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Alkusanat 

Tutkii alautakuntatoiminnan kehittämistä pohdi ttaessa tuli 

eräänä mandollisuutena esiin erillisen tieteknisen jäsenen 

lisä] omakkeen käyttöönotto. Loznakkeella pyrittiin eräiden 

kysymysten avulla tarkemmin selvittämään liikenneympäristö-

tekijöiden merkitystä onnettomuuden syntymiseen sekä olisiko 

liikenneympäristöä parantainalla ollut mandollista estää 
onnettomuus. 

Kerätyn aineiston pohjalta on dipl.ins. Alpo Matilainen 

tehnyt oheisen yhteenvedon TVH:n tiesuunnitteluosaston 

teknillistaloude].lisessa toimistossa. 

Dipl.ins. 	Teuvo Puttonen 
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0 JOHDANTO 

Vakavien liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tehtävänä 

on tapauskohtaisesti, tarkasti onnettomuusolosuhteisiin pereh-

tyen pyrkiä selvittämään onnettomuuteen vaikuttaneita tekijöitä. 

Tämän laatuisessa onnettomuuskohtaisessa tarkassa tutkimukses-

sa on mandollista todeta monia sellaisia onnettomuuden syntymi-

seen vaikuttaneita tekijöitä, joita ei voida todeta onnettomuuk-

sien yleisessa normaalissa tilastoinnissa. Tutkimuksen luon-

teeseen kuuluu, että eri tekijöiden merkitystä tarkastellaan 

vain kulloinkin esillä olevaan tapaukseen liittyen. Tutkijalau-

takunnan työn yhteydessä ei selvitetä tietyn tekijän vaikutiik-

sia kokonaisvaltaisesti eikä esim, niitä taloudellisia edelly-

tyksiä mitä jonkin tietyn toimenpiteen toteuttaminen valtakun-

nallisesti vaatisi. 

Tästä syystä ei jonkin tietyn tekijän esiintymisestä onnetto-. 

muuteen vaikuttaneena tekijänä voida vielä tehdä sitä johto-. 

päätöstä, että kyseistä ratkaisua ei pitäisi missään olosuliteis-

sa käyttää. Kuitenkin tapauskohtaisilla tarkoilla tutkimuksilla 

voidaan saada selville myös tiettyjen teknisten ratkaisujen 

huonoja puolia, jotta ne voidaan ottaa huomioon ja pyrkiä löy-

tämään kokonaisuuden kannalta turvallisin ratkaisu. 
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1 TIETEKNISEN JÄSENEN LISÄLOMAKE 

Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tieteknisen jäsenen 

tehtävänä on liikenneympäristöolosuhteiden ja niiden vaiku-

tusten selvittäminen onnettomuuksien ja vahinkojen syntymi-

sessä. Kustakin onnettomuudesta hän täyttää ns. tieteknisen 

jäsenen perustutkimuslomakkeen eli tiemiehen lomakkeen. 

I 	Tieteknisen jäsenen perustutkimuslomakkeella on kerätty run- 

saasti yksityiskohtaisia teknillisä tietoja liikenneympäris-

töstä, Näiden avulla on kuitenkin ollut vaikeaa arvioida 

liikenneympäristön merkitystä onnettomuuksissa. Hankalaa on 

ollut myös ympäristön parantamismandollisuuksien ja ehdotettu- 
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	jen liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutusten arviointi. 

Mainittujen seikkojen arvioimismandollisuuksien parantamiseksi 

I kehitettiin tieteknisen jäsenen lisälomake eli ns. rastiloma-

ke. Lomakkeessa on kokeiluluonteisesti keskitytty vain muuta- 

I 

	

	man li.ikenneyinpäristötekijän tutkimiseen. Lomake oli käytössä 

vuosien 1973-71* tutkimuksissa. 

1 	Lisälomakkeeseen on laadittu joukko kysymyksiä, joilla on tali- 

dottu selvittää, onko jokin tietekijä (esim. kaide) ollut 
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	osasyynä onnettomuuden syntymiseen tai onko se vakavoittanut 

vammoja ja toisaalta olisiko jonkin tietekijän olemassaolo 

1 

	

	(esim. tievalaistus) estänyt onnettomuuden tai lieventänyt 

vammoja. Jokaisen kysymyksen vastaukseen on mandollista vali- 

I 

	

	ta 5 varmuustasoa: varmasti, todennäköisesti, mandollisesti, 
tuskin ja ei. 

1 	Lisälomakkeessaontiemiehen arvioitavana periaatteessa neljän- 

laisia liikenneympäristöön liittyviä tilanteita. Nämä on ku-

1 	vattu sanoilla: 

• 	1ON 
1 	2ON 

I 	3 EI (toteuttamiskelpoinen) 
1* EI (ei toteuttamiskelpoinen) 
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I 	'ON 	merkitsee tapausta, jolloin jokin tietekijä on olemas- 

sa ja jolloin ajoneuvon kuljettaja on noudattanut liikenne- 

sääntöjä (esim.' liikennemerkkejä). ON -tapaukset edellyttävät, 

	

1 	että lilkenneympäristötekijöihin kuuluvat laitteet ovat olleet 

toiminnassa (esim. liikennevalot). 

	

1 	_ 
'ON 	' merkitsee kuten edellä tapausta, jolloin ko. tieteki- 

	

1 	jä on ollut olemassa, mutta jolloin kuljettaja ei ole noudat- 

tanut liikennesääntöjä. 'ON 	' voi merkitä myöskin sitä, että 

liikenneyrnpäristön laitteet eivät ole olleet toiminnassa. 

'EI (toteuttamiskelpoinen)' merkitsee tapausta, jolloin arvion 

	

1 	kohteena olevaa toimenpidettä ei ole vielä toteutettu, mutta 

joka lautakunnan käsityksen mukaan olisi toteuttamiskelpoinen. 

1 
'EI (ei toteuttamiskelpoinen)' käsittää tapaukset, jolloin 

	

1 	arvioitavaa toimenpidettä ei ole toteutettu eikä se lautakun- 

nan käsityksen mukaan ole ko. oloissa toteuttamiskelpoinen. 

Vaikka lisälomaketta olikin tarkoitus käyttää lähinnä tieolo- 

	

' 	suhteisiin kohdistuvaan tutkimustyohön, katsottiin tarkoituk- 

senmukaiseksi, että kaikki tutkijalautakunnan jäsenet osallis-

tuivat lomakkeen täyttämiseen (kts. Tieteknisen jäsenen lisä- 

	

1 	lehden täyttämisohjeet, ].iite 2). 

	

'1 	Jäljempänä oleva selvitys pohjautuu rastiloinakkeislin vuodel- 

ta 1973. Joissakin tapauksissa apuna on käytetty myös muuta 

tutkijalautakuntien loppulausuntoaineis toa. 
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2 : PERUSAINEISTO 

1 	Liikennevahinkojen tutkijalautakunnat tutkivat vuonna 1973 

yhteensä 387 kuolemaan johtanutta möottoriajoneuvo-onnetto-

1 	muutta. Onnettomuuksissa sai surmansa '*88 ja vammautul 56 
henkilöä. /1/ 

1 
Jaljempana esitetyt tulokset koskevat paaasiassa moottori- 

I 

	

	ajoneuvo-onnettomuuksia. Tiedät perustuvat käytettävissä 
olleisiin 372 tieteknisen jäsenen lisälomakkeeseen. Tämän 
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lisäksi on lyhyesti käsitelty Turun ja Porin lääneissä tut- 
kittuja 5 jalankulkija- ja 7 polkupyöräonnettornuutta. 

1 	Tteteknisen jäsenen lisälomakkeessa onnettomuudet on jaettu 

kahteen ryhmään: risteysonnettomuuksiin ja 'muihin' onnet- 
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	tomuuksiin. Käsiteltyjen tapausten (m.ajon.onn.) määrät eri 

lääneissä on esitetty taulukossa 2.1. Suhteellisesti eniten 

I tapauksia on ollut Turun ja Porin (19,1  %),Hämeen (18,3 %) 

ja Uudenmaan (11,8 %) lääneissä. Risteysonnettomuuksia oli 

I 
85 ja muita onnettomuuksia 287.  Risteysonnettomuuksia oli 

suhteellisesti eniten Pohjois-Karjalan (37,5 %) ja Hämeen 
(33,8 %) läänissä ja vähiten Oulun (7,7 %), Mikkelin (12,5 %) 1 

	

	ja Lapin (13,6 %) lääneissä. Risteysonnettomuuksien osuus 

koko Suomessa oli 22,8 %. 

1 
3 	SELVITYKSEN TULOKSET 

3.1 Moottoriaj oneuvo-onnettomuudet 

I
3.11 ON -tapaukset 

Risteysonnettomuudet 

Taulukossa 3.111 on esitetty risteykseen liittyviä tapauksia, 

I 	
joissa on arvioitu risteystekijöiden vaikutusta vahinkojen ja 

vammojen syntymiseen. Tapauksissa laitteet ovat olleet toi-

minnassa ja kuljettaja on noudattanut liikennesääntöjä. 

. 	z 

1 	 __ 



1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
Taulukko 2.1 Kuolemaan johtaneet inoottorlajoneuvo-onnettomuudet tieteknisen jäsenen 

lisalomakkeen mukaan vuonna 1973 

Onnettomuudet 
vuonna 1973 

Risteysonnetto- 
muudet 

Muut onnettomuu- 
det 

Kaikkionnetto_ 
muudet 

Risteys- 
onn. 	Kaikki 

onri. _________ 
kpl 

__________ __________ 
kpl 

_________ __________ _________ 
kpl 

Uusimaa (p1. Hki) 8 9,1* 36 12,5 11 	(52) 11,8 18,2 

53 18,5 71 29,1 Turku ja Pori 18 21,2 25,4 
23 27,1 45 15,7 68 (69) 18,3 Häme 33,8 

6 7,1 2'& 8,4 30 8,1 20,0 Kymi 
Mikkeli 3 3,5 21 7,3 21* 6,4 12,5 

Pohjois-Karjala 6 7,1 10 3,5 16 1*,3 37.5 
26,1 Kuopio 6 7,1 17 5,9 23 	(21*) 6,2 

Keski-Suomi 3 3,5 17 5,9 20 5,1* 15,0 

Vaasa 7 8,2 21 7,3 28 7,5 25,0 
Oulu 2 2,3 21* 8,4 26 7,0 7,7 
Lappi 3 3,5 19 6,6 22 5,9 13,6 

Ahvenanmaa - - - - - 

Koko Suomi 85 100,0 287 100,0 372 	(387) 100,0 29,8 

x 
Huom. Suluissa on tutkittujen. tapausten kokonaismäärä LVY:n tutkiniusraportin 1973 mukaan. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Taulukko 3.111 Risteysonnettomuuksiin liittyneiden tietekijiiden vaikutukset onnettomuuteen 

arviointitapauksissa 'ON 

Todennäköisyysarvio _______ __________ Arvioltuja 
Varmasti Todennä- Mandol- Tuskin Ei Ilman tietekijät tietekijöitä 

Lääni. 	(kpl) köisesti lisesti arviota yhteensä 

Uusimaa (p1. Hki) 1 18 6 25 
Turku ja Pori 1 36 37 
Häme 1 1 1 62 65 
Kymi 1 21 22 
Mikkeli u i  14 

Pohjois-Karjala 9 9 
Kuopio 16 4 20 
Keski-Suomi 15 15 
Vaasa 1 2 19 22 
Oulu 2 1 3 
Lappi 2 8 10 
Ahvenanmaa 

Koko Suomi (p1. Hki) 2 1 6 2 220 11 242 
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1 
I 	Rastilomakkeessa oli arvioitu kaikkiaan 2 1f2 tekijän vaikutuk- 

sia. Kandessa tapauksessa tietekijällä katsottiin olleen 

varmasti osuutta vahingon tai vammojen syntymiseen, todennä- 

1 

	

	köistä tämä oli yhden ja mandollista 6 arvioidun tekijän koh- 

dalla. Todennäköisyysarvio 'tuskin' esiintyi kanden tekijän 

1 

	

	yhteydessä. Suurimmalla osalla arvioiduista tekijöistä (220 

tekijää) ei ollut havaittu mitään vaikutusta vahingon tai 

1 

	

	vammojen syntymiseen. ON -tapauksissa oli 11 sellaista teki- 

jää, joille ei ollut annettu minkäänlaista todennäköisyys- 

i arviota. 	- 

I 	Rastilomakkeiden mukaan 'varmat' tekijät olivat 'liikenteen- 

jakaja liittyvällä tiellä' ja 'puukaide'. 'Todennäköinen' 

vaikutukseltaan oli 'päätien korotettu liikennesaareke' ja 

1 

	

	'mandollisia' vaikutuksiltaan olivat tekijät 'liittyvällä 

tiellä ollut liikenteenjakaja', 'päätien valaistus', 'liit- 
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	tyvän tien tievalaistus', 'kynnys pääliysteen reunassa', 

'puukaide' ja 'teräskaide' (liite 3/1). 

Rastilomakkeessa olevat lisätiedot kertovat 'varmaksi' 

katsotusta tekijästä 'liikenteenjakaja liittyvällä tiellä' 

seuraavaa: "Itse liikenteenjakaja ei ollut osasyynä vaan 

tienviitta, joka oli sijoitettu siihen niin, että se esti 

näkemää maärätyssä vaiheessa Alavuden suuntaan. Onnettomuu-

den jälkeen on viitta siirretty näkemahaitan poistamiseksi." 

Tutkijalautakunnan loppulausunnon mukaan puukaide vakavoitti 

vammoja varmasti tapauksessa, jossa moottoripyöräilijä sin-

koutui ensin uton perään ajettuaan tien oikealla puolella 

olevaan puukaiteeseen. Lausunnossa ei puhuta mitään sinkoutu-

misesta kaiteen päähän vaan ylipäänsä sinkoutumisesta kaitee-

.seen. Vammoja ei siis olisi voitu vähentää vaihtamalla kaide 

teräskaiteeksi ja upottamalla sen päät maahan. 

Vaikutukseltaan todennäköisesti tapauksesta 'päätien korotettu 

liikennesaareke' loppulausunto kertoo moottoripyöräilijän: 

ajaneen alkoholin vaikutuksen alaisena ja liian suurella no-

peudella sivutieltä etuajo-oikeutettuun liittymään, jolloin 

ohjautui yli päätien liikenteenjakajan ja törmäsi samanaikai- 

i ....,. 
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sesti Kouvolasta Landen suuntaan kulkeneen kuorma-auton vasem-

paan etukulmaan. 

Myöskin 'mandolliset' tapaukset kaipaavat täsmennystä. 'Liit-

tyvällä tiellä ollut liikenteenjakaja' käsittää tapauksen, 

jossa liittyvä tie teki juuri ennen liittymää mutkan oikea].le, 

jolloin liikenteenjakaja jäi liittyvän tien oikean reunan lin-

jaan. Mm. kuvatun huonon liittymäjärjestelyn vuoksi ajoneuvon 

kuljettaja ei havainnut liittymää ajoissa ja törmäsi päätietä 

kulkevan kuorma-auton kanssa. 

'Päätien ja liittyvän tien valaistus' esti mandollisesti kul-

jettajaa näkemästä vastaan tulevaa autoa riittävän ajoissa. 

'Kynnys päällysteen reunassa': auto joutui päällystettä n. 5 cm 
alempana olevalle sorapientareelle, jolloin kuljettaja menetti 

ajoneuvonsa hallinnan. 

'Puukaide'-tapauksessa olisivat aiheutuneet vahingot olleet 

suuremmat, jos puukaiteen tilalla olisi ollut teräskaide. 

Heikko puukaide antoi törmäyksessä perään ja esti huomattavas-

ti pahemmat vahingot, jotka olisivat olleet seurauksena tuke-

vasta teräskaiteesta. Tälläkään kertaa ei ollut kysymyksessä 

törmääminen kaiteen päähän. Ajoneuvot törmäsivät, koska sivu- 

tieltä tullut linja-auto ei myötämäessä ja ]iukkaalla kelillä 

saanut hiljennetyksi vauhtiaan niin paljon, että olisi voinut 

kääntyä päätielle. Sitä vastoin linja-auto ajoi suoraan tien 

yli, jolloin päätietä ajanut auto jäi sen alle ja suistui 

linja-auton kanssa kaiteen läpi tien oheen. 

'Teräskaide'-tapauksesta tieteknisen jäsenen perustutkimuslo-

inake kertoo, ettei vasemmalle kääntyvän ohittaminen ollut 

mandollista oikealta tien reunassa olleen kaiteen takia. 

ON -tapausten vähälukuisuudesta huolimatta voitaneen liikenne- 

ympäristön parantamiseksi suositella mm. seuraavia toimenpitel-

tä: 

1. Tienviitat on sijoitettava siten, etteivät ne ole näkemä-
esteinä liikenteen jakajissa. 



1 
1 
I 	2. Liittyvän tien geometria on suunniteltava sellaiseksi, että 

päätie voidaan havaita liittyvältä tieltä riittävän ajoissa. 

I 	(On myös suositeltavaa, että päätielle tultaessa ei ole vas- 

ta- eikä myötämäkeä). 

Ii 
Muut onnettomuudet 

Olemassa olleiden tie- ja liikenneteknisten tekijöiden vaikutus 

muissa kuin risteysonriettomuuksissa on esitetty taulukossa 

3.112. Risteysonnettomuuksiin verrattuna 'varmoja' liikenne-

ympäristötekijöiden vaikutuksia on enemmän eli yhteensä 15. 

Rastilomakkeiden mukaan puukaide aiheutti vahingon tai lisäsi 

vammoja 'varmasti' 7  tapauksessa ja teräskaide 5:ssä. 'Varmoja' 

tekijöitä olivat lisäksi 'kynnya päällysteen reunassa' ja 

'päätiellä ollut valaistus' (2 tapausta) (liite 3/2). 

'Varmojen' tapausten lähempi tutkiminen antaa mm. seuraavaa 

tietoutta: 

Kandessa tapauksessa ajoneuvo törmäsi puukaiteen päähän, joka 

tunkeutui auton sisään aiheuttaeri kuoleman. Yhdessä tapaukses-

sa auto törmäsi ensiksi puukaiteeseen katkaisten sen. "Katken-

neen puukaiteen pää lävisti tuulilasin kuljettajan kohdalta 

tullen ulos auton takaikkuna-aukon vaseminasta kulmasta. Kaide 

ruhjoi kuljettajan kasvoja sekä vartalon kuoleman seuratessa 

välittömästi." Mainituista tapauksista yhdessä kaiteita ei 

nykyisten ohjeiden mukaan olisi tarvittu lainkaan. Erikoisesti 

on huomattava, että kandessa tapauksessa ajoneuvo 'törmäsi 

tien vasemmalla puolella olevaan kaiteeseen. Arvioiden mukaan 

vahinkoja olisi voitu vähentää, jos puukaiteen tilalla olisi 

ollut päistään maahan upotetut teräskaiteet. 

Neljässä vahingossa ajoneuvo törmäsi sillan kaiteena olevaan 

puukaiteeseen. Yhdessä näistä traktorin perässä ollut äes 

tarttui kaiteen päähän kääntäen traktorin kaiteen läpi. Loppu- 

lausunnon mukaan kaiteen pää ei sijainnut tien reunalinjalla 
eikä ollut ojaan päin käännetty. Ilmeisesti tässä tapauksessa 

kaide oli osasyynä itse onnettomuuden syntymiseen. Onnettomuu- 

dn 



1 
den syntymiseen lienee vaikuttanut myös kapea silta, jonka 

vuoksi kuljettaja ajoi vastaan tulevan auton nähdessaän 

sillan kaiteeseen. Lausunnon mukaan sillalle olisi kuitenkin 

mahtunut kaksikin ajoneuvoa rinnakkain. Sillan leventäminen 

on kuitenkin TVL:n lähivuosien ohjelmassa. Kaksi muuta ta-

pausta oli tavanomaisia törmäämisiä sillan kaiteeseen, toi-

sessa tien vasemmalle, toisessa tien oikealle puolelle. 

Teräksisen sillan kaiteeseen tapahtui kolme törmäystä. Kandes-

sa teräskaide tunkeutui ajoneuvon sisään ja aiheutti kuoleman. 

Yhdessä tapauksessa ajoneuvo törmäsi sillan kaiteen betonipi-

larlin, jolloin kuljettaja iskeytyi ohjauspyörää vasten menet-

täen henkensä. Ainakin kandessa tapauksessa arvioitiin, että 

seuraukset olisivat olleet lievemmät, jos kaiteiden päät olisi-

vat olleet maahan upotetut. 

Yhdessä tapauksessa ajoneuvo törmäsi ensin tien vasemmalla 

puolella olevaan kaiteeseen ja sen jälkeen yksityistieliitty-

mässä olleen kaiteen päähän. Loppulausunnon mukaan kyseinen 

viljelyksille johtanut liittymä ei ollut kovinkaan tarpeelli-

nen, koska ajo olisi yhtä hyvin voinut tapahtua muiden lähi-

liittymien kautta. Tutkijalautakunnan mukaan liittymien 

sijoittamista korkeiden penkereiden kohdalle olisi vältettävä, 

koska niiden takia tehdyt kaiteen katkokset muodostavat vaa-

rallisia törmäyskohteita. 

Yhdessä moottoritiellä tapahtuneessa onnettomuudessa auto ajoi. 

keskikaistan yli törmäten toisen ajoradan oikealle puolella 

olleeseen teräskaiteeseen. Turvallisuustoiinenpiteiks i ehdotet-

tiin ajoratojen erottamista toisistaan esimerkiksi välikais-

talle rakennettavalla teräskaiteella. 

Muut 'varmat' tekijät olivat tarkemmin: ajoneuvon törmääminen 

valaisinpylvääseen (2 tapausta) ja kynnyksen muodostuminen 

päällysteen ja sorapientareen välille. Kynnys oli n. 15 cm 

korkuinen ja 25 m pitkä. Se oli syntynyt liittymän rakenteen 

aiheuttamasta ajoneuvojen siirtymisestä. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Taulukko 3.112 Muihin kuin risteysonnettomuuksiin liittyneiden tietekijöiden vaikutukset 

onnettomuuteen arvioimistapauksessa 'ON 

' sArviojdut TodennäköisyysarVio 	_______ _________ Arvioltuja __________ 
Varmasti Todennii- Nandol- Tuskin Ei Ilman tietekijät tietekijöitä 

Lääni 	(kpl) köisesti lisesti arviota yhteensä 

Uusimaa (p1. Hki) 2 1 25 5 33 

Turku ja Pori 2 1 1 

Häme 1 1 2 38 42 

Kymi 2 
1  

17. 19 

Mikkeli 1 1 13 15 
Pohjois-Karjala 1 1 

Kuopio 3 7 10 

Keski-Suomi 15 15 
Vaasa 2 2 2 20 26 

Oulu 1 6 10 17 

Lappi 2 3 5 
Ahvenanmaa 

Koko Suomi (p1. Hki) 15 3 3 6 187 15 229 

0 
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Tietekijöiden 'todennäköisiä' vaikutuksia esiintyi kolmessa 

tapauksessa, joissa kaikissa päällysteen reunassa ollut kyn-. 

nys oli yhtenä vahingon syynä. Ajoneuvot olivat jostakin 

syystä joutuneet päällysteen ulkopuolelle ja olivat sorapien- 

tareen johdosta lopullisesti menettäneet ajoneuvonsa hallinnan. 

Koska sorapientareiden leveydet tieteknisen jäsenen tutkimus- 

lomakkeen mukaan vaihtelivat, ei varsinaisia leveämpiä pienta-

reita liene kaikissa tapauksissa ollut. Yhdessä tapauksessa 

oli rastilomakkeessa lisähuomautus: Yli 1 • m leveä päällystetty 

piennar tai ohituskielto olisi estänyt vahingon. 

Valkutuksiltaan 'mandollisiat tietekijöitä oli kolmessa ta-

pauksessa. Yhdessä tapauksessa tievalaistus oli niin heikko, 

että sen katsottiin rastilomakkeen mukaan mandollisesti vai-

kuttaneen onnettomuuden syntymiseen. Onnettomuus tapahtui kui-

tenkin lähinnä kevyelle liikenteelle tarkoitetulla tiellä, 

joissa huolto- ja pihoihinajoa lukuunottamatta muu moottori-

ajoneuvolla-ajo oli kielletty. Kuljettaja oli siis toiminut 

liikennesaäntöjen vastaisesti. 

Toisessa 'mandollisessa' tapauksessa eräs onnettomuuden aiheut-

taja oli rastilomakkeen mukaan yli 1 m leveä piennar, joka 

houkutteli kevytmoottoripyörällä ajaneen käyttämään päällystet-

tyä, leveää piennarta. Moottoripyöräilijä törmäsi pientareelle 

pysäköityyn kuorma-autoon ja menetti henkensä. Pientareiden 

leveydet olivat 3,0 m (vas.) ja 2,75  m (oik.). Lausunnossa 

kiinnitettiin huomiota siihen, että uudistettuja säännöksiä, 
nimityksiä ja käsitteitä tulisi nykyistä paremmin selvittää 

yleisölle. Lautakunnan mukaan esim. piennar on tällainen uusi 

ja monelle tienkäyttäjälle tuntematon käsite. 

U 	
Lautakuntien (tieteknisten jäsenten) arvioiden mukaan 6 tie- 

tekijän vaikutus oli todennäköisyydeltään luokkaa 'tuskin'. 

Kokonaan ilman vaikutusta oli arvion rnukan 187 käsiteltyä 

1 

	

	tekijää. Ilman arviota oli 15 tietekijää. Yhteensä lautakunnat 

olivat harkinneet 229 tekijän vaikutuksia. 

1 



1 
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I 	Edellä esitettyjen tapausten perusteella voitaneen antaa 

mm. seuraavat suositukset: 

• 	1. Puukaiteiclen rakentamisesta luovutaan varojen sallimissa 

puitteissa. Uusia teitä rakennettaessa käytetään päistään 

1 

	

	maahan upotettuja teräskaiteita. Koska ajoneuvon törmää- 

minen vasemman- tai oikeanpuoleiseen kaiteeseen on täysin 

sattumanvaraista, on tärkeää, että kaiteiden molemmat päät 

upotetaan maahan. Tässä yhteydessä ei voida päätellä missä 

I 	määrin vanhoja jo olemassa olevia puukaiteita tulisi muut- 

taa teräksisiksi paitsi tietysti niissä tapauksissa, joissa 

kaiteen uusiminen muutoinkin on tarpeellista. 

2. Tien luokasta riippumatta on vältettävä liian kapeiden sil-

tojen rakentamista. Sillan leveyden tulisi olla tien leveyt-

tä vastaava (pientareet mukaan luettuna). Sillan kaiteiden 

tulisi olla selvästi ajoradan (pientareiden) ulkopuolella. 

Teräskaiteiden pLiät on upotettava maahan. 

3• Väitetään liittymien sijoittamista sellaisiin kohtiin, jois- 

sa korkean penkereen tai muun vastaavan syyn vuoksi kaiteet 

ovat välttämättömät. Tällöin vältyttäisiin kaiteiden kat- 

koksien aiheuttamista vaaralli sista törmäyskohteista. 

i,Kaksiajorataisten teiden ajoradat erotetaan toisistaan soi- 

västi esimerkiksi keskikaistalle rakennettavalla teräskai- 

teolla. 

5. Tutkitaan onko korkeiden penkereiden kohdalla kaikissa • tapauksissa kaiteiden rakentaminen välttämätöntä. 

6. On vältettävä ratkaisuja, joissa päällysteen ja sorapien-

tareen välille voi muodostua kynnyksiä tai ajouria. Sora-

pientareet olisi päällystettävä heti ajoradan päällystämi- 

1 
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ii 

I 	sen yhteydessä. Myöskin jo rakennettujen teiden sorapienta- 

reita olisi päällystettävä mandollisuuksien mukaan. 

1 
3.12 ON 	-tapaukset 

1 
1 
I 	Taulukossa 3.121 esitetyt tapaukset koskevat tiehen liittyviä 

tekijöitä, jotka onnettomuuden tapahtuessa ovat olleet ole-

massa, mutta jolloin kuljettaja ei ole noudattanut liikenne- 1 

	

	sääntöjä tai jolloin tiehen kuuluvat laitteet eivät ole olleet 

toiminnassa. Arvioinneissa on haluttu tutkia sitä, olisiko 

1 

	

	päinvastaisessa tapauksessa vahinko voitu estää tai vammoja 
lieventää. 

Rastilomakkeissa oli yhteensä 27 tekijään liittyviä arvioin-

teja. 'Varmojat arviointeja oli 10, 'todennäköisiä' 5 ja 'mah-

dollisia' yksi. Vaikutusta oli 'tuskin' havaittavissa yhdessä 

tapauksessa. Vaikka tiehen liittyvät laitteet olisivat olleet 

toiminnassa ja vaikka liikennesitäntöjä olisi noudatettu, ei 
näillä seikoilla olisi ollut vaikutusta 5 tietekijän yhteydessä. 

Kokonaan ilman arviota oli niin ikään 5 tekijään liittyvät ta- 
paukset. 

Suoritetut arvioinnit liittyivät mm. seuraaviin tie- ja lii-

kenneteknisiin tekijöihin (liite 3/3): 

I 	Jos kuljettaja olisi huomannut tai ottanut huomioon etuajo- 

oikeutettua risteystä osoittavan liikennemerkin (kärkikolmio) 

olisi 8 onnettomuutta ehkäistynyt'varznasti' ja 1 'todennä-

1 	köisesti'. Kaikissa tapauksissa onnettomuuden pääsyyksi oli 

merkitty huomiointivirhe tms, inhimillinen tekijä. Onnettomuuk-

1 	sien estotoimenpiteiksi oli ehdotettu kandessa tapauksessa 

STOP-merkin pystyttämistä, yhdessä tapauksessa pää- ja sivutien 

I 	valaisemista ja niin ikään yhdessä tapauksessa nopeusrajoituk- 

sen asettamista liittyvälle tielle. 

1 



- - - - - - •1 - - - - - - - - - - - - - 

Taulukko 3.121 	Tietekijöihin liittyvät ON '-tapaukset risteysonnettomuuksissa 

Arvi oidut 
Todennäköisyysarvio 

_________ ______ _________ __________ ______ __________ __________ __________ _________ _________ _________ _________ Arvioituja 

Varmasti Todennä- Mandol- Tuskin Ei Ilman tietekijat tietekijöitä 

köisesti lisesti arviota yhteensä 

Uusimaa (p1. Hki) 1 1 2 

Turku ja Pori 5 1 1 3 10 

Häme 1 3 1 5 
Kymi 4 14 

Mikkeli 

Pohjois-Karjala 1 1 2 

Kuopio 

Keski-Suomi 

Vaasa 3 3 
Oulu 

Lappi 1 1 

Ahvenanmaa 

Koko Suomi (p1. Hki) 10 5 1 1 5 5 27 
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1 
Yhdessä tapauksessa katsottiin rastilomakkeen antamien tieto-

jen mukaan, että toiminnassa ollut tievalaistus olisi 'var- 

I 	masti' estänyt onnettomuuden. Tiemiehen lomakkeessa ei ollut 

kuitenkaan mainittu valaistuksesta mitään. Loppulausunnosta 

ilmeni, että kuljettaja oli ajanut ylinopeutta piittaamatta 

1 

	

	nopeusrajoituksesta. Lausuntoaineiston perusteella ei voida 

sanoa, oliko kysymyksessä liikennesääntöjen rikkomisen lisäk- 

1 

	

	si onnettomuuden syynä myös se, ettei tievalaistus ollut toi- 

minnassa. 

Jos kuljettajat olisivat noudattaneet voimassa olleita nopeus-

rajoituksia olisi onnettomuus estynyt ja (tai) vahingot lie-

ventyneet - - edellisessä kappaleessa olleen tapauksen lisäksi 
- 	yhdessä, 'todennköisesti' kandessa ja 'mandolli- 

sesti' yhdessä tapauksessa. Liikenneyinpäristöön liittyvillä 

toteuttarniskelpoisilla parantainistoimenpitelllä ei onnettomuuk-

sia rastilornakkeen arvioiden perusteella olisi voitu estää 

eikä vammoja lieventää. 

Yhdessä tapauksessa moottoripolkupyöräilijä kääntyi liittymässä 

tien oikeasta reunasta vasemmalle ja jäi takaa tulleen kuorma- 

auton alle. Vasemmalle kääntyviä varten oli oma kaista, mutta 

iäkäs mopoilija ei ymmärtänyt käyttää sitä. Arvion mukaan va-

semmalle johtavaa kaistaa käyttämällä onnettomuus olisi 'to-

dennäköisesti' voitu välttää. Toteuttamiskelpoiseksi toimenpi-

teeksi rastilomake esitti jk- ja pp-tien rakentamista. Tätä 

käyttämällä mopoilija olisi lomakkeen mukaan 'varmasti' väit-

tynyt onnettomuudelta. Loppulausunnossa ehdotettiin parantamis-

toimenpiteeksi: vanhemmille moottoripolkupyörien kuljettajille 

olisi saatava tietoa liikennesäännöistä ja liikennemerkeistä. 

Tiedon perillevieminen voisi tapahtua kirjasen muodossa. Tämän 

jako voitaisiin suorittaa vuosittaisten vakuutuskilpien jaon 

yhteydessä. 

Erillisen jk-. ja pp-tien käyttäminen olisi eräässä toisessa 

tapauksessa pelastanut rastilomakkeen mukaan mopoilijan hengen 

siitä huolimatta, että mopoilija olisi joutunut ylittämään 

päatien. Mopoilija ajoi päätietä pitkin ja kääntyessään vasem-

malle jäi takaa tulleen moottoripyörän alle. Restilomakkeen 
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1 
1 	mukaan "havaintojen teko suoraan vasemmalle olisi ollut hel- 

pompaa kuin nyt suoritetut havainnot taakse". Polkupyörätietä 

käyttämällä onnettomuus olisi estynyt 'todennäköisesti'. 

I 	Edellä käsiteltyjen 'varmojen', 'todennäköisten' ja 'inandol- 

listen' tapausten perusteella voitaneen ehdottaa harkitta- 

vaksi: 

1 
1. 'Etuajo-oikeutettu risteys' (kärkikolmio)-merkin korvaamista 

tarpeellisiksi katsotuissa liittyinissä STOP-merkillä. 

Muut onnettomuudet 

Tietekijöihin liittyvät ON -tapaukset muissa kuin risteys- 

onnettomuuksissa on esitetty taulukossa 3.122. 

Jos lilkennesääntöjä olisi noudatettu ja (tai) tiehen kuulu-

vat laitteet olisivat olleet toiminnassa, olisi vahinkoja 

voitu välttää ja (tai) vammoja lieventää 'varmasti' 6 tapauk-

sessa, 'todennäköisesti' 2 ja 'mandollisesti' 3 tapauksessa. 

Kahteen tietekijään liittyvät tapaukset olivat saaneet arvion 

'tuskin'. Arvio 'ei vaikutusta' oli 9 tietekijään liittyvässä 

tapauksessa. Ilman arviota olivat 1* tietekijän tapaukset. 

Yhteensä käsiteltyjä tietekijöitä oli siis 26. 

Useimmat arviot liittyivät tekijään 'nopeusrajoitus päätielle'. 

Yhteensä neljässätoista tapauksessa kuljettaja ei ollut piitan-

nut nopeusrajoituksesta. Jos nopeusrajoituksia olisi noudatet-

tu, olisi rastilomakkeen mukaan vahinkoja voitu estää ja (tai) 

vammoja lieventää 5 tapauksessa 'varmasti', 2:ssa 'todennäköi-
sesti' ja 3:ssa 'mandollisesti'. Nopeusrajoitusten noudattami-

sella ei olisi ollut mitään vaikutusta vahinkoon 3 tapauksessa. 

Yhdestä tapauksesta arvio oli kokonaan jäänyt pois. 

Ylinopeudesta aiheutuvien onnettomuuksien ehkäisemiseksi ras-

tilomakkeissa oli ehdotettu mm.: liukkaudentorjuntaa (2 ta-

pausta), tievalaistuksen järjestämistä ja tien levitämistä 

pientareiltaan yli 1 metriseksi (1 tapaus). JälFimmäisessä 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Taulukko 3.122 Tietekijöihin liittyvät ON -tapaukset muissa kuin risteysonnettomuuksissa 

Arvioidut Todennäköisyysarvi o Arvioi tuj a 

Varmasti Todennä- Mandol- Tuskin EI Ilman tietekijät tietekijöitä 

Lääni 	(kpl) köisesti lisesti arviota yhteensä 

Uusimaa (p1. Hki) 1* 3 7 
Turku ja Pori 1 2 3 10 

Häme 2 1 1 1 

Kymi 2 1 3 
Mikkeli 

Pohj ois-Karjala 

Kuopio 

Keski-Suomi 1 1 

Vaasa 

Oulu 

Lappi 1 1 

Ahvenanmaa 

Koko Suomi (p1. Hki) 6 2 3 2 9 11 26 

-.1 
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1 
tapauksessa tie oli geometrialtaan sellainen, että sen kulkua 

lienee ollut vaikea ennakoida pimeässä. 

Yhdessä tapauksessa ajoneuvon kuljettaja ei joko huomannut tai 

ei halunnut huomata rautatien tasoristeyksen ääni- ja valova- 

1 

	

	roituslaitteita ja ajoi suoraan junan alle. Riittävällä tark- 

kaavaisuudella onnettomuus olisi arvion mukaan estynyt. 

1 

	

	Parantamistoimenpiteeksi oli ehdotettu puolipuomin rakentamista. 

Rastilomakkeen tietojen mukaan lienee risteykseen (Ylöjärven 

1 	 kk.) kuitenkin rakennettu ylikulkusilta. 

Edellisen tapauksen perusteella voitaneen suositella: 

1. Rautateiden tasoristeysten varustamista puolipuomilaltteilla 

1 	siellä, missä niiden rakentaminen taloudelliset näkökohdat 

huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista. 

1 
3.13 EI (toteuttamiskelpoinen)-tapaukset 

Risteysonnettomuudet 

EI (toteuttamiskelpoinen)-tapaukset käsittävät toimenpiteet, 

joita ei vielä ole toteutettu, mutta jotka on katsottu toteut-

tamiskelpoisiksi. Nämä toimenpiteet on esitetty risteysten 

osalta taulukossa 3.131. 

Arvion mukaan vahinko olisi estynyt tai vammat vähentyneet 

'varmasti' 16 toimenpiteen toteuttamisella. Todennäköisyys- 

arvio 'todennäköinen' oli 22, 'mandollinen' 39 ja 'tuskint 

59 toimenpiteellä. Arvio 'ei vaikutusta' annettiin 187 toteut-
tamiskelpoiselle toimenpiteelle. Kokonaan ilman arviota oli 

jäänyt 10 toimenpidettä. Yhteensä käsitel -tyjä toimenpiteitä 

oli 333. 

'Varmoiksi' toimenpiteiksi oli arvioitu 

- liikennevalojen pystyttäminen ('i onn.) 

- STOP-merkin pystyttäminen liittyvälle tielle (3 onn.) 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Taulukko 3.131 Risteysonnettomuuksiin liittyvien tie- ja li1keineteknisten turvallisuus- 
toimenpiteiden vaikutukset arviontitapauksessa 'EI (toteuttamiskelpolnen)' 

N,Arvioidut Todennäköisyysarvio 	_______ __________ _________ Arvioituja 

Varmasti Todenna- Mandol- Tuskin Ei Ilman "tietekijät tekijöitä 

Lääni 	(kpl) köisesti lisesti arviota yhteensä 

Uusimaa (p1. Hki) 1 5 7 4 15 5 37 

Turku ja Pori 5 4 9 3 37 58 
Häme 2 7 12 25 60 106 

Kymi 5 10 28 4 47 
Mikkeli 1 1 4 5 11 

Pohjois-Karjala 1 1 4 2 14 22 

Kuopio 1 6 3 1 11 

Keski-Suomi 1 4 5 
Vaasa 1 2 3 4 11 21 

Oulu 8 8 
Lappi 2 2 1 2 7 
Ahvenanmaa 

Koko Suomi (p1. Hki) 16 22 39 59 187 10 333 



1 
1 
I 	- erillisen jk.- ja/tai pp-tien rakentaminen (2 onn.) 

- tien suolaaminen (1 onn.) 

seka rautateiden tasoristeyksessä 

1 	- puolipuomin rakentaminen (5 onn.) ja 

- näkemien parantaminen vaaditun suuruiseksi (1 onn.). 

- 	Vaikutukseltaan 'todennäköiseksi' oli arvioitu mm. 

I - päätiellä erillinen kaista vasemmalle (4 onn.) 

- STOP-merkin pystyttäminen liittyvälle tielle (3 onn.) 

- liikennevalot (3  onn.) 

puolipuomin rakentaminen (3 onn.) 

1 	Valkutukseltaan 'mandollisiksi' toimenpiteiksi oli arvioitu 

1 	-STO'-mei11 liittyvälle tielle (5 onn.) 

- nopeusrajoitus päätiellä (5 onn.) 

Toimenpiteet on tarkemmin esitetty liltteessä 3/5. 

Muut onnettomuudet 

Muissa kuin risteysonnettomuuksissa liikenneturvallisuuden 

kannalta vaikutuksiltaan varmoiksi arvioitiin '1 toimenpiteen 

toteuttaminen. Todennäköinen vaikutus olisi ollut 71 toimen-

piteellä ja mandollinen 135:llä.  Vahinkoja olisi tuskin voitu 

estää tai vammoja lieventää 116 arvioidun toiznenpiteen avulla. 

Kokonaan Ilman arvIota oli 23 toimenpidettä ja arviolla 'ei 

vaikutusta' 264 toimenpidettä. Yhteensä käsiteltyjä toimenpi-

teitä oli 650  (taulukko 3.132, liite 3/6). 

Vaikutuksiltaan 'varmoiksi' arvioidut toimenpiteet olivat: 

- tien suolaaminen (ii onn.) 

- puolipuomin rakentaminen rautatien tasoristeykseen (7 onn.) 

- tien hiekolttaminen ja suolaaminen (6 onn.) 

- tien hiekoitus (5 onn.) 
- tievalaistus paätielle, nopeusrajoitus päätielle, pienta-

reiden leven -cäminen 	1 m, teräskaiteen rakentaminen 

(3 x 1  onn.). 



21 

Arvion 'todennäköinen' olivat saaneet mm. seuraavat toimenpi-

teet: 

- tien hiekoittatriinen ja suolaaminen (17 onn.) 

- tien suolaaminen (13 onn.) 

- tien hiekoittaminen (13 onn.) 

- teräskaiteen rakentaminen (9 onn.) 

- pientareen levittäminen yli 1-metriseksi (8 onn.) 

- nopeusrajoitus päätielle(5 onn.). 

'Mandollisiksi' oli vaikutuksiltaan arvioitu mm.: 

- nopeusrajoitus päätiellä (27 onn.) 

- tien hiekoitus (22 onn.) 

- tien suolaus (21 onn.) 

- pieritareen levennys 1-metriseksi (21 onn.) 

- tien hiekoitus ja suolaus (20 onn.) 

- teräskaiteen rakentaminen (ii onn.) 

- tievalaistus päätielle (8 onn.). 

I 	Toteuttamiskelpoisiksi toimenpiteiksi ovat osoittautuneet 

edellisen mukaan varsinkin 

1. liukkaudentorjuntatoimenpiteet, 

1 	2. nopeusrajoitukset sekä 

3. puolipuomin ja 

1 	4. teräskaiteen rakentaminen. 

Näiden lisäksi voitaneen suositella mandollisuuksien mukaan 

I 	myös muita edellä mainittuja 'varmoja', 'todennäköisiä' ja 

'mandollisia' toimenpiteitä. 

1 
- 	3.14 EI (ei toteuttamiskelpoinen)-tapaukset 

Risteys onnettomuude t 

EI (ei toteuttamiskelpoinen)-arvio sisälsi toimenpiteet, joita 

ei ollut toteutettu ja jotka tutkijalautakunnan ( tietniehen) 

käsityksen mukaan eivät olleet esim. taloudellisuussyistä 

tai teknisten ratkaisujensa vuoksi toteuttamiskelpoisia. Arvion 

perustana on ollut toimenpiteen suhteutuminen liikenneympäris- 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Taulukko 3.132 Muihin kuin risteysonnettomuuksiin liittyvien tie- ja liikenneteknisten 

turvallisuustoimenpiteiden vaikutukset arvioimistapauksessa 'EI (toteuttamis-

kelpoinen) 1 

Todennäköisyysarvio Arvioituja 

toimenpiteet 
4-144 . ....1 1euenijo1a- Varmasti Todennä- Mandol- Tuskin Ei Ilman 

Lääni 	(kpl) köisesti lisesti arviota yhteensä 

Uusimaa (p1. Hki) 2 18 21 16 53 3 113 
Turku ja Pori 8 7 24 20 55 1 115 
Häme 3 10 29 24 18 84 
Kymi 16 4 3 5 53 8 89 
Mikkeli 12 6 8 6 32 
Pohjois-Karjala 2 2 13 9 7 33 
Kuopio 1 5 6 6 18 
Keski-Suomi 3 4 15 8 19 49 
Vaasa 4 3 8 11 1 27 
Oulu 1 7 6 2 21 48 
Lappi 2 3 5 7 25 11 42 
Ahvenanmaa 

Koko Suomi (p1. Hki) 41 71 135 116 264 23 650 
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tön laatutasoon ja ko. tien liikennetasoon. Tästä huolimatta 

toimenpiteiden kuviteltuja vaikutuksia on kuvattu todennäköi-

syysarvioilla (taulukko 3.141). 

Arvion mukaan oli 13 sellaista toimenpidettä, joilla vahinko 

olisi voitu estää tai vammoja lieventää 'varmasti'. Nämä toi-

nienpiteet olivat: liikennevalojen pystytys (10 onn.), tieva-

laistus päätielle, erillinen jk- ja/tai pp-tie ja puo].ipuomin 

rakentaminen rautatien tasoristeykseen (3 x 1 onn.). Tasoris-

teysonnettomuus tapahtui yksityistiellä. Kuitenkin loppulau-

sunnossa ehdotettiin parantamistoimenpiteeks 1 turvalaltteiden 
lisäämistä rautateiden tasoristeyksissä. 

Arvion 'todennäköinen' oli saanut niin ikään 13 toimenpiclettä: 
liikennevalojen rakentaminen (9 onn.), erillisen kaistan ra-

kentaminen vasemmalle päätiellä (2 onn.), päätien korotetun 

lilkennesaarekkeen rakentaminen, teräskaiteen rakentaminen 

(2 x 1 onn.). 

Oletetuilta vaikutuksiltaan 'mandollisia' toimenpiteitä oli 

19. Nämä olivat: liikennevalojen pystytys (6 onn.), erilli-

sen kaistan rakentaminen päätiellä vasemmalle (5 onn.), koro-
tetun liikennesaarekkeen rakentaminen päätielle (3 onn.), 

STOP-merkki lilttyvälle tielle (3  onn.), maalatun lilkennesaa-

rekkeen rakentaminen päätielle (2 onn.). 

Arvion 'tuskin' oli saanut 22 toimenpidettä ja arvion 'ei' 

439 toimenpidettä. Ilman vaikutusten arviota oli 156 toimen-

pidettä. Kaikkiaan oli käsitelty 665 tie- ja liikenneteknil-

listä toimenpidettä (liite 3/7). 

Muut onnettomuudet 

I 	Valkutuksiltaan 'varmoiksi' liikenneturvallisuustolmenpiteiksi 

muissa kuin risteysonnettomuuksissa oli arvioitu 6 toimep!-

dettä. Näistä 4 oli teräskaiteen rakentaminen, 1 tien hiekoitus 

1 	ja 1 puolipuomin rakentaminen rautatien tasoristeykseen. Taso- 

1 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Taulukko 3.141 Risteysonnettomuuksiin liittyvien tie- ja liikenneteknisten turvallisuus- 

toimenpiteiden vaikutukset arviontitapauksessa 'EI (ei toteuttamiskelpoinen)' 

Todennäköisyysarvio 	__________ Arvioituj a __________ ________ _________ _________ ______ __________ 
1dUttet 

toime Varmasti Todennä- Mandol- Tuskin Ei Ilman tekijöitä 

Lääni 	( köisesti lisesti arviota yhteensä 

Uusimaa (p1. Hki) 1 1 3 38 5 
Turku ja Pori 3 3 1 9 174 1 191 
Häme 6 9 10 7 150 182 

Kymi 1 6 25 32 
Mikkeli 1 1 12 14 
Pohjois-Karjala 2 6 2 33 43 
Kuopio 8 41 49 
Keski-Suomi 1 1 

Vaasa 1 79 80 

Oulu 5 5 
Lappi 17 20 

Ahvenanmaa 

Koko Suomi (p1. Hki) 13 13 19 22 439 156 665 
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risteysonnettomuus tapahtui yksityistiellä. Liian suuri ti-

lannenopeus oli onnettomuuden paäsyynä. 

Vaikutuksiltaan 'todennäköisiä' toimenpiteitä oli 26, joista 

yleisimmät olivat: teräskaiteen rakentaminen (9 onn.), tien 
suolahiekoitus (5 onn.), tien hiekoitus (4 onn.) ja tien suo-
laus (3  onn.). 

Arvion 'mandollinen' oli saanut 28 toimenpidettä, joista 

yleisimmät olivat teräskaiteen rakentaminen (12 onn.) ja 
pientareen rakentaminen leveydeltään yli 1-metriseksi (7  onn.). 

Arvioimistapauksia 'tuskin' oli 37 ja 'ei' 540. Ilman arviota 
oli jätetty 213 toimenpidettä. Yhteensä käsiteltyjä toimenpi-
teitä oli 850  (taulukko 3.142, liite 3/8). 

1i.25 'Muut syyt' ja estotoimenpiteet 

Tieteknisen jäsenen lisälehdessä on erikoisesti haluttu kes-

kittyä tutkimaan vain 29 tie- ja liikennetekniseen tekijään 

ja toimenpiteeseen liittyviä arviointeja. 'Muita' tekijöitä 

ja toimenpiteitä varten lomakkeessa on kohdat: 'Lisätietoja' 

ja 'Mitkä muut tietekniset toimenpiteet olisivat mandollisesti 

estäneet vahingon tai lieventäneet vammoja?'. 

Mandollisia lisäsyitä vahingon syntytniseksi ja vammojen vaka-

voittamiseksi oli esitetty 6 ja ne ovat: 
- Ojanreunalla ollut kallio lisäsi onnettomuuden vakavuutta. 

- Liikenteenjakajassa ollut tienviitta esti näkemistä ja oli 

osasyynä onnettomuuteen. 

- Tien sivuojassa ollut kivi myötävaikutti ratkaisevalla ta-

valla kuolemaan ja vammautumisiin. 

- Tien pintaan kaarteeseen muodostuneet ajourat ovat ilmei-

sesti myötävaikuttaneet vahingon syntymiseen. 

- Tienmutkaa osoittavan liikennemerkin (1 AB) puuttuminen on 

ilmeisesti myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. 

- Noin 1,5 m:n päässä a.joradan reunasta sijainnut makasiini 

lisäsi vammoja. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Taulukko 3.1&2 Muihin kuin risteysonnettomuuksiin liittyvien tie- ja liikenneteknisten 
turvallisuustoimenpiteiden vaikutukset arviointitapauksessa 'EI (ei to-

teuttamiskelpoinen)' 

"srvioidut 
Todennäkölsyysarvio 

Arvioituja 

"\ toimenpiteet Varmasti Todenna- Mandol- Tuskin Ei Ilman tekijöitä 

Lääni 	(kpl) köisesti lisesti arviota yhteensä 

Uusimaa (p1. Hki) 2 1 1 15 38 57 
Turku ja Pori 9 8 9 185 215 
Häme 1 3 5 11 12'i 1!& 
Kymi 1 38 39 78 
Mikkeli 3 8 10 59 80 

Pohjois-Karjala 2 1 2 18 23 
Kuopio 2 1 27 21 51 

Keski-Suomi 9 9 
Vaasa 88 88 
Oulu 1 1 13 27 
Lappi 1 3 5 2 52 63 
Ahv e nanmaa 

Koko Suomi (p1. Hki) 6 26 28 37 5'&O 213 850 
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Vahingon esto- tai vammojen lieventämistoimenpiteitä oli ehdo-. 

tettu yhteensä 81. Useimmin esitettyjä toimenpiteitä olivat: 

- näkemien parantaminen (7 onn.) 

- kaiteen pään upottaminen maahan (3  onn.) 

- kaiteen rakentaminen erottavalle välikaistalle (3 onn.) 

- jään poisto tien reunasta (2 onn.) 

- kaarre merkittävä paremmin esimerkiksi taustamerkillä (2 onn.) 

- tien pinnassa olevien kuoppien täyttäminen (2 onn.) 

- tien perusparannuksien suorittaminen (2 onn.) 

- ajoratamaalaukset (2 onn.) 

- suoja-aidan rakentaminen (2 onn.) 

- leveämpi piennar (2 onn.) 

- koko tien geometrian parantaminen (2 onn.). 

Kaikissa syissä tai toimenpiteissä ei ollut arviota tekijöiden 

vaikutusten tädennäköisyydestä. Usein tämä oli kuitenkin ii- 

maistu sanoilla mandollisesti tai todennäköisesti. 

Tarkemmin 'muut' estotoimenpiteet on esitetty liitteessä !i. 

3.2 Jalankulkijaonnettomuudet 

L1 
Turun ja Porin läänin eräissä kunnissa oli vuonna 1973  tutkit- 

1 

	

	tu myöskin jalankulkijoiden kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. 

Näihin onnettomuuksiin liittyen oli täytetty 5 rastilomaketta. 

I 

	

	Tutkituista tapauksista kaksi oli risteysonnettomuuksia ja 

kolme 'muita' onnettomuuksia. 

Yhdessäkään onnettomuudessa jo olemassa ollut liikennevmpä-

ristötekijä ei ollut osasyynä vahingon syntymiseen tai vam-

1 	mojen lisääntymiseen (ON -tapauksia oli yhteensä 10). 

1 
I 	mutta 

tiina 

1 	olisi 

sia, jolloin liikennesääntöjä ei ollut noudatettu oli 

Ko. tapauksessa tien piennar oli yli 1 m:ä leveä, 

sitä ei käytetty, minkä vuoksi jalankulkija oli alt-

onnettomuudelle. Arvion mukaan pientareen käyttäminen 

estänyt vahingon tai lieventänyt vammoja 'varmasti'. 



1 
Muissa ON -tapauksissa (12 tekijää/1 onn.) todennäköisyys- 

arvio oli 'vahinkoa ei olisi voitu estää eikä vammoja lie-

ventää'. 

Arvioituja toimenDiteitä 'EI (toteuttamiskelpoinen)' oli yh- 

1 

	

	teensä 2. Näistä 'tievalaistuksen rakentaminen päätielle' 

olisi arvion mukaan varmasti estänyt yhden vahingon tai lie- 

I ventänyt vammoja. Arvion 'todennäköinen' vaikutus oli saanut 

niin ikään yksi toimenpide (valaistuksen järjestäminen pää- 

I  tielle). Vaikutuksiltaan 'mandollisiksi' arvioituja toimen-

piteitä oli 4 eli 'erillisen jk- ja/tai pp-tien rakentaminen' 

(3 onn.) ja 'nopeusrajoituksen asettaminen päätielle' (1 onn.). 

1 

	

	'Tuskln'-tapauksia (toimenpiteitä) oli 7 ja 'ei'-toimenpi- 

teitä 11. 

1 
Toimenpiteitä 'EI (ei toteuttamiskelpoinen)' oli 31. Näistä 

1 	todennäköisyydellä 'tuskin' oli arvioitu 4 ja todennäköisyydel- 

lä 'ei vaikutusta' 24 toimenpidettä. Ilman arviota oli 3 toi-

• 	inenpidettä. 

Edellä olleiden tapausten valossa lienee entistä enemmän syytä 

kiinnittää huomiota jk-teiden rakentamiseen ja valaistuksen 

järjestämiseen tieosuuksille, joilla on paljon jk-liikennettä. 

3.3 Polkupyöräonnettomuudet 

Turun ja Porin läänissä tutkituista polkupyöräonnettomuuksista 

oli täytetty 7  rastilomaketta. Tapauksista 5 oli risteysonnet-

toinuuksia ja 2 'muita' onnettomuuksia. 

1 	Yksikään ON -tekijä ei ollut vaikuttanut vahingon syntymiseen 
tai vammojen lisäämiseen. Arvioituja tekijöitä oli 15 ja kaik-

1 	kien vaikutus onnettomuuteen oli arvioitu todennäköisyydellä 

'ei vaikutusta'. 

Sen sijaan ON 	-tapauksissa kolmella tekijällä todettiin ol- 

leen 'varma' vaikutus vahingon syntymiseen: 



- Pientareen leveys oli >1 m, mutta pientaretta ei ollut 

käytetty. Polkupyöräilijä oli ollut aikeissa ylittää ajo- 

radan. Pyöräilijä oli tarkannut kääntymismandollisuuksia 

vasemmalle ja luullut, että autoilija ohittaa hänet joko 

keskitietä tai vasempaa kaistaa ajaen. Auto ajoi kuiten-

kin 7-vuotiaan pyöräilijän päälle. 

- Liittyvällä tiellä ollut kärkikolmio, jota ei ollut otet-

tu riittävästi huomioon. Polkupyöräilijä jäi moottoripyö-

räilijän alle linja-auton estäessä näkemistä. Loppulausun-

nossa parantamisehdotus oli nopeusrajoltuksen alentaminen 
80 km/h: s ta 60 km/h: 1 in. 

- Erillinen jk- ja/tai pp-tie, jota ei ollut käytetty, koska 
polkupyöräilijän ajomatka olisi lisääntynyt n. 'O0 m. 

Polkupyöräilijä käytti valtatien ajorataa ja joutui onnet-

tomuuden uhriksi. 

1 Edellisen lisäksi oli yksi onnettomuus, jossa ei ollut nouda- 

tettu päätiellä ollutta nopeusrajoltusta. Arvion mukaan rajoi- 

I tusta noudattamalla vahinko olisi voitu 'todennäköisesti' 

estää. Edelleen oli maininta yhdestä tapauksesta, jolloin ei 

I 
ollut otettu huomioon liittyvällä tiellä ollutta kärkikolmiota. 
Vaikka näin olisi tehtykin ei vahinkoa olisi kuitenkaan voitu 

arvion mukaisesti estää. 

1 
Toimenpiteitä 'EI 	(toteuttamiskelpoinen)', jotka toteutettuina 

1 olisivat 'varmasti' estäneet vahingon oli esitetty kaksi: ajo- 

rataan liittyvä korotettu jk- ja/tai pp-tie ja liikennevalojen 

I pystytys. 	Todennäköisesti' vahingon olisi estänyt niin ikään 

yhdessä tapauksessa esitetty ajorataan liittynyt korotettu 

jk- ja/tai pp-tle. 	'Mandollisia' vaikutuksia arvioitiin olevan I seuraavilla toiinenpiteillä: 	tien hiekoitus, tien suolaus, 	tien 

suolahiekoitus ja - kuten edelläkin- ajoratann liittyvän koro- 

1 tetun jk- ja/tai pp-tien rakentaminen. 	'EI (toteuttamiskelpoi- 

nen)'-toimenpiteltä oli arvioitu yhteensä 18. Edellisten 11- 

1 säksi arviolla 'tuskin vaikutusta' 	oli ' 	toimenpidettä ja 

1 
arviolla 'ei vaikutusta' 	7 toimenpidettä. 
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'EI (ei toteuttamiskelpoinen)'-toimenplteltä oli käsitelty 

yhteensä 82. Suuri osa näistä (71 toimenpidettä) ei olisi 

toteutettunakaan voinut estää vahinkoa tai lieventää synty-

neitä vammoja. Kandessa tapauksessa kuitenkin onnettomuus 

olisi estynyt 'varmasti'. Tapaukset olisivat vaatineet lii-

kennevalojen ja erillisen jk- ja/tai pp-tien rakentamista. 

Jälkimmäinen toimenpide oli eräässä toisessa tapauksessa 

arvioitu vaikutukseltaan 'todennäköiseksl'. 'Mandolliset' 

vaikutukset olisi ollut seuraavilla toimenpitelliä: liiken-

teen jakajan rakentaminen liittyvälle tielle ja erillisen 

tai ajorataan liittyvän korotetun jk- ja/tai pp-tien raken-

taminen. Arvion 'tuskin vaikutusta' oli saanut kaksi toi-
menpidettä. 

I Edellä olleiden tapausten perusteella voitaneen suositella: 
1. Pp-teiden rakentamisen tehostamista. Tiet olisi suunni-

I 	te]tava siten, että ajomatka ei päätiehen verrattuna muo- 

dostu kohtuuttoman pitkäksi. Näin voitaisiin varmistaa 
jk- ja pp-teiden parempi käyttö. 

1 	2. Tarpeellisiksi katsottuihin liittyiniin nykyistä enemmän 
STOP-merkkej ä. 

1 
1 	' TIETEKNISEN JÄSENEN LOMAKKEEN UUSIMINEN 

Tieteknisen jäsenen lisälehdessä on joitakin puutteita, jotka 

I 	estävät pitkälle menevien johtopäätösten tekemisen turvautu- 

matta samalla muuhun tutkijalautakunta-aineistoon: 

1 	1. Lomakkeessa kuten ei lomakkeen täytttiohjeissakaan ollut 

selvää määritystä siltä, mikä on 'vahinko'. Jälkeenpäin 

1 	ei voida tietää, tarkoittaako tämä yksinomaan onnettomuut- 

ta vaiko myös esim. omaisuusvahinkoja. Lomakkeessa ainoas-

I taan 'vammat' oli erotettu vahingosta, mistä päätellen 

vahlnkoon kuuluisivat sekä itse onnettomuus että omaisuus- 

I 	vahingot. On kuitenkin luultavaa, että vahinkosanalla on 

tarkoitettu pääasiassa varsinaista onnettomuustapahtumaa. 

r 
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Ei 
I 2. Rastilomakkeessa pyydettiin arvioimaan eri tie- tai lii- 

- kenneteknisten tekijöiden taitoimenpiteiden toteuttamisen 

vaikutuksia sanoilla 'varmasti', 	'todennäköisesti', 	'mah- 

1 dollisesti', 	?5jfl 	ja 'ei'. Arvioitavana oli periaat- 

teessa kandenlaisia tapauksia: a) käsiteltävä tekijä oli 

1 osasyynä vahinkoon tai lisäsi vammoja, b) oletettu toimen- 

pide olisi estänyt vahingon tai lieventänyt vammoja. Ar- 

1 vioinneissa ei siis ollut erotettu itse onnettomuutta ja 

sen seurauksia (omaisuus- ja henkilövahinkoja). Tämän 

I vuoksi ei voida pelkästään rastilomakkeiden perusteella 

selvittää tarkasti sitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet 

itse onnettomuuden syntymiseen ja mitkä ovat vakavoitta- 

1 neet seurauksia tai toisaalta mitkä toimenpiteet olisivat 

estäneet itse onnettomuuden ja mitkä vähentäneet synty- 

1 neitä vammoja. Selvityksessä onkin täytynyt käyttää rasti- 

lomakkeeri lisäksi apuna myös muuta tutkijalautakunta-aineis- 

1 toa. Yksistään rastilomakkeista saadut tiedot olisivat 

johtaneet virheellisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin. 

Edellisestä aiheutuvaa sekaannusta syntyy kuitenkin perin 
harvoin. Kuitenkin esimerkiksi kaide saattaa olla yhtenä 

onnettomuuden syynä, vaikka se useimmin on omaisuus- ja 

henkilövahinkojen aiheuttaja. 

3. ON 	-arviointitapaukseen oli yhdistetty kolme eri asiaa: 

a) ko. tie- ja liikennetekninen tekijä oli jo olemassa 

b) tiehen kuuluvat laitteet eivät toimineet 

c) kuljettaja toimi liikennesääntöjen vastaisesti (ei esim. 

pysähtynyt liikennevaloissa). 

Ilman tarkempaa lautakunta-aineiston tutkimusta ei voida 

tietää milloin on ollut tilanne, jossa laitteet eivät 

ole olleet toiminnassa ja milloin tilanne, jossa kuljetta- 

ja ei ollut noudattanut liikennesääntöjä. 

4. Kohta 'EI (ei toteuttamiskelpoinen)' ei ole tarpeellinen. 

Ko. kohdassa tutkitaan nimittäin sellaisten kuviteltujen 

toimenpiteiden vaikutuksia, joita toimenpiteitä lautakunta 

ei ollut ko. olosuhteissa pitänyt esim, taloudellisista 
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1 
I 	syistä toteuttaniiskelpoisena. Tämän kohdan olisi voinut 

ilman halUaa jättää pois. Sen sijaan kohta 'EI (toteut-
tamiskelpoinen)' on tarpeellinen ja riittävä. 

5. Todennäki5isyysarviota ei ollut tehty kaikista niistä toi-. 

1 	menpiteistä, jotka on mainittu lomakkeen kohdassa 65 
('muut toimenpiteet'). 

6. Eri tekijöiden ja ehdotettujen toimenpiteiden yhdysvaiku- 

I 	tuksia ei ollut tutkittu. Ei ollut myöskään selvitetty 
sitä, kuinka monta ehdotetuista toimenpiteistä olisi yh-
dessä voitu toteuttaa. 

7. Ristiriita syiden ja estotoimenpiteiden lukumäärissä. 

1 	Liikenneyrnpäristön estotoimenpiteitä syitä enemmän. Syy- 
määrittelyksi tulisi siis ottaa jokin uusi luotettavampi 

1 	määrittely. 

I 

	

	8. Joidenkin rastilomakkeiden arviot poikkeavat vastaavan lop- 
pulausunnon arvioista. Rastilomakkeeseen on saatettu merki- 

I tä syiksi sellaisia tekijöitä, joita ei ole loppulausun-
nossa. Sama koskee myöskin ehdotettuja turvallisuustoimen-
piteltä. Ei voida tietää, miten rastilomakkeen tietoja on 

1 
1 	Lomakkeita uusittaessa olisi erotettava seuraavat asiat: 

ia) onnettomuus 
b)  oinaisuusvahingot 
c)  henkilövahingot 

2 	a) ON-tapaukset 
b) EI-tapaukset 

1 	3 (ON-tapaukset) 
a) tiehen liittyvät laitteet ovat toiminnassa 

1 	 b) tiehen liittyvät laitteet eivät ole toiminnassa 

1 



33 

1 
'4 (ON-tapaukset) 

a) kuljettaja on noudattanut liikennesääntöjä 

1 
	b) kuljettaja ei ole noudattanut liikennesääntöjä 

5 	Todennäköisyysarvio esim, sanoilla 

a) varmasti 	100 % 
b) todennäköisesti 75 % 

1 c) mandollisesti 	50 % 
d) tuskin 	25 % 

1 e)ei 0% 

I Kukin tie- ja liikennetekninen tekijä tai tarvittava toimen- 

pide tulisi tällöin kuvatuksi 5 eri muuttujalla, jotka ari- 
taisivat selkeän kuvan kunkin tekijän toimenpiteen arvioi- 

duista vaikutuksista. Lisäksi tulisi lomakkeen selvittää eri 

tekijöiden ja ehdotettujen toimenpiteiden yhdysvaikutukset. 

Koska tieteknisen jäsenen lisälomakkeessa olevat tiedot ovat 

ensiarvoisia niin onnettomuuden ja sen seurausten syiden kuin 

näiden estotoimenpiteidenkin arvioinnissa, lienee tarkoituk-

senmukaista, että ko. lomake liitetään kiinteästi tieteknisen 

jäsenen perustutkimuslomakkeeseen. Turhan työn välttämiseksi 

voitaneen luopua luettelomaisesta lomakkeesta ja tilalle har-

kita eri tekijöiden tai toimenpiteiden muistilistan valmista-

mista ja tämän liittämistä perustutkiniuslomakkeeseen. Arvioi-

duiksi tekijöiksi tulisivat tällöin ainoastaan ne, joiden on 

todettu vaikuttaneen onnettomuuden ja/tai sen seurausten syn-

tymiseen tai ne, joiden avulla onnettomuus olisi voitu estää 

tai aiheutuneita vammoja lieventää. Tässä mielessä luopuminen 

rastilomakkeen käytöstä vuoden 1975 alusta lienee ollut oikea 

toimenpide. Vaikka käytössä ollut lomake on toiminut tietek-

nisen jäsenen muistilistana, puoltaa lomakkeen poistamista 

mm. arvioitavien tie- ja liikenneteknisten tekijöiden runsaus. 
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5 YHTEENVETO 

Selvityksessä on tarkasteltu eri liikenneympäristötekijöiden 

vaikutuksia onnettomuuksien ja niiden seurausten syntymises- 

sä sekä liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden vaikutuksia 

onnettomuuksien vahinkojen ehkäisemisessä. 

Selvitys on perustunut liikennevahinkojentutkijalautakuntjen 

aineistoon kuuluviin tieteknisen jäsenen lisälomakkeisiin 
vuodelta 1973. Lisälomakkeita eli ns. rastilomakkeita on ollut 

38'!. 

Rastilomakkeiden mukaan yksi merkittävä vahinkojen aiheuttaja 

liikenneympäristössä oli puu- tai teräskaide, joka tunkeutui 

törmäyksessä auton sisään ja aiheutti kuoleman sekä pahoja 

omaisuusvahinkoja. Ylipäänsä rastilomakkeessa olleen arvion 
mukaan 17 tie- tai liikenneteknistä tekijää oli 'varmasti' 

onnettomuuden tai sen seurausten yhtenä aiheuttajana. Vaiku-

tukseltaan 'todennäköisiksi' arvioitiin 'f ja 'mandollisiksi' 

9 tietekijää. 

Joissakin tapauksissa oli arvioitu tilanteita, joissa ajoneuvon 

kuljettaja ei ollut noudattanut liikennesääntöjä. Yleisimmät 

tapaukset olivat nopeusrajoitusten rikkomlnen ja tulo päätiel-

le huomioimatta riittävästi etuajo-oikeutettu tie -merkkiä. 

Enemmän kuin liikenneympäristön syitä oli rastilomakkeessa ar -
vioitu ja ehdotettu liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä. 

Arvioiden mukaan 57 toteuttamiskelpoisen tie- ja liikennetek-
nisen parantamistoimenpiteen avulla onnettomuus tai sen seu-

raukset olisi voitu estää 'varmasti'. 'Todennäköisiä' vaikutuk-

sia oli 93 ja 'mandollisia' 17'! tekijällä. Syiden ja paranta-

mistoimenpiteiden lukumäärien eroavuus osoittaa ilmeisen virheen 

syiden arvioinneissa. 

Liikenneympäristön kohentamiseksi Ii ikenneturvall isuudel taan 

nykyistä paremmaksi, on selostuksessa esitetty mm. seuraavia 
toimenpiteitä: 
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1. Liukkaudentorjunnan tehostaminen 

2. Nopeusrajoitusten asettaminen 

3. Molemmista päistään maahan upotettujen teräskaiteiden 

rakentaminen uusille teille sekä kaiteita uusittaessa 

puukaiteiden korvaaminen teräskaiteilla. 
1*. Etuajo-oikeutettu tie -merkin muuttaminen STOP-merkiksi 

tarpeellisiksi katsotuissa risteyksissä. 

5. Puolipuomien rakentamisen tehostaminen rautateiden taso-

risteyksiin. 

6. Siltojen rakentaminen yhtä leveiksi kuin tie pientareet 

mukaan luettuna tien luokasta riippumatta. 

7. On vältettävä liittymien sijoittamista paikkoihin, joissa 

korkean penkereen vuoksi kaiteet ovat välttämättömät. Kat-

kos kaiteessa on vaarallinen törmäyskohde. 

8. Turhien kaiteiden välttäminen. On tutkittava, onko kaik-

kien korkeiden penkereiden yhteydessä kaide tarpeellinen. 

9. Kaksiajorataisten teiden ajorato,jen erottaminen selvästi 

toisistaan esim. teräskaiteella, 

10. Paällysteen ja sorapientareen välisen kynnysmuodostuksen 

estäminen eli sorapientareiden päällystäminen. 

11. Liittyvän tien geometria suunniteltava sellaiseksi, että 

päatie ja sen liikenne voidaan havaita lilttyvältä tieltä 

riittävän ajoissa (ei vasta- eikä myöskään myötämäkeen 

liittymään tultaessa). 

12. Tienviitat on sijoitettava siten, että ne eivät ole näkemä-

esteinä liikenteen jakajissa. 

13. Jk- ja pp-teiden rakentaminen sellaisiksi, että kulkumatka 

päätiehen verrattuna ei muodostu liian suureksi. Näin hou-

kutus ajoradalla ajamiseen vähenisi. 

Edellä esitetyt parantamistoimenpiteet eivät ole tärkeysjär-
jestyksessä. 

Selvityksen lopussa esitetään, että tiemiehen lisälomakkeesta 

1 	nykyisessä muodossa luovuttaisiin (kuten on jo vuoden 1975 
alusta tehty). Sijalle ehdotetaan arvioltavien tie- tai lii- 

1 
II 
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1 
- I kenneteknisten tekijöiden ja toimenpiteiden muistilistan liit- 

tämistä varsinaiseen tieteknisen jäsenen perustutkimuslomak- 

keeseen. Tällöin arvioiduiksi tulisivat vain kulloinkin kysy- 

1 mykseen tulevat tekijät. Lisäksi selvityksessä on esitetty 

lomakkeessa käytetyn käsitteistön selventämistä. 

1 
Puutteistaan huolimatta tieteknisen jäsenen lisälomake on an- 

I tanut arvokasta tietoa lilkenneyinpäristötekijöiden vaikutuk- 

sesta liikenneonnettomuuksissa. Lomakkeen avulla on voitu pa- 

I neutua yksittäisen onnettomuuden ja siihen liittyvien liikenne- 

ympäristötekijöiden tarkasteluun. Lomakkeessa käytetty arvioin- 

tiinenettely on periaatteessa otettu käyttöön tutkijalautakun- 

1 tien uudessa syy- ja estotoimenpidemäärittelyssä vuoden 1975 

alusta. Tieteknisen jäsenen kuten myös muidenkin lautakuntien 

1 jäsenten lomakkeita parantamalla voitaneen odottaa saatavan 

tulevaisuudessa entistäkin täsmällisempää ja konkreettisempaa 

1 tietoutta liikenneturvallisuuden parantamista varten. 

1 
1 
1 
1 

Ei 
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LIITTEET 

1 
	

Tieteknisen jäsenen lisälomake eli rastilomake 

2 
	

Tieteknisen jäsenen lisälomakkeen täyttöohjeet 

3 
	

Yhteenveto koko maata koskevista tuloksista 

4 
	

'Muut' vahingon estämis— tai vammojen lieventämis- 

toimenpiteet 

37 
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TL'TKT'R'SLOMAKE 1TIETEKNINEN JÄSEN 

	

I 	LIsÄu]ITI 

.1,1 

1. ____________________ lääni - 
2. Vuosi i9 

3-4. Vahingon n:o _______ 
5. Riiteysvahinko 1 

Muu vahinko 2 

6. Jk-,pp- tai mpo-vah. 1 

Muu vahinko 2 

'4 z 
0 
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RISTEYSJXRJESTELYT 

O7-O Liikenteenjakaja liittyvälla tiellä 	- 

09-14 Paätten lilkennesaareke maalattu 

11-12 Päätien liikennesaareke korotettu 	- 

13-14 Päätiellä erillinen kaista vas. 
15-16 Päätiellä erillinen kaista oik. 	- 

17-18 Liittyvallä tiellä erillinen kaista vas. 	- 
19-20 Lilttyvällä tiellä erillinen kaista oik. 	- 
21-22 Lilttyvällä tiella stop-merkki 	- 

23-24 Liittyvällä tiellä kärkikolmiö 	- 

25-26 Liikennevalot 
TIEVALAISTUS 

27-28 Päätiellä - 
29-30 Liittyvällä tiellä 

NOPEUSRAJOITUS 

31-32 Päätiellä - 	- 
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JK- JA/TAI PP-TIE 
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KAIDE 

53-54 Puukaide 
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LIITE 2/2 

6. Jk-, pp- tai mpo-vahinko: tarkoittaa vahinkoa, jossa jokin 
mainituista suojattoman (kevyen) liikenteen edustajista 
on ollut osallisena. 

Mui vahinko: sisältää kaikki muut tutkitut vahingot. 

Yleisperiaatteena kohtien 7-64 täyttämisessä on se, 
että tarkastellaan vain niitä ajosuuntia, joita osal-
liset ovat käyttäneet. Jos esim. on kyseessä risteys- 
vahinko, jossa molemmat osaliset ovat käyttäneet pää- 
tietä (ja toinen tai molemmat olivat kääntymässä liit-
tyvälle tiellej, jätetään kohdat, jotka koskevat liit- 
tyvää tietä (liikennesaareke,erilliset kaistat vas, ja 
oik., stop-rnerkki ja kärkikolmio) täyttämättä. Jos taas 
toinen osallineri on käyttänyt päätietä ja toinen liit-
tyvää tietä, tarkastellaan sitä päätiehaaraa ja sitä 
liittyvää tietä, joita osalliset ovat käyttäneet. 

7-26 RISTEYSJXRJESTELYT 

Täytetään vahingoista, jotka on määritelty kohdassa 5. 

1 27-30 TIEVALAISTUS 

Täytetään niistä vahingoista, jotka ovat sattuneet pi- I meässä tai hämärässä ts. sellaisissa olosuhteissa, jois- 
sa valaistuksella voidaan olettaa olevan vaikutusta. 

31-34 NOPETJSRJOITUS 

Täytetään kaikista vahingoista. 

1 35-40 JK- JA/TAI PP-TIE 

Täytetään vahingoista, jotka on määritelty kohdassa 6. I Jos mitään kysymyksissä esitettyjä järjestelyjä ei ol- 
lut, suoritetaan harkintaa kunkin tapauksen vaikutukses- 

I 
ta erikseen. 

41-44 PIEWAREET 

I 	Täytetään kaikista vahingoista. Pientareen leveys tar- 
koittaa ajoradan reunaviivan ja luiskan välistä etäi-
syyttä (päällyste+soxa). Jos reunaviivaa ei ole merkit- 

I ty tai on kyseessä sorapäällysteinen tie, katsotaan 
päällys teen leveyden olevan < 1 rn. Jos leveys >- i m, 
kysytään oliko leveä piennar osasyynä vahinkoon. Jos 
taas leveys <1 rn, kysytään olisiko leveäinpi piennar 

1 	estänyt vahingon. 

45-52 RT.TASORISTEYS 

1 	Täytetään sellaisista vahingoista, joissa osallisena on 
ollut juna. Jos turvalaitetta ei ole, tarkastellaan 

I 	
vain olisivatko puolipuornilaitteet estäneet vahingon. 
Vaadituilla näkemillä tarkoitetaan Valtioneuvoston tek-
nillisissä ohjeissa (Vtoi. rnääriteltyjä näkemiä. 

1 	53-58 KAIDE 

Täytetään kaikista vahingoista. Jos vahingon tapahtuma- 

1 

1 
1 
1 
1 
1 



LIITE 2/1 
	1 

TIETEKNISEN J2.SENEN LISXLEHDEN TXYTTÖOHJEET 
	 1 

YLEISTX 
	 1 
Lisälehden tarkoiuksena on pyrkiä entistä paremmin selvittä- 
znään tieolosuhtei!.en välillistä vaikutusta liikennevahingon 
syntyyn tai sen vakavuuden lisäämiseen. Kokeiluluontoisesti 
on aluksi keskitytty muutamaan tieolosuhteita kuvaavaan teki- 
jään, joiden vaikutusta vahinkoon halutaan selvittää. Lisäleh-
teen on laadittu joukko kysymyksiä, joilla tandotaan selvittää, 
onko jokin tietekijä (esiin. kaide) ollut osasyynä vahingon sattu-
miseen tai vakavoittanut vammoja ja toisaalta, olisiko jonkin 
tietekijän (esim. tievalaistus) olemassaolo estänyt vahingon 
tai lieventänyt varnmoja. Jokaisen kysymyksen vastaukseen on 
mandollista valita 5 varmuustasoa: varmasti, todennäköisesti, 
mandollisesti, tuskin, ei. 

Vaikka lisälehteä käytetään lähinnä tieolosuhteisiin kohdistu-
vaan tutkimustyöhön, on tarkoituksenmukaista, että kaikki tut- 1 kijalautakunnan jäsenet osallistuvat lisälehden täyttäiniseen. 

TXYTTÖOHJEITA 	 1 
Kysymykset on esitetty taulukon muodossa ja yleisperiaatteena 
on, että jokaisen kysymyksen (7-64) kohdalle merkitään rasti 
Cx) johonkin vaihtoehdoista l.ONX, 2.ONXX, 3.EI (toteuttamis- 
kelpoinen) ja 4.EI (ei toteuttamiskelpoinen). Lisäksi tulee 
1 rasti johonkin 5:s€ävarmuustasosta: varmasti, todennäköi- 
sesti, mandollisesti, tuskin, ei. 	 1 

ONX: Rasti tulee kohtaan, jos jokin tietekijä on olemassa (esim. 
tievalaistus) , laitteet ovat toiminnassa (esim. liikennevalot) 
ja lisäksi osallinen on noudattanut liikennemerkkiä tms. (esim. 
stop-merkki). 

ONXX: Täytetään silloin, kun jokin tietekijä on olemassa (esim. no- 1 peusrajoitus), mutta laitteet eivät ole olleet toiminnassa 
(esim. tasoristeyksen valo- ja änivaroituslaitteet) tai osal-
unen ei ole noudattanut liikennemerkkiä tms. (esim. stop-
merkki). 

EI (toteuttamiskelppinen): Rasti tulee kohtaan, jos kysymyksessä mai- 
nittua tietekijää ei ole olemassa (esim. päätiellä erillinen 
kaista vas.) ja tutkijalautakunnan käsityksen mukaan ko. lii-
kenneturvallisuustoimenpide olisi toteuttamiskelpoinen. 

EI(ei toteuttamiskelpoinen): Täytetään silloin, kun kyseessä olevaa 
tietekijää ei ole olemassa eikä toimenpide tutkijalautakunnan 
mielestä ole toteuttamiskelpoinen (esim. liikennevalot yksi-
tyistieliittymään). 

5. Risteysvahinko: sisältää sellaiset tutkittavat vahingot, jotka 
ovat sattuneet yleisten teiden, yksityisteiden tai - alueiden 
liittyrnissä sekä katujen risteyksissä ja jossa jonkin osalli-
seli toimintaan kuuluu risteysajo. 

?4iu vahinko: sisältää kaikki muut tapaukset, jotka eivät kuulu 
edelliseen ryhmään. 

1 
1 
1 



1 	 - 3_ 	 LIITE 2/3 

I 	paikassa oli kaide, katsotaan oliko se osasyynä vahingon syn- 
tyyn tai vakavoitti vaimTtoja (esim. kaiteen päähän ajo). Jos 
kaidetta ei ollut, on harkittava, olisiko se estänyt vahin- 
gon tai lieventänyt va.minoja. Tässä tapauksessa arvostelua suo- 1 	ritetaan vain teräskajteen osalta. 

59-64 LItJKKAUDEN TORJUNTA 

1 	Täytetään kaikista vahingoista. Jos olosuhteet ovat kesäkeliä 
vastaavat, täytetään kohta EI (ei toteuttamiskelpoinen). Mi-
käli ei ole suoritettu mitään toimenpiteitä, suoritetaan arvos- 
telua kaikkien kolmen kohdan (hiekojtettu, suolattu, hiekoi-
tettu ja suolattu) suhteen. 

1 	65 	MUUT TIETEKNISE'r TOI4ENPITEET 

Kohtaan merkitään sellaisia tieteknlsiä toimenpiteitä, jotka 

I 	mandollisesti olisivat estäneet vahingon sattumisen tai lie- 
ventäneet vaininoja. 

Lisälehden taakse voidaan merkitä tarpeellisia lisätietoja. 1 	Tällöin on tarpeen merkitä sen kohdan numero, johon lisätiedot 
liittyvät. 

1 
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'Muut' toimenpiteet, jotka olisivat mandollisesti estäneet 

vahingon tai lieventaneet vammoja (suluissa onnettomuuksien 

määrä) 

- näkemien parantaminen (7) 

- kaiteen pään maahan upotus (3) 

- kaiteen rakentaminen erottavalle välikaistalle (3) 

- jään poisto tien reunasta (2) 

- kaarre merkittävä paremmin esim. taustamerkillä (2) 

- tien pinnassa olevien kuoppien täyttäminen (2) 

- tien perusparantaminen (2) 

- ajoratamaalaukset (2) 
- suoja-aita (2) 

- leveämpi piennar (2) 

- koko tien geometrian parantaminen (2) 

- päällysteen reunassa olleen kynnyksen korjaaminen (1) 

- kaarteen sivukaltevuuden muuttaminen yksisuuntaiseksi (1) 

- ].iikenneväylän oikea mitoitus ajoissa, jottei 

lisäänny liikaa (esim. ryömimiskaistan rakentaminen)(1) 

- tien kitkaluokka pidettävä mandollisimman hyvänä (1) 

- työkoneet pois tieltä, kun työt eivät ole käynnissä (1) 

- mutkan oikaisu (1) 

- rnakasiinin räjäyttäminen (1) 

- liittymän siirto eclullisempaan paikkaan (1) 

- tehokas liukkaudentorjunta (1) 

- suurempi sivukaltevuus sisäkaarteen suuntaan (1) 

- loskan poisto valtatieltä (1) 

- tien pinnan höyläys (1) 

- puukaiteen muuttaminen teräskaiteeksi (1) 

- liian lähellä ajorataa olevan rakennuksen purkaminen (1) 

- kadun kaarteen poikittaiskaltevuuden muuttaminen oikeaan 

suuntaan (1) 

- pienten, kuperien pyöristyssäteiden loiventaininen (suuren- 

tammen) (1) 

- tien pehmeiden reunojen tiivistäminen ajokelpoiseksi (1) 

- kunnollinen la-pysäkkilevennys (1) 
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- loivempi tieluiska (1) 

- liikenteen jakajan rakentaminen lilttyvälle tielle (1) 

- tasoristeyksen paikan muuttaminen toiseen paikkaan (1) 

- suuntauksen muuttaminen. Tie on parannettu tehostettuna 

kunnossapitona, jolloin heikko suuntaus on jäänyt paran- 

tamatta (1). 

- yksityistieviitan pystyttäminen (1) 

- kivet ja muut kiinteät esteet pois sivuojista ja muutoin-

kin tien välittömästä läheisyydestä (1) 

- liittymän havaittavuuden parantaminen esim. liikennemer-

keillä (1) 

- pensaiden tai puiden istutus yksityistien varteen liitty-

män havalttavuuden parantamiseksi (1) 

- rumpuputken päiden viistäminen tai muotoileminen siten, 

etteivät ne ehdottomasti pysäytä ojaan suistunutta ajo-
neuvoa (1) 

- optlsen johdatuksen parantamiseksi ulkokaarteeseen sijoi-

tettava valaisinpylväsrivi (1) 

- tarpeettomat esteet poistettava tien välittömästä läheisyy-

destä (1) 

- la-pysäkkien sijoittaminen turvallisempiln paikkoihin (1) 

- tien ajoradan tekeminen tasaisemmaksi ja kantavammaksi (1) 

- yksityistien levittäminen (1) 

- liian sivukaltevuuden poistaminen (1) 

-, reunalinjan sisäpuolella olevan kannon poistaminen (1) 

- pystytason geometrian parantaminen näkemien parantamiseksi (1) 

- lumisohjon poistaminen (1) 

- S-kaarteen osoittavan liikennemerkin asentaminen (1) 

- maakivien poistaminen sisäkaarteesta (1) 

- irtomurskeen poisto tieltä (1) 

- rikkonaisen rummun vaikutuksen poistaminen (kavensi tietä) (1) 

- mäenharjanteen madaltaminen (1) 

- valo- ja äänivaroituslaitteiden asentaminen (1) 

- tiehöylän irroittaman lumijäähileen poistaminen ajoradan 

reunasta (1) 

- pinnan uurteisuuden poistaminen (jäätynyttä lunta) (1) 

- sillan kannen kulutuspinnan uusiminen vastaamaan tien muun 

osan päällystettä (1) 
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- tiekohdan optisen geometrian parantaminen (1) 

- tien siirto (1) 

- tien kunnossapidon tehostus (1) 

- tien pintaan pantava kestoptällyste (1) 

- rilttävien pysähtymistasanteiden rakentaminen (1) 

Yhteensä siis 81 toimenpidettä, joilla mandollisesti olisi 

ollut vahinkoa estävä tai vammoja lieventävä vaikutus. 
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