiin saada varsin täydellinen kuva huolto- 

aseman laadusta. 

Edellä mainitulla tavalla kerätyn aineiston pohjalla voi- 
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daan laatia kartat, joita täydennetään vuosittain. 

Sekä huoltoaseniista laadittua kortistoa että karttaa voi-

daan käyttää useampaan eri tarkoitukseen: 

1. Kehityksen seuraamiseen ja ohjaamiseen. 

2. Liittymä- ja viitoituslupa-anomusten käsittelyssä. 

3. Huoltoasemia varten tarvittavien alueiden varaamiseen. 

4. Liikenneturvallisuud.en parantaminen tien kunnossapitotoi-

menpiteillä 

4.0 Yleistä 

Piirikont -torejssa on viime vuosina muodostunut toimiala- 

jako, jonka mukaisesti teiden kunnossapidosta huolehtii tähän 

työhön erikoistunut työryhmä toimialapäällikkönsä johdolla. 

Vaikka useimmat liikenneturvallisuustyöhön mätirätyistä insi-

nööreistä ovatkin suunnittelutoimialalta, voivat he nähdäkseni 

tehdä käytännössä aloitteita kunnossapidon toimialapäälliköl-

le tai tiemestarille liikemaeturvallisuuden parantamiseksi 

kulloinkin sopivilla kunnossapitotoimenpiteillä. Tähän tähtää 

ainakin osaksi neuvottelupäivien yhteydessä järjestettävä 

jatkokoulutus. 

Kuluvan vuoden liikenneturvallisuustyötä ajatellen tah-

don kiinnittää huomiota liittymien näkemäalueisiin, liiken-

teellisesti vaarallisten tien kohtien osoittamiseen ja maj-

nosten poistamiseen teiden varsilta. 

4. 1 

Liikenneturvallisuus teiden liittymissä riippuu käytän-

nössä suuresti näkemäolosuhtejsta. 
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Valtioneuvoston teknillisten ohjeiden mukaan näkemäalu-

eet teiden risteyksissä ja liittymissj määrätään kuvassa 2 

osojtetu periaatteen mukaisesti. 

Mikäli näkemäalueella sijaitsevat vähäiset näkemäesteet, 

• 	kuten erilliset puut, pylväät, kilvet jne. ovat riittävän kau- 

kana liittymästä, ei niistä ole yleensä sanottavaa haittaa 

liikenneturvallisuudelle, koska liittymää lähestyvän ajoneu-

von ollessa liikkeellä ne peittävät näkyvyyden vain hetkeksi. 

Lähellä liittymää, kuvan 2 tapauksessa 2 tumennetufla alueel-

la sijaitsevat pienetkjn näkemäesteet saattavat sen sijaan 

olla erittäin haitalljsja rajoittaessaan ajoneuvonsa pysäyt- 

täneen kuljettajan näkökenttää. 

Kaikkien liittyrnien näkemäalueita ei voida käytännössä 

pitää näkemäesteistä täysin vapaana. Osaksi tähän on syynä 

näkemäalueen raivaukseen tarvittavien varojen puuttuminen, 

mutta osaksi, myös se, että fläkemäalueellakjn tarvitaan eräitä 

tiehen kuuluvia laitteita kuten liikennemerkkejä, valaistus- 

pylväitä, suojakaitejta jne. 

Edellä esitetty asia Onojankohtajnen, koska maassamme 

toteutetaan parhaillaan viitojtuksen uudistamista. Uudet vii-

tat pyritään tvh:n antamien ohjeiden mukaisesti sijoittamaan 

maastoon siten, että ne rajoittaisivat mandollisimman vähän 

näkemää. Osaksi maamme kaksikielisyydestä johtuen viittojen 

koko muodostuu niin suureksi, että Sopivan paikan löytixninen 

maastossa tuottaa vaikeuksia. Viittojen siirtäminen kauaksi 

liittymästä ei ole mandollista, koska niiden lukeminen täl- 

löin vaikeutuu. 

Ottaen huomioon edellä mainitut vaikeudet voidaan sanoa, 

että piirikonttorit ovat yleensä hoitaneet hyvin viittojen 

pystytyksen. Eräitä puutteelljsuulcsia yksityistapau1sjss lie- 
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nee kuitenkin paikoitellen esiintynyt. Onpa tästä asiasta saa-

tu aihetta jopa kirjoittaa lehtien palstoilla. 

Kuluvan vuoden aikana ryhdytään ilmeisesti toteuttamaan 

viitoituksen uudistainisen neljättä vaihetta. Teknillistalou- 

- 	 dellisen toimiston toivomuksena on, että liikeimeturvalljsuus- 

näkökohdat otetaan tarkasti huomioon viittoja pystytettäessä 

ja että liittymien näkemäalue muilta osilta pyrittäisiin sa-

malla tarvittaessa raivaamaan vähintään kuvassa 2 tummennetul- 
ta osalta. 

4.2 Liikenteelle vaarallisten tienkohtien osoittamjnen 

Tiesuuml.itteluteknjjkan viimeaikaisen kehityksen ansiosta 

pystytään uudenaikainen, korkealuokkainen tie rakentamaan sel- 
- 	 laiseksi, ettei tien geometriasta tai rakenteesta johtuvia 

vaarallisia ajotilanteita normaaliolosuhtejssa yleensä synny. 

Kehitys kuvastuu kuitenkin lähinnä suurta liikennettä varten 

rakerinetujlla teillä. 

Aikaisemmin rakennetut ja myös uudet, vähäistä liikennettä 

palvelemaan tarkoitetut tiet on pyritty liikennetaloudellisis-

ta syistä rakentamaan mandolliajrma pienillä kustannuksilla. 

Näillä teillä ei ole ollut vähäisen liikenteen takia tarkoi-

tuksenmukaista pyrkiä suurpiirteiseen tielinjan ja pituusleik-

kauksen suunnitteluuj vaikeissa maastokohdissa. Tästä johtuen 

lähinnä vanhoilla teillä, mutta jossain määrin myös vähälii-

kenteisiflä uusilla teillä on paikoitellen sellaisia kohtia, 

joissa tien geometria on kustannussyistä paljon vaatimatto-

mampaa luokkaa kuin muualla. Tällainen tien kohta, esim, jyrk-

kä kaarre, suuri kaltevuus tai kapea tie, saattaa olla hyvin 

vaarallinen vaikka valtioneuvoston teknillisissä ohjeissa ko. 
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tien ohjenopeudelle annettuja vähimrnäisarvoja ei alite -btaisi-

kaan. 

Edellä mainitut tien kohdat samoin kuin muutkin tiellä 

olevat liikenteelle vaarallise -t paikat osoitetaan yleensä va-

roitusmerkillä. Vaaran laatu pyritään ilmoittamaan tunnuksel- 

la tai lisäkilvellä. 

Tvh:ssa on suurmjteltu vuosien mittaan suuri joukko eri-

laisia varoitusmerji yhteydessä käytettävjä lisäkilpiä, 

jotka liikenneturvallisuutta edistäviä aloitteita tekevän 

henkilön on syytä tuntea. Luettelo näistä lisäkilvistä jae-

taan näiden neuvottelupäivien aikana. Yleensä ei pitäisi käyt-

tää muita kuin tvh:n hyväkyj lisäkilpiä. Piirikonttorit 

voivat kuitenkin tehdä alojttejta uusista lisäkilvistä, jotka 

tarvittaessa voidaan Yksityiskohtaisesti suunnitella teknil- 

listaloudelljsessa toimistossa. 

Taustameri on uusi tiernerkki, jolla osoitetaan äkil-

liset tien suumlan. muutokset. Em, merkillä on tarkoitus kor-

vata aikaisemmin käytössä olleet laudoista ja heijastusle-

vyistä tehdyt varoitusaidat. Ulkomailla on taustamerkin vai- 

kutus todettu erittäin tehokkaaksi. 

Varoitusuerkin kuten muidenkin tiemerkkien käytön tulisi 

perustua tarkkaan harkintaan. On tärkeätä, ettei merkkejä käy-

tetä aiheettomasti, koska niiden vaikutus tällöin vähenee. 

Merkkien. tulee myös olla johdonmukaisja ja asiallisia. Esim. 

muun vaaran merkki ja sen yhteydessä oleva lisäkilpi "1072 m" 

ei suinkaan herätä kunnioitusta tievjranomajsja kohtaan. 
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Vaaralliset tien kohdat voidaan osoittaa osaksi myös 

parantamalla optista johdatusta reunapaaluilla, istutusten 

tai kaiteiden avulla. Viimeksjmainjtut toimivat tällöin 

myös mekaanisena suojana tieltä suistumis -ta vastaan. 

Edellä on mainittu vain muutamia keinoja vaarallisen 

tien kohdan osoittarniseksi. Uudet käyttökelpoiset keinot 

ovat tervetulleita. Liikenteellisesti vaarallisten. tien koh-

tien osoittamista lienee pidettävä eräänä tehokkaimmista ta- 

voista pienentää onnettomuuslukuja, kun otetaan huomioon, että 

toimenpiteistä johtuvat kustamukset ovat suhteellisen pienet. 

4.3 

Teiden varsille sijoitetut mainokset vähentävät liikenne-

turvallisuutta kandella eri tavalla: 

- häiriten liikennemerkkjen havaitsemista ja 

- kiinnittäml]jj ajajan huomion puoleensa ja vähentämäl- 

lä siten ajajan reaktionopeutta vaaratilanteessa 

Ruotsissa suoritettiin vuosina 1960 - 61 tutkimussarja, 

jossa pyrittiin selvittämään kuljettajan "huomaamiskapasiteet-

tia" (inregistreringskapacjtet) tiellä (Johnsson ja Backlund). 

Tämä tutkimus antoi aiheen myös Suomessa Taljan toimesta v. 

1964 suoritettuuun samoja asioita selvittävään tutkimukseen 

(Sauli Häkkinen: "Liikennernerkkien havaitseminen maantieajos-

sa", Taljan tutkimuksia 1965/1). 

Sekä Ruotsissa että Suomessa suoritetujssa tutkimuksissa 

on todettu, etteivät ajoneuvojen kuljettajat pysty havaitse-

maan läheskään kaikkia liikennemerkkejä. Tämä johtuu osaksi 
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siitä, että ajajien huomio kiintyy tiellä ja tien varsilla 

oleviin muihin kohteisiin. 

Koska tien varsille sijoitettavat mainokset pyritään te-

kemään sellaisiksi, että ajajan huomio kiintyy niihin, jäävät 

liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät liikeimemerkjt mainos-

ten takia osaksi huomaamatta. Ajaja väsyy liikennemerkkien ja 

mainosten vilinässä tekemään tarkkoja havaintoja ja erittelemään 

tien varsille sijoitettujen kilpien merkitystä. 

Mainoksen havaitsemiseen, lukemiseen tai tajuaraiseen ku-

luu ajajalta yleensä muutaman sekunnin pituinen aika. Ttinä ai-

kana ei ajaja pysty täysin tehokkaasti seuraamaan liikennettä, 

eikä ole kyllin nopeasti tilanteen tasalla mikäli nopeata re-

aktiota vaativia yllättäviä tilanteita syntyy. 

Yhden sekunnin aikana kuljettu matka riippuu ajonopeudes-

ta seuraavasti: 

	

Aj onopeus 	Sekunnissa kuljettu matka 

	

5Okm/h 	 14m 

	

60 	't 	 17m 

	

80 	" 	 22m 

	

100 	" 	 28m 

	

120 	" 	 33m 

Jokainen sekunti pidentää vaaratilanteessa mandollisesti 

tarvittavaa väliilnnaäispysähtymismatkaa edellä osoitetun pitui-

sella matkalla. 

Ajonopeusrajoi -tusalueella (nopeusrajoitus on usein asu-

tustaajamien kohdalla) syntyy yllättäviä tilanteita yleensä 

useammin kuin siellä, missä nopeusrajoitusta ei ole. Suuren 

ajonopeuden johdosta saattavat liikenneonnettomuuksien seura-

ukset vapaalla tieosuudella taas muodostua hyvinkin tuhoisiksi. 
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Yleisistä teistä annetun lain 41 §:n 3 ja 4 uomentin Liu-

kaan ei yleisen tien ylen-, suoja- tai näkemäalueella ilman 

lupaa saa pitää sellaista laitetta, josta tai jonka kfiytöstä 

aiheutuu vaaraa liikenteelle tai josta on haittaa tienpidolle. 

Saman lain 53 §:n 1 momentin mukaan ei taas itse tiealueelle 

saa asettaa minkäänlaista laitetta ilman tienpitoviranomaisten 

lupaa. 

Edellä mainittujen lainkohtien perusteella tvl:llä on oi-

keus vaatia mainokset poistettaviksi yleisen tien suoja- ja 

näkemäalueelta. 

Myös tie- ja suoja-alueen ulkopuolelle sijoitetut mainok-

set saattavat haitata liikenneturvallisuutta, varsinkin jos ne 

rakennetaan kookkaiksi, valaistaan tai jos ne ulkonäöltään 

muistuttavat tiemerkkiä. 

Tielain 60 :ssä sanotaan:" Asetettaessa liikeilmoituksia 

tien varrelle kaupungin tai muun tiheään asutuh yhdyskunnan 

ulkopuolella noudatettakoon, mitä siitä on säädetty luonnon-

suojelulaissa. Tien varrella älköön missään tapauksessa p1-

dettäkö näkyvissä ilmoitus- tai mainostaulua tahi muuta lai-

tetta, joka muodoltaan, väriltään tai muutoin on sellainen, 

että se saatetaan käsittää tiemerkiksi, eikä myöskään yksityi- 

sen tien viittaa, joka ei ole vahvistettujen ohjeiden mukainen", 

Joulukuun 30 pnä 1964 luonnonsuojelulain muuttamisesta aii-

netun lain 19 §:ssä sanotaan: "Mainos-, propaganda- tai muus-

sa sellaisessa tarkoituksessa ei taajaan rakennetun alueen ui- 

- 

	

	kopuolelle saa sijoittaa ulkosalle ilmoituksia, julisteita, 

tauluja tai muita laitteita. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, älköön kuitenkaan s0velletta- 1 
ko ilmoitteluun, joka koskee kokous-, valistus-, huvi-tai muu- 

ta sellaista tilaisuutta taikka vaitioliisja tai kunnallisia 
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vaaleja. Liike-, työ-, toimisto-, liikunta- tai kokoushuonejsto-

na 	rakennuksessa tai sen välittömässä läheisyy- 

dessä saa niin ikään ilmoittaa paikalla harjoittettavasta toi-

minnasta ja siellä myytävistä tavaroista, ilmoitus on laaditta-

ira ja sijoitettava siten, että se mandollisiman hyvin sopeutuu 

ympäristöönsä. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut kokous-, valistus-, huvi- 

tai muita sellaisia tilaisuuksia sekä vaaleja koskevat ilmoi-

tukset ja mainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuu- 

kautta ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on poistettava 

viimejstääh viikon kuluttua siitä, kun tilaisuus on pidetty. 

Lääninj).alljtuksella on valta hakenuksesta antaa tarpeelli-

siksi katsomillaan ehdoilla lupa edellä kielletyn ilmoituksen 

tai mainoksen sijoittamiseen, milloin sitä on pidettävä liiken-

teen tai matkailun kannalta taikka muun sellaison syyn takia 

tarpeellisona'. 

Usein vedotaan siihen, että mainokset palvelevat matkailua 

opastaessaan ajajia esim. hotelliin, motelliin, baariin tai 

huoltoasemalle, Opastuksen tärkeyttä liloitellaan, mikäli cm. 

palvelulaitos näkyy tielle muutenkin tai tien välittömässö, lä-

heisyydessä on muitakin laitoksia, jotka näkyvät tielle. 

On myönnettävä, että opastuksen järjestäminen saattaa ol-

la paikallaan mikäli muita palvelulaitoksia ei ole tien lähet-

tyvillä hyvin pitkällä matkalla. Opastusta ei tällöinkään pi-

dä järjestää kirjavilla mainoksilla, vaan yhtenäisillä tunnuk- 

sUla varustetuilla opastuskilvillä. Viralliset ohjeet matkaili-

joiden opastuskilvistä valmistunevat lähiaikoina. Kokeilumie-

lessä on jo sallittu eräiden palvelulaitosten viitoittaminen. 

Eräät mainosten pystyttäjät ilmeisesti luottavat siihen, 

että viranomaiset eivät huomaa heti heidän mainoksiaan ja että 
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poistamistoimenpiteiden toteuttaminen vaatii siksi pitkän ajan, 

että mainos ehtii "tehdä tehtävänsä!?. 

Jokainen tien varrelle pystytetty mainos antaa käytännös-

sä virikkeen muille saman alan yrittäjille, jotka pystyttä-

vät omia mainoksiaan vedoten siihen, että ovat nähneet näin 

muuallakin tehtävän. 

Edellä esitetyn perusteella lienee aiheellista tehostaa 

tienvarsien valvontaa ja ryhtyä mainosten poistamistoimenpi-

teisiin mandollisimraan aikaisessa vaiheessa. Liikenneturvalli-

suustyöhön määrätyt insinöörit ja heidän apulaisensa voisivat 

osallistua tässä mielessä tienvarsien valvontaan ja selvittää 

piirikonttorissa tämän toimenpiteen liikermeteknillistä merki-

tystä. 

	

- 	Kuluvana tavoitteenamme voisi olla kaikkien tien suoja- 

ja näkemäalueilla tällä hetkellä olevien mainosten ja niihin 

verrattavien laittomien viittojen poistaminen tai korvaaminc-n 

yhdenmukaisilla opastuserkeillä. 

5. Yhteenveto 

Esittämänj katsaus vuodeksi 1967 suunnitelluiste. toimenpi-

teistä ei ole luonnollisestikaan sellaisenaan virallinen ohje 

piirikonttoreille. Eri tehtävistä ilmoitettaneen virallisesti 

tvh:n kirjeillä yksityiskohtaisenimin. Neuvottelupäivillä pi-

dettävät alustukset liittyvät läheisesti edellä selostamaani 

	

- 	liikenrieturvallisuus -työhön, joten ajankohtaisista kysymyksistä 

tarjoutuu mandollisuus keskustella. 

Koko maata käsittävän tutkimusaineis -ton kerääminen ja lii-

kenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävä suunnittelu edellyt-

tää hyvää yhteistoimintaa, jota teknillistaloudellinen toimis- 



to haluaa kaikin tavoin edist. Kevääl1 järjestettävä ulko-

uaaninatka, johon mandollisimman monilla teistI on toivottavasti 

mandollisuus ottaa osaa, antanee virikkeitä työllenne ja tar-

joaa samalla mandollisuuden tutustua lö.heminin muissa piirikont-

toreissa liikeimeturvallisuustyötä suorittaviin henkilöihin. 
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Ins.oppilas Juhani Manninen 

KATSAUS LIIKENNEONI'IETTOMTJUSTILASTOIHIN 

Tiedotuslehdessä n:o 2 siv. 12...19 esitettiin katsaus 

Suomeesa tehtyyn liikenneonnettomuuksien tilastointityöhön ja 

koumentoitijn olemassa olevia (kirjoituksen liitteissä esitet-

tyjä) tilastoja. Tämän esityksen pääpaino suuntautuu kansain-

välisten, lähinnä eurooppalaisten, onnettomuus -tilastojen esit-

tämiseen kuvin, taulukoin ja lyhyin komnientein. Esityksen lo-

pussa palataan vielä kotimaisiin tilastoihin täydentämällä nu-

inerossa 2 ollutta esitystä eräillä yhteenvedoifla ja kommenteil-

la Sosiaalisen tutkimustojuiston tilastoaineiston pohjalta. 

Kansainvälisistä liikenneonnet-tomuustilastoista 

Yhdistyneitten kansakuntien Euroopan taloudellinen komissio 

(Economic Oommission for Europe) julkaisee vuosittain tilastot 

useimpien Euroopan maiden liikenneonnettomuuksista. Tilastot 

perustuvat ko. maiden hallintovjranomajsten antamiin tietoihin. 

Länsi-Euroopan maat ovat tilastossa sataprosenttjsesti mukana 

mutta ns. itäryhmän maista vain neljä (Puola, Tsekkoslovakja, 

Unkari ja Jugoslavia) ja nidenicin osalta tiedot ovat osittain 

puutteellisia. Lisäksi tilasto 	on otettu vastaavat tiedot 

USA:sta, jotta vertailu tähän suuntaan olisi mandollista. 

Seuraavaan esitykseen on koottu em. tilastoista eräitä 

mielenkiintoisia tietoja taulukoiksj ja käyrästöiksi, jotta 

lukija voisi saada jonkinlaisen kuvan omien liikennetapatur- 

miemmo laadusta ja iJäärstä verrattuna eräisiin muihin maihin. 	
- 

Koska onnettomuuksien määrät vaihtelevat eri maissa mm. asukas- 
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luvusta ja liikennemääristä johtuen huomattavasti, on tässä 

pyritty välttämään absoluuttisten lukujen käyttöä. Prosentti- 

ja indeksilukuja käyttämällä vertailuille on saatu jossakin 

määrin mielekäs pohja. 

Ryhdyttäessä vertaamaan eri maiden onnettomuuslukuja toi-

siinsa ja tehtäessä niiden pohjalta johtopäätöksiä ko. maiden 

liikenteen turvallisuudesta tai vaarallisuudesta on otettava 

huomioon mm. seuraavia näkökohtia: 

1) On annettu suositus, että liikenneonnettomuudessa louk-

kaantunut henkilö, joka kuolee 30 päivän kuluessa ta-

pahtumasta onnettomuudessa saamiinsa vammoihin, lue- 

taan tilastoissa kuolleeksi. Eräät maat kuitenkin 

poikkeavat tästä käytännöstä. Esim. Beigiassa kuolleik-

si lasketaan vain ne henkilöt, jotka kuolevat jo on-

nettomuuspaikalla. Italiassa ja Portugalissa luetaan 

mukaan lisäksi sairaalaan kuljetuksen aikana tai välit-

tömästi sen jälkeen kuolleet. Espanjassa raja on vedetty 

24 tunnin päähän onnettomuushetkestä ja Ranskassa vas-

taava aika on 72 tuntia. USA:ssa käytetty aikaraja on 

peräti yksi vuosi. Tutkimuksien perusteella on melko 

luotettavasti selvitetty prosenttiluvut, jotka ilmai-

sevat, kuinka suuren osan onnettomuuksien seurauksena 

kuolleiden kokonaismäärästä em. aikarajojen sisällä 

henkensä menettäneet kattavat. Onnettomuuspaikalla tai 

matkalla sairaalaan kuolee 65 %, kolmen päivän kulues- 

sa 88 % ja kuukauden kuluessa 97 % kaikista onnetto-

muuden seurauksena kuolleista henkilöistä. Em. pro-

senttijakauturaa on otettu kuvan 4 vertailulukuja las-

kettaessa korjauksena huomioon siten, että kaikkien 



kuvassa esitettyjen maiden kuolemantapaukset on muun-

nettu 30 vuorokauden arvoja vastaaviksi. 

2) Ajoneuvokannan määrä ja koostumus vaihtelevat eri mais-

sa suuresti. Onnettomuusmääriin vaikuttanee melkoisesti 

ajoneuvokannan kasvunopeus, joka esim. USA:ssa on enää 

varsin pieni (kuva 5). Koostumuksen suhteen voidaan esi-

merkkinä mainita Italia, jossa scootereita on suhteelli-

sesti runsaimmin. 

3) Tiestön määrä ja laatu poikkeavat eri maissa runsaasti 

toisistaan samoinkuin tieverkon eri osien liikennetihey-

det. 

4) Asutuksen taajuus eri maissa vaihtelee oleellisesti. 

Kun Suomessa on runsaasti ns. maaseutuliikennettä, 

esim. Belgiassa lähes koko liikenne tapahtuu kaupunki- 

olosuhteissa. 

5) Muissakin liikenneolosuhteissa on ratkaisevia eroja ku-

ten sää- ja maasto-olosuhteissa, valaistusolosuhteissa 

jne. 

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella todetaan, ettei 

tarkkojen vertailujen suorittaminen ilman perusteellisia ja 

laajoja tutkimuksia ole mandollista. Onnettomuusmääriin vaikut-

tavia tekijöitä on niin monia, ettei niiden perusteella voida 

tehdä kovin päteviä johtopäätöksiä selvittämättä ensin kunkin 

tekijän yksittäisvaiku -tusta. Joka tapauksessa, kun em. tekijöi-

den olemassa olo tunnetaan, voidaan kuitenkin jonkin verran 

objektiivisesti tarkastella onnettomuuslukujen kehitystä eri 

maissa. 
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Kuvassa 1 on esitetty eräiden maiden kuolemaanjohtanei-

den onnettomuuksien kehitys vuosina 1954...1964 indeksilukui-

na, kun vuosi 1955 on merkitty luvulla 100. Yleishavaintona 

nähdään, että autoistuneimmissa maissa kehitys on ollut hi-

taampaa kuin maissa, joissa autokannan kasvu on vasta todel-

la alkanut. Nielenkiitoisena tilastollisena ilmiönä on syytä 

panna merkille vuosina 1957 ja 1958 tapah±uiut yleinen liiken-

nekuolemien vähenemihen, joka voisi hyvinkin antaa tutkijoil-

le aiheen laajempien syy-'yhteyksien selvittämiseen. Suomen ja 

Euroopan käyrien hämmästyttävä yhdenmuotoisuus pistää niini-

kään silmään varsinkin, kun tiedetään, että Suomessa kuollei-

den määrä on v. 1964 vain noin 1.5 % Euroopan tilastossa mu-

kana olevissa maissa kuolleista. Näin pieni osuus ei vaikuta 

Eurooppaa kuvaavan käyrän muotoon käytännöllisesti katsoen 

lainkaan. 

Kuvaan 2 on piirretty Suomen ja Euroopan kuolemantapauk-

cia kuvaavien käyrien viereen loukkaantumisiin johtaneita on-

nettomuuksia esittävät käyrät vastaavasti indeksoituna. Käy-

rien samanmuotoisuus käy tästä kuvasta vielä selvemmin ilmi. 

Lisäksi havaitaan, että loukkaantumisten määrä on kasvanut 

hivenen kuolleiden määrää nopeammin. 

Kuvassa 3 on esitet -Ly kuvassa 1 mainittujen maiden auto-- 

kannan kasvu vuosina 1955...1964 (vuosi 1955 = 100). TsekkosL-

vakian autokannasta ei ollut käytettävissä tietoja. Vertailun 

vuoksi kuvaan on merkitty myös Suomessa tapahtuneiden uusien 

rekisteröintien määrä vastaavana ajanjaksona. Verrattaessa 

kuvia 1 ja 3 näyttää siltä, että Suomessa uusien rekisteröin-

-tien määrän voimakas väheneminen noudattaa onnettomuuksien 
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Kuva 1 • Kuolemaan johtsreiden liikenneoinettomuuksien luku 

rien kehitys eräissä maissa vuosina 1954...1964. Vuoden 1955 

onnettomuuksien määrä on merkitty lOO:ksi. Kaikkien kuvassa 

mukana olevien maiden käyrät osuvat vuosivälillä 1954...1955 

rasterilla merkitylle alueelle lukuunottamatta Ruotsia, jonka 

indeksiluku on 102. Niissä maissa, joissa autokanta on kasira_ 

nut ko. ajanjaksona voimakkaimmin, yleensä myös kuolemaan 

johtaneet onnettomuudet ovat lisäntyneet eniten (vrt, kuva 5 

ja taulukko 1). Mielenkiintoisena piirtenä on syytä panna 

merkille yleisen euroopp 1 aisen ja suomalaisen onnettomuus- 
lukujen kehityksen samankaltaisuus (vrt, myös kuva 2). Eroa 

on ainoastaan kehityksen nopeudessa. Voidaan kysyä, onkö ole- 

massa jokin yleismaailmallinen syy-yhteys esimerkiksi kuoleman-

tapausten selvälle vähenemiselle vuosina 1957 ja 1953 ? 
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Kuva 2. Kuolemaan joitaneiden ja loukkaanturnisja aiheuttanei-
den liikenneonnettomuuksien kehitrs Suomessa ja toisaalta Eu-
roopassa (19 läntisen Europan maata ja neljä itäryhrnän maata) 
vuosina 1954...1964, kun vuoden 195 onnettomuuslukuja on mer-
kitty sadalla. Käyrien samankä1tajsuis käy tästä ilmi vielä 
parenmin kuin kuvasta 1. Käyristä nähdään myös, että loukkaan- 
tumiset ovat yleisesti lisääntyneet nopearnniin kuin kuoleman-
tapaukset. 
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Kuva 3. Autokannan kasvu eräissä maissa vuosina 1955...1964. 

Vuoden 1955 autokanta on merkitty luvulla 100. Kuvaan on li-

säksi piirretty uusien rekisteröintien määrän kehitystä ku-

vaava käyrä vastaavana ajanjaksona. Huomaa uusia rekisteri 

tejä kuvaavan käyrän samankaltaisuus kuvissa 1 ja 2 Suornes 

esittävien käyrien kanssa. 
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määrän väheneaistä yllättävän tarkasti vuosina 1957 ja 1958. 

Kuvassa 4 on merkitty eräissä maissa tapahtuneet liikenne-

kuolemat aoneuvokannan ja asukaslukujen funktiona vuonna 

1965. Yleisesti tarkastellen näyttää silta, että em luvut 

noudattavat määrättyä kaavaa jokseenkin kuvassa esitetyn käy-. 

rän mukaisesti. Tämän havainnon on tehnyt insinööri J.C.A. 

Carlqvist (Hollanti), joka on käsitellyt näitä asioita kir-

joituksessaan Traffic Engineering-lehden elokuun numerossa 

1966. 

Taulukossa 1 on esitetty eräiden maiden autotiheydet 

(autokanta 100 asukasta kohti) vuosina 1953 ja 1963. Tau-

lukko näyttää jossain määrin johtavan päätelmään, jonka mu- 

- 	kaan liikennekuolemat ovat lisääntyneet voimakkaimmin niissä 

maissa, joissa autokanta on ollut nopeimman kehityksen alai-

ta. Länsi-Saksa muodostaa poikkeuksen, sillä siellä eivät 

kuolemaan johtaneet onnettomuudet ole kasvaneet samaa vauhtia 

kuin autojen lukumäärän lisäys edellyttäisi. 

Paljon käytetty tapa vertailla eri maiden onnettomuus-. 

määriä on käyttää vertailusuureena onnettomuuslukuja ajoneu-. 

vokilometriä kohti. Taulukkoon 2 on laskettu eräiden maiden 

kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet miljardia ajoneu-

vokilometriä kohti ja toisaalta loukkaantumisia aiheuttaneet 

onnettomuudet 10 miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti. Saatujen 

- 	lukujen vertailukelpoisuutta heikentää ratkaisevasti ajoneu- 

vokilometrimäärien laskutapojen moninaisuus ja epätäsmällisyys. 

Siksi lukuja on pidettävä ainoastaan suuntaa osoittavina. 
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Kuva4, Kuoiemaan cjohtarjeita onnettomuuksia / 10 000 ajoneuvoi 
funktiona kuolemaan johtaneista onnettomuuksista / 10 000 
asukasta eräissä maissa vuonna 1965. Kuvassa esitetty käyrä 

näyttää kuvaavan melko hyvin eri maita esittävien pisteiden 

sijoittumista kentässä, (Esitystapa J.C.E. 0riquist'in, Hoi- 
lanti) 
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Taulukko 1. Autojen lukumäärä 100 asukasta kohti eräissä 

maissa vuosina 1953 ja 1963 (J.C.A. Carlquist). 

Maa 	1953 J 1963 	Kasvukerroinl) 

Ruotsi 8 22 	 1.22 

Ranska 7 20 	 1.40 
Iso-Britania 8 19 	 1i36 
Norja 5 14 	 2.30 
Länsi-Saksa 4 14 	1.27 

Italia 2 9 	 2.02 
Suomi 2 9 	 2.14 
Länsi-Eurooppa (20 maata) 4 10 	1 .56 
USA 33 44 	n. 	1.1 

1 ) araeeseen  on merkitty kuolemaan johtaneiden liikenne-

onnettomuuksien kasvua osoittava kerroin vuodesta 1953 

vuoteen 1963. 

Taulukko 2. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet miljardia ajo-
neuvokilometriä kohti ja loukkaantumisia aiheut-

taneet onnettomuudet ajoneuvokilometriä kohti 

eräissä maissa v. 1963. 

Maa Kuollutta! 	1 	Loukkaantunutta/ 
mrd ajon.km 	10 milj.ajon.km  

Belgia 91 
1 

43 
Italia 197 32 
Iso-Britania 52 27 
Länsi-Saksa 82 25 

Suomi 130 19 
Alankomaat 68 18 

USA 34 15 
Norja 	t 57 12 



- 32 

Euroopan taloudellisen konission tilastosta selviävät 

kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät myös tien käyttäjien 

mukaan jaoteltuina. Kuvaan 5 on piirretty käyrät jalankulki-

joiden prosenttisen osuuden kehityksestä eri maissa vuosina 

1954...1964. Kuvasta voidaan havaita, että Suomessa jaia;kul-

kijain liikennekuolemat ovat hivenet keskimääräistä eurooppa-

laista tasoa yleisempiä, kun taas USA:ssa niiden osuus on sel-

västi pienempi. Suomen osalta kehitys jalankulkijain kuole-

mantapauksissa on ollut laskeva poiketen yleisot eurooppa-

laisesta lievästi nousevasta kehityssuunnasta. 

Kansainvälisten tilastojen pohjalta voisi ilmeisesti koo-

ta hyvinkin laajan aineiston esitettäväksi. Se ei kuitenkaan 

liene tarkoituksenmukaista ainakaan niin kauan kuin ei ole 

olemassa tutkimustuloksia eri maissa vallitsevien olosuhtei-

den vaikutuksesta onriettomuuslukujen kehitykseen. Jo näidenkin 

tilastotietojen perusteella olisi mandollista tehdä joitakin 

johtopäätöksiä eri maiden liikenneolosuhteiden turvallisuudesta, 

mutta koska niiden oikeellisuus mm. aikaisemmin esitetyistä 

syistä on kyseenalainen, jätän sellaiset tekemättä. Tämän esi-

tyksen tarkoitukseksi jää siten lähinnä paikallistaa Suomen 

asema yleisesti kansainvälisten ja nimenomaan länsi-eurooppa-

laisten liikenneonnettomuustilastojen monisäikeisellä alueella. 

Kotimaisista tilastoista 

Liikenneturvallisuustyön onnistumisen kannalta on tärkeäi. 

tietää, missä vakavimmat puutteet ovat löydettävissä Kuten jo 

edellisessä numerossa olleessa kirjoituksessa todettiin, ny-

kyiset julkaistut tilastot eivät anna kovinkaan selvää kuvaa 
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liikenneonnettomuuksjen syistä nimenomaan kysymyksen ollessa 

tie- ja liikenneolosuhteiden vaikutuksesta. Juuri tämän vuok-

sihan tvl:n oma tilastointityb on aloitettu. Vanhoista tilas-

toista voidaan kuitenkin saada jotakin selville ennen kaikkea 

onnettomuuksien laadun suhteen. Näin voidaan saada apua niiden 

onnettomuustyyppien löytämiseksi, joiden ehkäisemiseksi olisi 

ensimmäisenä ryhdyttävä toimenpiteisiin. Tähän pnaäärään py -

rittiin jo edellisessä esityksessä käsiteltäessä jalankulki-

jain päälleajoja ja törmäämisiä pysäköi -tyyn tai seisotettuun 

aj Oneuvoon. 

Oheisessa kuvassa (kuva 6) on käyrien muodossa esitetty 

erilaatuisten onnettomuuksien prosenttinen osuus maalaiskun-

nissa vastaavan laatuisista onnettomuuksista koko maassa vuo-

sina 1958....1965. Kuvasta voidaan helposti nähdä, mitkä onnet-

tomuudet liittyvät tyypillisesti maaseutuolosuhteisiin ja Lait-

kä tapahtuvat useammin kaupungissa. 

Kaikista Suomessa tapahtuvista liikennevahingoista noin 

40 % tapahtuu maalaiskurmissa, Osuus on lievästi kasvusuun-

nassa, mutta lisäys voi johtua pelkästään tilastointiteknil-

lisistä syistä. Kuvasta nähdään, että tieltä suistumiset ja 

kumoonajot ovat tyypillisiä maaseutuvahinkoja kuten myös ns. 

muut vahingot. Näistä ainoastaan tieltä suistumisilla on ti-. 

lastollista merkitystä, sillä kanden muun ryhmän osuus kaikis-

ta liikennevahingoista oli vuonna 1965 yhteensä 3.2 % ja kuo- 

- 	lemaanjohtaneiden onnettomuuksien osalta 4 %. Tieltä suistu- 

naiset käsittävät koko maan osalta (v. 1965) 14.2 % ja maa-

laiskunnissa peräti 27.3 %. Kuolemantapauksista koko maassa 

yli 10 % on sattunut tämänlaatuisten onnettomuuksien yhtey-

dessä. Lisäksi on todettava, että näiden onnettomuuksien 
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lais/ 
osuus on ollut lievästi kasvava. Maakunnissa näiden onnetto- 

muiiksien osuus on vuodesta 1958 vuoteen 1965 kasvanut 23.2 

%:sta 27.3 %:iin. 

Tyypillisesti kaupunkiolosuhteisiin liittyviä onnetto-

muuksia ovat kuvan 6 mukaan vain pysäk$ityyn tai seisotettuun 

ajo trmä.miset, mutta niiden kohdalla on havaittavissa il-

meistä siirtymistä maalaiskuntien puolelle. Vaikkei niiden 

osalta stioranaista lisäystä olekaan tapahtunut, niiden pro-

senttiosu.uden kasvu on selitettävissä sillä, että ne ovat ko-

ko maan tilastoissa vähentyneet vuosina 1958...1965 n. 11 %: 

eta 9.5 %:iin, kun maalaiskunnissa niiden osuus on pysynyt 

jokseenkin 7 %:na. 

Yh-teenajot ovat ylivoimaisesti suurin ryhmä onnettomuuk--

cia. Niitä on koko maassa tapahtuvista onnettomuuksista noin 

60 % ja maalaiskunnissa tapahtuneista onnettomuuksista noin 

50 %. Näiden onnettomuuksien syiden selvittämisn olisi sen- 

vuoksi kiinnitettävä aivan erikoista huomiota, sillä varsin-

kin maaseutuolosuhteissa niiden seuraukset ovat usein hyvin 

vakavia. Tilastoinnilla olisi pyrittävä jaottelemaan onnetto- 

rauudet liikenneolosuhteiden perusteella määriteltäviin ryh- 
teissa1 

mun, jotta voitaisiin päätellä, minkälaisissa olosuh minkä- 

km tyyppiset onnettomuudet tapahtuvat. Jaottelu olisi lisäk-

ei laajennettava käsittämään myös erilaiset törmäämistavat, 

koska nimenomaan onnettomuuksien seuraamusten kannalta tällä 

on oleellinen merkitys. 

Jalankulkijain päälleajoja käsiteltiin jo edellisessä 

numerossa, ja ajat kiinteään esineeseen puolestaan ovat jul- 
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kaistuissa tilastoissa siten esitettyjä, ettei mitään mielek-

käitä päätelmiä niistä ole tehtävissä. Siksi näihin onnetto-

muusryhmiin ei tässä lähemmin puututa. Edellisten osuus kai-

kista onnettomuuksista oli vuonna 1965 7.2 % ja jälkimmäis-

ten 5.2 %. 

Kuten tästä ja numerossa 2 olleesta esityksestä havaitaan, 

eivät olemassa olevat (julkaistut) tilastot anna paljonkaan 

apua tie- ja liikenneolosuhteisiin kohdistuvan turvallisuus- 

työn tekemiseksi. Sosiaalisen tutkimustoimiston kaappeihin va-

rastoidui].la relkäkortejila on kuitenkin runsaasti todella 

arvokastakin tietoa, kunhan se vain voitaisiin saada sieltä 

jollakin keinolla ulos. Reikäkorttien käsittely maksaa rahaa 

ja vaatii vähäisen henkilökumian kallista aikaa, mutta vasta-

painoksi on todettava, että nyt alkanut tvl:n oma tilastointi-

työ antaa käyttökelpoisia tuloksia aikaisintaan vuoden, 

todennäköisesti vasta muutaman vuoden kuluttua. 
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Tutkija Ossi Rahkonen: 

LIIKENN'ETURVALLISUTJSTYÖ JA TALOUDELLISET LASKELMAT 

1. Johdanto 

Eräässä mielessä saattaa tuntua oudolta kytkeä toisiinsa 

liikenneturvallisuuden edistäminen sekä taloudelliset laskel-

mat. Liikenneturvanisuustyö käsitetään usein tienkäyttäjiin 

kohd.istuvana valistustyönä sekä ajoneuvojen ja kiinteid.en lii-

kennelaittejden teknillisenä kehittämjsenä. Tämä onkin epäi-

lemättä oikein, mutta tällöin ei vielä ole olemassa konkiet-

tista mittaa, jolla eri toimenpiteiden oikeellisuutta iroitai-

elin mitata. Samalla muodostuu usein tilanteita, joissa on ole-

massa useita toisensa polssulkevja vaihtoehtoja, joiden kesken 

valinta on suoritettava. Tähän suunnitteluongelmaan voidaan 

löytää ratkaisu soveltainalla taloudellisia vertailulaskelmia, 

jotka osoittavat mikä toimenpide on edullisin. Epäilemättä on 

olemassa henkilöitä, jotka kieltävät mandollisuuden, jonka mu-

kaan liikenneolmettomunkejen aiheuttamia menetyksiä voidaan 

mitata taloudeiljein suurein, Tässä he ovat osittain oikeassa, 

kuten jäljempänä ilmenee. Tämä ei kuitenkaan merkitse, etteikö 

yhtenäistä laskentamenetelmää soveltamalla voitaisi saada eri 

vaihtoehtoja keskenään vertailukelpojeiksi. Mikäli osa menetyk-

sistä jää taloudellisesti selittämättä merkitsee tämä tilastol-

lisesti samaa todenLnäkölsyyttä kaikkien vaihtoehtojen osalta. 

Taloudellisten laskelmien soveltaminen liikenneturvafllsuus.... 

työssä voidaan siten katsoa olevan nimenomaan llikennesuunnjt-

telun käyttökelpoinen apuvällrie, Yleiseltä (tienkäyttäjien) 

kannalta laskelmilla on siinä mielessä merkitystä, että niillä 

voidaan konkreettisesti osoittaa, miten suurista taloudellisis- 

ta menetyksistä todella on kysymys yksittäisten onnettomuuksien 
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osalta sekä miten jyrkästi menetykset kasvavat onnettomuusas-

teen noustessa. 

Seuraavassa käsitellään liikenneonnettomuuskustannuksia 

sekä niiden huomioon ottamista taloudellisissa vertailulaskel-

missa. Tässä yhteydessä on todettava, että liikenneonnettomuus.- 

kustannukset sisältyvät eräänä tekijänä ne. ajokustannuksiin 

(aika- ja ajoneuvokustannusten lisäksi). Kokonaisuutena on 

kannttavuuslaskentamenetelmät esitetty tvh:ssa kehitetyissä 

investointilaskentaohjeissa. 

2. Liikenneonnettomuuksien luokittelu niiden muodostumisen 

perusteella 

Ennenkuin ryhdytään käsittelemään konkreettisia laskenta-. 

tilanteita esitetään lyhyesti liikenneonne -t -tomuuskustaimusten 

muodostumisen perusteita ja luokittelua. 

Liikenneonnettomuuskustanriukset merkitsevät yhteiskunnal-

le tappiota, joka voidaan jakaa seuraavaan kahteen pääryhinään: 

(a)Liikenneonnettomuuskustannuksista seurauksena olevat 

inhimilliset kärsimykset sekä muut psyykiset vaikutukset. Nä-

mä merkitsevät todennäköisesti hyvin paljon yhteiskunnalle, 

joka arvostaa inhimillisiä arvoja sekä hyvinvointia; 

(b)Konkreettiset sekä periaatteessa laskennallisesti sel.-

vitettävissä olevat menetykset, jotka toisaalta muodostuvat 

työvoiman vähenemisen aiheuttamina nettomenetyksinä tavaroiden 

ja palvelusten tuotannossa sekä toisaalta niistä menoista, jot-

ka on suoritettava aiheutettujen vahinkojen korvaamiseksi. Edel-

lisistä voidaan esimerkkinä mainita menetetty työaika sekä 

jälkixnmäisistä ajoneuvojen korjauskustannukset, hallinnolliset 

kustannukset ja sairaanhoitokustannukset. 



Ryhmään (a) kuuluvien menetysten suuruuden mittaaminen 

on taloudellisesti mandotonta, koska niiden arvo on riippuvai-

nen subjektiivisista, henkilökohtaisista arvostuksista. Tämän 

johdosta liikenneonnettomuuskustannusten mittaaminen suorite-

taan ryhmään (b) kuuluvien taloudellisten menetysten perus-

teella. Saadut laskentatulokset edustavat näinollen ainoas-

taan niitä minimiarvoja, joiden voidaan katsoa olevan seura-

uksena liikenneonnet -tomuuksista. Ne eivät sellaisenaan voi 

muodostaa mitään täydellistä toimintaohjetta harjoitettavalle 

liikenneturvallisuustyölle eikä myöskään täysin osoittaa nii-

den menojen suuruutta, jotka tulisi käyttää onnettomuuksien 

ehkäisevään toimintaan. Tämä voidaan suorittaa vasta kun pää-

töksentekijät ovat määritelleet ryhmään (a) luettavien mene-

tysten rahallisen arvon. Täinänkaltaisen määrittelyn suoritta-

miseksi ei vaadita eikä voida suori -ttaakaan minkäänlaista, 

tiettyyn metodiikkaan perustuvia laskelmia. Kuten edellä on 

todettu, tämä ei kuitenkaan merkitse, etteikö suoritettavilla 

laskelmifla ole huomattavaa merkitystä. Jos niiden tulokset 

osoittavat, että jokin toimenpide on taloudellisesti perustel-

tu voidaan olla varmoja, että se on sitä myös, jos ryhmään 

(a) kuuluvat menetykset voidaan huomioida. 

Ryhmään (b) kuuluvat liikenneonnettomuuskustannukset voi-

daan luokitella seuraavan ryhmittelyn mukaan: 

(1)Materiaalivahingot, jotka käsittävät pääasiassa moot-

toriajoneuvoille aiheutuvat vahingot, 

(2) Sajraanhoitokustannukset liikenneormettomuuksissa louk-

kaantuneiden tai kuolleiden henkilöiden seurauksena; 

(3) Julkisille laitoksifle, poliisille sekä vakuutusyhti-

öille liikenneonnettomuuksista aiheutuneet hallinnolljset kus- 

tannukset; 
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(4) Tavaroiden ja palvelusten kokonaistuotaimossa tapah-

tuva nettovähennys liikeimeonnettomuuksissa loukkaantuneiden 

ja kuolleiden tuottavuuden menetyksien muodossa. Kuolemaan 

johtavissa ormettomuuksissa otetaan tuottavuuden menetyksien 

vähennyseränä huomioon tavaroiden ja palvelusten kokonaisarvo, 

joka muissa tapauksissa olisi mennyt kulutukseen. 

3. Liikenneonnettomuuksien aiheuttama taloudellinen menetys 

Tie- ja vesirakennushallituksessa suoritettujen tutkimus-

ten 1)miaan on päädytty taulukon 1 mukaisiin rahallisiin me-

netyksiin kohdan 2. ryhmien (1) - (4) osalta. Kun otetaan huo-

mioon onnettomuuksien keskimääräinen onnettomuusaste saadaan 

yhden onnettomuuden keskimääräiseksi kustannukseksi v. 1965 

n. 3 900 mk. Samojen tutkimusten mukaan on laskettu, että ko. 

kustannusten vuosittainen nousu on n. 3 %, mikä merkitsee, 

että esim. v. 1990 voidaan laskea vastaavan kustannuksen ole-

van n. 9 250 mk. Käyttämällä perusarvona v. 1965 voidaan jon-

kun määrätyn vuoden keskimääräinen onnettomuus laskea 

3 900 x (1 + 3n 

n = vuosia ajankohdasta 1965. Taulukon 1 kustaimusarvoille las-

ketaan vuosittainen nousu siten, että se on kuolemantapauksen, 

invaliditeetin ja loukkaantumisen osalta 4 %, muiden erien 

osalta 3 %. 

i) Tutkimusta selostettu tarkemmin artikkelissa: 
Ossi Rahkonen: Liikenneolmettomuuskustaimukset Suomessa 

v. 1962, Tielehti 1965:6 - 7. 
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4. Onnettomuusfrekvenssi tie- ja liikermeolosuhteista riippuen 

Kun liikenneonnettomuuden keskimääräinen kustannus on 

kyetty kohdan 3. perusteella laskemaan, on kokonaiskustannus-

ten laskemisen edellytyksenä, että tunnetaan onnettomuuksien 

lukumäärä tutkittavan parannushankkeen osalta. Parannushanke 

voi olla kokonainen tieosa tai pistekohtainen parantamistoi-

menpide, yleisimmin risteys tai muu vastaava liikenteellisesti 

vaarallinen element -ti (liian lyhyt näkemäväli, kapea silta 

ym.). 

4.1 ?arantamishankkeen tieosa 

Mikäli kysymyksessä on kokonainen tieosa ei parantamis-

toimenpiteen kannattavuutta voida kuin osaksi perustella lii-

kenneonnettomuuskustannuksissa saavutettavan säästön avulla. 

Tämä johtuu siitä, että onnettomuuksien muodostuminen voidaan 

useimmissa tapauksissa kohdistaa tiettyihin pisteisiin, joita 

tieosaa kohden ei ole kovinkaan useita. Tästä on seurauksena, 

että onnettomuuskustam-iusten osuus tieosan vuotuisista pääoma-, 

kunnossapito- sekä liikenteen ajokustannuksista on verraten 

pieni. Laskentamenettelyä on yksityiskohtaisemmin selostettu 

tvh:ssa laadituissa ohjeissa tieinvestointjlaskelmien suoritta-

miseksi. Koska tässä esityksessä keskitytään pistekohtaisten 

pararmustoimenpiteiden tarkasteluun riittänee lyhyt selostus. 
on/ En. ohjeissa 111kenneonnettomuuskust , ukset sisällytetty ajo- 

neuvo- ja aikakustannusten ohella ns. ajokustannustaulukoihin, 

joista on suoraan luettavissa ajokustamiusten suuruus kun tun-

netaan tien poikkileikkaus, päällyste, mäkisyys, kaarteisuus, 

tuntiliikenne sekä ajankohta. Onnettomuuskustarmukset on las-

kettu seuraavasti. Kullekin tietyypille ja liikennemäärälle on 
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pääasiassa ulkomaisten tutkimusten perusteella laskettu lii-

kenneonnettomuusfrekvenssi, ts. kuinka monta onnettomuutta ta-

pahtuu vuodessa 100 milj. ajoneuvokilometriä kohden. Kun tim-

netaan tieosan liikenne sekä keskimääräinen onnettomuuskustan.-

nus eri ajankohtina voidaan onnettomuuskustannus laskea ajo-

neuvokilometriä kohden. Oheinen esimerkki valaisee edellä esi-

tettyä. Tutkitaan mikä on ns. rakentamattoman 2-kaistaisen 

tien liikenneonnettomuuskustannus ajoneuvokilometriä kohden 

v.1990. Liikenne on 1 000 KVI/(kpl) sekä laskettu frekvenssi-

luku 550. Kustannus saadaan tällöin suoraan kertomalla frek-

venssiluku keskimääräisellä onnettomuuskustannuksella mainit-

tuna ajankohtana sekä jakamalla saatu luku ajosuoritteella: 

25 	550 390 000 (1 + 	x 	= 5.07 p/ajon.km. 

Taulukko 1 Eri tyyppisten liikennevahinkojen keskimääräinen 

kustannus Suomessa v. 1965 

Ryhmä 

Kuolemantapaus 

- kaikki henkilöt 

- lapset alle 15 v. 

- nuoret 15 - 29 v. 

- henkilöt yli 29 v. 

Keskimääräinen kustannus, mk 

21 900 

24 900 

30 800 

17 000 

Invaliditeetti 

Loukkaantune e t 

Ajoneuvo j en materiaali- 

vahingot 

Sairaalakustannukset 

Hallinnollise -t kustannukset 

Keskimääräinen kustannus keski-
määräistä onnettomuutta kohti 

12 000 

700 

2 600 

145 

160 

3 900 
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Taulukosta 1 on luettavissa keskimääräinen liikenneonnet-

tomuuskustannus eri onriettomuustapauksissa. Näitä arvoja käyt-

täen on mandollista laskea kuinka suuri on kokonaiskustannus 

eri tyyppisissä liikenneonriettomuuksissa. Jos esimerkiksi kak-

ei moot -toriajoneuvoa on osallisena liikenneonnet -tomuudessa, 

kuten normaalisti on asianlaita, oli kokonaiskustannus v.1965 

n. 5 200 mk. Jos sitäpaitsi yksi henkilö 15 - 29 v. kuolee, 

2 loukkaantuu lievästi sekä yksi tulee invaliidiksi oli kus-

tannus vastaavien laskelmien mukaan n. 49 400 mk, menetys on 

siis tässä tapauksessa jo tuntuva. Esimerkin konkretisoimisek-

si voidaan todeta, että kansantaloudessamme tämä merkitsee 

reaalisestj n. 10 miestyövuoden nettopanosta, joka siis mene-

tetään muutamassa sekunnissa. Epäilemättä näin suurien mene-

tysten välttämiseksi on kannattavaa suorittaa eräissä tapauk-

sissa suhteellisen huomattaviakin investointeja. Tätä kysymys- 

tä käsitellään jäljempänä. 

Vastaava kustannus tietyypille 10/7 on 

390 000 '1 + 3\25 	220 
x - = 2.03 p/ajon.km. 

Jos rakentamaton tie edustaa vanhaa tietä sekä tietyyppi 

10/7 parantamisvaihtoehtoa, voidaan todeta tien parantamisella 

saavutettavan v. 1990 kilometriä kohden seuraavan suuruinen 

säästö liikenneomlettomuuskustu-lfluksissa (liikenne 1 000 KVL, 

kpl): 

365 x 1 000 x (5.07 - 2.03) - 11 096 mk/km 

Laskentamene -ttely on siten verraten karkea, mutta antaa 

suuruusluokaltaan oikeita tuloksia. Näl -täkään laskelmia ei ole 

tarpeen suorittaa, koska ne on valmiiksi laskettu em. ajokus-

tannustaulukoissa kaikille niissä esitetyille yhdistelmifle. 
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Eräitä erityiskysyrnyksiä, kuten liikenteen vaihtelumuotoja se-

kä liikenteen koostumusta ei ole toistaiseksi riittävästi tut-

kittu onnettomuusfrekvenssejä laskettaessa. 

4.2 

Kun tarkastellaan pistekohtaista parantamishanketta voi-

daan onnettomuuskustannukset laskea huomattavasti tarkemmin 

samalla kun niiden merkitys parantamistoimenpiteen kannatta-

vuutta arvostettaessa on usein ratkaiseva. Liikenneonnetto-

muuksien lukumäärä sekä laatu voidaan rekisteröidä yksityis-

kohtaisesti kussakin tapauksessa erikseen, joten kohdan 4.1 

mukaisen liikenneonnettomuusfre]venssjluvun käyttäminen on 

tarpeetonta, mikä luonnollisesti merkitsee laskelmien tark-

kuusasteen lisääntyvän. 

Periaatteessa tulisi laskelmien suorittajari käytössä olla 

yhtä pitkälle eritellyt kustannustiedot kuin liikenneonnetto-

muuksien laadun tilastollinen rekisteröinti. Tämä ei kuiten-

kaan ole käytännössä mandollista, koska kustannusten muodostu-

minen on verraten monimutkainen prosessi eikä niitä ole mandol-

lista määrätä onnettomuuspaikalla kuten muita tietoja. Tästä 

syystä käytetään kohdan 3. mukaisia keskimääräisiä kustannus- 

arvoja ottaen kuitenkin huomioon, että raskaan ajoneuvon 

(kuorma-, linja- tai vastaava auto, juna) ollessa toisena osa-

puolena tai ainoana onnettomuuden aiheut -tajana ovat materiaali- 

vahingot tämän osalta kolminker -taiset (v. 1965 = 3 x 2 600 mk 

=7 800 mk). 

Taloudellisten vertailulaskelmien suorittamiseksj tulisi 

liikenneomiettomuuksista rekisteröidä pistekohtaisten paran-

tamishankkejden osalta seuraavat tiedot: 
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(1) onnettomuuksien lukumäärä vuodessa; 

(2) materiaanvahinkojen lukumäärä (osalliset ajoneuvot) 

(3) loukkaantuneiden lukumäärä, joista erikseen 

(4) pysyvään invaliditeettiin johtaneet 

(5) kuolemantapausten lukumäärä, ikäjakautuma rekiste-

r ö i den 

Jotta ennusteen laatiminen olisi mandollista tulisi ii-

säksi mandollisuuksien mukaan selvittää onnettomuuksien al-

kaisempi kehitys kunkin osaryhmän osalta erikseen. 

On luonnollista, että rekisteröinti voidaan suorittaa ai-

noastaan nykytilanteen osalta. Missä määrin parannushanke tu-

lee vähentämään onnettomuuksia on kuitenkin keskeinen kysymys 

kalmattavuuslaskelmjen lopputulosten kannalta. Tämä on suun-

nitteluongelma, johon ei tässä yhteydessä ole mandollista an-

taa vastausta, vaan se on kussakin tapauksessa erikseen riip-

puvainen parannustoimenpi -teiden laadusta. Ainakin teoriassa 

nämä voivat olla sellaisia,et -tä niillä voidaan kokonaan pois-

taa onnettomuudet ja tämähän on liikenneturvallisuustyön ylei-

senä päämääränä. Selvimpiä tapauksia ovat rautateiden tasoris-

teysten korvaaminen eritasoris -teyksillä, jolloin voidaan mel-

koisella varmuudefla ennustaa, että onnettomuuksia ei tämän 

jälkeen enää tapandu. Usein on osatekijöitä kuitenkin niin 

monta, että ei ole mandollisuuksia poistaa kaikkia samanaikai-

sesti. Tällöin voidaan olettaa, että kaikki ne onnettomuude -t 

vähenevät, joiden muodostuinistekijät poistetaan suoritettavil-

la parannUstoimenpiteillä (esim. vastakkaisten liikennevjr -to-

jen yhteentörmäykset rakennettaessa karre 2-ajorataiseksi ku-

ten eräissä Euroopan maissa on tehty). 

Taloudellisten laskelmien suorittaminen edellyttää myös, 

että 	 tuleva kehitys tarkastellussa 
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pisteessä kyetään ennustamaan sekä nykytilanteen että paranta-

misvaihtoehdon osalta. nnusteajanjaksona on tällöin, kuten 

muissakin tieinvestoinneissa 20 vuotta, mikä voidaan katsoa 

investointien taloudelliseksi käyttöiksi. Näiden ennusteiden 

laatiminen ei myöskään kuulu tämän esityksen piiriin. Yleise-

nä toteamuksena on kuitenkin, että onnettomuudet kasvavat suia-

teellisesti liikennettä voimakkaammin pienillä liikennemääril-

lä kunnes saavutetaan piste, jolloin liikenne alkaa ruuhkau-

tua. Tällöin on havaittavissa, että onriettomuudet vähenevät 

kunnes liikenne kokonaan pysähtyy täydellisen liikenneruuhkan 

johdosta. On luonnollista, että tällöin ei liikenneonnetto-

muuksia enää tapandu. Toistaiseksi on hyvin vähän käytettävis-

sä tutkimustuloksia, joita voitaisiin käyttää ennusteita laa-

dittaessa. Tämän vuoksi voitaisiin karkeana likiarvoenriustee-

na käyttää liikenteen yleisen kasvun mukaista liikenneonnetto-

muusennustetta. Suunnittelijan on kuitenkin tältä osin pyrit-

tävä mandollisuuksien mukaan ennusteiden tarkentamiseen käy-

tettävissä olevien tilastotietojen perusteella. 

5. Kannattavuuslaskelmien suorittaminen 

Seuraavassa tarkastellaan kannattavuuslaskelmien suorit-

tamista pistekohtaisten parantamishankkeiden osalta. Tällöin 

edellytetään, että laskelmien suorittajan tiedossa ovat: 

- 	(1) Eri tyyppisten onnettomuuksien keskimääräinen kustan- 

nus (kohta 3. ja 4. edellä); 

(2) Kohdan 4. mukaiset tiedot onnettomuuksista sekä nyky-

tilanteen että parantamisvaihtoehtojen osalta; 

(3)Näiden onnettomuuksien todennäköinen tuleva kehitys 

2O-vuotisajanjaksona; 

(4) Parantamisvaihtoehtojen rakentamiskustannukset, 
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5.1 Laskentamenete]jnä 

Laskentamenetelmä on sama kuin yleensäkin tieinvestoin-

tien osalta. Kannattavuus lasketaan seuraavasti: 

(1) Nykytilanne valitaan 0-vaihtoehdoksi, johon paranta-

misvaihtoehtoa tai -vaihtoehtoja verrataan. 0-vaihtoehdon lii-

kenneonnettomuusk1stannukset ovat 

= a0 t + b0  

y0 = liikenneo1mettomuug1sta.nnukset valittuna vuonna; 

a0 = liikenneonnettomuuslcustannusten keskimääräinen vuotui-
nen nousu investointiajanjakson aikana; 

t = aika vuosia suunniteflusta parantalilisajankohdasta; 

= liikenneonnettomuugstam1ukset suunniteltuna paran -ta-
misajankohtana (y 0  = b0 , koska t = o). 

(2) Vastaava yhtälö saadaan parantamisvaihtoehdolla 1 : 

y1 = at + b 1  

(3) Vuosittainen kustannussäästö voidaan tällöin laskea 

O-vaihtoehdon suhteen: 

y = y0 - y1  = (a0 - a 1 )t + (b0  - b 1 ) = at + b 

a = keskimääräisen vuotuisen säästön nousu investoin -tiajan-
jakson aikana 

b = säästö laskettuna paran -tamjsvuotena 

(4) Liikenneonnettomuuksien poistamiseksi vaihtoehtoon 1 

suoritetun inv-estomnnjn K 1  tulee olla yhtä suuri kuin 

vuosittaiset kustannussäästöt investointiajanjakson 
aikana diskon -tattuna nykyarvoon sisäisellä korolla r: 

a+b+2a+b +...+na+b 	= 	: at+b 
= 1 + r (1 + r) 2 	(1 + r) 	t=1 (1 + r )t 

r'i = investoin-tiajanjakson pituus = 20 vuotta 
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Edellinen yhtälö voidaan kirjoittaa muotoon 

20 a t+1 

- 	b 	t=1 (1 + r )t 

joka voidaan ratkaista tvh:n tieinvestointilaskentaohjeiden 

yhteydessä olevia sisäisen koron taulukkoja käyttäen. Tauluk-

kojen käytön ainoana edellytyksenä on, että tunnetaan osamää- 

rät 	ja 

5.2 

Seuraavassa pyritään pistekohtaisten parantamishankkei-
a/ 

den kann'ttavuutta tutkimaan pelk.stään liikenneonnettomuuskus-

tannuksjssa saavutettavilla säästöillä. On todettava, että 

muut ajokus -tannukset (ajoneuvo- ja aikakustannukset) saatta- 

- 	vat eräissä tapauksissa parantamisvaihtoehtojen osalta päin 

vastoin osoittaa nousua; esim. tasoristeyksen korvaaminen eri-

tasoliittymällä. Näitä kustanriuseriä ei laskelmissa kuitenkaan 

oteta huomioon näissä laskelmissa. 

5.2.1 Esimerkki 1 

Tarkastelun kohteena on rautatien tasoristeys, joka on 

harkittu korvattavaksi eritasoristeyksellä siinä tapahtunei-

den onnettomuuksien johdosta. 

Onnettomuuksien lukumäärä oli havaintoruotena 1965 kaik-

kiaan 4, joissa kaikissa oli toisena osapuolena juna. 

Toisena osapuolena oli kandessa tapauksessa henkilöauto 

sekä kandessa kuorma- ja linja-auto. 

Onnettomuuksissa loukkaantui kaikkiaan 17 henkilöä sekä 

2 sai pysy-vään invaliditeettjin johtaneita vammoja. 



4.- 

Onnettomuuksien seurauksena kuoli yhteensä 3 henkilöä, 

joista 1 alle 15 v. lapsi, 1 15 - 29 v. nuori sekä 1 aikuinen 

(yli 29 v.). Käyttäen hyväksi edellä esitettyjä keskimääräisiä 

kustannusarvoja saadaan tarkastellussa tapauksessa kokonais-

liikenneonnettomuuskustaukseksj v. 1965: 

1. Materiaalivahingo -t 

- 6 x 7 800 mk 

-2x2 600 " 	52000mk 

2. Loukkaantuneet 

- 17 x 700 	11 900 mk 

3. Invaliditeettj 

-2x12000 	24000mk 

J 
	

4. Kuoleman -tapaus 

- 1 x 24 900 

- 1 x 30 800 

- 1 x 17 000 	72 700 mk 

5. Sairaalakus tannukse t 1 ) 

- 22 x 145 	 3 190 mk 

6. Halljnnolljset ku s tannukse t 2 ) 

- 30 x 160 

168 590 mk 

Laskettu parantamisajankohta on v. 1965, jolloin nykyinen 

tasoristeys on korvattu eritasoristeyksellä. Muita parantamis-

vaihtoehtoja ei ole. Parantamistoimenpiteen seurauksena on las-

kettu, että onnettomuuksia ei enää aiheudu. 

kohdat 2 + 3 + 4 
kohdat 1 + 2 + 3 + 
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Nykyisen tasoristeyksen osalta on laskettu onnettomuuk-

sien lisääntyvän laskenta-ajanjaksona 1965 - 1985 liikenteen 

kasvun suhteessa, liikenteen kasviikertoimen ollessa em. ajan-

jaksona n. 4.0. Liikenneonnettomuuskustannuksissa tapahtuu li-

säksi vuotuinen 3 %:n nousu, jolloin ne esim. v. 1985 ovat 

tarkastellun tapauksen osalta: 

3 \ 20 4.0 x 168590 x (1 + 	= 1 217 220 mk 

Soveltamalla kustannussäästöyhtälöä 

y=y0 -y 1  =(a0 -a 1 )t+(b0 -b 1 )=at+b 

saadaan 

y = 52431 • t + 168590 

Eritasoristeyksen rakentamiskustannusten on laskettu ole-

van korkokustannuksineen 1,0 milj, mk (K 1 ). 

Etsi -tyiksi osamääriksi saadaan 

1(1 	1000000 
16890 = 

a 	52431 	- 
= 168590 - .31 

Korkotaulukkoja käyttämällä saadaan sisäisen koron r ar-

voksi: 

r = 37 % 

- 	Tulos osoittaa, että parantamishanke on taloudellisessa mie- 

lessä erittäin kannattava. Kannattavia ovat kaikki hankkeet, 

joiden sisäinen korko ylittää 7 1/2 %. 

5.2.2 Esimerkki 2 

Toisena tarkastelun kohteena on kanden päätien risteys, 
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joka on osoittautunut liikenneturvallisuuden kannalta vaaral-

liseksi. Parantamisvaihtoehtoja on kaksi: (1) eritasoliitty-

män rakentaminen; (2) tasoristeyksen säilyttäminen, mutta va-

rustaminen liikennevaloilla. 

Liikem-leonnettoinuuksien lukumäärä oli nykyisessä riste-

yksessä havaintovuotena 1965 9, joista viidessä oli kumpana-

km henkilöauto, kandessa henkilöauto ja kuorma-auto, yhdessä 

henkilöauto ja jalankulkija sekä yhdessä linja-auto ja jalan- 

kulkija. 

Liikenneonnettomuuksissa vaurioitui siten 13 henkilöau-

toa sekä 3 raskasta ajoneuvoa. 

Loukkaantuneita oli kaikkiaan 8, yksi johti pysyvään in-

validiteettiin sekä yhdessä kuoli alle 15-vuotias lapsi. 

Parantamisvaihtoehdon 1 toteuttamisen johdosta voidaan 

onnettomuuksien laskea vähenevän siten, että onnettomuuksia 

sattuisi kaikkiaan 3, joista kandessa olisi kumpanakin osa-

puolena henkilöauto sekä yhdessä henkilöauto ja kuorma-auto. 

Loukkaantumisja sattui kaikkiaan 4. Parantamjsvajhtoehdon osal-

ta saavutettaisjin siten onnettomuuksien sekä lukumäärällmnen 

että laad.ullinen aleneminen. 
olettaa 

Parantamisvaihtoehdon 2 toteuttamisen johdosta voidaan / 

onnettomuuksien laskovan samassa määrin kuin vaihtoehdon 1 

osalta. 

Tämän vaihtoehdon toteuttamisen seurauksena aiheutuu lii-

kenteelle kuitenkin lisääntyneitä ajokustannuksia, koska odo-

• 	tusajat risteyksessä pitenevät. 

Vaihtoehdon 1 rakentamiskustannukset ovat 

1C1  = 1 200 000 mk 

sekä vaihtoehdon 2 

= 200 000 mk 
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Kummankin vaihtoehdon saavutettu toteuttamisajankohta on 

v. 1970. Nykytilanteen osalta (0-vaihtoehto) ovat liikenneon-

nettomuuksien kokonaiskustannukset esimerkin 1 mukaisesti las-

kettuina v. 1965: 

105 310 mk 

Vastaaviksi kustaxmuksiksi saamme vaihtoehtojen 1 ja 2 

osalta mainittuna vuotena: 

25 780 mk 

Vaihtoehdon 2 osalta tulee kustannuseräksi lisäksi las-

kea ajoneuvojen lisääntyneet odotusajat, jotka keskimäärin 

ovat 25 sek/ajoneuvo. Kun risteyksien kautta kulkevien ajo-

neuvojen lukumäärä oli v. 1965 5 500 KVL-kpl/vrk sekä painoi-

tettu ajanarvo 4.50 mk/h saamme aikakustannukseksi 

Myös näiden kustannusten lasketaan nousevan liikenteen 

kasvun mukaisesti lisättynä ajan arvon 4 %:n vuotuisella kas-

v-ulla. Liikenteen kasv-ukerroin on ajanjaksolla 1965 - 70 = 

1.6 sekä ajanjaksolla 1970 - 1990 = 2.6. 

Voimme laskea kunkin vaihtoehdon kustannukset v. 1970 ja 

1990: 

= 1.6 x 105 310 x (1 + --- 	195 332 mk ioo" 

3 25 09Q  = 4.2 x 105 310 x (1 + 	= 926 083 mk 

1 7Q  = 1.6 x 25 780 x (1 + ..)5 = 47 817 mk 

3 25 190 = 4.2 x 25 780 x (i + 	= 226 706 mk 



- 52 - 

270 = 1.6x[25 780 x (1 + 	+ 64 800 x (1 + T?5 ) I 
= 173 959 mk 

4 25 290 = 4.2x25 780 x (1 + 3)25 + 64 800 x (1 + 	) 

952 239 mk 

Soveltamalla esimerkin 1 mukaista kustannussästöyhtälöä 

saamme vaihtoehtojen osalle 

Vaihtoehto 1 

y = y0 - 	= ( a0  - a 1 )t + (b0  - b 1 ) 	at + b 

y = 24093 x t + 147515 

Vaihtoehdofla 1 saamme siten 

K 1200000 
- 147515 = 8.13 

a_24093 

	

- 147515 	0.16 

r = 22.1 % 

Vaihtoehto 2 

Vastaavasti saadaan vaihtoehdolla 2 

y = -2376 x t + 21373 

K 200000 21373 = 9.36 

_ 2376 

	

b - 21373 	0.11 

r.f 8.7 % 

Voimme todeta, että vaihtoehto 1 on taloudellisesti kan-

nattava. Vaihtoehdolle 2 sen sijaan on ominaista, että, tekijän 

a arvo muodostuu negatiiviseksi, huolimatta siitä, että säästöä 

saavutetaan alkuvuosina (b pos.). Tämä merkitsee, että vaihto- 
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ehdolla 2 ei voida saavuttaa pysyviä parannuksia aikaan, vaan 

tilanne huononee myöhemmässä vaiheessa. Tämä on ominaista kai-

kille niille investoinneille, jotka määrältään ovat riittä-

mättömiä. Yleensä osoittautuvat sellaiset paranriustoimenpi-

teet, jotka ovat luonteeltaan pysyviä ajan mittaan muita edul-

lisemmiksi. Tässäkin tapauksessa on vaihtoehto 1 vaihtoehtoa 

2 epäed.ullisempi, mutta investointiajanjakson lopussa tilanne 

on päinvastainen. Tämä osoittaa, että yleensä on pyrittävä 

välttämään tilapäisratkaisuja. Tosin näitä on usein suoritet-

tava, koska käytettävissä olevat varat ovat riittämättömät. 

Tällöin voidaan edetä asteettaisia parannustoimenpiteitä suo-

rittamalla. Usein tätä saattavat puoltaa myös eräät käytärmöl-

liset syyt sekä suunnitelmien muodollinen käsittely. Pienem-

mät liikenneteknilliset parannustyöthän voidaan suorittaa 

tvh:n puitteissa, ilman että niitä olisi tarpeen lähettää mi-

nisteriön vahvistettaviksj. 

6. Lopputoteamuksia 

Edellä esitetyn tyyppisiä laskelmia on mandollista suo-

rittaa kaikkien parannustoimenpiteiden taloudellisuuden arvos-

telemiseksi. Tärkeimpiä ovat tällöin ne lähtöarvot, joita las-

kelmissa käytetään. Näiden määrittely tuottaa, kuten edellä on 

todettu myös suurimmat vaikeudet. Laskentamenetelmän soveltami-

sen kannalta taas on tärkeintä, että kyetään määräämään osa- 

määrät 

13 	ja 
	a 

mikä on suhteellisen helppoa sen jälkeen kun kustannukset on 

laskettu kullekin vaihtoehdofle. 

Jossain määrin laskelmia voitaisiin nopeuttaa laatimalla 
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käyrästöjä eräille tyypillisille tapauksille kuten rautatien 

tasoristeykset. Tämä ei kuitenkaan ole ollut kirjoittajan mah-

dollisuuksien rajoissa, koska tilastollisesti riittävän laajo-

ja lähtötietoja ei ollut käytettävissä. Lopuksi korostetaan, 

että esitetyt esimerkit ovat verraten yleispiirteisiä. Suun-

nittelijasta riippuu, miten pitkälle hän haluaa laskelmissa 

mennä. Vaihtoehtoisia menettelytapoja on useita ja aina voi-

daan periaatteessa saavuttaa määrätty konkreettinen lopputu-

los. 
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Tstoins. Olavi Kolu 

LEV1IDYS- JA PYSiXÖIMISALUEIDEN SUUNNITTELUSTA 

1. Levähdys- japysököiuisalueiden tarkoitus 

Levähdys- ja pys köimisalueita rakentamalla pyritään pa-

rantamaan liikenneturvallisuutta ja lisäämään matkailijoider 

uukavuutta. 

1 . 1 Liikenne turvallisuus 

Matkailu- ja tavaraliikenteen voimakkaasti lisääntyessä 

naanteillönne esiintyy yhä enemmän tarvetta tilapäiseen pysä-

köintiin. Yhtämittainen, pitkä automatka rasittaa erityisesti 

kuljettajaa. Jos ajamista jatketaan väsynystilasta huolimatta, 

on oma ja toisten tiellä liikkuvien turvallisuus asetettu uhan-

alaiseksi. Jo tieliikenneasetuksemme 10 § kieltää ajoneuvon 

kuljettauisen väsynystilassa sekä ajoneuvon luovuttamisen täl-

laisessa tilassa olevan henkilön kuljetettavaksi. 

Jotta tilapäinen pysftköiminen puolestaan ei aiheuttaisi 

vaaraa liikenteelle, ei ajoneuvoa saisi maantiellä pysäköidä 

ajoradan reunaan. Koska kuitenkin tarvittavia alueita meillä 

on toistaiseksi hyvin vähän, ei ajoradan reunaan pysäköity au-

to maanteillämme ole kovinkaan harvinainen näky. Mutta niinpä 

eivät myöskään onnettouuudet, jotka on luokiteltu ryhmään 'ajo 

pysäköityyn tai seisotettuun ajoneuvoon", ole harvinaisia. Nä- 

mä onnettomuudet ovat viime vuosina käsittäneet noin 10 % naas-

satame kaikista poliisin tietoon tulleista liikenneonnettouuuk-

sista (taulukko 1). Tosin on huomattava, että tähän ryhmään 

kuuluvat myös risteyksissä sattuneet peräänajo-onnettouuudet. 

Kaupungissa ajoradan reunaan pysäköiminen voidaan katsoa nor-

maalitilanteeksi. SikB.i on uielenkiintoisempaa tarkastella 

vastaavia onnettouuuslukuja erikseen maalaiskuntien osal- 
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ta. Havaitaan, että maalaiskunnissa noin 7 % kaikista onnet-

tomuuksisa on mainitun laatuisia (taulukko 1). 

Koko maa 	Maalaiskunnat 
Vuosi 	 -_--_--- 

	

kpl 	kpl 	
: 

1960 	• 2311 
	

10.5 
	

588 
	

6.7 
1961 
	

2637 
	

10.5 
	

691 
	

6.9 
1962 	2966 

	
10.4 
	

867 
	

7.5 
1963 
	

2847 
	

9.7 
	

869 
1964 	2962 	9.4 	859 	6:5 

L 1965 	 3599 	9.7 	1044 	1 	6.7 

Taulukko 1. Ajot pys'k6ityyn tai seisotettuun ajoneuvoon. 

Kun lisäksi otetaan huomioon, että monia onnettomuuksia 

on sattunut sen takia, että on ajettu väsuneenä sopivien py-

säköimismandollisuuksien puuttuessa, voitaneen olla yksimie-

lisiä siitä, että teiden varsille pitäisi rakentaa erityisiä 

pysäkiimis- ja levähdysalueita. 

1.2 

Liikenneturvallisuuden parantamisen lisäksi tulee pysäköi-

misalueiden samalla palvella mandollisimman hyvin matkailijoi-

den tarpeita. Tässä mielessä varsinkin levähdysalueiden eijain-

tipaikat on valittava huolella. Matkailijoille on pyrittävä 

tarjoamaan tilaisuus hetkoksi pysähtyessään nauttia kauniis- 

ta maisemasta. Niinikään liikenteen aiheuttamat haitat (melu, 

pöly, pakokaasut) on pyrittävä eliminoimaan, jotta lepo ja 

virkistäytyninen todella on mandollista. Pysäköimis- ja le-

vähdysalueiden yhteyteen voidaan ajatella myös sijoitettavak-

si erilaisia palvelulaitoksia, jolloin matkailijoiden palvelu 

tulee tehostetummin hoidotuksi. 
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2. Alueiden hankkiminen 

Yleisistä teistä annettuun lakiin 9.81963 tehty tarkistus 

tekee mandolliseksi alueen varaamisen valta tai kantatien lii-

tännäisalueena tien käyttjien lepoa ja ravitsemista taikka 

ajoneuvojen huoltoa varten. TäLlä lisäys tekee mandolliseksi 

rakentaa valta- ja kantateiden varsille levähdysalueita. Jo 

ennestään on tiehen kuuluviksi luettu tiehen välittömästi 

liittyvät pysäköimisalueet ja pysähtymispaikat sekä tien lii-

täimäisalueina tien käyttäjien tarpeeseen varatut yleiset py--

säköimisalueet. 

Milloin kysymyksessä on u u d o n t i e n r a k e n t a-

minen tai vanhan tien parantaLai- 

n e n, tulisi levähdys- ja pysäköimisalueiden sijoitusmandol-

lisuuksien alustava tutkiminen tapahtua jo tiesuunnitelman 

laatimisen yhteydessä, jolloin niihin tarvittaviin liitännäis-

alueisiin voitaisiin saada tieoikeuskin samalla kuin varsinai-

seen tiealuoeseen. Tällöin voitaisiin hyvissä ajoin ottaa yh-

teyttä kaavoitus- ja rakennusviranomaisiin sekä retkeily- ja 

kotiseutulautakuntiin. Näin olisi myöskin mandollista varata 

edelleen tietarkoituksiin liikenteestä pois jäävät vanhat 

tienpätkät sekä alueet, jotka joudutaan joka tapauksessa lu-

nastamaan kuten vastapenkereet, ylijäämänassojen kaatopaikat, 

työmaatukikohdat ja sorakuopat. Näiden alueiden hankinta ei 

vaadi lisäkustannuksia, mutta maisemallisesti ne yleensä ei-

vät ole kovin houkuttelevia. Tiehen välittömästi liittyvät v-

häiset pysäköimisalueet voidaan suunnitella ja toteuttaa tie-

suunnitelman yhteydessä normaalissa järjestyksessä. 

Levöhdys- ja pysäköimisalueiden suunnittelussa tulee ai- 

nakin toistaiseksi yleisin tapaus olemaan r a k e n n c t u a 
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t i e n v a r r e 1 1 e sijoitettava alue. Tällöin tarvitta-

van alueen hankkinisessa on erilaisia mandollisuuksia. Alueen 

hankkimisesta voidaan tehdä sopimus suoraan maanomistajan 

kanssa (tielain 25 §). Toinen mandollisuus on hakea lääninhal-

litukselta lupaa liitännäisalueen muodostamiseen Tällöin lu-

van saannin edellytyksenä on, ettei siitt. kiinteistölle ai-

heudu huomattavaa vahinkoa tai haittaa. 

Lunastusmenettolyssä on huomattava olemassaolevan kas-

villisuuden hankkiminen uaapohjan mukana. Ellei kasvillisuu-

den säilyttäLaisestä ole sovittu hyvissä ajoin, saattaa maan-

omistaja hakata alueen paljaaksi niin kauan kuin se vielä on 

hänen hallussaan. Tällöin erityisesti levähdysalueesta kyseea-

ollen saatetaan menettää hyvinkin huomattavia viihtyisyysar-

voja ja suurella vaivalla joudutaan hankkimaan uudelleen ccl-

laista, joka olisi jo ollut valmiina. 

5. Nykyiset levähdys- ja pysäköimisalueet 

Tvh on kirjeellään kehottanut piirikonttoreita rakonta-

maan teiden varteen pysäköimisalueita. Ilmeisesti käyttöva-

rojen puutteen takia piirikonttorit eivät kovin innokkaasti 

ryhtyneet tätä kehoitusta noudattamaan. Eräiden peräänajo-on-

nettomuuksien johdosta, jotka aikanaan herättivät paljon huo-

miota, tvh katsoi aiheelliseksi huomauttaa piirikonttoroille, 

että aikaisemmin annettua kehoitusta tulisi viipymättä käy-

tännössä noudattaa. Piirii:onttorit ovatkin viime vuosina al-

kaneet ottaa levähdys- ja pysäköimisalueiden tarpeellisuuden 

huomioon varsinkin uusia teitä rakentaessaan. Kyseisiä aluei-

ta on tiettävästi rakennettu jo useimpien piirien toimesta. 
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Usein alueita on rakennettu ajorataan välittömästi liit-

tyville tasanteille. Tien oikaisun yhteydessä syrjään jäänoi-

tä. vanhoja tienosia on myös käytetty jonkin verran hyväksi. 

Nämä alueet täyttävät pinta-alansa puolesta pysäköimisalueil-

le asetettavat vaatimukset. Käytännössä näistä on kuitenkin 

pyritty tekemään myös levändysalueita sijoittamalla niille 

pöytä-penkkiyhdistelujä ja roskakoreja. Tulos ei ole tyydyttä-

vä, koska levähdysalueen oleskelutila pitäisi sijaita erillään 

pysäköi]nisalueesta ja ajoradasta. Alueiden siisteyden säilyt-

täminen näyttää myös tuottavan vaikeuksia. Havaintojen perus-

teella tuntuu jätteiden leviäminen johdonmukaisesti tapahtuvan 

alueilla, joita ei jatkuvasti pidetä kunnossa. Syy on osaksi 

myös siinä, ettei roskakoreja tyhjennetä riittävän usein. 

4. Ohjeet levähdys- ja pysäköiisaluejden suunnittelista 

Teknillistaloudellj.nen toimisto laatu parhaillaan ohje- 

luonnosta leväldys- ja pysäköimisalueiden suunnittelusta. Vaik-

ka työ vielä onkin kesken, voidaan tarkastella ohjoluonnokseen 

sisältyviö. periaatteita. LiitteissLi. on eräitä esimerkkejä le-

vähdys- ja pysäköimisalueiden järjestelyistä. 

4.1 

4.1.1 Tarkoitus ja paikan valinta 

Levähdysalueet ovat tien käyttäjillo tarkoitettuja vb.häi-

siä ulkoilualueita, joissa oleskelu saattaa kestää muutaman tu:-

nin ajan. Niiden tarkoituksena on sijaintinsa ja näkövaikutol-

mansa avulla houkutella väsyneitä ajajia sekä raatkailijoita 

poistumaan tieltä, pysäköimään ajoneuvonsa ja siirtyään jok- 
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sikin ajaksi tien välittiuässä läheisyydessä sijaitsevalle 

kauniille näköalapaikalle tai nauttii:man oväitään tuulolta 

ja pilyltä suojatussa paikassa 

Levähdysalueiksi valitaan yleensä luonnonkauniita paik-

koja mieluimmin vesistön varrelta. Luvähdysalue sopii luonnos-

taan usein jonkin historiallisen tai geologisen muistonorkin, 

luonnonnähtävyydon, kauniin sillan, uivaraiman yms. yhteyteen. 

Tien oikaisun yhteydessä sivuun jääneet tienpätkät ja niiden 

varsialueet soveltuvat eräissä tapauksissa levähdysalueen ra-

kentamiseen (liite 1). Sanoin voidaan harkita entisen sorakuo-

pan kunnostanista levähdysalueeksi. Useanpien palvelunuotojen 

mandollinen keskittäninen levähdysalueen yhteyteen pitäisi jo 

sijoituspaikkaa harkittaossa ottaa huomioon (liito 2). iluolto-

asemaa ei kuitenkaan yleensä tulisi sijoittaa luonnonkauniil-

la paikalla sijaitsevan levähdysalueen yhteyteen siten, että 

se häiritsee levähdysalueella oleskolevia. 

4.1.2 Sisäinen järjestely 

Levähdysalue muodostuu yleensä seuraavista eri tarkoituk-

sia palvelevista osa-alueista: 

- eristysalue 

- pysäicöinisalue ja 

- oleskelualue 

Eristysalue suojaa levähdysalueella oleskelevia p.ätiun 

liikenteen aiheuttanilta häiriöiltä. Eristysalueen leveys tu-

lisi olla vähintään 10 u. Sen tehokkuutta voidaan lisätä osin. 

istuttanalla puita ja pensaita tai rakentamalla oleskelualue 

ajorataan nä1den eri korkeudelle. 

Pysäköimisaluoen suuruus riippuu tien liikennonäärästä ja 



ko. levähdysalueen sijainnista. Koska pysäköiuispaikkojon tar-

vetta on ennakolta vaikea arvioida, on syytä varata tilaa uah-

dollisia laajennuksiakin varten. Yleensä pyritään järjestäuään 

vähintään 10 pysäköiuispaikkaa. Joskus saattaa jopa 50 paikan 

varaauinon olla tarpeellista, jos levändysalueen yhteydessä on 

esinerkiksi suosittu uiaapaikka tus. Pysftköiuispaikkojen nitoi-

tus suoritetaan liitteiden 3 ja 4 antauien ohjeiden uukaan. 

Oleskelualueella tarkoitetaan jalankulkijoille rauhoitot-

tua levLihdysalueen osaa. Sen suuruus riippuu paikallisista olo-

suhteista. Yleensä oleskelualueella pitäisi olla tilaa vähin-

tän 200 	pysäköinispaildcaa kohti. Oleskolualue pyritään 

suunnittelouaan siten, että siellä oleskelijoille oisi tarjol-

la tuulen suojaa sekä aurinkoisia ja vo.rjoisia paikkoja. Olos-

kolualueelle sijoitetaan pöytä-penkkiyhdisteiniä, jätesäkkit 

lineitä, roskasäiliö sekä käynälä. Pöytä-penkkiyhdisteluion 

tulee olla tvh:n ohjeiden roukaisia. Yhdistelniä tulee sijoit-

taa aluksi yksi kappale viittä pysäköimispaikkaa kohti. Mikäli 

havaitaan tarpeelliseksi, voidaan nyöherinin lukuuäärää lisätä. 

Jätesäkkitelineet sijoitetaan sopiviin kohtiin pöytä-penkkiyl'i-

disteluien välittönään läheisyyteen. Lisäksi sijoitetaan vä-

hintään yksi teline pysäköiroispaikkojen läheisyyteen. Roska-

säiliö ja käynälö. sijoitotaan etäälle pöytä-penkkiyhdistolriis-

tö. näkösuojaan ja siten, että niiden vierelle voidaan ajaa jät-

teidenkulj etusautolla. 

Levähdysalueen tulee olla järjestetty siten, että siirty-

minen pysä1öimisalueelta oleskelualueelle on helppoa. 0leke-

lualueen ei kuitenkaan tarvitse välttnätt5. sijaita sanalla 

korkeudella kuin pysäköiroisalue, vaan korkousvaihtelut on ylcoll-

sä edullista säilyttää sellaisina kuin ne ovat luonnossa. Tar-

vittaessa voidaan rakentaa porrasaskeinia, mieluimmin luonnon- 
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kivestä tai puusta. 

Levähdysaluecksi varatun alueen muoto voi vapaasti vaih-

della riippuen täysin paikallisista olosuhteista. Alueen rajat 

osoitetaan aidalla tai tiedotuskilvillä Aita tehdäin mieluim-

min puusta tai luonnonkivostä. Se pyiitän muutoinkin rakenta-

maan mandollisimman hyvin apäröiviän luontoon sopeutuvaksi. 

Esimerkiksi pensasistutuksilla voidaan aidan liikkunisvapauden 

rajoitusta korostavaa vaikutusta lieventää. 

4.? 	 oct 

4.2.1 Tarkoitus ja paikan valinta 

Tien liit mäisalueilL rakennetaan pys3.köiuisalueita 

esimerkiksi niköalapaikkojen, uivarantojen ja muistomerkkion 

läheisyyteen sekä muuallekin, missä pysäköiniseen ilmenee tar-

vetta. Tarkoitukseen voidaan käyttää myös valtion omistamia 

maa-alueita kuten vanhoja soranottopaikkoja ja entisiä lossi-

asemia, joilla ei ole enää käyttöä muuhun tarkoitukseen. 

Tiehen välittömästi liittyvät vähäiset pysäköiuisalueet 

ovat yleensä tarkoitetut tietä käyttävien ajoneuvojen lyhyt-

aikaiseen pysäköintiin noottorivian, kuorman tarkistuksen, 

kuljettajan vaihdon, roskien jättnisen tms, syyn takia. Näi-

den alueiden rakentamiseen sopivia alueita ovat usein esimer-

kiksi vastapenkereet ja vähäiset tien oikaisun yhteydessä il-

man käyttöä jääneet tienpätkät. Myös ylijäämänassoja käyttä-

mällä voidaan rakentaa tällaisia alueita. 

4.2.2 Sisäinen järjestely 

IPysäköiuisalue on suunniteltava niin, että ajoneuvot, joi- 
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ta varten ko. alue on tarkoitettu, voivat helposti ajaa py-

&1köinti varten varatuille paikoille ja vaivattomasti pois-

tua paikoiltaan. Autopaikkojen rajat on pyritt1vö. uerkitseL1tn 

selvisti. Eri ajoneuvoja varten tarvittavien pysäköimispaikko-

jen nitoitus ilmenee liittiistä 3 ja 4 kuten aikaisemmin jo 

mainittiin. Esimerkkejä pysäköimisalueiden järjestelyistä on 

esitetty liitteessä 5. 

Tien liitinnäisalueella sijaitsevalla pysäköluisalueella 

on pysäköimispaikkojen lu määrä harkittava kussakin tapauk-

sessa erikseen. 

Vähäiset tiehen välittömästi liittyvät pysäköiuisalueot 

rakennetaan yleensä 1...3 kuorma-autoa tai 5...10 henkilöau-

toa varten leventämällä tietä ajoradan tasossa niin paljon, 

että pysäköiraiskaista, ajokaista sekä vöhintäön 2 u:n levyi-

nen välikaista voidaan järjestää. Tänä edellyttää yleensä vä-

hintääh 10 ra:n kokonaislevitystä. Välikaista voidaan merkitä 

ajorataan uaalaL.aalla tai rakentamalla se viheralueeksi. 

Jokaiselle py&iköiuisalueelle sijoitetaan ainakin yksi 

jätesikkiteline. Tien liitännäisalueella oleville pysäköiuis-

paikoille voidaan sijoittaa myös tvh:n ohjeiden mukainen penkki 

(esim. näköalapaikoilla). Pysäköinisalueen lähin ympäristö 

siistitään ja tarvittaessa varustetaan istutuksilla. 

4.3 

Kaksiajorataisilla teillä on levähdys- ja pysäköinisalu-

eet järjestettävä erikseen kummallekin liikennesuunnalle. T5.l-

löin on yleensä tarkoituksenmukaista rakentaa erikseen sisääh-

ja ulosajoliittynät. Liittynät on suunniteltava korkealuokkai-

siksi käyttäen mm. nopeudeni.auutoskaistoja. 
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Yksiajorataisilla teillä liikenneuäärö..n ollessa yli 3000 

hay/vrk pyritään alueet myöskin järjestämään kaksipuolisiksi 

siten, että ajosuunnassa oikeanpuoleinen alue on ensimmäisenä. 

Jos alue on tarkoitettu myös perävaunullisten kuorma-autojen 

käytettäväksi, on tällöinkin yleensä tarkoituksenmukaista ra-

kentaa kaksi liittyuää. Jos liitännäisalueella sijaitseva le-

vähdys- tai pysäköimisalue on tarkoitettu vain henkilöautojen 

käyttöön, pyritään tulemaan toimeen yhdellä liittymällä. Kah-

ta useanpaa liittymää ei missään tapauksessa saa järjestää. 

Liittymät suunnitellaan noudattaen soveltuvin osin tvh:n 

liittymien noruaalipituuksia. LiittyuLin paikka on valittava 

siten, että näkemät ovat valtioneuvoston teknillisten ohjei-

den mukaiset. Paikan valinnassa on muutoinkin kiinnitettävä 

huomiota liikenneturvallisuuteen. 

4.4 

Valta- ja kantateiden varsille pyritään rakentamaan le-

vähdysalueverkosto, jossa vierekkäisten alueiden välinen 

etäisyys olisi 30...100 km käyttäen suosittujen matkailureitti-

en varsilla lyhyempiä välimatkoja kuin muualla. Levähdysaluei-

den keskinäisiä etäisyyksiä uäärättäessä lasketaan verkostoon 

kuuluviksi myös kaupungit ja taajamat sekä korkealuokkaiset 

yksityiset palvelulaitokset. LeväIdysalueiden välille rakenne-

taan pysäköluisalueita valta- ja kantateiden varsille niin 

paljon, että tien käyttäjillLt on mandollisuus ajoneuvojen py-

säköiniseen yleensä vähintään 5.. .10 km:n välein liikenteen 

määrästä ja maastoolosuhteista riippuen. Osa alueista voidaan 

rakentaa palvelemaan yksinomaan henkilöautoja. Vähintään 20 

km:n välein tulisi kuitenkin olla sellaisia alueita, jotka so-

veltuvat myös suurimpien ajoneuojen pysäköiuiseen. Alueita 
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suunniteltaessa on ehkä aluksi tyydyttävä rakentamaan harvah-

ko verkosto, jota voidaan ajan mittaan tihentää. 

Selle.isten maanteiden varsille, jotka eivät ole valta- 

tai kantateitä, rakennetaan liitännäisalueelle sijoittuvia 

pysköiuisalueita sekä tiehen välittömästi liittyviä vähäisiä 

pysäköiuisalueita tarpeen mukaan. Tällöin otetaan huomioon 

liikenteen määrä ja tien merkitys matkailun kannalta. 

4.5 

Jotta äk111jsilt jarrutuksilta ja vaarallisilta peruutta-

uisilta levhdys- ja pysäköimisalueiden liittyraien kohdalla 

vältyttäisiin, on tarkoituksenmukaista osoittaa ko. paikat 

tien käyttäjille sopivilla merkeillä. 

Teknillistaloudellisessa toimistossa suunnitellaan par-

haillaan uusia upastusuerkkejä. Aikanaan annetaan näistä malli- 

piirustukset ja ohjeet. Tällöin todennäköisesti otetaan käyt-

töön myös levähdysalueen opastusuerkki (liite 6). 

Varsinajsella opastusuerkjllä osoitetaan alueen sijainti. 

Milloin katsotaan tarpeelliseksi, voidaan lisäksi käyttää etu- 

merkkiä, jonka lisäkilvessä ilmoitetaan matka ko. alueelle. Oh-

jeluonnoksen mukaan etumerkki pystytetään yleensä noin 500 met-

riä ennen opastettavaa kohdetta. 
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Tstoins. Seppo Kainu: 

YLEINEN NOPEUSRAJOITIJS JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET 

Suurta nopeutta on pidetty monien liikenneonnettomuuksi-

en aiheuttajana tai ainakin onnettomuuksien seurauksien pa-

hentajana. Onkin näinollen aivan luonnollista, että on esitet-

ty vaatimuksia suurimpien nopeuksien rajoittamiseksi. Koska 

ajatus on näyttänyt hyvältä ja lisäksi nopeusrajoituskokeilu 

sellaisenaan turvalliselta, onkin kattonopeusrajoituksia mää-

rätty hyvin monissa maissa enimmäkseen kuitenkin lyhytaikai-

sina - juhlapyhiksi tai muutamien kuukausien ajaksi. 

Käytetyt nopeusrajoituksen suuruudet ovat vaihd.elleet 

yleensä 80-100 kin/h rajoissa. Nopeusrajoituksen suuruus onkin 

hyvin ratkaiseva koko rajoituksen aiheellisuutta arvosteltaes-

sa - samoin kuin rajoituksen luonne, valvonta ja valvontamene-

telmät. 

1. Suoritettuja kokeiluja ja niistä annettuja lausuntoja 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on rinnan esitet-

ty maittain kanden tässä asiassa useimmiten vastakkain olevan 

mielipideryhmän lausunnot suoritettujen kokeilujen jälkeen. 

On huomattava, että rajoituksen vaikutus saattaa olla hyvin-

kin voimakkaasti riippuvainen liikennemääristä, tiestSn ta-

sosta, nopeusrajoituksen suuruudesta ja ajallisesta pituudes-

ta ja vieläpä kansanluonteesta. 

. 
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lIna 	ja rajoitusten viranomaisten 	autojärjestöjen 
suuruus tulkinta 	tulkinta 

Ranska onnettomuuksien ei onnettomuuksien 
80, 90, 	100 	/h lievä väheneminevähenemistä,ruuhkia 

Belgia onnettomuuksien 
80 km/h lievä vähenemineni 

valvonnalla merk. ____________________ 

Länsi-Saksa loukkaantuneita ei posit.vaikutusta, 
80, 100 km/h vähemmän,liik. suuret ruuhkat 

virrat, tas. 

Itävalta onnettomuuksien ei vaikutusta 
30, 100 km/h väheneminen 

Englanti onnettomuuksien vain poliisivalvon-. 
65, 80 km/h väheneminen nalla merkitystä 

Ruotsi onn.väheneminen, vain tehostetun val- 
80, 90 km/h -"- vaikeusaste vonnan ja propagandar 

pienempi ohitus- vaikutusta 
onri . vähemmän 

On selvästi huomattavissa, että annetut lausunnot rajoi-

tuksen vaikutuksesta ovat juuri lausuntojen antajien ennakko- 

käsityksen mukaisia, Tämä johtuu siitä, että perusteellisia 

tutkimuksia ei ole toimitettu. Tutkiminen onkin vaikeata lä-

hinnä kandesta syystä. Ensinnäkin niitä materiaaleja, joita 

liikennevirrasta voidaan melko helposti ja nopeasti mittauk-

sillasaada,eiilman perustutkimuksia ja 

m ä ä r i t t e 1 y j ä pystytä arvostelemaan. Toiseksi 

taas se materiaali, jossa tapahtuvat muutokset (onnettomuuk-

sien määrä ja vaikeusaste) ovat tavoitteeltaan selviä, vaa-

tii pitkän keruuajan, jotta tilastollinen käsittely ja joh-

topäätelmien teko olisi mielekästä. 

Suomalaisten tilastojen perusteella on puolustettu 



yleisen nopeusrajoituksen oikeutusta mm. sillä, että maaseu-

dulla sattuu vakavia onnettomuuksia enemmän kuin kaupunkialu-

eella ja vastaavasti on selvää, että siellä ajetaan kovempaa 

ja nopeusrajoituksia on vähemmän. Toisaalta voidaan kuitenkin 

uskoa, että vakavien onnettomuuksien suhteellinen osuus lähe-

nisi kaupunkialueen vastaavaa arvoa, jos myös maaseudulla sat-

tuneet pienet ormettomuudet olisi kaikki saatu tilastoihin. 

Lisäksi on ilmeistä, että monet vakavat onnettomuudet maaseu-

dulla ovat luonteeltaan sellaisia, että niillä ei ole tilas-

tollista todistusarvoa puoleen eikä toiseen, koska nopeuden 

osuus niihin tai niiden seurauksiin on sellainen, että katto- 

nopeusrajoitus ei sitä poista. Tällaisia ovat mm. rattijuoppo-

jen aiheuttamat onnettomuudet, onnettomuudet, joissa ainakin 

aiheuttajalla on vieläkin alhaisempi ajoneuvokohtainen nopeus-

rajoitus, ja ne onnettomuudet, joissa osalliset kaikki ovat 

kuitenkin ajaneet alle käytettyjen kattonopeusrajoituslukemien. 

Näillä esimerkeillä olen halunnut osoittaa, että näin mo-

nitahoisia asioita tutkittaessa virhepäätelmiin johtava kuva 

tilanteesta syntyy helposti - tai voidaan helposti "todistaa" 

ilmiö ennakkoasenteefla edulliseksi. 

2. Selostus omista tutkimuksista 

Jotta voitaisiin muodostaa p e r u s t e 1 t u k a n - 

t a yleiseen nopeusrajoitukseen, on TVH suorittanut kaksi- 

km melko laajaa liikennevirtatutkimusta, joiden matemaatti-

nen käsittely on kuitenkin vielä osittain kesken. Tutkimukset 

käsittävät kaikkiaan noin 50000 nopeus- ja aikavälihavaintoa, 

jotka on saatu sekä tutka- että rekisterilaattamenetelmämit-

tauksilla. Nittausten ajallinen ja paikallinen sijoittelu 
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näkyy liitteissä 1 ja 2. 

Tutkimukset pyrkivät selvittämään lähinnä nopeusrajoituk-

sen vaikutusta liikeimevjrtaan - liikenneturvalljsuudesta voi-

daan sanoa jotain vasta sitten, kun materiaalia sitä varten on 

saatu kerätyksi. Viime syksynkin 2 kuukauden rajoitusaika oli 

tavallaan liian lyhyt ja siitä kerätty materiaali hajonnan ja 

epänormaalien olosuhteiden vuoksi siksi epäluotettavaa, että 

mandollisesti havaitunkjn eron merkitsevyys nopeusrajoituksen 

kannalta saattaa olla vielä tilastollisesti riittämätön väit- 

teen esittämiseen. 

Suorittamamme tutkimukset ovat luonteeltaan perustutkimuk-

sia, joilla pyritään selvittämään muutokset liikennevjrrassa, 

muutosten suunta sekä mandollisuuksien mukaan myös muutosten 

edulljsuus tai aiheuttama haitta. 

Haluan kuitenkin huomauttaa, että paljon puhutun jonon-

muodostumigen selvittäminen yksinomaan tämänlaatuisella tutki-

muksella ei onnistu, koska jono ja ajaminen nopeudeltaan ra-

joitetussa liikennevjrrassa on niin voimakkaasti psykologis-

ten tekijöiden määräämä ilmiö, etteivät pelkät mittaukset ker- 

ro koko totuutta. 

2.1 

Kuten ilman muuta on selvää, pienenee liikennevirran kes-

kinopeus nopeusrajojtu1sen vaikutuksesta. Pieneneminen on li-

säksi sitä voimakkaampaa mitä parempi tie on. Keskinopeuden 

pieneneminen on kuitenkin ainakin kandesta syystä haitallinen 

ilmiö. Kuten myöhemmin käy tarkemmin ilmi, vaikeuttaa keski- 

nopeuden pieneneminen teoreettiseen ohitustiheyteen lisääväs-

ti - eli nopeampi ajoneuvo saavuttaa jonkin hitaamman useammin 
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kuin ennen, jos hajonta ysyy samana. Tämä merkitsee ohitus- 

tarpeen lisääntymistä. Toinen keskinopeuden pienenemisen hait-

ta on ajoajan kasvu - aikakustannukset kasvavat. 

Toisaalta kuitenkin poikkeuksetta nopeus jakautuman 

h a j o n t a p i e n e n e e rajoituksen vaikutuksesta 

ja pieneneminen on niin voimakasta (30-35 %), että keskinopeu-

den pienenemisen (10-15 %) haittavaikutus ohitustarpeen suh-

teen ainakin teoriassa selvästi kumoutuu. Mittausten materi-

aaleista lasketuilla arvoilla saadaan nopeusrajoituksen kes-

kimääräiseksi vaikutukseksi noin 	2 0 % : n teoreetti- 

sen ohitustiheyden p i e n e n e m i n e n. Kaava 

D 	
H = teor. ohitustih. 

5 	 D = ajoneuvotih. km 
1, 

= hajonta 

V = keskinopeus 
5 

osoittaa, että tiellä, jolla ilman rajoitusta on suuri keski-

nopeus, mutta pieni hajonta, ei nopeusrajoitus saa aikaan 

suurta teoreettisen ohitustiheyden pienenemistä, mutta tiellä, 

jolla on pieni keskinopeus ja suuri hajonta, saadaan nopeusra-

joituksella suuri muutos aikaan. Tämä onkin luonnollista ja 

tuntuu sopivan yhteen myös liikenneturvallisten päämäärien 

kanssa. 

Tässä yhteydessä mainittakoon, että pienimmän sallitun 

nopeuden määrääminen vaikuttaisi teoriassa liikennevirtaan hy-

vin edullisesti, koska sen vaikutus olisi edullinen sekä kes-

kinopeuteen että hajontaan. Käytännön mandollisuuksia tähän 

ei kuitenkaan liene. 

Yksittäisten ajoneuvojen nopeuksien pienenemisen vaikutus 
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ei tietystikään ole teoreettisesti merkittävä, mutta tapaus 

tapaukselta voidaan todeta, että tämän pienenemisen vaikutus 

on positiivinen huippunopeuksi€i osa2ta, koska voidaan ott-

taa auton kulkemisen olevan varme:ipaa ja parernrin hai1itta 

kohtuullisella nopeudella sekä tuhovaikutuksen pierieranän tr-

mäyksen sattuessa. Lisääntynyt ajoaikakaan ei useimmissa ta-

pauksissa ole hinnoiteltavissa ollenkaan. Haitallisena teki-

jänä tulee esiin se, että kuljettajan normaalia ajorytmiä 

häiritään. Tämä lienee se syy, joka panee autoilijat yksili-

nä vastustamaan kattonopeusrajoitusta. Seurauksena tästä on 

myis pitkillä matkoilla väsymisen lisääntyminen ja vähäisem-

pi keskittyminen ajoon varsinkin, jos liikennettä on muuten 

vähän. 

Nopeuksien muuttuminen eri tieosilla on esitetty liii;-

teessä 3. Yksittäisten mittausten keskiarvojen asemesta on 

nopeuksien suuruus esitetty "nopeusliikennemäärä"-koordinaa--

tistoon lasketuilla regressiosuorilla mittauspisteittäin. Suo-

rien asemista voidaan tehdä muutamia johtopäätöksiä koskien 

liikennevirran nopeuden ja nopeusrajoi -buksen riippuvuutta. 

Voidaan huomata, että esiintyneillä liikeimemäärillä nopeus 

pysyi likimain samana liikennemäärän eri a'voilla, 1:un nopeus--

rajoitusta ei tiellä ollut. Poikkeuksen muodostaa valtatie 

N:o 1:n piste, jossa nopeudet pienenivät liikennemäärän kasva-

essa. Tämä selittyy sillä, että tämän pisteen läheisyydessä 

tie oli laadullisesti selvästi huonompaa muihin pistoisii:i 

verrattuna (vrt. liite 5). Nopeudet ovat muutenkin tällä tiel- 

lä pienirnmät. Sateen aikana nopeus laski melko seIiräti liiken-

nemäärän kasvaessa. Nopeusrajoituksen aikana sensijsn liiken-

nemäärän lisääntyminen vaikutti selvästikin nopeuksin koski-- 

arvoon pienentävästi ositsi tiellä T:o 5, jolla ensinnkin 



- 72 - 

havaintomäärän hajonta oli pieni ja lisäksi tie on luokitus-

pistemäärältään paras muihin mittauspisteisiin verrattuna - 

ainakin 0,5 kilometrin etäisyydellä pisteestä. Sadesään aika-

na nopeudet näyttävät säilyneen samanlaisina liikennemäärästä 

riippumatta. 

2.2 

Nopeusrajoituksen noudattamisaste voidaan muutamin olet-

tamuksin tulkita ilmaisuksi siitä, missä määrin autoilijat 

katsovat nopeusrajoituksen olevan paikallaan. Seuraavassa tau-

lukossa on esitetty rikkomisprosentti pisteittäin eri vuoro-

kauden aikoina. Prosenttimäärä esittää nopeusrajoituksen ai-

kaisen jakautuman yli 90 km/h ajaneiden prosentuaalista osuut-

ta ennen nopeusrajoitusta saadun jakautuman vastaavasta osas-

ta - eikä koko liikennemäärästä niinkuin useissa tilastoissa 

aikaisemmin. 

piste ________________ klo 
9 - 	11 12 - 14 15 - 	17 J Ui. 2500 16 - 21 % 10 - 18 % 9 - 14 % 

H3.4900 3-14% 5-30% 7-20% 
U6. 	1850 14 - 18 % 14 - 20 % 7 - 8 % 
6. 	4160 8 - 30 % 10 - 27 % 14 - 20 % 

Tiekohtaisia eroja ei juuri ole havaittavissa käytettävis-

sä olevan materiaalin keskiarvojen perusteella, mutta jos ole-

tetaan vain suurimpien prosenttilukujen olevan kuvaavia - pie-

net arvot ovat lähinnä suurten liikennemäärien aikaisista 

"häirityistW' liikennevirrojsta saatuja - voidaan huomata sama 

ilmiö kuin muissakin tutkimuksissa, eli että mitä parempi tie 
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tai vähemmän liikennettä on sitä vähemmän autoilijat katsovat 

aiheelliseksi nopeusrajoituksen noudattamisen. Keskimääräiset 

rajoituslukems.n arvon ylitykset ovat rajoituksen aikana tie-

tysti pienempiä kuin vapaissa olosuhteissa. 

2.3 Tutkimus aikaväLien muuttumisesta 

Yleisin väite nopeusrajoituksen vastustajien taholta esi-

tettynä on se, että rajoituksen vaikutuksesta ruuhkat lisään-

tyvät eli syntyy jonoja. Jonojen muodostumisen tutkiminen on 

periaatteessa hyvin vaikeata, koska ei ole olemassa mitään 

yleisesti hyväksyttyä kriteeriota sille, mikä jono on, Tutki-

muksissa, joita me olemme tässä suhteessa suorittaneet on mi-

tattuja liikennevirtoja verrattu. Poissonin matemaattiseen 

jonomalliin sekä toisasl.ta puhtaasti talonpoikaisjärjen mu-

kaisesti ajonopeusmittausten yhteydessä saadusta materiaalis-

ta on poimittu (tietokoneella) ne ajoneuvot, jotka tuntuvat 

kärsivän ohittamismandollisuuden puuttumisesta. 

Poissonin malli edellyttää kullakin liikennemäärällä mää-

rätyn suuruisia aikavälejä tietyn määrän, jos ajoneuvot liik-

kuvat aivan toisistaan häiriintymättöminä ts. ohitus on aina 

mandollinen kun se nopeuseron takia on tarpeellinen. 

Suoritettujen mittausten materiaalista saadaan vastaava 

jakautuma todellisuudessa ja kun sitä verrataan teoreettiseen 

jakautumaan huomataan, että lyhyitä, yleensä 0-7 sekunnin, ai-

kavälejä esiintyy poikkeuksetta teoreettista runsaammin. Tämä 

ylitys voidaan tulkita juuri ohitusmandollisuuksien puuttumi-

sen aiheuttamaksi häii'iöksi eli jonoksi. 

Liitteessä 4 on esitetty Time-Recorderilla mitattujen 

aikavälien mukainen jononmuodostuminen pisteittäin molemmat 
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suuimat yhteensä. Yksittäisten pisteiden sijasta kunkin mit-

tauskohteen arvoille on laskettu regressiosuora tuloksen ha-

vainnollistamiseksi. Suorien sijairmista voidaan tehdä muuta-

mia havaintoja. Pienillä liikennemäärillä (100-200 ajon/h) 

häiriintyminen on vähäisempää nopeusrajoituksen aikana. Tämä 

johtuu ilmeisesti siitä, että ohittaminen on silloin vielä 

mandollista vähäisen vastaantulijamäärän takia sekä siksi, et-

tä pienien liikennemäärien aikana 70 km/h - rajoituksen alai-

sia oli suhteellisesti enemmän ja niitä on tietysti helpompi 

ohittaa. Liikennemäärän lisääntyessä nopeusrajoituksen häiriö 

lisääntyy (regressiosuorien kulmakertoimet ovat poikkeuksetta 

suurempia kuin ennen rajoitusta). Hyvällä tiellä kuten valta-

tie N:o 3:lla (H3. 4900) on häiriintyminen kokonaisuudessaan 

voimakkaampaa nopeusrajoituksen aikana, mutta huonompilaatui-

sella tiellä kuten valtatie N:o 1:llä (Ui. 2500) nopeusrajoi-

tus parantaa tilannetta. Valtatie N:o 6-7:llä (U6. 1850) ero 

ei ole selvä, mutta voitaneen väittää, että nopeusrajoitus on 

estänyt käyttämästä muutamia ohituspaikkoja, jolloin häiriö 

on kaavanut. 

Kuten laskelman perusteista selviää, eivät regressiosuo-

rat kerro ehdotonta totuutta, koska ei voida saada tietoa sii-

tä, kuinka moni lyhyellä aikavälillä ajava todella haluaisi 

ohittaa edellä kulkevan juuri nopeusrajoituksen aikana, mutta 

ne antavat kuvan konkreettisesta tilanteesta tiellä. 

Ajonopeusmittausten materiaalin käsittely on vielä osit-

tain kesken, mutta tuntuu siltä, että sen antama kuva ei ai-

van yhdy edelliseen, koska siellä jonokriteeriona on käytetty 

5 sekunnin maksimiaikaväliä ja 15 km/h - ajonopeuseroa, jota 

ei kuitenkaan useinkaan nopeusrajoituksen aikana saavuteta. 
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3. Yhteenveto 

Yleisesti voidaan todeta, että tutkimusten tulokset - 

- 	kun onnettomuustilastoa ei vielä ole käsitelty - osoittavat 

nopeusrajoituksen vaikutuksen eritasoisilla teillä olevan sel-

västi erilaisen; toisilla saavutettu tulos tuntuu (teoriassa) 

edulliselta, toisilla se aiheutt 	tien t 1 palvelutason" tar- 

pettoman alenemisen Yksityisen autoilijan saama käsitys voi 

poiketa kokonaisuuden kannalta edullisen muutoksen suhteen, 

ja tämä poikkeama voi aiheutua joko pysyvää laatua olevasta 

ristiriidasta yksilön ja liikermevirran välillä tai olla 

sellainen, joka häipyy nopeusrajoituksen tullessa "jokapäiväi-

seksi tutuksi". Nopeusrajoituksen tehokkuus juuri sen alkupe-

räisen päämäärän, liikenneturvallisuuden parantamisen, kan-

nalta onkin ratkaisevasti riippuvainen juuri niistä määräyk-

sistä ja muodoista, joita nopeusrajoitus ajallisesti ja pai-

kallisesti saa, sekä valvonnan luonteesta; ja näiden seikko-

jen selvittäminen on välttämätöntä oikeiden määräysten aikaan-

saamiseksi. Tavoitteenahan on taloudellisempi ja turvallisem-

pi liikennevirta eikä joukko sakotettuja autoilijoita. 
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Tstoins. Kari Karvunen 

T.ASORISTEYSONNETTOMUUKS IEN TORJUMISESTA 

1. Yleistä 

Kisko- ja tieliikenteen risteillessä keskenään sauassa 

tasossa syntyy pahoja ristiriitoja näiden kuljetusuuotojen 

vaatiuusten välille niiden täysin erilaisesta liikennöiuis-

systeeuistä johtuen. Ainoa tapa poistaa konfiiktit olisi jär-

jestää kaikki risteilyt otitasoisiksi, uutta siihenhän ei 

vielä aikoihin ole taloudellisia nandollisuuksia. Tieliikenne-

lakien laatijat ovat jättäneet liikenteen turvallisuuden ta-

soristeyksissä tiellä kulkevien vastuulle. Tieliikenneasetus 

uääräö. ajoneuvon kuljettajan uandollisista turvalaitteista 

huolivatta itse varuistautunaan, että junaa tai uuuta kiskoil- 

* 	,ia kulkevaa laitetta ei ole tulossa. Lisäksi on suuri joukko 

säännöksiä, jotka säätelevät tiellä kulkevien käyttäytynistä 

tasoristeyksessä tai sen läheisyydessä. Ilueisesti onkin koh-

tuullista, että väistäuisvelvollisuus on naantieliikenteellä, 

sillä junien on paljon vaikeaupaa hallita kulkuaan suuren ria3-

sansa takia, eivätkä ne voi vaaran uhatessa väistää suuntaa 

Lluuttaualla, kuten ajoneuvot,ainakin jossain näärin, voivat 

tehdä. 

ITR:n tilaston uukaan oli ueilLä vuoden 1965 lopussa 915 

yleisen tien ja valtion radan tasoristeystä sekä 26 yksityisen 

* 	ja yleisen tien tasoristeystä. Kaikkiaan on uaassarnue n. 6900 

tasoristeystä. Erilaisia turvalaitteita oli vuoden 1965 lo-

pussa 260:ssa risteyksessä. 

Eu. luvut eivät ole täysin luotettavia siinä uielessä, 

että teiden luokittelu yleisiin ja yksityisiin teihin ei ole 
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aivan paikkansa pitävä. Vuonna 1964 tvl:n suorittaman tasoris-

teyksien iriventoinnin mukaan, josta tarkemmin vähän jäljeupä-

nä, oli meillä 780 yleisen tien ja rautatien tasoristeystä, 

joista 188:lla oli erityiset turvalaitteet Turvaamattonia 

tasoristeyksiä on täten keskimäärin sadan kilouatrin välein 

yleisillä teillä, siis melko harvassa tällä tavoin uitatuna4 

VR:n keräämän tilaston mukaan on viime vUosien aikana 

sattunut liikenneonnettoiiuuksia tasoristeyksillä seuraavasti: 

Vuosi Onnettomuuksi-
en lukumäärä 

Kuolleita Loukkaantu- Onnettouuuk- 
neita 1 sia turva- 

laittein va-
rustetuilla 
tasoristeyk-
sillä 

1960 238 50 143 27 

1961 223 45 135 36 

1962 204 39 111 28 

1963 213 51 148 32 

1964 183 45 129 25 

1965 183 49 106 20 

1966 	219 	49 	171 	23 

Taulukko 1. Tasoristeysonnettouuudet vuosina 1960 - 66. 

Tilasto ei erottele yleisellä ja yksityisellä tiellä sat-

tuneita vahinkoja, uutta valtaosa lienee tapahtunut yleisen 

tien ja radan tasoristeyksissä. 

Vuosien 1960 - 66 välisenä aikana ovat onnettomuusluvut 

pysyneet lähes vakiona, vaikka autokanta on samana aikana kas-

vanut yli kaksinkertaiseksi. Onnettonuustiheyden pieneneuinen 

lienee tehostetun turvalaitteiden rakentauistyön ja valistuk-

sen ainsiota. 



Itse onnettomuustapauksia sattuu tasoristeyksillä mitt-

töaän vähän, vuonna 1961 niitä oli vain 0.5 % kaikista polii 

sille ilmoitetuista tieliikennevahinOiSta. Lähes kaikki au-

:ofl ja junan konfiiktit johtavat kuitenkin benkilövahinkOihifl, 

vuonna 1965 oli tasoristeyskolareisSa kuolleiden luku 4.7 

liikenteen vaatimista uhreista. Tämäkään luku ei sinänsä ole 

kovin suuri, sillä esim. moottoripyöräilijöitä kuoli suunnil-

leen saman verran asian :aerättämättä suurempaa huomiota. Jo-

kaisesta tasoristaysonnettomuudesta nostetaan kuitenkin tava-

ton häly lehdistössä ja radiossa. Tapahtuman uutisarvoon vai-

kuttaa ilmeisesti onnettomuuden dramaattisuus, kun valtava ju-

na tekee selvää jälkeä pienestä autosta. Joka tapauksessa rau-

tatien tasoristeyksen läliestyminen tekee tiellä liikku.jan tur-

vattoman tuntoiseksi, mikä eflkä ei aina olekaan paha asia. 

Kuvassa 1 esitetään tasoristeysonnettomuu.kSiefl jakaantu-

minen eri kuukausille vuosina 1964 - 66. Vahinkoja sattuu eni-

ten thLvikuukausien aikaiia, jolloin on pimeää ja liu.kasta. 

iÖS muiden tieliikennevahinkojefl ajallinen jakautuma on sa- 

mantapainen. 
. (_ 

, 2 

1: 
) 1c 

1 	II III IV V VI VII VIII I 	- XI XII 
uausi 

Kuva 1. uaori3teOett0m et eri kuukausina vuosina 

- 1935 
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2. Tasoristeysinventointi 

Tvl:n taholta on tasoristeysten liikenneturvallisuuteen 

tunnettu jatkuvasti suurta kiinnostusta. Viimeksi vuonna 1964 

suorittivat piirikonttorit kaikkien yleisillä teillä sijaitse- 

ylen rautateiden tasoristeysten inventoinnin. 

Inventoinnin yhteydessä kerättiin tiedot kaikista mandol-

lisista seikoista, joilla voidaan oletta olevan merkitystä 

liikenneturvallisuuden kannalta. Nn. seuraavista asiaoista 

hankittiin selvitys: 

- tasoristeyksen nimi ja sijainti sekä rata- että tieverkossa 

- asemapiirros risteysalueelta 

- tien ja radan profiilit 

- tien ja radan liikennemäärät sekä suurimmat junannopeudet 

ko. rataosalla 

- mitattiin näkemät 30 ja 8 metrin etäisyydeltä lähimmästä 

kiskosta ja verrattiin niitä valtioneuvoston teknillisten 

ohjeiden vaatimuksiin 

- onnettomuustiedot 10 viimeisen vuoden ajalta 

- selvitys risteysmerkeistä ja mandollisista turvalaitteista 

Näiden tietojen pohjalta on kullekin risteykselle lasket-

tu sen vaarallisuutta kuvaava luku, jota on nimitetty vaaralli-

suusasteeksi. 

Risteysonnettomuuksia sattuu yksityisessä tasoristeykses- 

- 	sä pitkänkin ajanjakson kuluessa niin vähän, että vahinkojen 

lukunäärällä ei ole tilastollista merkitystä. Sen vuoksi on 

vac.rillisuutta pyritty arvioimaan teoreettisten laskelmien 

pohjalta. 



3. Tasoristeyksen vaarallisuuden nuiaeerinen arviointi 

Tasoristeyksen vaarallisuuden nuieeriseksi arvioiLaiseksi 

on kehitetty varsin raonenlaisia kaavoja. Lähes kaikissa las-

keluissa on perustekijäksi otettu tien ja rautatien liikenne- 

määrät, joko niiden tulona tai suunana. Muina tekijöinä esiin-

tyvät risteysolosuhteet, kuten näkemät, tielinjan suhde rau-

tatiehen ja junannopeudet. On myös kaavoja, jotka huomioivat 

risteyksellä aikaisemmin satturieet onnettouuudet. 

Esimerkkejä erilaisista kaavoista: 

1. Peabody-Dirimickin kaava. Käytössä yhdeksässä osavaltiossa 

USA: ssa. 

HP 	• H°170T0151 + K 
cJ. 171 

HP vaarallisuusaste odotettavissa olevien onnettomuuksien 

luku 5 vuoden aikana 

H = naantieliikenne (autoa/vrk, KVL) 

T 	junaliikenne (junia/vrk, 

P = turvalaitekerroin 

K lisäparametri 

Näkemiä yms. risteyksen erikoisolosuhteita ei oteta lajia-

kaan huomioon, vaan vaarallisuusaste riippuu vain liikenneuää-

ristä ja turvalaitteista. 

2. UlO (Union Internationale des Cheuins de Per) 

+ 
VA= 



f = maantieliikenne 
	1 - suurin 

	2 - pienin liikennemäärä 

r = junaliikenne 
	 w 

ITI on verrannollinen liikenneuäärien nelibjuureen, muita 

seikkoja ei ole otettu huomioon. 

8. Ruotsi 

P= Vk'F T A • 	K 	(1 	a+b 
sii 	+ 300 

k = näkemistä ja junan nopeudesta riippuva kerroin (1-16) 

F = maaritieliikenne 

T = junaliikenne 

= raideluJ.cukerroin = 1.2 jos raiteita 	2 

K = risteyskulua (min. 30 ° ) 

a,b = tien kaltevuus %o:nä risteyksen kummallakin puolella 

Vaarallisuusaste on verrannollinen liikennemäärien neljä-

juureen. Tssoristeyksellä vallitsevat olosuhteet otetaan huo-

mioon, etenkin näkenäsuhteilla on suuri vaikutus. 

Dipl.ins. Lyly on kehittänyt meidän oloihimme soveltuvan 

kaavan vaarallisuusasteen lasker.iiseksi. Perustekijäksi on otet-

tu juna- ja r.aaantieliikenneuäärien tulon neliöjuuri ( M • 

M ja J ovat KVL-arvoja). Neliöjuuren käyttöä puoltavat monet 

ulkolaiset laskutavat, jotka on kehitetty todellisiin onnet-

tonuustilastoihin perustuen. 

Risteysolosuhteista otetaan huomioon näkemäsuhteet var-

sin suuresti painotettuina. Tämä. vaikuttaakin luonnolliselta, 

koska laki velvoittaa tiellä liikkuvan tartkailenaan junan 

mandollista tulemista ja näkemillä on ratkaiseva osuus koko 

tässä menetelmässä. Näkemistä otetaan huomioon näkeuät 8 metrin 

ja 30 metrin päästä (N8 , N30 ), joita verrataan valtioneuvos- 



ton teknillisten ohjeiden vaatirauksiin. Lisäksi otetaan huo- 

uioon risteyskuluan (K), Daantien asenan (A) ja pituusleikka-

uksen (P) sekä raiteiden luvun (L) ja junaliikenteen suurin-

uan sallitun nopeuden (v) vaikutukset 
Kaava saa buodon 

	

= 957j (100 + N8  + N30  + K + P + L + v) 	P4 • J 

N 5. k e u 5. t: Korjaus näärätään erikseen jokaiselle näkenä- 

kolulolle. N5.keuä 100 - 20 % vaaditusta 	= 0 - 40 % 

N30  = 0 - 20 % 

Risteyskulua 90° -20°  K=0-30% 

T i e 1 i n j a n a s e u a risteyksen kohdalla onnett. uand. 

lisäävä 	ei kunnail. puolella A = 0 % 

toisella puolella 	15 % 

LaoleurJilla puolilla 	30 % 

Tielinjan pituusleikkaus risteyksen 

kohdalla onnett raand. lisäävä ei kurinail. puolella P = 0 % 

toisella puolella 	15 % 

	

raoleunilla puolilla 	30 % 

- 	 R a i t e i d e n 	1 u k u rataosuus 2-raiteinen L = 30 % 

1 	 jokainen sivuraide 10 % 

Junan suurin sallittu nopeus20-l2Oku/h 

V = 0 - 30 % 



- 83 -. 

Vaarallisuusasteen laskeuiseksi voitaisiin luonnollisesti 

esittö. iinklaiflen tapa hyvänsä. Tasoristeyksen turvallisuu-

teen tai vaarallisuuteen vaikuttavia seikkoja on tavaton uäö.-

rä, toisia voidaan mitata, toisia vain arvioida ja tietää ko- 

- 	kemuksesta Eu. Lylyn kaavan käyttökelpoisuutta kuvaa kuiten- 

km se, että esitetyn laskutavan mukaan arvioituna sijoittui-

sivat tasoristeykset, joskin on katsottu aiheelliseksi raken-

taa turvalaitteita, aivan vaarallisuusjärjestyksen kärkipää- 

1itn. Myös verrattaessa iraarallisuusastetta ja onnettouuuslukuja 

voidaan havaita pahiupien kolaripaikkojen sijoittuvan myös 

listan etupäähän. Tällä iluiöllä ei kuitenkaan ole tilastol-

lista uerkitsevyytt. 

4. Turvaflisuustoirnenpiteet 

Tasoristeysten turvallisuuden valvominen kuuluu yhteises-

ti tie- ja rautatieviranomaisille. Tielain 57 §:n mukaan tu-

lee tieviranomaisten huolehtia tarpeellisten liikennemerkkien 

pystyttämisestä tien varteen. Vertioimattoman ja vartioidun 

tasoristeyksen merkkien sekä tasoristeyksen lähestymismerkkien 

käyttö lieneekin kaikille tuttua. 

Tieasetuksen 60 §n mukaan tulee tie- ja rautatieviran-

omaisten sopia puomien tai veräjän rakentamisesta tasoriste-

ykselle. Puomeista ja muista turvalaitteista sekä risteysmer-

keistä on annettu määräykset valtioneuvoston päätöksellä vuo-

delta 1929. Näiden ohjeiden mukaisten laitteiden asentamisen 

on VR suorittanut. Tästä johtuu ehkä vähän epäjohdonmukaisel-

ta tuntuva tilanne, että yksinomaan tieliikennettä varoitta-

maan asetetut risteysmerkit kuuluvat rautatien toimialaan, 

eikä niitä ole otettu liikennemerkkeinä Kulkulaitosten ja y-

leisten töiden ministeriön antamaan liikennemerkkipäätökseen. 



Käytännössä tapahtuu turvalaitteiden rakentaminen yhteis-

työnä VR:n ja TVH:n kanssa. VR suunnittelee ja rakentaa lait-

teet ja TVH on puolestaan rahoittanut näitä töitä sille bud- 

jetissa annetuista varoista. Aloitteita jonkin tasoristeyksen 

parantamiseen on tullut kummankin keskusviraston taholta. lie-

nehköjä töitä, kuten näkemäraivauksia, on suoritettu sekä 

VR:n että TVL:n toimesta lähinnä kunnossapitotoimina. Viras-

tojen välistä yhteistyötä parantamaan perustettiin 1965 toi- 

mikunta, joka on toiminut yli-ins. Rankarnon johdolla. 

Turvalaitteita rakennetaan nykyisin n 30 kpl vuodessa. 

Määrä riippuu lähinnä rahoitustilanteesta. Valo- ja äänimerk-

kilaitteiden kustannus on 20000 - 30000 mk riippuen vähän ta-

soristeyksen sijainnista ja laadusta. Puolipuomilaitteet mak 

savat n 10000 markkaa lisää. 

* 	5. Turvalaitenormit 

Em. yhteistyötoimikurita on juuri saattamassa julki ehdo-

tuksen uusiksi turvalaitteiden normeiksi. Tämä on huomattu 

välttämättömäksi, koska entiset ohjeet vuodelta 1929 ovat mo-

nin osin vanhentuneita liikenteen kasvaessa ja nopeutuessa. 

Lisäksi kansainväliset uudet sopimukset ovat tehneet aiheelli-

seksi tarkistaa määräyksiä. 

Normiehdotuksessa lähdetään siitä, että rautatien omis-

tajan on vastattava turvallisuustoimien toteuttamisesta huoli-

matta siitä, että rahoitus voi tulla muultakin taholta. 
4 

Jokainen tien ja radan tasoristeys on varustettava ris-

teysmerkeillä, jotka asetetaan radan molemmin puolin. Risteys- 

merkin muotoa ehdotetaan muutettavaksi vain vähän lähinnä 

valmistuksen yksinkertaistamiseksi. Värit sensijaan muuttuvat 



kokonaan. Uudet merkit olisivat puna-keltaisia, värit samat 

kuin liikennemerkeissä. Tärkeimpien teiden risteysmerkit teh-

täisiin lisäksi valoa hei jastaviksi. 

Turvallisuustoinienpiteistä ensimmäiseksi tärkeysjärjes-

tyksessä asetetaan näkemät, jotka olisi kaikissa tapauksissa 

pyrittävä saamaan valtioneuvoston teknillisten ohjeiden mu-

kaisiksi. 

Erityisien turvalaitteiden käytöstä sanoo normiehdotuk-

sen 4 § seuraavasti: 

Jos rata tai tie ovat vilkkaasti liikennityjä tai käy-

tetyt nopeude.t suuria, tahi jos erityiset paikalliset olosuh-

teet niin vaativat, on liikenteen turvaamiseksi tasoristeyk-

sess. käytettävä 2 §:ssä mainittujen risteysmerkkien lisäksi 

erityisiä turvalaitteita. Maantien ja radan tasoristeyksessä 

on aina käytettävä turvalaitteita mikäli sallittu junannopeus 

tasoristeyksessä on yli 90 krn/t tai mikäli näkemäolosuhteet 

tasoristeyksellä eivät täytä 3 §:ssä mainittuja vaatimuksia. 

Turvalaitteita ovat: 

A. Kokopuomit 

B. Puolipuomit 

C. Valomerkkilaitteet 

D. Äänimerkkilaitteet 

E. Lukitut puomit 

F. Vihellysrnerkki 

Turvalaitteiden käyttö on siis melko tulkinnanvaraista. 

Kovin ehdottomia tunnusmerkkejä turvattavasta risteyksestä 

ei ole aiheellista määrittää johtuen vaikeuksista vaarallisuu-

den arvostelussa. Väljät ohjeet antavat suunnittelijalle enem-

män vapautta, mutta myös vastuuta. 

Kokopuomilla ymmärretään puomilaitetta, joka sulkee tien 



kokonaan. Kokopuomilaitos on pidettävä vartioituna. Puomit 

katsotaan vartioiduiksi, jos niiden käytöstä vastaa virantoi-

mituksessa oleva henkilö, jonka tehtävänä on pitää tie sul-

jettuna junan kulkiessa tasoristeyksen ohi tai suorittaessa 

- 

	

	vaihtotyötä. Kokopuomilaitokseen kuuluu aina valo-opastimia, 

jotka näyttävät punaista valoa. 

Kokopuomeja käytetään sellaisissa ratapihojen tasoriste-

yksissä, joissa vaihtotöitä suoritetaan usein, sekä vilkaslii-

kenteisen tien tasoristeyksissä, varsinkin jos tie johtaa 

useamman kuin yhden raiteen yli ja risteys sijaitsee asutus- 

keskuksessa ja milloin muita turvalaitteita ei voida käyttää. 

Puolipuomit sulkevat vain tien oikeanpuoleisen osan. Si-

ten on poispääsy risteyksestä turvattu, vaikka puomit olisi-

vatkin jo alhaalla. Puolipuomilaitos järjestetään useimmiten 

automaattisesti toimivaksi. Siihen kuuluu aina osana valo- ja 

äänimerkkilaitteet. 

Puolipuomeja käytetään yleensä vilkkaasti liikennöidyn 

tien tasoristeyksissä, etenkin jos tie johtaa kanden tai use-

amman raiteen yli, sekä ratapihoilla, joilla tapahtuu paljon 

vaihtoliikennettä ja kun turvalaitteiden toiminta voidaan jär-

jestää automaattiseksi. 

Valomerkkilaitteita käytetään yleensä tapauksissa, mii-

loin laitteiden toiminta järjestetään automaattiseksi eikä 

tehokkaampien turvalaitteiden käyttöä katsota tarpeelliseksi. 

Valomerkkilaitteiden yhteydessä on yleensä käytettävä äänimerk-

kilaitteita, mikäli muut syyt eivät toisin vaadi. Valomerkki- 

laitteet näyttävät joko yhtä tai kahta vuorottain vilkkuvaa 

punaista opastetta, kun juna on lähestymässä ja kuunvaloista 

vilkkuvaa valoa, kun junaa ei ole lähellä. Huomattakoon, et-

tei valkoisen valon vilkkuminen merkitse "aja"-opastetta, 



vaan on se ainoastaan varoitusvalo. Tiellä kulki jan on joka 

tapauksessa itse tarkkailtava rautatieliikennettä. 

Äänimerkkilaitteen äänilähteen muodostaa sähkökello, jo-

ka lyö n. 80 kertaa minuutissa. Äänimerkkilaitteet yksinään 

tulevat kysymykseen ainoastaan sellaisissa tasoristeyksissä, 

joissa vain tilapäisesti voi esiintyä moottoriajoneuvoliiken-

nettä taikka paikoissa, missä risteysalue on sellainen ettei 

valomerkkilaittei -ta voida käyttää. 

Lukittu puomi on meillä toistaiseksi tuntematon turva- 

laite. Se on puomi joka perusasennossaan sulkee koko tien ja 

on lukittu siten, että puomin avaaminen on mandollista vain 

rautatien liikennepaikalta käsin ohjattuna. Lukitun puomin yh-

teyteen tulee asentaa puhelin, jolla radan ylityspyyntö voi-

daan suorittaa. Lukitut puomit tulevat ajankohtaisiksi junan-

nopeuksien kasvaessa, kun radan eristämistarve ympäristöstään 

lisääntyy. 

Vihellysmerkki on otettu luetteloon mukaan melkein vain 

systeemin vuoksi. Merkki on radan varressa ennen tasoristeys-

tä ja sen kohdalla tulee lähestyvän junan antaa äänimerkki. 

Huonoissa sääolosuhteissa on vihellysmerkilläkin huomattavaa 

merkitystä. Vihellysmerkkiä voidaan käyttää tasoristeyksen 

ainoana turvalaitteena, jos tiellä ei ole lainkaan moottori-

ajoneuvoliikennettä ja jalankulku-, polkupyörä- ja hevosajo-

neuvoliikennekin on vähäistä. 

Kaikille sähkökäyttöisille turvalaitteille on turvattava 

varavoiman saanti. 

Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta tulee tasoristeys-

onnettomuuksia aina sattumaan. Niitä on tapahtunut paikoissa, 

joissa näkemä-ym olosuhteet ovat ihanteellisia, on ajettu 



junan alle punaisen valon palaessa ja on katkaistu puomeja. 

Tasoristeyksen yht'äkkinen ilmestyminen on ilmeisesti liian 

joustamaton ilmiö autoilijalle, joka tiellä liikkuessaan on 

tottunut tien ja liikenneolosuhteiden joltiseenkin jatkuvuu-

teen. Tasoristeyksen poistaminen on ainoa varma keino onnetto-

muuksien torjumiseksi. Tieli. oikaisuja ja eritasoristeysten 

rakentamisia onkin käynnissä ympäri maata. Tätä työtä tehdään 

luonnollisesti kaikin käytettävissä olevin mandollisuuksin. 

Vaikka tasoristeysonnettomuuksien absoluuttinen määrä onkin 

pieni eräisiin toisiin onnettomuustyyppeihin verrattuna, On 

niiden psykologinen vaikutus, niiden ihmisissä herättämä tur-

vattomuuden tunne, sitä luokkaa, että tvl:n suhdetoiminnankin 

vuoksi olisi tasoristeyksistä yleisillä teillä päästävä 

eroon. 
1 
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