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ALKUSANAT 

Selvityksen tarkoituksena on ollut koota yhteen käytettävissä 
olevia tietoja eri tienpitotoimenpiteiden vaikutuksista liikenne- 
turvallisuuteen. Selvitys on tarkoitettu palvelemaan paitsi 
liikenneturvallisuustyön asiantuntijoita, myös niitä tutkijoita, 
suunnittelijoita ja päätöksentekijöitä, jotka haluavat yleiskuvan 
eri tienpitotoirnenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutuksista. 

Selvitys on tehty referoimalla pääasiassa vuoden 1970 jälkeen 
julkaistuja tärkeimmiksi katsottuja ja saatavilla olleita suomalaisia 
ja muita pohjoismaisia tutkimuksia. Muita ulkolaisia tutkimustu-
loksia on käytetty vain täydentävänä tietona. 

. 	 Työ perustuu vuosina -86, -87 kerättyyn aineistoon, jota on 
täydennetty ja viimeistelty vuosina -88 ja -89. Työn suoritukseen 
ovat osallistuneet tiehallituksesta apulaisjohtaja Kiriil Härkänen, 
dipl.ins. Mikko Ojajärvi ja dipl.ins. Matti Roine. Konsulttina on 
toiminut Viatek Oy, josta työhön ovat osallistuneet ins. Tapani 
Kokko, dipl.ins. Torni Ristola ja dipl.ins. Nina Karasmaa. 
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JOHDANTO 

. 

. 

Esitetyt tutkimustulokset koskevat ensisijaisesti yleisiä teitä taaja-
mien ulkopuolella ja Osittain myös taajamissa. Toimenpiteiden 
vaikutuksia on tarkasteltu lähinnä liikenneturvallisuusnäkö-
kulmasta. Mandollisiin muihin vaikutuksiin on puututtu vain 
lyhyesti. 

Aineisto perustuu pääosin ennen- jälkeen tutkimuksiin. Useim-
miten uudet tutkimustulokset vahvistavat ja tarkentavat vanhem-
mista tutkimuksista saatua tietoa. Joidenkin toimenpiteiden osalta 
käsitykset ovat muuttuneet tai ovat ristiriitaisia. Laajempien 
toimenpiteiden tarkastelu perustuu enimmäkseen arvioihin, sen-
sijaan yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksista on ollut saatavissa 
mittaustuloksia. 

Onnettomuuksien vähenemistä kuvaavat prosentit ovat kiijal-
lisuudesta saatuja keskimääräisiä arvioita onnettomuusvä-
henemälle. Vaikutuslukuihin liittyy suuria epävarmuustekijöitä ja 
lukuja voidaan pitää vain suuntaa antavina. Jos liikenneturval-
lisuuden parannuskohteet on valittu lyhyen ajanjakson suurehkon 
onnettomuusmäärän perusteella, on valituksi saattanut tulla koh-
teita, joissa Onnettomuusmäärä on ollut satunnaisvaihtelusta 
johtuvaa. Tällaisissa kohteissa onnettomuusmäärä saattaa alentua 
satunnaisvaihtelun vuoksi ilman toimenpiteitäkin. Tätä nk. 
keskiarvonpalautumisilmiötä ei vanhemmissa tutkimuksissa ole 
huomioitu. Onnettomuuskehitykseen saattavat myös vaikuttaa 
liikenneverkossa ja liikenennemäärissä onnettomuustarkastelun 
jälkeen tapahtuneet muutokset sekä paikalliset olosuhteet. Eri 
tutkimusten tulokset saattavat siten poiketa toisistaan. J05 tulos-
ten on todettu olevan ristiriitaisia, on vaikutuslukujen arvioinnissa 
käytetty viimeisimpien tutkimusten tietoja. 

Kustannustiedot ovat vuoden 1989 hintatasossa tienrakennuskus-
tannusindeksin arvon 119 mukaisina. Kustannusten arvioinnissa 
on käytetty TVH:n julkaisua 'Mitä maksaa" . Muilta osin kus-
tannusarviot ovat asiantuntijoiden tämän hetken arvioita. 

Selvitystä tullaan päivittämään tutkimustiedon tarkentuessa ja 
täydcntyessä. 

. 



A. KEVYTLIIKENTEEN JÄRJESTELYT 
. 

. 

1 
SUOJATIEJÄRJESTELYT 
KOROKE SUOJATIELLE 
SUOJATIEN VALO-OHJAUS 
SUOJATIEN VALAISTUS 

Kcvytliikcntccn loukkaantuniisriski (onnettomuuksia / kuljettu 
matka) liikenteessä on 3 - 7 kcrtaincn autoilijoihin nähden. 

Suurin osa kevyti ii kcntccn onnettomuuksista tapahtuu taajamissa. 

2/3 polkupyörä- ja niopo-onnettomuuksista ja 1/3 jalankulkuon-
ncttomuuksista tapahtuu liittymissä. 

Tyypillistä kcvytliikcntccn kannalta tuiattomillc järjestclyillc 
taajamissa on, että tie näyttää autosta katsoen pääliikenneväylältä, 
vaikka se toiminnallisesti on eri liikcnncniuotojcn välinen koh- 

. 

	 taamis- ja sckoittuniisaluc. 

VAIKUTUS LHKENNETURVALLISUUTEEN 

Suojatien mcrkitscrninen vähentää onnettomuusriskiä n. 10 %. 

. 

	

Suojatiekoroke pääticllä vähentää jalankulku- ja risteämison- 
ncttomuuksia 30 - 50 %, mutta useimmiten yksittäisonncttomuu-
det lisääntyvät. Onnettomuuksien kcskirnääräincn vakavuusastc 
lievcncc korokkeen rakentamisen jälkeen. 

Liikennevalojen ascntamincn vähentää vaihejaosta riippuen 
jalankulkuonncttomuuksia 50 - 80 % ja pyöräonncttomuuksia 
50 % 

Valo-ohjauksen parantaminen siten, että pväräilijöillc annetaan 
oma vaihe vähentää onncttornuuksia sclvästi. 



Liittymän ulkopuolella sijaitsevan suojatidn varustaminen valo-
ohjauksella vähentää jalankulkuonnettomuuksia 30 - 35 % ja 
muita onnettomuuksia 5 - 10 %. 

Suojatien tehokas valaiseminen vähentää yöaikaisia onnetto-
muuksia jopa puolella. 

• 

KUSTANNUKSET 

. 

. 
Suojaticn rncrkitscmincn maksaa keskimäärin 

- 	pintamcrkintänä 95 mklm2  
- 	upotusmerkintänä 270 mk/m2  

Koroke suojaticllc maksaa n. 105 mk/rn 2 . 

Suojatievalot maksavat n. 70 000 mk. 
Suojaticn va[aistus maksaa 100 000 ... 180 000 mk. 
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• 
A. KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

1 
SUOJATIEJÄRJESTELYT 
KOROKE SUOJATIELLE 
SUOJATIEN VALO-OHJAUS 
SUOJATIEN VALAISTUS 

. 	ONGELMAN KUVAUS 

Kevyen liikenteen loukkaantumisriski (onnettomuuksia / kuljettu 
matka) liikenteessä on 3 - 7 kertainen autoilijoihin nähden. 

Suurin osa kevyen liikenteen onnettomuuksista tapahtuu taaja-
missa. 

2/3 polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksista ja 1/3 jalankulkuon-
nettomuuksista tapahtuu liittymissä. 

Yksi keskeinen kevyen liikenteen väylien normeja koskeva 
kysymys on, milloin katujen ylikulkupaikat tulisi merkitä suoja-
teiksi tai käyttää valo-ohjausta tai muita erityisjärjestelyjä. 

Vodahi & Giaever (1986) Ovat tarkastelleet jalankulkijain onnet-
tomuusriskiä erilaisilla kadunylityspaikoilla. Selvityksessä on 
referoitu myös Englannissa, Ruotsissa ja Tanskassa tehtyjä tut-
kimuksia. Tulokset ovat osin ristiriitaisia. Kaikkien tutkimusten 
mukaan onnettomuusriski on kuitenkin suuri merkityn ylikulku-
paikan läheltä katua ylitettäessä /1/. 

. 	 Vastaavanlaisen tutkimuksen on tehnyt myös Ekman (1988). 
Hänen mukaansa merkityn ylikulkupaikan onnettomuus- ja 
vahingoittumisriski on kaksinkertainen verrattuna vastaavan-
laiseen merkitsemättömään ylikulkupaikkaan /1/. 

Tyypillistä kevyen liikenteen kannalta turvattomille järjestelyille 
taajamissa on, että tie näyttää autosta katsoen pääliikenneväylältä, 
vaikka se toiminnallisesti on liikennemuotojen välinen koh-
taamisalue. /5/ 

14 taajamakohteeseen tehtyjen tutustumiskäyntien perusteella 
Kallberg (1988) arvioi, että kevyen liikenteen turvallisuutta 
voitaisiin usein parantaa ajorataa kaventamalla, rakentamalla 
ajoradalle keskikorokkeita suojateiden kohdalle, liittymien supis-
tamisella ja selkeyttärnisellä sekä pysäköintijärjestelyillä /5/. 
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VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Suojatien merkitseminen 

Ruotsalainen Kornmunikationsdepartementet (1980) on arvioinut 
ylikulkupaikan merkitsemisen vähentävän jalankulkijan onnet-
tomuusriskiä 10 % /1/. 

Pfefer ym. (1982) referoivat Kaliforniassa tehtyä tutkimusta, jossa 
merkittyjen ja merkitsemättörnien ylikullcupaikkojen liittymien 
turvallisuutta tutkittiin 400 liittymän viiden vuoden onnettomuus- 
aineistolla. Onnettornuusrjskj osoittautui noin kaksi kertaa niin 
suureksi merkityillä kuin merkitsemättömillä ylikulkupaikoilla. 

• Selvityksen mukaan ero johtunee siitä, että merkityillä paikoilla 
jalankulkijat tuudittautuvat väärään turvallisuuden tunteeseen. 
Merkittyjen ylikulkupaikkojen etuna puolestaan on se, että jalan- 
kulkijat huornaavat esimerkiksi näkemien kannalta hyvät tienyli-
tyskohdat /1/. 

Tanskalaisen, ruotsalaisen ja englantilaisen aineiston mukaan - 
suojateiden tiheys alentaa onnettomuusriskiä. Muutamien muiden 
maiden aineiston perusteella ei merkittäviä eroja ole havaittu /1/. 

Koroke suojatielle 

Taajamien liikenneturvallisuustoimenpite iden vaikutuksista tehdyn 
selvityksen mukaan suojatiekoroke päätiellä vähentää jalankul-
kijaonnettomuuksia ja risteämisonnettomuuksia, mutta lisää yk-
sittäisonnettornuuksja. Onnettomuuksien keskimääräinen vakavuus 
lieveni suojatiekorokkeen rakentamisen jälkeen /7/. 

Ruotsin tielaitoksen vaikutuslistan (Vägverkets effektkatalog 
1986:23) mukaan keskisarakkeella saavutetaan selvä onnet-
tomuuksien vähentyminen (jopa 50 %) kaduilla, joilla autot 
ajavat lujaa. Jalankulkuonnettomuuksjen esitetään keskisaarek-
keiden ansiosta vähenevän 30 % risteysten välillä olevalla yli-
kulkupaikalla /1/. 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan kanavointi valo-ohj aamat-
tornissa liittymissä vähentää onnettomuuksia ajoradalla, mutta 
onnettomuudet suojateillä lisääntyvät. Onnettomuuksien koko-
naismäärä väheni pyöräliikenteen määrän ollessa pieni tai kes-
kinkertainen. Pyörälii-kenteen määrän kasvaessa ero ei enää ollut 
niin selkeä. Valo-ohjatuissa liittymissä kanavoimattornat liittymät 
osoittautuivat kana-voituja turvallisemmiksi /9/. 

. 



• 
Suojatien valo—ohjaus 

Helsingissä on tutkittu ylityksen turvallisuutta. Pääkaduilla tur-
vallisin ylityspaikka on valo—ohjattu suojatie. Valo—ohjaamat-
tomilla suojateillä riski on 2,5 kertainen valo—ohjattuun suojatie-
hen verrattuna. Liikennevalojen asentaminen on vähentänyt 
jalankulkijaonnettomuuksia 46 %. Suojatien havaittavuuden 
parantaminen, suojatiekoroke ja riittävän pitkä jalankulkijoita 
ohjaava kaide parantavat kukin turvallisuutta. Eritasoja ei käytetä, 
ellei tason vaihto ole muutenkin jalankulkijalle tarpeen tai ellei . 	kadun ylittäminen tasossa ole erittäin hankalaa /4/. 

Ruotsin tielaitoksen vaikutuslistan (Vägverkets effektkatalog 
1986:16) mukaan liittymän valo—ohjaus vähentää vaihejaosta 
riippuen jalankulkuonnettomuuksia 50 - 80 % ja pyöräonnetto- . 	muuksia 50 % /2/. 

Liittymän ulkopuolisen suojatien tai jalankulku— ja pyörätien 
ylityspaikan valo—ohjaustarpeesta on vain vähän selvityksiä. 
Williams (1984) päättelee, että valo—ohjaus ei ole kannattavaa 
automäärällä alle 500 - 700 autoa tunnissa /1/. 

Johannessenin (1982) mukaan liittymän ulkopuolella sijaitsevan 
suojatien varustaminen valo—ohjauksella vähentää jalankulkuon-
nettomuuksia 35 % ja muita onnettomuuksia 5 - 10 % /1/. 
(Valo—ohjaus yleisemmin, kts. kohta B7.) 

Ylikulkupaikan valaisemisen vaikutus 

Australialaisen ja israelilaisen tutkimuksen mukaan (Pfefer ym., 
1982) ylikulkupaikan tehokas valaiseminen vähensi yöaikaiset 
onnettomuudet puoleen /1/. . 

KUSTANNUKSET 

Suoj atien merkitseminen maksaa keskimäärin 
- 	95 mk/m2  pintamerkintänä 
- 	270 mk/m2  upotusmerkintänä 

Koroke suojatielle maksaa n. 105 mklm 2 . 

Suojatievalot maksavat n. 70 000 mk. 
Suojatien valaistus maksaa 100 000 .. .180 000 mk. 
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Tiivitelmä 

Suojatien merkitseminen 

Yksi keskeinen kevyen liikenteen väylien normeja koskeva kysymys on, milloin katujen 
ylikulkupaikat tulisi merkitä suojateiksi tai käyttää valo-ohjausta tai muita erityisjäijestelyjä. 

Vodahi & Giaever (1986) ovat tehneet selvityksen, jossa on referoitu myös Englannissa, 
Ruotsissa ja Tanskassa tehtyjä tutkimuksia. 

Kuten taulukosta 1 nähdään, tulokset ovat osin ristiriitaisia. Kaikkien tutkimusten mukaan 
onnettomuusriski on kuitenkin suuri merkityn ylikulkupaikan läheltä katua ylitettäessä. 

Taulukko 1. 	 Jalankulkijan suhteellinen riski katua ylitettäessä. "Lähellä" tarkoit- 
taa tässä alle 46 m etäisyyttä (Vodahi & Giaever 1986) 

Ylityspaikan tyyppi Lon- 
too 

engi. 
kaup. 

Kööpen- 
hamina 

T r o n d - 
heim 

> 18 m katuliittymäst.ä 
Merkitty ylikulkupaikka 0,6 1,4 0,9 0,3 
Valo-ohjattu ylikulkupaikka 0,4 0,9 0,2 0,3 
Merkityn ylikulkupaikan läh. 2,3 5,8 2,7 1,1 
Valo-ohjatun ylikulkup. läh. 3,8 4,7 2,2 0,3 

{uu paikka 1,3 1,9 0,8 0 

18 m katuliittymästä 
4erkitty ylikulkupaikka 1,2 1,0 0,9 
Valo-ohjattu ylikulkupaikka 0,3 
4erkityn ylikulkupaikan läh. 1,4 0,9 1,1 0,6 
Valo-ohjatun ylikulkup. läh. 1,6 2,5 3,6 1,1 
Muu paikka 1,0 1,0 1,0 1,0 

Vastaavanlaisen tutkimuksen on tehnyt myös Ekman (1988). Hänen mukaansa merkityn 
ylikulkupaikan onnettomuus- ja vahingoittumisriski on kaksinkertainen verrattuna vastaavan-
laiseen merkitsemättömään ylikulkupaikkaan. 

Ekmanin mukaan jalankulkijan on parasta ylittää katu mandollisimman läheltä liittymää. 
Hänen aineistonsa on kuitenkin niin pieni, että Siitä Ofl hänen mukaansa vaikea tehdä varmoja 
päätelmiä. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1. 	Leden, L., Peltola, M., Roine, M., Kuntien liikenneturvallisuustyön 
menetelmät 
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Ekman vertaa saamiaan tuloksia vastaaviin norjalaisiin tuloksiin (Vodahi & Giaever, 1986). 
Merkityn ylikulkupaikan käyttäminen on Norjassa selvästi turvallisempaa kuin Ruotsissa. 
Ero saattaa johtua maiden välisistä lainsäädännöllisistä eroista. 

Ruotsalainen Kommunikationsdepartementet (1980) on arvioinut ylikulkupaikan merkit-
semisen alentavan sen käyttäjän riskiä 10 %. 

Kraay ym. (1974) ovat tutkineet, kuinka merkittyjen ylikulkupaikkojen tiheys (ylikulkupai-
kat / tiekilometri) vaikuttaa jalankulkijan suhteelliseen riskiin. Tutkimusaineisto on kerätty 
muutamista hollantilaisista, yhdysvaltalaisista, engiantilaisista, espanjalaisista, saksalaisista, 
tanskalaisista, ruotsalaisista ja itävaltalaisista kaupungeista. Tanskalaisen, ruotsalaisen ja 
englantilaisen aineiston mukaan suuri ylikulkupaikkojen tiheys alentaa onnettomuusriskiä. 
Muiden maiden aineistoissa ei voitu havaita tilastollisesti merkitseviä riippuvuuksia. 

Pfefer ym. (1982) referoivat Kaliforniassa tehtyä tutkimusta, jossa merkittyjen ja merkit-
semättömien ylikulkupaikkojen liittymien turvallisuutta tutkittiin 400 liittymän viiden 
vuoden onnettomuusaineistolla. Onnettomuusriski osoittautui noin kaksi kertaa niin suureksi 
merkityillä kuin merkitsemättömillä ylikulkupaikoilla. Selvityksen mukaan ero johtunee 
siitä, että merkityillä paikoilla jalankulkijat tuudittautuvat väärään turvallisuuden tun-
teeseen. Merkittyjen ylikulkupaikkojen etuna puolestaan on se, että jalankulkijat huomaavat 
esimerkiksi näkemien kannalta hyvät tienylityskohdat. 

Keskisaarekkeen vaikutus ylikulkupaikalla 

Ruotsin tielaitoksen vaikutuslistan (Vägverkets effektkatalog 1986:23) mukaan keskisaarek-
keella saavutetaan selvä onnettomuuksien vähentyminen (jopa 50 %) kaduilla, joilla autot 
ajavat lujaa. Jalankulkuonnettomuuksien esitetään keskisaarekkeiden ansiosta vähenevän 30 
% risteytysten välillä olevalla ylikulkupaikalla. 

Pfefer ym. (1982) referoivat kanadalaista tutkimusta, jonka mukaan jalankulkuonnet-
tomuudet vähenivät 3,2 %, kun pääkadun ylikulkupaikoille rakennettiin keskisaarekkeet. 

Valo-ohjattu suojatie liittymän ulkopuolella 

Liittymän ulkopuolisen suojatien tai jalankulku- ja pyörätien ylityspaikan valo-ohjaustar-
peesta on vain vähän selvityksiä. Williams (1984) päättelee, että valo-ohjaus ei ole kannat-
tavaa automäärällä 500 - 700 autoa tunnissa. 

Liittymän ulkopuolella sijaitsevan suojatien varustaminen valo-ohjauksella vähentää jalan-
kulkuonnettomuuksia 35 % ja muita onnettomuuksia 5 - 10 % (Johannesen, 1982). 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1. 	Leden, L., Peltola, M., Roine, M., Kuntien liikenneturvallisuus- 
työn menetelmät 

Juikaisuaika : 	 Kieli : 	 Sivuja 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa kaikille punainen vaihe osoittautui parhaaksi liikennevalo-
ohjatun liittymän lepovaiheeksi, kun liittymään ei ole saapumassa autoja eikä kevyttä 
liikennettä. Hieman huonompi oli jatkuva vihreä valo autoille ja huonoimmaki Osoittautui 
liikennevalojen pitäminen ns. keltavilkulla (Vägverket, 1985). 

Ylikulkupaikan valaisemisen vaikutus 

Australialaisen ja israelilaisen tutkimuksen mukaan (Pfefer ym., 1982) ylikulkupaikan 
valaisemisella saatiin yöaikaisten onnettomuuksien määrä putoamaan puoleen. 

. 

. 
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f kijä ja tutkimuksen nimi 

2. 	 Vägverkets effektkatalog, 1989:16. Effektkatalog. Väg- och gatuinvesteringar. 
Pubi 1989:16. Borlänge. 

Julkaisuaika : 	 1989 	Kioli : 	 ruotsi 	j Sivuja 

TiivitcImä 
Ylikulkupaikan merkitsemineji vähentää 10 % niiden jalankulkijoiden / pyöräilijöiden riskiä, 
jotka sitä käyttävät. Vaikutusta voidaan parantaa käyttämällä keskikoroketta tai ajoradan 
maalausta. 

Liittymän valo-ohjaus vähentää vaihejaosta riippuen jalankulkuonnettomuuksia 50 - 80 % ja 
pyöräonnettomuuksia 50 %. Liittymien ulkopuolella sijaitsevat jalankulkuvalot vähentävät 
jalankulkuonnettomuuksia 30 - 35 %. 

Keskisaareke vähentää kevyen liikenteen onnettomuuksia jopa 50 %. Liittymien välillä ke-
vyen liikenteen onnettomuudet vähenevät keskisaarekkeen ansiosta 30 %. 

Ajoradan ylittävän pyörätien turvallisuutta lisää sen sijoittaminen riittävän etäälle liittymästä. 

Kaksisuuntaisen pyörätien muotoilussa on varsinkin liittymän kohdalla tärkeää pyrkiä ehkäise-
mään pyörätien väärällä puolella ajoa. 

Reunakivien, näkemäesteiden yms. poisto vähentää pyörätiellä sattuvia onnettomuuksia 30 %. - 

Pyörätien valaiseminen ajoradan ylityskohdassa vähentää onnettomuuksia jopa 30 %. 

. 
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A. KEVYT LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 

2. 
KEVYTLHKENTEEN VÄYLÄ 
KEVYTLIIKENTEEN ERITASO 

. 

. 

Kevytliikenteen loukkaantumisriski (onn. / kuljettu matka) liiken-
teessä on 3 - 7 -kertainen auton kuljettajiin verrattuna. 

Yleisten teiden henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 
noin 30 % on kevytliikenteen onnettomuuksia. Taajamissa ylei-
sillä teillä henkilövahinkoon johtavista onnettomuuksista 45 % on 
kevyt liikenteen onnettomuuksia. 

Erityisen onnettomuusalttiita kevytliikenteen ikäryhmiä Ovat 

. 

	 lapset ja vanhukset. 

Polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksista 2/3 tapahtuu liittymissä. 
Jalankulkijaonnettomuuksista tapahtuu liittymissä 1/3. 

. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Kevyen liikenteen erottaminen muusta liikenteestä on luonnollisin 
ja yleisimmin toteutettu toimenpide konfiiktien välttämiseksi. 

Oikein toteutettu kevytliikenteen väylä vähentää jalankulkija-
onnettomuuksia keskimäärin 30 - 40 % ja pyöräonnettomuuksia 
40 - 60 %. Ruotsalaisten tutkimusten mukaan pyörätie vähentää 
pyöräonnettomuuksia taajamien ulkopuolella n. 70 %, maaseutu- 
taajamissa n, 20 % ja isommissa kaupungeissa n. 50 %. 

. 



. 

Katuosuuksilla pyörätie lisää pyöräilijöiden turvallisuutta. Liit-
tymissä oikealle kääntyvien pyöräilijöiden turvallisuus paranee, 
mutta vasemmalle kääntyvien onnettomuusriski yleensä kasvaa. 

Valo-ohjatuissa liittymissä turvallisuus paranee oleellisesti, jos 
pyöräilijöille annetaan oma vaihe. 

Kevytliikenteen yli- tai alikulkukäytiivän turvallisuusvaikutuk-
set riippuvat ratkaisevasti siitä, miten suuri osa kevyestä liiken-
teestä käyttää eritasoa. Tärkein yli- tai alikulkukäytävän käyttöön 
vaikuttava tekijä on kulkuaika verrattuna tasoylitykseen. Alikul-
kua käytetään enemmän kuin ylikulkua, jos kulkuaika on sama. 

• 

KUSTANNUKSET 

Kevytliikenteen väylän rakentaminen maksaa vuoden 1989 hin-
tatasossa keskimäärin 800.000 mk/km. 

Alikulkutunnelin rakentaminen maksaa keskimäärin 800.000 mk. 

[1 

. 

. 
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2. 
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ 
KEVYEN LIIKENTEEN ERITASO 

ONGELMAN KUVAUS 

Erilaisten tienkäyttäjäryhmien sijoittaminen samaan liikennetilaan 
lisää pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden onnettomuusriskiä sekä 
aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. Jalankulkijoiden ja pyöräili-
jöiden Eoukkaantumisriski (onn. / kuljettu matka) on 3 - 7 - 
kertainen auton kuljettajiin verrattuna /11,12/. 

Erityisen onnettomuusalttiita kevyen liikenteen ikäryhmiä ovat 
lapset ja vanhukset. Ko. ikäryhmien loukkaantumisriski on 

• 	
2 - 3 -kertainen muihin ikäryhmiin verrattuna /12/. 

Kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien autoliiken-
teen ja kevyen liikenteen suoritteisiin suhteutettu riski on taaja-
missa yleisillä teillä noin kaksi kertaa niin suuri kuin haja-asu-
tusalueilla. Taajamien lähialueilla riski on jonkin verran suurempi 
kuin haja-asutusalueilla, mutta selvästi pienempi kuin taajamissa. 
Vuonna 1987 kevyen liikenteen onnettomuudet muodostivat 24 
% yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksista. Taajamissa 
henkilövahinkoon johtavista onnettomuuksista 45 % oli kevyen 
liikenteen onnettomuuksia /16/. 

Henkilövahinkoon johtavista polkupyöräonnettomuuksista 80 % 
tapahtuu päivänvalossa. Jalankulkijaonnettomuuksista ainoastaan 
46 % tapahtuu päivänvalossa /1/. 

Polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksista 2/3 tapahtuu liittymissä. 
• 	 Jalankulkijaonnettomuuksista 2/3 tapahtuu liittymien ulkopuolella. 

Kevyen liikenteen erottaminen muusta liikenteestä on luonnollisin 
ja yleisimmin toteutettu toimenpide konfiiktin välttämiseksi. 
Vuoden 1989 alussa yleisistä teistä 2300 km (3,1 %) oli varus-
tettu kevyen liikenteen väylillä. Vuosittain rakennetaaan noin 170 
km jalankulku- ja polkupyörätietä sekä noin 70 kevyen liikenteen 
ali- ja ylikulkua. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Ruotsin tielaitoksen vaikutuslistan (Vägverkets effektkatalog, 
1986:23) mukaan pyörätien rakentaminen alentaa onnettomuuk-
sien kokonaismäärää keskimäärin n. 10 %. Rakennettavan pyörä- 
tien tehokkuus riippuu paljolti sen sijainnista. Taajaman ulko- 

. 
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puolelle rakennettu pyörätie vähentää pyöräonnettomuuksia n. 70 
%. Isommissa kaupungeissa ja maaseututaajamissa vastaavat 
luvut ovat 50 ja 20 % /29/. 

Noijalaisen ørnesin (1981) mukaan kevyen liikenteen väylän 
rakentamisen vaikutus riippuu päätien toiminnallisesta merkityk-
sestä sekä ympäristöstä Siten, että turvallisuus paranee eniten 
maaseututeillä, joilla liittymätiheys on pieni /19/. 

. 	 Jalankulku- ja pyörätien rakentamisen turvallisuusvaikutusten 
arvioimista vaikeuttaa mm. se, että kevyen liikenteen tiet vetävät 
puoleensa kulkijoita muilta teiltä. Tanskalaisen tutkimuksen 
tulokset osoittivat, että useimmissa tapauksissa pyörätien raken-
tammen lisää polkupyöräilijöiden määrää 50 - 130 % /9/. 

Pohjoismaisessa tutkimuksessa tutkittiin vuosina 1971 - 1978 218 
rakennettua jalankulku- ja pyörätietä. Rakentamisen jälkeen 
henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kokonaismäärä 
kohteissa väheni keskimäärin 14 %. Vaikutus kuitenkin vaihteli 
maittain. Jalankulku- ja polkupyöräonnettomuudet vähenivät 
kummatkin noin 40 % /6/. 

Toisessa noijalaisessa tutkimuksessa tutkittiin 89 valtatien var-
relle rakennetun jk + pp-tien turvallisuusvaikutuksia. Kaikki 
onnettomuudet vähenivät 16 %. Jalankulkijaonnettomuudet 
vähenivät 28 % ja polkupyöräonnettomuudet 62 % /11/. 

Tanskan tielaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan henkilövahin-
kojen ja henkilövahinko-onnettomuuksien määrä jopa nousi 
25 % joillakin teillä, joille oli rakennettu pyörätie vuosina 
1978 - 1981. Onnettomuudet lisääntyivät pääasiassa liittymissä ja 
polkupyöräonnettomuudet varsinkin liikennevalo-ohjatuissa 
liittymissä / 19/. 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan oikein rakennettu pyörätie lisää 
• pyöräilijöiden turvallisuutta katuosuuksilla. Liittymissä oikealle 

kääntyvien pyöräilijöiden turvallisuus paranee, mutta vasemmalle 
kääntyvien pyöräilijöiden onnettomuusriski yleensä kasvaa./20/. 

Ruotsissa tehtyjen tutkimusten /28,21/ mukaan pyörätie kannattaa 
liikenneturvallisuusmielessä rakentaa, jos: 

- 	sivutien ylikulku on päätien välittömässä lähei- 
syydessä 

- 	liikennevalo-ohjatussa liittymässä pyöräilijöille 
annetaan oma vaihe 

- 	pyörätie ylittää sivutien liittymäalueen ulkopuole!- 
la, ainakin 15 m liittymästä 

- 	jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan 



• 
- 	pijiätie rakian Lh zu i km matkaile 

Ajoradalla pyöräilevien omiettomuusriski on aihaisimmillaan, kun 
ajoradan leveys on 7 m. Ajoradan leveyteen ei oteta mukaan 
pysaköintitilaa. Tämä aoradan leveys nayttää antavan riittävästi 
tilaa ajoradalla pyöräilyyn, mutta ei "tarpeettoman" paljon, mikä 
nostaisi autojen ajonopeuksia /18/. 

TVH:n selvityksen mukaan pelkin jalkakäytävin varustetuilla tie-
osuuksilla on kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuus-
tiheys noin kaksinkertainen verrattuna jalankuki-pvirtein 
varustettuihin tieo;uuksijn / 1. 

Kevyen liikenteen siltojen ja tunnelin turvallisuusvaikutukset 
riippuvat ratkaisevasti siitä, miten suuri osa kevvestä liikenteestä 

. käyttää niitä. Kevyen liikenteen eritasoratkaisujen voidaan olettaa 
ilevan täysin turva! tisia rijlle, 'otlza ;iiä käyttxiit. Niiden riski, 
jotka edelleen vlittävt tien tasossa kuitenkin kasvaa. Tärkein 
eritason käyvcöa valicuttavista tekijöistä on ialankulkuaika ver-
rattuna tasoylitykseen. Niinpä rsteämisjärestelvitä toteutettaessa 
uusi kiinnittää erityi.tä huomiota kevyen liikcteen pavciu-

tasoon. 

Alikuikua kaytctään enemmän kuin ylikulkua, jos kulkuaika on 
'ama. 

Kävetyajai Iisäks eiitason k.yrtÖÖn vaikuttavat mm. ajoneuvolii-
kenteen määrä, korleuserot sekä se, miten luontevasti kevyen 
tiikenteen väylä johtaa eritasolie ja minkälaiset mandollisuudet 
kevyellä liikenteellä on käyttää tascylitystä. 

- US1'ANNUKSI 
Vuoden 1989 hintatasossa kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
maksaa keskimaärin 800.000 mk/km. Kustannuk vaihtevat 
5')0.000 .2. 8O0000 nkik:n rnm. maasto-oic»tcju ja 'Hta- 

'raI ns'i:n naära ni 

Alikuikutunnelja rakcntaajnej mk.aa keskirntarjij oUti .OUU rrik, 
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2. 
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ 
KEVYEN LIIKENTEEN ERITASO 

KIRJALLISUUSLUETFELO 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1. 	 Kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomUUdet yleisillii teillä. TVH 741917 

Julkaisuaika 	 198) 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	19 + 23 

Tiivistelmä 

Yleisillä teillä tapahtuncet henkilävahinkoon johtaneet kevyen liikenteen onnettomuudet 
vähenivät erittäin voimakkaasti 1970-luvun alusta vuoteen 1976. Tämän jälkeen kevyen 
liikenteen onnettomuuksien määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia koko kevyen lii-
kenteen onnettomuusryhmää tarkasteltaessa. Polkupyöräonnettomuuksiefl määrä on 197fJ-lu-
vun loppupuolella kuitenkin kasvanut jonkin verran. 

Kevyen liikenteen onnettomuudet muodostavat 29 % yleisten teiden henkilävahinko-onnet-
tomuuksista. Kevyen liikenteen henkilävahinko-onnettomUuksista on 32 jalankulkija-, 44 
U/ polkupyörä- ja 24 'Yo mopo-onnettomuuksia. 

Yleisten teiden kevyen liikenteen onnettomuudet keskittyvät taajamiin, joissa tapahtuu 
noin 5 'Yo onnettomuuksista. Mitä alemmasta tieluokasta on kysymys, sitä suurempi osuus 
tieluokan kevyen liikenteen onnettomuuksista tapahtuu taajamissa: valtateillä 38 ', pai-
kallisteillä 65 %. Henkilövahinkoon johtavista taajamissa tapahtuvista onnettomuuksista 45 
u/ on kevyen liikenteen onnettomuuksia. 

Kevyen liikenteen onneltomuudet painottuvat muille maanteille ja paikallisteille, niillä 
tapahtuu lähes 70 % kevyen liikenteen henkilävahinko-onnettomUUksista. 

Nykyisin tapahtuu yleisten teiden kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuuksista 22 'Yo 

sellaisilla tieosuuksilla, jotka on varustettu kevyen liikenteen väylin. Taajamissa tapahtu-
vista kevyen liikenteen onnettomuuksista vastaava osuus on 37 ui,,. 

Pelkin jalkakäytävin varustetuilla tieosuuksilla on kevyen liikenteen henkilövahinko-onnet-
tomuustiheys noin kaksinkertainen. verratiuna jalankulku-pyörätein varustettuihin tieosuuk-
sun. 

Kevyen liikenteen henkilävahinko-onnettomuustiheYs on pienimmilläan niillä kevyen liiken-
teen väylin varustetuilla tieosuuksilla, joilla päätien päällysteleveys on suhteellisen pieni. 

Valtateillä tapahtuu taajamien ulkopuolisista kevyen liikenteen henkilovahinko_onnettomtJUk-
sista huomattavan suuri osuus suhteessa tiepituuteen. 

Taajamissa tapahtuvista kevyen liikenteen henkilävahinkoon johtavista onnettomuuksista 55 
'Yo tapahtuu nopeusrajoituksella 50 krn/h, 2) % rajoituksella 60 tai 70 km/h ja 20 % rajoi-

tuksella 88 kin/h. 

Henkilövahinkoon johtavista polkupyöräonnettomuuksista 80 % tapahtuu päivänvalossa. Ja-
lankulkijaonnettomuuksista ainoastaan 46 % tapahtuu päivänvalossa. 

Henkilövahinkoon johtavat polkupyörä- ja mopo-onnettomuudet keskiltyvat liittymiin. On-
nettomuuksista 68 % tapahtuu liittymissä; näislä lähes puolet yksityisteiden liittymissa. 
Jalankulkijaonnettomuuksista 65 % tapahtuu lii Ltymien ulkopuolella. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. 	 Kevyen liikenteen risteamisjarjestelyista saatuja kokemuksia. TVH/Liikenne- 
toimisto. Viatek Oy. TVH 741935 

1 Julkaisuaika 	 1902 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	28 + 27 

Tiivistelmä 

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia kevyen liikenteen risteämisjärjestelyjä tie- ja vesi-
rakennuspiirit ovat toteuttaneet, millaisia liikenneturvallisuusvaikutuksia järjestelyillä on ja 
mitkä ovat järjestelyiden onnettomuusalttiuteen liittyvät tyypilliset piirteet. Lopuksi teh-
tiin johtopäätöksiä risteämisjärjestelyihin liittyvistä kehittämistarpeista. 

Selvitys perustuu tie- ja vesirakennuspiirien keräämään aineistoon 1970-luvulla toteutetuis-
ta kevyen liikenteen yli- ja alikulkukäytävistä, valo-ohjatuista suojateistä sekä joukosta 
valo-ohjaamattomia suojateitä. Lisäksi tarkasteltiin pienehkö joukko onnettomuusalttiita 
alikulkukäytäviä ja suojateitä tarkemmin kuin koko maan aineistossa oli mandollista. Tut-
kirnusaineisto käsitti mm. seuraavia tietoja: liikennemäärä, liikenteen luonne, alueen maan- 
käyttö, liittyminen kevyen liikenteen verkkoon, risteämisjärjestelyn käyttöaste, valaistus ja 
nopeusrajoitus. 

Kaikki yleiset tiet kattavasta aineistosta laskettiin Ii ikenneympäristön ominaisuuksiin pe-
rustuvilla luokituksilla onnettomuusmääriä ja onnettomuusasteita kevyen liikenteen risteä-
misjärjestelyille. Kohteittaisessa tarkastelussa arvioitiin onnettomuuksi in vaikuttaneita 
liikenneympäristötekijöitä ja niiden torjumismandollisuuksia tapahtuneiden onnettomuuksien, 
maastohavaintojen ja suunnitelma-asiakirjojen avulla. 

Selvityksen keskeisempiä päätelmiä ovat: 

* 	 Risteämisjärjestelyitä toteutettaessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota ke- 
vyen liikenteen palvelutasoon. Risteämisjärjestelyiden käyttö jaä vähäiseksi, 
mikäli ne pidentävät kevyen liikenteen matkaa tai matka-aikaa järjestelemät-
tömään tasoylitykseen verrattuna. 

* 	 Kevyen liikenteen tiet tulisi suunnitella siten, että ne johtavat luontevasti 
järjestettyyn risteämiskohtaan. Suuria pituuskaltevuuksia tulisi välttää. 

* 	 Valo-ohjatuissa liittymissä tulisi järjestää oma vaihe käantyville autoille ja 
niiden kanssa risteävälle suoraan menevälle kevyelle liikenteelle. 

* 	 Pelkin liikennemerkein osoitettua väistämisvelvollisuutta rikotaan usein joko 
tahallisesti tai tahattomasti. Tulisikin kehitellä uusia risteämisjärjestelyitä, 
jotka selventäisivät väistämisvelvollisuutta ja ohjaisivat turvallisempaan käyt-
täytymiseen. 

* 	 Suojatien toiminnan ja turvallisuuden kannalta paras etäisyys liittyvän tien 
reunalinjasta tulisi selvittää esim. koejärjestelyin. Selvityksessä saatiin viitteitä 
siitä, että suhteellisen kauas liittyvän tien reunalinjasta järjestetty suojatie ei 
toimi ajatellulla tavalla. Tämä voi johtua suojatien vähäisestä käytöstä matkan 
pidentyessä tai siitä, että kääntyvän autoilijan on vaikea havaita tällaista 
suojatietä. 

Suunnitteluohjeita tulisi selventää ja täsmentää. Tulisi kehitellä malliratkaisuja 
erilaisiin maankäyttä- ja liikenneolosuhteisiin. 

. 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 

n 

2. 	 Kevyen liikenteen risteii,nisj;irjeslclyistä saatuja kokemuksia. TVH/Liikenne- 
toimisto. Viatek Oy. TVH 7419'5 

Julkaisuaika : 	 1982 	Kieli 	suomi 	 1 Sivuja : 	25 + 27 

Tiiviste (mä 

Henkilövahinko-onnettomuUteefl joutuvan jzilarikulkijan yleisin toiminta on: liikkuu patien 
suunnassa liittymän ulkopuolella (37 %). Toiseksi yleisin toiminta on: ylittäa paäticta liit-

tymän ulkopuolella (27 'a). Polkupyöräilijän yleisin toiminta on: liikkuu päätien suunnassa 

liittymässa (43 %). Toiseksi yleisin toiminta on: liikkuu päätien suunnassa liittymän ulko-

puolella (32 u,o).  Mopoilijan yleisin toiminta on: liikkuu päätien suunnassa liittymässä (47 

'o). Toiseksi yleisin toiminta on: liikkuu päatien suunnassa liittyrnän ulkopuolella (30 o). 

Liikenneturvallisuudcn kannalta olisi jatkossa tarkeaa selvittää mm. kevyen liikenteen 
turvallisuuden ja aseman parantamisen kannalta soveliaita ratkaisuja liittymissa. Toimen-
piteiden suunnittelun kannalta tulisi tarkemmin selvittää, missä olosuhteissa piennar on 
suositeltava ratkaisu haja-asutusalueiden kevyen liikenteen liikkumis- ja turvallisuusongel-
mun. 

. 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 	 Kevyen liikenteen järjestelyjeri vaikutus liikenneturvallisuuteen. TVH Liikenne- 
toimisto 

Julkaisuaika : 	
1978 	

Kieli 	
suomi 	 Sivuja : 

Tiivistelmä 

Suoritettujen kevyttä liikennettä koskevien tutkimusten perusteella ei voida täysin varmas-
ti sanoa, millaiset liikennemuotojen erottelujärjestelyt olisivat turvallisimmat. Tamä johtuu 
siitä, etta turvallisuuteen vaikuttaa useita tekijöitä samanaikaisesti. Näitä tekijöita on 
ollut vaikea yhdistellä toistensa kanssa, joten kokonaiskuvan muodostaminen eri tekijoiden 
vaikutuksista on ollut vaikea. 

Tutkimusten perusteella onnettornuudet ovat vähentyneet 10 - 26 % kevyen liikenteen 
tien rakentamisen jälkeen. Kuitenkin kevyen liikenteen onnettomuudet ovat vähentyneet 
vähemmän rakennettujen kevyen liikenteen väylien yhteydessä kuin yleisillä teillä yleensä. 
Tällainen eroavuus johtunee kuitenkin seuraavista syistä: 

- 	 kohteiden ympäristön väestämäärä on lisääntynyt keskimäärin 3 % tutkimusjak- 
san aikana kasvattaen kevyen liikenteen ja onnettomuuksien määriä 

- 	 kevyen liikenteen tiet vetävät todennäköisesti puoleensa kulkijoita muilta 
teiltä 

tutkimuskohteissa on tarkastettujen tekijöiden lisäksi mandollisesti toteutettu 
aikaisemmin tai yhtaikaa kevyen liikenteen väylän kanssa sellaisia liikennetur -
vallisuutta parantavia toimenpiteitä, joiden turvallisuutta lisäävä yhteisvaikutus 
on ollut suurempi kuin kevyen liikenteen tien. 

Tutkimusten perusteella voidaan kevyen liikenteen teiden rakentamista pitää yhtenä liiken-
neturvallisuutta edistävänä toirnenpiteenä. Kuitenkaan ei voida osoittaa kevyen liikenteen 
teiden turvallistavan vaikutuksen suuruutta verrattuna muihin toimenpiteisiin, koska kohtei-
ta ei ole tutkittu liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden mukaisesti jaoteltuna. 

[I 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. Tutkimus kevyen liikenteen väylien ja ristemisjrjes1elyjefl vaikutuksesta lii- 

kenneturvallisuUteeefl. TVH 

Julkaisuaika : 	 Kieli : 	suomi 	 Sivuja 	8 + 8 

Tiivistelmä 

Saatujen tulosten perusteella ci voida sanoa tarkkaa prosentiilukua siitä, miten kevyen 
liikenteen vaylat ja risteämisjarjestelyt vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. Saatujen tulos-
ten perusteella näyttää siltä, että kevyen liikenteen järjestelyt eivät vaikuttaisi oleellises-
ti liikenneturvallisuuden paranemiseen. Näin ei asian todellisuudessa kuitenkaan tarvitse 
olla, koska on mandollista, että kevyen liikenteen väylän avaaminen lisää kevyen liiken-
teen määrää. Tällöin ei onnettomuuksien kokonaismäärä vahene vaikka onnettomuudet 
vähenevätkin suhteellisesti. Tästä saattaa syntyä virhettä onnettomuuksien tilastolliseen 
tarkasteluun, koska kevyen liikenteen määrässä tapahtuneita muutoksia ei tiedetä. Toinen 
ratkaiseva seikka tämän tutkimuksen yhteydessä on havaintoaineiston pienuus, josta johtuen 
jo parin kolmen onnettomuuden muutos ennen tilanteesta jälkeen tilanteeseen antaa suuria 
muutosprosentteja. Kolmanneksi käytetty tutkimusmenetelmä ei ota huomioon eri liikenne-
muotojen suhteellisia osuuksia kokonaisliikenteestä. Esimerkiksi kevyen liikenteen onnetto-
muuksien osuus koko maan onnettomuuksista on 18. 1i 'Yo kun se tutkimusaineiston onnetto-

muuksista on 27.3 'Yo. Neljänneksi tutkirnuskohteista ei ole voitu karsia pois kaikkia sellai-
sia kohteita, joissa on suoritettu muitakin turvallisuutta parantavia toimenpiteitä kuin 

kevyen liikenteen järjestelyt. 

Joka tapauksessa voidaan todeta, että kevyen liikenteen väylien vaikutus turvallisuuteen ei 
ole ollut niin suuri kuin yleisesti on ajateltu. Koska väylät kuitenkin tekndlisena ratkai-
suna antavat mandollisuuden turvallisuuden huomaltavaan paranemiseen, on syytä selvittäa 
mitkä seikat ovat vaikuttaneet odotettua heikompaan kehitykseen. Tällöin on tärkeätä 
selvittää mm. väylien kayttöön vaikuttavia tekijöitä. ____________________________ 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

5. Liikennejärjestelyjen vaikutus liikenneturvallisUUteefl. Helsingin kaupungin kau- 
punkisuunni tteluvirasto, ii ikennesuunni tteluosasto. Julkaisuja LB:7 /84 

Julkaisuaika : 	 19b4 	Kieli 	suomi 	 Sivuja : 	53 + 60 

Tiivistelmä 

Kevyen liikenteen väylät vahentaviit onnettomuuksia valoisuudesta, liittyrnatiheydestä ja 
erotuskaistan leveydestä riippuen 15 - 50 %. JalankulkuonnettOmUudet vähenevät 20 - 40 

% ja pyöräonnettomtJudet 40 - 70 %. 

Pyörailijän kannalta ovat sellaiset liittymät, joissa on valo-ohjaus, sivutien liikennesaar -

reke, 3U km/h nopeusrajoitus tai pyörätien suuntainen sivutien yli jatkuva reunakivi noin 
kaksi tai kolme kertaa turvalliseinpi kuin ne, joissa tällaisia järjestelyjä ei ole. 

Jalankulkijan turvallisuutta suojateillä on pystytty parantamaan kaiteilla (25 - 50 	, va- 

lo-ohjauksella (35 - 80 %), suojatien tehokkkaalla merkitsemisella (jopa 50 "/o), nopeusrajoi-

tuksilla, valaistuksella (20 - Xl 'Yo) ja suojatien kohdalla levennetyllä jalkakäytaVällä. Suo-
jatiekor'okkeet ovat vähentäneet jalankulkukonfiikteja riippuen etuajo_oikeussuhteiden rner-

kitsemisestä 14Q - 60 'Yo liittymissä ja niiden ulkopuolella n. 30 "/o. 

. 

. 

. 
Eritasojärjestelyjen vaikutus onnettomuuksiin on ratkaisevasti riippuvainen niiden käytosta. 
Alikulku valitaan jos sama aika kuluisi tasossa ja ylikulku, jos se nopeuttaa matka-aikaa 
neljänneksellä. Käyttö lisääntyy, kun ajoradalla on yli 1.1-Juu ajoneuvoa tunnissa. 



. 

. 
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Tekija ja tutkimuksen nimi 

6. 	 Kallberg Veli-Pekka ja Salusjiirvi, Markku: Jalankutku- ja pyörötien vaikutus 
liikenneonnettomuuksiin. VTT tutkimuksia 58. 

Julkaisuaika : 	 1982 	Kieli 	ruotsi 	 Sivuja : 

Tiivistelmä 

Jalankulku- ja pyörätien rakentamisen vaikutusta liikenneonnettomuuksiin selvitettiin en-
nen-jalkeen-tutkimuksella. Aineistona oli 2i13 v. 1971 - 1973 Pohjoismaissa rakennettua 
yhdistettyä jalankulku- ja pyörätietä, jotka oli erotettu moottoriajoneuvoliikenteen vaylastä 
vähintäan metrin levyisellä erotuskaistalla tai kaiteella. 

Jalankulku- ja pyöratien rakentamisen jalkeen henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuk-
sien lukumäärä kohteissa vaheni keskimäarin 14 %. Vaikutus kuitenkin vaihteli maittain. 

Kuten odottaa sopii, vaikutti jalankulkijoille ja polkupyörailijäille tarkoitetun väylän ra-
kentaminen eniten juuri naiden tienkäyttajäryhmien onnettomuuksiin. Moottoriajoneuvojen 
onnettomuuksien, joissa osallisina ei ollut kevytta liikennettä, määrään toimenpiteellä ei 
ollut mainittavaa vaikutusta. Onnettomuustyyppijakautumassa saatettiin todeta joitakin 
tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Jalankulku- ja polkupyöräonnettomuudet vähenivät 
kummatkin noin 40 %. 

Polkupyöräonnettomuuksista vähenivät eniten 

- 	 onnettomuudet, joissa polkupyöräilijä ajoi tien suuntaisesti (69 %) 
- 	 pimeän ajan onnettomuudet (72 U/) 

- 	 onnettomuudet taajamien ulkopuolella (79 %) 
- 	 onnettomuudet kohteissa, joissa ajoradan sekä jalankulku- ja pyöratien välisen 

erotuskaistan leveys oli vähintään 3 rri (50 %) 
- 	 onnettomuudet teilla, joiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä oli alle 

2000 ajon/vrk (83 u,) 

- 	 onnettomuudet kohteissa, joissa jalankulku- ja pyörätiet olivat pitempiä kuin 
51)0 m 

Jalankulkijaonnettomuuksista vähenivät eniten: 

- 	 onnettomuudet, joissa jalankulkija ylitti tietä suojatien ulkopuolella (54 'o) 

- 	 pimeän ajan onnettomuudet (41 %) 
- 	 onnettomuudet taajamien ulkopuolella (56 u,) 

- 	 onnettomuudet kohteissa, joissa ajoradan sekä jalankulku- ja pyörätien välisen 
erotuskaistan leveys oli vähintään 3 m (43 Ly0) sekä 

- 	 onnettomuudet teillä, joiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäara oli alle 
2301) ajon/vrk (79 %) 



. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

7. 	 Miikinen Tapani: Kokeilu lasten liikenneympiiristän kehittamiseksi. Pohjoismai- 

den tieteknillinen liitto. 

Julkaisuaika : 	 19132 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja 	52 + 9J 

Tiivistelmä 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvitellä mandollisuuksia kehittää 7 - 12-vuotiaiden liiken-
neympäristäa koulumatkari varrelta. 

Kokeilun kohteena oli Veromiehen koulun edustalla oleva suojatie Vantaalla. Pääasialliset 
tienkayttajäryhmät alueella olivat autoilijat ja jalankulkijat, joista suurin osa oli koulu- 

laisia. 

Tutkimuksen konkreettiseksi tavoitteeksi tuli suojatien ylityksen turvallisuuden lisäaminen. 
Tahän pyrittiin asentamalla vilkkuvalo suojatien molemmilla puolin olevien suojatiemerk-
kien päälle seka antamalla opetusta suojatien ylitystoiminnoissa 7 -12-vuotiaille koululai-
sille. 

Vilkkuvalon avulla toivottiin autojen nopeuksien alenevan sekä opetuksella odotettiin suo-
jatiekäyttäytymisen kohentuvan. Vilkulla onnistuttiin alentamaan kaikkien alueella liiken-
nöivien autoryhmieri keskinopeuksia. Nopeudet alenivat noin 3,5 km/h. Kuukauden kuluttua 
vilkkuvalon asentamisesta alkoivat nopeudet kohota. Ennen vilkun asentamista vallinnutta 
tasoa ei kuitenkaan saavutettu. 

Opetuksella ei saatu suojatiekäyttaytymistä paranemaan. Itse suojatien käyttöaste nousi 

kuitenkin selvästi. 

. 

n 
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Tekijä 	ja 	tutkimuksen nimi 

8. Cykel-og knallertuheld i landomrder. Vejdirektoratet. 

JuIkaisuika 	 1933 Kieli 	: 	tanska Sivuja 	: 

Tiivistelmä 

Tanskassa 	taajamien 	ulkopuolella 	liikenneonnettomuuksissa 	loukkaantuneista 	vuosina 	1976- 
1978 	11 	% oli polkupyöräilijäitä 	tai 	mopedisteja. 

Seuraavassa 	on 	esitetty 	eri 	toimenpiteiden 	vaikutuksia polkupyäräilijöiden onnettomuusris- 
kun liittymien 	valillä. 	Tulokset 	ovat 	tilastollisesti 	luotettavia 	5 	%:n 	riskitasolla. 

* 	 Leveiden 	pientareiden 	(yli 	0.6 	m 	tien 	kummallakin 	puolella 	erotettuna 	vähin- 
tään 0.3 m 	leveällä 	valkoisella 	viivalla) rakentaminen 	vahentää kyseisiä 	onnet- 
tomuuksia taajamien ulkopuolella n. 60 %. 

* 	 Pyörätien rakentaminen 	taajaman ulkopuolella alle 7.2 m leveällä tiella vähen- 
taä onnettomuuksia 30 - 60 	% 	Vaikutus 	on 	suurin, 	kun 	pyörätie 	on 	leveä 	ja 
tie 	kapea. 

* 	 Pienissä 	taajamissa 	yli 	7.3 	m 	leveällä 	tiellä 	pientareiden 	tai 	pyörätien 	raken- 
taminen vähentää onnettomuuksia 25 - 40 %. Pyörätien vaikutus on suurempi. 

* 	 Kapeiden 	(alle 	0.5 	m) pientareiden 	rakentamisen 	vaikutus 	taajamien 	ulkopuo- 
lella on noin 20 %. 

* 	 Taäjamien ulkopuolella tien leventärninen 6 metristä 7 metriin vähentää polku- 
pyöräonnettomuuksia 20 % ja 7 metristä 8 metriin 33 	%. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

9. Cykel/knallerttaellinger 	för 	og 	efter 	anlaeg 	10 	cykelstier pä hovedlandevejs- 
straeckninger. Vejdirektoratet. Köbenhavn 

Julkaisuaika 	 19133 Kieli 	 tanska 	 1 Sivuja 	: 	13 

Tiivistelmä 

Tutkimuksessa on selvitetty 	vuosina 	1950 	- 	1982 	rakennettujen 	10 	pyörätien rakentamisen 
vaikutusta polkupyörä- ja mopedili ikennernääriin. 

Laskentojen 	tulokset 	osoittivat, 	että 	useimmissa 	tapauksissa 	pyörätien rakentaminen lisää 
polkupyäräilijöiden määraii. Lisäys on yleensä 50 - 130 %. 

Mopoilijoiden määrät eivät sitä 	vastoin 	tunnu 	lisääntyneen. 	Vaikutusta 	on 	kuitenkin 	vaikea 
arvioida, 	sillä moponkäyttö 	on 	tutkimusaikana 	ollut 	yleisesti selvässä 	laskussa. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

10. Cykeltrafik i nordiske byer. Nordisk ministerrd. Köbenhavn 

Julkaisuaika : 	 1902 Kieli 	 tanska Sivuja 	: 	207 

Tiivistelmä 

Tutkimus 	on 	tehty 	Pohjoismaisen 	liikenneasioita 	käsittelevän 	virkamieskomitean 	toimeksi- 

annosta. 	Tutkimusta on valvonut ja ohjannut erillinen komitean alainen tyoryhmä, joka on 

toiminut 	yhteistyössä Helsingörin, Jyväskylän, Kristiansandin ja Skävden edustajien kanssa. 

Tutkimusraporttiin 	sisältyy 	kirjallisuusosa 	(liitteet 	2 	ja 	3), 	jossa 	käsitellään 	tehtyjä, 

etupäässä 	pohjoismaisia 	selvityksiä 	polkupyörän 	käytöstä 	sekä 	erilaisista 	pyörätieratkai- 
suista ja niiden vaikutuksista. Luvussa 4 on tehty pyöräteiden ja pyörätieverkostojen kehit- 
tämistä koskevia ehdotuksia. Lukuun 5 on koottu keskeiset tulokset yllämainituissa kaupun- 

geissa 	tehdyistä mallitutkimuksista. 

Nykyinen tietämys polkupyörän käytöstä 	on kussakin pohjoismaassa melko erilainen. 	Tästä 

syystä 	tarvittaisiin 	tutkimusten 	koordinointia. 	Pyöräilyyn 	vaikuttavista 	tekijöistä 	ei 	vielä 

ole riittävän 	yksityiskohtaisia tietoja 	ennusteiden 	tekemistä 	varten. 

Pybrätiejärjestelyn 	osalta 	tarvitaan 	selvästi 	eniten 	lisää 	tietoa 	erilaisista 	risteysratkaisuis- 

ta. 	Myös 	pyöräteiden 	pituuden 	laskentaan 	tulisi 	kiinnittää 	pohjoismaisessa 	yhteistyössä 

huomiota. 

Mallitutkimusten 	yhteydessä 	on 	perehdytty 	eri 	maiden sääntöjen ja käytännön ratkaisujen 

erilaisuuksiin 	ja 	yhtäläisyyksiin. 	Kaupunkien 	välillä 	onkin 	mielenkiintoisia 	eroja 	sen 	suh- 

teen, 	minkälaisia 	ratkaisuja 	on 	pidetty 	sopivina 	erilaisissa 	olosuhteissa. 	TutkimuskaLpun- 

geissa 	ollaan 	yleisesti 	sitä 	mieltä, 	että 	yhtenäinen 	pyärätieverkosto 	on 	välttämätön 	edel- 

lytys pyöräilyn erottamiseksi 	muusta 	liikenteestä ja sen 	turvallisuuden parantamiseksi. 

Monet 	seikat 	viittaavat 	siihen, 	että 	hyvin suunniteltu 	ja 	kunnossapidetty 	pyörätieverkosto 

voi 	vähentää 	pyöräilyn 	vuosivaihtelua, 	lisätä 	polkupyörän 	käyttöä 	ja 	esimerkiksi 	vähentää 

koululaiskuljetusten 	tarvetta. 

Pääsääntöisesti voidaan todeta suunniteltujen pyörätieverkostojen merkityksen olevan muun 
liikenteen kannalta 	vähäinen. 

Tutkimuksen 	loppuun 	on 	koottu 	ajatuksia 	ja 	ehdotuksia 	uusista 	tutkimushankkeista 	ja 	Iii- 

kennekokeiluista. 

Tekijä 	ja tutkimuksen nimi 

11. Trafikksikkerhets hndbok. Transportökonomisk institutt. Oslo 1982 

Julkaisuaika : 	 1982 Kieli 	: 	norja Sivuja 	: 

Tiivistelmä 

Norjalaisissa 	ennen-jälkeen-tutkimuksissa 	tutkittiin 	89 	jk1-pp-tietä, 	joiden 	yhteispituus 	oli 	88 

km, 	valtatien 	varrella. 	Onnettomuuksia 	kyseisillä 	tiejaksoilla 	oli 	jk.4-pp-tien 	rakentamisen 

jälkeen 	16 	% 	vähemmän kuin ennen-tilanteessa. 	Jalankulkijaonnettomuudet 	vähenivät 	28 

% ja polkupyöräonnettomuudet 62 %. 	Muut 	kuin 	kevyen 	liikenteen 	onnettomuudet 	eivat 

vähentyneet. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

12. 	 Hans Thulin: Risker i trafiken för olika ldersgrupper och färdsätt. VII rap- 
port 209. Linköping 

i901 
Julkaisuaika 	 i Kieli 	ruotsi 	 Sivuja : 	37 + Ii 

Tiivistelmä 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata eri ikäryhmien liikenneturvallisuustilannetta eri lii-
kennemuodoilla. Tutkimukset perustuvat vuoden 1973 onnettomuus- ja ii ikennesuoritetie-
Loihin. Onnettomuustiedot koskevat poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia. 

Kuolleiden ja loukkaantuneiden maarä miljoonaa henkilökilometriä kohti 

Ikä 	 7-14 	15-17 	18-19 	20-24 	25-54 	55-64 	65- Yht. 

Jalankulkijat 	 1.44 	0.48 	0.74 	0.58 	0.42 	0.61 	1.21 0.613 
Pyöräilijät 	 1.59 	0.72 	0.58 	0.70 	0.79 	1.28 	2.38 1.09 
Autonkuljettajat 	- 	- 	1.U1 	0.26 	U.1 	0.i6 	0.30 0.16 
Auton matkustajat 	0..i3 	0.30 	0.38 	0.28 	0.14 	0.17 	0.26 0.19 

YHTEENSÄ 1) 	 0.32 	0.83 	0.73 	0.32 	0.15 	0.22 	0.47 0.24 

1) sisältää 	myös mopoilijat ja 	moottoripyöräilijät 

Autonkuljettajieri onnettomuusriski (onn./miljoona henkilökm) 

Ikä 	 18-19 	20-24 	25-54 	55-64 	65- 	Yht 

Autonkuljettajat 	2.12 	0.59 	0.28 	0.37 	0.60 	0.37 

Seuraavia 	johtopäätöksiä 	voidaan 	tehdä, 	kun 	verrataan 	eri 	ikäryhrniä 	keski-ikäisten 	ryh- 
mään (25-54-vuotiaat) matkasuoritteen mukaan. 

* 	7-14- 	ja 	65-84-vuotiailla 	on 	yli 	3-kertainen 	loukkaantumisriski keski-ikäisiin 
verrattuna 

* 	7-l4-vuotiai!la 	pyöräilijöilla 	on 	2-kertainen 	ja 	65-84-vuotiailla pyöräilijöillä 
3-kertainen 	loukkaantumjsrjskj 	keski-ikäisiin verrattuna * 	18-19-vuotiaiden 	autonkuljettaj ien 	loukkaantumisriski 	on 	noin 	8-kertainen 	kes- 
kj-jkäisiin 	verrattuna * 	65-84-vuotiaiden 	autonku!jettaj ien 	joukkaantumisrjskj 	on 	2.5-kertainen keski- 
ikaisiin 	verrattuna * 	lU-19-vuotjaiden 	auton 	matkustajien 	riski 	on melkein 3-kertainen keski-iköisiin 
verrattuna. Myös lS-17-vuotiaiden ja 20-2-vuotiaiden matkustajien loukkaantu- 
misriski on melko korkea 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

13. 	 Angelägenhetsbedömning av väg- och gatubyggnadsobjekt. Del 3. Effektkatalog. 

Staten 	vägverk. 

1981 
Julkaisuaika 

ruotsi 
Kieli 

U4 
Sivuja 

Tiivistelmä 

Erillinen kevyen liikenteen väylä vahentaä 	tutkimusten mukaan onnettomuuksien kokonais- 

määrää 	15 	%. 	Edellytyksenä 	on 	kuitenkin, 	etta 	suurin 	osa 	kevyesta 	liikenteesta 	kayttäa 

väyläa. 

Kevyen 	liikenteen 	eritasoratkaisujen 	voidaan 	olettaa 	olevan 	täysin 	turvallisia 	niille, 	jotka 

niitä 	käyttävät. 	Niiden riski, jotka 	edelleen 	ylittävät 	tien 	tasossa, 	kuitenkin kasvaa. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

114. 	 Effektkatalog. Sikkerhedmaessig effekt af vejtekniske foranstaltnin- 
ger. Vejdirektoratet. 

Julkaisuaika : 	
1980 Kieli 	: 	

tanska Sivuja 	: 

Tiivistelmä 

Pyörätiet 	vähentävät 	polkupyörien 	linjoonnettomuuksia 	taajamissa 	ja 	niiden 	ulkopuolella 

noin 50 %. Mopo-onnettomuudet vähenevät selvästi vähemmän - noin 20 %. 

Kevyen 	liikenteen 	tunnelien 	ja 	siltojen 	turvallisuusvaikutukset 	riippuvat 	siitä, 	miten 	suuri 

osa 	kevyestä 	liikenteestä 	käyttää 	niitä. 

Jos 	alikulun 	ja 	ylikulkusillan 	aiheuttama 	kävelyaika 	on 	yhtä 	pitkä 	kuin 	tasoylitystä 	kay- 

tettässä, 	käyttää 	"hyvää" 	alikulkua 	noin 	joka 	toinen 	jalankulkija 	ja 	ylikulkua 	noin 	joka 

kolmas 	jalankulkija 	liikennemäärällä 	1OUO 	ajon/h. 	Liikennemäärällä 	2500 	ajon/h 	nousevat 

käyttöasteet vastaavasti 	90 	%:iin ja 	BU 	%:iin. 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

15. 	 Den lätta trafikens ställning p landsvägarna. Nordiska vägtek- 
niska förbundet. 

Julkaisuaika 
	 1980 	Kieli : 	ruotsi 

	
Sivuja : 	67 

Tiivistelmä 

Tämän kevyen liikenteen asemaa maanteillä käsittelevän raportin on laatinut PTL:n jaosto 
, "Liikenneturvallisuus". Raportti sisältää inventoinnin, jossa onnettomuustilastojen va-

lossa tarkastellaan kevyen liikenteen liikenneturvallisuuteen liittyviä ongelmia poijoismai-
sula maanteillä. Lisäksi raportissa esitetään turvallisuuden parantamiseksi tehtyjä toimen-
piteilä sekä aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Raportti päättyy johtopäätöksien 
tekoon ja T & K-työehdotukseen. Johtopäätökset ovat luotettavien riskistömittareiden 
puuttuessa tarkoituksella varovaiset. 

Onnettomuudet, joissa kevyt liikenne on osallisena, ovat vakavampia maanteillä kuin vas-
taavat onnettomuudet taajamissa ja onnettomuudet yleensä maanteillä. 

Kevyen liikenteen onnettomuustiheys kasvaa, kun tien luokka paranee, mikä osittain johtuu 
kasvavista ajoneuvoliikenteen nopeuksista ja liikennemääristä. 

Onnettomuuksille eniten alttiita kevyen liikenteen ikäryhmiä ovat lapset ja nuoret aile 
20-vuotiaat. Jos onnettomuuslukuja verrataan asukasmäärään ja pyörän tai mopon omista-
jim ko. ikäryhmissä, voidaan todeta, että yli 70-vuotiaat ovat yhtä alttiita onnettomuuk-
sille kuin alle 20-vuotiaat. 

Miehet ovat osallisina onnettomuuksissa useammin kuin naiset. Jalankulkijoista on 50 - 59 
% miehiä, pyöräilijöistä 54 - 68 'Yo ja mopoilijoista 77 - 94 U,,.  

Suurin osa jalankulkijaonnettomuuksista tapahtuu Ii ittymien välisillä linjaosuuksilla ja suuri 
osa näistä jalankulkijan ylittäessä tien. Liittymäonnettomuudet muodostavat suuremman 
ongelman pyöräilijöille ja mopoilijoille. Yleisin onnettomuustyyppi on onnettomuus vasem-
malle kääntymisen yhteydessä. 

Jalankulkijaonnettomuuksista tapahtuu 36 - 50 %, pyöräonnettomuuksista 14 - 24 'Yo ja 
mopo-onnettomuuksista 14 - 37 'Yo pimeän aikana. 

Kevyen liikenteen erottaminen muusta liikenteestä on luonnollisin ja yleisimmin toteutettu 
toimenpide konfliktin välttämiseksi. 

Pimeänä aikana tapahtuneiden onnettomuuksien suuri osuus on vaatinut ja vaatii edelleen 
tievalaistuksen rakentamista. 

Koska kevyen liikenteen täydellinen erottaminen muusta liikenteestä lienee mandotonta, 
tulisi jatkossa kiinnittää suurempaa huomiota myös muihin kuin tieteknisiin toimenpiteisiin, 
kuten tiedotukseen, opetukseen, asetuksiin jne. Asenteiden muutos on saatava aikaan. 
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Tekijä ja tutkrnukSefl nimi 

. 

16. 

J ui kai s 	i k a 

Tiivistalmä 

Kallberg, V-P., Onnettomuusriski kevyen liikenteen kannalta ongelmallisilla 
teillä. VTF tiedotteita 872, Espoo 

1988 	Kieli 	 suomi 	1 Sivuja : 	40 

Tutkimusaineisto käsitti 4206 kohdetta, joista noin puolet sijaitsi taajamissa ja kolmasosa 
taajamien lähialueilla. 

Kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien autoliikenteen ja kevyen liikenteen 
suoritteisiin suhteutettu riski oli taajamissa noin kaksi kertaa niin suuri kuin haja-asutus-
alueilla. Taajamien lähialueilla riski oli jonkin verran suurempi kuin haja-asutusalueilla, 
mutta selvästi pienempi kuin taajamissa. Kaikkien henkilövahinko-onnettomuuksien riski oli 
taajamissa melkein kolme ja taajamien lähialueilla noin kaksi kertaa niin suuri kuin haja- 
asutusalueilla. 

Sekä taajamissa että taajamien lähialueilia kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuuk--
sien riski oli suurempi kohteissa, joissa oli jalkakäytävä tai jalankulku- ja pyörätie, kuin 
kohteissa, joissa tällaisia järjestelyjä ei ollut. Tulos johtuu siitä, että aineistoon oli valikoitu 
kohteita, joissa kevyen liikenteen järjestelyt olivat epäonnistuneita. Vaikka tulos ei olekaan 
yleistettävissä siten, että kaikki kevyen liikenteen järjestelyt huonontaisivat turvallisuutta, se 
osoittaa, että jossakin suhteessa puutteellisesti toteutettuina kevyen liikenteen järjestelyt eivät 
useinkaan paranna turvallisuutta. 

Päällysteen leveyden vaikutusta tutkittiin kohteissa, joissa ei erillisiä kevyen liikenteen väylää 
ollut merkitty. Tarkastelua varten taajamien tiet luokiteltiin TVL:n piireissä "kauppakaduiksi" 
(keskustatiet) ja "asuntokaduiksi" (muut tiet). Tulokset on esitetty taulukoissa 1 ja 2. 
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Kuva 7. Päällysteen leveyden vaikutus kaikkien henkilövahinko-onnettomuuksien riskiin 
taajamissa. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

16. 	Kallberg, V—P., Onnettomuusriski kevyen liikenteen kannalta ongelma!- 
lisilla teillä. VTT tiedotteita 872, Espoo 

Julkaisuaika 	1988 	1 Kieli 	suomi 	 Sivuja 
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Kuva 8. Päällysteen leveyden vaikutus onnettomuusriskiin taajamien lähialueilla. 
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Tekijä ja luikimukscfl nimi : 	 - 

. 
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17. 	Kulmala, R., Pajunen K., Kevyen liikenteen väylien konfiiktitutkimuksia 
pääkaupunkiseudulla 

Julkaisuaika 	1985 	 I(1CH : 	 suomi 

Tiiviztclmä 

Julkaisu käsitteli kahta konfiiktitutkimusta, jotka on tehty kevyen liikenteen väylillä pääkau-
punkiseudulla. Vuonna 1981 tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin väylien erityispiirteiden 
vaikutuksia ja vuoden 1983 tutkimuksessa väylien erottelun vaikutuksia. 

VäyJien erityispiirteistä mäet eivät turvallisuudeltaan näyttäneet erottuvan tutkittujen väylien 
tasaisista väyiäosuuksista. Kaarteissa vaarallisten tilanteiden riskin xrvioitiin olevan suurempi 
kuin tasaisella, suoralla väyläosuud&la. Alikulkujen kohdalla tulisi näkemien olla tarpeeksi 
pitkät. Muut liittymät näyttivät aiheuttavan häiriötä sekä yhdistetyillä että erotelluilla väylillä. 
Linja-autopysäkkien kohdat näyttivät myös olevan vaarallisia väyläkohtia. Linja-auton 
tullessa pysäkille jalankulkijat eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota sivuilta lähestyviin pyöräili-
jäihin. 

Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden kaistojen erottelun todettiin vähentävän jonkin verran 
vaaratilanteiden riskejä kevyen liikenteen väylillä. Yhdistetyillä kevyen liikenteen väylillä 
keskimää'in 74 % ja erotelluilla väylillä keskimäärin 87 % jalankulkijoista kulki omalla 
puolellaan väylää. Vastaavat luvut pyöräilijöillä olivat 82 ja 95 %. Yhdistetyillä väylillä 
ajoradan ollessa oikealla puolella vaikutti ajoradan läheisyys jalankulkijoiden kaistan valin-
taan. Pyöräilijäiden nopeudet nousivat yleensä hicman erottelun jälkeen. Kun erotteluun 
käytettiin erillistä kaistaa (n. 50 cm), näytti sekä vaaratilanteiden lukumäärä että kaistan 
vaihtojen määrä olevan pienempi kuin viivalla ja tunnuksilla erotelluilla väylillä. 
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TcRijä ja tutkifflUkSfl rirni 

18. 	Leden, L., Cyklande barns trafiksäkerhet. Inverkan av gatuutformning och 
regiering i tätort, LTH, Inst. rör trafik, bulletin 74. Lund. 

1 Julkaisuaika 	1988 	 Kioli : 	 ruotsi 	 Sivuja 

TiivitcImä 

Liikenneturvallisuusmielessä kannattaa rakentaa pyörätie, jos: 

- 	pyörätie lopetetaan ennen liittymää (onnettomuusriski liikennevalo-ohjaamat--- 
tomassa liittymässä n. 0,5 ja valo-ohjatussa liittymässä n. 0,3 Onnettomuutta 
sataatuhatta pyöräilijää kohti) 

- 	sivutien ylikulku on päätien välittömässä läheisyydessä (onnettomuusriski n. 0,4 
onnettomuutta sataatuhatta pyöräilijää kohti) 

- 	liikennevalo-ohjatussa liittymässä pyöräilijöille annetaan oma vaihe (onnetto- 
muusriski lähes 0 onnettomuutta sataatuhatta pyöräilijää kohti) tai 

- 	pyörätie ylittää sivutien liittymäalueen ulkopuolella, ainakin 15 m liittymästä 
(onnettomuusriski n. 0,1 onnettomuutta sataatuhatta pyöräilijää kohti) tai eritaso-
ratkaisuna (onnettomuusriski lähes 0 onnettomuutta sataatuhatta pyöräilijää kohti). 

Liikenneturvallisuusmielessä vastaavasti ei kannata rakentaa pyörätietä, jos: 

- 	pyörätie sivutien yli on päätien läheisyydessä, mutta yli 2 metrin päässä päätiestä 
(onnettomuusriski n. 1,3 onnettomuutta sataatuhatta pyöräilijää kohti) tai 

- 	liikennevalo-ohjatussa liittymässä kääntyvillä autoilla on vihreä vaihe samaan 
aikaan kuin suoraan ajavilla pyöräilijöillä (onnettomuusriski n. 2,8 onnettomuutta 
sataatuhatta pyöräilijää kohti). 

Ajoradaila pyöräilevien onnettomuusriski on aihaisimmillaan, kun ajoradan leveys on 7 m. 
Ajoradan leveyteen ei oteta mukaan pysäköintitilaa. Tämä ajoradan leveys näyttää antavan 
riittävästi tilaa ajoradalla pyöräilyyn, mutta ei "tarpeettoman" paljon, mikä nostaisi autojen 
ajonopeuksia. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

19. 	 Leden, L., Peltola, H., Roine, M., Kuntien liikenneturvallisuus 
työn menetelmät, VtT, tiedotteita 939. Espoo 

1989 
Jutkaisuaika : 	 j Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 89 

Ruotsin tielaitoksen vaikutuslistan (Vägverkets effektkatalog, 1986:23) mukaan pyörätien 
rakentaminen alentaa onnettomuuksien kokonaismäärää n. 10 %. Pyöräonnettomuuksicn 
arvioidaan vähenevän 60 %, jos rakennetaan yksisuuntainen pyörätie päätien kummallekin 
puolelle. 

ømesin (1981) mukaan kevyen liikenteen väylän onnettomuuksien vähentäminen kevyen 
liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä riippuu päätien toiminnallisesta merkityksestä 
sekä ympäristöstä. Onnettomuudet vähenevät kevyen liikenteen väylän rakentamisen 
yhteydessä taajaman läpikulkuteillä 20 %, kaupungin läpikulkuteillä 50 % ja maanteillä 
65 %. Turvallisuus paranee eniten maaseututeillä, joissa liittymätiheys on pieni. 

Sauna-ahon ym. (1981) raportissa on tarkasteltu erikseen kolmea erityyppistä pyöräilyrat-
kaisua (taulukko 1.). Onnettomuusriskiä on mitattu poliisin raportoimilla onnettomuuksilla 
miljoonaa pyöräilykilometriä kohti. 

Taulukko 1. 	 Onnettomuusriski (onnettomuudet / miljoona pyöräilykilometriä) 
erilaisissa olosuhteissa (Sauna-aho ym. 1981) 

Pyöräilyratkaisu 	 Onnettomuusriski 

pyörätie pääkadun varressa 	 2,8 
pääkatu ilman pyörätietä 	 3,1 
paikalliskatu tai erillinen jk + pp-tie 	 0 

Ruotsin tielaitoksen vaikutuslistassa (Vägverkets effektkatalog, 1986:23) ar-
vioidaan pyöräliikenteen opastamisen paikalliskaduille vähentävän kevyen 
liikenteen onnettomuuksia 10 - 15 %. 

Tanskalaisen tutkimuksen mukaan henkilövahinkojen ja henkilövahinko-onnet-
tomuuksien määrä nousi 25 % joillakin teillä, joille oli rakennettu pyörätie 
vuosina 1978 - 1981. Onnettomuudet lisääntyivät pääasiassa liittymissä ja 
polkupyöräonnettomuudet varsinkin liikennevalo-ohjatuissa liittymissä 
(Vejditektoratet, 1985). 

Herrstedt (1979) on tutkinut pyörä- ja mopedionnettomuuksia liikennevalo-oh-
jatuissa ja valo-ohjaamattomissa liittymissä ja päätynyt samankaltaisiin tulok-
siin. Valo-ohjatuissa liittymissä tapahtuu onnettomuuksia noin kolme kertaa 
niin paljon kuin valo-ohjaamattomissa liittymissä. 
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Tekijä ja tutkimukser. nimi 

19. 	 Leden, L., Peltola, H., Roine, M., Kuntien liikenneturval- 
lisuustyön menetelmät, VT1', tiedotteita 939. Espoo 

Julkaisualka : 	 Kieli : 	 Sivuja : 

Herrstedt (1979) on tutkinut myös pyörätien lopettamista ennen liittymää. 
Hänen tutkimustensa mukaan pyörätien lopettaminen alentaa mopedionnet-
tomuuksien määrää 20 %, mutta toimenpiteellä ei ole vaikutusta pyöräonnetto-
muuksien määrään. 

Linderholmin (1984) mukaan ei pyöräilijöille ja kääntyville autoille tulisi olla 
vihreätä vaihetta samanaikaisesti. Sen sijaan hän suosittelee pyörätien muut-
tamista ajoratamaalauksella ajoradasta erotetuksi pyöräkaistaksj. Hydnin (1987) 
mukaan onnettomuusriski Ofl Sitä suurempi, mitä kauempana päätiestä pyörätie 
ylittää sivutien liittymäalueella. Pienin riski on kun jalankulkjja tai pyöräilijä 
ylittää sivutien aivan päätien vieressä. 

Brandbergin ym (1982) mukaan polkupyöräilijöiden onnettomuusmäät ovat 
poikkeuksellisen suuria silloin, kun kääntyvällä autoliikenteellä on vihreä vaihe 
samaan aikaan kuin suoraan ajavilla pyöräilijöillä. 

. 

. 

. 

. 



. 

. 

. 

. 

. 

Tekijä ja tutkimuksen mmi 

20. 	Trafiksakerhetsverket, Cykeltrafikens säkerhet i korsningar - en 
kunskapsredovisning. Borlänge 

Julkaisuaika : 1987 	 KicIi : 	 ruotsi 	 Sivuja :34 

TiivitcImä 

Raportti on yhteenveto kandeksasta tutkimuksesta, jotka käsittelevät pyöräilijän onnettomuus- 
riskiä liittymissä. 

Tutkimukset osoittivat, että oikein muotoiltu pyörätie lisää pyöräilijöiden turvallisuutta katu-
osuuksilla. Liittymissä oikealle kääntyvien pyöräilijöiden turvallisuus paranee, kun taas va-
semmalle kääntyvien pyöräilijöiden onnettornuusriski yleensä kasvaa. 

Suoraan ajavan pyöräilijän kannalta vastaantuleva vasemmalle kääntyvä ajoneuvo on kym-
menen kertaa vaarallisempi kuin suoraan ajava takaatuleva ja viisi kertaa vaarallisempi kuin 
oikealle kääntyvä. 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan pyöräilijän riski joutua onnettomuuteen pyörätiellä katua 
ylittäessään oli kolminkertainen verrattuna tilanteeseen, jossa pyörätie päättyi risteykseen tai 
sitä ennen. 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan valo-ohjaamattomissa liittymissä, kun pyöräliikenteen 
määrä oli pieni tai keskinkertainen, kanavointi vähensi onnettomuusriskiä, mutta pyöräliiken-
teen määrän kasvaessa tilanne huononi. Valo-ohjatuissa liittymissä kanavointi lisäsi onnet-
tomuusriskiä. 

Tanskalaisessa tutkimuksessa todettiin pyörätien rakentamisen lisäävän valo-ohjatuissa liit-
tymissä onnettomuusriskiä. Pyöräilijöiden onnettomuusriski kasvoi niiden liikennevirtojen 
kanssa, joita ei oltu ohjattu erikseen omassa vaiheessaan. 

Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa valo-ohjauksen todettiin vähentävän pyöräilijöiden ja autoi-
lijoiden välisiä onnettomuuksia 54 - 64 %. 

Kaksisuuntainen pyörätie todettiin liikenncturval[isuuden kannalta huonoksi ratkaisuksi. Ruot-
sissa tehdyssä konfiiktitutkimuksessa kaksisuuntainen pyörätie osoittautui kolme kertaa yk-
sisuuntaista vaarallisemmaksi suoraan ajavien pyöräilijöiden kannalta. Malmössa tehdyssä 
tutkimuksessa pyöräilijöiden onnettomuusriski kasvoi 50 % risteyksissä, joiden kohdalle oli 
rakennettu kaksisuuntainen pyörätie. Onnettornuudet lisääntyivät etenkin valo-ohjatuissa liit-
tymissä. 

Pyöräilijät mieltävät liittymän ylittävän pyörätien kaksisuuntaiseksi silloinkin, kun se on yk-
sisuuntainen. Riippumatta siitä, onko pyörätie yksi- vai kaksisuuntainen, pyörätien väärää 
puolta ajaminen lisää onnettomuusriskiä huomattavasti. 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan pyöräilijöillä, jotka kaksisuuntaisella pyörätiellä ajvat väärää 
puolta, on oikeaa puolta ajaviin nähden nelikertainen riski joutua henkilövahinko-onnet-
tOmuuteen. 
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e}ija a tutkimuksen mmi 

21. 	Vägverkets effektkatalog, 1989:16. Effektkatalog. Väg— och gatuinves teringa r, 
Pubi 1989:16. Borlänge. 

Julkaisuaika :1989 	 I<iIi 	 ruotsi 	 Sivuja 

Tiiviztelmä 

Useiden tutkimusten mukaan yli 2 m:n levyisen pyörätien rakentaminen vähentää onnet-
tomuuksia seuraavasti: 

10 - 15 % kaikki onnettomuudet 
35 - 40 % jalankulkuonnettomuudet 
44 % 	pyöräonnettomuudet 
70 % 	 linjalla 

Kevyen liikenteen rakentamisen vaikutukset vaihtelevat ympäristöstä riippuen (kuva 1.). 
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Kuva 1. 	Ympäristön vaikutus onnettomuusvähenemään kevyen liikenteen väylän raken- 
tamisen jälkeen. 

Kevyen liikenteen ylikulun käyttöön vaikuttaa sen sijainti. 95 %• jalankulkijoista käyttkää 
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B. LIIKENTEEN OHJAUS 

3. 
NOPEUSRAJOITUKSET 

Tutkimukset osoittavat, että lisääntyneen ajonopeuden ja onnet-
tomuusriskin välillä on selvä yhteys. Suuret nopeudet ja suuri 
nopeusvaihtelu lisäävät onnettomuuksia ja vakavia vahinkoja. 
Riski kuolla onnettomuudessa lisääntyy nopeuden muutoksen 
neliössä. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Tehdyt tutkimukset osoittavat, että alennetut nopeusrajoitukset 
parantavat liikenneturvallisuutta. 

Nopeusrajoitusten positiivisten vaikutusten edellytyksenä on, että 
ne on asetettu matalammalle tasolle kuin vapaiden nopeuksien 85 
%-pisteen nopeus. Tätä korkeammat rajoitukset ovat haitallisia, 
koska kuljettajat nostavat nopeuttaan ajaessaan enemmänkin 
nopeusrajoitusten kuin olosuhteiden mukaan. Tämä koskee erityi-
sesti huonoja sää- ja keliolosuhteita, ts. samoja tilanteita, joissa 
riski muutoinkin on jo korkein. Nopeusrajoitus tulee asettaa 
siten, että kaikki liikennemuodot ja paikalliset olosuhteet otetaan 
huomioon. 

Ruotsalainen tutkimus esittää nopeuden muutoksen ja onnetto-
muuksien määrän muutoksen välille seuraavan yhteyden: 
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3. 
NOPEUSRAJOITUKS 

ONGELMM4 KUVAUS 

Samoissa olosuhteissa eri ajajien valitsemat nopeudet vaihtelevat 
suuresti. Tutkimukset osoittavat, että lisääntyneen ajonopeuden ja 
onnettomuusrjskjn välillä on selvä yhteys. Suuret nopeudet ja 

• suuri nopeusvaihtelu lisäävät onnettomuuksia ja vakavia vahinko-
ja, sillä kuljettajan havainnointi- ja reaktioaikana kuljettu matka 
kasvaa ja jarrutusmatka lisääntyy nopeuden neliössä. Lisäksi riski 
kuolla onnettomuudessa lisääntyy sen nopeuden muutoksen 
neliössä, johon keho joutuu kolaritapauksessa. . 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALUSUUTEEN 

Toimenpiteen hyödyt 

Lukuisat tutkimukset Suomessa ja ulkomailla ovat osoittaneet, 
että nopeusrajoitusten alentamjsella on kaikkia onnettomuuksia 
vähentävä vaikutus. Eniten vähenevät vakavat onnettomuudet. 
Nopeusrajoitusten positiivisten vaikutusten edellytyksenä kuiten-
kin on, että ne on asetettu matalammalle tasolle kuin vapaiden 
nopeuksien 85 %-pisteen nopeus. 

Nopeusrajoitus tulee asettaa siten, että otetaan huomioon paikal-
liset olosuhteet ja kaikki liikennemuocjot. Nopeusrajoituksen 
vaikutuksia on seurattava, jotta tiedetään, saadaanko nopeus-
rajoituksella pienempi keskinopeus ja tasaisempi nopeusjakauma 
sekä onko tuloksena vähemmän ja lievempiä onnettomuuksia. 

Nopeusrajoituksen muutos vapaasta nopeudesta 130-120-
110-100 km/h:iin /4/ 

Ruotsissa ja Suomessa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että 
130 ja 120 kni/h rajoitukset eivät ole vaikuttaneet onnettomuus-
riskiin moottoritejilä. 

Ruotsissa tehty muutos vapaasta nopeudesta rajoitukseen 110 
km/h osoitti pientä ja tilastollisesti epävarmaa Onnettomuusrjskien 
vähenemistä sekä nopeuksien vähenemistä. 

Tanskassa aiheutti muutos vapaasta nopeudesta 110 km/h:iin 
moottoriteillä 1974 onnettomuuksissa suuren vähenemisen, 30 - 
40 %. Vuonna 1979 Tanskan moottoriteillä pienennettiin no-
peusrajoituksia 110 kmlh:sta 100 km!h:iin. Tämä muutos ei 
vaikuttanut onnettomuuskehitykseen. 
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Nopeusrajoituksien 90 ja 80 km/h vaikutus /4/ 

Huhtikuussa 1974 Tanskan maantiet, joilla aikaisemmin oli ollut 
vapaa nopeus, saivat nopeusrajoituksen 90 km/h. Keskinopeus 
pieneni n. 6 kmlh, onnettomuudet n. 25 % ja kuolemantapaukset 
30 - 35 %. 

Ruotsalaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että 90 km/h -rajoitus 
on vaikuttanut myönteisesti nopeustasoon, nopeusjakautumaan ja 
onnettomuusmäärijn. Vaikutus on todettu sekä muutoksessa 

• vapaasta nopeudesta että 110 kmlh:sta. Teillä, joilla nopeus 
rajoitettiin 90 km/h:iin, keskinopeus putosi n. 6 km/h verrattuna 
teihin, joilla nopeusrajoitus oli 110 km/h. 90 km/h -rajoitus 
vähensi onnettomuusmäärjä 15 - 20 %. 

USA:ssa 1974 voimaan tullut 89 km/h nopeusrajoitus alensi kes-
kinopeuksia kaikilla päätieverkon osilla. Nopeudet alenivat eniten 
maaseudulla, missä ne aikaisemmin olivat suurimmat. Muualla 
nopeudet alenivat 105 kmlh:sta 93 kmlh:iin. Nopeuksien alene-
misen seurauksena kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenivät 
30%. 

1980 Tanskassa alennettiin yleinen nopeusrajoitus 90 km/h:sta 80 
km/h:iin. Tiet olivat samoja, jotka 1974 oli muutettu vapaasta 
nopeudesta 90 km/h:iin. Uusi 80 km/h rajoitus vähensi kes-
kinopeutta (n. 6 km/h), nopeusvaihteluja sekä pienensi suurten 
nopeuksien osuutta. 

Moottoriajoneuvo-onnettomuudet vähenivät 20 %. 

Suomessa toteutettiin 1973 - 1976 nopeusrajoituskokeilu. Teille, 
joilla aikaisemmin oli ollut vapaa nopeus, asetettiin tiekohtainen 

• 

	

	 (60 - 120 kni/h) rajoitus. Kokeilun seurauksena keskinopeudet 
putosivat 7 km/h ja onnettomuudet vähenivät n. 35 %. 

Nopeusrajoituksien 70 ja 60 knilh vaikutus /4/ 

Vuonna 1971 Ruotsissa kokeiltiin 70 km/h perusnopeutta osissa 
päätieverkostoa. Verrattuna aikaisempaan tilanteeseen ja teihin, 
joissa nopeusrajoituksia ei muutettu, onnettomuudet vähenivät 
uusilla 70 km/h rajoituksilla 24 %. Keskinopeus putosi 5 - 10 
km/h, eniten leveillä "hyvillä" teillä. 

Suomessa asetettiin Tuusulantielle Korson liittymään vuoden 
1985 syksyllä vaihtuvaa nopeusrajoitusarvoa näyttävä liiken-
nemerkki alueelle, jossa rajoitus oli 80 km/h. Arkipäivisin klo 
6.30 - 8.00 ja 15.45 -16.45 merkin osoittama nopeusrajoitus on 
60 km/h ja muulloin 80 km/h. 
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Autojen keskinopeudet Tuusulantiellä olivat rajoituksen 60 km/h 
voimassaollessa, ruuhkasuuntaan alle 60 knilh ja noin 6 - 15 
km/h aihaisemmat kuin vastaavina aikoina ennen-tilanteessa. 
Ruuhkasuuntaa vastaan nopeuksien väheneminen oli vähäisem-
paa. 

Englannissa kokeiltiin nopeusrajoitusta 64 km/h teillä, joilla 
aikaisemmin oli ollut vapaa nopeus. Nopeusrajoituksen seurauk-
sena keskinopeudet putosivat 5 km/h ja onnettomuudet vähenivät 
n. 20 % (vakavat ja kuolemaan johtaneet onnettomuudet 27 %. 

• 	 Norjassa nostettiin yleistä nopeusrajoitusta 70 km/h:sta 80 km/h- 
:iin vuonna 1965. Liikenne- ja onnettomuustilastoanalyysit 
osoittavat, että onnettomuudet lisääntyivät, ts. onnettomuusmäärä 
todennäköisesti olisi ollut pienempi vuoden 1965 jälkeen, ellei 
yleistä nopeusrajoitusta olisi muutettu. 

Vuosina 1972 ja 1973 osa Norjan E-18 teistä (nopeusrajoitus 80 
km/h) varustettiin 70 km/h nopeusrajoituksella. Ensimmäisen 
vuoden aikana keskinopeudet alenivat 71 km/h:sta 62 km/h:iin. 
Nopeudet nousivat kuitenkin muutaman vuoden sisällä 70 km/h:-
iin. Vertailutjeosalla, jolla nopeusrajoitus säilytettiin 80 kmfh:ssa, 
kasvoivat keskinopeudet samana aikana n. 5 km/h. 

Joulukuussa 1978 alennettiin E-18 -tien nopeurajoitusta West-
jordin kohdalla 60 kmlh:iin niillä osilla, joilla aikaisemmin oli 
ollut 70 km/h (n. 10 %). Yli 70 kmj'h ajaneiden kuljettajien osuus 
laski 40 %:sta 6 %:iin. Onnettomuusmäärät vähenivät 30 - 50 
%. Uudet nopeusmittaukset 1980 osoittivat, että ajonopeus ei 
enää ollut lisääntynyt tieosilla, joilla nopeutta oli alennettu. 

Kokemukset E-18 -tiestä Westjordissa vuodesta 1965 vuoteen 
1980 näyttävät samansuuntaisilta kuin tutkimukset muista maista. 

• 

	

	 Keskinopeuden ja onnettomuusmäärien välillä on todettu selvä 
yhteys. 

Nopeusrajoituksen 30 km/h vaikutus 

Saksan liittotasavallassa 30 km/h nopeusrajoituksia on kokeiltu 
monilla asuntoalueilla. Kaikissa tapauksissa nopeudet ovat alen-
tuneet, ei kuitenkaan yhtä selvästi kuin alueilla, joilla on käytetty 
myös rakenteellisia hidastimia /8/. 

Ruotsissa tutkittiin 70-luvun puolivälissä 30 km/h nopeus-
rajoitusta 121 taajamassa. Analyysit 58 paikassa Osoittivat, ettei 
mitään tilastollista varmuutta keskinopeuden tai onnet-
tomuusmäärjen vähenemjsestä voitu osoittaa /4/. 

Kristianstadissa mitattiin 1978 nopeuksia viidellä tiellä ennen ja 
jälkeen 30 km/h nopeusrajoituksen asettamista. Nopeus lisääntyi 
yhdessä paikassa, oli muuttumaton kolmessa paikassa ja väheni 
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yhdessä paikassa. Kontrolliteillä nopeu'iet lisääntyivät. Analyysit 
osoittivat, että nopeushajonta pieneni kaikissa viidessä paikassa. 
Päivänopeudet vähenivät, mutta illalla ja yöilä nopeudet nousivat 
hiukan /4/. 

Edelleen kokemukset ja mittaukset niistä kunnista, joissa nopeus-
rajoitus asuntoalueilla vähennettiin 50:stä 30 km/h:iin, Ovat 
antaneet myönteisiä tuloksia. Uudet rajoitukset vähensivät ajono-
peuksia 2 - 5 km/h. Parhaan tuloksen antoi 30 km/h rajoitus 
alueilla, joilla keskinopeus ennen uutta rajoitusta oli 30 - 36 
km/h. Kunnioitus 30 kmfh rajoitukseen asutusalueilla näytti 
nousevan ajan mittaan, kun merkki tuli tutuksi /4/. 

Suomalaisten tutkimusten mukaan nopeusrajoitusten laskeminen 
paikalliskadulla 50 km/h:sta 30 km/h:iin pelkällä liikennemerkillä 
alentaa keskinopeuksia 33 - 41 km/h:iin. 40 km/h nopeusrajoitus 
laskee keskinopeudet noin 41 - 45 km/h:iin. 

Nopeussuosituksen vaikutus /4/ 

Nopeussuosituksia kaarteissa on kokeiltu 70-luvun alussa Eng-
lannissa. Onnettomuudet vähenivät jonkin verran, vaikka nopeu-
det laskivat vain harvoin suositusten tasolle. 

Enimmäisnopeussuositus eräillä Etelä- ja Keski-Suomen teillä 70 
luvun alussa ennen tiekohtaisia nopeusrajoituksia vähensi hen-
kilövahinko-onnettomuuksja 45 %. Onnettomuudet vähenivät 
selvimmin kaarteissa (70 %) ja liittymissä (33 %). 

Yhteenveto nopeusrajoitusten hyödyistä 

Tutkimukset osoittavat selvästi, että nopeusrajoitukset parantavat 
liikenneturvallisuutta. Nopeusrajoitusten positiivisten vaikutusten 

. edellytyksenä on, että ne on asetettu matalammalle tasolle kuin 
vapaiden nopeuksien 85 %-pisteen nopeus. Tätä korkeammat 
rajoitukset ovat haitallisia, koska kuljettajat nostavat nopeuttaan 
ajaessaan enemmänkin nopeusrajoitusten kuin olosuhteitten 
mukaan. Tämä koskee erityisesti huonoja sää- ja keliolosuhteita, 
ts. samoja tilanteita, joissa riski on muutoinkin jo korkein. 

Nopeusrajoitusten onnettomuusvaikutukset ovat osaksi perus-
tuneet alentuneisiin nopeuksiin, osaksi pienentyneeseen nopeus-
hajontaan. Ensiksi mainittu vähentää liike-energiaa, mikä helpot-
taa ajoneuvon hallintaa ja vähentää kolarivaurioita. Samalla 
nopeuden aleneminen parantaa tienkäyttäjien nopeutta ja etäi-
syyttä koskevia arvioita. Hajonnan pieneneminen vähentää ohi-
tuksia ja niistä aiheutuvia yllätysmomentteja. 

. 
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Muutetun nopeusrajoituksen, muuttuneen nopeuden ja onnet-
tomuuksien riippuvuus vaihtelee mm. seuraavien tekijöiden 
mukaan: 

- 	tien geometrinen standardi (leveys, kaarteisuus 
jne.) 

- 	aikaisempi nopeusrajoitus 
- 	liikennemäärä 
- 	liittymätiheys 

Peukalosääntönä voidaan sanoa, että nopeusrajoitus tulisi asettaa 
siten, että uusi rajoitus on n. 10 -12 km/h 85 %:n nopeuden ala-
puolella. Tällöin uusi rajoitus vaikuttaa eniten onnettomuuksiin. 

Seuraava diagrammi esittää nopeusmuutoksen ja onnettomuus- 
muutoksen välisen yhteyden. 
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Mandolliset haitat 

Nopeusrajoitusten alentaminen voi lisätä matka-aikaa ja lisätä 
liikennerikkomuksien määrää. Jos ajonopeuua pienennetään 10 % 
80 km!h:sta 72 km/h:iin, pitenee matka-aika 40 km:n matkalla 
noin 3 min. Kuitenkin risteykset, jonot, liikennevalot ja yms. 
liikenteen häiriöt aiheuttavat sen, että ero käytännössä on pie- 
nempi kuin ero nopeusrajoituksessa. 

. 
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1. 	 Tieliikenneonnettornuudet eri nopeusrajoitusten vaikutus- 
alueilla 1984. TVH, Liikennetoimisto, Helsinki 

Julkaisuaika 	 1985 	Kieli : 	suomi 
	

Sivuja : 	24 

Tiivisteimä 

Vuoden 1984 onnettomuuskehitysti on tarkasteltu yleisten teiden eri nopeusrajoitusten 
vaikutusalueilla koko maassa ja tie- ja vesirakennuspi ireitUiin. Onnettomuuksien lukumäärän 
ohella on seurattu onnettomuusasteen ja -tiheyden kehittymistä. 

Aineistona on käytetty TVH:n onnettomuustilastoa, joka perustuu poliisin tienpitäjälle lä-
hettämiin ilmoituksiin tieliikenneonriettomuuksista. Nopeusrajoitus- ja Ii ikennesuoritetiedot 
perustuvat TVH:n tierekisteriin. Lukurn rdltään vähäiset 70 km/h-rajoitukset on käsitelty 
yhdessä 80 km/h-rajoitusten kanssa ja alle 50 km/h-rajoitukset yhdessä 50 km/h rajoitusten 
kanssa. 

Onnettomuusseurannan tulokset esitetään jäljempänä kuvissa ja taulukoissa. Yhteenvetona 
voidaan tuloksista todeta seuraavaa: 

Nopeusrajoitukset ja liikennesuorite 

Yleisten teiden kokonaispituudesta (75 618 km) oli vuonna 1984 tiekohtaista nopeus-
rajoitusta 22 %, yleisrajoitusta 71 % ja paikallisia nopeusrajoituksia 7 %. Muutokset 
eri nopeusrajoitusten tiepituuksissa ovat olleet vähäisiä vuoden 1976 jälkeen. 

* 	Liikennesuorite yleisillä teillä oli vuonna 1984 yhteensä 20 586 miljoonaa autokilomet- 
riä. Suoritteesta syntyi 64 % tiekohtaisten nopeusrajoitusten vaikutusalueella, 25 % 
yleisrajoituksen ja 11 % paikallisten rajoitusten piirissä. Liikennesuorite kasvoi edellis-
vuoteen verrattuna noin 4 %. 

Li ikenneonnettomuudet 

Vuonna 1984 poliisi ilmoitti TVH:lle kaikkiaan 13 885 yleisillä teilla tapahtunutta lii-
kenneonnettomuutta, mikä oli lukumääräisesti 24 kpl edellisvuotta vähemmän. Tierekis-
terin perusteella voitiin onnettomuuteen liittyvä nopeusrajoitustieto määrittää 13 131 
liikenneonnettomuudelle, jolloin 754 onnettomuutta jäi pois jäljempänä esitetyistä tar-
kasteluista. Käsitellyistä onnettomuuksista oli kuolemaan johtaneita 316, vammoihin 
johtaneita 3 731 ja omaisuusvahinkoja aiheuttaneita 9 084. 

Onnettomuuksista tapahtui tiekohtaisten nopeusrajoitusten vaikutusalueella 57 %, pai-
kallisilla rajoituksilla 17 % ja yleisrajoitusten piirissä 26 %. Kuolemaan johtaneista 
onnettomuuksista tapahtui tiekohtaisten nopeusrajoitusten kohdalla 67 %, paikallisten 
rjoitusten piirissä 14 % ja yleisrajoituksen alueella 19 %. 

* 	Rajoitusarvoittain tarkasteltuna oli onnettomuuksista 120 km/h-rajoituksella 1 %, 
100 krn/h-rajoituksella 27 %, 80 km/h-rajoituksella 46 % sekä 60 km/h ja sitä alem-
milla rajoituksilla 26 %. Yleisrajoituksen osuus 80 km/h-rajoituksen onnettomuuksista 
oli 56 %. 

* 	Onnettomuusaste oli pienin tiekohtaisten nopeusrajoitusten vaikutusalueella, 0,57 
onn/milj.autokm. Paikallisilla nopeusrajoituksilla oli onnettomuusaste 0,99 ja yleisrajoi-
tuksella 0,66 onn/milj.autokm. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta onnetto-
muusaste vaihteli eri rajoitustyypeillä välillä 1,2 - 1,9 onn/100 milj.autokm ollen pie-
nin yleisrajoituksella. 

. 

. 
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1. 	 Tieliikenneonnettornuudet eri nopeusr8joitusten vaikutus- 
alueilla 19134. TVH, Liikennetoimisto, Helsinki 

Julkaisuaika 
	

1985 	Kieli : 
	

Sivuja : 	24 

* 	Rajoitusarvon suhteen olivat pieni;nmät onnettomuusasteet yleensä korkeirnmilla rajoi- 
tusarvoilla. Ko. rajoitukset sijoittuvat yleensä taajamien ulkopuolelle tie- ja liikenne-
olosuhteiltaan parhaimmille tieosuuksille. 

* 	Onnettomuustiheys oli selvästi pienin yleisrajoituksen piiriin kuuluviva vähäliikenteisillä 
teillä ja suurin vastaavasti vilkasliikenteisimmillä tieosuuksilla taajamien läheisyydessä 
ja moottoriteillä. 

* Edellisvuonna tapahtuneiden onnettomuuksien kokonaismäärään verrattaessa oli vuoden 
1984 onnettomuuksien määrä 0,3 % alhaisempi. Tarkasteltaessa muutoksia eri nopeus-
rajoitustyyppien vaikutusalueilla voidaan todeta onnettomuuksien kokonaismäärän li-
sääntyneen tiekohtaisten nopeusrajoituksien kohdalla 1,4 % sekä vastaavasti vähenty-
neen paikallisten rajoitusten piirissä 0,5 % ja yleisrajoituksen alueella 3,5 %. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. 	 Liikennejrjestelyjen vaikutus liikenneturvallisuuteen. 
HKSV Li ikennesuunni t teluosasto. Julkaisuja LB:7/84 

1 Julkaisuaika : 	 1984 	KiOli 	suomi 	 Sivuja 	53 + 60 

Tiivistelmä 

Nopeusrajoituksilla, mikäli ne Ovat alt'itaneet nopeuksia, on enimmäkseen ollut onnetto-
muuksia vähentävä vaikutus. Nopeusrajoituksen tärkein vaikutus on suurten nopeuksien 
aleneminen. Perusteellisissa tutkimuksissa on todettu yksittäisen auton onnettomuuteen 
joutumisen todennäköisyyden kasvavan kyrnmenkertaiseksi, kun sen nopeus on keskimääräi-
sestä noin 20 km/h korkeampi. Suurilnpier% nopeuksien alenemisesta aiheutuu 

- 	 onnettomuuksien Ii evenemi nen 
- 	 jarrutusmatkojen lyheneminen 
- 	 ajoneuvon hallinnan helpottuminen 
- 	 keskinopeuksien hajonnan pieneneininen 
- 	 ohitusten määrän väheneminen 

Nopeusrajoitukset ovat alentaneet onnettomuuksia 15-50 % seuraavin poikkeuksin: 

- 	 muutamissa tutkimuksissa onnettomuudet eivät vähentyneet vapaasta nopeu- 
desta 130, 120 ja 110 nopeusrajoituksin tai vähenivät vain vähän 

- 	 kun nopeusrajoituksia on nostettu, ovat myös onnettomuudet ja/tai jalankull<i- 
joiden onnettomuusriski kasvaneet 

- 	 huonojen kelien aikana 100 km/h nopeusrajoituksilla on esiintynyt suhteessa 
enemmän onnettomuuksia kun vapaalla nopeudella. Vapaalla nopeudella ajettiin 
olosuhteiden mukaan 

30 km/h nopeusrajoituksilla ei ole voitu osoittaa onnettomuusmäärien vähene-
mistä, mutta konfliktitutkimukset ovat osoittaneet tilastollisesti merkittävää 
konfliktien vähenemistä 45-80 %:lla (onnettomuus- ja konfiiktimäärien suhde 
alle 30 km/h mediaaninopeuksilla on useita kertoja pienempi kuin korkeammilla 
nopeuksilla) 

Vakavat onnettomuudet ovat nopeusrajoitusten yhteydessä vähentyneet eniten; kuolemaan 
johtaneet onnettomuudet 35-50 %. 

Onnettomuustyypeistä risteämis- ja kohtaamisonnettomuuksien, peräänajojen sekä jalankul-
kijain päälleajojen väheneminen on ollut selvintä. 

Tien eri kohdista rajoitusjärjestelmä vaikuttaa parhaiten ongelmakohtiin. Emma-raportin 
mukaan risteyksistä nelihaaraliittymissä onnettomuudet ovat vähentyneet 28-38 %, mutta 
T-risteyksissä onnettomuudet lisääntyivät 12 %. 

Nopeussuosituksia kaarteissa on kokeiltu 70-luvun alussa Englannissa. Onnettomuudet vähe-
nivät jonkin verran, vaikka nopeudet laskivat vain harvoin suositusten tasolle. Enirnmäis-
nopeussuositus eräillä Etelä- ja Keski-Suomen teillä 70-luvun alussa vähensi henkilövahin-
ko-onnettomuuksia 45 %, kaarteissa 70 % ja liittymissä 33 %. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 	 Emma-raportti 7. Käsikirja. Pohjoismaiden ministerineuvosto. 
Trondheim 

Julkaisualka : 	1982 	J Kieli : 	suomi 	 J Sivuja : 	irj + 

Tiivistelmä 

Toimenpiteen kuvaus, tarkoitus 

1970-luvulta alkaen ovat nopeusrajoittjkset olleet voimassa sekä taajamissa että niiden 
ulkopuolella kaikissa pohjoismaissa. Niiden onnettomuusvaikutukset ovat osaksi perustuneet 
alentuneisiin nopeuksiin, osaksi pienentyneeseen nopeushajontaan. Ensiksi mainittu vähentää 
liike-energiaa, mikä helpottaa ajoneuvoli hallintaa ja vähentää kolarivaurioita. Samalla 
nopeuden aleneminen parantaa tienkiiytläjien nopeutta ja etäisyyttä koskevia arvioita. 
Hajorinan pienenerninen vähentää ohituksia ja niistä aiheutuvia yllätysmomentteja. 

Nopeusrajoituksia koskevat päätökset tehdään osaksi keskitetysti, osaksi paikallisella tasol-
la. Nopeusrajoitusten alentamisen tavallisin tarkoitus on jalankulkijain ja pyöräilijöiden 
turvallisuuden parantaminen tai onnettomuuksien vähentäminen tiejaksoilla, joilla paikallis-
ten olojen vuoksi, esimerkiksi monien liittyinien takia, on huono liikenneturvallisuus. No-
peuden alentamista voidaan myös käyttää tilapäisenä toimenpiteenä, esim. tietöiden yhtey -
dessä, tai ajoittaisena toimenpiteenä tiettyinä vuorokauden- tai vuodenaikoina, esim, kou-
lujen läheisyydessä. 

Onnettomuusvaikutukset 

Nopeusrajoitusten alentaminen lienee kaikista Ii ikenneturvallisuustoimenpiteistä tehokkain, 
ja se vaikuttaa kaikkien tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen. Onnettomuusvaikutus riippuu 
täysin siitä, kuinka paljon nopeudet alerievat. 70 km/h korkeampien rajoitusten alueella 
tuottaa nopeusrajoituksen muutos 10 tai 20 km/h vastaavasti 5 tai 10 krn/h keskinopeuden 
muutoksen (noin puolet nopeusrajoituksen muutoksesta). Henkilövahinko-onnetiomuudet 
vähenevät vastaavasti 30 % ja 50 %. Vakavimmat onnettomuudet vähenevät eniten. Mata-
lien nopeusrajoitusten vaikutuksia ei ole juuri tutkittu. 

Huomautuksia 

Nopeusrajoitusten positiivisten vaikutusten edellytyksenä on, että ne on asetettu matalam-
malle tasolle kuin vapaiden nopeuksien 85 %-pisteen nopeus. Tätä korkeammat rajoitukset 
ovat haitallisia, koska kuljettajat nostavat nopeuttaan ajaessaan enemmänkin nopeusrajoi-
tusten kuin olosuhteitten mukaan. Tämä koskee erityisesti huonoja sää- ja keliolosuhteita, 
ts. samoja tilanteita, joissa riski on muutoinkin jo korkein. 

Risteyskohtainen nopeusrajoitus tuottaa X-riste yksissä noin 30 %:n onnettomuusvähenn yk-
sen. 'T-risteyksissä ei ole yleensä yhtä positiivista vaikutusta. 

Tämä toimenpide lieventää yleensä myös onnettomuuksien vakavuusastetta. 

Li ikennepsykologiselta kannalta toimenpiteellä on huomattava vaikutus juuri risteyksissä, 
sillä toisen ajoneuvon etäisyyttä ja nopeutta koskevat systemaattiset havaintovirheet pie-
nenevät nopeuden aletessa. 

Voidaan myös otaksua, että alennetut nopeusrajoitukset lisäävät tarkkaavaisuutta risteyk-
sissä. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. 	 Tra fikksikkerhetshndbok. Transport ökonomisk institutt, 
Oslo, sivut 166-171 

1 Julkaisuaika : 	 1982 	1 Kieli 	norja 	 Sivuja 

Tiivistelmä 

Nopeusrajoituksen muutos vapaasta nopeudesta 130-120-110-100 km/h:iin 

Ruotsissa ja Suomessa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että 130 ja 120 km/h rajoituk-
set eivät ole vaikuttaneet onnettomuusriskiin moottoriteillä. 

Ruotsissa tehty muutos vapaasta nopeudesta rajoitukseen 110 km/h osoitti pientä ja tilas-
tollisesti epävarmaa onnettomuusriskien vähenetnistä sekä nopeuksien vähenemistä. 

Tanskassa aiheutti muutos vapaasta nopeudesta 110:een km/h moottoriteitlä 1974 onnetto-
muuksissa suuren vähenernisen, 30-40 %. Fnglannissa todettiin 1965 samantapainen vaikutus 
nopeusrajoituksella 112 kin/h. Keskinopeus pieneni ja onnettomuudet vähenivät 20 %. 
Ranskassa saatiin hiukan pienempiä tuloksia v. 1970 110 km/h nopeusrajoitusalueella. 
Onnettomuudet vähenivät 12 % ja kuolemantapaukset 14 %. 

Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Ranskassa on nopeusrajoitus 100 km/h johtanut huomatta-
vaan nopeuksien putoamiseen ja onnettomuuksien vähenemiseen, 10-30 %. Vuonna 1979 
pienennettiin nopeuksia Tanskan moottoriteillä ilO:stä 100 km/h:iin. Vuoden aikana keski-
nopeus aleni noin 2,5 %. Nopeusvaihtelut vähenivät huomattavasti. Niiden osuus, jotka 
ajoivat yli 100 km/h, pieneni selvästi. Onnettomuuskehitys ei muuttunut. Selitys tähän voi 
olla se, että moottoriteillä on jo muutoin pieni onnettomuusriski. 

Nopeusrajoituksien 90 ja 80 km/h vaikutus 

Huhtikuussa 1974 Tanskan maantiet, joilla aikaisemmin oli ollut vapaa nopeus, saivat 
nopeusrajoituksen 90 krn/h. Keskinopeus pieneni n. 6 km/h, onnettomuudet n. 25 % ja 
kuolemantapaukset 30-35 %. 

Ruotsalaiset tutkimukset ovat, osoittaneet, että 90 km/h-rajoitus on vaikuttanut myöntei-
sesti nopeustasoon, nopeusjakautumaan ja onnettomuusmääriin. Vaikutus on todettu sekä 
muutoksesta vapaasta nopeudesta että 110 km/h:sta. Teillä, joissa nopeus rajoitettiin 
90 km/h:iin, keskinopeus putosi n. 6 km/h verrattuna teihin, joissa oli 110 km/h. 90 km/h-
rajoitus vähensi onnet.tomuusmääriä 15-20 Y0. 

USA:ssa tuli voimaan nopeusrajoitus 89 km/h tammikuussa 1974. Tämän turvallisuuteen 
vaikuttavat analyysit osoittivat., että keskinopeus väheni kaikilla päätieverkon osilla. 
Vähtneminen oli suurin maaseudulla, jossa nopeudet aikaisemmin olivat suurimmat. Täällä 
nopeudet. vöhenivät 105 km/h:stä 93 km/h:iin. Seurauksena oli noin 30. %:n väheneminen 
kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. 

Kesäkuust.a lokakuuhun 1979 muutettiin Ruotsissa nopeusrajoitus tilapäisesti 110 km/h:sta 
90 km/hum. Moottoriteillä väheni keskinopeus vilittömästi 107 km/h:sta 95 km/h:iin. 
Lokakuussa oli keskinopeus jälleen lisintynyt noin 100 km/h:iin. Muilla teillä, joissa 
nopeudet muutettiin ilO:sta 90 km/h:iin, keskinopeus pieneni 97 stä 90 km/h:iin. 

Teillä, joilla on koko ajan ollut 90 km/h nopeusrajoitus, keskinopeus väheni myöskin hiu-
kan. 

. 



. 

[i 

. 

. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. 	Trafikksikkeretshndbok. Transport ökonomisk institutt, 
Oslo, sivut 166-171 

Julkaisuaika : 	1982 	 Kieli : norja 	 Sivuja : 

Teillä, joilla nopeusrajoit.us  oli muutettu, onnettomuusinääröt vähenivät. 25 %. Teillä, joilla 
oli koko ajan ollut 90 kmlh, onnett.omuudet vähenivät 13 % ja teillä, joilla oli ollut koko 
ajan 70 km/h, onnettomuudet viihenivöt. 6 %. Teillä, joilla nopeusrajoituksia pienennettiin, 
kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenivät 52 %, ajoneuvo-onnettomuudet 25 % ja 
yksittäisonnettomuudet 20 %. 

1980 Tanskassa asetettiin yleinen nopeusrajoitus 90 km/h:sta 80 km/h:iin. Tiet olivat 
samoja, jot.ka 1974 oli muutettu vapaasta nopeudesta 90 km/h:iin. Uusi 80 km/h rajoitus 
vähensi keskinopeutta n. 6 km/h, vähensi nopeusvaihteluja ja pienensi suurten nopeuksien 
osuutta. 

Moottoriajoneuvo-onnettomuudet vähenivät. 20 %. 

Suomessa oli 1973-1976 nopeusrajoituskokeilu, mm. yleinen 80 km/h rajoitus teillä, joissa 
aikaisemmin oli ollut vapaa nopeus. Tuloksena keskinopeudet putosivat 7 km/h ja onnetto-
muudet vähenivät n. 35 %. 

Nopeusrajoituksien 70 ja 60 km/h vaikutus 

1971 kokeiltiin Ruotsissa perusnopeutta 70 km/h osissa päätieverkostoa. Verrattuna aikai-
sempaan tilanteeseen ja teihin, joissa nopeusrajoituksia ei muutettu, onnettomuudet vähe-
nivät uusilla 70 km/h rajoituksilla 24 %. Keskinopeus putosi 5-10 km/h, eniten leveillä 
"hyvillä" teillä. 

Englannissa kokeiltiin nopeusrajoitusta 64 km/h, missä aikaisemmin oli ollut vapaa nopeus 
ja keskinopeus putosi 5 km/h. Onnettomuudet vähenivät n. 20 % (vakavat ja kuolemaan 
johtaneet onnettomuudet 27 %). 

Norjassa nostettiin yleistä nopeusrajoitusta 70 km/h:sta 130 km/h:iin vuonna 1965. Liikenne- 
ja onnett.omuustilastoanalyysit osoittavat, että onnettomuudet lisääntyivät, ts. onnetto-
muusmäärä todennäköisesti olisi ollut pienempi vuoden 1965 jälkeen, ellei yleistä nopeus-
rajoitusta olisi muutettu. 

1972 ja 1973 oli osa E-18-teistä Norjassa varustettu 70 km/h nopeusrajoituksella, joilla 
teillä vuoden 1965 jälkeen oli ollut 80 km/h. Keskinopeus 70 km/h rajoitusalueella West-
fordissa oli 71 km/h. Sen jälkeen kun 70 km/h rajoitusmerkki oli asetettu, aleni keskino-
peus ensimmäisen vuoden aikana 62 km/h:iin ja nousi seuraavien vuosien aikana 
70 km/h:iin. Kontrollitieosalla, jossa nopeusrajoitus oli 80 km/h, lisääntyi keskinopeus 
samana aikana 11,5 km/h. 

Joulukuussa 1978 alennettiin F.-18-iien nopeusrajoitusta Westfordin kohdalla 60 km/h:iin 
niillä osilla, joilla aikaisemmin oli ollut 70 km/h. Uusi nopeusrajoitus alensi keskinopeuksia 
7 km/h (n. 10 %). Aikaisemmin ajoi 40 % yli 70 km/h ja jälkeenpäin 6 %. Onnettomuus- 
määrät näyttivät vähenevän n. 30-50 % uuden nopeusrajoituksen seurauksena. Edellä esite-
tyt luvut, ovat kuitenkin epävarmoja. Uudet nopeusmittaukset 1980 osoittivat, että ajono-
peus ei enää lisäänny tieosilla, joissa nopeutta on alennettu. 
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4. 	Trafikksikkeretshndbok. Transport ökonomisk institutt, 
Oslo, sivut 166-171 

1 Julkaisuaika : 	1982 	 Kieli : norja 	 (Sivuja 

Kokemukset E-18-tiestä Westfordissa vuodesta 1965 vuoteen 1980 näyttävät samansuuntai-
silta kuin tutkimukset muista maista. l<eskinopeuden ja onnettornuusmäärien välillä on 
todettu selvä yhteys. 

. 

	

Nopeusrajoituksen 30 km/h vaikutus 

Ruotsissa tutkittiin 70-luvun puolivälissä 30 km/h nopeusrajoitusta 121 taajamassa. Ana-
lyysit seurauksista 58 paikassa osoittivat, ettei mitään tilastollista varmuutta keskinopeu-
den vähenemisestä tai onnettomuusmäärien vähenemisestä voitu osoittaa. 
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Kristianstadissa mitattiin nopeudet ennen ja jälkeen nopeusrajoituksen 30 km/h viidellä 
tiellä 1978. Nopeus lisääntyi yhdessä paikassa, oli muuttumaton kolmessa paikassa ja vähe-
ni yhdessä paikassa. Kontrolliteillä nopeudet lisääntyivät. Analyysit osoittivat, että nopeus- 
hajonta pieneni kaikilla viidellä paikalla. Päiviinopeudet vähenivät, mutta illalla ja yöllä 
nopeudet nousivat hiukan. 

Edelleen kokemukset ja mittaukset niistä kunnista, joissa nopeusrajoitus asutuilla alueilla 
vähennettiin 50stä 30 km/h:iin, ovat antaneet myönteisempiä tuloksia. Uudet rajoitukset 
vähensivät ajonopeuksia 2-5 km/h. Parhaan tuloksen ant.oi 30 km/h rajoitus alueilla, joilla 
keskinopeus ennen uutta rajoitusta oli 30-36 km/h. Verrattuna kokemuksiin korkeammista 
nopeusrajoituksista näytti kunnioitus 30 km/h rajoitukseen asutusalueilla nousevan ajan 
mittaan, kun merkki tulee tutuksi. 

Nopeussuosituksen vaikutus kaarteissa 

Tutkimukset Englannissa osoittavat, että kaarteissa, joissa suositellaan vähentämään no-
peutta varoitusmerkillä, on onnettomuusmäärä hiukan pienentynyt. Nopeudet vähenivät, 
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	 mutta harvoin suositeltuun nopeuteen. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

5. 	 Hastighetsbeyränsning .110-90. Jamförelse av olycksutveckling. 
Statens vacjverk. TU 148 

1 Julkaisualka : 	 1981 	Kieli : 	ruotsi 	 Sivuja : 	30 

Tiivistelmä 

Energiansäästösyistii alennettiin suurimpia sallittuja nopeuksia teillä, joilla aikaisemmin oli 
110 km/h, tilapäisest.i 90 km:iin tunnissa aikavälillä 21.6.79 - 15.10.79. Tämän selvityksen 
tarkoituksena on ollut määrittää tämän tilapäisen suurimman sallitun nopeuden alentarnisen 
vaikutukset liikenneturvallisuuteen. Mikäli rajoitus on vaikuttanut ii ikenneturvallisuuteen, 
halutaan vielä selvittää vaikutuksen suuruus. 

Analyysissa verrataan onnet.tomuuskehitystä teillä, joilla on 110 km/h nopeusrajoitus, jouk-
koon valittuja tieosuuksia, joilla on koko ajan ollut 90 km/h nopeusrajoitus. Viimeksi mai-
nittu ryhmä, jota kutsutaan kontrolliryhrnäksi, on valittu siten, että se sisältää tieosuuk-
sia, joissa on samanlaiset tie- ja liikenneolosuhteet kuin teillä, joilla on 110 km/h nopeus-
rajoitus. 

Olettaen, että onnettomuuskehitys teillä, joilla on 110 km/h nopeusrajoitus, olisi ollut 
sama kuin kontrolliryhmälla, jos mitään toimenpiteitä ei olisi tehty, on onnettomuusmäärä 
odotusarvon alennetun nopeusrajoit.uksen aikana laskettu olevan 828. Todellinen lukumäärä 
on seurantavaiheen aikana ollut 751. Ero on noin 9 %. Tulos ei ole merkitsevä 95 %:n 
v ar muustasol 1 a. 

Onnettomuuksien vaikeusasteit.tain on ero onnett.omuuskehityksessä kuolemaan johtaneissa 
onnettomuuksissa 40 %, vaikeissa henkilövahinko-onnettomuuksissa 15 %, lievissä henkilö-
val'iinko-onnettornuuksissa 4 % ja omaisuusvahinko-onnettomuuksissa . Kokonaisvaikutus lii-
kenneturvallisuuteen tuntuu olevan suuruusluokkaa 10 %. Tendenssinä voidaan myös sanoa, 
että vaikeimmat onnettomuudet ovat vähentyneet eniten. 

Fro onnettomuuskehityksessä eri tieluokilla (rnoot.toritie/moot.toriliikennetie; tiet, joiden 
leveys on suurempi tai yhtä suuri kuin 11 ii; sekä tiet, joiden leveys on pienempi kuin 
11 m) osoittaa, että edellä mainitut positiiviset tulokset saadaan etupäässä onnettomuuk-
sien väheneinisenä muilla teillä paitsi moottoriteillä ja moottoriliikenneteillä. Moottori- 
teillä ja moottoriliikenneteil!ii ei ole vaikutusta pystytty arvioimaan, kun kontrolliryhmän 
onnettomuusmäärä on ollut liian pieni vakutuksen arvioimiseen. 

Eläinonnettomuudet vähenivät 10-20 %. 

Lopuksi on todettava, että tämän tutkimuksen tuloksia ei saa yleistää johtopäät.öksiks 
nopeusrajoituksen pudottamisen vaikutuksista 110 km/h:sta 90 km/h:iin. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

6. 	Kauniaisten kaupunki. 30 kxnlh aluerajoitus Kauniaisissa, Kauniaisten kau- 
punki, rakennusosasto 

1 JulkaistJaika : 1988 	 suomi 	ISivuja : 	16 	1 
Tiiviztclmä 

Kauniaisten kaupungissa päätettiin syksyllä 1986 rauhoittaa asuntokatujen liikennettä. Neljä!-
le alueelle asetettiin 30 km/h suuruinen aluerajoitus. Rajoitukset tulivat voimaan joulukuun 
alussa 1986. Kesällä 1987 30 km/h nopeusrajoitusalueita lisättiin siten, että niillä oli yhteensä 
yli 20 km katuja. 

Henkilöautojen keskinopeudet alenivat nopeusrajoituksen asettamisen jälkeen 0,9 km/h - 5,4 
km/h. Kun jälkeen mittaukset uusittiin vuotta edellisen mittauksen jälkeen, keskinopeus oli 
edelleen pienentynyt kaikissa mittauspisteissä (0,1 km/h - 2,6 km/h). Kaikenkaikkiaan 
nopeudet putosivat em. 1,5 vuoden aikana 1,4 km/h - 6,2 km/h. 

Nopeusrajoituksen noudattaminen huonontui 30 km/h asettamisen jälkeen. Nopeusrajoituksen 
50 kmlh ylitti ennen mittauksissa 27 % henkilöautoista. Nopcusrajoituksen 30 km/h ylitti 
molemmissa jälkeen mittauksissa 97 % henkilöautoista. Sen sijaan yli 50 km/h ajaneiden 
prosenttiosuus pieneni (jälkeen mittauksessa 22 %, 1,5 v. jälkeen mittaus 16 %). Myös yli 
40 km/h ajaneiden osuus pieneni (ennen mittauksessa 77 %, jälkeen mittauksessa 73 %, 1,5 
v. jälkeen mittauksessa 69 %). 
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7. 	Kulmala, R., Pajunen, K., Konfliktitutkimus Tuusulantien Korson liittymässä. 
ViT tiedotteita 641. Espoo 

1 JuIkaisuaika 	1986 	 Kicti 	 suomi 	Sivuja : 	44 

Tiivite!mä 

Tuusulantielle Korson liittymään asetettiin vuoden 1985 syksyllä vaihtuvaa nopeusraj oitusar-
voa näyttävä liikennemerkki alueelle, jossa rajoitus oli 80 km/h. Arkipäivisin klo 6.30 - 8.00 
ja 15.45 - 16.45 merkin osoittama nopeusrajoitus on 60 km/h ja muulloin 80 km/h. 

Kenttämittauksia tehtiin lokakuun alussa 1984 ja 1985 kahtena arkipäivänä hyvien sääolojen 
vallitessa. Päivittäiset mittausajat olivat klo 7 - 9, 11 - 13 ja 15.15 - 17.15. 

Autojen keskinopeudet Tuusulantiellä olivat rajoituksen 60 km/h voimassaollessa, ruuh-
kasuuntaan alle 60 kni/h ja noin 6 - 15 km/h aihaisemmat kuin vastaavina aikoina ennen- 
tilanteessa. Tosin myös liikennemäärät olivat kasvaneet runsaalla 10 %:lla. Ruuhkasuuntaa 
vastaan nopeuksien väheneminen oli vähäisempää. 

Nopeuksien vähenemisen vaikutuksesta kaikkien vaaratilanteiden ja erityisesti vakavimpien 
tilanteiden eli konfiiktien määrä ja tapahtumisriski olivat rajoituksen 60 kmlh voimassaoloai-
kana alhaisemmat kuin vastaavina aikoina ennen-tilanteessa. 

Niinä aikoina, jolloin vaihtuva nopeusrajoitusmerkki Osoitti samaa 80 km:ä/h kuin ennen- 
tilanteessa, ajonopeudet nousivat jonkin verran. Tämän seurauksena myös vaarallisten tilan-
teiden määrä ja riski kasvoivat. 

fl 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

8. Salusjärvi, M., Nopeusrajoituskokeilut Suomen yleisillä teillä, 	VTT, tiedonanto 
55. Espoo 

1 JuIkaisuaika 10 , 	 Kieli: 	 SIvuJa: 

Tutkimuksen tehtävänä oli luoda yleiskatsaus Suomessa vuosina 1962 - 76 toi-
meenpantuihin nopeusrajoituksia ja -suosituksia koskeneisiin tutkimuksiin. 

. 	 Näitä tehtiin vuosina 1962, 1963 - 64, 1966 ja 1968, jolloin kokeiltiin yleisiä 
nk. kattonopeusrajoituksia, 1969 - 73, jolloin kokeiltiin nopeussuosituksia sekä 
1973 - 76, jolloin tutkimuksen kohteena oli koko valtakunnan laajuinen tiekoh-
taisten ja perusnopeusrajoitusten kokeilu. 

Kolmessa 1960-luvun neljästä tutkimuksesta selvitettiin vakioisen nopeusrajan 
90 km/h vaikutuksia liikennevirtaan, jossa tapahtui muutoksia. Keskimääräinen 
nopeus nousi vuoden 1962 69 kmi1:sta vuoden 1968 82 km/h:iin. Vuonna 1968 
selvitettiin myös 110 km/h nopeusrajoituksen vaikutuksia. 

1960-luvun 90 km/h kattonopeudet näyttävät voimassaoloaikanaan pysäyttäneen 
nopeusjakautuman suurimpien nopeuksien nousun. 85 %-pisteen nopeustaso ei 
rajoitusaikana noussut korkeammaksi kuin 85 km/h. Nopeusjakautuman pienim-
mät nopeudet jatkoivat nousuaan nopeusrajoituksista riippumatta. 

Vapaan nopeuden kausi kesti vuodet 1970 - 73. Tänä aikana tutkittiin Suomes-
sa vapaaehtoisesti noudatettavien enimmäisnopeussuositusten vaikutuksia. 
Laajimmillaan nopeussuositukset käsittivät noin 100 km päätieverkolta valittuja 
tiejaksoja. 

Nopeussuositusten voimassaolo alensi käytettyjä keskinopeuksia noin 2 km!h ja 
nopeusjakautuman suurimpia (85 %-pisteen) nopeuksia 3 - 4 km/h. Onnet-
tomuudet vähenjvät keskimäärin 10 %. Eniten vähenivät vakavat onnettomuudet 
sekä hyvissä olosuhteissa sattuneet onnettomuudet. Huonoissa keliolosuhteissa 
tapahtuneet lievät onnettomuudet sitävastoin lisääntyivät selvästi. 

Vuosien 1973 - 76 nopeusrajoituskokeilu toteutettiin vaiheittain. Ensimmäisessä 
•  vaiheessa järjestelmän piiriin kuuluivat ainoastaan eteläisimmät läänit. Toisessa 

vaiheessa järjestelmää laajennettiin siten, että nopeusrajoitukset tulivat voimaan 
kaikille yleisille teille. Kolmannessa vaiheessa suoritettiin tutkimustarkoitukses-
sa eräitä nopeusrajoituarvojen muutoksia. Kesken ensimmäisen kokeiluvaiheen 
tuli voimaan puoleksi vuodeksi energiakriisin johdosta määrätty yleinen no-
peussrajoitus, joka ei kuulunut alunperin suunniteltuun nopeusrajoituskokeiluun. 

Keskimääräinen rajoitusten nopeuksia alentava vaikutus oli kokeilun 1 vaiheessa 
1,4 km/h, kattonopeuden aikana 6,9 km/h ja II vaiheessa 2,0 km/h. Eri ajoneu-
votyypeistä alenivat eniten jonojen ulkopuolella ajaneiden henkilöautojen no-
peudet (2,5, 10,9 ja 3,5 km/h). Tiekohtaiset rajoitukset nostivat kuorma-autojen 
nopeuksia. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

8. 	Salusjärvi, M., Nopeusrajoituskokeilut Suomen yleisillä teillä, VTF, 
tiedonanto 55, Espoo 

Julkaisuaika 	 Kieli : 	 Sivuja 

Nopeusrajoituskokeilun näkyvin tulos oli kuolemaan johtaneiden onnettomuuk-
sien väheneminen nelivaiheisen kokeilun aikana eri vaiheissa 25 - 54 %. 
Henkilövahinko-onnettomuudet vähenivät 10 - 28 % ja onnettomuuksien 
kokonaismäärä 10 - 20 %. 

Nopeustutkimuksissa selvitettiin rajoitusten vaikutuksia koko maan yleisten 
teitten liikennettä edustavasti. (Aiemmissa tutkimuksissa nopeuksia oli tutkittu 
vain ihanteellisissa olosuhteissa.) Keskimääräinen nopeudermiuutos oli noin 2 - 
6 km/h. Huomattavasti tätä enemmän alenivat ihanteellisissa olosuhteissa mita-
tut ja suurimmat käytetyt nopeudet. Nopeuksien keskihajonta aleni eri kokeilu- 
vaiheissa noin 3 - 7 kmjh. 

Oleellisin tulos tutkimuksesta lienee nopeusrajoitusten määrällisten vaikutusten 
kuvaileminen. Osoittautui, että siitä riippuen, mille tasolle nopeusjakautumaan 
nopeusrajoitus asetettiin, sillä oli onnettomuuksia lisäävä tai vähentävä vaikutus, 
tai onnettomuudet pysyivät ennallaan. 

Jos nopeusrajoitus asetettiin alemmas kuin vapaan nopeuden aikainen 85 %-
pisteen nopeustaso, keskinopeus aleni. Siitä seurasi onnettomuuksien vähenemi-
nen. Jos rajoitus oli tarkalleen mainitulla tasolla, kumosi matalien nopeuksien 
nousu Suurten nopeuksien alenemisen eikä kcskinopeus muuttunut. Hajonta sen 
sijaan kylläkin aleni. Kun keskinopeus ei alentunut, eivät onnettomuudetkaan 
kokonaismäärältään vähentyneet. Vakavien onnettomuuksien vähenemistä sen 
sijaan voitiin havaita tällöinkin. Pahimmassa tapauksessa nopeusrajoitus oli 
korkeampi kuin vapaiden nopeuksien 85 %-isteen taso. Tällöin alimmat 
nopeudet nousivat enemmän kuin suuret nopeudet alenivat nostaen muassaan 
myös keskinopeuden. Onnettomuuksien kokonaismäärä kohosi lievien onnet-
tomuuksien määrän kohotessa. Tämä tulos oli samanlainen kuin nopeussuosi-
tustutkimusten tulos. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

9. 	Zonen - Geschwindigkeits - Beschränkungen. Referate der Bundesaushalt fär 
Strassenwesen am 25. Februar 1988 in Bonn. Heft 66. Bonn 

1 Julkaisuaika 	1988 	 : 	 saksa 	Sivuja : 	60 

Tiivistclmtj 
Saksan liittotasavallassa käynnistettiin vuosina 1985 / 86 alueellinen nopeusrajoitusohjelma, 
jonka tarkoituksena oli asuntoalueiden liikenteen rauhoittaminen ja onnettomuuksien vähen-
täminen. 

Tutkimus käynnistettiin Hampurista, jossa jo ennestään oli 30 km/h nopeusrajoitus n. 200 
alueella. 20:llä valitulla alueella suoritetut nopeusmittaukset osoittivat, että keskinopeudet 
olivat laskeneet 41,5 km/h:sta 38,2 km/h:iin. Alueilla, joilla jo kokeilun alkaessa oli 30 km/h 
nopeusrajoitus, nopeudet olivat laskeneet 38,7 km/h:sta 36,8 km/h:iin. Kokeilualueilla 84 % 
ajajista ylitti 30 km/h nopeusrajoituksen. Alueilla, joilla nopeusrajoitusta oli käytetty aiem-
min, vastaava prosentti oli 73 %. 7 - 8 % kuljettajista ajoi yli 50 km/h nopeudella uuden 
nopeusrajoituksen tultua voimaan. Onnettomuusmääriin uusi nopeusrajoitus ei vaikuttanut, 
mutta henkilövahinko-onnettomuuksjen osuus laski 23 %. 

Baden - Wtirttenbergissä käynnistettiin aluerajoituskokeilu jo 1984. Niillä 20:llä asun-
toalueella, jolla 50 km/h nopeusrajoitus oli muutettu alueelliseksi 40 km/h nopeusrajoituk-
seksi, keskinopeudet laskivat 42,6 km/h:sta 41,2 km/h:iin. Nopeusrajoitusrikkomukset nousi-
vat 19 %:sta 52 %:iin, joskin aiemman 50 km/h nopeusrajoituksen rikkoi enää 12 % autoi-
lijoista. 50 km/h vertailualueilla keskinopeus nousi 43,2 km/h:sta 43,9 km/h:iin. Kaduilla, 
joilla nopeusrajoitusta oli nostettu 50 km/h:sta 60 km/h:iin keskinopeudet nousivat 54,3 
km/h:sta 55,9 km/h:iin. Onnettomuusmääriin tai jakaumiin 40 km/h alueellinen nopeus-
rajoitus ei vaikuttanut. Toisaalta onnettomuudet 40 km/h nopeusrajoitusalueilla olivat lie-
vempiä kuin alueilla, joilla nopeusrajoitusta oli nostettu 60 km/h:iin. 

Darmstadtissa kokeiltiin kesällä 1984 30 km/h alueellista nopeusrajoitusta kandella 6500 
asukkaan asuntoalueella. Nopeusrajoituksen tukena käytettiin myös rakenteellisia nopeuden-
alentamiskeinoja. Martinsviertel - Westissä keskinopeudet laskivat 38 km/h:sta 31 km/h:iin. 
Onnettomuuksien määrä säilyi muuttumattomana. Bessungenissa rakenteellisia nopeuden 
alentimia ei käytetty. Nopeudet siellä laskivat 39,1 kmlh:sta 34,8 km/h:iin. Myöskään tässä 
tapauksessa ei vaikutusta onnettomuuksiin voitu todeta. 

Muista kokeiluista raportoitiin Ettlingenissä kokeiltua 40 km/h nopeusrajoitusta sekä 11 
paikkakunnalla yhteensä 30 alueella kokeiltuja 30 km/h nopeusrajoituksia. 

Tulokset osoittivat, että 40 km/h nopeusrajoitus Ettlingenissä ei vaikuttanut nopeuksiin. 30 
km/h nopeusrajoitusalueilla ajettiin hieman aiempaa hiljempaa. Onnettomuusmäärät eivät 
vähentyneet millään alueella, mutta vakavien onnettomuuksien osuus väheni selvästi. 

. 
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B. LIIKENTEEN OHJAUS 

4. 
TIEMERKINNÄT 
(Ajoradan reunaviivan ja keskiviivan merkitseminen) 

. 

. 

Voidakseen ajaa turvallisesti, ajoneuvon kuljettaja tarvitsee kun-
topisteitä sekä läheltä että kauempaa ajosuunnassa. Tämä on tärkeää 
erityisesti pimeällä, mutta myös muulloin, kun tie erottuu huonosti 
ympäristöstään. Monimutkaisissa risteyksissä, joissa on useita 
ajokaistoja samaan suuntaan, on tärkeätä, että tienkäyttäjät pystyvät 
määrittämään oikean paikan ajoradalla kiintopisteiden avulla. 

Tiemerkintöjen tavoitteena on: 

ohjata liikennettä ja osoittaa ajoradan ja ajokaistojen 
kulku ja käyttö sekä erottaa tie ympäristöstä (tärkeää 
varsinkin tien geometrian poiketessa normaalista). 

määrätä liikenteen kulkua joko itsenäisesti tai yhdessä 
liikennernerkkien kanssa 

. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

• 	 Tutkimukset tiemerkintöjen vaikutuksesta ovat antaneet vaihtelevia 
tuloksia. Voidaan kuitenkin todeta, että reunaviivan, keskiviivan ja 
ajokaistaviivojen merkitseminen vähentää onnettomuuksia ja paran-
taa ajoneuvojen sijaintia tiellä. Nopeudet saattavat lisääntyä, erityi-
sesti yöllä, mutta usein myös alentua, erityisesti kaarteissa päiväsai-
kaan. 

Tutkimuksien yhteenveto osoittaa, että: 

- 	vaalea reunaviiva vähentää onnettomuuksia 15 - 30 %. 

- 	vaalea keski- ja reunaviiva aikaisemmin merkitse- 
mättömälle tielle vähentää onnettomuuksia 20 - 40 % 

. 



- 	kääntymismerkinnät monimutkaisissa nsteyksissä 
voivat vähentää onnettomuuksia 40 % 

Norjassa on todettu, että ajorataheijastimet vähentävät nopeutta 
kaarteissa, ja ajoneuvon sijainti ajoradalla paranee. Ajorataheijas-
timet, jotka on lisätty keskilinjaan kaarteissa, voivat vähentää 
joissakin kaarteissa onnettomuuksia 30 - 40 %. 

• 

• 	KUSTANNUKSET 

Tiemerkintöjen kulutuskestävyys ja kustannukset vaihtelevat 
merkintätavan mukaan. Maalatut merkjnnät kuluvat villcaslijken-
teisillä teillä jo alkutalvesta pois muutamassa viikossa nas-
tarenkaiden käyttöönoton jälkeen. 

Esim. reunavjjvan (10 cm leveä) kustannukset ovat seuraavat: 

- 	maalaus 	 3 mklm 
- 	pintanierkintä 	 95 mk/m 2  
- 	upotusmerkjntä 	 270 mk/m 2  

• 
• 

• 
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4. 
TIEMERKINNAT 

KIRJALLISUUSLUETFELO 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1. 	 Selvitys tie- ja liikenreteknillisistä liikenneturvallisuutta paran- 
Lavist.a toilneflpiteistii, 	TVH/Tiensuunnitteluosasto, Viatek Oy, 
Helsinki 

Julkaisuaika 
	

1974 	1 Kieli : 	Suomi 
	

Sivuja : 

Tiivistelmä 

Ajoradan reunaviivamerkinnäl 

Thomas (1958) on tutkinut naalattujen reunaviivamerkint.öjen vaikutusta 7,3 m leveillä 
2-kaist.aisilla maanteillä Louisianassa uSA:ssa (pituus n. 100 km). Ennen-jälkeen-periodien 
pituudet. olivat 6 kk. Reunainerkintöjen ei I)avaitt.0 parantavan turvallisuutta. Onnetto-
muuksien kasvu 33 % ei ollut. kuitenkaan rerkit.sevä. 86 % ajajista ilmoitti merkint.öjen 
helpottavan ajamista erityisesti pirneiill ja huonolla säällä. Ajajien havaittiin ajavn li-
hempänä tien keskikohtaa kuin aikaisein;nin. 

Illinoisissa IJSA:ssa (Illinois Division of Highways 1959) maalattiin valkoinen heijastava 
tienreunaviiva teille 610 km:n pituuiJlta. Onnettomuuksien kokonaismäärä väheni 21 %, 
kuolleiden määrä 40 % ja loukka:•i:tjniii •niärii 16 %. Nokkatörmäykset ja yksittäis-
onnettomuudet vähenivät lukuunottamatta kapeita asfalttiteitä. Onnet.tomuudet vähenivät 
päivänvalossa enemmän kuin pimeässä (25/18 %). 

Musick (1960) on tutkinut reunaviivarnaalauksen vaikutusta 2-ajorataisilla maanteillä Ohios-
sa (kokonaispituus 100 km). Teiden leveys oli 6,0...7,2 m ja pientareiden leveys 
1,2...1,4 m. Ennen-jälkeen vertailuperiodit olivat 1 vuoden pituiset. Vertailukohteena oli 
100 km teitä, joille ei maalattu reunaviivaa. Maalatuilla teillä vähenivät onnettomuud:t 
19 % ja kuolleiden sekä loukkaant.urieiden määrä 37 % (merkitsevä). Pimeän ajan onnet-
t.omuudet vähenivät 35 % ja onnett.omuudet risteyksissä 63 % (merkitsevä). Risteysten 
välillä onnet.tomuudet vähenivät 15 %. 

A.J. Basile (1962) tutki ajoradan reunaviivamerkintöjen vaikutusta 20 tieosalla (pituus yht.. 
n. 200 mailia) Kansasissa. Tieosilla oli tapahtunut aikaisemmin runsaasti onnettomuuksia. 
Teiden leveys oli 6,1 m tai enemmän (kaksiajokaistaisia). Onnettomuudet vähentyivät seu-
ra ava s t i: 

Kaikki onnettomuudet 	 -21 % 
Loukkaantumisiin johtaneet. onnet.tornuudet 	 -26 % 
Kuolemaan johtaneet onnett.omuudet. 	 -59 % 

Arvio reunavi ivamaalausten keskimääräisestä vaikutuksesta onnettomuuksien määrään 

Onnettomuuksien väheneminen 

Kaikki onnet.tomuudet 	 20 % (19...21 %) 
Loukkaantumisiin johtaneet onnett.onuudet. 	 20 % (16...26 %) 
Kuolemaan johtaneet onnet.t.ornuudet. 	 40 % (37...59) 

. 

. 



. 

n 
n 

Tekijä ja tutkimuksen mmi 

2. 	 Liikennejirjestelyjen vaikutus liikenneturvallisuuteen, HKSV, Lii- 
kennesuunnitte 1 uosasto, Julkaisi'ja LB:7/84 

Julkaisuaika 	 1984 	Kieli : 	snmi 	 - Lsivuia : 	 + 

Tiivistelmä 

Reunaviivat 

Tehtyjen tutkimusten tulokset poikkeavat tuisi3taan, mutta suurelta osin niissö .päötelln, 
ettii reunaviivan, ajokaistan ja keskiviivafi nerkit.serninen vhentövöt onnettomuuksien 
syntyö ja pitvöt. autoilijat paremmin tiwiSuU(lCllBafl. Nopeus aat.taa kasvaa, mutta myös 
vihentyii esim. mut.kissa piivösaikaan /70/. Yhteenvet.o tuloksista (liit.e i» 

- 	 heijastavat reunaviivat alentavat riskiä 15-30 %/701 

- 	 heijastavat reunaviiva ja keskiviiva ennen merkitsemättömällä tiellä välientävät 
onnettomuuksia 20-40 %/70/ 

ohjausviiva monimut.kaisissa risteyksissii voi vähentää onnettomuuksia jopa 
40 %1701 

vakavat. onnettomijudet vähenevät eniten: kaikki noin 20 %, loukkaant.umiset 
noin 20 %, kuolemaan johtaneet noin 40 %162/ 

Ajorat.amaalaust.en ongelmana on se, että nastarenkaat. saattavat muutamassa kuukaudessa 
kuluttaa maalin. Uusi maali voidaan laittaa vasta keväällä, joten tärkeimmän ajan saattaa 
maalaus olla merkitykset.ön. Nastarenkaat. kuluttavat myös heijastusominaisuuden pois /39/. 
Yli 2000 ajon./vrk volyymilla kannattaa ajorata!naalaukset. suorittaa massauksella /51/. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

3. 	 tinderlag för driftplaneringen, 3 effekter, service- och underhl1s- 
tgirder, Stotens Wigverk, P0 17 

Julkaisuaika 
	

1983 	Ki&i : 	kuotsi 
	

Sivuja : 	103 

Tiivistelmä 

Ruut.salaiset, englantilaiset, saksalaiset ja anerikkalaiset. tutkimukset osoittavat. yksiselit- 
ieinerkintöjen vihent.iv5n ;il v.ist i imnettomuuksi a ja ruiit toinuusosteit.a. Onnet t o-

muudet vuhenevt paljaan t.ienpiiuiau ii:a:ij keskirniariii l'5-25 %. Pimein ajnp onnet.to-
muudet. vahenevät. 35_15 %• Tulokset vaiht elovat. maittairi ja nyos maiden sisällä eri t.ut-
ki -niisten välillä. Selvää muutosta uiiiiel 1 iriiustyyppijakatiamssa ei ole yksiselitteisesti 
voitu osoittaa. Ilmeisesti kuitenkin 1 iererkinniit väheni ivii erityisesti yksitt.äisonnetto-
muuksia ja lieviin loukkaanturnisiin juhi ;ivia onnettomuuksia. 

. 

. 



Tek4jä ja tutkimuksen nimi 
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4- 	 TrafikksikkerhetshfldbOk, Transportökonomisk institutt, Oslo, sivut 
178-180 

Julkaisualka 
	1982 	1 Kieli : 	Norja 

	 Sivuja : 	474 

Tiivistelmä 

AJORATAMERKINTWEN VAIKUTUS 

Tutkimukset ajoratamerkintöjen vaikutuksesta ovat antaneet. vaihtelevia tuloksia.. Karkeasti 
ottaen voidaan todeta, että reunalinjan, keskilinjan ja ajokaistojen merkitsemineri vähentää 
onnettomuuksia ja parantaa ajoneuvojen sijaintia tiellä. Nopeus saattaa lisääntyä, erityi-
sesti yöllä, mutta voi myös vähentyä erityisesti kaarteissa päiväsaikaan. 

Tutkimuksien yhteenveto osoittaa, että 

- 	 vaalea reunaviiva vähentää onnettomuuksia 15-30 % 
- 	 vaalea keski- ja reunaviiva aikaisemmin merkitsemättömälle tielle vähentää 

onnettomuuksia 20-40 % 
- 	 ohjaavat ajoratamerkinnät. monimutkaisissa risteyksissä voivat vähentää onnet- 

tomuuksia 40 % 

AJORATAHEIJASTIMIEN VAIKUTUS 

Norjassa on käytetty varsin vähän ajorataheijastimia, mutta tutkimuksien perusteella on 
todettu, että heijastirnet vähentävät nopeutt.a kaarteissa ja ajoneuvon sijainti ajoradalla on 
parempi. Ajorataheijastimet, jotka on lisätty keskilinjaan kaarteissa, voivat vähentää jois-
sakin kaarteissa onnettomuuksia 30-40 %. 

fl 
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Ii. LIIKENTEEN OhJAUS 

5 
NOPEUSSUOSITUS KAARTEESSA 
REUNAPAALUT 
TAUSTAMERKKI 
01'TINEN OHJAUS 

Vuonna 1987 29 % yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista 
oli yksittäisonncttomuukSia. 

Näitä onnettomuuksia pyritään poistamaan parantamalla tien 
optista ohjausta esim. taustaviittojen, kaartccn suuntamerkkien, 
reunapaalujen ja aurausviittojen avulla. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISU UTEEN 

Taustamerkit ja kaarteiden suuntamerkit voivat vähentää 
kaarteissa tapahtuvia onnettomuuksia 10 - jopa 50 %. 

Reunapaalut ja aurausviitat, joissa käytetään heijastimia, 
vähentävät vanhcnipicn tutkimuksien mukaan onnettomuuksia 
noin 5 %. VTT:n uusimmassa tutkimuksessa rcunapaalujen on 
todettu lisäävän nopcuksia 80 km:n väylillä, minkä vuoksi niitä ei 
suositella mutkaisille ja geomctrialtaan huonoille teille. Nopeus-
rajoitusalueen 100 km/h reunapaaluilla ci ollut merkittävää vai- 
kutusta nopcuksiin. 

Optista ohjausta parantavat toimenpiteet vähentävät erityisesti 
pimeässä tapahtuvia yksittäisonnettOmuukSia. 

Optiscn ohjauksen paraneminen saattaa johtaa ajonopcuksicn kas-
vuun. 

. 

. 



KUSTANNUKSET 

• 

. 
Taustamerkit maksavat noin 2000 mk/kpl ja kaartciden suuri-
tamerkit noin 1100 mk/kpl. 

Reunapaalut maksavat noin 50 - 200 mk/kpl (1000 - 3500 
mk/km) ja aurausviitat 1 - 10 mk/kpl (50 - 500 mk/km). 

Rcunapaalut ja aurausviitat vaikeuttavat kunnossapitoa. Rcuna-
paalut voivat lisätä joidenkin talvikunnossapidon toimenpitcidcn 
kustannuksia 25 %. Haittaa voidaan pienentää työrncnctcimi;ii 
kchiUärniI1ä. 
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5 
NOPEUSSUOS1TUS KAARTEESSA 
REUNAPAALUT 
TAUSTAMERKKI 
OPTINEN OHJAUS 

ONGELMAN KUVAUS 

Vuonna 1987 29 % yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista 
oli yksittäisonnettomuuksia. 

Voidakseen ajaa turvallisesti ja mukavasti ajoneuvon kuljettaja 
tarvitsee tien suunnasta viitteitä antavia kiintopisteitä lähietäisyy-
deltä sekä myös kauempaa ajosuunnasta. Erityisesti pimeällä, 
mutta myös muulloin, kun näkyvyys on huono, tie erottuu huo-
nosti ympäristöstään ja tarvitaan lisäinformaatiota. 

Optisen ohjauksen parantamiseksi voidaan käyttää mm. taus-
taviittoja, kaarteen suuntamerkkejä, reunapaaluja ja aurausviittoja. 
Näiden avulla voidaan antaa tienkäyttäjälle viitteitä tien suunnas-
ta, varoittaa tiegeometrialtaan yllättävistä tai erikoisista tienkoh-
dista sekä erottaa tie paremmin ympäristöstään. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

TVH:n vuonna 1981 julkaistu ennen-jälkeen -tutkimus /1/ osoitti 
r e u n a p a a 1 uj en v ä he n t ä v ä n pimeässä tapa h t u via 
yksittäisonnettomuuksia n. 8 %. Ruotsalaisen tutkimuksen /7/ 
mukaan reunapaalut vähentävät kaikkia onnettomuuksia 3 %. 
Heijastavat reunapaalut auttavat pimeässä ajoa, alentavat hieman 
nopeuksia, ja niiden on todettu vaikuttavan positiivisesti kaistalla 
pysymiseen /5/. VTT:n viimeisimmän tutkimuksen mukaan 
reuna-paalut nostavat nopeuksia 80 km/h väylillä, eikä cm. 
tutkimus suosittele niitä ainakaan mutkaisille ja geometrialtaan 
huonoille teille. 

Taustamerkit vähentävät TVH:n tekemän tutkimuksen mukaan 
kaikkia onnettomuuksia n. 50 %. Ruotsalaisen tutkimuksen /4/ 
mukaan taustamerkki kaarteessa vähentää onnettomuuksia kor-
keintaan 10 %. 

Kaarteiden suuntamerkit voivat vähentää kaarteissa tapahtuvia 
onnettomuuksia jopa 50 % /5/. 

Aurausviittojen osalta TVH:n tutkimustulokset vaihtelevat, mutta 
myös niillä näyttäisi olevan liikenneturvallisuuden kannalta 
positiivista vaikutusta pimeällä tapahtuviin onnettomuuksiin. 

. 
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Ruotsalaisessa tutkimuksessa /6/ saatiin aurausviittojen heijas-
timien turvallisuutta parantavaksi vaikutukseksi 7 %. 

Optista ohjausta parantavat toimenpiteet vähentävät erityisesti 
pimeässä tapahtuvia yksittäisonnettomuuksia. Toisaalta optisen 
ohjauksen paraneminen saattaa johtaa ajonopeuksien kasvuun. 

KUSTANNUKSET 

Taustamerkit maksavat noin 2000 mk/kpl ja kaarteiden suun-
tamerkit noin 1100 mk/kpl. 

Reunapaalujen hinnat vaihtelevat materiaalista riippuen noin 
50 - 200 mk/kpl. Jos paaluja on 50 metrin välein, vaihtelee 
kokonaishinta 1000 - 3500 mk/km. 

Heijastimellisten aurausviittojen hinta vaihtelee noin 1 - 10 
mk/kpl. Jos aurausviittoja on 20 metrin välein, vaihtelee koko-
naishinta 50 - 500 mk/km. 

Taustamerkit ja kaarteiden suuntamerkit eivät vaikeuta kunnos-
sapitoa paljon. Sen sijaan reunapaalut ja aurausviitat vaikeuttavat 
kunnossapitoa. Ruotsalaisen tutkimuksen /3/ mukaan reunapaalut 
lisäävät kunnossapidon vuosikustannuksia 

- 	aurausvallin leikkauksen osalta 25 % 
- 	lumen aurauksen osalta 25 % 
- 	reunan leikkauksen osalta 8 % 
- 	mekaanisen raivauksen osalta noin 1 % 

Amerikkalaisen selvityksen mukaan pitäisi tien KVL:n olla 
vähintään 500 - 1000, jotta reunapaalujen asettaminen olisi 
taloudellisesti kannattavaa. 

. 
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5. 
NOPEUSSUOSITUS KAARTEESSA 
REUNAPAALUT 
TAUSTAMERKK1 
OPTINEN OHJAUS 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1. 	 Reunapaalujen, taustamerkkien ja aurausviittojen vaikutus liikenne- 
turvallisuuteen. TVH 741969. Helsinki 

1 Julkaisuaika : 	1981 	J Kleti : 	Suomi 	 1 Sivuja : 	21 + 26 

Tiivistelmä 

Syksyllä 1977 käynnistettiin TVH:n liikennetoimistossa tutkimus, jonka avulla pyrittiin sel-
vittämään reunapaaluilla, taustamerkeillä ja aurausviitoilla toteutetun tien optisen ohjauk-
sen parantamisen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. 

Erilaisia optisen ohjauksen parantamismenetelrniä tutkittiin Uudenmaan, Turun, Hämeen ja 
Vaasan tie- ja vesirakennuspiirien alueilla yhteensä 337,9:llä tiekilometrillä. Tutkimus to-
teutettiin ns. ennen-jälkeen-menetelmällä, jossa tutkittiin kokeilukohteissa tapahtuneiden 
onnettomuuksien muutosten suhdetta vastaavissa vertailukohteissa havaittuihin onnetto-
muuksien muutoksiin. 

Tutkimus osoitti, että reunapaaluilla nayttää olevan pimeässä tapahtuvia yksittäisonnetto-
muuksia vähentävää vaikutusta (-8 %), joskaan tulosta ei aineiston pienuudesta johtuen 
voitu osoittaa tilastollisesti merkitseväksi. Taustamerkeillä aikaansaatava onnettomuuksien 
kokonaismäärän vähenemä on tutkimuksen mukaan runsaat 50 % ja tulosta voidaan pitää 
95 %:n todennäköisyydellä myös tilastollisesti merkitsevänä. Aurausviittojen osalta tulokset 
vaihtelivat siinä määrin, että johtopäätösten tekeminen oli erittäin vaikeata. Näyttää kui-
tenkin siltä, että myös aurausviitoilla on liikenneturvallisuuden kannalta positiivista vai-
kutusta pimeässä tapahtuviin onnettomuuksiin. 

Kokeilun yhteydessä saatiin lisäksi hyödyllistä tietoa erilaisten laitteiden kestävyydestä ja 
käyttökelpoisuudesta. Myös tienkäyttäjien yleisesti ottaen myönteinen suuntautuminen tuli 
selvitetyksi kokeilun myötä. 

Kokeilun suhteellisen lyhyestä kestoajasta ja suppeudesta johtuen ei siitä saatuja tuloksia 
voida pitää kaikilta osin yleispätevinä. Tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että myös 
reunapaalujen ja taustamerkkien oikealla käytöllä on mandollista parantaa liikenneturvalli-
suutta. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. Liikennejärjestelyjen vaikutus liikerineturvailisuuteen. HKSV. Liiken- 
nesuunni tteluosasto. Julkaisuja LB: 7/84 

Julkaisuaika : 	1984 f Kieli 	: 	suomi Sivuja 	53 + 61) 

Tiivistelmä 

Reunapaalut 

Heijastavat 	reunapaalut auttavat 	pimeässä 	ajoa, 	alentavat hieman nopeuksia ja niiden on 
todettu 	vaikuttavan 	positiivisesti 	kaistalla 	pysymiseen. 	Onnettomuudet 	ovat 	vähentyneet 
noin 10 %, 	mutta erityisissä mutkissa yhdessä keskiviivan kanssa 30 - 40 %. 

Ruotsalaisen 	lähteen 	mukaan 	vaikutukset 	ovat 	samat 	kesä- 	ja 	talviolosuhteissa, 	mutta 
paras 	vaikutus 	on 	saatu, 	kun yli 	kandeksan 	metriä 	leveän 	tien 	KVL 	oli 	yli 	1000 ajon ja 
nopeusrajoitus 90 km/h. 

Heijastavat suuntanuolet ja kaarteen ennakkovaroitusmerkit. 

Lyhyiden näkemien mutkissa voi heijastavien suuntanuolien vaikutus olla jopa 50 %, aina- 
kin henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osalta. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. Underlag 	för 	driftplaneringen. 	4. 	Effekter. 	Förbättringsätgärder. 	VagverkeL 
P018. 

Julkaisuaika : 	1983 Kieli 	: 	ruotsi Sivuja 	92 

Tiivistelmä 

Reunapaalut vaikeuttavat jonkin verran kunnossapitoa. On laskettu, että reunapaalut lisää- 
vät vuosikustannuksia 

* 	lumenaurauksen osalta 25 % 
* 	reunan leikkauksen osalta 8 % (jos se tehdään joka 10. vuosi) 
* 	mekaanisen raivauksen osalta n. 1 % (jos raivausleveys on 7 m ja raivauskierto 

on 3-vuotinen) 



. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. Schandersson, Rein: Effektcn p 	trafikolyckor av ngra olika 	tgärder i horis- 
tontalkurvor. Statens väg- och trafikinstitut. VTI Meddelande 298. 

Julkaisuaika 	 1982 Kieli 	ruotsi Sivuja : 	31 + 	22 

Tiivistelmä 

Tutkimus käsittäa 	erilaisten toimenpiteiden 	Lurvallisuusvaikutuksia tien kaarteissa. 

Tutkimus 	tehtiin 	ennen-jälkeen-tutkimuksena. 	Tulokset 	perustuvat 	vuosina 	1972 	- 	1978 
tapahtuneisiin 	onnettomuuksiin 	109 kaarteessa, joita parannettiin 	vuosien 	1974 	- 	1976 	ai- 
kana. 	Tänä 	aikana sattui 	146 poliisin 	tietoon 	tullutta onnettomuutta lähempänä kuin 200 
metriä kaarteesta. 	Toimenpiteet, joita 	tutkittiin, 	olivat 

* 	 Laustamerkki (Ruotsissa keltainen tummansinisellä pohjalla) 
* 	 näkemän parantaminen maata tai kasvillisuutta raivaamalla 
* 	 tien leventäminen tai suoristaminen 
* 	 tasauksen parantaminen 
* 	 muut (reunapaalut, sivuesteiden merkitseminen jne.) 

Taustamerkit tuntuvat hieman parantavan liikenneturvallisuutta. Onnet tomuude t vähenevät 
ilmeisesti vähemmän kuin 10 %. 

Muut toimenpiteet tuntuvat vähentävän seuraavia onnettomuustyyppejä: yksittäis-, ohitus-, 
kohtaamis- ja peraänajo-onnettomuudet. Kuitenkin muut onnettomuustyypit lisääntyivät niin 
paljon, että kokonaisonnettomuusmäärät kasvoivat. 

Selittävänä 	olettamuksena 	on 	esitetty, 	että 	taustamerkit 	pienentävät 	ajonopeuksia, 	kun 
taas muut toimenpiteet kasvattavat ajonopeuksia. 

Pienen tutkimusaineiston 	vuoksi 	tarvitaan 	lisätutkimuksia. Mikään edellä 	mainittu tulos ei 
ole tilastollisesti merkitsevä. Regressiovaikutusta ei ole pystytty eliminoimaan. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

5. Trafiksikkerhetshndbok. Transportökonomisk institutt. Oslo 1982 

Julkaisuaika : 	1982 Kieli 	: 	norja Sivuja : 

Tiivistelmä 

Reunapaalut, joissa on heijastin 

On olemassa liian 	vähän tietoa, jotta 	voitaisiin 	tehdä 	varmoja johtopäätöksiä 	heijastimel- 
listen reunapaalujen onnettomuuksia vähentävästä 	vaikutuksesta. 

Tutkimukset ja ajoneuvojen nopeuksista ja sijainnista poikkileikkauksessa osoittavat kuten- 
km, 	että 	reunapaaluilla on myönteinen turvallisuusvaikutus yöllä ja 	etenkin, 	kun 	tien pinta 
on märkä. 

Kaarteiden suuntamerkit 

Kaarteiden 	suuntamerkkien 	sijoittaminen 	kaarteeseen 	voi 	vähentaä 	onnettomuuksia 	jopa 
50 % 



. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

6. 	 Trafiksäkerhetseffekten av refiektorer p snöstör. Statens väg- 
verk. Meddelande TU 1980:8. 

1 Julkaisuaika 	 1980 	1 Kieli 	ruotsi 	 1 Sivuja : 	41 

Tiivistelmä 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, voidaanko pitää oikeina niitä aiemman tutkimuksen 
tuloksia, joiden mukaan aurausviittojen heijastimilla on erittäin myönteinen liikenneturval-
lisuusvaikutus. Lisäksi tuli selvittää vaikutuksen suuruus ja sen mandollinen vaihtelu Ruot-
sin eri osissa, erilevyisillä teilla ja eri nopeusrajoituksilla. 

Esitetyt tutkimustulokset koskevat vain linjaonnettomuuksia. Risteysonnettomuuksia ei ole 
tarkasteltu. 

Tutkimus tehtiin kolmena talvena tammikuun 1977 ja maaliskuun 1979 välisenä aikana. 
Tutkimukseen kuului 119 tiejaksoa, joilla käytettiin aurausviittoja, joissa oli heijastimet 
sekä 119 ns. kontrollitiejaksoa. 

Tutkimusaikana tapahtui koetiejaksoilla 1276 ja kontrollitiejaksoilla 1366 poliisin tietoon 
tullutta onnettomuutta. Liikennesuorite huomioon ottaen saatiin aurausviittojen heijasti-
mien liikenneturvallisuutta parantavaksi vaikutukseksi 7 %. Tulos on tilastollisesti merkit-
sevä. 

Vaikutuksen suuruudeksi oletettiin 15 %, mutta tulos oli vain puolet tästä. Siksi ei ollut 
mandollista selvittää eri tienleveyksien ja nopeusrajoitusten merkitystä vaikutuksen suuruu-
teen. 

Päivänvalossa vaikutus oli 3 % ja pimeällä 8 U/,•  Vaikutus henkilövahinko-onnettomuuksiin 
oli 3. % ja omaisuusvahinko-onnettomuuksiin 9 %. Nämä erot eivät ole tilastollisesti mer-
kitseviä. 

Vaikutus on suurin yksittäis- ja monen ajoneuvon onnettomuuksiin pimeällä ja tienpinnan 
ollessa sula. 

Vaikutus tuntuu olevan suurin Etelä-Ruotsissa, ehkä siksi, että siellä on talvisin tienpinta 
usein sula. 

Heijastimien merkitys on pieni, .kun tiellä on lunta tai jäätä. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

7. Trafiksakerhetseffekten 	av 	kanLstoIpr. 	Statens 	vägverk. 	Medde- 
lande TU 1980:7 

Julkaisuaika : 	1980 J Kieli 	ruOtSi Sivuja 	26 

Tiivistelmä 

Tutkimuksen 	tarkoituksena 	oli 	selvittää, 	onko 	heijastimilla 	varustetuilla 	reunapaaluilla 
myönteistä 	liikenneturvallisuusvaikutusta, ja jos on, 	mikä 	on 	vaikutuksen suuruus erilevyi- 
sillä 	teillä 	eri 	nopeusrajoituksilla. 

Tutkimukseen sisältyi 	20 koetiejaksoa, joilla oli 	reunapaalut, sekä 	20 ns. kontrollitiejaksoa. 

Tutkimus alkoi tammikuussa 1977 ja kesti runsaat 2 vuotta. 	Tänä aikana sattui 	koetiejak- 
soilla 	584 	ja 	kontrollitiejaksoilla 	615 	poliisin 	tietoon 	tullutta 	onnettomuutta. 	Liikennesuo- 
ri te huomioon ottaen saatiin reunapaalujen ii ikenneturvallisuutta parantavaksi vaikutuksek- 
si 3 %. Myönteinen vaikutus on tilastollisesti merkitsevä 95 %:n varmuustasolla. 

Vaikutus liikenneturvallisuuteen on 	päivänvalossa 	^ 7 	% ja 	pimeällä 	-3 	%. 	Tämä 	tulos 	on 
vaikeasti 	tulkittavissa, 	sillä 	aikaisempi 	tutkimus 	(TV 	1976-10) 	lähes 	samalla 	tieverkolla 
osoitti 	heijastimellisten 	aurausviittojen 	vaikutukseksi 	tilastollisesti 	merkitsevästi 	20 	%, 
vaikutus oli yhtä suuri päivänvalossa ja pimeällä. 

Vaikutus henkilövahinko-onnettomuuksiin oli vain 1 U/ 	Henkilövahinko-onnettomuudet vähe- 
nivät 	pimeällä 	päivänvalossa 	reunapaaluilla 	ei 	ollut 	vaikutusta. 	Tämä 	tulos poikkeaa siis 
melkoisesti 	yllämainitusta. 

Tien leveyden ja nopeusrajoituksen vaikutuksia ei pystytty selvittämään. 

Reunapaalujen vaikutus eläinonnettomuuksiin on pieni. Yksittäis- ja monen ajoneuvon hen- 
kilövahinko-onnettomuudet voivat vähentyä 5 - 10 %. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

8. Vägkantreflektorer p 	snöstär. Statens vägverk. Vägsektionen (TV) 
1976.10. Internrapport nr 15. 

Julkaisuaika : 	 1976 Kieli 	ruotsi Sivuja 	7 + 29 

Tiivistelmä 

Tutkimuksen 	tarkoituksena 	oli 	selvittää, 	onko 	tienvarteen 	sijoitetuilla 	heijastimilla 	posi- 
tiivinen 	liikenneturvallisuusvaikutus. 	Tutkimus 	suoritettiin 	asentamalla aurausviittoihin hei- 
jastimet. 

Tutkimukseen 	valituista 	tiejaksoista puolelle asetettiin heijastimilla varustetut 	aurausviitat 
ja puolet 	toimi 	kontrolliryhmänä. 

Tutkimus 	kesti 	2 	1/2 	vuotta 	alkaen 	talvesta 	1973/74. 	Tulokset 	osoittivat, 	että 	pimeänä 
aikana sattui 	selvästi 	vähemmän 	onnettomuuksia 	koe- 	kuin 	kontrollitiejaksoilla, 	ts. 	heijas- 
timilla on myönteinen liikenneturvallisuusvaikutus. Myös päivänvalossa tapahtuneisiin onnet- 
tomuuksiin 	tienvarren heijastimilla 	osoittautui 	olevan myönteinen 	vaikutus. 

Onnettomuudet 	vähenivät 	eniten 	teillä, 	joilla 	nopeusrajoitus 	oli 	90 	km/h 	tai 	suurempi 	ja 
teillä, 	joiden 	leveys 	oli 	10 	- 	13 	m. 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 
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9. 	Vägverket, Trafiksäkerhetseffekt av kautstolpar p smala vägar. PubI 1986:84 

Julkaisuziika 	1986 	 Kieli : 	 ruotsi 	 Sivuja : 	11 

Tiivis telmä 

Etelä— ja Keski—Ruotsissa käynnistettiin 1982 3—vuotinen kokeilu, jossa selvitettiin reunapaa-
lujen liikenneturvallisuusvaikutuksia kapeilla, alle 7,5 m leveillä teillä. 

Tulokset eivät osoittaneet reunapaaluilla olevan selvää liikenneturvallisuutta parantavaa 
vaikutusta. Hirvieläinonnettomuuksien onncttomuusaste tieosilla, joille reunapaaluja oli laitet-
tu, oli 0,46. Vertailutieosilla onnettomuusaste oli 0,45. 

Ennen—jälkeen —tutkimuksessa onnettomuusaste teillä, joille reunapaalut oli laitettu, oli 0,51 
ja 0,45. Ilman reunapaaluja olevilla vertailuteillä onnettomuusasteet olivat 0,50 ja 0,46. 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

10. 	Kallberg, V-P. Reunapaalujen vaikutus ajokäyttäytymiseen ja 
liikenneonnettomuksiin. Julkaisematon 

Julkaisuaika : 	 Kieli : 	 Sivuja 

Tiiviteim 

Reunapaalujen vaikutusta ajokäyttäytymiseen ja liikenneonnet-
tomuuksiin tutkittiin koejärjestelyllä, jossa 20:stä tiepa-
rista arvottiin toinen paalutettavaksi koetieksi ja toinen 
vertailutieksi. Tieparit olivat geonietrialtaan ja liiken-
teeltään samankaltaisia. Koeteille asennettiin reunapaalut 
syksyllä 1987. Koe- että vertailuteiden yhteenlasketut 
pituudet olivat 548 km ja 586 km. 

Ajokäyttäytymistä tutkittiin mittaamalla autojen nopeuksia ja 
sivuttaisasemaa (oikean etupyörän etäisyys ajoradan reunasta) 
koe- ja vertailuteillä syksyn 1987 ja syksyn 1988 välisenä 
aikana. Onnettomuustarkasteluissa käytettiin TVH:n onnet-
toinuusrekisterin tietoja vuosilta 1982 - 1986 ja 1988. 
Analyysissa käytettin GLIM-ohjelxnistoa, jolla laadittiin 
ajonopeutta, sivuttaisaseinaa ja onnettomuuksia selittäviä 
lineaarisia malleja. 

Reunapaalut lisäsivät ajonopeuksia pimeässä lurnettomana 
vuodenaikana nopeusrajoitusalueerr 80 km/h teillä noin 5 kin/h, 
aukeilla tieosuuksilla vielä enemmän. Nopeusrajoitusalueen 
100 ]cn/h reunapaaluilla ei ollut merkittävää vaikutusta 
nopeuksiin. 

Reunapaalut siirsivät ajolinjoja tien reunaan päin. Siirtyinä 
oli suurin, noin 60 cm, talvella nopeusrajoitusalueen 80 )cn/h 
teillä. Nopeusrajoitusalueen 100 kin/h teillä ja nopeus-
rajoit4salueen 80 km/h teillä lumettomana vuodenaikana reuna-
paalut siirsivät ajolinjoja 15 - 40 cm tien reunaan päin. 

Henkilövahinko-onnettoinuuksia tapahtui 80 kin/h rajoitusalu-
eella jälkeen-jaksolla suhteellisen vähän, minkä takia 
laskettujen reunapaalujen vaikutusten 95 %:n varinuusalueet 
olivat suuria. Aineiston mukaan reunapaalut lisäsivät 
henkilövahinko-onnettoTnuuksia näillä teillä todennäköisiininin 
noin 70 % ja 97,5 %:n varmuudella ainakin 4 %. Eniten 
lisääntyivät pimeän ajan onnettomuudet, yksittäisonnettoinuu-
det ja poutasään onnettoxnuudet. Kaikkia onnettomuuksia 80 
kin/h rajoitusalueen teillä reunapaalut lisäsivät noin 10 %. 
Nopeusrajoitusalueen 100 kin/h teillä reunapaalut vähensivät 
henkilövahinko-onnettomuuksia noin 15 %. Pimeän ajan henkilö-
vahinko-onnettomuudet kuitenkin lisääntyivät 20 %. Kaikkia 
onnettomuuksia rajoitusalueella 100 km/h reunapaalut vähensi-
vät lähes 10 %. 

Reunapaalut vaikuttavat xnäkisillä, niutkaisilla ja kapeilla 
rajoitusalueen 80 km/h teillä ajokäyttäytyiniseen liikennetur-
vallisuutta huonontavasti. Leveämmullä ja suoreminilla 
rajoitusalueen 100 km/h teillä reunapaaluilla ei ole saman-
laisia haittavaikutuksia, vaan ne näyttävät kokonaisuutena 
ottaen vähentävän onnettomuuksia, vaikkakin pimeän ajan 
onnettomuudet jonkin verran lisääntyvät. 

. 
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B. LIIKENTEEN OHJAUS 

6. 
KAISTAKOHTAINEN OHJAUS 

Kaistakohtaisen ohjausjärjcstclmän avulla voidaan korkcaluok-
kaisilla teillä havaita muuttuncct olosuhteet nopeasti ja varoittaa 
tienkäyttäjiä ja poliisia. 

• 	 Tieto csirn. tietöiden, huonon sään tai onnettomuuden vuoksi 
tapahtunecsta liikenteen ruuhkau tumisesta saadaan aj orataan 
upotettujen ilmaisinsilmukoiden välityksellä. Nopeuksien säätely 
tapahtuu muuttuvien kaistakohtaisten nopcusopastimicn avulla. 

Kuvassa 1 on esitetty periaatekaavio kaistakohtaiscn oh-
jausjäijestelmän toiminnasta. 
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Kuva 1. 	Kaistakohtaisen ohjausjärjestelmän toimintaperiaatc 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Kaistakohtaisesta ohjausjärjestclmästä on kokemuksia mm. Hol-
lannista, USA:sta, Kanadasta ja Saksasta. Onnettomuuksien on 
cm. maissa todettu vähenevän 20 - 30 %. Varsinkin vakavat 
onncttomuudct vähenevät, kun tienkäyttäjiä voidaan varoittaa 
ajoissa tiellä sattuneista häiriöistä. 

. 

KUSTANNUKSET 

Kaistakohtaiscn ohjausjärjestelmän toteuttaminen maksaa kes-
kimäärin 1 - 2 Mmk/km. 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1. 	Kroes, J., Donk, P., Kleins, S., An Evaluation of the External Effects of the 
Motorway Traffic Control System 1983 

Julkaisuaika : 	1983 	 J Kieli : 	 englanti 	SivuJa 

Tiiviztelmä 
Alankomaissa rakennettiin v. 1980 100 km:lle moottoritietä Deifin ja Utrechtin ympäristöön 
liikenteen tarkkailu- ja ohjausjärjcstelmä (kuva 1). 
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Kuva 1. Liikenteen tarkkailu- ja ohjausjärjestelmän pääperiaatteet. 

Ohjausjärjestelmä saa ajorataan upotettujen ilmaisinsilmukoiden kautta tietoa liikenteen 
vaihteluista. Saatua tietoa käytetään onnettomuuksien ja ruuhkien toteamiseen. Liikennettä 
ohjataan nopeusopastimin. Tarvittaessa liikenne voidaan ohjata vaihtoehtoiselle nopeammalle 
reitille. Liikennetiedoista ilmoitetaan myös poliisille ja tienkäyttäjille. 

. 

Järjestelmä oli toiminnassa: 

- 	onnettomuuksien vuoksi 
- 	tien kunnossapitotöiden 

vuoksi 
- 	muun syyn vuoksi 

keskim. 231 min/vrk 

keskim. 256 min/vrk 
keskim. 13 minlvrk 

Järjestelmän ansiosta onnettomuudet vähenivät 23,6 % ja konfiiktit 46,2 %. Onnettomuuk-
sun mukaan joutuneiden ajoneuvojen lukumäärä aleni 28 %. Vakavat onnettomuudet väheni-
vät 35,3 % ja loukkaantuneiden määrä 21,1 %. Muista vaikutuksista todettiin mm., että 
nopeudet jonojen päissä laskivat asteittain. Tietyömaita lähestyttäessä nopeudet alenivat 
20 - 30 kmfh. 

Raportissa esitettiin myös vertailuja Hollannissa, USA:ssa ja Kanadassa tehtyihin tutkimuk-
siin. Näiden tutkimusten mukaan onncttomuudet vähenivät 10 - 34,3 % - Saksassa muuta-
man käyttövuodcn jälkeen vielä selvemmin -30,3 - 42,5 %. 
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C. LIIKENTEEN OHJAUS 

7. 
LIIKENNE VALOT 

. 

. 

Valo-ohjaus turvallisuustoimenpiteenä käsittää sekä aikaisemmin 
valo-ohjaamattoman liittymän valo-ohjauksen että vanhojen 
liikennevalojen muutostyöt. 

Korkea onncttomuusmäärä on usein tärkein ongelma, jonka 
toivotaan ratkeavan liikennevalojen avulla. Varsinkin taajama- 
alueilla onnettomuudet keskittyvät suurelta osin tasoliittymiin. 

Muita ongelmia, joihin etsitään liikcnnevalojcn avulla ratkaisua, 
ovat jalankulkijoidcn ja väistämisvclvoll iscn liikenteen pitkät 
odotusajat. Koulujen lähistöllä pyritään liikcnncvalojcn asen-
tamisella tarjoamaan lapsille turvallinen kadunylitysmandollisuus. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

. 

	

Va[o-ohjauksclla saavutettava hyöty riippuu ratkaisevasti olosuh- 
teista ja totcutctuista ohjaustavoista. 

Valo-ohjaus on yksi parhaista keinoista pitää onnettomuusmäärät 
alhaisina taajamien vilkkaissa (> 10.000 - 15.000 ajon./vrk) neli-
haaraliittymissä, joissa sivutien liikcnncrnäärän osuus on suuri 
(n. 15 - 30 %) ja nopcusrajoitus 50 krn/h. Toisaalta valo-oh-
jauksen hyöty on kolmihaaraisissa liittymissä ja liittymissä, joissa 
nopcusrajoitus on yli 50 kmlh vähäisempi tai hyötyä ci ole. 

Keskimäärin valo-ohjaus vähentää hcnkilövahinko-onnct-
tornuuksia nelihaaraisissa tasoliittymissä 50 %. 

. 



• 
Ruotsalaisten tutkimusten mukaan liikcnncvalot vähentävät ris-
teämisonncttomuuksja 80 - 85 %, polkupyöräonncttomuuksja 
50 - 80 % ja jalankulkuonncttomuuksja 40 - 60 %. Vastaavasti 
peräänajot lisääntyvät 0 - 200 % ja vasempaan kääntyvicn 
onncttomuudct jopa 60 %, mikäli vasempaan kääntyville ci ole 
varattu valojssa omaa vaihetta. 

KUSTANNUKSET 

S Liikcnncvalojen kustannukset riippuvat lähinnä ilmaisimien luku-
määrästä, joka määräytyy liikenncvalojen ohjaustavan ja liit-
tymähaarojen lukumäärän perusteella. 

Valo-ohjauslaitteiston kustannukset ovat liittymähaarojen luku- 
• määrästä riippuen 300.000 - 550.000 mk. Samassa yhteydessä 

totcuttavicn liittymäjärjestclyjcn kustannukset ovat vastaavasti 
20.000 - 50.000 mk. 

Valo-ohjatun liittymän käytön ja kunnossapidon vuosikustannuk-
sct Ovat noin 15.000 mk/liittymä/vuosj. 

. 

. 
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7. 
LIIKENNE VALOT 

Valo-ohjaus turvallisuustoimenpiteenä käsittää sekä aikaisemmin 
valo-ohjaamattoman liittymän valo-ohjauksen että vanhojen 
liikennevalojen muutostyöt. 

Korkea onnettomuusmäärä on usein tärkein ongelma, jonka 
toivotaan ratkeavan liikennevalojen avulla. Varsinkin taajama- 
alueilla onnettomuudet keskittyvät suurelta osin tasoliittymiin. 
Muita ongelmia, joille liikennevalojen avulla etsitään ratkaisua, 
ovat jalankulkijoiden ja väistämisvelvollisen liikenteen pitkät 
odotusajat. Koulujen lähistöllä pyritään liikennevalojen asen-
tamisella tarjoamaan lapsille turvallinen kadunylitysmandollisuus. 

ONGELMAN KUVAUS 

Liikennevalo-ohjattujen liittymien suurin ongelma on peraanajo-
onnettomuudet. Näitä onnettomuuksia sattui Helsingissä suhteel-
lisesti yhtä usein aikaohjatuissa ja liikenneohjatuissa valoissa. 
Vasemmalle kääntyminen on valo-ohjatuissa liittymissä vaaral-
lista silloin, kun se on ohjattu samassa vaiheessa vastaan tuleva 
liikenteen kanssa /2/. 

Myös vanhojen liikennevalojen muutokset muodostavat tärkeän 
toimenpideryhmän. Esimerkiksi Helsingin liikennevalo-ohjatuissa 
liittymissä sattui vuosina 1979 - 82 kaikkiaan noin 3891 liiken-
neonnettomuutta, eli noin neljännes kaikista kaupungin alueella 
sattuneista liikenneonnettomuuksjsta /2/. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Toimepiteen hyödyt 

Liikennevalo-ohjaus mandollistaa risteävien liikennevirtojen ja 
kevyen ja ajoneuvoliikenteen ajallisen erottelun toisistaan. Tällöin 
niistä aiheutuvien konfiiktien määrä ja onnettomuusriski pienene-
vät. 

Nelihaaraisissa liittymissä valo-ohjaus vähentää henkilövahinko-
onnettomuuksia 50 %:lla. T-liittymissä vaikutus on pienempi. 
Ajoneuvovaurioon johtavat onnettomuudet yleensä lisääntyvät 
valojen asentamisen jälkeen, lähinnä peräänajo- ja vasempaan-
kääntymisonnettomuuksien määrän kasvusta johtuen /6/. 

Helsingin kaupungin tutkimusten mukaan erillisillä liiken-
nevaloilla voidaan risteämisonnettomuuksja vähentää 76 %:lla. 
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Yhteenkytketyissä valoissa 
määrä pienenee 20 %:lla /2/. 

myös jalankulkuonnettomuuksjen 

Ruotsalaisten tutkimusten mukaan liittymän valo-ohjauksen 
vaikutuksesta risteämjsonnettomuudet vähenevät 80 - 85 %:lla, 
jalankulkuonnettomuudet 50 - 80 %:lla ja pyöräliikenteen onnet-
tomuudet 40 - 60 %:lIa /4/. 

Brude ja Larsson ovat tutkineet valo-ohjauksen vaikutuksia ja 
soveltuvuutta eri tilanteissa. Heidän mukaansa valo-ohjaus on 
yksi parhaista keinoista pitää onnettomuusmäärät aihaisina taaja-
mien vilkkaissa (> 10.000 - 15.000 saapuvaa autoa vuorokaudes-
sa) nelihaaraliittymissä, joissa sivutien liikennemäärän osuus on 
suuri (n. 15 - 30 %) ja nopeusrajoitus 50 km/h /9/. 

Toisaalta Brude ja Larsson ovat saaneet nk. LHOVRA-liittymien 
turvallisuudesta aiemmista käsityksistä poikkeavia tuloksia. 
Heidän suorittamansa tutkimuksen mukaan LHOVRA-ohjaus 
lisäsi onnettomuuskustannuksja joissakin maaseutumaisissa 
korkealuokkaisissa (=nopeusrajoitus 70 km/h) liittymissä. Taaja-
mien korkealuokkaisissa liittymissä LHOVRA vähensi onnet-
tomuuksia 27 % /10/. 

Tampereella 1987 tehdyssä tutkimuksessa todettiin kehittyneiden 
ohjaustoimintojen vähentävän vihreän päätyttyä nk. vaarallisella 
alueella (alue, jolla keltaisen syttyessä kuljettajan on tavallista 
vaikeampaa tehdä päätöstä jatkaako liittymän läpi vai pysähtyy-
kö) olevien ja punaista päin ajavien osuutta 70 %. Toisaalta 
liikenteen Sujuvuutta parantavat nk. jonopidennykset (=vihreää 
pidennetään vaiheen alussa useammalle kuin yhdelle ajoneuvolle 
200 - 300 m:n etäisyydellä liittymästä) saattavat huonontaa 
turvallisuutta vaikeuttamalla vihreän katkaisulle sopivan ajankoh-
dan löytymistä /13/. 

Mandolliset haitat 

Liikennevalojen asentaminen ei aina paranna liittymän liiken-
neturvallisuutta, vaan huonosti toteutettuna valo-ohjaus voi jopa 
lisätä onnettomuuksien määrää. 

Pohjoismaisten selvitysten mukaan peräänajo-onnettomuuksien 
määrä saattaa kasvaa valojen asentamisen jälkeen jopa 200 %:lla, 
samoin vasempaan kääntyvän liikenteen onnettomuuksien määrä 
jopa 80 %:lla, jos sille ei ole varattu omaa vaihetta /6/. 

Liikenteen valo-ohjauksen turvallisuuden lisääminen johtaa usein 
vaihejaon monimutkaisuuteen, pitkään kiertoaikaan ja punaista 
valoa päin ajavien määrän lisääntymiseen. 

n 
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Erityisesti jalankulkijoiden kadunylitykset punaisen vaiheen 
aikana muodostavat vakavan turvallisuusongelman valo-ohjatuis-
sa liittymissä. Tällöin onnettomuusriski on lO-kertainen vihreän 
vaiheen aikana tapahtuviin ylityksiin verrattuna /5/. 

Kadun ylittäminen liitty'nien välisellä katuosuudella on 2 - 3 
kertaa riskialttiimpaa liikennevalojen asentamisen jälkeen. 

KUSTANNUKSET 

• 	 Liikennevalojen investointikustannukset riippuvat ensi sijassa ii- 
maisimien lukumäärästä, joka määräytyy liikennevalojen ohjaus- 
tavan ja liittymähaarojen lukumäärän perusteella. 

Nelihaaraisen liittymän valo-ohjauksesta aiheutuvat kustannukset 
ovat vuoden 1989 hintatasossa noin 300.000 - 550.000 mkJliitty-
mä riippuen liikenneohjauksen asteesta. Kolmihaaraisessa liit-
tymässä kustannukset ovat vastaavasti 350.000 - 400.000 mk/liit-
tymä. 

Valojen asentamisen yhteydessä suoritetaan tavallisesti pieneh-
köjä liittymäjärjestelyjä, esim. rakennetaan jalankulkijoille suo-
jakorokkeita tai varataan omat kaistat kääntyvälle liikenteelle. 
Näistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ovat noin 20.000 - 
50.000 mklliittymä. 

Alueellisen valo-ohjauksen vaatiman keskuskojeen hankintakus-
tannukset ovat halvimmillaankjn vähintään 500.000 - 1.500.000 
mk/liittymä. 

Liikennevalojen käytön ja kunnossapidon vuosikustannukset ovat 

. 

	 noin 15.000 mklliittymälvuosi. 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1. 	 Pienet toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi. TVH.. 
Helsinki 

JuIkaisuaika : 	 1985 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	21 

Tiivisteimä 

Tutkimuksessa on esitetty erityyppisten toimenpiteiden vaikutukset Ii ikenneturvallisuuteen 
kanadalaisen tutkimuksen valossa. 

Tavanornaiset liikennevalot 

Toimenpide: 	 Saavutettava onnettomuuksien vhenem: 

1. Liikennevalojen asentaminen 	 25 % - törmärninen oikealta tulijaan 
25 % - vasempaan kääntymisonnettomuudet 
25 % - jalankulkijaonnettomuudet 

. 

2. Parantaminen 

3. Ajoituksen tarkistus 

4. Näkyvyyden parantaminen 

Vilkkuvalot 

Toimenpide: 

Vilkkuvalojen asentaminen liit-
tymään (4-suuntaan punainen) 

86 % - peräänajo-onnettomuudet 
57 % - törmääminen oikealta tulijaan 
33 % - vasempaan kääntymisonnettomuudet 
14 % - jalankulkijaonnettomuudet 

Saavutettava onnettomuuksien vähenemä: 

50 % - törmääminen oikealta tulijaan 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. 	 Onnettomuudet Helsingin liikennevaloissa. HKSV. Liikenne- 
suunnitteluosasto. Julkaisu LB:1/1985. Helsinki 

1 Julkaisualka : 	 1985 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	25 + 14 1 
Tiivistelmä 

i_iikennevalo-ohjatuissa liittymissä sattui vuosina 1979-82 kaikkiaan 389]. liikenneonnetto-
riuutta eli noin neljännes kaikista Helsingin liikenneonnettomuuksista. Yli neljännes valo- 
ohjattujen liittymien onnettornuuksist tapahtui valojen ollessa keltavilkulla ja noin kuu-
denneksen arvioitiin tapahtuneen iiikenntvalo-ohjauksen vaikutuksen ulkopuolella. Lisäksi 
joka kandeksannessa onnettomuudessa joku osallinen toimi vastoin muuta liikenneohjausta. 
Kaiken kaikkiaan vajaa puolet valo-ohjattujen liittymien onnettomuuksista tapahtui valojen 
vaikutuspiirissä valojen ollessa toiminnassa. 

Kun liikennevalot olivat toiminnassa, tyypillisiä onnettomuuksia olivat mm. peräänajot, 
kaistanvaihto- ja jalankulkijaonnettomuudet. Valojen ollessa vilkulla tavallisimpia olivat 
risteämisonnettomuudet. Keskimäärin vilkkuajan onnettoinuudet olivat jonkin verran vaka-
vampia kuin toiminta-ajan onnettomuudet. Toiminta-ajan jalankulkijaonnettomuuksissa oli 
yleensä kysymys valojen noudattamattomuudesta, kääntyvän ajoneuvon ja jalankulkijan väli-
siä onnettomuuksia tapahtui melko vähän. Sen sijaan liikennevaloissa tapahtuneille polku-
pyöräonnettomuuksille oli tyypillistä, että niissä vastapuoli oli yleensä kääntymistilan-
teessa. 

Uusimpien mikroprosessoripohjaisella kojeistolla varustettujen Ii ittymien onnettomuusaste 
(onn./milj.ajon.) todettiin pienimmäksi (0,37). Esikaupunkialueiden 3-haaraisten liittymien 
keskimääräinen onnettomuusaste oli 0,45 ja 4-haaraisten 0,51. 

Liikennevalo-ohjauttujen liittymien suurin ongelma on peräänajo-onnettomuudet. Näitä 
onnettomuuksia sattui suhteellisesti yhtä usein aikaohjatuissa ja liikenneohjatuissa valoissa. 
Myöskään yhteenkytkentä (vihreä aalto) ei näytä ratkaisevan peräänajo-ongelmaa. Kuitenkin 
todettiin viitteitä siitä, että uusimmissa mikroprosessoriohjatuissa valoissa myös peräänajot 
olivat vähentyneet. Tarkasteluaineisto on toistaiseksi melko pieni. 

Vasemmalle kääntyminen on liikennevaloliittymissä vaarallista silloin, kun se on ohjattu 
samassa vaiheessa vastaan tulevan liikenteen kanssa. Keskimäärin onnettomuusaste oli 
samavaiheisissa kääntymisissä yli 10 kertaa suurempi kuin erivaiheisissa. Ns. jälkivihreällä 
voidaan jossain määrin vähentää vasemmalle kääntymisonnettomuuksia, mutta onnettomuus- 
astetta ei saada läheskään yhtä pieneksi kuin kokonaan erivaiheisissa kääntymisissä. 

Tutkimuksen lopussa on tarkasteltu vuosina 1979-82 käyttöönotettujen liikennevalojen vai-
kutusta onnettomuuksien määrään. Sekä henkilö- että omaisuusvahinko-onnettomuuksien 
rnärä väheni kolmanneksella samaan aikaan, kun koko kaupungissa onnettomuudet eivät 
vähentyneet. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 	 Liikennejärjestelyjen vaikutus liikenneturvallisuuteen. HKSV. 
Likennesuunnitteluosasto. Julkaisu LB:7/1984.. Helsinki 

Julkaisualka : 	 1984 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	48 + 62 

Tiivistelmä 

Liikennevalojen suunnittelussa on etsittävä tasapainoa turvallisuuden ja sujuvuuden vähllä. 
Valo-ohjauksen turvallisuuden lisääminen johtaa usein vaihejaon monimutkaisuuteen, pitkään 
kiertoaikaan ja punaista valoa päin ajavien määrän lisääntymiseen. 

Liikenteen valo-ohjauksella lisätään pääasiassa risteäviin suuntiin ajavien ajoneuvojen sekä 
kevyen liikenteen turvallisuutta. Pohjoismaisen kirjallisuusselvityksen mukaan valo-ohjauksen 
vaikutus onnettomuustyyppeihin on seuraava (liite 1): 

- 	 risteämisonnettomuudet -80...-85 % 
- 	 vasemmalle kääntyvien onnetto- 

muudet riippuen vaihejaosta 0...+80 % 
- 	 peräänajo-onnettomuudet 0...+200 % 
- 	 pyöräonnettomuudet -40...-80 % 
- 	 jalankulkuonnettomuudet -50...-80 % 

Pohjoismaisten tutkimusten mukaan onnettomuudet vähenevät valo-ohjauksen ansiosta seu-
raavan tyyppisissä olosuhteissa: 

- 	 ne olivat suurissa taajamissa 
- 	 oli suuri liikennemäärä (13 - 23 000 ajon/vrk) 
- 	 suojatiet olivat pidempiä kuin 15 rn 
- 	 oli keskikoroke 
- 	 etäisyys lähimpään valo-ohjaukseen oli alle 300 m 

Yhteenkytketyt valot ovat vasemmalle kääntyvien, peräänajojen ja jalankulkuorinettomuuk-
sien kannalta selvästi turvallisemmat kuin erilliset valot. Helsinkiläisen tutkimuksen 
mukaan valojen vaikutus onnettomuustyyppeihin oli seuraavanlainen: 

. 

. 

Peräänajot 
Yhteentörmäykset 
Vasemmalle kääntymiset 
.Jalankulku 
Muu 

Yhteensä  

Erilliset 	Yhteenkytke- 
valot 	tyt valot 

+ 82% 	+ 43% 
- 	76% - 	69% 
+200% + 	50% 
+ 	3% - 	19% 
- 	24% - 	42% 

+ 	6% - 	23% 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. 
	 Underlag för driftplaneringen. 4. Effekter. Förbättringstgärder. 

Vägverket P 018. Knivsta 

1 Julkaisualka : 	 1983 	Kieli : 	ruotsi 	 SjuJa 

Tiivistelmä 

Liikennevalo-ohjaus vähentää onnett.omuuksien määrää liittymässä. Eniten vähenevät ris-
teämisonnettomuudet ja kevyen liikenteen onnettomuudet. Sen sijaan peräänajo-onnetto-
muuksien määrä lisääntyy. Myös punaisia valoja päin ajettaessa saattaa sattua vakavia 
onnettomuuksia. 

Nelihaaraisessa ii ittymässä valo-ohjauksella saavutett.ava onnettomuuksien vähenemä on 
suurempi kuin 3-haaraisessa liittymässä. 

Liikennevalojen asentamisella voidaan saavuttaa 80-85 % vähenemä risteämisonnettomuuk-
sien määrässä, 40-60 % väheneminen pyöräliikenteen onnettomuusmäärässä ja 50-80 % 
aleneminen jalankulkuonnettomuuksien määrässä. Vasempaan kääntymisen yhteydessä tapah-
tuvien onnettomuuksien määrä saattaa lisääntyä tai vähentyä riippuen siitä, onko vasem-
paan kääntyville varattu oma kaista. Peräänajojen määrä voi kasvaa jopa 200 %. 

Liikennevalojen kokonaisvaikutus riippuu liittyinän muodosta, vaihejaosta, ohjaussystee-
mistä, liikennevirtojen suuruudesta, valosignaalien sijainnista ja suuntajakaumasta sekä 
onnettomuustyyppijakaumasta ennen valojen asentamista. Suuri merkitys on myös kevyen 
liikenteen määrällä ja kuinka sen risteäminen ajoneuvoliikenteen kanssa tapahtuu ennen- ja 
jälkeen-tilanteessa. Tukholmassa ja Göteborgissa suoritetut tutkimukset osoittavat, että 
onnettomuusaste voi pienetä 40 %:lla, jos liittymän onnettomuusjakauma on ennen valo-oh-
jausta ollut tavanomainen ja vasempaan kääntyville on varattu oma vaihe. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

5. 	 TrafikksikkerhetshfldbOk, s. 162-165. Transportökonomisk institutt. 
Oslo 

Julkaisualka 	1982 	Kieli : 	norja 	 Sivuja : 	494 

Tiivistelmä 

Noin 40 % henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista sattuu risteyksissä, taajamissa 

6]. tYo ja niiden ulkopuolella 24 %. 

Onnettomuuksien vähenemän suuruuteen vaikuttavat lähinnä risteyksen muoto, liikenne- 
määrä, riskitön laatu risteyksessä ja mitä muita toimenpiteitä valo-ohjauksen yhteydessä 
toteutetaan. 

Oikein asennetuilla valoilla onnettomuudet vähenevät liittymissä kaupunkialueilla 40-60 % 
ja niiden ulkopuolella 60-90 %. Onnettomuuksien vaikeusaste lievenee (keskimäärin 50 %). 

Noin 10-20 % jalankulkijoista ja pyöräilijöistä ylittää kadun punaisen valon palaessa. On-
nett.omuusriski kasvaa tällöin 10-kertaiseksi vihreän vaiheen aikana tapahtuneeseen ytityk-
seen verrattuna. 

Punaisen valon palaessa tapahtuneiden suojatien ylitysten vaaraa lisäävät: 

- 	 kapeat kadut 
- 	 suojatien keskikoroke 
- 	 pienet liikennemäärät 
- 	 jalankulkijoiden pitkät odotusajat ja lyhyt vihreä vaihe 

Liikennevalojen asentamisen jälkeen kadun ylittäminen liittymien välisellä katuosuudeHa on 
2-3 kertaa riskialttiimpaa 30-40 m:n matkalla suojatien molemmin puolin. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 	
Emma-raportti 7. Kasikirja. Pohjoismaiden ministerineuvosto. 

Trondhe im 

Julkaisuaika 
	1982 	1 Kieli : 	suomi 

	
Sivuja 	48 + 22 

Tiivistelmä 

Keskimäärin valo-ohjaus vähentää 	henkilövahinko-onnettomUUkSia X-risteyksissii 	50 	%. 	T- 

risteyksissä 	vaikutus 	on 	pienempi. 	Ajoneuvovaurioon johtavat 	onnettomuudet tavallisesti 

lisääntyvät. 

Ruotsalaisten kokemusten mukaan vähenevit erityyppiset onnet.tomuudet seuraavasti: 

- 	 risteämisonnettomuudet - 	80...- 85 % 
- 	 vasemm.kaänt.onnettomuudet + 	60...- 80 % - 	 riippuu, 	onko 	omia 

kääntymiskaistoja 

- 	 peräänajo-onnettomuudet ^ 	0...+200 % 
- 	 polkupyöräonnettomuudet - 	50...- 80 % 
- 	 jalankulkijaonnettornuudet - 	50...- 80 % - 	 riippuu 	siitä, 	miten 

jalankulkijavaihe 	on 
järjestetty 

Liikennevalojen rakentamisen lisäksi muodostavat, vanhojen valojen muutokset tärkeän 
toimenpideryhmän. Näistä esimerkkeinä ovat oma vaihe vasempaan kääntyjiä varten (vä-
hentää vasemmalle kääntymisonnettomuuksia jopa 80 %) ja erillisvaihe jalankulkijoille sekä 
hyvä yksityiskohtien geometrinen suunnittelu (vähentävät jalankulkijaonnettomuukSia). Valo-
jen yhteenkytkeminen näyttäisi vähentävön vasemmalle kääntymisonnettomuukSia ja jalan-
kulkijaonnettomuuksia itse risteyksessä sekä risteysten välisillä tiejaksoilla tapahtuvia 
onnettomuuksia. Kokonaisvähennys saattaa muodostua 10 %:n suuruiseksi. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

7. 

Julkaisuaika 

Tiivistelmä 

Anlägenhetsbedomning av väg- och qatubyggnadsobjekt. 3. 
Effektkatalog. Statens vägverk. Knivsta 1981 

1981 	Kieli 	ruotsi 
	 Sivuja 	304 

. 

. 

Liikennevalo-ohjaus mandollistaa liikennevirtojen ajallisen erottelun toisistaan. Samalla liit-
tymässä tapahtuvien onnettomuuksien laatu muuttuu. Risteämisonnettomuudet saattavat 
vähentyä jopa 80 %:lla, sen sijaan peräänajo-onnettomuudet saattavat lisääntyä. 100 %:lla. 
Tästä syystä on tärkeää asentaa valot niin, että ne voidaan havaita riittävän ajoissa. 

Göteborgissa ja Tukholmassa suoritetut tutkimukset osoittavat, että Uikennevalojen asenta- 
rnisella voidaan onnettomuusastetta pienentää 40 %:lla risteyksissä, joissa onnettomuus- 
jakauma ennen valojen asentamista tai vasemmalle kääntyvien vaiheen muodostamista on 
ollut normaali. 

Merkittäviä parannuksia liikenneturvallisuuteen voidaan saavuttaa myös vanhoissa liikenne-
valoissa parantamalla vaihejakoa, ohjaussysteemiä ja liittymän muotoa. Frityisesti saattaa 
oman vaiheen varaaminen vasempaan kääntyville ajoneuvoille olla tehokas toimenpide. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

	

8. 	 Effektkatalog, Sikkerhedmaessig effekt af vejtekniske 
foranstaltninger. Vejdirektoratet. Nästveg 

Julkaisuaika 
	 1980 	1 Kieli 	tanska 

	 Sivuja 	17 

Tiivistelmä 

Suurissa liittymissä valo-ohjauksella voidaan vihentää onnettomuusmäärää 40-50 %. Suurin 
vähentyminen (noin 60 %) voidaan saavuttaa liittymissä, joissa näkemäolosuhteet ovat 
huonot tai joissa samanaikaisesti suoritetaan muita toimenpiteitä (esim. liittymän kana-
vointi). 

Risteämisonnettomuuksien voidaan odottaa vähenevän 85 %:lla, mutt.a peräänajo- ja va-
sempaankääntymisonnettomuuksien voidaan odottaa kasvavan (peräänajo-onnettomuuksien 
noin 70 %:lla). Yleisesti ottaen liittymän onnet.tomuusaste laskee. Kolmihaaraisten liitt.y-
mien valo-ohjauksen turvallisuusvaikutus on pienempi kuin nelihaaraisissa liittymissä. 

Jalankulkuonnettomuuksia voidaan valo-ohjauksen avulla vähentää 30 %:lla. 

Järjestämällä vasempaan kääntyville oma vaihe 4-haaraisessa liittymässä voidaan kokonais-
onnettomuusmäärää risteyksessä pienentää noin 30 %:lla. 

Liikennevalojen yhteenkytkennällä voidaan koko yhteenkytketyllä osuudella vähentää onnet-
tomuuksien kokonaismäiirää vähintään 10 %:lla. Frityisesti peräänajo- ja jalankulkuonnetto-
muuksien määrää voidaan näin vähentää. 

Liikenneohjauksisilla valoilla on saavutettu hyviä tuloksia liittymissä, joissa sattuu paljon 
peräänajo-onnettomuuksia. Tavanomaisiin liikennevaloihin verrattuna näiden onnettomuuk-
sien määrä on noin 60 % pienempi. 

Risteyksissä, joissa on korkea nopeusrajoitus, ovat valo-ohjauksen turvallisuusvaikutukset 
vähäisemmät kuin risteyksissä, joissa sallitaan enintään 50 km/h ajonopeus. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

9. 	Brude, U., Larsson, J., Faktorer som för korsningar p!verkar antal olyckor, 
olyckskvot och skadeföljd olyckskostnad 

JulkaistJaika 	1986 	 Kieli : 	 ruotsi 	J Sivuja : 	14 

Tiivistemä 

Valo-ohjaus on yksi parhaista keinoista pitää onnettomuusmäärät aihaisina taajamien vilk-
kaissa (> 10.000 - 15.000 saapuvaa autoa vuorokaudessa) nelihaaraliittymissä, joissa sivutien 
liikennemäärän osuus (n. 15 - 30 %) on suuri ja nopeusrajoitus 50 km/h. Oma vaihe vasem-
malle kääntyville on tehokas tapa vähentää onnettomuuksia vasemmalle kääntyvien ja vas-
takkaisesta suunnasta suoraan ajavien kesken. Valo-ohjatun liittymän onnettomuuksia ei ole 
selvästi voitu todeta seurauksiltaan muita taajaman liittymäonnettomuuksia lievemmiksi. 
Taajamien valo-ohjatuissa liittymissä nopeusrajoitusalueella 70 km/h on todettu olevan 
selvästi vakavampia onnettomuuksia kuin vastaavanlaisessa liittymässä nopeusrajoitusalueella 
50 km/h. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

10. 	Brude, U., Larsson, J., Trafiksäkerhetseffekt av LHOVRA—signaler, VTI 
meddelande 575. Linköping 

Julkaisuaika : 1988 	 Kieli : 	ruotsi 	 Sivuja : 	23 

Tiivis te Imä 

Tutkimus käsitti 15 LHOVRA:lla ohjattua nelihaaraliittymää, joista 6 sijaitsi taajamassa, 5 
taajaman reuna—alueilla ja 4 maaseudulla. Liittyrnien vrk.liikenne oli 10 - 15.000 ajon./vrk ja 
sivusuunnan liikenteen osuus oli 15 - 30 %. 

Verrattaessa LHOVRA liittymiä ennen tilanteeseen ilman valo—ohjausta, todettiin 
LHOVRAN vähentävän 70 krn/h nopeusrajoitusalueella taajamassa onnettomuuksia 27 %. 
Onnettomuuskustannuksiiin tai —jakaumiin LHOVRA ei vaikuttanut. Taajamien ulkopuolella 
sijaitsevissa liittymissä LHOVRA ei vähentänyt onnettomuuksia. 

LHOVRAN turvallisuutta verrattiin myös konventionaalisella tavalla ohjattujen liiken-
nevaloliittymien turvallisuuteen matemaattisen mallin avulla. Tutkimus osoitti taajamien 
liittymien onnettomuusasteen olevan 23 % pienemmän kuin konventionaalisella tavalla 
ohjattujen liittymien. Taajamien ulkopuoliset LHOVRA—liittymät osoittautuivat onnet-
tomuuskustannuksien suhteen konventionaalisella tavalla ohjattuja liittymiä huonommiksi. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

11. 	Leden, L., Peltola, II., Roine, M., Kuntien liikenneturvallisuustyön 
menetelmät, VT1' tiedotteita 939, Espoo 

Julkaisuaika : 	 1989 	 Kieli 
	

Sivuja 

Kiijallisuudesta saatujen tietojen perusteella liikenneturvallisuuden kannalta katuliittymää 
ei tulisi tehdä liikennevalo-ohjatuksi seuraavista syistä: 

- 	kun liittymään saapuvien liikennevirtojen yhteismäärä on pieni. Salomon (1959) 
ehdottaa rajaksi 20.000 autoa/vrk. Vastaavanlaisia tuloksia esittävät Gunnarson / 
Olsson (1974), joista tarkemmin jäljempänä. Hansson (1980) asettaa rajan 
11.000 - 25.000 autoon/vrk (KVL), riippuen min. sivutien liikennemäärän 
osuudesta. 

- 	Kun risteäviä teitä ajavien välisiä poliisin raportoimia onnettomuuksia on alle 5 
vuodessa (Schoene & Michael 1968). 

- 	Kun sivutien liikennemäärän osuus on pieni (Leden 1988a). 

Sen lisäksi ei ole useinkaan hyödyllistä rakentaa valo-ohjausta kolmihaaraliittymään. Kol-
mihaaraliittymän onnettomuusmäärä pysyy samana (Gunnarson / Olsson 1974) tai jopa 
kohoaa (Bng 1969) valo-ohjauksen rakentamisen jälkeen. 

Retzko (1977) on analysoinut 644 liikennevalo-ohjatuissa liittymissä tapahtunutta onnet-
tomuutta. Hän havaitsi 11 erityyppistä vaaran aiheuttajaa, jotka kattavat n. 80 % tapah-
tuvista onnettomuuksista. Yleisimmät vaaran aiheuttajat olivat: 

- 	linja-auto- tai raitiovaunupysäkki keskikprokkeella 
- 	kadulla keskikaista 
- 	vasemmalle kääntyvä autoliikenne kulkee samanaikaisesti kohtaavan autoliiken- 

teen ja suojatiellä kulkevien jalankulkijoiden kanssa. 
- 	jalankulkijoilla pitkät odotusajat 
- 	monimutkainen ja vaikeaselkoinen liittymä 

Hanssonin (1980) tekemän kiijallisuusselvityksen mukaan valo-ohjauksen pitäisi vähentää 
onnettomuuksia vilkasliikenteisillä teillä ja varsinkin silloin, kun sivutien liikenne on 
vilkasta, suurissa ja monimutkaisissa liittymissä ja nelihaaraliittymissä. Muissa olosuhteis-
sa voi onnettomuusmäärä jopa kasvaa. Lisäksi jotkut amerikkalaiset tutkimukset osoittivat 
onnettomuuksien lisääntyneen myös joissakin edellä kuvatun laisissa olosuhteissa. Em. 
eron yhdysvaltalaisten ja ruotsalaisten tutkimuksissa Hansson selittää sillä, että Ruotsissa 
valo-ohjaus tehdään vaarallisimpiin liittymiin, mutta Yhdysvalloissa pääosa liiken-
nevaloista tehdään sujuvuuden lisäämiseksi. 

Hansson (1980) esittelee myös useita tutkimuksia vasemmalle kääntyvän liikenteen oh-
jaamisesta omassa vaiheessa. Tutkimusten mukaan vasemmalle kääntyvien autojen onnet-
tomuudet vähenivät oman ohjausvaiheen saamisen jälkeen n. 30 - 40 %. 

. 

Hoppe (1977) on Kaliforniassa tutkinut kaikille suunnille punaisen vaiheen ottamista 
liikenneohjatun valoliittymän lepovaiheeksi. Keskimääräinen onnettomuusmäärä risteävien 
ajosuuntien välillä aleni 2,9:stä 1,8:aan, vasemmalle kääntyvien autojen onnettomuusmäärä 
2,3:sta 2,2:een ja onnettomuuksien kokonaismäärä 6,1:stä 4,7:ään. . 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 

11. 	 Leden, L, Peltola, H., Roine, M., Kuntien liikenneturval- 
lisuusmenetelmät, VTF tiedotteita 939. Esnoo- 

1 Julkaisuaika : 	 1989 	Kieli 	
sunmi 	 J 

Sivuja : 	1 

Moore & Lowrie (1976) ovat tutkineet kandeksan Sydneyn keskustassa olevan valo—oh-
jatun liittymän yhteenkytkentää. Yhteenkytkennän lisäksi kussakin liittymässä valoja 
ohjattiin tietyissä rajoissa liikenteen mukaan. Yhteenkytkentä alensi valo—ohjaussysteemin 
onnettomuusmäärää 20 %. Pääasiassa parannus aiheutui jalankulkuonnettomuuksien ja 
nsteäviä teitä ajavien autojen välisten onnettomuuksien vähenemisestä. 

Kolcken (1979) mukaan liikennevalojen sammuttaminen yöksi kolminkertaisti onnet-
tomuusmäärän. Onnettomuusmäärä lisääntyi erityisesti monimutkaisissa liittymissä, mutta 
jalankulkijoiden turvallisuuteen liikennevalojen sammuttamisella ei havaittu vaikutusta. 
Jalankulkijoiden punaista päin käveleminen oli yleistä valojen ollessa toiminnassa yöaika-
na. Liikennevalojen yöksi saininuttamisen vaikutuksia päiväaikaiseen punaista päin kulke-
miseen ei tutkittu. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

12. 	Rosti, 0., Liikennevalojen toiminta-ajan pidentämisen vaikutus liikennetur- 
vallisuuteen. Muistio. Jyväskylän kaupunki, kaavoitusosasto 

Julkaisuaika 	1982 
	 Kieli : 	 suomi 	 Sivuja 	3 

Tiivitelmä 

Jyväskylän keskustassa kokeiltiin vuonna 1981 iikennevalojen käyttöaikojen pidentämistä 
ympärivuorokautiseksi. Kokeilu käsitti Kauppakadun - Cygaeuksenkadun liittymää lukuun-
ottamatta kaikki keskustan valo-ohjatut liittymät (21 kpl). 

Vertailu suoritettiin ajoilta 1.2.1980 - 31.1.1981 ja 1.2.1981 - 31.1.1982. 

Liikennevalojen toiminta-ajan pidentämisen todettiin vähentävän onnettomuuksia n. 40 % 
(taulukko 1). Erityisesti vähenivät risteävien väliset onnettomuudet (63 %), mikä puolestaan 
näkyi henkilövahinkojen määrän selvänä laskuna (65%). 

Taulukko 1. 	Onnettomuusmäärät ennen - jälkeen tilanteissa 

tyyppi 
________ 

ristciivät 
cj 

vas. kään. 
j 

per.iänajo 
cj 

jalankulkija 
cj 

muu 
cj 

yht. 
cj 

valo-ohjaus 
—toiminnassa 6 4 II 0 13 14 2 5 3 9 40 32 
—vilkulla 45 15 1 0 3 0 5 0 3 1 57 16 
Muu ristcys 16 10 2 0 4 3 6 3 4 3 32 19 

Yhteensä 67 29 14 0 20 17 13 3 15 13 129 67 

Risteävien välisistä onnettomuuksista valojen ollessa vilkulla sattui 11 kpl Vapauden kadun 
neljässä risteyksessä, joissa valot olivat vilkulla erilaisten työmaiden vuoksi pitkiä aikoja. 
Lisäksi vasenkääntöonnettomuuksien vähenemiseen vaikuttivat käyttöaikojen pidentämisen 
lisäksi Yliopistonkadun - Väinönkadun liittymässä suoritetut näkemäparannukset. Risteyk-
sessä oli 'ennen' -tilanteessa vasemmalle kääntyvien aiheuttamia onnettomuuksia 6 kpl. 

Onnettomuuksia ei sattunut kumpanakaan tarkasteltavana ajanjaksona klo 02 - 06 välisenä 
aikana. Valo-ohjauksen keskeyttämistä ei kuitenkaan pidetty tarpeellisena, koska kulkijat 
tähän aikaan ovat lähinnä keskustan läpikulkijoita, joille yhteenkytketyissä valoissa aiheutuva 
viivytys on jokseenkin merkityksetön tasaisen ajomandollisuuden kompensoidessa lyhyen 
odotuksen aaltoon pääsyssä. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

13. 	Ins.tsto Y—Suunnittelu. Liikennevalojen ohjaustavan vaikutus liikenteen 
sujuvuuteen ja turvaltisuuteen, TVH, tiensuunnittelutoimisto. Helsinki 

Julkaisuaika 	1986 	 Kieli : 	 suomi 	 Sivuja 	44 	1 
Tiiviztclmä 

Valtatiellä 3 välillä Tampere — Ylöjärvi toteutettiin 1984 valo—ohjausjärjestelmä, jossa 
tutkittiin maastomittausten avulla 70 km/h nopeusrajoitusalueelle tiemäiseen ympäristöön 
asennettujen liikennevalojen erilaisten liikennetieto—ohjausratkaisujen vaikutuksia liikenteen 
sujuvuuteen ja turvallisuuteen (kuva 1). 
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Kuva 1. Tutkimusliittymä ja valtatien 3 valo—ohjausjärjestelmä välillä Tampere — Ylöjärvi 

Tutkimuksessa mitattiin kiinteiden ajoitusten lisäksi neljää eriasteista liikennetieto—ohjaus-
vaihtoehtoa erillisohjauksessa sekä kahta erilaista vihreän pidennystoimintoa yhteenkytken-
nässä. 

Tutkittujen erillisohjausratkaisujen ohjaustoiminnot ryhmiteltiin minimitoimintoihin (= 
pysähtyneiden jonojen purku, vaarallisen alueen tyhjennys) ja laatutasoa parantaviin toimin-
toihin (= mm. jonopidennykset, pääsuunnan vihreän kaksivaiheinen lopetus sekä kaikille 
punaisen lepotilan käyttö hallitusti). 

Tulokset osoittivat, että kun kiinteän aikaohjauksen sijasta käytetään minimitoiminnoin 
varustettua liikennetieto—ohjausta, onnettomuusriski pienenee oleellisesti kiinteään aikaoh-
jaukseen verrattuna, koska nk. vaarallisella alueella (pääsuunnan alue, jolla keltaisen syt-
tyessä kuljettajan on tavallista vaikeampaa tehdä päätöstä jatkaako liittymän läpi vai pysäh-
tyykö) olevien ja punaista päin ajavien osuus pienenee n. 70 %. Kuitenkin nk. jonopiden-
nykset (= laatutasoa parantava toiminto) saattavat huonontaa turvallisuutta lisäämällä vaaral-
lisella alueella olevien ja punaista päin ajavien osuutta (taulukko 1). 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

13. 	Ins.tsto Y-Suunnittelu. Liikennevalojen ohjaustavan vaikutus liiken- 
teen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, TVH, tiensuunn.t.sto. Helsinki 

Julkaisuaika : 	 1986 
	 Kieli : Suomi 

	 Sivuja 

Taulukko 1. 	Ohjaustoinintojen vaikutukset liikcnneturvallisuutccn 

Kiinteä 
aikaohj. 

(E5) 

Minitoiminnoilia 
varustettu 
erillisohjaus 

(E4) 

Laatutasotoimintoja 
sisältävät ohjaustavat 

(E3/E2) (Ei) 

Vaarallisella 
alueella oleviei 6,6 % 1,9 % 0,6/1,5 % 1,8 % 
osuus pääsuun 

Päin punaista 
ajavien osuus 1,0 % 0,25 % 0,02/0,18 % 0,16 % 
pääsuunnalla 

Yhteenkytkennässä osoittautui pääsuunnan vihreän lopetustavalla olevan erittäin suuri mer-
kitys valo-ohjauksen turvallisuutcen (taulukko 2). Vihreän lopettaminen yhteenkytkennässä 
vaarallisen alueen tyhjennystä käyttäen on vihreän kiinteää lopetusta selvästi turvallisempaa. 
Vihreän päättyessä vaarallisella alueella olevien osuus pienenee yli 20 % (= peräänajo-
onnettomuusriski pienenee). Punaista päin ajavien osuus pienenee tällöin yli 50 %. Tut-
kituista vaihtoehdoista osoittautui selvästi muita turvallisemmaksi vaihtoehto, jossa vastak-
kaisten pääsuuntien vihreät eivät pidennä toisiaan (= pääsuunnan vihreän suunnittainen lope-
tus). 

Taulukko 2. 	Vihreän lopetustavan vaikutus liikenneturvallisuuteen 

PAASUUNNAN VIHREÄN LOPETUSTAPA 

Pääsuunnilla kiinteät Vaarallisen alueen 
lopetushetket tyhjennys 

Pääsuunnat Pääsuunnat 
pidentävät eivät piden- 
toisiaan nä toisiaan 

Kiertoaika 
75 sek 	90 sek 75 sek 75 s 90 s 

Vaarallisella alueella 
olevien osuus 6,2 % 	4,9 % 4,8 % 3,4% 2,7% 

Punaista päin ajavien 
osuus 0,6 % 	0,4 % 0,3 % 0,14% 0,18% 
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C. LIIKENTEEN OHJAUS 

8. 
KÄRKIKOLMION ASETFAMINEN 
STOP-MERKIN ASETFAMINEN 

- 

Risteyksen ctuajo-oikcusjärjestclyt tapahtuvat joko siten, että 
ristcys sisältyy tiejaksoon, jolla on etuajo-oikeus, tai pelkästään 
yksittäiset risteävät tiet osoitetaan liikennemerkillä väistämisvel-
vollisiksi, vaikka tiejaksolla ei ole mcrkittyä etuajo-oikeutta. 

Ensin mainitussa tapauksessa toimcnpiteen tarkoitus on etupäässä 
tiejakson liikennöitävyyden parantaminen sekä ticvcrkon dif-
fcrcntiointi. Jälkimmäisessä tapauksessa tarkoituksena on lähinnä 
etuajo-oikcussuhteitten sclkeyttämincn ko. risteyksessä ja siten 
Iiikcnncturvallisuudcn parantaminen. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Etuajo-oikcusjärjcstclyjen vaikutuksesta liikenncturvallisuutccn ci 
. voida vetää yleisiä johtopäätöksiä. Tiejakson etuajo-oikeusjärjes--

telyjä koskevat tutkimukset osoittavat, että onncttomuusmäärät 
muuttuvat kovin vähän ja saattavat jopa kasvaa ctuajo-oikcusjär-
jcstclyjcn jälkeen. 

Etuajo-oikcusjärjcstclyillä voidaan parantaa Iiikcnncturvallisuutta 
kaduilla, joilla onncttomuusastcet ja -tiheydet ovat suuria ja joilla 
onncttomuudct kcskittyvät liittymiin; ctuajo-oikcusjärjestelyjcn 
vaikutukset ovat cdullisirnmat silloin, kun ctuajo-oikcus ja pai-
kalliset olosuhteet (ns. psykologinen ctuajo-oikcus) vastaavat 
toisiaan. 
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Norjalaisen käsikirjan mukaan STOP—mcrkin ascttamisella on-
ncttomuudct voivat vähcntyä 20 - 35 %. Kärkikolmion aset-
tamisclla ci todettu vaikutusta. 

Ruotsalaisten ja tanskalaisten tutkimusten mukaan tasa—arvoinen 
liittymä on väistämisvelvollista turvallisempi, kun sivuticn liiken-
ncmäärän osuus ylittää 25 %. Väistämisvelvollisuuden osoit-
tammen STOP—merkillä vähentää onnettomuuksia, jos sivuticn 
liikennemäärän osuus on suuri. Onnettomuusvähenemä on suurin 
matalilla päätien nopeuksilla ja hyvissä näkemäoloissa. 

Etuajo—oikcusjärjcstclyt kasvattavat pääticn ajonopeuksia ja 
lisäävät sivutien odotusaikoja. Jos tiellä on suojateitä ovat no-
pcutta alcntavat toimenpiteet tarpeen. 

.1l 
•LJ 

• KUSTANNUKSET 

Etuajo—oikcusjärjestclyjcn toteuttaminen on halpaa. Yhden lii-
kcnncmcrkin ascttamincn maksaa noin 1 100 mk. 
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8. 
KARKIKOLMION ASETfAMINEN 
STOP—MERKIN ASETFAMINEN 

ONGELMAN KUVAUS 

Liittymien etuajo—oikeusjärjestelyillä on merkitystä liikennetur-
vallisuuden, liikenteen sujuvuuden ja ajokustannusten kannalta. 

Oikealta tulevan etuajo—oikeussääntö koetaan usein "heikkona" 
säantönä. Jollekin ajosuunnalle voi liikenne— ja ympäristöllisten 
tekijöiden vaikutuksesta muodostua ns. psykologinen etuajo- 

• oikeus, jolloin oikealta tulevan etuajo—oikeussääntöä ei aina 
noudateta. Tällöin voidaan päästä yhtenäisempään ajokäyttäyty-
miseen merkitsemällä sivutielle väistämisvelvollisuus. 

Yleisten teiden liikenneonnettomuuksia noin 1/3 tapahtuu liit-
tymissä. Taajamateiden onnettomuuksista 40 - 70 % tapahtuu 
liittymissä. 

TOIMENPITEEN KUVAUS 

Risteyksen etuajo—oikeusjärjestelyt tapahtuvat joko Siten, että 
risteys sisältyy tiejaksoon, jolla on etuajo—oikeus, tai pelkästään 
yksittäiset risteykset osoitetaan liikennemerkillä väistämisvelvol-
lisiksi, vaikka tiejaksolla ei ole merkittyä etuajo—oikeutta. 

Ensin mainitussa tapauksessa toimenpiteen tarkoitus on etupäässä 
tiejakson liikennöitävyyden parantaminen sekä tieverkon dif-
ferentiointi. Jälkimmäisessä tapauksessa tarkoituksena on lähinnä 
etuajo—oikeussuhteitten selkeyttäminen ko. risteyksessä ja siten 
liikenneturvalljsuuden parantaminen. 

Yleisillä teillä taajaman ulkopuolella väistämisvelvollisuus 
osoitetaan liikennemerkillä kaikissa risteyksissä lukuunottamatta 
ns. tonttiliittymiä, jotka on tieliikennelain 2 luvun 14 §:n 3 mo-
mentissa määrätty väistämisvelvollisiksi. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Tutkimusten perusteella ei voida vetää yleisiä johtopäätöksiä 
etuajo—oikeusjärjestelyjen vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen. 

Tutkimukset osoittavat, että etuajo—oikeusjärjestelyjen vaikutus 
riippuu paikallisista olosuhteista. Taajamien ulkopuolella, jossa 
päätien nopeus on suuri, etuajo—oikeusjärejstelyt parantavat 



• B8 	 2 

selvästi liikenneturvallisuutta. Myös taajamissa on etuajo-oikeus--
järjestelyillä selvästi liikenneturvallisuutta parantava vaikutus 
sellaisilla tärkeillä väyliulä, jolla on useita pienempiä sivutieliit-
tymiä. Edellytyksenä on kuitenkin, että erityisen onnettomuusalt-
tiit liittymät valo-ohjataan tai kanavoidaan, nopeusrajoitusta las-
ketaan tms. /2/ 

Tiejakson etuajo-oikeusjäijestelyjä koskevat tutkimukset Osoit- 
tavat, että Onnettomuusmäärät muuttuvat kovin vähän ja saattavat 
jopa kasvaa etuajo-oikeusjärjstelyjen jälkeen. Etuajo-oikeusjär- 

. 

	

	 jestelyt parantavat päätien sujuvuutta. Etuajo-oikeutetuissa ris- 
teyksissä ajokäyttäytyminen selvenee. 

Etuajo-oikeusjäijestelyillä voidaan parantaa liikenneturvallisuutta 
• 	 kaduilla, joilla onnettornuusasteet ja -tiheydet ovat suuria ja joilla 

onnettomuudet keskittyvät liittymiin. /7/ 

Noijalaisen käsikirjan mukaan STOP-merkin asettamisella on-
nettomuudet voivat vähentyä 20 - 35 %. Kärkikolmion aset-
tamisella ei todettu vaikutusta. /9/ 

Etuajo-oikeusjärjestelyjen vaikutus riippuu ilmeisesti sekä ris-
teyksien määrästä tieosalla että liittymien muotoilusta ja sivutei-
den liikemiemääristä. Etuajo-oikeusjäijestelyjen merkitys piene-
nec, jos sivuteiden liikennemäärä on suuri. STOP-merkin vaiku-
tus on suurimmillaan, kun sivutien liikennemäärä on suuri. /3/ 

Risteyksen etuajo-oikeusjärjestelyjen vaikutukset riippuvat täysin 
liikenneolosuhteista ko. paikassa. Seuraavat riippuvuudet näyttä-
vät olevan voimassa: 

- 	liikenteen jakaantuminen, lähinnä sivutien liiken- 
nemäärän osuus, on ratkaiseva etuajo-oikeutetun 
risteyksen turvallisuuden kannalta 

- 	kärkikolmion asettaminen tuottaa erityisen edul- 
• 	 lisen tuloksen niissä tapauksissa, joissa sivutien 

liikenteen osuus on vähäinen (alle 15 %) 

- 	risteyksissä, joissa sivutien liikennemäärän osuus 
on suuri (yli 30 %), kärkikolmion asettaminen 
saattaa lisätä onnettomuusmäärää ennen-tilan-
teeseen verrattuna /2/. 

- 	Stop-merkin asettaminen puolestaan on tehokkain- 
ta, kun sivusuunnan liikennemäärän osuus on suuri. 

Tulokset osoittavat, että etuajo-oikeusjärjestelyllä on edullisim- 
mat vaikutukset, kun etuajo-oikeus ja risteyksen muut olosuhteet 
vastaavat toisiaan (nk. psykologinen etuajo-oikeus) /2/. Tämä 



• B8 	 3 

tarkoittaa sitä, että sen tien, jolle kärkikolmio asetetaan, tulee 
myös tienkäyttäjien kannalta olla liikenteellisen merkityksensä, 
nopeustasonsa ja geometriansa puolesta luonnollinen sivutie 
Päällyste, kanavointi, valaistus sekä mandollisesti STOP-merkin 
käyttö kärkikolmion sijaan ovat tekijöitä, jotka antavat tienkäyt-
täjälle vaikutelman siitä, mikä on päätie ja mikä on sivutie. 

Eräiden tutkimusten mukaan STOP-merkin käyttö vähentää 
onnettomuuksia X-risteyksissä 45 % ja T-risteyksissä 40 % /2/. 
Ruotsalaisen tutkimuksen (Almqvist 1988) mukaan kaikkien 
tulosuuntien STOP-merkillä voidaan parantaa liikenneturval-
lisuutta kanden tulosuunnan STOP-merkkiä enemmän. 

Analysoitaessa vaikutusta eri onnettomuustyyppeihin osoittautuu, 
että kääntymis- ja nsteämisonnettomuudet vähenevät 65 - 70 % 
sekä X- että T-risteyksissä. Muiden onnettomuustyyppien muu-
tokset ovat vähäisiä. Niinpä risteämis- ja kääntymisonnetto-
muuksien osuus ratkaisee, kuinka suureksi odotettava onnet-
tomuuksien väheneminen voidaan arvioida t2/. 

Tutkittaessa, kuinka muut tekijät vaikuttavat STOP-merkin 
vaikutuksiin, saatiin seuraavia tuloksia: 

- 	vaikutus on suurempi päätien nopeusrajoituksilla 
korkeintaan 60 km/h kuin yli 70 km/h 

- 	vaikutus lisääntyy sivutien liikenneosuuden kas- 
vaessa (kun sivutien liiknnemäärä on 0 - 15 %, 
vähenevät onnettomuudet 30 %, liikenteen ollessa 
yli 15 % vaikuttaa STOP-merkki onnettomuuksiin 
noin 50 %) 

- 	vaikutus näyttää olevan vähäisempi hyvin huonon 
näkemän risteyksissä (noin 20 %) kuin risteyk-
sissä, joissa on kohtalainen tai hyvä näkyvyys 
(noin 50 %) /2/. 

Etuajo-oikeusjärjestelyt voivat lisätä ajonopeuksia päätiellä. Nor-
jalaisen tutkimuksen perusteella todettiin, että liikenteen kes-
kinopeus risteyksissä lisääntyi noin 2 - 10 km/h. Liittymien 
välisellä tieosuudella ei liikenteen nopeudessa ole muutoksia /3/. 

Odotusajat liittyvän tien liikenteessä kasvavat, erityisesti taaja-
missa, joissa päätien ja sivutien liikennemäärät ovat suuria /3/. 

KUSTANNUKSET 

Etuajo-oikeusjärjestelyjen toteuttaminen on halpaa. Yhden lii-
kennemerkin asettaminen maksaa noin 1100 mk. 
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STOP-MERKIN ASETFAMINEN 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1. 	 Selvitys tie- ja liikenneteknillisistä liikenneturvallisuutta 
parantavista toimenpiteistä. TVH/Tiensuunnitteluosasto, Viatck Oy, 
Helsinki 

Julkaisualka : 	 1974 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	160 	- 

Tiivistelmä 

Ftuajo-oikeutettua risteystä osoittava liikennernerkki (ns. kärkikolmio) 

Detroit Dept. of St.reets and Traffic (1958) tutki 297 liiF.tymää ennen etuajo-oikeusmerkin 
(Yield sign) asentamista ja sen jälkeen (1+1 vuotta). Onnettomuudet vähenivät 52 % (mer-
kitsevä). Seuraavassa taulukko tapahtuneista muutoksista: 

liittymiä 	 % 
kpl 

Fi onnettomuuksia ennen eikä jälkeen 	 57 	 19 
Fi muutoksia onnettomuusinäärässä 	 35 	 12 
Vähennystä onnettomuusmääräSSä 	 158 	 53 
Lisäystä onnettomuusmäärässä 	 47 	 16 

Yhteensä 	 297 	 100 

TVH:n suoritt.amien ennen-jälkeen-tutkimusten mukaan etuajo-oikeutettua risteystä osoitta-
va liikennemerkki vähensi kaikkien onnettomuuksien määrää 16 % ja henkilövahinkoihin 
johtaneiden onnettomuuksien määrää 19 %. 

Arvio etuajo-oikeutettua risteystä osoittavan liikennemerkin keskimääräisestä 
vaikutuksest.a onnettomuuksien määrään 

Onnettomuuksien väheneminen 

. 

Kaikki onnettomuudet 
Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet 

20 % 
20 % 

. 

Pakollista pysähtymist.ä osoitt.ava liikennemerkki (ns. STOP-merkki) 

Harrison (1957) tutki STOP-merkkijärjest.elyjen vaikutusta onnettomuuksien määrään 24 
liittymässä vv. 1948-1953. Liit.tymissä oli aikaisemmin kandella tiellä STOP-merkit; toi-
menpide käsitti STOP-merkkien asentamisen myös kandelle muulle tielle (4-haaraliittymä). 
Tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa: 

. 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

1. 	Selvitys tie— ja liikenneteknillisistä liikenneturvallisuutta paran- 
tavista toimenpiteistä. TVH/Tiensuunnitteluosasto, Viatek Oy, Helsinki 

Julkaisuaika : 	1974 	 Kieli 	suomi 	 Sivuja : 

Onn. kpl 

Yht. Kuol. Muut Ajon. Kuol- Louk- 
joht. henk. vah. leet kaan- 

vah. tuneet 

2 v ennen 	 312 25 132 155 35 389 
2 v jälkeen 	 220 6 100 114 7 201 

vluutos 	 -30 % -76 % -24 % -26 % -00 % -48 % 

Onnettomuuslukujen muutos on kaikissa tapauksissa merkitsevä. 

Arvio pakollista pysähtymistä osoittavan liikennemerkin keskimääräisestä 
vaikutuksesta onnettomuuksien määrään: 

Onnettomuuksien väheneminen 

Kaikki onnettomuudet 	 40 % 	(30...52 %) 
Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet 	 30 % 
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 	 80 % 	(76...80 %) 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. 	 Emma-raportti 7. Käsikirja. Pohjoismaiden ministerineuvosto. 
Trondheim 

1982 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	48 + 21 

Tilvistelmä 

Risteyksen etuajo-oikeusjärjestelyjen vaikutukset riippuvat täysin ii ikenneolosuhteista ko. 
paikassa. Seuraavat riippuvuudet näyttavLit olevan voimassa: 

- 	 liikenteen jakaantuminen, lahinnii sivutien liikennemäärän tietty osuus, on rat- 
kaiseva etuajo-oikeutetun risteyksen turvallisuuden kannalta 

- 	 risteyksen etuajo-oiketisjirjestely tuottaa erityisen edullisen tuloksen niissä 
tapauksissa, joissa sivutien Liikenteen osuus on vähäinen (alle 15 %) 

- risteyksissä, joissa sivutien Liikennemäärän osuus on suuri (yli 30 %), etuajo-
oikeusjärjestely saattaa lisätä onnettomuusmäärää verrattuna ennen-tilantee-
seen 

Tulokset osoittavat, että etuajo-oikeusjärjestelyllä on edullisimmat vaikutukset, kun etuajo-
oikeus ja risteyksen muut olosuhteet vastaavat toisiaan (nk. psykologinen etuajo-oikeus). 

STOP-merkin käyttöönotto tuottaa tulokseksi 45 %:n vähenemisen X-risteyksissä ja 40 %:n 
vähenemisen T-ristyksissä. 

Analysoitaessa vaikutusta eri onnettomuustyyppeihin osoittautuu, että kääntymis- ja ris-
teämisonnettomuudet vähenevät 65-70 % sekä X- että T-risteyksissä. Muiden onnettomuus- 
tyyppien muutokset ovat vähäisiä. Niinpä risteämis- ja kääntymisonnettomuuksien osuus 
ratkaisee, kuinka suureksi odotettava onnettomuuksien väheneminen voidaan arvioida. 

Tutkittaessa, kuinka muut tekijät vaikuttavat STOP-merkin vaikutuksiin, saatiin seuraavia 
tuloksia: 

- 	 vaikutus on jokseenkin sama taajamissa ja maaseudulla 
- 	 vaikutus on suurempi nopeusrajoituksilla alle 60 km/h kuin yli 70 km/h 
- 	 vaikutus lisääntyy sivutien liikenneosuuden kasvaessa (kun sivutien liikenne- 

määrä on 0-15 %, vähenevät onnettomuudet 30 %, liikenteen ollessa yli 15 % 
vaikuttaa STOP-merkki onnettomuuksiin noin 50 %) 

- 	 vaikutus näyttää olevan vähäisempi hyvin huonon näkemän risteyksissä (noin 
20 %) kuin risteyksissä, joissa on kohtalainen tai hyvä näkyvyys (noin 50 %) 

Näitä seikkoja arvioitaessa on muistettava STOP-merkin kaksi tärkeintä vaikutusta: 

- 	 tienkäyttäjät pysäyttävät autonsa ennen päätielle ajoa, ja 
- 	 sivutien ja päätien liikenteellistä suhdetta korostetaan. 

Varsinkin taajama-alueiden suurissa risteyksissä onnettomuudet lisääntyivät. Taajamien 
ulkopuolisissa risteyksissä sekä tiejaksoilla osoittivat tulokset sekä lisääntymistä että 
vähenemistä. 

Laajat etuajo-oikeutettuja risteyksiä koskevat tutkimukset viittaavat siihen, että onnetto-
muuksien nousutaipumus liittyy erityisesti seLlaisiin risteyksiin, joissa suhteellisen suuri osa 
liikenteestä (yli 30 %) tulee sivutieltä. Tämä on erityisen selvää X-risteyksissä. 

. 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

3. 	 TrafikksikkerhetshfldbOk. Transportkonomisk institutt. Oslo, 
sivut 158-161 

1 Julkaisuaika 	 1982 	Kieli : 	norja 	 Sivuja 	494 

Tiivistelmä 

000TETUT HYbDYT 

Norjalaisten ja ulkomaisten tutkimuksien perusteella ei voida vetää mitään yleisiä johto-
päätöksiä etuajo_oikeusjärjestelyjen vaikutuksesta liikenneturva!liSUUteefl. 

Fdelleen tutkimukset osoittavat, että etuajooikeu5järJeSte1Yjen vaikutus riippuu paikalli-
sista olosuhteista. Taajamien ulkopuolella, jossa sivuteiden liikenne normaalisti on pieni, 
etuajo_oikeusjärjeStelYt parantavat selvästi Liikenneturvallisuutta. Myös taajamissa on etu-
ajo-oikeusjärjestelyillä selvästi liikennet.urvalliSuutta parantava vaikutus sellaisilla tärkeillä 

. 

	

	 väylillä, joissa on useita pienempiä sivutieliittymiä. Fdellytyksenä on kuitenkin, että eri- 
tyisen onnettomuusalttiit risteykset valo-ohjataan tai kanavoidaan, nopeusrajoitusta laske- 

taan tms. 

Etuajo-oikeusjärjestelYJefl vaikutus tieosilla 

Norjalainen tutkimus, jossa tutkittiin 59 tieosaa vuonna 1971, osoitti, että onnettomuus- 
määrä muuttui hyvin vähän. Ainoa merkittävä muutos tässä tutkimuksessa oli, että taa-
jamissa olevien liittymäonnettomuukser määrä lisääntyi. Johtopäätöksenä todetaan, että 
tutkituilla tieosilla liikenneonnettomuukSien määrään vaikuttivat muut seikat enemmän kuin 
etuajo-oikeusjärjestely. 

Samassa tutkimuksessa todettiin, että etuajo-oikeusjärjestelyt parantavat päätien liikenteen 
sujuvuutta. Etuajo-oikeutetuissa risteyksissä ajokäyttäytymiflefl selveni, ts. sivutien liikenne 

odotti pääsyä päätielle. 

F.tuajo-oikeusjärjestelyjefl vaikutus riippuukin ilmeisesti sekä risteyksien määrästä tieosalla 
että liittymien muotoilusta ja sivuteiden liikennemääristä. Etuajo_oikeusjärjeStelyjen mer-
kitys pienenee, jos sivuteiden liikennemäärä on suuri. 

1 Etuajo-oikeusjärjeStelYjen vaikutus risteyksissä 

Koko maan vv. 1970-76 käsittävässä tutkimuksessa 803 risteyksessä oli tärkein johtopäätös 
se, että sivutien kautta liittyvän tien liikennemäärä oli ratkaiseva riippumatta siitä, oliko 

• risteys etuajo-oikeutettu vai noudatettiinko oikealta tulevan etuajo-oikeussääntöä. Jos liit-
tyvän tien liikennemäärä on pieni, on onnettomuusriski pienempi etuajo-oikeutetuSsa ris-
teyksessä kuin risteyksessä, jossa noudatetaan oikealta tulevan etuajo-oikeutta. Jos liittyvä 
liikenhemäärä on suuri, on etuajo-oikeutetuSsa X-liittymässä suurempi onnettomuusriSki 
kuin X-liittymässä, jossa noudatetaan oikealta tulevan etuajo-oikeutta. T-liittymissä ei 
voitu tehdä mitään päätelmiä onnettomuusriskistä. 

Fräässä toisessa tutkimuksessa, jossa aikaisemmin oikealta tulevan etuajo-oikeus on muu-
tettu päätien etuajo-oikeudeksi, todettiin, että T-risteyksissä onnettomuusmäärä lisääntyy 
10 % ja X-risteyksissä 68 %. Frityisen onnettomuusalttiissa T-risteyksessä sitävastoin 
et.uajo-oikeusjärjesteLy päätielle vähensi onnettomuuksia 70 %. Tämä päätös selitetään 
siten, että erityisen onnettomuusalttiissa T-risteyksissä on usein huono tai epäselvä väis-
tärnisvelvollisuus, ja päätien et.uajuoikeusjärjeStelyt selvent.ävät tätä tilannetta. Tutkimuk-
sessa oli mukana yksinäisiä etuajooikeusjärjeStelYriSteYkSiä sekä tieosia, jossa risteykset 
olivat etuajo-oikeutettuja. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 	Trafikksikkerhetshndbok. Transportekonomisk institutt. Oslo, 
sivut 158-161 

Julkaisuaika : 	1982 	 Kieli : norja 	 494 

STOP-merkin vaikutus 

Amerikkalaiset tutkimukset ovat todenneet, että pakollisen pysähtymisen käytt.ö sivuteillä 
pienentää merkittävästi onnettomuuksia. Onnettomuuksien on todettu vähenevän 23-63 % 
välillä riippuen mm. siitä, kuinka onnettomuusaltis risteys oli aikaisemmin sekä liikenne- 
määrien kehityksestä. 

Pohjoismainen tutkimus 124 risteyksestä, johon pakollinen pysähtymismerkki on asennettu, 
osoitti, että henkilövahinko-onnettomuudet viihenivät 45 % ja risteysonnettomuudet väheni-
vät 65 %. Vaikutus oli samanlainen T-risteyksissä ja X-risteyksissä. 

Etuajo-oikeusjärjestelyiden vaikutus pyöräilijöihin 

Norjalaisen tutkimuksen mukaan, jossa tutkittiin pyöräilijöiden käyttäytymistä risteyksissä, 
todettiin, että autoilijat ottivat parhaiten huomioon väistämisvelvollisuuden pyöräilijäihin 
etuajo-oikeutetuissa risteyksissä, jossa ei ollut jalankulku- tai pyöräteitä. Jos väistämis-
velvollisuus koskee pyöräilijöitä risteävissä jalankulku- tai polkupyöräteissä, täytyy se sel-
västi osoittaa liikennemerkillä. 

Mandolliset negatiiviset vaikutukset 

Etuajo-oikeusjärjestelyt voivat lisätä ajonopeuksia päätiellä. Norjalaien tutkimuksen perus-
teella todettiin, että liikenteen keskinopeus risteyksissä lisääntyi n. 2-10 km/h. Tieosilla, 
joissa ei ollut liittymiä, ei liikenteen nopeudessa ole muutoksia. 

Odotusajat liittyvän tien liikenteessä kasvavat, erityisesti taajamissa, joissa päätien ja 
sivutien liikennemäärät ovat suuria. 

. 
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Tekijä ja tutk 	' 

4. 	Almqvist, S., TvAvägs- och fyrvägsstop. Fortsätta försök i Malmö. SÄKTRA, 
Bjärred 

1 Juikaisuaika : 1988 	 J Kieli : 	ruotsi 	 1 Sivuja : 	1 
Tiiviztclmä 

Tutkimuksessa selvitettiin 16 malmölaisessa liittymässä kandelle ja kaikille neljälle tulosuun-
nalle asetettavan pakollisen pysähtymisen vaikutuksia. Aiemmin liittymät olivat tasa-ar-
voisia. Liittymien liikennemäärät olivat kohtalaisia, yleensä 100 -200 autoa tunnissa. 

Poliisin raportoimien onnettomuuksien määrä väheni kanden tulosuunnan stop-merkillä 
70 % ja kaikkien tulosuuntien stop-merkillä 86 %. Tuloksia laskettaessa on otettu huomioon 
myös ns. regiessiovaikutus. 

Konfiiktien määrä väheni kanden tulosuunnan stop-merkillä 60 % ja kaikkien tulosuuntien 
stop-merkillä 75 %. Auton kuljettajista 7 % jätti noudattamatta pysähtymismerkkiä kaikkien 
suuntien stop-liittymissä. Kanden tulosuunnan stop-liittymissä hieman vähemmän, 5 %, jätti 
pysähtymättä merkistä huolimatta. Pyöräilijöistä jätti pysähtymättä kaikkien tulosuuntien 
stop-merkillä 38 % ja kanden tulosuunnan stop-merkillä 49 %. Tulokset osoittavat, että 
kaikkien tulosuuntien stop-merkillä voidaan parantaa liikenneturvallisuutta kanden tulosuun-
nan stop-merkkiä enemmän. 

n 
. 

. 
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Tekijd ja tutkimuksen nimi 

5. 	Kulmala, R., EtuajooikeusJärjeSte1Yjefl vaikutukset Helsingissä - esitut- 
kimus. VTT, tutkimusselostus 461. Espoo 

Julkaisiiaika : 1985 	 Kioli 	 suomi 	 Sivuja 	36 

TiiviteImä 

Tutkimuksessa verrattiin toisiinsa kahta tasa-arvoista ja kahta etuajo-oikeutettua (sivuka-
duille asetettu väistämisvclvollisuutta osoittavat kärkikolmiot) liittymää. Liittymät oli valittu 
siten, että ne muodostivat kaksi liittymäparia. 

Tasa-arvoisissa liittymissä ajorieuvojen välisten vaaratilanteiden riski oli keskimäärin kak-
sinkertainen etuajo-oikeutettuihin nähden. 

Väistämisvelvollisuutta osoittavien kolmioiden asettaminen sivukaduille näytti lisäävän 
etenkin henkilö- ja pakettiautojen nopeuksia kokoojakadulla. Ero liittymäparien sisällä tasa- 
arvoisen ja etuajo-oikeutetun välillä oli selvä, noin 4 km/h. Koska liittymät kuitenkin poik-
kesivat toisistaan muiltakin ominaisuuksiltaan kuin etuajo-oikeusjärjestelyiltään, ei ole 
varmaa, että cm. ero olisi kokonaan aiheutunut etuajo-oikeusjäijestelyistä. Etuajo-oikeutettua 
kokoojakatua ajavat eivät myöskään näyttäneet alentavan nopeuttaan liittymää lähestyessään 
läheskään siinä määrin kuin lähestyessään tasa-arvoista liittymää. 

Kärkikolmioiden asettaminen sivukaduille vaikutti myös jalankulkijan ja kokoojakatua pitkin 
ajavan auton kuljettaja välisiin vuorovaikutustilanteisiin ja niiden ratkaisuihin. Tasa-arvoisis-
sa liittymissä ko. tilanteista noin 19 %:ssa kuljettaja jarrutti tai väisti. Vastaava osuus etu-
ajo-oikeutetuissa liittymissä oli keskimäärin vain 6 %. Eroon vaikuttavat ilmeisesti etuajo-
oikeutettua kokoojakatua ajavan kuljettajan tasa-arvoisiin katuihin nähden korkeampi no-
peustaso ja mandollinen huonompi tarkkaavaisuus. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

• 	6. 	Leden, L., Effekt av gatuutformning och regiering i t.ätort.. Inledande studie 
främst av biHsternas trafiksäkerhet. VTT' meddelanden 828, E.sbo 

J ii k a i s ua i k a 
	1988 
	 KicTi : 	 ruotsi 	1 Sivuja : 	45 

Tiivitelmä 

Autoilijan onnettomuusriski liittymässä kasvaa liittymään tulevan liikennevirran nopeus-
rajoituksen ja sivutien liikenneosuuden mukana. Ajokaistojen lukumääärän kasvu lisää 
onnettomuuksia. 

Väistämisvelvollisen liittymän onnettomuusriski on suurempi kuin tasa-arvoisen, kun sivu- 
tien osuus liikenteestä ylittää 25 % (kuvat 1 ja 2). 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

7. 	Risiko i vegkryss. Dokumentarsjon rapport. SINTEF rapport STF 63 A 
86011, Trondheim 

Julkaisuaika :1986 	 Kieli : 	tanska 	 Sivuja : 	30 

Tiivis te 

Tutkimuksessa oli mukana 265 liittymää, joista 80 %:ssa oli osoitettu väistämisvelvoilisuus 
liikennemerkein. 

Aineiston perusteella ohjaustavan valinnassa tulee erityisesti kiinnittää huomiota liit-
tymätyyppiin ja sivusuunnan liikennemäärän osuuteen. 

Sivusuunnan liikennemäärän ollessa suuri tasa—arvoiset liittymät ovat selvästi turvallisempia 
kuin liittymät, joissa väistämisvelvollisuus on osoitettu. T—liittymissä erot ovat pienemmät 
kuin X—liittymissä. 

Stop—merkillä varustetuissa liittymissä sattuu enemmän onnettomuuksia kuin kärkikolmiolla 
varustetuissa liittymissä. Kärkikolmion korvaaminen stop—merkillä voi kuitenkin alentaa 
onnettomuusriskiä vaarallisissa liittymissä 40 - 50 %. 

r 
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1djä ja tuirn 

8. 	Viatek Oy, Tutkimus etuajo—oikeusjärjestelyjen liikenneturvallisuudesta, 
HKSV, julkaisu LB 5/86, Helsinki 

Julkaisuaika 	1986 	 I(iCIi : 	 suomi 	Sivuja : 	37 

Tiivistelmä 

Tutkimuksen 	tarkoituksena 	oli 	selvittää, 	mitä 	vaikutuksia 	käytetyillä 	etuajo- 
oikeusjärjestelyillä on ollut liikenneturvallisuuteen. Tutkimuskohteena oli Helsingin csikau-
punkialueiden 2. luokan pääkatu— ja kokoojajatuverkko. 

Tutkimus tehtiin kandessa vaiheessa. Tutkimuksen 1 vaiheessa selvitettiin onnettomuustilan-
teen muutosta osalla katuja, joilla etuajo—oikeusjärjestely on tehty vuosina 1979-1983. 

Tutkimuksen II vaiheessa tarkasteltiin onnettomuustilannetta niillä kaduilla, joihin liittyvät 
sivukadut on merkitty väistämisvelvollisiksi, ja vastaavasti onnettomuustilannetta niillä 
kaduilla, joilla etuajo—oikeusjärjestelyjä ei ole tehty. 

Ennen/jälkeen —tutkimuksen aineistossa onnettomuusaste laski lievästi etuajojärjestelyjen 
jälkeen. Onnettomuusaste kasvoi katuosuuksilla ja laski liittymissä. Risteämisonnettomuudet 
ja kääntyvien peräänajot vähcnivät, kun taas tieltäsuistumiset ja suoraan ajavien peräänajot 
lisääntyivät. 

Koko tutkiinusaineiston osalta tulokset osoittavat, että onnettomuusaste on tasa—arvoisilla 
pää— ja kokoojakaduilla merkitsevästi suurempi kuin niillä kaduilla, joilla on kärkikolmio. 

Liittymäonnettomuuksissa ei tilastollisesti merkitseviä eroja ollut. Nelihaaraisissa liittymissä 
erot olivat hieman suurempia kuin koirnihaaraisissa. 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan arvioida, että etuajo—oikeusjärjestelyillä voidaan 
parantaa liikenneturvallisuutta kaduilla, joilla onnettomuusasteet ja —tiheydet ovat suuria ja 
joilla onnettomuudet keskittyvät liittymiin. Etuajotoimenpiteet olisi kohdistettava sellaisille 
kaduille, joilla katuosaonnettomuksien lukumäärän ei voida olettaa nousevan. Järjestelyjä 
toteutettaessa tulee varmistaa, että mandollisesti kasvavista ajonopeuksista ci ole haittaa 
kevyelle liikenteelle ja maankäytön kytkennöille. Etuajo—oikeusjärjestelyjen yhteydessä tulisi 
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C. LIITFYMIEN PARANTAMINEN 

9. 
LIITTYMÄN KANAVOINTI 
VÄISTÖTI IA 
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Yleisten tcidcn onnettomuuksista n. 35 % tapahtuu liittymissä. 

Liittymän kanavoinnilla pyritään ohjaamaan liikennevirtoja ja 
erottamaan niitä toisistaan. Kanavointi parantaa myös liittymän 
havaittavuutta kauempaa tieltä. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Täyskanavointi vähentää onnettomuusriskiä X-Iiittyniissä 
20 - 40 % ja T-liittymissä 0 - 10 %. Valo-ohjatuissa liit-
tymissä vaikutus on 10 - 20 %. 

Tutkimustulokset pääticn kanavoinnin vaikutuksista vaihtelevat. 

Paatien vasemmalle kääntyvien kaista vähentää peräänajo-
onncttomuuksia 30 - 40 %, mutta muut vakavammat onnct-
tomuudet yleensä lisääntyvät. Liittyniissä, joiden pääasiallisena 
ongelmana ovat olleet risteämistilanteet, kanavoinnin on todettu 
jopa huonontavan liikenneturvallisuutta. 

Vasemmalle kääntyvicn kaistan toteuttaminen ajoratamaalauksin 
taajamien ulkopuolella vähentää onnettomuuksia T-liittyniissä 15 
- 30 %. X-liittymissä ei vastaavaa vaikutusta todettu. 

Piiatien oikealle kiiäntyvicn kaista ci vaikuta oleellisesti liiken-
ncturvallisuutccn. 
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Sivutien kanavointi vähentää onncttomuuksja n. 10 %. Kcs-
kisaarckc on käyttökelpoisin taajamissa tai taajamien reuna—alu-
eilla, missä se helpottaa kevyen liikentccn kadunylitystä. 

Väistötilan rakentaminen vähentää onnettomuuksia 20 - 30 %. 

KUSTANNUKSET 

Vuodcn 1989 hintatasossa väistötila maksaa 30.000 ... 70.000 mk, 
kääntymiskaista ajoratamaalauksin 110.000 ... 200.000 mk, kään-
tymiskaista korokkcclla 225.000 ...464.000 mk ja liittymän kana-
vointj 500.000 ... 850.000 mk. 

. 

. 



C. LIITIYMIEN PARANTAMINEN 

9. 
LII1TYMÄN KANAVOINTI 
VAISTÖTILA 

Liittymän kanavoinnilla pyritään ohjaamaan liikennevirtoja ja 
erottamaan niitä toisistaan. Kanavointi parantaa myös liitymän 
havaittavuutta kauempaa tieltä. 

Kanavointi voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla: 

- 	täyskanavointi, pää- ja sivutiet kanavoidaan 
- 	päätien vasemmalle kääntyvien kaista tai väistötila 
- 	päätien oikealle kääntyvien kaista, ja 
- 	sivutien kanavointi 

Kanavointi voidaan tehdä reunakivellisiä korokkeita tai ajorata-
merkintöjä käyttäen. 

ONGELMAN KUVAUS 

Vuonna 1984 tapahtui Suomen yleisillä teillä erilaisissa liit-
tymissä 4818 poliisin ilmoittamaa onnettomuutta, joka on noin 35 
% kaikista onnettomuuksista. Liittymissä tapahtui eniten risteä-
mis-ja kääntymisonnettomuuksia /3/. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

. 	 Tutkimustulokset täyskanavoinnin vaikutuksista Ovat ristiriitaisia; 
Useissa tutkimuksissa on käytetty kehittymättömiä tutkimus- 
menetelmiä, eikä olosuhteita ole yksilöity riittävän tarkasti. 

Ruotsalaisten tutkimusten mukaan täyskanavoinnin vaikutus on 
suunnilleen sama kuin pää- tai sivutien kanavoinnin. T-liit-
tymissä toimenpide vaikuttaa vähän tai ei ollenkaan ja X-liit-
tymissä vaikutus on 20 - 40 %. Valo-ohjatuissa liittymissä 
vaikutus on 10 - 20 % /10/. 

Tutkimustulokset päätien kanavoinnin vaikutuksesta X-liittymissä 
vaihtelevat 0 - 80 %:iin. Tutkimukset, joissa on huomioitu nk. 
regressiovaikutus (hyvä luotettavuus), Ovat saaneet kanavoinnin 
vajkutuksiksj 10 - 35 % /10/. 

Päätien vasemmalle kääntyvien kaista ehkäisee peräänajo-onnet-
tomuuksia 30 - 40 %, mutta muut vakavammat onnettomuudet 

• 	
lisääntyvät /13/. 
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Suomalaisen tutkimuksen mukaan pääsuunnan kanavoinnin ei 
ennen- ja jälkeen -vertailuissa havaittu parantavan liikenteen 
turvallisuutta tarkasteluliittymissä, joiden pääasiallisena ongel-
mana olivat risteämistilanteet. Tutkimus antoi jopa joitakin viit-
teitä siitä, että kanavointi voi juuri risteämistilanteiden osalta 
huonontaa liikenneturvallisuutta. Tämän katsottiin aiheutuvan 
pääsuunnassa suoraan ajavien kohonneesta nopeustasosta, käänty-
vien kaistalla olevien autojen muodostamista näkemäkatveista ja 
sivutieltä tulevien autojen ylitettävän liittymäalueen levenemisestä 
kanavoinnin seurauksena /14/. 

Vasemmalle kääntyvien kaistan toteuttamisesta ajoratamaalauksin 
taajamien ulkopuolella on saatu hyviä kokemuksia. Onnet- 
tomuudet valaistussa T-liittymässä vähenivät 20 - 30 % ja va- 

• laisemattomassa T-liittymässä 15 - 20 %. Reunakivellä muo-
dostettu vasemmalle kääntyvien kaista vähensi onnettomuuksia 
vain vähän tai ei ollenkaan /13/. 

Väistötilan vaikutus on hieman pienempi kuin vasemmalle kään-
tymiskaistan /3/. 

Sivutien kanavoinnin on todettu vähentävän onnettomuuksia X- 
liittymissä 40 - 60 %. Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole huomi-
oitu nk. regressiovaikutusta. Regressiovaikutuksen huomioiminen 
alentaa vaikutusprosentteja huomattavasti /10/. 

Ruotsalaisten tutkimusten mukaan sivusuunnan kanavointi T-liit-
tymissä ei vähennä onnettomuuksia ja X-liittymissäkin onnet-
tomuudet vähenevät vain n. 10 % /13/. 

Päätien oikealle kääntyvien kaistalla ei ole tuntuvaa vaikutusta 
onnettomuusmääriin, koska se vaikuttaa lähinnä niihin liiken-
nevirtoihin, joiden onnettomuusriski liittymissä on vähäinen /8/. 

KUSTANNUKSET 

. 

	

Vuoden 1989 hintatasossa väistötila maksaa 30.000 ... 70.000 mk, 
kääntymiskaista ajoratamaalauksin 110.000 ... 200.000 mk, kään-
tymiskaista korokkeella 225.000 ... 464.000 mk ja liittymän ka-
navointi 500.000 ... 850.000 mk /14/. 

. 
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C. LLITFYMIEN PARANTAMINEN 

9. 
LIITFYMÄN KANAVOINTI 
VÄISTÖTILA 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

. 

2. 	 Yleisten teiden tasoliittymien liikenneturvallisuus. TVH 741977. 
Helsinki 1980 

Julkalsuaika : 1980 Kieli : 	suomi Sivuja 	27 + 4 

Tiivistelmä 

Päätien 	kanavointi vähentää nelihaaraliittymän 	onnettomuuksia 29 	% 	nopeusrajoituksen 
ollessa 50 km/h tai 60 km/h ja 47 % nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h. 

Päätien kanavointi vähentää kolmihaaraliittymän onnettomuuksia 23 %. 

Päätien kanavointi vähentää eniten 	liittymään päätieltä 	tulevien välisiä 	yhteenajoja. 

Sivutien 	liikennesaareke 	vähentää 	40 	% 	kolmihaaraliittymien 	ja 26 	% 	nelihaaraliittymien 
onnettomuuksista, joissa vähintään yksi 	osallinen 	tulee 	liittymään sivutieltä. 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 
	 Valta- ja kantateiden tasoliittymien turvallisuus. TVH 741941. 

Helsinki 1982 

Julkaisuaika : 	1982 	1 Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 

Tiivistelmä 

Liittymissä toteutettujen parantamistoimenpiteiden vaikutukset turvallisuuteen saadaan 
varmimmin selville ennen/jälkeen_tutkimusten avulla. Tämän työn yhteydessä . seivitettiin 
kanavoinnin vaikutuksia vuosina 1970-78 kanavoitujen 109 liittymän tietoja analysoimalla. 
Onnettomuusaste on kanavoinnin vaikutuksesta pienentynyt sekä T- että X-liittymissä lähes 
nLJoleen. Tämä aiheutuu suurimmalta osin peräänajo_onnettomuukSien noin 80 % vähene- 

mästä. 

Valta- ja kantateillä sijaitsevien yleisten teiden liittymien turvallisuutta ja turvallisuuden 
riippuvuutta eri tekijöistä, kuten liikennemääräStä, liittymätyypistä ja -muodosta on selvi-
tetty noin 1 500 liittymän onnettomuus- ja liittymäkohtaisia tietoja analysoimalla. Työssä 
on tarkasteltu erikseen kanavoituja ja kanavoimattomia T- ja nelihaaraliittymiä. Tarkaste-
lussa olleiden nelihaaraliittymien määrä on noin 600, joista noin 90 on kanavoitu. T-liit-
tymiä oli tarkastelussa mukaan noin 900 ja näistä noin 50 on kanavoitu. Kanavoidulla liit-
tymällä on tutkimuksessa tarkoitettu liittymää, johon on rakennettu kääntymiskaistat pää- 
suunnalta vasemmalle kääntyville. 

T-liittymissä vuotuiset orinettomuuskustannukSet ovat kanavoinnin vaikutuksesta pienenty-
neet noin puoleen. Nelihaaraliittymissä onnettomuuskustannuSten vähenemä sen sijaan on 
ollut vain noin 20 % kanavointia edeltäneistä onnettomuuskustannukSista. Tämä aiheutuu 
pääosin seurauksUtaan peräänajo-onnettomuuksia vakavampien risteämisonnettomuuksien 
lisääntymisestä. Kanavoinnilla saavutetut vuotuiset onnettomuuskustannuSSäästöt ovat noin 
10-15 % kanavoinnin toteuttamiskustannukSiSta sekä T- että nelihaaraliittymiSsä. 

Ennen/jälkeen-tarkastelussa olleiden liittymien onnettomuusaste ennen kanavoinnin suoritta-
mista on ollut noin 1,5-kertainen nykyisiin kanavoimattomiin vastaavan sivutien liikenne- 
määrän omaaviin liittymiin verrattuna. Tämä ja suhteellisen pienet onnettomuuskuStannuS 
säästöt huomioon ottaen voidaan todeta, ettei nykyhetken mukaisten kääntymiskaistojen 
rakentamista valta- ja kantatieverkolla esiintyvien yleisten teiden liittymiin yleispätevänä 
toimenpiteenä voida yleensä pitää pelkästään liikenneturvallisuuden perusteella taloudelli- 

sesti kannattavana. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. 	 T-liittymien liikenneturvallisUUs. TVH 741989. Helsinki 1978 

Julkaisuaika : 	 1978 	Ki&l : 	suomi 	 Sivuja 	15 

Tiivistelmä 

Tutkimuksen päätavoitteena oli väistötilalla varustetun liittymiin käyttäedellytysten selvit- 
täminen sekä vertailu kääntymiskaistalla varustettuun liittymään ja liittymäiin ilman lisä- 

kaistoja. 

Tutkimusaineiston muodostivat 21 viiistöt.ilalla varustettua liittymää, 16 kääntymiskaistalla 
vasemmalle varustettua liittymää ja 52 liittymiiä ilman väistötilaa tai käntymiskaistaa 
vasemmalle. Näistä liittymistä selvitettiin onnettomuusmäärät tyypeittäin, liikennemäärät, 
mitoitukseen ja liittymäympäristöön liittyvät seikat. 

Liittymässä, jossa ei ole väistötilaa eikä käiintymiskaistaa vasemmalle, tapahtui 0,57 
onn./liitt./v, väistötilalla varustetussa Iiittyrnissä 0,32 onn./liitt./v ja kääntymiskaistalla 
vasemmalle varustetussa liittymässii 0,68 onn./liitt./v. Kääntymiskaistalla varustetun ii it-
tyrnän suuri onnettomuusmäärä aiheutuu muutamassa liittymässä tapahtuneista lukuisista 
suistumisonnettomuuksista, pääasiassa piicitieluokkaiselta sivutieltä liittymään saavuttaesSa. 
Ilman näitä onnettomuuksia kokonaismäärä on samaa luokkaa kuin väistötilalla varuste-
tuissa liittymissä. Peräänajo-onnettomuuksia päätieltä vasemmalle käännyttäessä tapahtui 
"normaalissa" liittymässä 0,22 onn./liitt./v, väistötilalla varustetussa liittymässä 0,04 
onn./liitt./v ja kääntymiskaistalla varustetussa liittymässä 0,04 onn./liitt./v . Muiden on-
nettomustyyppien määrässä ei ollut merkittäviä eroja eri liittymätyyppien välillä. 

Konfiiktitutkimus suoritettiin 15 liittymässä. Konfliktitutkimuskohteina olleissa väistötilalla 
varustetuissa liittymissä tapahtui 29 % vähemmän peräänajo-onnettomuukSia vasemmalle 
käännyttäessä kuin konfiiktikohteina olleissa "normaaleissa" liittymissä. Vastaavia konflik-
teja tapahtui 59 % vähemmän. Koko aineiston puitteissa tapahtui väistötilalla varustetuissa 
liittymissä 82 % vähemmän peräänajo-onnettomuuksia vasemmalle käännyttäessä kuin "nor- 
maaleissa" liittymissä. 

Kääntymiskaistalla vasemmalle varustetussa liittymässä tapahtui "normaaliin" liittymään 
• verrattuna 86 % vähemmän peräänajo-onnettomuuksia päätieltä vasemmalle käännyttäessä 

ja 94 % vähemmän vastaavanlaisia konfiikteja. Koko aineiston puitteissa kääntymiskaistalla 
varustetuissa liittymissä tapahtui 91 % vähemmän peräänajo-onnettomuuksia "normaaleihin" 
liittymiin verrattuna, joten näiltä osin konfiiktitutkimusta voidaan pitää melko edusta- 

vana. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

5. 	 Selvitys tie- ja liikenneteknillisistä liikenneturvallisuutta 
parantavista toimenpiteistä. TVH 2.358. Helsinki 1974 

Julkaisuaika : 	 1974 	Kieli 	suomi 	 Sivuja 	160 

Tiivistelmä 

Pääsuunnan kanavoinnin on todettu TVH:n tutkimuksissa vähentävän onnettomuuksien 
määriä seuraavasti: 

- 	 kuolemaan johtaneet onnettomuudet 	 67 % 
- 	 loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet 	 46 % 
- 	 omaisuusvahinkoihin johtaneet onnettomuudet 	 27% 

38 % 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

6. 	 Liikennejrjestelyjefl vaikutus ii ikenneturvallisuuteen. Helsingin 
kaupungin kaupunkisuunnitteluv irasto, liikennesuunnitteluosasto. 
Julkaisuja LB:7/84 

1 Julkaisuaika 	 1984 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	48 + 59J 

Tiivistelmä 

Pääsuunnan kanavointi 

Pääsuunnan kanavoinnilla on vähennetty onnettomuuksia 20-90 %. Saarekkeilla on väitetty 
lähinnä peräänajoja (80 %). Rist.eämis- ja kohtaarnisonnettomuudet vöhenivät vain vähän 
tai jopa lisääntyivät, joten ennen-tilanteen onnettomuustyyppijakaumasta voi arvioida t.oi-
menpiteen vaikutuksen. 

Onnettomuuksien väheneminen on ollut suurempaa nelihaaraliittymissä kuin T-liittymissä 
(T-liittymissä on jo alunperin pienempi onnett.omuusriski). Samoin korkeiden nopeuksien 
alueella onnettomuudet vähenivät eniten. Etelä-Suomen yleisten teiden nelihaaraliittymissä 
50 ja 60 km/h rajoitusalueilla onnettomuudet vähenivät vajaa 30 % ja 80 km/h alueilla 
vajaa 50 %. Tästä seuraa luonnollisesti, että vakavat onnettomuudet vähenivät eniten: 
TVH:n tutkimusten mukaan kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenevät vajaa 70 %, 
loukkaantumiseen johtaneet vajaa 50 % ja omaisuusvahinkoon johtaneet vajaa 30 %. 

Sivutien kanavointi 

Sivutien kanavoinnilla on suurin vaikutus risteämisonnettomuuksiin. Vaikutus onnettomuuk-
sien vähenemiseen on selvin X-liittymissä, teräväkulmaisissa T-liittymissä ja kun sivutien 
liikennemäärä on suuri. Eri tutkimusten tulokset sivutien kanavoinnin vaikutuksesta vaihte-
levat suuresti: (+ 327...) + 5 ... - 54 %. Todennäköisesti myös olosuhteissa oli eroja. 

Sivutien kanavointi vaikuttaa selvästi enemmän autojen välisiin onnettomuuksiin kuin on-
nettomuuksiin, joihin on osallistunut kevyttä liikennettä. Lisäksi kanavointi lieventää on-
nettomuuksien vakavuusastetta. 

Sivutien kanavoinnilla on erilainen vaikutus X- tai T-liittymissä. X-liittymissä onnettomuu-
det vähenevät noin 50 % ja vaikutus on sitä tehokkaampi mitä suurempi sivutien liikenne- 
määrä on. T-liittymissä vaikutus on noin 5-10 %. 

Täyskanavointi 

Täyskanavointi vähentää onnettomuuksia saman verran kuin sivutien kanavointi. Täyskana-
vointia tulisi käyttää silloin, kun suuri osa onnettomuuksista tapahtuu päätieltä vasemmalle 
käännyttäessä, varsinkin, jos ne ovat peräänajoja. 

Jos risteyksessä on liikennevalo-ohjaus, alentaa kanavointi onnettomuusmääriä noin 
10-20 %. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

7. 
Matti Kivelä, Sulevi Lyly. Tien ominaisuuksien vaikutus liikenne- 

turvallisuuteen. TKK. Otaniemi. 

Julkaisuaika 
	

1973 	Kieli 	 suomi 
	 Sivuja : 	66 

Tiivistelmä 

Tvh:n selvityksen mukaan liittymien kanavointi vähensi onnettomuusmääriä 45 %. Selvitys 

koski 54 liittymää, joissa oli tapahtunut 127 onnettomuutta kanavointia edeltävänä tarkas-
telujaksona ja 70 onnett.omuutta kanavoinnin jälkeiscni tarkastelujaksona. Onnettomuus- 
tilanteista vähenivät eniten kanavoidussa pädsuunflasSa vawnmalle kaäntyvien ja samaan 
suuntaan suoraan ajavien väliset kolarit (97 %). 

Statens Väginstitutin tutkimusten mukaan ohitustiheys on suunnilleen sama liittymien koh- 
dalla kuin niiden ulkopuolellakin. Ohituksia voidaan vähentää liittyrnien (lähinnä päätien) 

k ana voi nn iii a. 

Tekijä jatutkimuksen nimi 

Underlag för driftplanering. Del 4. Effekter. Förbttringstgärder 
Statens Vägverk 

1 Julkaisuaika 	 1983 	Kieli : 	ruotsi 	 Sivuja 	97 

Tiivistelmä 

Kanavointi voidaan tehdä kolmella eri tavalla: 

1. Vasemmalle kääntyvien kaista pääsuunnalle 
2. Oikealle kääntyvien kaista pääsuunnalle ja 
3. Keskikoroke sivusuunnalle. 

Vasemmalle kääntyvien kai3ta näyttää vähentävän vasemmalle kääntyvien onnettomuuksia, 
mutta samalla lisäävän suoraan ajavien yksittaisonnettomuuksia. Toimenpiteen arvioidaan 
vähentävän kaikkia onnettomuuksia 10-15 %. 

Oikealle kääntyvien kaistalla ei arvioida olevan vaikutusta onnettomuuksiin, koska sitä 
käyttävien onnettomuuksia sattuu niin vähän. 

Sivusuunnaji keskikorokkeen arvioidaan vähentävän onnettomuuksia 10 %. Vaikutus X-liitty-
missä on suurempi kuin T-liittymissä. Muunmaalaisissa tutkimuksissa on vaikutus arvioitu 
huomattavasti suuremmaksi, jopa 50 %:ksi. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

9. 	 Emma-raportti 7. Kisikirja. Pohjoismaiden ministerineuvosto. 
Trondheim 

Julkaisuaika : 	 1982 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	
^ 22 

Tiivistelmä 

Päätien kanavointi vähentää peränajo-onnettomuuksia 80 %. Onnettomuuksien kokonais-
märin vaikutus on pienempi. 

Sivutien kanavointi vähentää onnettomuuksia X-liittymissä noin 50 % ja T-liitymissä vain 
5-10 %. Vaikutus on suurin ristämisonnettomuuksiin. Kanavointi näyttää lieventvän onnet-
tomuuksien vakavuusastetta. 

Täyskanavointi vähentää onnettomuuksia X-liittymissä noin 50 % ja T-liittymissä noin 
10 %. 

Turvallisuuden kannalta siis liittymän sivutien kanavointi on samanarvoinen toimenpide kuin 
täyskanavointi. 

. 
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Tekij1 ja tutkimuksen nimi 

. 

	

10. 	Utkast til reviderte kapitier om vegutforming og vegutstyr, Arbeidsdokument 
av 28.6.1988. Transportökonomisk institutt, Oslo. Julkaisematon 

JuIkaisuaika : 	 norja 	Sivuja : 	138 

Tiivistelmä 

Pohjoismaiset tutkimustulokset sivutien kanavoinnista T-liittymässä ovat ristiriitaisia. Kana-
voinnin vaikutukseksi on arvioitu 5 - 10 %. Useimmat tutkimukset on kuitenkin tehty 
erittäin onnettomuusalttiissa liittymissä. 

X-liittymissä sivutien kanavointi vähentää onnettomuuksia 40 - 60 %. Myös nämä luvut 
perustuvat tutkimuksiin, joissa liittymän onnettomuusalttiutta ei ole huomioitu. Uudemmissa 
tutkimuksissa on selvitetty tämän nk. regressiovaikutuksen merkitystä ja todettu, että todel-
liset vaikutusprosentit ovat huomattavasti pienempiä. 

• 	Päätien kanavointi T-liittymissä, kun pääsuunnan vasemmalle kääntyvien kaista on muodos- 
tettu reunakivestä, vaikuttaa vähän tai ei ollenkaan onnettomuuksien määrään. Maalattujen 
sulkupintojen vaikutus on jonkin verran parempi. Englantilaisen tutkimuksen mukaan onnet-
tomuusvähencmä taajaman ulkopuolella saattaa olla 28 %. Ruotsalaisten tutkimusten mukaan 
täyskanavointi, kun pääsumman vasemmalle kääntyvien kaistat on toteutettu ajoratamaalauk-
sin, vähentää onnettomuuksia T-liittymissä taajaman ulkopuolella 35 - 39 %. 

Tutkimustulokset päätien kanavoinnin vaikutuksesta X-liittymissä vaihtelevat 0 - 80 %:iin. 
Tutkimukset, jotka ovat huomioineet regressiovaikutuksen, ovat saaneet kanavoinnin vaiku-
tuksiksi 10 - 35 %. 

Täyskanavointi on vähiten tutkittu vaihtoehto. Ruotsalaisten tutkimusten mukaan täyskana-
voinnin vaikutus on suunnilleen sama kuin pää- tai sivutien kanavoinnin. T-liittymissä 
toimenpide vaikuttaa vähän tai ei ollenkaan ja X-liittymissä vaikutus on 20 - 40 %. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

11. Angelägenhetsbedömning av vg- och gatubyggnadsobjekt. Del 3. 
Effektkatalog. Statens vägverk 

	

Julkalsualka 	 1981 	Kieli : 	ruotsi 	 j Sivuja : 	34 

Tiivistelmä 

Taajamissa keskikoroke ja vasemmalle kääntyvien kaista vähentävät onnettomuusastetta 
30 %. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan peräänajot vähenevät 85 % ja kääntymisonnetto-
muudet 35 %. 

Taajamien ulkopuolella aivutien kanavointi näyttää vähentävän eräiden tutkimusten mukaan 
onnettomuuksia jopa 70 %. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan sillä ei juurikaan ole vaiku-
tusta onnettomuuksien määrään. Koska oikealle kääntyvien onnettomuuksien määrä on 
hyvin pieni, ei oikealle kääntyvien kaistalla ole juurikaan vaikutusta kaikkien onnettomuuk-
sien määrään. Vasemmalle kääntyvien kaistan onnettomuuksia vähentävä vaikutus voidaan 
arvioida noin 10 %;ksi. Eräissä tapauksissa vaikutus voi olla suurempikin. 

Tekijä Ja tutkimuksen nimi 

12. Effektkatalog. Sikkerhedmaessig effekt af vej tekniske foranstal t-
ninger. Vejdlrektoratet 1980 

	

1 Julkaisuaika 	1980 	Kieli : 	tanska 	 Sivuja 	17 

Tiivistelmä 

Vasemmalle kääntyvien kaista vähentää onnettomuuksia 30-60 %. Peräänajo-onnettomuuk-
sien voidaan odottaa vähenevän 50-85 %. 

Sivusuunnan kanavointi ei yleensä vähennä onnettomuuksia. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

	

13. 	Brude, U., Larsson, J., Faktorer som för korsningar pAverkar anta! olyckor, 
olyckskvot och skadeföljd - olyckskostnad. VTI PM den 21.6.1984. Rev 
den 27.10.1986 

Julkaisuaika 	1986 	 Kieli 	 ruotsi 	 Sivuja : 	14 

Tiivitelmä 

Kanavoinnin vaikutukset ovat vielä paljolti epäselviä. 

Tutkimusten mukaan sivusuunnan kanavointi ei T-liittymissä vähennä onnettomuuksia ja X-
liittymissäkin onnettomuusmäärä vähenee vain n. 10 %. 

. 

	

Vasemmalle kääntyvien kaista vähentää peräänajo-onnettomuuksia, mutta muut vakavammat 
onnettomuudet lisääntyvät. 

Sivutien keskisaareke on käyttökelpoisin taajamissa tai taajamien reuna-alueilla, jossa se 

. 

	 helpottaa kevyen liikenteen kadunylitystä. 

Viimeisimpien tutkimusten mukaan pitäisi vasemmalle kääntyvien kaistat taajaman ulkopuo-
lella sijaitsevissa T-liittymissä toteuttaa ajoratamaalauksin. Toimenpide on vähentänyt 
onnettomuuksia n. 20 %. X-liittymissä samaa vaikutusta ei ole voitu osoittaa. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

14. 	Kulmala, R., Kanavoitujen lilttymien turvallisuus. Konfiiktitutkimus kuudessa 
maantieliittymässä. Vii'. Tiedotteita 1011. Espoo 1989. 

1 Juikaisuiika : 	J Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	74 

Tiivis telmä 

Tutkimuksessa sclvitettiin pääsuunnan kanavoinnin vaikutuksia liikenteen turvallisuuteen 
kolmessa maantieliittymässä ennen- ja jälkeen-tarkasteluna sekä analysoitiin kolmen jo 
aiemmin kanavoidun maanticliittymän turvallisuutta konfliktimeneteliiiän avulla. 

Pääsuunnan kanavoinnin ci ennen- ja jälkeen-vertailussa havaittu parantavan liikenteen 
turvallisuutta tarkasteluliittymissä, joiden pääasiallisena ongelmana olivat risteämistilanteet. 
Tutkimus antoi jopa joitakin viitteitä siitä, että kanavointi voi juuri risteämistilanteiden 
osalta huonontaa liikenneturvallisuutta. Tämän katsottiin aiheutuvan pääsuunnassa suoraan 
ajavien kohonneesta nopeustasosta, kääntyvien kaistalla olevien autojen muodostamista 
näkemäkatveista ja sivutieltä tulevien autojen ylitettävän liittymäalueen levenemisestä kana-
voinnin seurauksena. 

Konfiiktimittauksissa tulivat selvästi ilmi raskaan liikenteen vaikeudet liittymissä etenkin 
silloin, kun ne joutuvat lähtemään pysähdyksistä ylämäkeen. 

Kevyen liikenteen turvallisuutta voitiin tutkimusliittymissä tarkastella vain pyöräilijöiden ja 
mopojen osalta, sillä jalankulkijoiden määrä oli erittäin vähäinen. Sivutien suojatietä pitkin 
ylittävällä kevyen liikenteen väylällä havaittiin useita vaaratilanteita niissä kandessa liit-
tymässä, joissa tällainen ratkaisu oli toteutettu. Kyseisissä liittymissä sivutiellä odotti usein 
kaksi autoa rinnakkain, jolloin viereisen auton aiheuttama näkemäkatve aiheutti vaaratilan-
teita pyöräilijöiden ajaessa sivutien yli. Tutkituissa vilkkaissa ja laajoissa liittymissä autoilijat 
liian usein kiinnittivät huomionsa kokonaan pääsuunnan autojen seuraamiseen ja havaitsijat 
pyöräilijän liian myöhään. 

. 

. 

. 

. 



Tckij ja tutkimukscn nimi 

. 

15. 	Risikö 1 vegkryss. Dokumentasjonrapport. SINTEF rapport 
STF 63 A 86011. Trondhelm 

JulkaisuQika 	1986 	 Kieli 	 tanska 	Sivuja : 	30 

Tiivi5t&mi 

Raportissa oli tutkittu 265:ta etuajo—oikeutettua ja tasa—arvoista liittymää. 

Tulokset osoittivat onnettomuusriskin olevan yhtä suuri sekä kanavoiduissa että kanavoimat-
tornissa liittymissä. Ennen - jälkeen tutkimuksen perusteella liittymän kanavoinnin arveltiin 

. 

	 vähentävän onnettomuuksia X—liittymissä 50 % ja T—liittymissä 5 - 10 %. 

1 

. 

. 



C. LIITFYMIEN PARANTAMINEN 

10. 
LIITFYMÄN PORRASTAMINEN 

Nelihaaraliittymä (X-liittymä) voidaan muuttaa kandeksi kol-
mihaaraliittymäksi (T-liittymäksi). Porrastaminen voidaan tehdä 
oikeaan ( ) tai vasempaan ( 1  )• 

Eri liikennevirtojen välisiä mandollisia konfiiktipisteitä on X-liit-
tymässä 32 ja T-liittymässä 9 kpl. Useiden tutkimusten mukaan 
T-liittymän onnettomuusaste on vain 1/4 - 1/2 X-liittymän 
onnettomuusasteesta. Onnettomuusaste-ero on erityisen selvä, 
kun päätien nopeudet tai sivutien liikennemäärät ovat suuria. 
Onnettomuudet X-liittymissä Ovat yleensä T-liittymien onnet-
tomuuksia vakavampia /4/. 

HÄIRIÖPISTEITÄ 

9 kpl 

VMKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Toimenpiteen hyödyt 

Nelihaaraisen liittymän porrastaminen kandeksi T-liittymäksi vä-
hentää tanskalaisen tutkimuksen mukaan onnettomuusriskiä 25%. 

S Ruotsalaisten tutkimusten mukaan 4-haaral i ittymän porras- 
tammen vähentää onnettomuuksia 0 - 50 %. 

Porrastamisen toteuttamistavasta eli T-liittymien järj estyksestä on 
olemassa erilaisia käsityksiä. Maaseudulla suurilla ajonopeuksilla 
päätieltä vasemmalle kääntyminen on ii ittymätoiminnoista vaaral - 
lisin. Taajamissa (alhaiset nopeudet, suuret liikennemäärät) on 
hankalinta liittyä vasemmalle päävirtaan. Viimeisimmän ruot-
salaisen tutkimuksen mukaan porrastaminen tulisi tehdä maaseu-
dulla vasemmalle ja taajamissa oikealle. Porrastaminen Onnistuu 
parhaiten, kun sivutien liikennernäärän osuus on alle 10 % ja 
liittymät rakennetaan alle 300 m:n etäisyydcllc toisistaan. 

. 

. 

. 



T&mcipteen haitat 

. 

Taajama-alueilla on liittymän porrastarninen usein vaikeaa j 
kallista tilanpuutteen vuoksi. 

KUSTANNUKSET 

Liittymän porrastaminen maksaa n. 1 Mmk vuoden 1989 hin-
tatasossa. 

. 
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. 
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10.
 LIITTYMÄN PORRASTAMINEN 

KIRJALLISUUSLUETF ELO 

Referoidut 

1. Valta- ja kantateiden tasoliittymien turvallisuus. TVH 741941. Helsinki 1982. 

2. Yleisten teiden tasoliittymien turvallisuus. TVH 741977. Helsinki 1982. 

3. Selvitys tie- ja liikenneteknillisistä liikenneturvallisuutta parantavista toimen-
piteistä. TVH 2.358. Helsinki 1974. 

4. Liikennejärjestelyjen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Helsingin kaupungin kau-
punkisuunnitteluvirasto, Liikennesuunnitteluosasto. Julkaisuja LB : 7/84. Hel-
sinki 1984. 

5. Matti Kivelä, Sulevi Lyly, Tien ominaisuuksien vaikutus liikenneturvallisuuteen. 
TKK. Otaniemi 1978. 

6. Underlag för dnftplaneringen. Del 4. Effekter. Förbättringstgärder. Statens 
vägverk. Borlänge 1983. 

7. Angelegenhetsbedömning av väg- och gatubyggnadsobjekt. Del 3. Ef-
fektkatalog. Statens vägverk. Borlänge 1981 

8. Brude, U., Larsson, J., Faktorer som för korsningar pAverkar antal olyckor, 
olyckskvot och skadeföljd olyckskostnad. Vii PM den 21.6.1984. Rev. den 
27.10.1986. 

9. Brude, U., Larsson J., Förskjutna 3-vägskorsningar pA landsbygd. VTI med-
delande 544. Linköping 1987. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

1. 
	 Valta- ja kantateiden tasoliittymieri turvallisuus. TVH 741941. 

Helsinki 1982 

Julkaisuaika 
	 1982 	1 Kieli : 	suomi 

	
Sivuja : 	37 

Tiivistelmä 

Nelihaaraliittymissä on mandollisia konfiiktipisteitä 32 kpl, kun T-liittymissä vastaava 
mäirä on 9 kpl (kuva). Tämä osaltaan selittää, miksi nelihaaraliittymien onnettomuusaste 
on kaksinkertainen T-liittyrniin verratt.una. 

. 

	

Kun onnettomuudet ovat X-liittymissä T-liittymien onnettomuuksia seurauksiltaan vaka- 
vampia, saattaa X-liittymän hajauttarninen kandeksi T-liittymäksi olla joissain tapauksissa 
liikenneturvallisuuden kannalta perusteltua. Toimenpiteen toteuttamiskelpoisuus riippuu kui-
tenkin liittymän liikennevirroista, erityisesti pöötien suoraan ylittävän liikenteen määrästä. 
Liittymien porrastaminen tulisi hoitaa siten, että päätielle vasemmalle kääntyvien määrä 
tulisi mandollisimman pieneksi. Nelihaaraliittymän porrastaminen voitaisiin usein toteuttaa 
ensimmäisenä vaiheena ennen eritasoliittymän rakentamista. Porrasta:nisen käyttäalueesta 
ei tämän työn perusteella voida kuitenkaan antaa suositusta, vaan se tulisi selvittää erik-
seen. 

. 

. 
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	 Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. 
	 Yleisten teiden tasoliittymien turvallisuus. TVH 741977. 

Helsinki 1980 

Julkaisuaika 
	

1980 	Kieli : 	suomi 
	 Sivuja : 	27 + 4 

Tiivistelmä 

Nelihaaraliittymien keskimääräinen onnettomuusaste (0,45 onn/milj. autoa) on lähes kaksin-
kertainen kolmihaarali ittymi in (0,23 onn/milj. autoa) verrattuna. 

Kolmihaaraliittymien onnettomuusaste on kokonaisliikennemääräStä riippumaton. Nelihaara-
Ii ittymien onnettomuusaste hiukan pienenee kokonaisliikennemäärän kasvaessa. Tämä johtu-
nee vilkasliikenteisten nelihaaraliittymien paremmasta teknisestä tasosta. 

Onnett.omuusaste kasvaa voimakkaasti liittymätyypistä riippumatta sivutien liikennemäärän 
kasvaessa suhteessa päätien liikennemäärään. 

. 

. 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 	 Selvitys tie- ja liikenneteknillisistä liikenneturvallisuutta 
parantavista toimenpiteistä. TVH 2.358. Helsinki 1974 

Julkaisualka : 	 1974 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	160 

Tilvistelmä 

Staffeld (1953) on havainnut, että 4-haaraliittymän onnettomuusaste on 2 kertaa suurempi 
kuin 3-haaraliittymän. Tutkimus käsitti 593 liittymää Minnesotassa, liikennemäärä < 5000 
liittymän läpi kulkenutta ajoneuvoa/vrk (KVL) ja risteilevää liikennettä vähemmän kuin 
10 %. 3-haaraliittymissä liikennemäärä ei vaikuttanut onnettomuusasteeseen. 4-haaraliitty-
missä onnettomuusaste kasvoi suoraviivaisesti 3500 ajon/vrk saakka, minkä jälkeen ei ollut 
havaittavissa selvää yhteyttä. 

Raff (1953) on saanut USA:n maanteillä seuraavia tuloksia: 

Onn./1O milj.ajon.km  

Pimeän ajan 	 rist. liik. < 10 % 	 rist. liik. > 10 % 
liikenne 

3-haaral. 	4-haaral. 	Yht. 	3-haaral. 	4-haaral. 	Yht. 

10---19 % 	 2,8 	 5,1 	 3,5 	13,9 	 18,5 	 15,6 
20---29 % 	 2,2 	 4,0 	 2,9 	5,8 	 8,1 	 6,9 
30---39 % 	 0,9 	 1,9 	 1,1 	4,3 	 5,4 	 4,7 

Yhteensä 	 1,4 	 3,0 	 1,9 	5,7 	 7,5 	 6,5 

Huomattakoon, että onnettomuusaste vähenee pimeän ajan liikenteen osuuden kasvaessa. 
3-haaraliittymä on turvallisempi etenkin risteävän liikenteen ollessa vähäistä. 

Tanner (1953) on mallitutkimuksen avulla osoittanut, että a) vasemmalle porrastettu liitty-
mä (-t--1-) on turvallisempi kuin b) oil<ealle porrastettu liittymä (-'--t-)• Ero oli teo-
reettisesti 40 % (vasemmanpuoleinen liikenne). Tutkittaessa olemassa olevia liittymiä to-
dettiin, että 4-haaraliittymän porrastaminen kandeksi 3-haaraliittymäksi vasemmalle vähen-
si onnettomuuksia 87 % (9 tapausta) ja oikealle 51 % (10 tapausta). 

TVH:n tutkimuksessa todettiin, että kaksipuolinen liittymä on ollut onnettomuustiheyden 
kannalta keskimäärin 3,9 kertaa niin vaarallinen kuin yksipuolinen liittymä. Onnettomuus- 
aste on puolestaan ollut saman tutkimuksen kaksipuolisissa liittymissä noin 2,6-kertainen 
yksipuolisiin liittymiin verrattuna. 

. 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

4. 	
Liikenne jär jestelYjen 	vaikutus 	liikenncturVa11i3uutr'L 	Helsingin 

kaupungin 	koupunkiSUUn11ittelt1vi5t0, 	liikennC3UUflflittelu5t0. 

Julkaisuja LB:7/84 

Julkaisuaika : 	 1984 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja 	 + 59 

Tiivistelmä 

NetihaaraliittYmissä on mandollisia konfiiktipisteitii eri liikennevirtOjefl välillä 32. T-liitty-
missä vastaava määrä on 9. Konfliktipist.eiden miiiirii selittää onnettomuuksien mäirä.i. 
Useiden tutkimusten mukaan onnettomuusaSte T-liittymissä on vain 1/4 - 1/2 nelihaaraliit 
tymän onnettomuusasteesta. Onnettomuusaste-ero on erityisen selvä T-liittymfl hyväksi, 
kun päätien nopeudet tai sivutien liikennernäärät ovat suuria (> 50 km/h; > 15 %). 

X-iiittymän jakaminen kandeksi T-liittymäksi on t.anskalaisen tutkimuksen mukaan vähentä- 
nyt onnettomuusriskiä 25 %. Fnglannin t.ielaborat.Oriofl tutkimuksissa jo 1950-luvulla todet- 

tiin 4-haaraliittyrnän porrastamisen vähentävän onnettomuuksia jopa 85 %. 

T-liittymien avulla voidaan lisäksi jäsentää katuverkko tontti-, kokooja- ja pääkatuihin. 
Olemassaolevien nelihaaraliittymien muut.t.aminefl kandeksi porrastetuksi T-liittymäkSi on 
taajama-alueilla yleensä vaikeata. Liik ennevalo-Ohjaus tulee yleensä halvemmaksi ja johtaa 

liikenneturvalliSUUden kannalta likipitäen samaan tulokseen. Keskusta-alueilla voidaan konf- 
liktipisteitä vähentää myös katuja yksisuuntaistamalia. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

5. Matti Kivel, Sulevi Lyly. Tien ominaisuuksien vaikutus liikenne-
turvailisuuteen. TKK. Otaniemi 

Ju!kaisuaika 
	

1970 	Kieli : 	suomi 
	 Sivuja 

. 

	

Tiivistelmä 

TVH:n tutkimuksen mukaan kaksipuoiist.en liittymien onnettomuusaste on ollut noin 2,6-
kertainen yksipuolisiin verrattuna. 

Minnesotassa (1953) tutkittaessa 593 liittymää havaittiin kaksipuolisen liittymän onnetto-
muusasteen olevan noin kaksinkertainen yksipuoliseen verrattuna. Yksipuolisissa liittymissä 
liikennemäärä ei vaikuttanut onnettomuusasteeseen, kun sen sijaan kaksipuolisissa liitty-
missä onnettomuusaste kasvoi suoraviivaisesti liikennemäärän kasvaessa aina 3500 ajon/vrk 
saakka. 

Suomessa on yleensä pidetty nelihaaraliittymäii kaht.a lähekkäistä T-liittymää parempana 
vaihtoehtona, koska päätien ylittävän liikenteen ei ole haluttu häiritsevän päätien nopeaa 
liikennettä lyhyellä matkalla 

Englannin tielaboratorion tutkimuksissa todettiin jo 1950-luvulla, ett.ä nelihaarali ittymän 
porrastaminen vähensi onnettomuuksia jopa 85 %. 

. 

Koska päätieltä vasemmalle kääntyminen on vaarallisempaa kuin sivutieltä vasemmalle 
kääntyminen, pitäisi porrastettu liittymä rakentaa siten, ett.ä liit.tymän ylittäminen tapah-
tuu päätieltä oikealle kääntyen. . 



Tekijä ja tutkimuksen nirr 

. 

6. 

Julkaisualka 

Tiivistelmä 

Underlacj för driftplaneringen. Del 4. Effekter. Förböttrincjs-
tgarder. Statens vagverk 

1983 	Kieli : 	ruotsi 
	

Sivuja : 	92 

Ruotsalaisten ja tanskalaisten tutkimusten mukaan onnettomuukjen määrä vähenee X-liit-
tymän porrastarnisen ansioista 25 %. 

Ruotsalaisten mukaan porrastaminen pitäisi toteuttaa järjestyksessä 	 kdska vasem- 
. 

	

	malle kääntyminen päätieltä on kaksi kertaa niin vaarallista kuin vasemmalle kääntyminen 
päätielle. 

Sen sijaan eräs englantilainen ja saksalainen tutkimus pitää toista järjestystä parempana, 
koska yo. järjestelyssä sivusuunnan risteävä liikenne risteää pääsuunnan molempien suoraan 
ajavien virtojen kanssa. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

Angelägenhetsbedömning av väg- och gatusbyggnadsobjekt. Del 3. 
Effektkatalog. Statens vägverk 

1 Julkalsualka : 	 1981 	1 Kieli : 	ruotsi 	 Sivuja : 	304 

Tiivisteimä 

Koska T-liittymissä on eri liikennevirtojen välisiä konfiiktipisteitä vain kolme, kun sen 
• 	 sijaan X-liittymissä niitä on 16, on teoreettisesti tarkasteltuna T-liittymä turvallisempi. 

Norjan teknisessä korkeakoulussa tehdyn tutkimuksen mukaan T-liittymän onrettomuusas-
teen ja X-liittymän onnettomussasteen 0,25 - 0,50 suhde on pienimmillään, kun nopeus on 
suuri ja sivuvirrat ovat pieniä. 

Taajamissa X-liittymän muuttaminen kandeksi T-liittymäksi on vaikeaa. Yleensä on hal- 
vempaa asentaa liikennevalot. Liikenneturvallisuudeltaan ovat toimenpiteet melkein saman- 
arvoisia. 

Taajamien ulkopuolella porrastamisen vaikutukseksi on arvioitu 30 %. 

. 



. 

. 

. 
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fl 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

8. Brude, U., Larsson, J., Faktorer som för korsningar pAverkar antal olyckor, 
olyckskvot och skadeföljd - olyckskostnad. VTI PM den 21.6.1984. Rev. 
den 27.10.1986 

Julkaisuaika 	1986 	 f Kioli 	 ruotsi Sivuja 	14 

Tiivi5tclmä 
4-haaraliittymän porrastaminen kandeksi T-liittymäksi kannattaa maaseudulla suorittaa nk. 
vasen - oikea periaatteella (kuva 1), jolloin päätien vasemmalle kääntyvä liikenne ei sekoitu 
sivutien läpi menevän liikenteen kanssa. 

Kuva 1. 	4-haaraliittymän jakaminen kandeksi T-liittymäksi maaseudulla. 

Taajamissa (sivusuunnan liikennemäärä yleensä iso) porrastaminen tulisi suorittaa oikea - 
vasen periaatteelia, jolloin väitetään sivusuuntien vasemmalle kääntyvän liikenteen sekoit- 
tuminen päätien liikennevirtaan T-liittymien välillä (kuva 2). 

Kuva 2. 	4-haaraliittymän jakaminen kandeksi T-liittymäksi taajamassa 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

9. Brude, U., Larsson J., Förskjutna 3-vägskorsningar p 	landsbygd. Vi'! 
meddelande 544. Linköping. 

Julkaisuaika : 	1987 Kieli 	ruotsi Sivuja : 	15 

Tiivitelmä 
Päätettäessä 	4-haaraliittymän 	jakamisesta 	kandeksi 	T-liittymäksi 	tulee 	liikennemäärien 
lisäksi huomioida mm. liikenteen suuntajakauma, iiittymäväiit sekä liikenteen nopeuserot 
päätiellä. Jakaminen kandeksi T-liittymäksi onnistuu parhaiten, kun sivutien liikennemäärän 
osuus 4-haaraliittymässä on > 10 % ja kun T-liittymät rakennetaan alle 300 m:n etäisyydelle 
toisistaan. 

Tutkimuksen 	mukaan 	4-haarali ittymän 	porrastaminen 	kandeksi 	T-liittymäksi 	vähentää 
onnettomuuksia taajaman ulkopuolella 0 - 40 %. 



. 

C. LI1TFYMIEN PARANTAMINEN 

11. 
ERITASOLHfl'YMÄT 

fl 

. 

Eritasoliittymiä käytetään aina moottoriteiden ja usein myös 
moottoriliikenneteiden liittymätyyppinä. Muilla pääteillä eritaso-
liittymiä käytetään turvallisuuden tai toimivuuden perusteella. 
Perusverkossa teiden toiminnallinen luokka ja liikennemäärä 
määrittelevät liittymätyypin. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Suomalaisen tutkimuksen mukaan perusverkon eritasoliittymissä 
tapahtuu keskimäärin 30 - 50 % vähemmän onnettomuuksia kuin 
mitä tapahtuisi samalla paikalla olevassa tasoliittymässä. 

Tasoliittymissä 30 % onnettomuuksista tapahtuu risteävien suo- 
• raan ajavien kesken. Nämä onnettomuudet voidaan eritasoliit-

tymissä välttää. Toiseksi suurin ryhmä tasoliittymissä Ovat kevyen 
liikenteen onnettomuudet (noin 20 %). Niiden osuus eritasoliit-
tymissä on 15 %. 

Eritasoliittymissä 45 % onnettomuuksista tapahtuu sivutien 
ramppiliittymässä ja n. 20 % päätiellä. Yleisin yksittäinen onnet-
tomuustyyppi eritasoliittymissä on rampilta vasemmalle käänty-
vän ja vasemmalta suoraan ajavan välinen onnettomuus 
(n. 20%). 

KUSTANNUKSET 

Eritasoliittymän rakentaminen maksaa keskimäärin 5 - 20 Mmk. 



. 	cli 

11. 
ERrTASOLIITFYMÄT 

KIRJALLISUUSLUEFELO 

Referoidut 

1. Andelin P., Perusverkon eritasoliittymien liikenneturvallisuus. TVH, liiken-
netoimisto. Helsinki 1983. 

2. Kulmala, R., Hyypiä M., Kiihdytyskaistojen vaikutus liikenteen sujuvuuteen 
eritasoliittymissä. VT1', tiedotteita 1. Espoo 1981. 

3. Ristola, T., Onnettomuuksien tapahtumispaikat eritasoliittymissä. Julkaisematon 
muistio. Espoo 1989. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1. 	Andelin, P., Perusverkon eritasoliittymien liikenneturvallisuus. TVH, liiken- 
netoimisto. Helsinki 

1 Julkaisuaika : 1983 	 Kieli : 	 suomi 	Sivuja : 23 

Tiivitclmä 

Tutkimuksen tarkoituksena oli antaa tietoja eritasoliittymissä tapahtuneiden onnettomuuksien 
määrästä ja tyypillisimmistä ominaisuuksista. 

Eritasoliittymien turvallisuutta tarkasteltiin 46 liittymässä vuosina 1977 - 81 tapahtuneiden 
onnettomuuksien perusteella. Vcrtailuaineistona käytettiin yhteensä 33 liittymää, joiden 
paikalle oli suuniteltu eritaosliittymä. Ennen - jälkeen tarkastelu tehtiin kuuden eritasoliit-
tymän osalta. 

Niissä 33 tasoliittymässä, joiden paikalle oli suunniteltu eritasoliittymä, keskimääräinen 
onnettomuustiheys oli 1,35 onnettomuutta vuodessa yhtä liittymää kohti. Tiheys on 50 % 
suurempi kuin rakennettujen eritasoliittymien onnettomuustiheys. Tasoliittymissä kes-
kimääräinen onnettomuusaste oli 0,61 onn./miljoona autoa eli 70 % suurempi kuin eritaso-
liittymissä. 

Perusverkon eritasoliittymien liikenneturvallisuudesta tehtiin seuraavat johtopäätökset: 

- 	perusverkon eritasoliittymien osalta yleisin onnettomuustyyppi on rampilta vasem- 
malle kääntyvän ja vasemmalta tulevan suoraan ajavan väliset onnettomuudet (n. 
20 %). 

- 	yksiramppisissa perusverkon eritasoliittymissä n. 60 % onnettomuuksista tapahtuu 
rampin ja päätien liittymässä. Kaksiramppisissa suuntaisliittymin varustetuissa 
eritasoliittymissä ramppien ja päätien liittymissä tapahtuneiden onnettomuuksien 
osuus on n. 40 %. 

- 	yksiramppisten eritasoliittymien onnettomuusaste ylittää muiden tarkasteltujen 
eritasoliittymien keskimääräisen onnettomuusasteen, kun liittymään saapuva 
kokonaisliikennemäärä ylittää n. 8000 autoa / vrk. 

- 	Sivutien liikennemääräosuuderz kasvaessa onnettomuusaste ei kasva perusverkon 
eritasoliittymissä yhtä paljon kuin tasoliittymissä. 

"Ennen - jälkeen" tarkastelun kuudessa liittymässä tapahtui paljon onnettomuuksia tasoliit-
tymävaiheessa. Eritasoliittymän rakentamisen jälkeen kaikki onnettomuudet vähenivät kes-
kimäärin 60 % ja henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet 80 %. Kyseisiä lukuja voi-
daan kuitenkin pitää vain suuntaa antavina pienen aineiston ja onnettomuuksiin liittyvän 
satunnaisuuden johdosta. Tutkimuksen perusteella näyttää kuitenkin, että eritasoliittym issä 
tapahtuu keskimäärin 30 - 50 % vähemmän onnettomuuksia kuin mitä tapahtuisi samalla 
paikalla olevassa tasoliittymässä. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. 	Kulmala, R., Hyypiä, M., Kiihdytyskaistojen vaikutus liikenteen sujuvuteen 
eritasoliittymissä. Vii', tiedotteita 1. Espoo. 

1 Julkaisuaika 	1981 	 I(j0Ij : 	 suomi 	Sivuja : 	28 

Tiiviztelmä 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kesällä 1979 valtatie 3:lle 2-ajorataiselle osuu-
delle Haagan ja Kaivokselan välille rakennetut kiihdytyskaistat olivat vaikuttaneet eritasoliit-
tymien toimintaan. 

Kiihdytyskaistojen rakentamisen jälkeen liittymisrampin välityskyky ja liikenteen sujuvuus 
paranivat. Kriittiset aikavälit valtatielle liityttäessä pienenivät 1,6 sekuntia. Rampilta tulevien 
autojen keskinopeus kasvoi kiihdytyskaistojen rakentamisen jälkeen kuivalla kelillä n. 10 
km/h ja liukkaalla n. 4 km/h. 

Myös liittymien liikenneturvallisuus oli lisääntynyt kiihdytyskaistojen rakentamisen jälkeen. 
Konfiiktitilanteiden lukumäärä ja riski vähenivät kiihdytyskaistojen rakentamisen jälkeen 
selvästi. Ennen -vaiheessa liittymissä havaittiin yhteensä noin 14 konfiiktia, jotka useim-
miten aiheutti rampilta tuleva ajoneuvo, ja jälkeen -vaiheessa ainoastaan 4, joista 2 aiheutui 
osittain kiihdytyskaistan jatkeena olevasta linja-autopysäkistä. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

3. 	Ristola, T., Onnettomuuksien tapahtumispaikat eritasoliittymissä 
Julkaisematon muistio 1989. Espoo 

Julkaisuaika : 	- 	 Kieli : suomi 	 J Sivuja  2 

. 

Taulukko 2. 	 Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien 
tapahtumapaikkajakauma tieluokittain 

Moottoritle taajarna. Moottoritie taajama- 	2.2-kaistainen tie, perus- 
alueella 	 alueen ulkopuolella 	verkon eritesollittymöt 	Yhteanal 

Päätie 	 12 	 5 	 12 	 29 
21,1 % 111,7 % 19,11 % 19,0 % 

Sivutie 7 6 13 
12,3 % 17,6 % 8,5 % 

Erkaneva ramppi 5 1 6 
8,8% 1,6% 3,9% 

Liittyvä ramppi 2 2 
3,5 % 1,3 % 

Erkanevan rampin ja 1 12 13 
päätien "liittymä" 2,9 % 19,4 % 8,5 % 

Liittyvän rampin ja 1 2 5 0 
päätien "liittymä" 1,8 % 5,9 % 8,1 % 5,2 % 

Erkanevan rampin ja 1) 12 11 19 37 
sivutien "liittymä" 21,1 % 32,4 % 30,6 % 24,2 % 

Liittyvän rampin ja r 18 3 13 45 
/ sivutien "liittymä" 31,6 % 8,8 % 21,0 % 29,4 % 

57 	 34 	 62 	 153 
37,3 % 	22,2 % 	40,5 % 	100,0 % 

1) 	Sivutien ramppiliittymiä tulee tarkastella yhteni kokonaisuutena, ks. teksti. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 	Ristola, T., Onnettomuuksien tapahtumispaikat eritasoliittymissä 
Julkaisematon muistio 1989. Espoo 

Julkaisuaika 	 Kieli : suomi 	 J SIvuja : 2 

Taulukko 1. 	 Kaikkien onnettomuuksien tapahtuma- 
paikkajakaumu tieluokittain 

Moottoritie taajama. 	MoottoriUe taajema- 	2.2.kalstairer tie, perua. 
alueella 	 alueen ulkopuolella 	verkon erltasolhttymat 	Yhteensä 

Päätie 50 13 60 123 
20,2 % 17,8 % 18,9 % 19,3 % 

Sivutie 33 0 5 46 
13,4 % 10,3 ¼ 1,6 % 7,2 % 

Erkaneva ramppi 30 1 9 40 
12,1 % 1,3 % 2,9 % 6,3 % 

Liittyvä ramppi 11 2 13 
4,5 % 0,6 % 2,0 % 

Erkanevan rampin ja 4 72 79 
päätien "liittymii" 1,2 % 5,5 ¼ 22,7 ¼ 12,4 % 

Liittyvän rampin ja 16 2 38 56 
päätien "liittymä" 6,5 % 2,7 % 12,0 % 8,8 % 

Erkanevan rampin ja 1) 41 78 137 
sivutien "1iittymi" 19,0 ¼ 52,6 ¼ 25,0 % 21,5 % 

Liittyvän rampin Ja 1)  57 4 53 143 
sivutien "!iittymi" 23,1 5,1 ¼ 17,0 % 22,4 % 

21i7 73 317 637 
38,8 'Yo 1,5 % 49,8% 100,0% 

1) 	Sivutien ramppiliittymiti tulee tarkastella yhten5 kokonaisuutena, ks. teksti. 
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[1 
C. LHTFYMIEN PARANTAMINEN 

12. 
KIERTOLHTFYMÄT 

. 

[1 
Kiertoliittymä on tasoliittymä, jossa on pakollinen kiertosuunta. 
Liittymän sisällä ajavalle on normaaliolosuhteissa annettu etuajo-
oikeus, ts. tulosuunnalla on väistämisvelvollisuus. 

Kiertoliittymät jaetaan kokons i puolesta tavallisiin, pieniin ja 
miniympyröihin. Miniympyrät (sisähalkaisija < 4 m) sopivat 
taajamaväylien hidastimiksi ja normaalien tasoliittymien paran-
nustoimenpiteiksi. 

VAIKUTUS LUKENNETURVALLISUUTEEN 

Kiertoliittymän ideana on poistaa liittymän pahimmat konflik-
tipisteet, eli risteävien ajoneuvojen erisuuntaiset kohtaamiset. 

Liikenneympyrän liikenneturvallisuuteen vaikuttaa eniten sen 
kuormitusaste ja ympyrän koko. 

Liikenneturvallisuuden kannalta ovat tavalliset (D = 25 - 50 m) 
liittymät parhaita. Suurissa ympyröissä ajonopeudet nousevat ja 
onnettomuuksien vakavuusaste kasvaa vastaavasti. 

Pohjoismaisten tutkimusten mukaan liikenneympyrän raken-
taminen vähentää onnettomuuksia 10 - 30 %. Liikenneym-
pyröissä tapahtuneet onnettomuudet ovat yleensä lievempiä kuin 
tavallisissa liittymissä. 

Tulokset nk. miniympyröiden rakentamisesta Ovat OSifl ris-
tiriitaisia. Perinteisten ympyröiden muuttaminen miniympyröiksi 
on jopa lisännyt onnettomuusriskiä. 

• 	 Koska kevyen liikenteen onnettomuuksien osuus helposti koros- 
tuu liikenneympyrän rakentamisen yhteydessä, suositellaan ke- 



vyen liikenteen väylän sijoittaniista eritasoon. Jos se ei ole mah-
dollista, tulisi suojatiet sijoittaa riittävän kauas kiertävästä kais-
tasta, jotta liittymästä pois ajava auto ei jää kiertävien autojen 
eteen väistäesään suojatiellä kulkijoita. 

• 

KUSTANNUKSET 

Kiertoliittymän rakentaminen maksaa keskimäärin 500.000 mk. 

. 

. 

. 



• 
12. 
KIERTOLIITTYMÄT 

TOIMENPITEEN KUVAUS 

Kiertoliittymä on tasoliittymä, jossa on pakollinen kiertosuunta. 
Liittymän sisällä ajavalle on normaaliolosuhteissa osoitettu etu-
ajo—oikeus, ts. tulosuunnalla on väistämisvelvollisuus /1/. 

Kiertoliittymät jaetaan kokonsa puolesta tavallisiin, pieniin ja 
miniympyröihin. Miniympyrät (sisähalkaisija < 4 m) sopivat 
taajamaväylien hidastimiksi ja normaalien tasoliittymien paran-
nustoimenpiteiksi /1/. 

• 	 Kiertoliittymä sopii parhaiten liikenteen solmukohtiin, joissa 
liikenne jakautuu tasaisesti eri tulosuunnille. Pääsuunta ei liiken-
neympyrässä korostu samoin kuin muissa liittymätyypeissä; 
periaatteessa eri tulohaarat ovat samanarvoiset /1/. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Kiertoliittymän ideana on poistaa liittymän pahimmat konflik-
tipisteet, eli risteävien ajoneuvojen erisuuntaiset kohtaamiset. 
Onnettomuuksia liikenneympyröissä sattuu yhtä paljon kuin 
tavanomaisissa liittymissä, mutta ne ovat lievempiä /1/. 

Pohjoismaiden tieteknillisen liiton työryhmän selvitys osoittaa, 
että liikenneympyrät ovat yleensä hyvin turvallisia ja niissä on 
hyvä liikenteenvälityskyky. Erityisesti pienet englantilaistyyppiset 
liikenneympyrät ovat käyttökelpoisia, koska niiden rakentamiseen 
ei tarvita suuria maa—alueita /4/. 

Selvityksen mukaan liikenneympyrän rakentamista tulisi harkita 
liittymissä, joissa on liikenneturvallisuus— tai välityskykyongel-
mia tai joissa ajoneuvojen nopeuksia halutaan hillitä. Monissa 
tämäntyyppisissä liittymissä liikenneympyrän rakentaminen ei voi 
kuitenkaan tulla kysymykseen. Liikenneympyrää varten tarvitaan 
riittävästi tilaa. Sitä harkittaessa on myös otettava huomioon, 
onko liittymässä liikennevirtoja, joille ei voida sallia väistämis-
velvollisuudesta ja nopeuden vähentämisestä aiheutuvia haittoja. 
Jos liittymää käyttää suuri määrä polkupyöräilijöitä tai jalankul-
kijoita, tulisi kevyen liikenteen tarpeet ottaa erityisesti huomioon 
liikenneympyrän rakentamista harkittaessa /4/. 

Liikenneympyrän liikenneturvallisuuteen vaikuttaa eniten sen 
kuormitusaste ja ympyrän koko (taulukko 1)/1/. 

. 

. 

. 
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Taulukko 1. Liikennemäärien ja ympyrän koon vaikutus kier-
toliittymien liikenneturvallisuuteen. 

Liikenneturvalljsuuden kannalta tavalliset (D = 25 - 50 m) 
ympyrät ovat parhaita. Suurissa ympyröissä ajonopeudet nousevat 
ja onnettomuuksien vakavuusaste kasvaa vastaavasti /1/. 

Lahrman & Ärsøe (1981) ovat verranneet liikenneympyröiden ja 
erilaisten nel ihaarali ittymien turvallisuutta ja todenneet, että 
onnettomuusriski liikenneympyröissä on melko pieni ja tapah-
tuneet onnettomuudet selvästi keskimääräistä lievempiä /2/. 

Liikenneympyröiden henkilövahinko-onnettomuuksista 80 %:ssa 
on osallisena kevyt liikenne. Taajamien liittymissä vahingoit-
tuneista keskimäärin 57 % on kevyttä liikennettä. Lahrman & 
Arsoe (1981) suosittelevat pyörätien tai pyöräkaistan rakentamista 
ympyrän ulkolaidalle, ellei kevyen liikenteen väylää rakenneta eri 
tasoon /2/. 

Ranskassa tehtyjen ennen/jälkeen tutkimusten mukaan ovat kaikki 
onnettomuudet vähentyneet 75 % ja vakavat onnettomuudet 90 
% parannettaessa tavanomainen liittymä kiertoliittymäksi. Poh-
joismaissa ja Englannissa on liikenneympyröiden onnettomuus- 
kustannusten todettu olevan 30 - 60 % muita liittymätyyppejä 
matalammat /1/. 

Johannesen (1982) raportoi englantilaisten kokeilusta rakentaa 
pienoisympyröitä valo-ohjattujen ja kärkikolmioliittymien tilalle. 
Englannissa on pienoisympyrään saapuville merkitty väistämis-
velvollisuus kapasiteetin lisäämiseksi. Selvitysten mukaan hen-
kilövahinko-onnettomuudet vähenivät 35 - 50 % kärkikolmio-
liittymiin verrattuna. Vakavat henkilövahinko-onnettomuudet 
vähenivät tätäkin enemmän (60 %). Polkupyöräonnettomuudet 
eivät lisääntyneet, kun pyöräliikenne otetaan huomioon suunnit-
tclussa. Sitävastoin onnettomuudet lisääntyivät selvästi, kun 
perinteisiä liikenneynipvröitä muutettiin pienoisympyröiksi /2/. 
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Tutkimustulokset Ruotsia lukuunottamatta eivät huomioi nk. 
regressiovaikutusta. Useimmat tutkituista kiertoliittymistä on 
rakennettu erityisen onnettomuusalttiiseen paikkaan tai yhden 
vuoden onnettomuushuipun vuoksi. Tällöin saadaan yleensä liian 
suuria onnettomuuksien vähenemisprosentteja. /5/. 

Pohjoismaisten tutkimusten mukaan kiertoliittymän rakentaminen 
vähentää onnettomuuksia 20 - 40 %. Regressiovaikutuksen huo-
mioiminen pudottaa vaikutusprosentit 10 - 30 %:iin /5/. 

KUSTANNUKSET 
. 

Kiertoliittymän rakentaminen maksaa keskimäärin 500.000 mk. 

. 

. 

. 
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12. 
KIERTOLIITFYMAT 
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TekijLi ja tutkimuksen nimi 

1. 	Aarnikko, T., Liikenneympyrät - uusi tulevaisuus? Tie ja liikenne 88 - 
Luentopäivät 5.-6.1O.1988. Suomen Tieyhdistys 

Julkaisu'aika : 	1988 	1 Kieli 	 suomi 	Sivuja 	 7 	1 
Tiivi&tclmä 

Kiertoliittymän ideana on poistaa liittymän pahimmat konfiiktipisteet, eli risteävien ajoneu-
von erisuuntaiset kohtaamiset. Onnettomuuksia liikenneympyröissä sattuu yhtä paljon kuin 
tavanomaisissa liittymissä, mutta ne Ovat lievempiä. 

Liikenneympyrän liikenneturvallisuuteen vaikuttaa eniten sen kuormitusaste ja ympyrän koko 
(kuva 1). 

. 

. 

. 

. 

. 

Kuva 1. Liikennemäärien ja ympyrän koon vaikutus kiertoliittymän liikenneturvallisuuteen. 

Ranskassa tehtyjen ennen/jälkeen tutkimusten mukaan Ovat kaikki onnettomuudet pienen-
tyneet 75 % ja vakavat onnettomuudet 90 % parannettaessa tavanomainen liittymä kier-
toliittymäksi. Pohjoismaissa ja Englannissa on liikenneympyröiden onnettomuuskustannusten 
todettu olevan 30 - 60 % muita liittymätyyppejä matalammat. 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan kiertoliittymissä tapahtuneet onnettomuudet ovat jakautu - 
neet seuraavasti: 

1. Töt-mäys saarckkceseen 6,8 % 
2. Ulosajo ympyrän ulkopuolelle 10,7 % 
3. Ulosajo ympyrän sisäpuolcllc 5,3 % 
4. Kaaturnincn 4,2 % 
5. Törmäys kiertoliikkccssä 12,6 % 

6. Törmäys ulosjossa ympyrän 
ulkopuolella 1,1 % 

7. Pcräänajo 15,0 % 
8, Törmäys sisäänajon yhtcydcssä 18,6 % 

9 Törmäys ulosajossa ympyrän 
sisäpuolclla 5,5 % 

10. Polkupyörä– ja mopedionneit. 7,0 % 
11. Jalankulkijaonncuomuudct 2,3 % 
12. Muut onncttomuudet 5,1 % 
13. runnistarnattomat onnettomuudet 2,8 % 

Yhteensä 	 100,0 % 
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Tekiji ja tutkimuksen nimi 

2. 	Leden, L., Peltola, M., Roine, M., Kuntien liikenneturvallisuustyön menetel- 
mät, VTT, tiedotteita 939. 

Julkaisuaika : 1989 	 Kieli : 	 suomi 	Sivuja : 	89 

Tiivis te Imä 

Lahrman & Ärsøe (1981) ovat verranneet liikenneympyröiden ja erilaisten nelihaaraliittymien 
turvallisuutta ja todenneet, että onnettomuusriski liikenneympyröissä on melko pieni ja 
tapahtuneet onnettomuudet selvästi keskimääräistä lievempiä. 

Liikenneympyröiden henkilövahinko-onnettomuuksista 80 %:ssa on osallisena kevyt liiken-
ne. Taajamien liittymissä vahingoittuneista keskimäärin 57 % on kevyttä liikennettä. 
Lahrman & Arsoe (1981) suosittelevat pyörätien tai pyöräkaistan rakentamista ympyrän 
ulkolaidalle, ellei kevyen liikenteen väylää rakenneta eri tasoon. 

Johannesen (1982) raportoi englantilaisten kokeilusta rakentaa pienoisympyröitä valo-ohjat-
tujen ja kärkikolmioliittymien tilalle. Englannissa on pienoisympyrään saapuville merkitty 
väistämisvelvollisuus kapasiteetin lisäämiseksi. Selvitysten mukaan henkilövahinko-onnet-
tomuudet vähenivät 35 - 50 % kärkikolmioliittymiin verrattuna. Vakavat henkilövahinko-
onnettomuudet vähenivät tätäkin enemmän (60 %). Polkupyöräonnettomuudet eivät lisäänty-
neet, kun pyöräliikenne otetaan hyvin huomioon suunnittelussa. Sitävastoin onnettomuudet 
lisääntyivät selvästi, kun perinteisiä liikenneympyröitä muutettiin pienoisympyröiksi. 

Johansson (1987) kuvaa kahta tutkimusta pienoisympyröiden vaikutuksista Göteborgin 
paikalliskaduilla. Ympyrät tehtiin metrin luiskilla 10 cm:n korotettuina. Toinen ympyröistä 
oli halkaisijaltaan 6 m ja toinen 9 m. Ympyröiden haluttiin vähentävän nopeutta, mistä syystä 
ympyrään tuleville ei merkitty väistämisvelvollisuutta. Jälkeenpäin arvioituna tämä näyttää 
huonolta ratkaisulta. Pieni ympyrä alensi nopeuksia tehokkaammin kuin isompi ympyrä. 
Liikennelaskennat osoittivat, että pientä liikenneympyrää välteltiin, kun oli olemassa vaih-
toehtoisia reittejä. Kun väistämisvelvollisuutta ei ollut merkitty, se aiheutti epävarmuutta 
etuajo-oikeusjärjestyksestä. Yhteenvedossa Johansson toteaa, että pienoisympyröitä voidaan 
käyttää nopeuden alentemiskeinona liikenneturvallisuuden parantamiseen. 

. 

. 

. 



. 

. 

Tekifli ja tutkimuksen nimi 

3. 	Minirundkjoringer i Äiesund: For og etterundersokelse, SINTEF rapport. 
STT 63.A 85016. Trondhelm 

Julkaisuaika 1985 	 KiOli : 	norja 	Sivuja 	27 

Tiivitelmä 

Älesundin keskustassa korvattiin vuonna 1985 kaksi tasa-arvoista T-liittymää pienoisliiken-
neympyröillä. 

Osatulosuuntien nopeudet olivat ennen tilanteessa 21 - 27 km/h. Jälkeen tilanteen arvot 
olivat 21 - 27 km!h. Nopeudet laskivat eniten tulosuunnilla, joilla ne olivat olleet korkeim-
mat ennen tilanteessa. Keskimääräinen nopeus muissa Norjan kolmihaaraisissa 50 km/h 
alueella olevissa liikenneympyröissä on n. 33 kxn/h. 

Väistämisvelvollisuuksien noudattaminen huonontui ympyröiden rakentamisen jälkeen 
86 %:sta 71 %:iin ja 73 %:sta 61 %:iin. Isommissa ympyröissä muualla Norjassa noudat-
tamisprosentti on ollut keskimäärin 80 - 90 %. 
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[Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. 	Rundk.joringer, Nordisk Vegteknisk Forbund, Utvalg 22, Rapport nr. 27/1984. 

1 Julkaistiaika 	1984 	 Kieli : 	norja 	 Sivuja : 	100 	1 
TiivitcImä 

Selvityksessä vertaillaan Pohjoismaissa toteutettujeil liikenneympyröiden turvallisuutta (kuvat 
1, 2 ja 3). 

Pohjoismaiden tieteknillisen liiton työryhmän selvitys osoittaa, että liikenneympyrät ovat 
yleensä hyvin turvallisia ja niissä on hyvä liikenteenvälityskyky. Erityisesti pienet englan-
tilaistyyppiset liikenneympyrät ovat käyttökelpoisia, koska niiden rakentamiseen ei tarvita 
suuria maa—alueita. 
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D. TAAJAMIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 

13. 
TAAJAMATEIDEN STANDARD! JA MAANKÄYTFÖ 

Taajamaväylän standardin valinnalla voidaan vaikuttaa väylän 
turvallisuustasoon. Mitcn standardi vaikuttaa ja mitkä suunnit-
teluelementit vaikuttavan erilaisissa ympäristöissä turvallisuuteen, 
on kuitenkin täsmällisesti selvittämättä. Tien standardin ja ym-
päröivän maankäytön vaikutusta on vaikea erottaa toisistaan. 

Taajamissa liikenne on erilaista kuin niiden ulkopuolella. Kevyttä 
liikennettä on enemmän, autot iikcnne on lyhytmatkaisempaa, 
taajamasta atkavaa ja sinne päättyvää liikennettä on usein enem-
män kuin läpikulkevaa. Tämän vuoksi taajamaväylän suunnit-
tcluperiaattc idcn tulisi olla erilaiset kuin maaseutuväylän. 

Eri väylätyyppicn turvallisuustaso taajamissa vaihtelee suomalai-
sen taajamien pääväylien liikcnncturvallisuutta koskevan tut-
kimuksen (1989) mukaan seuraavasti: 

Esimerkkiväylien turvallisuustaso väylätyypeiltäin v. 1984 - 86 
onnettomuusasteella (linja— ja liittymäonncttomuudct) mitattuna. 

Väylatyyppi Onn.aste 8 (onn./10 ajonkm) 
Kaikki Henk Henk. 

ah. 1) vah. 2) 

Moottoritie 
taajamassa 50 10 0 

2 + 2—kaist.tie, critasoliittvmät 95 15 5 

2 + 2 kaistaa, tasoliiuymät 
tie, valo—ohjaus 120 20 5 
katu, valo—ohjaus 430 40 40 
katu, tärk. liitt.valo—ohjaus 290 30 20 
katu, ei valo—ohjausta 120 10 5 

2 kaistaa, tasoliittymät 
keskustan katu, valo—ohjaus 1800 115 145 
kesk.reuna—aLkatu, valo—ohj. 410 80 35 
tie tai katu, tärk. liittxalo—ohj. 90 20 10 
keskustan katu, ei valo—ohj. 1400 25 75 
taajaman reuna—alue, ei valo—ohj. 90 20 10 
maaseutumainen tie 70 35 0 
keskustan erityiskatu 1800 65 100 

1) kaikki poliisin tietoon tulleet autoliikenteen henkilövahinko—onnettomuudet 
2) kaikki poliisin tietoon tulleet kevytliikenteen henkilövahinko—onnettomuuudet 

. 

. 



• 
VAIKUTUS LIIKENNETURVALUSUUTEEN 

Toimenpiteet tulisi suunnata siten, että eri luokkaiset väylät 
erottuvat selkeästi toisistaan. Korkean standardjn teillä tulee 
tarjota korkea palvelutaso (nopeus) tien kaikilla kohdilla. Huo-
noimmankin osatekijän tulee täyttää korkean standardin vaatimus. 
Aihaisen nopeustason ratkaisussa kaikki tien ja ympäristön tekijät 
mitoitetaan aihaisille nopeuksille Siten, että suurien nopeuksien 
käyttö ei ole mandollista. 

Maankäyttö vaikuttaa taajaman pääväylän turvallisuuteen eri 
liikennemuotojen ja eri tyyppisten liikennevirtojen erottelumah- 
dollisuuksien kautta. Siellä, missä erottelu on mandollista, on- 

• 

	

	 nettomuusaste on alhainen. Alueilla, joilla tiehen liittyy runsaasti 
liikennettä synnyttävää toimintaa, onnettomuusaste on korkeampi. 

Kun taajaman läpikulkeva tie rakennetaan keskustan ehdoilla, 
tulisi väylän parantamisen tavoitteena olla rakenteellisin rat-
kaisuin viestittää autoilijalle nopeuden alentamisen tarve lähestyt-
täessä taajamaa tai taajaman palvelukeskusta. Tieteknisin rat-
kaisuin tulisi pyrkiä pitämään ajonopeudet alhaisina taajamatie-
osuudella. 

Valtakunnallista liikennettä välittävä päätie tulisi toteuttaa taaja-
mien alueellakin korkealuokkaisin tieteknisin ratkaisuin; ei taaja-
man palvelukeskuksen läpi kulkevaa maankäyttöä ensisijaisesti 
palvelevana tienä. 

Seudullisen päätien sijoittuessa taajamaan, tulisi kussakin tapauk-
sessa erikseen harkita, tarjotaanko tiellä korkea nopeustaso ja 
korkeatasoiset tietekniset ratkaisut vai sopeutetaanko se taajaman 
muun liikenteen vaatimuksiin. Puolittaisia ratkaisuja tulee välttää, 
koska tienkäyttäjä tällaisessa tapauksessa ei pysty muodostamaan 
oikeaa kuvaa tien liikenteellisistä ratkaisuista ja riskitasosta. 

Jos taajamaan rakennetaan ohikulkutie, tulisi sen standardin olla 
riittävän korkea. Ohikulkutie tulee erottaa taajaman kohdalla 
lyhytmatkaisesta tasossa risteävästä autoliikenteestä ja kevyt- 
liikenteestä. Ratkaisu johtaa täysin maankäytöstä irroitettuun 
eritasoliittymin varustettuun väylään. Korkealuokkainen ratkaisu 
tulee ulottaa myös päätien suuntaisten kevytliikenteen väylien ja 
liittyvien teiden risteämisiin. 

. 



D. TAAJAMIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 

13. 
TAAJAMATEIDEN STANDARD! JA MAANKÄYTITO 

Taajarnaväylän standardin valinnalla voidaan vaikuttaa väylän 
turvallisuustasoon. Mitcn standardi vaikuttaa ja mitkä suunnit-
teluelementit vaikuttavan crilaisissa ympäristöissä turvallisuuteen, 
on kuitenkin täsmällisesti sclvittämättä. Tien standardin ja ym-
päröivän maankäytön vaikutusta on vaikea erottaa toisistaan. 

Taajamissa liikenne on crilaista kuin niiden ulkopuolella. Kevyttä 
liikennettä on enemmän, autol i ikcnnc on lyhytmatkaisempaa, 
taajamasta alkavaa ja sinne päättyvää liikennettä on usein enem-
män kuin läpikulkcvaa. Tämän vuokSi taajamaväylän suunnit-
tcluperiaattc iden tulisi olla erilaiset kuin maaseutuväylän. 

Eri väylätyyppicn turvallisuustaso taajamissa vaihtelee suomalai-
sen taajamien pääväylien liikcnncturvallisuutta koskevan tut-
kimuksen (1989) mukaan seuraavasti: 

Esimerkkiväylien turvallisuustaso väylätyypeittäin v. 1984 - 86 
onnettomuusasteella (linja— ja liittymäonncttomuudet) mitattuna. 

Valätyyppi Onn.aste 
(onn..1O ajonkm) 

Kaikki Henk. Henk. 
ah. 1) ah. 2) 

Moottoritie 
taajamassa 50 10 0 

2 + 2—kaist.tie, eritasoliittymät 95 15 5 

2 + 2 kaistaa, tasoliiuymät 
lie, valo—ohjaus 120 20 5 
katu, valo—ohjaus 430 40 40 
katu, tärk. Iiitt.valo—ohjaus 290 30 20 
katu, ei valo—ohjausta 120 10 5 

2 kaistaa, tasotiittvmät 
keskustan katu, valo—ohjaus 1800 115 145 
kesk.reuna—al.katu, vaio—ohj. 410 80 35 
tie tai katu, tärk. liitt.valo—ohj. 90 20 10 
keskustan katu, ei valo—ohj. 1400 25 75 
taajaman reuna—alue, ei valo—ohj. 90 20 10 
maaseutumainen tie 70 35 0 
keskustan erityiskatu 1800 65 100 

1) kaikki poliisin tietoon tulleet autoliikenteen henkilövahinko—onnettomuudet 
2) kaikki poliisin tietoon tulleet kevytliikentecn henkiUvahinko—onncttomuuudet 

. 
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TOIMENPITEET JA 
VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Taajamaväylien parantamisen tavoitteena on rakenteellisin rat-
kaisuin viestittää autoilijalle nopeuden alentamisen tarve lähestyt-
täessä taajamaa tai taajaman palvelukeskusta. Tieteknisin rat-
kaisuin pyritään ajonopeudet pitämään pieninä taajamatieosuudel-
la. 

• 	 Toimivan taajamaväylän toteuttaminen edellyttää: 

- 	päätieverkon toimivuutta niin, että taajaman pal- 
velukeskustan läpikulkutielle ei suuntaudu suuria 
pitkämatkaisia liikennevirtoja 

- 	taajamarakenteen tiiviyttä, jolloin aihaisen nopeu- 
den taajamatieosuus jää riittävän lyhyeksi ja selv-
ästi havaittavaksi 

- 	tiealueen ja siihen liittyvien piha-alueiden käsitte- 
lyä yhdenmukaisesti. 

Taajaman palvelukeskuksen läpi kulkevan tien yleiset rat-
kaisuperiaatteet muodostuvat seuraavista tekijöistä (kuva 1): 

- 	portti saavuttaessa taajamaan. Tämä viestittää 
autoilijalle kohdan, jossa nopeus tulee laskea 
taajamassa liikkumisen edellyttämälle tasolle. Portti 
muodostuu esimerkiksi kavennetusta poikkileik-
kauksesta ja keskisaarekkeesta. Porttia korostetaan 
istutuksilla ja valaistuksella. 

- 	keskisaarekkeet taajamatieosuudella. Näitä käytet- 
ään sekä kevytliikenteen ylitysten helpottamiseen 
että ajoradan kaventamiseen ajonopeuksien pitämi-

• 	 seksi aihaisina 

- 	liittymien muotoilu siten, että liittyvä ja erkaneva 
liikenne joutuu käyttämään pieniä ajonopeuksia 

- 	poikkileikkauksen kaventaminen, tilavaikutuksen 
muodostaminen istutuksin jne. 

- 	jatkuvat kcvytliikenteen yhteydet 

- 	pysäköintijäxjcstelyt 

- 	yksityistcidcn liittvmäjärjestelyt 
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tai? 
tavtntawr 

Kuva 1. Eräs taajamatien periaateratkaisu. 

Valtakunnallista liikennettä välittävä päätie tulisi toteuttaa taaja-
mien alueellakin korkealuokkaisin tieteknisin ratkaisuin; ei taaja-
man palvelukeskuksen läpi kulkevaa maankäyttöä ensisijaisesti 
palvelevana tienä. 

Seudullisen päätien sijoittuessa taajamaan, tulisi kussakin tapauk-
sessa erikseen harkita, tarjotaanko tiellä korkea nopeustaso ja 
korkeatasoiset tietekniset ratkaisut vai sopeutetaanko se taajaman 
muun liikenteen vaatimuksiin. Puolittaisia ratkaisuja tulee välttää, 
koska tienkäyttäjä tällaisessa tapauksessa ei pysty muodostamaan 
oikeaa kuvaa tien liikenteellisistä ratkaisuista ja riskitasosta. 

• 	 Tanskassa nk. ympäristöpainotteisen läpikulkutien on todettu 
alentavan nopeuksia taajaman sisällä tehokkaasti ja lisäävän 
selvästi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden tunnetta. 
Ympäris-töpainotteisen läpikulkutien vaihtoehtona voidaan pitää 
ohikulkutien rakentamista. Ohikulkutien rakentaminen tulee 
kuitenkin noin viisi kertaa kalliimmaksi kuin ympäristöpainottei-
sen läpikulkutien teke-minen. Lisäksi pelkästään rakentamalla 
ohikulkutie ei voida ratkaista vanhalle läpikulkukadulle jäävän 
liikenteen ongelmia, vaan läpikulku joudutaan joka tapauksessa 
muuttamaan taajamaliikenteen luonnetta vastaavaksi. 

Jos taajamaan rakennetaan ohikulkutie, tulisi sen standardin olla 
riittävän korkea. Ohikulkutie tulee erottaa taajanian kohdalla 

. 
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• 
• 

lyhytmatkaisesta tasossa risteävästä 
liikenteestä. Ratkaisu johtaa täysin 
eritasoliittymin varustettuun väylään. 
tulee ulottaa myös päätien suuntaisten 
liittyvien teiden risteämisiin. 

autoliikenteestä ja kevyt-
maankäytöstä irroitettuun 
Korkealuokkainen ratkaisu 
kevytliikenteen väylien ja 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 
1. Environmentally Adapted Through Road in Vinderup. Road Directorate, 

Consequense Evaluation of Rapport 52. Herlev 1987. 
2. Road Directorate, Consequense Evaluation of Vejdirektoratet, Effektvurde-
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3. Vejdirektoratet, Effektvurdering af miljoprioriteret gennemfart 1 Ugerlose. 

Rapport 75. Herlev 1988. 

Julkaistiaika 	1987,88,88 	 tanska 	 Sivuja : 	56,56 
Tiivisteimä 

Tanskan tielaitos (Vejdirektoratet, 1984) on luonnostellut uutta, ns. ympäristöpainotteista 
läpikulkukatua. Niiden vaihtoehtona voidaan pitää ohikulkuteiden rakentamista. Ohikulkuteiden 
rakentaminen tulee kuitenkin noin viisi kertaa kalliimmaksi kuin ympäristöpainotteisen läpikul- 
kutien tekeminen. Lisäksi ohikulkutiellä ei voida ratkaista vanhalle läpikulkukadulla jäävän 
liikenteen ongelmia. 

Ympäristöpainotteisille läpikulkuteille suositellaan ajoradan sivuttaissiirtymiä ja liikenneym- 
pyröitä autoliikenteen nopeuksien alentamiseksi. Sivuttaissiirtymällä saadaan samalla helposti 
tilaa kevyen liikenteen keskisaarekkeen rakentamiselle. Sivuttaissiirtymä tehdään niin lyhyelle 
matkalle kuin se on mandollista kuorma- ja linja-autoliikenteen kulkua kohtuuttomasti hait-
taamatta. Läpikulkutien viereen muodostetaan polkupyörätie, joka liittymissä tuodaan aivan 
läpikulkutien viereen. Vähäliikenteisen sivutien poikki kulkeva suojatie on hyvä tehdä korotet- 
tuna. Läpikulkutien linjaus osoitetaan myös puuistutuksin. Ympäristöpainotteisen läpikulkutien 
alkukohdassa voidaan käyttää tärinäraitoja kuljettajien huomion herättämiseen. 

Ympäristöpainotteista läpikulkutietä on kokeiltu Tanskassa kolmessa kaupungissa. Vinderupissa 
liikennemäärä kasvoi 3 % ja autojen nopeuksien keskiarvo aleni 49 km/h:sta nopeuteen 44 
km/h. Skaerbaeckissa puolestaan liikennemäärä väheni 10 % ja nopeuksien keskiarvo aleni 57 
km/h:sta nopeuteen 50 km/h. Nopeudet alenivat varsinkin alueen ulkolaidoilla. Suurimmat 
nopeudet (yli 90 km/h) hävisivät kokonaan ja keskisuuret nopeudet (60 km/h) vähenivät mer- 
kittävästi. Autoliikenteelle ei aiheutunut ruuhkaongelmia. Läpiajavalle autolle mitattiin kes- 
kimäärin 9 sekunnin viive Vinderupissa ja 14 sekunnin viive Skaerbaeckissa. Ugerlosissa viive 
oli 10 sekuntia. 

Ugerlösissa ajoneuvoliikenteen määrä kasvoi 29 % (yleinen kehitys + 23 %). Nopeuksien 
keskiarvo aleni 52 kmlh:sta nopeuteen 44 km/h. Jalankulkijoiden määrä pääkadulla pysyi 
ennallaan, mutta pyöräilijöiden määrä laski. Risteävän kevyen liikenteen määrä nousi n. 20 %. 

Läpikulkutietä risteävän kevyen liikenteen määrä lisääntyi Vinderupissa 63 %. Skaerbaeckissa 
ei risteävien jalankulkijoiden määrä kasvoi runsaat 20 %. Kevyen liikenteen haastattelut osoit- 
tivat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden tunteen parantuneen selvästi tehtyjen 
liikennejärjestelyjen vaikutuksesta. 

Kerättyjen tietojen mukaan alueiden asukkaat pitivät ympäristöpainotteista läpikulkutietä onnis- 
tuneena. Useimmat vastaajista olivat sitä mieltä, että alueella liikkuminen oli parantunut. 
Autojen kuljettajista noin puolet suhtautui myönteisesti ympäristöpainotteiseen läpikulkutiehen. 

fl 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. 	Viatek Oy, Taajamien päaväylien liikenneturvallisuusselvitys, TVh, Suunnit- 
teluosasto, tutkimuskeskus. Helsinki 

Julkaisu'aika 	 1 Kieli 
	

Sivuja 

Tiivitclmä 

Työn tarkoitukscna oli sclvittää, mikä on eri pääväylätyyppien turvallisuustaso ja mistä erot 
johtuvat. Selvityksessä tarkastettiin vuosina 1984 - 86 tapahtuneita, poliisin tietoon tulleita 
liikenneonnettomuuksia. Tutkittuja väyliä oli 111 kpl ja ne jakautuivat 14 eri väylätyyppiin. 
Jako väylätyyppeihin oli tehty lähinnä väylän poikkileikkauksen ja risteämisjärjcstelyjcn sekä 
ympäröivän maankäytön mukaisesti. Esimerkkikohteet olivat pääkaupunkiseudulta, Oulusta ja 
Tampereelta. 

Tutkimuksen tuloksena saatiin mm. taulukko, jossa on kuvattu eri väylätyyppien turvallisuutta 
onnettomuusasteella mitattuna. 

Esimerkkiväylien rurvallisuustaso väylätyypeittäin v. 1984 - 86 
onnertomuusasteella (linja- ja Iiitrymäoririeuomuudet) mitanuna. 
Henkilövahinko-onnetiomuusasteessa ovat mukana kaikki piiisin 
tietoon tulleet henkilövphinkp.pnnenpmttudct. 

Viykilyyppi Onn.aste 
(onnJlO'ajonkm) 
Kaikki Henk. Huom. 

loottorjt ic 
taajamassa 50 10 ei kevyttä 
taajaman ulkopuolella 45 15 ei kevyitä 

+ 2.kaist tie, eritasoliittymät 95 20 kevyt käytannössä 
osittain tasossa 

+ 2 kaistaa, tasoliirtymäc 
tie, valo-ohjaus 120 25 
karu, valo-ohjaus 430 80 Paljon jk- 
katu, tärk. tiirt.valo-ohjaus 290 50 onnettomuuksia 
karu, ei valo-ohjausta 120 15 

kaistaa, tasoliitryrnät 
keskustan katu, valo-ohjaus 1800 260 Keskusta- 
kesk.reuna-al.katu, valo-ohj. 410 120 ympäristössä 
tie tai karu, tark.liitt.vaio-ohj. 	90 30 paljon jk- 
keskustan karu, ei vaio-ohj. 1400 100 ortnetto- 
taajarnan reuna-alue,ci valo-ohj. 90 25 muuksia 
maaseutumainen tie 70 35 
keskustan erityiskaru 1800 170 

. 

Työssä ei tarkasteltu koko liikennejärjestelmää, vaan yksittäisiä väyliä ja niiden standardin 
vaikutusta turvallisuutecn. Uutta väylää suunniteltaessa tulee selvittää ko. väylän vaikutus 
koko sen vaikutusaluccn liikcnnevirtoihin ja tutkia onncttomuusmäärien kokonaismuutos koko 
vaikutusaluccl la. 

. 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 

5. 	Viatek Oy, Taajamien paäväylien liikenneturvallisuusselvRys, TVH, Suunnit- 
teluosasto, tutkimuskeskus. Helsinki 

1 JuIkaisuaika : 	1989 	 KicU : 	 suomi 	 Sivuja : 	33 	1 
Tiiv istetmä 

Ruotsalaisen tutkimuksen /2/ mukaan onnettomuustyyppijakautumaan vaikuttaa enemmän 
liikenneympäristö, liittymien välimatka, kcvytväylän olemassaolo ja nopeusrajoitus kuin 
väylän poikkileikkaus. Poikkileikkaus vaikuttaa vain vähän onnettomuusasteeseen, mutta 

. 

	

liikenneympäristö ja liittymätiheys paljon. Ympäristön vaikutusta kuvaa seuraava asetelma: 

. 

Onnettomuus— 
aste 

(onn/106  ajon.km) 

Rakentamaton ymp. 	1,38 
Teoli., koulu ym. 	2,22 
Omakotialue 2,08 
Harva asutus aivan 
lähellä tietä 2,80 
Kerrostalo, eril- 
lään tiestä 3,39 
Keskusta, liikealue 4,66 

Vahinko— 
aste 

(h—vah/10 6  ajon.km) 

0,49 
0,69 
0,75 

0,86 

1,06 
1,38 

. 

. 

. 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa /10/ selvitettiin liikenneturvallisuutta erilaisissa ympäristöissä. 
Riskimittana käytettiin kustannuspainotettua onnettomuusastetta. Riski on suurin keskusta— 
alueella, jossa rakennuksia ei ole erotettu kadusta. Kun tonttiliittymät tulevat pää— ja kokooja-
kaduille, on riski suurempi kuin siellä, missä ne on johdettu tonttikadun kautta. 

Englannissa Birminghamissa on tutkittu säteittäisten väylien onnettomuuksia väyliin liittyvän 
maaankäytön, ajoratojen lukumäärän sekä liikennemäärän suhteen /4/. Tutkimuksen mukaan 
maankäyttö vaikuttaa onnettomuusalttiuteen. Sellaisilla väylillä, joiden läheisyydessä on myy-
mälöitä, tapahtuu paljon onnettomuuksia. 

Pohjoismaissa tehdyssä tutkimuksessa /5/ tarkasteltiin maankäyttötyypin vaikutusta kevyen 
liikenteen turvallisuuteen. Erilaiset ympäristöt saatiin seuraavaan vaarallisuusjärjestykseen: 

- 	liikekatu 
- 	asuntoalue, rakennukset kohtisuoraan katua vastaan 
- 	asuntoalue, sisäänkäynnit suoraan kadulle 
- 	asuntoalue, sisäänkäynnit pihalle 
- 	harva pientaloasutus 
- 	haja—asutus 
- 	teollisuusalue. 

TVH:n kevyen liikenteen tarveselvitysaineiston perusteella tehdyn tutkimuksen /3/ mukaan 
taajamissa kauppakaduilla on suurempi onnettomuusriski kuin asuntokaduilla. Ero on sitä 
suurempi mitä levcämmästä tiestä on kysymys. Taajamatietyypin vaikutus näkyy selvemmin 
kevyen liikenteen onncttomuusriskinä kuin kaikkien henkilövahinko—onnettomuuksien riskinä. 



. 

. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

5. 	Viatek øy, Taajamien pääväylien Iiikenneturvallisuusseh'itys, TVH, 
Suunnitteluosasto, tutkimuskeskus. Helsinki 

1 Jukaisuaika 	1989 	 Kieli suomi 	 Sivuja 

raajamissa kcvycn liikenteen hcnkilövahinko-onnettomuuksicn riski oli kokooja- ja 
yhdysteillä yleensä suurcnlpi kuin valta-, kanta- ja seudullisilla tcillä. 

Itävaltalaisen tutkimuksen /11/ mukaan hcnkilövahinko-onncuomuuksicn onncttornuusaste 
kasvaa tieluokan laskiessa. 

Tutkimuksessa /7/ on analysoitu Norjan pääteillä tapahtuncita loukkaantumisccn johtaneita 
onnettomuuksia ja onnettomusriskiä. Tutkimuksen mukaan Norjassa taajama-alueilla hen-
kilövahinko-onnettomuusaste on suurin liikekaduilla (1,34 henkilövahinko-onnet-
tomuutta/milj. ajon.krn) sitten asuntokaduilla (1,04), pääkaduilla (0,72) ja kokoojakaduilla 
(0,68). 

Norjalaisessa tutkimuksessa /9/ on analysoitu kaupunkiliikenteen riskejä eri tienkäyttäjäryh-
mille sekä verrattuna muihin toimintoihin. Myös eri tieluokkien välisiä eroja on tarkasteltu. 
Riskimittana käytettiin henkilövahinkojen määrää ao. tienkäyttäjäryhmän suoritetta kohti. 
Tutkimuksen mukaan jalankulkijan kannalta ostoskadut Ovat pääkatuja turvallisempia, auto- 
liikenteen kannalta päinvastoin. 

Saksalaisen tutkimuksen /6/ mukaan taajaman ohikulkutie on periaatteessa sitä turvallisempi, 
mitä korkeampi sen standardi on. Korkea standardi lisää kuitenkin nopeuksia, mikä saattaa 
syödä turvallisuushyödyn. Ohikulkutie parantaa taajaman turvallisuutta riippumatta standar-
dista. Läpikulkutien hidastimet lisäävät ohikulkutien turvallisuusvaikutusta. Tutkimuksen 
mukaan konfiiktien todennäköisyys kasvaa /8/, kun taajaman läpikulkutie pitenee. 

Tämän tutkimuksen kokeellisessa osassa Suoritetun esimerkkiväylien tarkastelun mukaan 
kaikkien auto-onnettomuuksien onnettomuusaste on asunto- ja teollisuusalueilla sama, mutta 
liikealueilla noin kolminkertainen asuntoalueisiin verrattuna. Rakentamattomilla alueilla 
onnettomuusaste on noin puolet asuntoalueiden onnettomuusasteesta. Henkilövahinkoon 
johtaneiden auto-onnettomuuksien onnettomuusasteen mukaan johtopäätös on lähes sama, 
mutta erot ovat pienemmät. 
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LIIKENNESANEERAUS 
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1 

Liikcnnesanccrauksclla tarkoitetaan rajatulla alueella tehtäviä 
järjestelyjä, joiden tarkoituksena on jäsentää liikcnncvcrkkoa, 
poistaa läpikulkeva liikenne asuntoalueilta, vaikuttaa liikenteen 
määrään, nopeutccn ja jakautumisccn verkollc tai muihin ominai-
suuksiin Siten, että kyseessä olcvalla alueella ympäristöhäiriöt 
vähenevät, viihtyvyys paranee ja onnettomuudet vähenevät. 

VA1KUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Koska eri alueet ja niillä suoritcttavat toimenpiteet poikkeavat 
huomattavasti toisistaan, on liikennesaneeraukscn vaikutuksia 
onnettomuuksiin vaikea määritellä yksikäsittciscsti. 

1 Iclsingissä tchdyssä tutkimuksessa liikcnnesanccraus vähensi 
onnettomuuksia 20 %. Mukaan oli laskettu liikenneonnettomuu- 

• 

	

	 det varsinaisclla liikcnncsanccrausalucclla sekä sitä ympäröivillä 
kaduilla, joille liikenne osittain siirtyi. 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan liikenncsanceraus vähentää 
onnettomuuksia useimmissa tapauksissa 20 - 40 %. Norjalainen 
käsikirja antaa arvoksi 10 - 20 %. 

Myös Länsi—Saksassa vuonna 1980 käynnistctyn alueellisen 
nopcusrajoituskokcilun alustavat tulokset ovat olleet lupaavia. 
Asuntokatujcn liikennettä on rauhoitctu nopcusrajoituksin ja 
rakcntccllisin keinoin, ja alueiden läpikulkuliikcnnc on ohjattu 
yhdelle pääkadulle. Kokeilun tuloksena nopeudct pääkaduilla 
laskivat ja etenkin vakavat onncttomuudet vähcnivät. 

. 

. 

. 
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Tanskalaisen tutkimuksen mukaan katujen yksisuuntaistamincn 
voi alentaa liittymän onncttomuusastctta 25 % edellyttäen, että 
molemmat ristcävät kadut ovat yksisuuntaisia. 

Yksisuuntaistaminen voi myös lisätä onnettornuusriskiä nopcuk-
sicn kasvun myötä tai jos paikkakunnan ulkopuolista liikennettä 
on paljon. 

Pelkkä kadunvarsipysäköinti ci ole merkittävä onnettomuusastcen 
selittäjä kaupungin keskustassa. Onnettomuuskustannusten kan-
iialta se on kuitenkin huonoin pysäköintivaihtoehto. Kadunvar-
sipysäköinnin sallimincn kasvattaa onnettomuusastetta varsinkin 
niillä tieosilla, joilla ajokaistan leveys on ̂  5,0 rn ja joilla pyö-
räilyä ei ole eroteltu ajoneuvoliikenteestä. Kadunvarsipysäköinnin 
kicltämiscn on arvioitu vähentävän onnettomuuksia n. 10 %. 

KUSTANNUKSET 

Alueen saneerauksen kustannukset vaihtelevat alueen laajuudesta 
ja tehtävistä toimenpiteistä riippuen. Keskimääräiset kustannukset 
ovat n. 200.000 mk/kohde, sisältäen pääasiassa liikenncmcrkkcjä, 
istutuksia, töyssyjä yms. 

. 
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1. 	Leden, L., Effekt av gatuutformning och regiering i t.ätort. Inledande studie 
främst av bilisternas traflksäkerhet. VTT medde!anden 828 

Julkaisuziika : 	1988 	 KcIi 	ruotsi 	 Sivuja :45 

TiivitcImä 

Tutkimuksessa analysoitiin kuudessa ruotsalaisessa, kandessa suomalaisessa ja yhdessä for-
jalaisessa kaupungissa valituilla tarkastelualueilla tapahtuneita yhteensä n. 4900:aa poliisin 
raportoimaa liikenneonnettomuutta. 

. 

	

Tutkimuksen tulokset kadunvarsipysäköinnin, pääkatujen muodostamisen ja katujen yk- 
sisuuntaistamisen kannalta on esitetty kuvissa 1, 2 ja 3. Kuvista havaitaan, että katujen 
yksisuuntaistaminen pienentää onnettomuusriskiä. Tulosten mukaan myös pääkaduiksi merki- 
tyillä teillä esiintyy vähemmän onnettomuuksia kuin muilla kaduilla. Osittain tämä saattaa 

. 

	 selittyä sillä, että kadunvarsipysäköinti on useimmiten kielletty pääkaduilla. 
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2. 	 Leden, L, Peltola, H., Roine, M., Kuntien liikenneturvallisuustyön menetel- 
mät 

Julkaisuaika 	1989 	 KicU : 	suomi 	 Sivuja : 89 

TiivitcImä 

Alueen lilkennesaneeraus 

Dalby (1979) ehdottaa liikenneverkon saneeraustyölle kaksivaiheista etnemistä. Ensimmäisessä 
vaiheessa parannetaan tieverkon jäsentelyä seuraavasti: 

- 	muodostetaan pääkatuja väistämisvelvollisuuksien ja kadun katkaisujen avulla 
- 	kielletään osa päätieltä kääntymisistä 
- 	vähennetään paikallisverkon läpikulkuliikennettä (autoiluliikenteen kieltoja, kään- 

tymiskieltoja, yksisuuntaistuksia) 
- 	alennetaan autoliikenteen nopeuksia (töyssyt, lyhyet asuntokadut jne.) ja 
- 	rakennetaan pieniä liikenneympyröitä. 

Toisessa vaiheessa mietitään ehkäisytoimenpiteitä niille onnettomuuksille, joihin vaiheen 1 
toimenpiteet eivät vaikuta tai jotka eivät vaiheesta 1 huolimatta poistuneet 

Ruotsalaisen Kommunikationdepartementin tekemän tutkimuksen (1980) mukaan liiken-
nesaneerauksella vähennetään onnettomuuksia useimmissa tapauksissa 20 - 40 %. 

Katuverkon yksisuuntaistaminen 

Katujen yksisuuntaistaminen vähentää onnettomuusmäärää 20 - 40 % (SVV, 1980). Pfefer 
esittelee Kanadalaiscn tutkimuksen, jonka mukaan jalankullcijoiden ja pyöräilijöiden onnet-
tomuudet vähenivät 40 - 60 % kadun yksisuuntaistamisen ansiosta. Ruotsalaisen tutkimuksen 
mukaan (Kommunikationsdepartementet, 1980) yksisuuntaistaminen vähentää kadun kokonais-
onnettomuusriskiä 30 - 50 %. 

Kadunvarsipysäköinti 

Westman (1986) ei usko kadunvarsipysäköinnin vaikuttavan merkitsevästi onnettomuusriskiin. 
Hän katsoo kadunvarsipysäköintiä sisältävien katujen keskimääräistä suurempien onnettomuus-
nskien johtuvan muista tekijöista kuin itse kadunvarsipysäköinnistä. Vakuutusyhtiöille ilmoitet-
tujen onnettomuuksien perusteella näyttäisivät pysäköintionnettomuudet olevan yleisempiä 
kadunvarsipysäköinnissä kuin pysäköintilaitoksissa. 

Leden (1988a) osoittaa, että pyöräilevien lasten onnettomuusriski on kadunvarsipysäköintiä 
sisältävällä asuntokadulla suurempi kuin muilla asuntokaduilla. 

. 
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3. 	Vägverkets effektkatalog, 1986:23. Förbättringstgärder. Borlänge, Pubi 
1986:23 

Julkaisuaika :1986 	 J Kieli : 	ruotsi 	 J Sivuja 4 - 56 

Tiivistelmä 

Katujen yksisuuntaistaminen 

Katujen yksisuuntaistamisen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen on tutkittu vähän. Keskimäärin 
onnettomuusriskin on arvioitu vähenevän 30 - 50 % koko katuosuudella liittymät mukaan-
lukien. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan onnettomuusaste voi liittymässä pudota 25 %, jos 
molemmat ristcävät kadut ovat yksisuuntaisia. 

Yksisuuntaistaminen voi myös lisätä onnettomuusriskiä nopeuksien kasvun myötä tai jos 
paikkakunnan ulkopuolelta tulevaa liikennettä on paljon. 

Kadunvarsipysäköinnin kieltäminen 

Kadunvarsipysäköinti vaarantaa etenkin pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta. 
Pohjois—Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan 15 - 20 % kaikista taajamien liikenneonnet-
tomuuksista johtuu pysäköinnistä. Myöhemmin tehty amerikkalainen tutkimus osoitti, että 
pysäköinti aiheutti tutkituilla katuosuuksilla 7 % henlcilövahinko—onnettomuuksista ja että 
pysäköinnin kieltämisen voidaan olettaa vähentävän onnettomuusastetta enintään 10 %. Jos 
vapautuva katutila pystytään käyttämään järkevästi, vähenemä voi olla suurempikin. 
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4. 	Pysäköinnin vaikutukset taajamatien liikenteeseen ja turvallisuuteen, VTT, 
tutkimusselostUs 610, Espoo 

Julkaisuaika 	1987 	 Kioi 	suomi 	 Sivuja : 	82 

TiiviteImd 

Tutkimus käsitteli eri pysäköintityyppien turvallisuutta ja toimivuutta taajamissa. Liikenneon-
nettomuuksia koskeneet tarkastelut painottuivat suurelta osin tienvarsipysäköintiin. Tutkimuk-
sesa huomioitiin vuosina 1982 - 86 poliisille ilmoitetut onnettomuudet 

Kaikkien onnettomuuksien mallin mukaan tienvarsipysäkäinnin salliminen kasvattaa onnet-
tomuusastetta runsaat 30 %. Yhdysvaikutuksien takia havaintoyksikän lopullinen onnettomuus- 
aste riippuu kuitenkin polkupyöräilyn erottelusta ja ajokaistan leveydestä. 

Tutkimus osoitti, että tienvarsipysäköinnin salliminen kasvattaa kaikkien onnettomuuksien 
astetta niillä tieosuuksilla, joilla ajokaistan leveys on enintään 5,0 m ja joilla polkupyöräilyä ei 
ole eroteltu omalle väylällcen. Tienvarsipysäköinnin salliminen ei onnettomuustarkastelun 
mukaan kuitenkaan kasvata taajamatien kaikkien onnettomuuksien astetta, jos polkupyöräily on 
yhdessä jalankulkun kanssa eroteltu autoliikenteestä. 

Tienvarsipysäköinnin salliminen ei suoritettujen tarkastelujen mukaan kasvata kaikkien onnet-
tomuuksien astetta, jos taajamatien ajokaistan leveys on yli 5,0 m. Pysäköinnin salliminen 
näyttää tällöin pikemminkin pienentävän onnettomuusastetta. Turvallisuus paranee tarkastelujen 
mukaan edelleen, jos polkupyöräily erotellaan autoliikenteestä. Pyöräilyn erottaminen omalle 
väylälleen pienentää onnettomuusastetta erityisesti silloin, kun ajokaistat ovat leveitä (yli 5,0 
m). 

Polkupyöräliikenteen erottelu vähentää mallin mukaan molemmissa pysäköintityypeissä henki- 
lövahinko-onnettomuuksien astetta ja henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrää 
noin 39 %. 

Tarkastelut osoittivat myös, että tonttiliittymien määrän ja suojateiden määrän lisääntyminen 
kasvattaa onnettomuusastetta riippumatta siitä, onko tienvarsipysäköinti kielletty tai sallittu. 
Kaikkien onnettomuuksien aste kasvaa tarkastelujen mukaan noin 30 %, kun tonttiliittymien 
tiheys kaksinkertaistuu. Suojateiden tiheyden kaksinkertaistuminen kasvattaa kaikkien onnet-
tomuuksien astetta noin 40 %. 
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D. TAAJAMIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 

15. 
PIHAKADUT, HIDASKADUT, NOPEUKSIEN ALENTIMET 

. 

. 

Pihakatu on katutila, jossa eri liikkumismuotoja ci ole eroteltu. 
Pihakatumcrkki varoittaa kuljettajaa nopeutta rajoittavista raken-
teista sekä velvoittaa ajamaan korkeintaan 20 km/h nopeudella. 

Hidaskatu on pihakadun ja normaalin tonttikadun välille sijoit-
tuva katutyyppi, jolla nopcusrajoitus on 30 km/h. 

Koska erityisesti aihaisilla nopeurajoituksilla on usein vaikea 
saada nopeudct laskemaan pelkän liikcnncmerkin avulla, käyte-
tään piha- ja hidaskaduilla myös nopeutta rajoittavia raken-
teita, jotka pakottavat kuljettajan ajamaan hitaasti tekemällä 
nopcasti ajam iscn epämukavaksi. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Piha- ja hidaskatujen suurimpana yleisenä ctuna nähdään asu- 
• misviihtyvyyden paraneminen. Asukkaiden turvallisuudentunne 

kasvaa ja liikcnncmclu vähenee. Kohteiden onncttomuusniäärät 
ovat yleensä niin pieniä, cttci liikcnneturvallisuusmuutosta voida 
luotcttavasti todeta onnettomuuksien perusteella. Useimmiten 
piha- ja hidaskatujen vaikutuksia sclvitctäänkin vain nopeuksia 
mittaamalla. 

Rakcntcellisia nopeudenalentamiskcinoja on tähän asti Suomessa 
käytetty vähän. Espoossa on tutkittu korotcttuja suojateitä ja 
Helsingissä pääasiassa kavennuksia. Tutkimusten mukaan korote-
tut suojatiet alcntavat nopeuksia tehokkaasti ja lisäävät jalan-
kulkijoiden turvallisuutta. Yksittäisillä ajoradan kavcnnuksilla, 
melunauhoilla ja pysäköinnin vuorottelulla on vähäisempi vaiku-
tus. 



• 
Oikein rakcnnetut töyssyt alentavat keskinopeuden töyssyjen 
kohdalla n. 20 km/h:iin ja töyssyjen välillä 25 kmlh:iin. Ruot-
salaiscssa ennen - jälkeen tutkimuksessa todettiin konfiiktien 
vähcntynccn 35 - 85 % töyssyjen rakentamisen jälkeen. 

Kuopat alcntavat nopeuksia suunnilleen saman verran kuin töys-
syt, mutta vaikeuttavat töyssyjä enemmän talvikunnossapitoa. 

Heräteraitoja käytetään yleensä väylillä, joiden nopeusrajoitus 
• on ̂ 50 km/h. Ne sopivat hyvin esim. taajamien sisääntulokoh-

tim. Hcrätcraidat alcntavat nopeuksia 2 - 10 km/h ja niiden 
arvioidaan vähentävän onnettomuuksia n. 30 %. Erityisesti 
suistumisonncttomuudet ja peräänajot vähenevät. • 

KUSTANNUKSET 

Töyssyn rakentaminen maksaa n. 3.000 - 7.000 mk, kuopan 
n. 6000 mk ja korotetun suojatien n. 10.000 mk. Heräteraitojen 
rakentaminen kestomerkintämassasta pintamerkintänä maksaa 
n. 95 mklm2 . 
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15. 
PIHAKADUT, HIDASKADUT 

ONGELMAN KUVAUS 

Korkeilla ajonopeuksilla taajamissa onnettomuusriski on suuri. 
Tavallisesti taajamissa liikennenopeutta on pienennetty käyttä-
mällä aihaisia nopeusrajoituksia. Kunnioitus nopeusrajoituksia 
kohtaan on kuitenkin vähäinen, mikäli tie on rakennettu siten, että 
korkeita nopeuksia voidaan käyttää. Liikennemerkit yksinään 
eivät tällöin tuota toivottua nopeuden vähenemistä. 

TOIMENPITEEN KUVAUS 

Ensimmäiset pihakadut suunniteltiin Hollannissa 1960-luvun 
lopulla. Pihakatujen tarkoituksena oli asuntoalueiden liikenteen 
rauhoittaminen. Pihakatumerkin lisäksi nopeuksia pyrittiin alen-
tamaan käyttämällä myös rakenteellisia hidastimia. 

Hidaskatu on normaalin tonttikadun ja pihakadun välille sijoittuva 
katutyyppi, jolla käytetään 30 km/h nopeusrajoitusta. 

Pihakaduilla ja hidaskaduilla käytettäviä nopeutta rajoittavia 
rakenteita ovat: 

- 	ajoradalla olevat "töyssyt" 
- 	ajoradalla olevat kuopat 
- 	korotettu suojatie 
- 	ajoradan kaventaminen/sivuesteet 
- 	heräteraidat 
- 	muut fyysiset toimenpiteet, jotka vaikuttavat ajajan 

nopeuteen 

Suomen pihakatuja koskevat määräykset poikkeavat muista • 	pohjoismaisista mm. seuraavasti: 

- 	Suomen pihakaduilla on muista maista poiketen 
läpiajokielto. 

- 	Nopeusrajoitus Suomen pihakaduilla on 20 km/h, 
kun se Tanskassa ja Noijassa on 15 km/h. 

- 	Tanskassa ja Noijassa on pihakadulta poistultaessa 
väistämisvelvollisuus, mutta Suomessa se on 
osoitettava liikennemerkillä. 

. 
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VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Piha- ja hidaskadut 

Piha- ja hidaskatujen suurimpana yleisenä etuna nähdäan asu-
misviihtyvyyden paraneminen. Erityisesti kaupunkien keskustojen 
tuntumassa olevilla asuntoalueilla saadaan hyviä tuloksia. Asuk-
kaiden turvallisuuden tunne kasvaa ja liikennemelu vähenee. 
Piha- ja hidaskatujen avulla voidaan edistää liikenneverkon 

• 	 jäsentelyä eriluokkaisiin väyliin. 

Rakenteellisia nopeudenalentamiskeinoja on tähän asti Suomessa 
käytetty vähän. Espoossa on tutkittu korotettuja suojateitä ja 
Helsingissä pääasiassa kavennuksia. Tutkimusten mukaan korote-
tut suojatiet alentavat nopeuksia tehokkaasti ja lisäävät jalan-
kulkijoiden turvallisuutta. Yksittäisillä ajoradan kavennuksilla, 
melunauhoilla ja pysäköinnin vuorottelulla on vähäisempi vaiku-
tus /8/. 

Länsi-Saksassa vuonna 1980 käynnistetyn alueellisen nopeus-
rajoituskokeilun (Verkehrsberuhigung) alustavat tulokset ovat 
olleet lupaavia. Asuntokatujen liikennettä on rauhoitettu nopeus-
rajoituksin ja rakenteellisin keinoin, ja alueiden läpikulkuliikenne 
on ohjattu yhdelle pääkadulle. Kokeilun tuloksena nopeudet 
kokoojakaduilla laskivat ja etenkin vakavat onnettomuudet vähe-
nivät. Myös asukkaat ovat olleet tyytyväisiä muutoksiin /12/. 

Töyssyt 

Töyssyjen muoto, sijoitus ja niiden välinen etäisyys vaikuttavat 
nopeusvähennyksen suuruuteen. Kovin matalat töyssyt ovat 
osoittautuneet tehottomiksi ja ne on koettu suurilla nopeuksilla 
jopa mukavammiksi kuin pienillä. Lyhyet, korkeat töyssyt taas 
saattavat olla vaarallisia. Muotoilultaan parhaaksi on todettu 4 m 
pitkä ja n. 10 cm korkea sylinterisegmentin muotoinen nk. Watt- 

. 

	

	 töyssy. Jotta töyssyjen vaikutus olisi jatkuva, niitä täytyy asettaa 
75 - 100 metrin välein. 

Oikein rakennetut töyssyt vähentävät keskinopeuden n. 25 km/h-
:iin töyssyjen välillä riippumatta siitä, mikä aikaisempi nopeus 
tiellä on ollut. Töyssyjä ylitettäessä keskinopeus on n. 20 km/h. 
Teillä, joissa on rakennettu töyssyjä, liikennemäärät ja onnet-
tomuusmäärät ovat useimmiten niin pieniä, ettei varmoja joh-
topäätöksiä töyssyjen onnettomuuksia vähentävästä vaikutuksesta 
tiedetä. 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa on rekisteröity onnettomuudet ennen 
• 	 ja jälkeen töyssyjen asentamisen nelihaaraliittymässä. Konfiiktien 

kokonaismäärä väheni 70 %. Tutkimus Osoitti: 
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- 	autojen väliset konfiiktit vähenjvät 55 % 
- 	autojen ja polkupyörien väliset konfiiktit vähenivät 

75% 
- 	autojen ja jalankulkijoiden väliset konfiiktit vähen- 

ivät 85 % 

Englannissa asuntoalueilla kokeillut Watt-tyyppiset töyssyt 
alenivat keskinopeuksia 33 - 50 %. Onnettomuuksien määrä 
putosi 64 %. (Tutkimuksessa ei huomioitu nk. regressiovaikutus- • 
Töyssyt vaikeuttavat jonkin verran talvikunnossapitoa. Jyrkissä 
mäissä töyssyt saattavat myös vaikeuttaa liikennettä liukkaalla 
kelillä. 

Kuopat 

Kuoppien vaikutusta on tutkittu vähemmän kuin töyssyjen. Teh-
dyt tutkimukset osoittavat, että 4,5 m pitkät ja 10 cm syvät 
kuopat vähentävät nopeuksia yhtä tehokkaasti kuin töyssyt. 

Kuopat aiheuttavat jonkin verran enemmän kunnossapito-ongel-
mia kuin töyssyt. 

Korotetut suojatiet 

Korotetut suojatiet vähentävät nopeuksia hyvin ja ovat jonkin 
verran mukavainpia ylittää kuin töyssyt. Korotettujen suojateiden 
turvallisuusvajkutuksjsta ei ole tutkimustuloksia. 

• 	
Ajoradan 

Myös ajoradan kaventamisesta on tehty vähän tutkimuksia. Oslon 
Veivesenissä tehdyt kokeet osoittivat, että ajoradan kaventaminen 
vähensi nopeuksia ainoastaan, kun sivuesteet asetettiin lähem-
mäksi kuin 20 m toisistaan, siten että ajoradalle tuli jyrkkiä 
siksak-kaarteita. 

Saksan Liittotasavallassa vuosina 1977 - 79 tehdyssä 30 asun-
toaluetta käsittäneessä tutkimuksessa (Verkehrsberuhigung in 
Wolmgebieten 1979) todettiin pysäköintipaikkojen avulla toteute-
ttujen sivuttaissiirtymien vähentäneen henkilövahinkoihin joh-
taneita onnettomuuksia yli 40 %. Etenkin lasten onnettomuudet 
olivat vähentyneet. /8/ 

Heräteraidat 

• 	 Ennen - jälkeen tutkimukset ovat osoittaneet heräteraitojen 
aiheuttavan 5 - 10 km/h nopeuden alennemisen teillä, joilla 
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keskinopeus aiemmin on ollut 60 km/h tai vähemmän. Ulkomais-
ten tutkimusten mukaan heräteraidat vähentävät onnettomuuksia 
n. 30 %. Koska heräteraidat kuluvat nopeasti, ne tulee uusia 1 - 
3 vuoden välein. 

KUSTANNUKSET 

Töyssyn rakentaminen maksaa noin 3.000 - 7.000 mk, kuopan 
• 	 noin 6.000 mk ja korotetun suojatien noin 10.000 mk. Kes- 

tomerkintämassasta tehdyt heräteraidat maksavat noin 95 mklm2 . 

• 
. 

• 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1. 	 Melunauhakokeilu Suomessa vv. 1977-79. TVH, Liikennetoimisto. 
TVH 741980 

1 Julkalsualka : 	 1979 	1 Kieli : 	Suomi 	 Sivuja : 	36 

Tiivistelmä 

Vuosina 1977 järjestettiin yleisillä teillä TVH:n toimesta metunauhojen kokeilu noin kah-
dessakymnmenesoä sellaisessa t.asoliittymässä, joissa oli tapahtunut tavallista enemmän lii-
kenneonnottomuuksia. Tavoitteena oli selvittää sekä saavutettavaa hyötyä että raidoista 
tien käyttäjille, kunnossapidolle ja ympäristölle aiheutuvaa haittaa. 

Liikenteen osalta tutkittiin melunauhojen vaikutusta nopeuksiin ja onnettomuuksien mää-
rään vertailemalla tilannetta ennen nauhojen rakentamista ja niiden rakentamisen jälkeen. 
Autoilijoiden suhtautumista järjest.elyihin selvit.ettiin haastattelemalla tienkäyttäjiä. Kun-
nossapidon osalta selvitetti in talvikunnossapidolle aiheutuvia hankaluuksia sekä ajoradan 
pinnasta korotettujen rmauhojen kulumist.a liikenteen vaikutuksesta. Ympäristöhaittoja selyi-
tetti in mittaamalla nauhojen vaikutusta ii ikenteestä aiheut.uvaan meluun. 

Ajoanalysaattorilla suoritetut mittaukset osoittivat., että ajoneuvojen keskinopeudet aleni-
vat. melunauhojen rakentamisen jälkeen nauhojen kohdalla 2,5...9 km/h. Kaksi viikkoa ra-
kentamisen jälkeen suoritetut tutkamittaukset osoittivat. nopeuksien laskeneen lähes kai-
kissa kohteissa. Kolme kuukautta myöhemmin suoritetut. uusintamittaukset osoittivat no-
peuksien vähenemän pienentyneen sellaisissa kohdissa, joissa nauhat. olivat kaikkein kor -
keimmat. 

Liikenneonnettomuuksien määrä näyttää nauhojen rakentamisen jälkeen vähentyneen. Eri-
tyisesti suistumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrä on jälkitilanteessa selvästi aikai-
semnpaa pienempi. Onnettomuuksien lukumäärät olivat kuitenkin tarkkailuajan lyhyydestä ja 
tiit.kimuskohteiden vähyydestä johtuen niin pieniä, ettei niistä voi tehdä varmoja johto-
päätöksiä turvallisuust.ilanteen muutoksesta. 

Haastattelututkimuksen tulokset osoittavat, että 87 % autojen kuljettajista piti nauhoja 
hyvinä ja kannatti niiden käyttöä. Melunauhoja väistettiin eräissä kokeilukohteissa ajamnalla 
vastakkaissuuntaiselle liikenteelle tarkoitettua ajokaistaa. Väistäneiden ajoneuvojen osuus 
oli kohteesta riippuen 0...30 % koko moottoriajoneuvoliikenteen määrästä. 

Nauhoista ei aiheutunut sanottavaa haittaa teiden t.alvikunnossapidolle. Tie saatiin niiden 
kohdalla pidetyksi normaaleiUa kunnossapitomenetelmillä vapaana lumesta ja jäästä. Ter-
moplastisesta massast.a tehdyt nauhat kestivät erittäin hyvin nastarenkaiden aiheuttamaa 
kulutusta. 

Kuorma-autojen liikkumisesta aiheutuneen melun taso nousi nauhojen johdost.a hieman. Ero 
oli selvin erityisesti tyhjänä ajavien kuorma-autojen kohdalla. Henkilöautojen liikkumisesta 
aiheut.uvaan meluun nauhat eivät vaikuttaneet lainkaan. Vastakkaisen ajosuunnan kaistaa 
liikkuvien ajoneuvojen aiheuttama melu oli nopeuden kiihdytyksen johdost.a rmauhoja yht-
tävien ajoneuvojen synnyttämää melua voimakkaampi. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. 	 Liikennejärjestelyjen vaikutus liikenrturvallisuuteen. HKSV, Lii- 
kennesuunnitteluosasto. Julkaisija LB: 7/84 

1 Julkalsuaika 	1984 	1 Kieli 	Suomi 	 Sivuja : 	53+60 

Tiivistelmä 

NOPEUTTA RAJOITTAVAT RAKENTEET 

Rakent.eellisia nopeudenalentamiskeinoja ovat ajoradan kavennus, ajolinjan mutkittelu, 
kadunvarsipysäköinnin järjestelyt, korotetut. suojatiet ja töyssyt, ajorataan maalatut poikki- 
juovat sekä melupinnat. Seuraavassa on käsitelty näistä muutamia. 

Töyssyt ja korotetut suojatiet 

Töyssyjen ja korotettujen suojateiden on todettu vähentävän onnettomuuksia ja onnetto-
muusriskin tuntua 70-100 %. Karakallion konfiiktitutkimuksen mukaan autojen ja jalan-
kulkijoiden väliset. konfiiktit vähenivät, mutta peräänajot noin 60-80 m lähimmästä raken-
teesta lisääntyivät. Peräänajot aiheutuivat epähomogeenisistä nopeuksista. 

Nopeudet ovat alentuneet rakenteiden kohdalla 17-24 km/h (30-60 %) ja välissä 
14-35 km/h (25-65 %). 

Töyssyjä ja korotettuja suojateitä tulisi käyttää silloin kun hetkellinen nopeuksien vähene-
minen alentaa onnettomuusastetta. 

Tärinäraidat 

Tärjnärajdat ovat vähentäneet onnettomuuksia 30-100 %. Lisäksi onnettomuuksien vaka-
vuusaste on alentunut. Nopeudet alenivat Pälkiineellä 66:sta 4-6 km/h. 

Melupinnat 

Melunauhakokeilulla on TVH:n mukaan pienellä tilastollisella epävarmuudella päästy 50 % 
onnettomuuksien vähenemiseen. Lisäksi suistumisonnettomuudet vähenivät. kokonaan. Ruot-
salaisen tutkimuksen mukaan konfiiktit vähenivät 70 %, joista eniten kevyen liikenteen ja 
autojen väliset. 

Helsingin Kontulankaarella on syyskuusta 1980 ollut 60 metrin matkalla Keinutien risteyk-
sessä melupintoja. Nopeudet ovat alentuneet. 2-3 km/h, mutta 100 m päässä nopeudet 
nousivat. Onnettomuusmäärät olivat niin pieniä, ettei lyhyellä aikavälillä voida tehdä joh-
topäätöksiä. 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 	 Emma-raportti 7, käsikirja, pohjoismaiden ministerineuvosto, 
Trondheim 

Julkaisualka 	1982 	Kieli : 	Suomi 	 Sivuja : 	48 + 21 

Tiivistelmä 

FYYSINEN NOPEUDEN RAJOITTAMINEN 

Fyysiset nopeudenrajoitustavat. käsittävät ajorauian töyssyt. ja tärinäraidat sekä ajoradan 
kavennukset. ja muut fyysiset toimenpiteet, jotka vaikuttavat nopeuksiin. 

Töyssyjä käytetään erityisesti, kun keskinopetis on yli 35 km/h. Ne voivat oikein muotoil-
tuna alentaa nopeustasoa noin 25 km/h:iin. Töyssyjä, tavallisesti 3-4 m pitkiä ja noin 
10 cm korkeita, on toistaiseksi käytetty eniten lskernaan nopeutta asuntoalueilla. Näiden 
alueiden matalien onnettomuuslukujen vuoksi ei kyetä vet.ämään johtopäätöksiä ennen-
jälkeen-tutkimuksista. Ruotsalainen ennen-jälkein-konflikti tutkimus osoitti konflikt.ien vä-
hentyneen 35-60 %. 

Kuopat tuottavat töyssyihin verrattuna jonkin verran kunnossapito-ongelmia ja sopivat siksi 
huonommin meikäläisiin oloihin. Myös liikenneturvallisuusvaikutus lienee vähäisempi. 

Tärinäraitoja käytetään sekä tarkkaavuuden kohottamiseksi että nopeuden alentarniseksi. 
Kun nopeustaso ennen on 60 km/h tai alle, saavutetaan tavallisesti nopeuksien aleneminen 
keskimäärin 5-10 km/h:lla. Suomalainen 20 risteyksessä tehty tärinäraitatutkimus osoitti 
nopeuksien alentuneen huomattavasti. Onnettomuusvaikuttiksia ei kyetty mittaamaan alhai-
sen onnettomuusmäärän vuoksi, mutta suunta oli positiivinen. Autoilijoita haastateltaessa 
suhtautui 87 % myönteisesti toimenpiteeseen. Ulkomaiset tutkimukset ilmoittavat onnetto-
muuksien vähentyneen 30-50 %, eniten vähenivät kohtaamisonnettomuudet ja peräänajot.. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. 	 TrafikksikkerhetshndbOk, Transportökonomisk institutt, Oslo, 

sivut 172 - 177 

Juikaisuaika 
	

1982 	f Kieli : 	Norja 
	

Sivuja : 	494 

Tiivistelmä 

Töyssyjen vaikutus 

Töyssyjen nopeutta rajoittava vaikutus on esitetty useissa tut.kimuksissa. Töyssyjen muoto, 
sijoitus ja niiden välinen etäisyys vaikuttaa nopeusvähennyksen suuruuteen. Erilaisilla töys-
syjen muotoilukokeilla on todettu, että 4 m pitkä ja n. 10 cm korkea sylinterisegmentin-
muotoinen töyssy on eri tekijät huomioonottaen käyttökelpoisin. 

Mikäli nopeutta alennetaan pitemmällä matkalla, tulee rakentaa useampia töyssyjä. Kokeet 
ovat osoittaneet, että töyssyjen välinen etäisyys ei saa ylittää 50-75 m. 

Jyrkissä mäissä töyssyt saattavat vaikeuttaa liikennettä liukkaalla kelUlä. Ei tiedetä kuin-
ka jyrkkä mäki voi olla, että töyssyt aiheuttavat, tämän ongelman. 

Oikein rakennetut töyssyt vähentävät keskinopeuden n. 25 km/h:iin töyssyjen välillä riippu-
matta siitä mikä aikaisempi nopeus tiellä on ollut. Töyssyjä ylitettäessä keskinopeus on 
n. 20 km/h. Teillä, joissa on rakennettu töyssyjä, liikennemäärät ja onnettomuusmäärät 
ovat useimmiten niin pieniä, ettei varmoja johtopäätöksiä töyssyjen onnettomuuksia vähen-
tävästä vaikutuksesta tiedetä. Siten ei missään tutkimuksessa ole laskettu onnettomuus- 
asteen vähenemisen vaikutusta. 

Uudessa ruotsalaisessa tutkimuksessa on rekisteröity onnettomuudet ennen ja jälkeen töys-
syjen asentamisen nelihaaraliittymässä. Konfiiktien kokonaismäärä väheni 70 %. Tutkimus 
osoitti: 

- 	 autojen väliset konfiiktit vähenivät 55 % 
- 	 autojen ja polkupyörien väliset konfiiktit vähenivät 75 % 
- 	 autojen ja jalankulkijoiden väliset konfiiktit vähenivät 85 % 

Kuoppien vaikutus 

Kuoppien vaikutusta on tutkittu vähemmän kuin töyssyjen. Kuitenkin tehdyt tutkimukset 
osoittavat, että kuopat jotka ovat 4,5 m pitkiä ja 10 cm syviä ja joiden välinen etäisyys 
on samanlainen kuin töyssyissä, aiheuttavat yhtä suuren nopeusvähenemisen kuin oikein 
rakennetut töyssyt. Kuoppia ei voida, päinvastoin kuin töyssyjä, käyttää korotettuna suoja- 
tienä ja siten parantaa jalankulkijoUle tien ylitysmandollisuutta. 

Kuoppien onnettomuutta vähentävää vaikutusta ei ole dokumentoitu. 

Korotetun suojatien vaikutus 

Korotettu suojatie muistuttaa nopeutta vähentäviä töyssyjä, mutta niissä on tasaiset ram- 

pit 	ja 	noin 	2,5-4 	m 	leveä 	tasainen 	osa. Korotettu 	suojatie 	vähentää nopeuksia, 	mutta 

hlterävätu kulmat ramppien ja ajoradan välissä aiheuttavat sen, että se on mukavampi ylit- 

tää kuin standarditöyssyt. Näitä tulee tämän vuoksi käyttää ainoastaan teillä, 	joissa ajo- 

nopeus muutenkin on alhainen. Koratettujen suojateiden onnettomuuksia vähentävästä vai- 

kutuksesta ei ole käytettävissä lukuja. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

5. 	Rumble strips, Geometrisk utformning och beteende—eifekter, 
Hans—Erik Pettersson, Statens väg— och trafikin,titut, 
Linköping, rapport nr 80 

1976 	 . . 	 Ruotsi 	 Sivu'a Juikaisualka : 	 Kle 1 

Useat. eri keinot., joilla muot.oillaan tienpintaa aiheuttamalla melua ja mandollisesti myös 
värinäii ajoneuvossa, joka ylittää rakenteen, käsitellään tässä raportissa tiirinänauhoina. 
Tämän äänen vaikutus kuljet.tajaan todennäköisesti vaikuttaa samoin kuin herätyskeUo, eli 
lisää ajajien huomiokykyä. 

Jos tärinäraitoja käytetään ainoastaan rajoitetuissa liikennetilanteissa, voidaan olettaa, 
että ne toimivat äänellisenä "liikenne:nerkkinä" eli ne saattavat kert.oa kuljett.ajalle, min-
kätyyppiseen liikennetilanteeseen he ovat tulossa. Muutamat. näistä rakent.eista, jotka on 
esitetty raportissa, on tehty jotta ajajalle tulisi vaikutelma lisääntyneestä nopeudesta, kun 
hän kulkee rakent.een yli määrätyllii nopeudella. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että ajaja 
vähentää nopeutta enemmän kuin hän muuten tekisi. 

Tavallisesti toimenpit.een vaikutus on muutos onnettomuusfrekvenssissä. Kuitenkin useissa 
raportoiduissa tutkimuksissa tämä vaikutus voidaan katsoa tilastollisesti keinotekoiseksi 
riippuen siitä, miten tutkimuspaikka on valittu. 

Useat raportoiduista tutkimuksista osoittavat sen tosiasian, että tärinäraidat ovat vaikut-
taneet tienkäyttäjän nopeuteen kohdassa, jossa hän ylittää raidan. Tärinäraitoja on mm. 
asennettu lähestyttäessä risteystä, jossa on pakollisen pysähtyrnisen merkki. Näissä paikois-
sa on voitu todeta niiden tienkäyttäjien lukumäärän lisääntyvän, jotka kunnioittavat pakol-
lista pysähtymismerkkiä. 

Tien kaventamisen vaikutus 

Ei ole olemassa lukuja, jotka näyttävät tien kaventamisen vaikutuksen. Oslon Veivesenissä 
tehdyt kokeet osoittivat., että ajoradan kaventaminen vähensi nopeuksia ainoastaan kun 
sivuesteet asetettiin lähemmäksi kuin 20 m toisistaan, siten että ajoradalle tuli jyrkkiä 
siksak-kaarteita. Ne kokeet, jotka tähän mennessä on tehty tien kaventamisen vähentä-
västä vaikutuksesta, ovat liian vähäisiä, jotta niiden tulokset olisivat luotettavia. 

Heräteraitojen vaikutus 

Ennen-jälkeen tutkimukset ovat, osoittaneet, että herät.eraidat aiheuttavat välittömän no-
peuden vähenemisen noin 5-10 km/h teillä, joissa keskinopeus aikaisemmin oli n. 60 km/h 
tai vähemmän. Heräteraidat kuluvat nopeasti ja sen vuoksi ne tulee uusia 1-3 vuoden jäl-
keen, jotta vaikutus säilyisi. 

Vestfoldissa heräteraidat asennettiin nelihaaraliittyrnän kuhunkin haaraan. Onnettomuus- 
määrä risteyksessä väheni kandeksasta yhteen. Liikennemäärä väheni samanaikaisesti 
18 %. Liikennemäärän aleneminen yksinään ei selitä onnettomuusmäärän vähenemistä, 
Tämän perusteella oletetaan, että heräteraidat vähentävät onnettomuusriskiä. Ulkomaiset 
tutkimukset osoittavat, että heräteraidat vähentävät onnettomuusmääriä n. 30 %. 



. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

6. 	Hakuil, K., Summala, H., Aihaisten nopeusrajoitusten ja töyssyjen vaikutus 
ajonopeuksiin asuntokaduilla. HY, lllkennetutklmusyksikkö. Tutkimuksia 16: 
1989. Helsinki 1989 

1 Julkaisijajka : 1989 	 Kieli 	suomi 	 Sivuja : 	30 
Tiiviztelmä 

Selvityksessä tutkittiin Helsingin kaupungin alueella toteutettujen 40 km/h alueellisten rajoitus-
ten vaikutuksia onnettomuuksiin. Tutkimus suoritettiin vertaarnalla rajoitusarvoltaan muut-
tuneiden katujen onnettomuuksia niihin katuihin, joilla rajoitus ei muuttunut. 

Ajonopeuksia mitattiin vuosien 1986 - 88 aikana 31 asuntokadulla, joilla nopeusrajoitus muut-
tui 50 km/h:sta joko 40 tai 30 km/h:iin. Tulosten perusteella 30 km/h on selvästi parempi kuin 
40 km/h asuntokatujen rajoituksena, kun se toteutetaan ilman tehostettua valvontaa tai raken-
teellisia hidastimia. 

Onnettomuuskehitystä tarkasteltaessa huomattiin onnettomuuksien lukumäärän pienentyneen v. 
1987 - nopcusrajoitusten muututtua - edellisvuoteen verrattuna sekä 40 km/h kaduilla että 
50 km/h kaduilla. 

Länsi-Herttoniemen pientalo-alueella alennettiin kesällä 1987 kokeiluluontoisesti 50 km/h 
nopcusrajoitus 30 km/h:iin ja samalla ko. alueelle rakennettiin hidasteita. Hidaskatujärjestelyt 
käsittivät viisi ajoradan kavennusta ja 12 töyssyä, jotka sijaitsivat n. 75 - 100 m:n välein. 

Suoritettujen nopeusmittausten perusteella 10 %:n nousulla varustettu kulmikas 15 cm:n kor-
kuinen töyssy oli selvästi tehokkain: nopeudet töyssyn kohdalla laskivat n. 20 km/h:n tun-
tumaan. Seuraavaksi tehokkain oli ympyrän segmentin muotoinen 10 cm:n töyssy, kun taas 
loiva (5%), 10 cm:n korkuinen kulmikas töyssy ei laskenut nopeuksia käytännöllisesti katsoen 
ollenkaan. 

. 

. 



TekiJä ja tutkimuksen nimi 
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7. 	Hälvä, Hidaskadut. Teknillinen korkeakoulu, Maanmittaus ja rakennus- 
tekniikan osasto. Espoo. 

1 Julkaisuaika : 	 1 Kieli : 	. 	1 Sivuja : 	1 
Tiivitctmä 

Työhön on koottu suomalaisia ja ulkolaisia tutkimustuloksia erilaisten nopeuden rakenteellisten 
rajoittamismenetelmien tehokkuudesta. 

Suomessa on rakenteellisten nopeudenalentamiskeinojen käyttö paikalliskaduilla ollut tois-

. 

	 taiseksi vähäistä. Yleisimmin käytetty menetelmä on ollut ajoradan kaventaminen. 

Espoossa on Karakalliontiellä tutkittu korotettujen suojateiden vaikutusta nopeuksiin (Tek-
nillinen korkeakoulu 1981, Espoon kaupunki 1983). Kadulla on 50 km/h nopeusrajoitus. Hidas-
timien pituus on 9,3 m, korkeus 10 cm ja rampin kaltevuus 1:30. Hidastimien väliset etäisyydet 
ovat 70 ja 295 metriä. Ajoneuvojen keskinopeudet laskivat hidastimien välillä 6 - 8 km/h; 
nopcuteen 44 km/h 70 metrin hidastinvälillä ja nopeuteen 53 km/h 295 metrin hidastinvälillä. 

Helsingissä tutkittiin vuonna 1980 erilaisten rakenteellisten nopeudenalentamiskeinojen vaiku-
tuksia nopeuksiin (Heiskanen 1982). Kanneltidllä ajoradan kavennus suojatien kohdalla 5,5 
metriin ja ajoratamaalukset alensivat nopeuksia suojatiellä 2 km/h nopeuteen 48 km/h. Suoja- 
tien käyttö lisääntyi. Kontulankaarella risteykseen asennetut melunauha alensivat nopeuksia 2 - 
3 krn/h. Jalava- ja Valpurintiellä kokeiltiin ajoradan mutkittelua pysäköinnin avulla: nopeudet 
laskivat 3 - 5 km/h keskimäärin nopeuteen 42 km/h. 

Oikein mitoitetut ajouran sivuttaissiirtymät alentavat myös tehokkaasti nopeuksia. Göteborgissa 
tehdyssä tutkimuksessa kolmella ajoesteellä toteutettu sivuttaissiirtymä alensi 7 metrin levyi-
sellä kadulla keskinopeudet 23 km:iin/h ja 85 %:n nopeudet 28 km:iin/h (Trafiksäkerhetsverket 
1982, s. 19). Norjassa on mitattu 29 - 32 kmi1 nopeuksia sivuttaissiirtymien kohdalla, mutta 33 
- 38 km/h nopeuksia koko katuosuudella (Statens vegvesen 1981). 

Myös ulkomaiset nopeustutkimukset osoittavat töyssyjen alentavan nopeuksia tehokkaasti. 
Norjassa viidelle asuntoalueelle vuosina 1978 - 79 rakennetut töyssyt alensivat ajoneuvojen 
keskinopeuksia keskimäärin 9 km/h ja myöhemmin vielä n. 3 kmlh. 

Englannissa yhdeksällä asuntoalueella tehdyssä tutkimuksessa (Sumner 1979) töyssyt vähensi-
vät henkilövahinko-onnettomuksia n. 60 %. Töyssyjen välinen etäisyys oli 50 - 150 m ja ne 

. 

	 oli sijoitettu asuntoalueiden kokoojakaduille. 

Saksan Liittotasavallassa vuosina 1977 - 79 tehdyssä 30 asuntoaluetta käsittäneessä tutkimuk-
sessa (Verkehrberuhigung in Wohngebieten 1979) todettiin pysäköintipaikkojen avulla toteutet-
tujen sivuttaissiirtymien vähentäneen henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia yli 40 %. 
Etenkin lasten onnettomuudet olivat vähentyneet. 

. 
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Tekijä ja tutkimukson nimi 

8. 	Leden, L., Beilinson, L., Espoonlanden ilikenneturvallisuus, seurantatutkinius. 
Osaraportti III. Liikenneturvan tutkimuksia 99/1988. 

JuIkaisuika : 	 f Kieli : 	. 	1 Sivuja 

TiivitcImä 

Tutkimus on kolmas ja viimeinen osa Liikcnneturvan teettämässä tutkimussarjassa, jonka 
tarkoituksena on kehittää menetelmä pienen kaupungin, kaupuriginosan tai kaupunkimaisen 
yhteisön liikenneturvallisuuden analysoimiseksi. 

Tutkimusalueena oli Espoonlahti, joka on tyypillinen uudenaikaista suunnittelua edustava 
pääkaupunkiseudun lähiö. Tutkimusaineistona käytettiin vuosina 1979 - 1986 poliisin rapor-
toimia liikenneonnettomuuksia, tutkimuksen yhteydessä vuosina 1984 ja 1987 tehtyjen koulu-
laishaastattelujen tuloksia, liikennemäärä- ja katuverkkotietoja. 

Tutkimuksessa luokiteltiin alueen liikenneympäristö ruotsalaisen TRÄD-menetelmän mukaisesti 
peruskoiulun ala-asteella olevan lapsen kannalta vaarallisiin ja turvallisiin paikkoihin. Luoki-
tusta verrattiin onnettomuusaineistoihin ja lasten i[moittamiin vaarallisiin paikkoihin. 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa löydettiin liikenneverkosta 17 ongelmakohtaa, joihin eh-
dotettiin parannustoimenpiteitä. Kandeksassa kohdassa oli toteutettu parantamistoimenpiteitä, 
kun mittauksen kolmen vuoden kuluttua, vuonna 1987 uusittiin. Mittaukset osoittivat, että 
ajonopeuksien alentaminen 50 km/h:sta 40 km/h:iin näyttäisi vaativan tuekseen myös raken-
teellisia toimenpiteitä. 

Suojateiden keskisaarekkeet parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta kadunylityksessä. Jos 
kuitenkin autoliikenteen huipputunnin liikennemäärä on yli 500 autoa, suojatiellä on vaarallinen 
turvallisuustaso, vaikka sillä olisi keskisaareke. 

Tutkimuksen havaittiin soveltuvan varsin hyvin sekä ongelmapaikkojen kartoitukseen että 
toteutettujen toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseen. Menetelmän avulla hankittiin paljon 
sellaista tietoa, joka muuten ei olisi tullut esiin. Menetelmän todettiin reagoivan nopeasti alueen 
liikenteessä ja liikenneympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. 

. 
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Tekijä ja tutkimukscn nimi 

9. 	Leden, L., Andersson, K., Farthinder i bostandornrden. Trafik— och infor- 
mationsbyrn, rapport 4. Borlänge 

1 Julkaisuaika 	 Kieli 	 Sivuja : 1982 	 ruotsi 
Tiiviztelmä 

Malmössa suoritetun tutkimuksen mukaan Watt—tyyppineri töyssy on tehokas tapa parantaa 
liikenneturvallisuutta pienin kustannuksin. 

Tutkitussa liittymässä (kuva 1) konfiiktien määrä väheni 70 % ja nopeudet alenivat 15 - 20 
km/h täyssyjen teon jälkeen. Samalla täyssyt vaikuttivat liikenteen jakautumiseen. Autojen 
kokonaismäärä liittymässä aleni 3 % eli n. 8.000 autoonlvrk ja raskaiden autojen määrä aleni 
runsaat 20 %. Myös tienkäyttämien mielipiteet töyssyistä olivat pääosin myönteisiä. 

oIo LJL 

Kuva 1. 	Malmön liittymätöyssyjen sijainti 
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Tekijä ja tutkimukcn nimi 

10. 	Viatek Oy, Selvitys nopeuden alentamiskeinoista taajamateillä. TVH, tien- 
suunnitteluosasto. Helsinki. 

Julkaistjaika 	 J Kieli : 	J Sivuja : 	63 
TiivitcImä 

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa ne rakeneelliset nopeudenalentamisratkaisut, jotka voisivat 
tulla kyseeseen yleisillä teillä taajamissa. 

Taulukossa on esitetty ehdotus nopeuden alentamiskeinojen käytöstä eriluokkaisilla taajama- 
väylillä. Lisäksi on esitetty ne keinot, joita ci tulisi käyttää raskaan liikenteen reittien tai tärkei-
den pyöräilyreittien yhteydessä. 

Tieluokka 
iove1lettava 
keinot 

Ei søveUu, J 	tie on 
reskaan iii- 	trkeö pyö- 
kenteen reitti 	räilyreitti 

Pflviylä 1.1 
2.4 
0.2 
6.2 6.3 6.6 
7.]. 7.1. 

Kokoojaväylä 1.1 
2.1 2.2 (2.3) 2.4 
3.1 (3.2) (3.3) 3.4 
4.2 4.2 
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.4 
7.1 7.2 7.1 7.2 

UityntäväyIä 1.1 
2.1 2.2 (23) 2.4 
3.]. (3.2) (3.3) 3.4 
4.1 4.2 4.1 4.2 
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.4 
7.1 7.2 7.1 	7.2 

1.1 	LlIk.nt..n 	mus* r.op r.jotus 40 lm/h 
(1.2) 	LiIk.Ls.n o1JIums p.koWn. p.söhLymInisi skijIs .uunnilL. 

2.1 	K.v.nnta* ykalpuollnsn 
2.2 	(Iv.f1,ul kauipuoUnsn 
(23) 	Ki,.,v 	k.kpuoIIn.n pyöröily •rot.ttu 
2.4 	Kavamuus kuak.wek. 

3.1 	Aiouf.n svuLI$..rtymös s.mutke kand.Ua parökkassetiä ka.an- 
nuks.IIs 

3.2 	A)oursn ilvu .la.lrtymöz •-muLka 4.15440. perkkköls.IIö karon- 
nukaaII• 

3.3 	Ajoutan MvuItalassrtysnös 1-mutka toimiSI. peräkki..II8 kavcn- 
nsj.s.lii 

3.4 	Aow.n 4vuLtaSisSI1tynsss .jor.d.n .s.uttrnss.irtymö 

4.1 	Aor.d.n korotuis töyuiy 
4.2 	Alor40.n koroLu, iuoj.tian korottaminon 

.1) 	Kuopps 

6.1 	LIiitymö$rjo.lpLs ISIttymöaSu..n korottaminen 
6.2 	LiIttymi}Irjoet.iyu •jor.dan k.vontamln.n tiittymtiiä 
6.) 	LULLymIJIr)054.lyts Iflkannsympyrd 
6.4 	LttymiijIr)..t.Iyt.s pisnolaiilkorwseympyrl 
6.) 	LSittymöri..t.IyLs porrsILaUu Ilittymö 
6.6 	LilttymöjörJsst.iyts k.skis.&ekk.eL Iiittymi.sä 

7.1 	PysäköSntIörJest.lyt: vuOroLt.In.n tsenv.r,upysiköintl 
7.2 	Py.ökäintIre.taiyts kohtiiuora pyököinti .jos.dalie 

0. 	Matas.iiLs pöllIyiLomatcrlaaIin n.thtaiu 

9. 	Istutukiet 

( ).m.rkittyjö toimenpiteltö as ,uousLeIIa kiytcttl5akI ylessIIk teillä. 
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Tekijä ja tutkimukson nimi 

11. 	Proceedings of Seminar P., Road Safety. PTRC 14th Sururner Annual Mee- 
ting, July 1986. 

1 Julkaisuaika : 	 1 Kioli : 	 1 Sivuja : 	1 
Tiivitelmä 

Länsi-Saksassa käynnistettiin 1980 alueellinen nopcusrajoituskokeilu. Projektin tavoitteena oli 
rauhoittaa valituilla esittelyalueilla asuntoalueiden liikennettä ja ohjata alueiden läpikulkuliiken-
ne yhdelle pääkadulle. Projektikaupungit olivat Berliini, Borgentreich, Buxtehude, Essiingen, 
Ingolstadt ja Mainz. 

Raportissa oli esitetty kokeilun tuloksia Buxtehudista ja Berliinistä, joissa työt saatiin päätök-
seen kesällä 1986. 

Nopeudesta Buxtehudissa laskivat kokeilun aikana keskimäärin 10 km/h. Onnettomuuksien 
määrä säilyi ennallaan, mutta henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä laski 
45 %. Kevyen liikenteen verkon parantaminen samassa yhteydessä vähensi pyöräonnettomuuk-
sia 8 % ja jalankulkuonncttomuuksia 20 %. Ajoneuvojen kääntymis- ja risteämisonnetto-
muuksien määrä nousi 8 %. 

Myös Länsi-Berliinissä saadut tulokset osoittivat, että pelkkä alueellinen nopeusrajoitus ilman 
rakenteellisia toimenpiteitä ei vähennä onnettomuuksia tehokkaasti. 

fl 

. 



Tckiji ja tutkimukscn nimi 
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12. 	Proceedings of seminar P., Traffic in Towns. PTRC l6th Summer Annual 
Meeting. September 1988. 

1 Julkaisuajka 	 : 	 1 Sivuja 	 1 
TiivitcImj 

Länsi-Saksassa käynnistettiin '1980 alueellinen nopeusrajoituskokeil u, jossa alueellisia 30 km/h 
nopeusrajoitusta kokeiltiin kuudessa keskisuuressa kaupungissa. Kokeilun yhteydessä alueiden 
pyörätieverkkoa parannettiin, läpikulku liikenne ohjattiin yhdelle pääkadulle ja asuntoalueilla 
käytettiin nopeuden rakenteellisia rajoituskeinoja. 

Raporttia tehtäessä tuloksia oli saatu kolmella paikkakunnalta. Lyhyeltä ajalta kootut onnet-
tomuusanalyysit ovat suuntaa-antavia, eikä niiden perusteella voida tehdä vielä varmoja joh-
topäätöksiä. 

Berlin - Moabit'ssa kuolemaanjohtaneet onnettomuudet vähenivät 57 %, henkilövahinko-
onnettomuudet 40 % ja onnettomuuskustannukset 16 %. Jalankulkuonnettomuudet vähenivät 
43 %, pyöräilyonnettomuudet 16 % ja onnettomuudet, joissa osallisena oli lapsi, vähenivät 
66%. 

Buxtehudissa pyöräonnettornuuksien määrä lisääntyi, mikä saattaa johtua myös pyöräilyn 
voimakkaasta lisääntymisestä. 

Asukashaastattelujen perusteella 76 % Buxtehudin asukkaista ja 67 % autoilijoista kannatti 30 
krn/h nopeusrajoitusta. Vain 7 % asukkaista ja 6 % autoilijoista piti 50 km/h nopeusrajoitusta 
parempana. Keskinopeudet laskivat Buxtehudin kokoojakaduilla 59 km/h:sta 38 km/h:iin. 
Pääkadulla nopeudet eivät muuttuneet. 

Borgentreichissa pääkadun 'optinen kaventaminen' 6,5 m:stä 4,5 m:iin ci tuottanut hyvää tulos- 
ta. Keskinopeudesta laskivat ainoastaan 3 kmil-i ja 85 % nopeus putosi 61 km/h:sta 57 kmlh:iin. 

. 



E. TIEN PARANTAMINEN 

16. 
MOOTT'ORITIEN JA M 0 OTTORI LHKENN ETIEN RAKENTAMI NEN 
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Moottoriväylän rakentamiscn liikenneturvallisuusvaikutusta ar-
vioitaessa on tarkasteltava koko liikcnnejärjestclmää; moot-
toriväylää liittyminccn sekä rinnakkaistietä. Liikenneturvallisuus-
vaikutus riippuu olennaisesti siitä, paljonko moottoriväylä vähen-
tää rinnakkaistien liikennettä. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Moottoriväylicn hcnkilövahinko-onncttomuusastc on noin 30 - 
50% pienempi kuin kaksikaistaisten maaseututciden onnet- 

S 

	

	 tomuusastc ja noin 1/2 - 1/4 ilman keskikaistaa toteutettujcn 
nclikaistaistcn tcidcn onncttomuusastcesta. 

Uuden moottoriticn avulla taajaman ulkopuolelle luotavan tiejär-
• 	 jestelmän onnettomuuksia vähcntävä vaikutus on runsas 10 % 

vanhan tiejärjcstclmän onnettomuusmäärästä. 

Moottoritcidcn turvallisuus johtuu seuraavista tekijöistä: kcs-
kikaista erottaa vastaantulcvan liikenteen, ohituskaista on aina 
olemassa, ei ole ristcävää liikennettä, liittyvää ja poistuvaa lii-
kennettä varten on kiihdytys- ja hidastuskaistat, ci ole hidasta 
liikennettä (esim. mopo ja traktori) eikä kevyttä liikennettä. 

Tulokset moottoriliikenncteidcn turvallisuudesta ovat osittain ris-
tiriitaisia. Uusimman TVH:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan 
moottoril iikcnnctict ovat lähes yhtä turvallisia kuin moottoritiet. 

• 	 Moottoriväylicn onnettomuuksista 35 - 40 % on yk- 
sittäisonncttomuuksia. 



Mandolliset haitat 

• 
Moottoriväylien cstcvaikutus on huomattava. Lisäksi melu haittaa 
asumista ja olcskclua tien lähistöllä. Moottoriväylä vie paljon 
tilaa ja critasoliittymien taajamaympäristööji SOvittaminen on 
vaikeaa. 

KUSTANNUKSET . Moottoriticn rakentaminen maksaa 15 - 40 Mmk/km ja moot-
torjliikcnncticn n. 4 - 12 Mmk/km. 

. 

. 
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E. TIEN PARANTAMINEN 

16. 
MOOTTORITIEN JA M0011'ORILIIKENNETIEN RAKENTAMINEN 

TOIMENPITEEN KUVAUS 

Moottoritiet ja moottoriliikennetiet ovat yksinomaan liiken- 
neväyliä, jotka eivät suoranaisesti palvele maankäyttöä. Niille 

. pääsy ja poistuminen on järjestetty erikoistoimenpitein väylän 
toimintaa katkaisematta ja oleellisesti häiritsemättä. Moottori- 
väylät ovat sallittuja vain rajoitetuilla ajoneuvoryhmille. 

Kun moottoriväylä rakennetaan, jää vanha tie yleensä moot-
toriväylän rinnakkaistieksi. Niinpä moottoriväylän turvallisuus- 
vaikutusta arvioitaessa on tarkasteltava koko järjestelmää; moot-
toriväylää liittymineen sekä rinnakkaistietä. Liikenneturvallisuus-
vaikutus riippuu olennaisesti siitä, miten paljon moottoriväylä 
vähentää rinnakkaistien liikennettä. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Eri maitten moottoriteiden välillä esiintyy suuria eroja onnet-
tomuusasteissa, tapahtumapaikoissa ja onnettomuustyype issä, 
mihin lienee syynä suuret poikkeavuudet eri moottoriteiden 
olosuhteissa. Onnettomuusasteisiin vaikuttavat mm. tie- ja lii-
kenneolosuhteet, liittymävälit, ilmastolliset ym. tekijät. Moot-
toriväylien henkilövahinko-onnettomuusaSte on noin 30 - 50 % 
kaksikaistaisten maaseututeiden onnettomuusasteesta ja noin 
1/2 - 1/4 ilman keskikaistaa toteutettujen teiden onnettomuusas-
teesta. 

Uuden moottoritien avulla taajaman ulkopuolelle luotavan tiejär-
• 	 jestelmän onnettomuuksia vähentävä vaikutus on runsas 10 % 

vanhan tiejärjestelmän onnettomuusmäärästä /8/. 

Moottoriteiden turvallisuus johtuu seuraavista tekijöistä: kes-
kikaista erottaa vastaantulevan liikenten, ohituskaista on aina 
olemassa, ei ole risteävää liikennettä, liittyvää ja poistuvaa lii-
kennettä varten on kiihdytys- ja hidastuskaistat, ei ole hidasta 
liikennettä (esim. mopo ja traktori) eikä kevyttä liikennettä. 

Moottoriteillä onnettomuusriski 
nemäärästä. Muilla teillä riski 
nemäärä kasvaa /3/. 

on lähes riippumaton liiken- 
yleensä pienenee, kun liiken- 

S 	 Tulokset moottoriliikenneteiden turvallisuudesta ovat osittain ris- 
tiriitaisia. Uusimman TVH:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan 
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moottoriliikennetiet ovat lähes yhtä turvallisia kuin moottoritiet 
/6/. 

Moottoriteiden onnettomuuksista 20 - 30 % tapahtuu liittymissä 
ja loput moottoritien linjalla, jos liittymäonnettomuuksiin luetaan 
onnettomuudet, jotka ovat tapahtuneet rampilla tai liittyvät ajo-
neuvojen liittymis- tai erkanemistoimenpiteisiin, sekä alem-
piluokkaisille teille tulojen yhteydessä tapahtuneet onnettomuudet 
/1,2/. 

Uusimpien suomalaisten tutkimusten mukaan moottoritien liit-
tymäalueilla tapahtuu noin 40 - 50 % moottoriteiden henkilöva-
hinko-onnettomuuksista. 

TVH:n vuonna 1989 suorittamassa tutkimuksessa todettiin 53 % 
moottoriliikenneteiden onnettomuuksista sattuneen tielinjalla ja 
30 % eritasoliittymän alueella /6/. 

Yleisin onnettomuustyyppi moottoriteillä on yksittäisonnettomuus, 
joita on noin 35 - 40 % kaikista onnettomuuksista. Eläinon-
netto-muuksien osuus vaihtelee huomattavasti. Esim. vuosina 
1978 - 80 eläinonnettomuuksien osuus oli Porvoon moottoritiellä 
71 %, Tarvontiellä 41 %, Landen moottoritiellä 24 %, Jorvak-
sentiellä 9 % ja Tuusulantiellä 7 %. 

Moottoriliikenneteillä noin joka kolmas onnettomuus on yk-
sittäisonnettomuus ja noin joka neljäs onnettomuus on eläinon-
nettomuus. Myös risteämis- ja peräänajo-onnettomuudet ovat 
moottoriliikenneteillä yleisiä /6/. 

Mandolliset haitat 

[1 	Moottoriväylä muodostaa merkittävän esteen, joka voidaan ylittää 
vain eritasossa. Moottoriväylä voikin huomattavasti vaikeuttaa 
paikallista liikkumista. 

. 

	

Moottoriväylien suuret nopeudet ja suuret liikennemäärät saavat 
aikaan korkean melutason, joka haittaa asumista ja oleskelua 
moottoritien lähistöllä. 

Lisäksi moottoriväylän rakentaminen vie paljon tilaa ja eritaso-
liittymät on vaikea sovittaa taajamaympäristöön. 

KUSTANNUKSET 

Moottoritien rakentaminen maksaa 15 - 40 Mmk/km ja moot-
toriliikennetien 4 - 12 Mmk/km. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

L 	 Sainio, Hannu: Moottori teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet 1976-80 

1 Julkaisualka : 	 1981 	( Kieli : 	suomi 	
Sivuja: 	34+17 

Tiivistelmä 

Tässä työssä on käsitelty rnoot.torit.eillä tapahtuneiden liikenneonnettornuuksien kehitys 
vuosina 1976-80 ja selvitetty vuosien 1978-80 onnettomuuksien yleispiirteitä. Onnettomuus- 
aineisto on poimittu tie- ja vesirakennushallit.uksen liikenneonnettomustilastosta, joka sisäl-
tää yleisillä teillä tapahtuneet poliisin tieviranomaisille ilmoittamat. liikenneonnettomuudet. 
Tutkimuksessa ovat mukana kaikki muut moottoritiet paitsi valtatiehen 4 kuuluva mootto-
ritie Jyväskylän eteläpuolella ja moottoritie Jyväskylä - Vaajakoski. 

Onnettomuuksien kehityksen tarkastelussa tulee ottaa huomioon vuoden 1978 alussa toteu-
tettu tilastoint.iuudistus, jossa muutettiin onnettomuuksien ilmoittamiskäytäntöä. Näistä 
uudistuksista johtuen vuodesta 1978 lähtien tilastoidut onnettomuuksien kokonaismäärät ja 
vammoihin johtaneiden onnettomuuksien määrät eivät ole suoraan vertailukelpoisia aikai-
sempien vuosien onnett.omuusmäärien kanssa. 

Vuosina 1978-80 tapahui moot.toriteillä 961 onnettomuutta, joista 78 % moottoritien lin-
jalla ja 22 % liittymissä. Liittymäonnettomuuksilla tarkoitetaan onnettomuuksia, jotka ovat 
tapahtuneet rampilla tai liittyvät ajoneuvojen liittymis- tai erkanemistoimenpiteisiin. Liit-
tymäonnettomuuksiin kuuluvat myös alempiluokkaisille teille tulojen yhteydessä tapahtuneet 
onnettomuudet. 

Vuosina 1976-80 moottoriteiden onnettomuusaste on kaikissa onnettomuuksissa 32,2 onnet-
tomuutta/lOO milj.ajon.km , vammoihin johtaneissa onnett.omuuksissa 10,7 ja kuolemaan 
johtaneissa onnettomuuksissa 1,0. Kaikkien onnettomuuksien onnettomuusaste v. 1976-80 
oli valtateillä 1,4-1,9 kertaa suurempi kuin moottoriteillä. Onnettomuusaste moottoritien 
linjalla oli 26,0 v. 1978-80. Ruotsin moottoriteillä v. 1972-75 onnettomuusaste oli linja ja 
liittymäonnettomuuksissa 39 ja pelkästään linjaonnettomuuksissa 29. 

Vuosina 1978-80 tapahtuneista moottoritieonnettomuuksista oli yksittäisonnettomuuksia 
37 %, eläinonnettomuuksia 26 % ja peräänajo-onnettomuuksia 13 %. Linjaonnettomuuksista 
yksittäisonnett.omuuksia oli 37 % ja eläinonnettomuuksia 32 %. Liittymäonnettomuuksista 
on suurin osa yksittäisonnettomuuksia (34 %) ja risteämisonnettomuuksia (21 %). Jalankul-
kijaonnettomuudet ovat edelleen yleisempiä kuin Ruotsissa, mutta tilanne on parempi kuin 
vuosina 1967-75. 

Ohitusonnettomuudet ovat moottoriteillä suhteellisesti yleisempiä kuin valta- ja kantateil-
lä. Ohitusonnettomuuksien osuus oli vuosina 1978-80 moottoriteillä 8,3 % kun se valta- ja 
kantat.eillä oli vain 2,0-4,6 %. Vuonna 1979 ohitusonnettomuuksien osuus kasvoi yli 3 u/ 

edelliseen vuoteen verrattuna mutta väheni hieman vuonna 1980 vuoteen 1979 verrattuna. 
Ohitusonnettomuudet. tapahtuvat pääosin aamulla ja perjantaisin talvikuukausina. 

Vuosina 1978-80 moott.oritieonnettomuuksista johti kuolemaan 2,5 %, vammoihin 30,9 % ja 
omaisuusvahinkoihin 66,6 %. Valtateillä kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osuus 
(3,3 %) oli hieman suurempi mutta vammoihin johtaneiden onnettomuuksien osuus oli 
sama kuin moottoriteillä. Linjaonnet.tomuuksista johti moottoriteillä kuolemaan 3,1 /o  ja 
vammoihin 30,2 %. Henkilövahinko-onnettomuuksien osuus moottoritieonnettomuuksista on 
suurin yksittäisonnettomuuksissa (42 %) ja kevyen liikenteen onnettomuuksissa (76 %) Sitä 
vastoin eläinonnettomuduet ja ohitusonnettomuudet ovat lievempiä kuin muut onnettomuu-
det. 
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Tekijt ja tutkimuksen nimi 

1. 	Sainio, Hannu: Moottoriteillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet 
1976-80 

Tiivistelmä 

Onnettomuuksien kuukausivaihtelusta voidn havaita, että eniten onnettomuuksia tapahtuu 
loka - tammikuussa ja vähiten huhtikuussa. Loka - tammikuussa on tapahtunut. 44 % ja 
huhtikuussa 4,3 % koko vuoden onnettomuuksista. Perjantaina onnettomuuksia tapahtuu 
huomattavasti enenmmän kuin muina viikonpäivinä. Perjantaina onnettomuuksista on tapah-
tunut. 10 % ja sunnuntaina 15 %. 

Onnettomuuksista on tapahtunut. lähes puolet (47 %) päivänvalossa, 14 UIo  hämärässä, 16 % 
pimeällä kun tie on valaist.0 ja 24 % pimeällä valaisemattomalla teillä. Sää on ollut kau-
nis 74 u/o:ssa onnettomuuksista. Vesisateella on tapahtunut 1.1 %, lumi- ja räntäsateella 
12 % ja sumussa 3 % onnettomuuksista. Hyvissä keliolosuhteissa onnettomuuksista on 
tapaht.unut. 42 %. Tien pinta on ollut märkä 23 %:ssa ja luminen tai jäinen 30 %:ssa 
onnettomuuksista. 

Vuosina 1976-80 tapahtuneista 1 515:sta moottoritieonnett.omuudesta sattui 77 % Uuden-
maan piirissä ja 10 % Hämeen piirissä. Ivioottoriteiden liikennesuorite jakautuu Uudenmaan 
ja Hämeen piirin osalle lähes samoin kuin onnettomuudet (75 %, 10 %). Sen sijaan Uuden-
maan piirissä onnett.omuudet. ovat vakavampia kuin Hämeen piirissä, sillä henkilövahinkoi-
hin johtaneita onnettomuuksia on 37 % Uudellamaalla ja 29 U/  Hämeessä. 

Eläinonnettomuuksien osuus eri moottorit.eillä vaihtelee huomattavasti: Vuosina 1978-80 
eläinonnettomuuksien osuus oli Porvoon moottorit.iellä 71 %, Tarvontiellä 41 %, Landen 
moottoritiellä 24 %, .Jorvaksentiellä 9 % ja Tuusulantiellä 7 U/ 

Vuosina 1978-80 oli Uudenmaan piirin moot.toriteiden onnettomuusaste 34 onnettomuut-
ta/lOO milj.ajon.km . Uudellamaalla sijaitsevista moottoriteistä oli korkein onnettomuusaste 
Porvoon moottoritiellä (53) ja alhaisin Landen moottoritiellä (26,5). .Jorvaksentiellä onnet-
t.omuusaste oli 31, Tuusulantiellä 35 ja Tarvontiellä 36. Onnett.omuustiheys oli vuosina 
1978-80 Porvoon, Landen ja Tarvon moottoriteillä alle 2 onn./km mutta .Jorvaksentiellä ja 
Tuusulantiellä 2,5-4 onn./km. 

. 
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• 	Tekija ja tutkimuksen nimi 
2. 	 Stjernberg, Johan: Moottori teiden Ii ikenneturvallisuus-kirjallisuustutkimus sekä 

selvitys Suomen moottoriteiden liikenneonnettomuuksista 

Julkaisualka : 	 1977 	Kieli 	suomi 	 Sivuja 	111+60 

Tiivistelmä 

Kirjallisuustutkimus 

Kirjallisuustutkimuksessa on voitu havaita, että eri maitten moottoriteiden välillä esiintyy 
. suuria eroja onnettomuusasteissa, tapahtumapaikoissa ja onnettomuustyypeissä, mihin lie-

nee syynä suuret poikkeavuudet eri moottoriteiden olosuhteissa. Onnet tomuusaste isi i n vai - 
kuttavat mm. tie- ja liikenneolosuhteet, liittymävälit, ilmastolliset ym. tekijät. Kaksikais-
taisiin teihin verrattuna onnettomuusaste on noin puolet ja nelikaistaisiin (ilman keskikais-
t.aa) teihin verrattuna noin neljännes. 

. 

Suomen moottoritieonnettomuudet vv. 1967-75 

Suomen moottoriteiUä on tutkimusajanjaksona 1967-75 tapahtunut yhteensä 1 843 onnetto-
muutta, joista kuolemaan joht.aneita on 95, vammoihin johtaneita 688 ja omaisuusvahin-
koihn johtaneita 1 045. Samana aikana moottoriteiden yhteensiaskettu pituus on kasvanut 
noin 50 km:stä yli kolminkertaiseksi. 

Onnettomuuksista 410 (22,2 %) on tapahtunut liittymissä ja 1 407 (76,4 %) liittymien 
väleillä. 1,4 u/o: ll a  onnettomuuksista tapahtumapaikka on tuntematon. Liittymäonnettomuuk-
sun kuuluvat, ne onnettomuudet, jotka ovat tapahtuneet rampilla, hidastus- ja kiihdytys-
kaistoilla taikka pääajoradalla ajoneuvojen liittymis- ja poistumisoperaatioiden yhteydessä. 
On kuitenkin otettava huomioon, että liittymäonnett.omuuksiin saattaa kuulua onnettomuuk-
sia, jotka tosiasiassa ovat tapahtuneet alempiluokkaisilla teillä, kun rajatapauksissa onnet-
tomuudet koodataan alempinumeroiselle tielle eli käytännössä moottoritielle. Myöskin siinä 
tapauksessa, että onnettomuus on tapahtunut liittymäalueella pääajoradalla, saattaa esiin-
tyä tulkint.avaikeuksia. 

Kuolemaan joht.aneita onnettomuuksia 100 miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti laskettuna on 
. sattunut 2,13 ja onnettomuuksia yhteensä miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti 0,41. Keski-

määräinen onnettomuustiheys (onn./kmxv) on ollut 1,7. Sekä onnettomuustiheydcn etta 
onnett.omuusasteen kehityksessä vv. 1967-75 on ollut havaittavissa laskeva suunta, vaikka 
liikennemäärät ovat samanaikaisesti kasvaneet. Keskimääräinen vuorokausiliikenne oli vuon-
na 1967 noin 8 000 ja vuonna 1975 yli 12 000 ajon./vrk. Kaksikaistaisiin teihin verrattuna 

. moottoritiet ovat huomattavasti turvallisempia. Vuosina 1972-75 onnettomuusaste valta- 
ja kantateillä oli keskimäärin yli kaksinkertainen moottoriteihin verrattuna. Ruotsin moot -
toriteihin verrattuna keskimääräinen onnett.omuusaste on hieman alhaisempi (0,55 ja 0,41 
onn./milj.ajon.km), kun kuolemaan joht.aneiden onnettomuuksien onnettomuusaSte on liki-
pitäen sama (2,0 ja 2,1). 

Kaikista onnettomuuksista 38,7 % on ollut yksittäisonnettomuuksia, 50,6 °/o kanden asaHi-
sen onnettomuuksia ja 10,7 % kolmen t.ai useamman osallisen. Yksittäisonnettamuuksien 
osuus liittymien välillä on suurempi (43,0 %) kuin liittymissä (24,6 u,) Tavallisimmat. 
onnettomuustyypit ovat suistumiset (25,1 °/), onnettomuustyyppi "muut" (19,7 u/o) sekä 
peräänajot ja yhteenajot samaan suuntaan (14,4 % ja 12,0 u) Liittymissä tavallisimmiksi 
onnettomuustyypeiksi on merkitty yhteenajot risteyksessä (33,4 %), suistumiset (14,6 %), 
peräänajot (13,7 %) sekä onnettomuustyyppi "muut.". Liittymien välillä tärkeimmät. onnet-
tomuusryhrnät. ovat taas suistumiset (28,1 %), onnet.t.omuustyyppi "muut" (22,6 %) sekä 
peräänajot ja yht.eenajot samaan suuntaan (14,2 "3'o ja 13,2 u/0) F.läinonnet.t.omuudet., jotka 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. 	Sternberg, Johan: Moottoriteiden liikenneturvallisuus—kirjallisuus 
tutkimus sekä selvitys Suomen moottoriteiden liikenneonnettomuuksista 

Juikaisuaika : 	1977 	 Kieli 
	

Sivuja 

Tiivistelmä 

kuuluvat. onnettomuustyyppi in "muut" muodostavat. 6,4 UI0  kaikista moottoritieonnettomuuk-
sis ta ja jalankulkijaonnettomuudet 4,8 %. Jalankulkijaonnettomuuksien osuus on huomat-
tavan suuri, kun otetaan huomioon, että näiden osuus valta- ja kantateillä (v. 1975) on 
samaa suuruusluokka. Moottoriteillä näitä ei periaatteessa pitäisi olla lainkaan. Yksit-
täisonnettomuuksien osuus on valta- ja kantateihin verrattuna paljon suurempi (38,7 % ja 
23,4 %). Ruotsin moottoriteillä jalankulkijaonnettomuuksien osuus on paljon pienempi 
(1,5 %) ja yksittäisonnet.tomuuksien paljon suurempi (48,4 %) kuin Suomessa. 

Kaikista onnettomuuksista 42,5 % on johtanut henkilövahinkoihin. Liittymissä sattuneet 
onnettomuudet ovat liittymien väleillä satt.uneita onnettomuuksia lievempiä. Henkilövahin-
koihin johtaneiden onnettomuuksien osuus on edellisissä 38,8 % ja jälkimmäisissä 45,1) %. 
Seurauksiltaan erittäin vakavia onnettomuustyyppejä ovat yhteenajot vast.akkaiseen suun-
taan, joka merkinnee keskikaistan ylityksiä sekä ajot jalankulkijan päälle. F.dellisist.ä johtaa 
kuolemaan 12,2 % ja vammoihin 47,8 % ja jälkimmäisistä taas 35,2 % ja 61,4 /o.  Keski-
määrin 5,1 % onnettomuuksista johtaa kuolemaan ja 37,4 % vammoihin. Kaikista kuole-
maan johtaneista onnettomuuksista noin 30 % on jalankulkijaonnettomuuksia. 

Onnettomuuksien kuukausivaihtelussa on ollut havaittavissa onnettomuuksien kasaut.umista 
loppuvuoteen. Loka-joulukuussa on sattunut 31.3 % kaikista onnettomuuksista. Viikonloppu-
na (la-su) on sattunut 25,3 ty0 onnettomuuksista. Noin puolet (50,8 %) onnettomuuksista on 
sattunut päivänvalossa. Hämärän ajan osuus on ollut 12,6 /o  ja pimeän (35,9 %). Hallitse-
vana säänä on ollut. kirkas tai pilvipout.a (70,9 %). Vesisade on vallinnut 12,5 u/o :ssa, lumi- 
ja räntäsade 11,5 %:ssa ja sumu 3,7 %:ssa onnett.omuustapauksist.a. Tienpinta on kuitenkin 
ollut tätä useammin märkä (23,9 %) tai luminen/jäinen (29,2 o/o) 

Onnettomuusaineisto on luokiteltu monien tekijöiden mukaan, mistä on seurannut, että 
havaint.omäärät jäävät pieniksi. On siten selvää, että monilla tarkasteluilla ei ole tilastol-
lista merkit.sevyyttä. 

TVH:n onnettomuusaineiston vertailu muihin aineistoihin 

Vakuut.usyhtiöiden tilasto vuosina 1973-74 sattuneista moottoritieonnettomuuksista on yli 
kaksinkertainen verrattuna TVH:n vastaavaan aineistoon. Henkilövahinkoihin johtaneiden 
onnettomuuksien aineisto on 1,4-kert.ainen ja omaisuuvahinkoihin johtaneiden onnettomuuk-
sien 2,9-kertainen. Aineistojen jakautumiset. eri tekijöiden mukaan poikkeavat paljon toisis-
taan. 

Espoon kaupungin tilasto Espoon kaupungin alueella sattuneista moottoritieonnettomuuksista 
sisältää noin kaksi kertaa niin paljon onnettomust.apauksia kuin TVH:n vastaava aineisto. 

. 

. 



. 

. 

. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. 	Sternberg, Johan: Moottoriteiden liikenneturvallisuus—kirjallisuus 
tutkimus sekä selvitys Suomen moottoriteiden liikenneonnettomuuksista 

Julkaisuaika 	1977 	 Kieli 	Suomi 	
Sivuja 

Eri moottoriteiden vertailu 

TVL:n Uudenmaan piirissä sattuneet onnettomuudet. (1 359 kpl) jakautuvat siten, että 299 
on sattunut Tarvontiellä, 271 Landen moottoritiellä, 325 Jorvaksentiellä, 442 Tuusulantiellä 
ja 22 Porvoon moot.toritiellä. Näiden moottoriteiden onnettomuusasteissa ja -tiheyksissä 
esiintyy suuria vaihteluja (Porvoon mt. jätetty tarkastelun ulkopuolelle). Tuusulantiellä ja 
Landen moottorit.iellä onnettomuusasteet (onn./milj.ajon.km) ovat huomattavan korkeat 
(0,75 ja 0,48), kun ne .Jorvaksent.iellä ja Tarvontiellä ovat 0,35 ja 0,25. Keskimääräiset. 
onnettomuustiheydet. (onn./kmxv) ern. teillä ovat 4,96, 3,02, 2,47 ja 1,05. Koko Uudenmaan 
piirin keskimääräinen onnettomuusaste on 0,41. Esim. TVL:n Turun piirissä tämä on 0,30 ja 
TVL:n Hämeen piirissä 0,45. Myöskin saman moottoritien eri tiesosuuksien välillä esiintyy 
suuria vaihteluja onnettomuusasteissa. 

Eri teiden kesken on lisäksi havaittavissa eroja liittymäonnettomuuksien suhteellisissa 
osuuksissa, onnettomuuksien tyyppijakautumassa, ajallisessa vaihtelussa ja muissa tekijöissä. 

Moottoriteiden päät 

Jorvaksentien, Tarvontien, Tuusulantien ja Landen moot.t.oritien alku- ja loppupäistä suori-
tettu onnettomuusanalyysi osoittaa, että alkupäiden onnettomuusmäärät ovat huomattavan 
suuret verrattuna varsinaisella moottoritiellä sattuneiden onnettomuuksien lukumäärääriin. 
Kyse on kuitenkin osaksi tasoliittymässä sattuneista onnettomuuksista. 

. 

. 

[IJ 



. 

. 

. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 
3. 	 Trafikksikkerhetshndbok, Transportökonomisk institutt, Oslo, sivut 99-101 

1 Julkaisuaika : 	 1982 	Kieli : 	norja 	 Sivuja 	72 

Tiivistelmä 

Monet norjalaiset ja ulkomaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että moottoriteiden onnetto-
muusaste on alhaisempi kuin muiden teiden. Moottoriteillä sattuu n. 0,1-0,2 henkilövahin-
ko-onnettomuutta/miljoona ajorLkm. Moottoriteillä onnettomuusriski on lähes riippumaton 
liikennemäärästä. Muilla teillä riski yleensä pienenee, kun liikennemäärä kasvaa. 

Norjan valtateillä sattui vuosina 1971-75 keskim. 0,35 henkilövahinko-onnettomuutta/milj. 
ajon.km. Moottoriteillä taajamien ulkopuolella vastaava luku oli 0,06-0,09. 

Liikennemäärällä 10 000 ajon./vrk moottoritiellä sattuu n. 25-30 % siitä henkilövahinko-
onnettomuusmäärästä, joka on odotettavissa 4-kaistaisella tiellä, jolla ei ole keskikaistaa 
eikä eritasoliittymiä. Ero onnettomuusmäärissä johtuu ensisijaisesti tasoliittymistä. 

Ruosalaisen selvityksen mukaan noin 50 % moottoritiellä tapahtuvista onnettomuuksista 
on yksittäisonnettomuuksia. 

Moottoritiet muodostavat merkittävän esteen, joka voidaan ylittää vain eritasossa. Ne voi-
vatkin huomattavasti vaikeuttaa paikallista liikkumista. 

Moottoriteiden suuret nopeudet ja suuret liikennemäärät saavat aikaan korkean melutason, 
joka haittaa asumista ja oleskelua moottoritien lähistöllä. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 
4. 	 Trafikuheld p danske motortrafikveje 1972-77, Vejdirektoratet 

Julkaisuaika 	 1978 	Kieli : 	tanska 	 Sivuja 	18 ^ 8 

Tiivistelmä 

Tutkimus käsittelee Tanskan moattoriliikenneteilla vuosina 1972-77 sattuneita liikenneon-
net.tomuuksia. Tanskassa oli vuonna 1977 moottoriliikenneteitä 170 km, josta 2-kaistaista 
oli 120 km ja 4-kaist.aist.a 50 km. 

lvloot.toriliikenneteillä sattui vuosina 1972-77 yhteensä 517 henkilövahinko-onnettomuutta. 
Keskimääräinen onnettomuusaste oli 0,32 onnettomuutta/mtlj.ajon.km . Vastaava luku mao t-
toriteillä oli 0,09 eli moottoriliikenneteiden onnettomuusaste oli 3,5-kertainen moottori- 
teihin verrattuna, mutta se oli kuitenkin n. 30 % pienempi kuin vastaava luku tavallisilla 
valtateillä. 

Selvityksen mukaan ei 2- ja 4-kastaisten moottoriliikenneteiden onnettomuusasteiden välil-
lä ollut merkittävää eroa. 

Yleisin onnettomuustyyppi sekä 2- ett.ä 4-kaistaisilla teillä oli yksittäisonnettomuus. 2-
kaistaisilla teillä kohtaamisonnett.omuuksia oli 35 % linjaonnettomuuksista ja 16 % kaikista 
onnettomuuksista. 4-kaistaisilla teillä kohtaamisonnet.t.omuuksia on vain 4 % kaikista on-
nettomuuksista. 

Moottoriliikennetien onnettomuuksista 55-60 % tapahtuu liittymissä. Yleisin onnettomuus-
t.yyppi liittymissä oli suoraanajavien välinen risteärnisonnettomuus. 

Huolimatta siitä, että moottoriliikennetie on kevyeltä liikenteeltä kielletty, peräti 16 % 
moottoriliikennetien henkUövahinko-onnett.omuuksista oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. 

Tutkimuksen mukaan moottoriliikennetien rakentamisella voidaan jonkin verran vähentää 
onnettomuuksia, mutta jos vaikutusta halutaan tehostaa, tulee erityistä huomiota kiinnittää 
liittymien muotoiluun ja lukumäärään sekä kevyen liikenteen asemaan. 

Sen sijaan tien geometrian parantamisella, esim. 2-kaistaisen tien 4-kaistaistamisella, ei 
näytä olevan merkittävää vaikutus liikenneturvaliisuuteen. 
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Tiivistelmä 

Ruotsissa sattui vuosina 1972-75 3 959 liikenneonnettomuutta 563 km:llä moottoritietä ja 
727 liikenneonnettomuut.ta 200 km:llä moottoriliikennetietä. 

Onnettomuusaste moottoriteillä oli 0,39 ja moottoriliikenneteillä 0,4L Koko tieverkolla 
keskimäärin vastaava luku oli 0,75 vuonna 1973. 

Linjaonnettomuudet 

Onnettomuusasteet olivat 0,29 (moottoritiet) ja 0,30 (moottoriliikennetiet). Moottoriteillä 
yksittäisonnettomuuksien osuus oli 50 %. tvloottoriliikenneteillä kaikista onnettomuuksista 
36 % oli yksittäisonnettomuuksia ja 25 % eläinonnettomuuksia. 

Onnettomuudet olivat vakavampia moott.oriliikenneteillä, joilla 35 0k onnettomuuksista 
johti henkilävahinkoihin. Henkilövahinko-onnettomuuksissa kuoli tai loukkaantui 1,99 henki-
löä/henkilövahinko-onnettomuus. Moottorit.eillä vastaavat luvut olivat 32 % ja 1,56. 

Vain puolet onnettomuuksista tapahtui pimeällä. Eläinonnettomuuksia on suuri osa pimeän 
ajan onnettomuuksista. 

Liittymäonnettomuudet 

Noin kolmannes onnettomuuksista tapahtui liittymäalueilla. Vastaava osuus koko tieverkolla 
keskimäärin vuonna 1973 oli neljännes. 

Noin 41) % liittymäalueiden onnettomuuksista tapahtui rampin ja risteävän tien hittymäs-
sa. 

Yleisin onnettomuustyyppi oli yksittäisonnettomuus. 

Henkilövahinko-onnett.omuuksia oli 30 % kaikista liittymäalueiden onnettomuuksista. 

Onnettomuuksista 40 % tapahtui pimeällä. 

Moottoriteillä onnett.omuudet olivat päivänvalossa vakavimpia, moottoriliikenneteillä ei eri 
valaist.usolosuhteilla ollut. mainittavaa eroa. 
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Suomessa oli moottoriliikenneteitä 1.10.1988 yhteensä 155.809 km. Tässä tutkimuksessa 
on tutkittu ja analysoitu hieman alle 80 % moottoriliikenneteiden kokonaispituudesta 
(122.609 km). 

Onnettomuusanalyysin ensimmäisessä osassa tarkastellaan kaikkia tutkimukseen valituilla 
moottoriliikenneteillä tapahtuneita onnettomuuksia. Toisessa osassa vertaillaan moot-
toriliikenneteiden onnettomuuksia tiekohtaisesti ja erikseen ohikulkutyyppisillä teillä ja 
muilla teillä. 

Vastoin aiempia käsityksiä moottoriliikenneteiden turvallisuudesta suhteessa moot-
toriteihin, antoi tämä tutkimus moottoriliikennetien turvallisuudesta odotettua paremman 
kuvan. 

Tutkimukseen valituilla moottoriliikenneteillä tapahtui 1980-luvulla kaikkiaan 663 oimet-
tomuutta. Näistä onnettomuuksista 18 johti kuolemaan, 136 vammoihin ja 509 omaisuus-
vahinkoihin. 

Moottoriliikenneteiden onnettomuuksista lähes kolmannes on yksittäisonnettomuuksia. 
Johtuen moottoriliikenneteiden keskimääräistä korkeammasta sallitusta nopeudesta, on 
moottoriliikenneteillä suhteellisesti enemmän eläinonnettomuuksia kuin yleisillä teillä 
yleensä. Noin joka neljä onnettomuus moottoriliikenneteillä on eläinonnettomuus. Myös 
risteämis- ja peräänajo-onnettomuudet ovat moottoriliikenneteillä yleisiä. Risteämis-
onnetttomuuksien määrä riippuu voimakkaasti moottoriliikennetiellä sijaitsevien tasoliit-
tymien lukumäärästä. 

Eritasoliittymän alueella tapahtuu kaikista mol-teiden onnettomuuksista 30 %. Myös 
henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista noin 30 % on eritasoliittymäalueen onnet-
tomuuksia. 

Eritasoliittymäalueen onnettomuuksista lähes puolet (42 %) tapahtuu tasoliittymissä. Joka 
neljäs (23 %) onnettomuus on alueen päätielinjalla tapahtunut onnettomuus. Rampilla tai 
sen ja päätien erkanemis- tai liittymisalueella tapahtuu yhteensä joka kolmas eritasoliit-
tymäalueen onnettomuuksista. 

Eritasoliittymien välisillä tieosuuksilla eli tielinjalla tapahtui 53 % kaikista moottorilii-
kenneteiden onnettomuuksista. Henkilövahinko-onnettomuuksista 55 % oli linjaonnetto-
muuksia. 

Moottoriliikenneteiden vaihtuessa tielinjalla toiseksi tietyypiksi ei onnettomuusluokkien 
osuuksissa ole juurikaan eroa linjaonnettomuuksien onnettomuusluokkajakautumaan. 
Ainoastaan yksittäisonnettomuuksien määrän voidaan sanoa kasvavan mol-tien päättymis-
pisteen läheisyydessä. Yksittäisonnettomuuksia kiijattiin 43 % mol-teiden päissä tapah-
tuneista onnettomuuksista. Tämä johtunee tien standardin äkillisestä muuttumisesta, kuten 

. 

	 jyrkästä kaarteesta. 
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Onnettomuuksista puolet (52 %) tapahtuu päiväaikaan, valoisalla. Hämärässä tapahtuu 11 
%. Pimeällä, valaisemattomalla tiellä 22 % ja valaistulla tiellä 16 %. 

Selvästi keskimääräistä enemmän onnettomuuksia tapahtuu joulukuussa (12,8 %), kuten 
myös kesä-, heinä- ja elokuussa, hieman yli 10 % kunakin kuukautena. 

Viikonpäivävaihtelussa perjantai osoittautui muista viikonpäivistä poikkeavaksi. Onnet-
tomuusmäärä on perjantaina lähes viidennes (19 %) koko viikon onnettomuuksista. 

Vertailukelpoisuuden parantamiseksi tiet jaettiin kahteen ryhmään lähinnä liittymätiheyden 
mukaan. Myös tien sijainti vaikutti ryhmäjakoon. Ryhmiä on nimitetty ohikulkutyyppisiksi 
teiksi ja muiksi teiksi. 

Ohikulkuteiden onnettomuusaste on kuolemaan johtaneita onnettomuuksia lukuunottamatta 
kaikissa vakavuusasteissa noin puolitoista (1,5) kertainen muiden teiden onnettomuusas-
teeseen verrattuna. 

Onnettomuusasteiden eroavuutta eri tietyyppien välillä voidaan selittää ohikulkuteiden 
suuremmalla liittymätiheydellä ja liittyvien teiden suuremmalla liikennemäärällä muihin 
teihin verrattuna. 

Ohikulkutyyppisillä teillä tapahtuu enemmän onnettomuuksia liittymäalueilla kuin tielin-
joilla. Muilla teillä linjaonnettomuudet ovat selvästi hallitsevampia kuin liittymäalueiden 
onnettomuudet. 

Suuremmasta liittymätiheydestä johtuen myös kääntymis-, risteämis- sekä peräänajo-
onnettomuudet ovat ohikulkuteillä yleisempiä kuin muilla zioottoriliikenneteillä. 
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E. TIEN PARANTAMINEN 

17. 
TIEN LEVENTÄMINEN 
(taajamien ulkopuolella) 

. 

Kapeilla maaseututeillä vaaralliset tilanteet lisääntyvät liiken-
nemäärien kasvaessa. Kuljettajalla on vähemmän tilaa korjata 
ajo- ja arviointivirheitä kuin leveillä teillä. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Toimenpiteen hyödyt 

Tien leventämisen turvallisuusvaikutusten arvioimista vaikeuttaa 
se, että leveät tiet ovat myös muilta geometrisiltä ominaisuuksil-
taan parempia. 

fl 	 Ilmeistä kuitenkin on, että varsinkin kapeiden teiden leventämi- 
nen maaseudulla lisää liikenneturvallisuutta. Yhdysvaltalaisen 
tutkimuksen mukaan leveäkaistaisilla teillä onnettomuusaste oli 

. 

	 10 - 30 % pienempi kuin kapeakaistaisilla teillä. 

Piennarleveyden turvallisuusvaikutuksista saadut tulokset ovat 
jossain määrin ristiriitaisia. Liian leveän pientareen on todettu 
voivan myös lisätä onnettomuuksia. Turvallisin pientareen leveys 
on eri tutkijoiden mukaan 1,2 - 2,4 m, kaarteessa jopa 3,0 m. 
Tällaisen pientareen rakentaminen pientareettomalle tielle voi 
vähentää onnettomuuksia 10 - 20 %. Etenkin suistumis- ja 
kohtaamisonnettomuudet vähenevät. 

Pientareiden vaikutus on suurempi leveillä teillä, suurilla liiken-
nemäärillä ja suurilla ajonopeuksilla. 

[] 



Pientareiden kestopäällystäminen lisää turvallisuutta huomat-
tavasti. Sorapintaisen pientareen päällystäminen vähentää ulos-
ajoja noin kolmanneksella. 

• 

Mandolliset haitat 

Tien kokonaisleveys ei saa olla niin suuri, että lisäleveyttä käyte-
tään lisäajokaistana. 

Tien leventäminen johtaa ajonopeuksien kasvuun ja sitä kautta 
turvallisuuden heikentymiseen. ( Taajamien leveät tiet eivät ole • 

KUSTANNUKSET 

Pientareiden leventäminen 1,0 metrillä (kummallakin puolella) 
maksaa noin 560.000 mk/km. 

• 
. 

. 
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4,3 - 6,7 
6,8 - 7,7 
7,8 - 9,2 
9,3 - 11,2 
11.3 - 12,7 
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17. 
TIEN LEVENTÄMINEN 
(taajamien ulkopuolella) 

ONGELMAN KUVAUS 

Kapeilla teillä vaaralliset tilanteet lisääntyvät liikennemäärien 
kasvaessa. Kuljettajalla on vähemmän tilaa korjata ajo- ja ar-
viointivirhe kuin leveillä teillä. 

Tien leventämisellä kasvatetaan kohtaavien ajoneuvojen väliä. 
Täten pyritään vähentämään kohtaamisonnettomuuksia ja an-
tamaan kevyelle liikenteelle lisää tilaa. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Toimenpiteiden hyödyt 

Eri levyisten teiden liikenneturvallisuutta vertailtaessa kohdataan 
tiettyjä vaikeuksia, sillä leveät tiet ovat myös monilta muilta geo-
metrisiltä ominaisuuksiltaan parempia. Lisäksi liikennemäärät 
korreloivat selvästi tien leveyden kanssa. Onkin vaikeaa erottaa 
tien leveyden turval1isuusaikutus muiden tekijöiden vaikutuksis-
ta. 

Useissa 1950 - 1960-luvuilla tehdyissä tutkimuksissa on todettu, 
että onnettoniuusriski on pienempi leveillä teillä. Uusimmat tut-
kimukset Tanskassa ja Ruotsissa osoittavat kuitenkin, että 1970- 
luvulla erot onnettomuusasteissa eri levyisillä teillä ovat pienen-
tyneet. Norjassa vuosina 1971 - 75 pääteiltä kerättyjen tietojen 
perusteella näyttäisi siltä, ettei tien leveydellä ja onnettomuusris-
killä ole mitään selvää yhteyttä. 

Ilmeistä kuitenkin on, että varsinkin kapeiden teiden leventämi-
nen maaseudulla lisää turvallisuutta. Yhdysvaltalaisen tutkimuk-
sen mukaan leveäkaistaisilla teillä onnettomuusaste oli 10 - 30 
% pienempi kuin kapeakaistaisilla teillä. /8/ 

Seuraavassa taulukossa on esitetty ruotsalaisia tutkimustuloksia 
siitä, montako prosenttia onnettomuusniäärät muuttuvat, kun tietä 
levennetään. Tulokset koskevat nopeusrajoitusaluetta 90 krn/h. 
Pienemmällä nopeusrajoituksella vaikutukset ovat pienemmät. /6/ 

Leveys ennen 	 Levcys jälkccn 
6,8-7,7 	7,8-9,2 	9,3-11,2 11,3-12,7 	12,8- 

fl 
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Yhdysvaltalaisen tutkimuksen /8/ mukaan yli 3,4 metrin kais-
taleveys ei ole taloudellisesti perusteltavissa. 

Piennarleveyden turvallisuusvaikutuksista saadut tulokset ovat 
jossain määrin ristiriitaisia. Liian leveän pientareen on todettu 
voivan myös lisätä onnettomuuksia. Turvallisin pientareen leveys 
on eri tutkijoiden mukaan 1,2 - 2,4 m, kaarteessa jopa 3,0 m. 
Statens Väginstitutin mukaan leveämmät pientareet lisäävät 
turvallisuutta, joskaan 2,0 m:n ja 3,0 m:n välillä ei ole merkittä-
vää eroa. Siitä syystä Ruotsissa on ehdotettu, ettei kalliita 3 m 
leveitä pientareita enää rakennettaisi. /3/ 

Pientareiden vaikutus on suurempi kapeilla kuin leveillä teillä ja 
lisääntyy liikennemäärän kasvaessa. 

Pientareiden kestopäällystäminen lisää turvallisuutta huomat-
tavasti. Sorapintaisen pientareen päällystäminen vähentää ulos-
ajoja noin kolmanneksella. /12/ 

Mandolliset haitat 

Tien kokonaisleveys ei saa olla niin suuri, että lisäleveyttä käyte-
tään pysäköimiseen tai lisäajokaistana. 

Tien leventäminen johtaa ajonopeuksien kasvuun ja sitä kautta 
turvallisuuden heikentymiseen. 

KUSTANNUKSET 

Pientareiden leventäminen 1,0 metrillä (kummallakin puolella) 

. 

	 maksaa noin 560.000 mk/km. 
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Tiivistelmä 

Tavoitteena on selvittaä tie- ja liikenneteknisten tekijöiden vaikutuksia valta- ja kant.at.ei-
den ohitus- ja kohtaamisonnettomuuksiin. Aineist.ona ovat. Suomen kaksikaistaisilla valta- ja 
kantatiellä v. 1975 - 1979 tapahtuneet. tie- ja vesirakennushallituksen onnettomuusrekiste-
riin kirjatut. ohitus- ja kohtaamisonnettornuudet sekä TVH:n tierekisterin em. teitä koske-
vat liikenne- ja geometriatiedot. Kohtaamisonnettomuuksien onnettomuusasteen (onnetto-
muuksia/10 9  autokm) todetaan riippuvan tien geometrisista ominaisuuksista: mäkisyydesta, 
kaarteisuudesta, näkerriäprosentist.a ja päallysteen leveydestä. Myös ohitusonnettomuuksissa 
onnettomuusasteen ja tien geometrian välillä on riippuvuuksia, vaikka ne eivät usein ole-
kaan yhtä selviä kuin kohtaamisonnettomuuksissa. Ilmeisesti kuljettajat ottavat tien geo-
metrian huomioon pyrkien välttämään ohituksia huonoissa olosuhteissa. Mäkisyyden ja kaar-
teisuuden lisääntyminen ja näkemien lyheneminen lisäävät koht.aamisonnet.tomuusriskiä eri-
tyisesti teillä, joiden liikennernäärä (KVL) on alle 3000 autoa vuorokaudessa. Päällysteen 
leveyden pienenerninen alle 8 m:iiri puolestaan lisää sekä ohitus- että kohtaamisonnetto-
muuksien riskiä erityisesti teillä, joiden liikennemäärä on yli 3000 autoa vuorokaudessa. 
Päällysteen leventäminen IU m:n leveyteen pienentää ohitusonnettomuuksien onnettomuus- 
astetta selvimmin vähäkaarteisilla (kaarteisuus alle 2 gon/km) teillä. Kohtaamisonnetto-
muuksia päällysteen leventäminen vähentää selvimmin mutkaisilla (kaarteisuus yli 20 
gon/km) teillä. Geometrian vaikutuksia koskevien tulosten ohella tutkimuksessa todettiin, 
että ohitusonnet.t.omuuksista 52 u,  ja kohtaamisonnettomuuksista 61 % tapahtui lumisella, 
jäisellä tai sohjoisella tiellä. Talvikelillä tapahtuu kaikista onnettomuuksista keskimäärin 37 
%, joten liukas keli lisää erityisen paljon juuri ohitus- ja kohtaamisonnettomuuksien riskiä. 
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Tiivistelmä 

Ajoradan leventäminen 

Ajokaistan leventäminen parantaa näkemäa ja ohitusmandollisuuksia. Kanadalaisen käsikir-
jan mukaan ajokaistan leventärninen 2,75 m:stä 3,75 m:iin vähentää onnettomuuksia 38 '-Yo, 
levennys 3,0 m:stä 3,75 m:iin taas 5 %. Näihin lukuihin sisältyvät, myös materiaalivahin-
got. 

Näkemän parantaminen tiejaksolla 

Näkemän parantamisen tarkoituksena on vähentää yllättävien tilanteitten todennäköisyyttä 
ja taata tienkäyttäjille riittävästi aikaa välttääkseen onnettomuudet ja vaaralliset tilan-
teet. 

Näkemää voidaan parantaa yksinkertaisin kunnossapitotoimin, kuten poistamalla kasvilli- 
suutta tai laajemmin rakennustoimin, kuten oikaisemalla horisontaali- tai vertikaalikaartei- 
td. 

Vaikutuksista onnettomuuksiin ei ole tietoa. Riskitutkimukset viittaavat, siihen, että näke-
män parantaminen on erityisen ajankohtainen kapeilla teillä, kun näkemä on vain noin 100 
m, horisont.aalikaarteissa, joiden säde on alle 200 m ja vertikaalikaarteissa (sekä kuperat 
että koverat taitteet säteen ollessa alle 350 m. Toimenpiteet ovat erityisesti tameen, 
mikäli nämä paikat poikkeavat, tien yleisestä geometriasta ja aiheuttavat suuren yllätys-
momentin. 

Pientareen rakentaminen, leventäminen ja parantaminen 

Pientareen leventämisen vaikutus on epävarma ja vähän tutkittu ennen-jälkeen-menetel-
mällä. Ruot.sissa on riskit.utkimuksista saatu tulos (L44), jonka mukaan pientareen leven-
tämisellä voitaisiin huomattavasti alentaa erityisesti yksittäisonnettomuuksien riskiä kapeil-
la teillä, joiden liikennemäärä ylittää 4000 autoa/vrk. Kestopäällyste on ratkaisevan tärkeä 
- sorapintaisen pientareen päällyst.ämisellä vähennetään ulosajoja noin kolmanneksella. 
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Kuvaan 1 on koottu tuloksia onnet.t.omuusasteen riippuvaisuudesta piennarleveydest.ä. Raff'i 
tutkimustulosten mukaan liian leveä piennar voi myös lisät.ä onnettomuuksia. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 
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3. 	Matti Kivelä, Sulevi Lyly: Tien orninaisuuksin vaikutus liikenneturvallisuu 
teen. TKK. Otaniemi 

Julkaisuaika 	 1978 	Kieli : 	 suomi 	 1 Sivuja 	
66 

Tiivistelmä 

Yleensä tien Ieveneminen lisää turvallisuutta. Alle 7 metriä leveillä teillä (ajorata + pien 
tareet) onnettomuusaste kasvaa jyrkästi. Ajoradan lisäksi ajoneuvot. voivat käyttää piennar 
ta mandolLisissa vaarat ilanteissa. 

. 

. 

0 	 1 	 2 	 3 
PIENTAREEN LEVEYS P4 

Kuva 1 	Onnet.t,ornuusasteen ri ippuvaisuus piennarleveydest.ä 
2-ajokaistaisilla maanteillä USA:ssa eri tutkimusten 
mukaan 

Piennarleveyden turvallisuusvaikutuksist.a saadut. tulokset, ovat, jossain määrin ristiriitaisia. 
Pient.areen turvallisin leveys vaihtelee eri tutkijoiden mukaan: 

Raff (USA) 	 suoralla 1.5 - 2.4 m 
kaarteessa 2.4 - 3.0 m 

Belmont 	 suoralla 1.8 m 

Eräissä tutkimuksissa on havaittu pientareiden levenemisen lisäävän liikenneturvallisuutt.a 
ainoastaan pienisäteisissä kaarteissa ja jyrkissä pituuskaltevuuksissa, kun taas suorilla ei 
vaikutusta olisi todet tavissa. 

Statens Väginstitutin mukaan leveämmät pientareet. lisäävät, turvallisuutta, joskaan 2,0 m 
ja 3,0 m väjjll'ä ei ole merkittävää eroa (kuva 2). Siitä syystä Ruotsissa on ehdotettu, 
ettei kalliita 3 m leveitä pientareita enää rakennet.t.aisi. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1 3. 	Matti Kivelä, Sulevi Lyly: Tien ominaisuuksien vaikutus liikenne— 
turvallisuuteen. TKK. Otaniemi 

1 Julkaisuaik978 	 Kieli : suomi 	 - 	Sivuja 

Tiivistelmä 

Kuvasta 2 käy myös ilmi, et.t.ä jo 1,0 rn leveä piennar parantaa turvallisuutta kapealla 6,( 
metrin tiellä. 

YCc/MF<M 

I1.I 
KÖRBANA 60 60 	7.0 7.0 7.0 70 H 
VAREN 	- 1.0 	- 2O 2D2.53.0 M 

Kuva 2 	Linjaonnettomuusaste 6 ja 7 metrin ajoradoilla 
piennarleveyden mukaan. Ruotsi 

Onnettomuusaste kasvaa kaarresäteen pienentyessä. Kuvassa 3 on eri maissa tehtyihir 
tutkimuksiin perustuva kuvaaja, joka osoittaa tien kaarreosan onnettomuusasteen riippuvai-
suutta kaarresäteestä. Onnet.tomuusaste kasvaa jyrkästi 500 m pienemmillä kaarresäteillä. 
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Kuva 3 

Gitzrin mukaan onnettomuusaste jälleen kasvaa suurisäteisissä kaarteissa, joista ajaja 
tarkkaavaisuus mandollisesti laskee ja nopeuden annetaan nousta, mikä lisää onnettornuu 
riskiä. Kaarresäteen suuruus ei sinänsä kuitenkaan ole ratkaiseva, vaan onnett.omuusast 
riippuu tienopeuden tasaisuudesta. Yksinäinen jyrkkä kaarre kerää helposti onnettoinuuksi 
(kuva 4). 

Jos kaarretiheys on vähintään 3 kpl/km ja säde vähintään 150 m, ei kaarresäde kuvan Li 

mukaan juuri vaikuta onnettomuusasteeseen. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 	Matti Kivelä, Sulevi Lyly: Tien ominaisuuksien vaikutus liikenne— 
turvallisuuteen. TKK. Otaniemi 

Julkaisuaik978 	 Kieli : suomi 	
Sivuja 

Tiivistelmä 

Kaarteet. ovat, yleensä vaarallisempia liikennernaärän ollessa pieni kuin suuremmilla liike 
nernäärillä. Tämä johtunee ajonopeuksien pieneneinisestä liikenneinäarän kasvaessa. 

1 

1 	 2 	 3 	- 
Kaarteita kilometriä kohden 

Kuva 4 	Onnettomuusaste tien kaart.eisuuden funktiona 
Rafrin mukaan. USA 

Pituuskaltevuuden onnettomuuksia lisäävä vaikutus johtunee ajoneuvojen nopeuserojen kas 
vusta, joka lisää onnett.omuusriskiä. 

Ulosajon vaaran vuoksi autoilijat ottavat, huomioon vaakatason kaarresäteen pienenemise 
vähentämällä nopeuttaan. Pystytason pyörityssäteiden vaikutus tulee esiin näkemien väli 
t.yksellä. Näkemän vähenemisen vuoksi ei kuitenkaan yleensä pienennetä nopeut.ta. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. 	Schandersson, Rein: Effekten p trafikolyckor av ngra olika tgärder 1 hans- 
tontalkurvor. Statens väg- och trafikinstituL VTI Meddelande 298. 

1982 	 ruotsi 	 31 + 22 
Julkaisuaika 	 Kieli : 	 Sivuja 

Tiivistelm 

Tutkimus käsittää erilaisten toimenpiteiden turvallisuusvaikutuksia tien kaarteissa. 

Tutkimus tehtiin enrien-jätkeen-tutkimuksena. Tulokset. perustuvat, vuosina 1972 - 1978 
tapahtuneisiin onnett.omuuksiin 109 kaart.eessa, joita parannettiin vuosien 1974 - 1976 ai-
kana. Tänä aikana sattui 146 poliisin tietoon tullut.ta onnettomuutta lähempänä kuin 200 
metriä kaarteesta. Toimenpiteet, joit.a tutkittiin, olivat 

* 	 taustamerkki (Ruotsissa keltainen t.ummansinisellä pohjalla) 
* 	 näkemän parantaminen maat.a tai kasvillisuut.ta raivaamalla 
* 	 tien leventä:nineri tai suorist.aminen 
* 	 t.asauksen parantaminen 
* 	 muut. (reunapaalut, sivuesteiden merkitseminen jne.) 

Taustamerkit tuntuvat hieman parantavan liikennet.urvallisuut.ta. Onnet.tomuudet vähenevät 
ilmeisesti vähemmän kuin 10 %. 

Muut toimenpiteet tuntuvat vähentävän seuraavia onnettomuust.yyppejä: yksittäis-, ohitus-, 
koht.aamis- ja peräänajo-onnettomuudet. Kuitenkin muut. onnet.tomuust.yypit lisääntyivät niin 
paljon, että kokonaisonnettomuusmäärät kasvoivat. 

Selitt.ävänä olet.t.amuksena on esitetty, että taust.amerkit. pienentävät ajonopeuksia, kun 
t.aas muut toimenpiteet kasvattavat. ajonopeuksia. 

Pienen tutkiinusaineist.on vuoksi tarvitaan lisätutkimuksia. Mikään edellä mainittu tulos ei 
ole tilastollisesti merkitsevä. Regressiovaikutust.a ei ole pystytty eliminoimaan. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

5. 	 Trafikksikkerhetshndbok. Transportökonomisk institutt. Oslo, sivut 1.09 - 112 

1 Julkaisuaika : 	 1982 	Kieli : 	norja 	 Sivuja 	 1 
Tiivistelmä 

Kapeilla teillä vaaralliset. tilanteet lisääntyvät liikennemäärien kasvaessa. Kuljettajalla 
vähemmän tilaa operoida ja vähemmän aikaa korjata ajo- ja arvioint.ivirheet. 

Useissa 1950- ja 1960-luvulla tehdyissä tutkimuksissa on todettu onnettomuusriskin oleva 
pienempi leveillä teillä. Useimmat tutkimukset. totesivat, huomattavasti pienentynytt 
onnett.omuusriskiä kun t.ien leveys kasvaa 5 - 6 in:stä 12 - 14 m:iin. 

Tilastoihin perustuvien tutkimusten ongelmana on se, että erileveyksillä teillä on myö 
erilaiset geotekniset mitat, liikennemäärät, risteystiheys jne. 

LJusimmat tutkimukset. Tanskassa ja Ruotsissa osoittavat, et.t.ä 70-luvulla ero onnettomuus 
asteessa erileveyksisillä teillä on pienempi kuin 50- ja 60-luvuilla. Syy tähän voi olla ajo 
neuvon kuljettajien parempi ajotaito, paremmat. päällysteet. jne, eli koko liikenneympäristö 
p ar an t. u mi nen. 

Norjassa 1971 - .1975 pääteillä kerättyjen tietojen perusteella näyttäisi siltä, ettei mitään 
selvää yhteyttä ole tien leveydellä ja onnettomuusriskillä. Vain teillä, joilla on keskikaist.a 
ja moot.toriteillä, onnettomuusriski on selvästi pienempi. 

Ruot.salaisten tutkimuksien perusteella pientareiden vaikutus kapeilla teillä on suurempi 
kuin leveillä teillä. Jos liikennemäärä on yli 4000 (KVL), on pient.areiden vaikutus suuri ja 
lisääntyy liikennemäärän kasvaessa. Pientareiden tulee olla päällystettyjä. 

Tien kokonaisleveys ei saa olla niin suuri, että lisäleveytt.ä käytetään pysäköimiseen t.ai 
lisä ajokaistana. 

Leveillä teillä liittymisen rajoittaminen, liikenteen erottaminen ja tiemerkinnät ovat tar-
peellisempia kuin kapeilla teillä. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

6. 	 Angelägenhetsbedömning av vag- och gatubyggnadsobjekt. Del 3. Effektkata- 
log. Statens vagverk 

1 Julkaisuaika : 	
1981 	Kieli : 	 Sivuja : 	3U4 

TinStTäivennetään kohtaavien ajoneuvojen vali kasvaa. Tästa on seurauksena kohtaa-
misonnettornuuksien vahenerniner't sekä se, että jalankulkijat. että polkupyöräilijät saavat 
lisaä tilaa. Leveämpi tie antaa myös enemmän tilaa virheliikkeille. Täten onnett.omuusaste 
pienenee leveyden kasvaessa. 

Erilevyist.en teiden liikenneturvallisuut.ta vert.ailtaessa kohdataan tiettyjä vaikeuksia, sillä 
leveät tiet ovat myös monessa muussa suhteessa parempia kuin pelkästään leveyden suh-
teen. Tämän vuoksi on tien leveyden vaikutuksia verrattaessa läht.ömat.eriaali jaettava 
osiin eri tekijöiden, esim. linjauksen perusteella siten, että tulokset ovat vertailukelpoisia. 

Ruotsissa on tehty tutkimus, jonka päatarkoituksena oli selvittää linjauksen ja onnetto-
muuksien välinen yhteys. Sitä voidaan kuitenkin pitää käyttäkelpoisena vain selvitettäessä 
liikennet.urvallisuuden ja tienieveyden yhteyttä. Kun linjaust.iedot. ovat, tunnettuja, voidaan 
niiden vaikutus eliminoida. 

Tutkimuksessa on käsitelty 9001) km 2-kaistaisia teitä, joissa onnet.tomuusmäärä oli 14000 
vuosina 1972- - 1976. Jalankulku- ja polkupyöräonnettomuuksia, eläinonnettomuuksia ja 
liittyinissä sattuneit.a onnettomuuksia ei otettu mukaan. 

Jotta muutost.oimenpiteiden vaikutuksia olisi helpompi seurata, luvut taulukoissa on annettu 
hyvin tarkasti. Lähdemat.eriaalin laadun huomioonot.taen, tulee lukuja käyttää varovaisesti 
ja pyöristetyssä muodossa. 

Seuraavassa on esitetty prosent.uaaliset muutokset. onnettornuusast.eessa, kun tien leveys 
muuttuu. 

90 km/h 

Leveys ennen 6,8 	- 	7,7 7,8 	- 	9,2 9,3 	- 	 .11,2 11,3 	- 	12,7 12,8 	- 

4,3 - 	 6,7 -15 -21) -30 -35 
6,8 - 	 7,7 -10 -20 -25 -31) 
7,8 - 	 9,2 -10 -18 -22 
9,3 	- 	 .11,2 -10 -15 

11,3 - 	12,7 -5 

70 km/h 

Leveys ennen 6,8 	- 	7,7 7,8 	- 9,2 9,3 	- 	11,2 11,3 	- 	12,7 12,8 	- 

4,3 - 	 6,7 -13 -17 -22 -24 -25 
6,8 - 	 7,7 -5 -10 -14 -15 
7,8 - 	 9,2 -5 -8 -11) 
9,3 - 	11,2 -3 -5 

11,3 	- 	12,7 -2 



. 

fl 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

7. 	 Ulykker p Vejstraekninger. Vejdirektoratet 

1 Julkaisuaika 	 1980 	KielI : 	tanska 	 Sivuja : 	88 

Tiivlstelmä 

Tämän raportin tarkoituksena on selvittää erilaisilla pohjoismaisilla (Norja, Ruotsi, Tanska) 
tietyypeillä tapahtuvia Ii ikenneonnettoinuuksia. 

TilastoUinen perusmateriaali on jaettu siten, että risteysonnettornuudet on jätetty pois ja 
jäljelle jäävät onnettornuudet - tieosalla tapahtuneet onnett.oinuudet - on tutkimuksessa 
jaotettu päällyst.een leveyden perusteella eri poikkileikkaustyyppeihin. 

Eroja eri maiden välillä esiintyy esim. vertailtaessa tien leveyden ja KVL:n välistä yhteyt- 
tä, joka on esitett.y alla . Eri maissa tietyn levyisillä teillä liikennemäärät ovat erilaisia. 

Kaikissa kolmessa maassa on yleinen piirre se, että onnet.tomuudet vähenevät. leveyden 
lisääntyessä. Norjassa onnettomuusaste on suurempi kuin Tanskassa ja Ruotsissa. 

Paitsi ajoradan leveyden vaikutusta, on tutkittu myös mm. liikennemäärien ja linjauksen 
vai ku t. uksi a. 

Kaikissa kolmessa maassa tieosilla tapahtuneiden onnettomuuksien frekvenssi on vähentynyt 
liikennernäärien lisääntyessä, mikä näyttää johtuvan siitä, että tien linjaus on parempi. 
Tämä on todettu ruotsalaisissa ja t.anskalaisissa tutkimuksissa. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

8. 	 Zegeer, Deen, Mayes: Effect of Lane and Shoulder Widths on Accident Reduc- 
tion on Rural, Two-Lane Roads. Trarisportation Research Record 806 

1 Juikaisuaika : 	 Kieli : 	enylanti 	 Sivuja 	11 

Tiivistelmä 

Tutkimukses;a iriii'itetiin kaista- ja piennarleveyden vaikutus onnettomuustiheyteen kaksi 
kaistaisella maaseut.uriella sekä mäaritet...in kaistan ja pient.areen leventämisen kustannus- 
vaikutus. 

Tien geometriaa, onnettomuus- ja liikennemääriä koskevat tähtötiedot. on saatu 250(lU 
t.iekm:ltä. ainoat onnet.toin'J'ist.yypit, joilla todettiin olevan yhteyttä kaist.an tai pient;3reen 
kapeuteen, olivat suistuniunnettu nuudet. ja koht.aamisonnettomuudet. Leveakaistaisilla 
teillä onnettomuusaste oli 10 - 30 % pienempi kuin kapeakaist.aisilla teillä. Teilti, juissa 
pientareet ohvat. leveät, aina 2,7 m, onnet.t.oinuusaste oli pienempi. 

Rajoitetut. määrärahat. on pyrittävä sijoittamaan kohteisiin, joissa kust.annusvaikutus on 
suurin. Aikaisemmin on tutkittu ajoradan Leveyden vaikutusta onnettomuuksiin, mutta le-
veämpien kaist.ojen tai pient.areiden kust.annushyädyist.ä ei juuri ole tietoja. 

Kaistaleveys ja turvallisuus 

Elhn'is: ajoradan leventäminen 5.5 m:st.ä 6,7 m:iin vähensi onnettomuuksia 39 %• 
Lousiana: kapeat kaistat vaikuttavat merkitt.ävLi'ti loukkaantuneiden ja kuolleiden mäarään, 
sekä märän kelin onnet.tomuuksiin. 

Pientareen leveys ja turvallisuus 

Tutkirnustulokset. vaihtelevat huomattavasti. Useissa tutkimuksissa todetaan, ettei 2-kais-
Faisella tiellä pient.areen leveydellä ole yhteyttä onnettomuuksiin, jos I<VL > 2000. Pien-
tareiden optimileveys on ilmeisesti 1,2 - 2,1 m, yliteveät. eivät, ehkä ole t.urvallisia. 

Kokonaisuudessaan pientareen leveyden vaikutus liikennt.ijrvallisuuteen on pienempi kuin 
muiden geometrist.en ominaisuuksien. 

Pientareiden päällystäminen 

Ohio: pientareiden Pllyt.äninen pienensi kaikkia onnettomuuksia 38 % ja 46 % vakavia 
onne t. tom uuk si a. 

Onnettomuusasteen ja tien geometrian välinen yhteys 

Kaistaleveys 

Kapeakaist.aisilla teillä tieltä suistuinisen ja kohtaaini;onnet.tomuudet. ovat suhteellisesti 
yleisimpiä. Mitään yhteyttä onnettomuuden vakavuut.een ja kaist.aleveyteen ei löydetty. 

Pientareen leveys 

Onnettoinuusaste piei'Ieni, kun piennarleveys kasvoi 27 m:iin ast.i ja kasvoi lievästi, kun 
piennar oli 3 - 3,7 in. Pietitareen leveydellä ei ole yhteyttä onnettomuuden vakavuuteen. 

. 
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Tekii ja tutkimuksen nimi 

8. 	Zegeer, Deen, Mayes: Effect of Lane and Shoulder Widths on Accident 
Reduction on Rural, Two—Lane Roads. Transportation Research Record 
806 

1 Jukaisuaika : 	 Kieli 	 ISlvujai 	 ] 

Tiivistelmä 
Kaista- ja piennarleveyden yhdistelmät. 

Kaistaleveyden muutos vaikuttaa eneinmn kuin vt;3ava piennarleveyden muutos. 

Kustannus-hyöty analyysi 

- 	 keskirn. onnettoinuuskust 5.600 U.S.$ 
- 	 sisainen korko 8 % 
- 	 liikennernaaran kasvu 4 % vuosittain 
- 	 kuoletusaika 30 h 

Johtopäat öksiä 

- 	 yli 3,4 m kaistaleveys ei ole taloudellisesti perust.elavissa 
- 	 optimaalinen piennarleveys on 1,5 m 
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E. TIEN PARANTAMINEN 

18 
OHITUSKAISTAT 

\ 
\ k* ' 	 .. 

Pitkissä ja jyrkissä ylämäissä erityisesti raskaan liikenteen nopeus 
laskee. Koska edellä liikkuvan hitaamman ajoneuvon ohittaminen 
on ylämäessä vaikeaa, on myös muun liikenteen vähennettävä 
nopeuttaan. Tällöin muodostuu jonoja ja ylämäessä ja välittömästi 
sen jälkeen tapahtuvissa ohituksissa saatetaan ottaa tavanomaista 
suurempia riskejä. 

Rakentamalla ylämäkeen riittävän pitkä lisäkaista mandollistetaan 
hitaiden ajoneuvojen turvallinen ohittaminen ja vähennetään 
jononmuodostusta. 

VAIKUTUS LUKENNETURVALLISUUTEEN 

• 	 Tutkimustulokset ohituskaistojen vaikutuksesta liikenneturval- 
lisuuteen Ovat keskenään ristiriitaisia. Useimmat tutkimukset 
käsittelevät nk. nousukaistojen liikenneturvallisuutta. 

TVH:n suorittaman vanhemman tutkimuksen mukaan ohituskais-
tojen alueella tapahtuu noin 30 % vähemmän onnettomuuksia 
kuin ohituskaistattomissa mäissä. 

Ruotsalaisten tutkimusten mukaan vaikutus on sitä suurempi, mitä 
kapeammat pientareet ja mitä jyrkemmin nouseva pituuskaltevuus 
tiellä on. Lisäksi onnettomuusaste pienenee 0,11 onn/10 6  
ajokm:lla noin kilometrin matkalla ohituskaistan jälkeen. 

Uusimpien Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan ohituskaistat 
ovat pelkkä sujuvuustoimenpide. Liikenneturvallisuus ohituskais-
tojen kohdalla on pysynyt ennallaan tai jopa huonontunut. 

. 
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KUSTANNUKSET 

• 
Ohituskajstan rakentamiskustannukset ovat vuoden 1989 kustan-
nustasossa noin 600 000 mk/km, jos se voidaan toteuttaa penger-
tämällä. Mikäli lisäkaistan rakentaminen edellyttäa kallioleik-
kauksen avartainista, ovat rakentamiskustannukset noin 1 700 000 
mk/km. 

Ohituskaistan rakentamisesta aiheutuva kunnossapitokustannusten 
lisäys on 2—kaistaisella tiellä noin 10 000 mklv./km. 
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• 
18 
OHITUSKAISTAT 

Ohituskaistat voidaan toteuttaa joko yksittäisinä tai rakentamalla 
koko tiejaksolle suhteellisen säännöl lisin välein ohituskaistoja 
muodostamaan järjestelmällisesti toistuvia ohitusosuuksia. 

Jotta ohituskaistojen turvallisuutta lisäävää vaikutusta voidaan 
tehostaa ja ehkäistä ohituskaistojen välillä tapahtuvia ohituksia ja 
ohitusyrityksiä, on ohituskaistajärjestelmän yhteydessä suositel-
tavaa käyttää tiemerkkejä, joissa ilmoitetaan etäisyys seuraavan 
ohituskaistan alkuun. Myös yksittäisten ohituskaistojen yh-
teydessä voidaan harkita tiemerkin sijoittamista 5 - 6 km ennen 
ohituskaistaa. 

TVH:n ohituskaistojen suunnitteluohjeen mukaan ohituskaistan 
tarve määräytyy liikennemäärän, liikenteen koostumuksen ja 
raskaan ajoneuvon nopeusprofiilin avulla; valta— ja kantateillä 
sekä seudullisilla teillä voidaan ohituskaista rakentaa, jos raskaan 
liikenteen nopeus laskee alle 65 km/h, kun KVL> 3000 ajon/vrk 
tai alle 60 km/h, kun KVL> 1500 - 3 000 ajonlvrk. 

Ruotsalaisten tutkimusten mukaan ohituskaista tulee rakentaa, jos 
keskimääräinen pituuskaltevuus ylämäessä on yli 3 %. Kun 
pituuskaltevuus on 2 %, on ohituskaista rakennettava, jos nousun 
pituus on vähintään 1500 m. /3/ 

ONGELMAN KUVAUS 

Ylämäessä erityisesti raskaiden ajoneuvojen nopeus laskee usein 
• merkittävästi. Yksiajorataisella tiellä myös niiden takana tuleva 

kevyt ajoneuvoliikenne joutuu tällöin sovittamaan nopeutensa 
raskaan liikenteen mukaiseksi. Nopeampien ajoneuvojen kuljet-
tajat kokevat aihaisen ajonopeuden epämiellyttäväksi. Tästä 
syystä he pyrkivät usein hitaamman liikenteen ohi jo ylämäessä 
tai heti sen jälkeen ja tällöin he saattavat hyväksyä tavanomaista 
suurempia turvallisuusriskejä. /5/ 

Mikäli tien geometria on sellainen, että ohitukseen kelpaavia 
osuuksia on vähän, on edellä kuvattu tilanne yksiajorataisella 
tiellä tavallinen myös muualla kuin ylämäessä. 

Toistaiseksi ohituskaistat ovat Suomessa olleet melko harvinaisia. 
Vuoden 1987 lopussa niitä oli 52 kappaletta, joista noin kol-
masosa sijaitsee vt 1:llä välillä Helsinki Turku. /6/ 
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VAIKUTUS [ii KENNETURVALLISUUTEEN 

Toimenpiteiden hyödyt 

TVH:n suorittamissa tutkimuksissa on todettu, että yk-
siajorataisella tiellä onnettomuusaste ohituskaistalla varustetuissa 
mäissä on 30 - 40 % pienempi kuin mäissä, joissa ei ole nousu- 
kaistaa. Tutkimusaineistojen suppeudesta johtuen eroja voidaan 
pitää ainoastaan suuntaa-antavina. Kaikissa tutkimuksissa on 
kuitenkin todettu nousuihin sijoitettujen ohituskaistojen vaikut-
tavan positiivisesti liikenneturvallisuuteen /1/. 

VTI':n suorittamassa tutkimuksessa, jossa oli mukana kaikki 
Suomessa vuoden 1987 loppuun mennessä rakennetut ohituskais- 

. 

	

	 tat (52 kpl) todettiin onnettomuusriskin ohituskaistojen kohdalla 
kasvaneen kaistojen rakentamisen jälkeen. 

Onnettomuusaste ohituskaistoilla yhteensä oli 0,70 (miljoonaa 
ajoneuvokilometriä kohden), vaikutusalueilla 0,62 ja ver-
tailualueilla 0,57. 

Henkilövahinko-onnettomuuksien prosenttiosuus kaikista onnet-
tomuuksista ohituskaistojen kohdalla oli 29,9 %, vaikutusalueilla 
34,4 % ja vertailualueilla 27,4 %. Vertailualueilla vakavia on-
nettomuuksia tapahtui siis jonkin verran vähemmän kuin ohitus-
kaistoilla ja selvästi vähemmän kuin vaikutusalueilla. 

Ruotsalaisten tutkimusten mukaan kohtaamisonnettomuuksia 
tapahtuu ohituskaistoin varustettujen mäkien jälkeen (1 km) 15 % 
vähemmän kuin ilman kaistoja olevien mäkien jälkeen. 

• 	 Ruotsalaisten ohituskaistojen rakentamista koskevien ohjeiden 
mukaan ohituskaistat vähentävät onnettomuuksia kaksikaistaisella 
tiellä 5 - 10 onn/106  ajonkm. Onnettomuudet vähenevät sekä 
mäessä että lyhyellä matkalla sen jälkeen. Kapeilla teillä (pääl-
lysteleveys alle 9 m) vähenemä olisi ohjeiden mukaan 20 % 
pienempi kuin leveillä teillä (päällysteleveys vähintään 9 m) /1/. 

Onnettomuustyyppijakaumassa ei ole suuria eroja ohituskaistalla 
varustetuissa ja ilman niitä olevissa mäissä ja niiden lähistöllä. 

Toimenpiteen haitat 

Mikäli ohituskaista on liian lyhyt tai se päättyy kohtaan, jossa 
näkemät ovat huonot, saattaa ohituskaistan lopussa syntyä vaaral-
lisia kohtaamistilanteita. 

Liikenneturvallisuutta heikentävästi saattaa vaikuttaa myös ohi- 
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tuskaistan kohdalla erityisesti sen suunnassa vasemmalla oleva 
liittymä. Liittymästä aiheutuva häiriö on sitä suurempi, mitä 
enemmän liittymässä on liikennettä ja mitä huonommin liittymä 
on ennalta havaittavissa. 

Mikäli talvikunnossapitoa ja liukkauden toijuntaa ei hoideta 
riittävän hyvin, saattavat talviaikaiset suistumis— ja kohtaamison-
nettomuudet lisääntyä ohituskaistan kohdalla /2/. 

KUSTANNUKSET 

Jos ohituskaista voidaan toteuttaa pengertämällä, ovat raken- 
tamiskustannukset vuoden 1989 tasossa keskimäärin 600 000 mk. 
Mikäli nousukaistan rakentaminen edellyttää kallioleikkauksen • 	avartamista, ovat rakennuskustannukset noin 1 700 000 mk. /7/ 

. 

. 
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18. 
OHITUSKAISTAT 

KIRJALLISUUSLUETI'ELO 

Referoidut 

1. Ohituskaistojen turvallisuus. TVH 741925. Helsinki 1983 

2. Heikki Summala: Ohituskaistojen toimivuustutkimus. Helsingin yliopisto, 
yleinen psykologia, raporttisaija A18. Helsinki 1984 

3. Underlag för driftplaneringen 4. Effekter, förbättringsAtgärder. Vägverket. P018. 
Knivsta 1983 

4. Emma—raportti 7, Käsikirja. Pientien tie— ja liikenneteknisten toimenpiteiden 
turvallisuusvaikutukset pohjoismaissa. Pohjoismaiden ministerineuvosto. Trond-
heim 1982 

5. Trafiksäkerhet vid stigningfält. En olycksanalys frAn 1972 - 77. Stadens väg-
verk. Meddelande 1979:5. Stockholm 1979 

6. VTT, Ohituskaistajärjestelmän eri osien turvallisuus. VTF, tie— ja liiken-
nelaboratorio. Tutkimusselostus 678. Espoo 1989. 

Muu kirjallisuus 

• 	7. 	Tietoimenpiteiden kustannuksia vuonna 1989. Mitä maksaa ? TVH, suunnit- 
teluosasto, tutkimuskeskus. Helsinki 1989 

8. 	Ohituskaistojen suunnittelu. TVH 723843. Helsinki 1985. . 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1. 	 Ohituskaistojen turvallisuus. TVH 741925. Liikennetekniikka Oy 

Juikaisualka : 	 1983 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	35 + 8 

Tiivisteimä 

Liikenteen sujuvuuden parantamiseksi pääteille rakennetut ohituskaistat parantavat myös 
liikenneturvallisuutta. Tällaiseen tulokseen on päästy useissa ulkomaisissa ohituskaistojen 
Iiikenneturvallisi'usvaikutuksia käsitelleissä tutkimuksissa, joita on tehty Ruotsissa, Eng-
lannissa, Yhdysvalloissa ja DDR:ssä. 

Missään tarkastelluista tutkimuksista ei ole kuitenkaan tuloksia tasamaalle sijoitettujen 
ohituskaistojen vaikutuksista, eikä niissä ole tarkasteltu peräkkäisten säännöllisin välein 
olevien ohituskaistojen yhteisvaikutusta pidemmän tieosuuden turvallisuuteen. Tutkimus-
tulokset perustuvat pelkästään nousuihin sijoitettujen ohituskaistojen alueella ja niiden 
välittömässä läheisyydessä tapahtuneiden onnettomuuksien määrien ja tyyppien vertailuun 
ohituskaistattomissa mäissä tapahtuneisiin onnettomuuksiin. Havaintoaineisto on kaikissa 
tutkimuksissa ollut melko suppea. Tutkimuskohtaisista pienistä eroista huolimatta voidaan 
yleisenä johtopäätöksenä mainita ohituskaistojen alueella tapahtuvan noin 30 % vähemmän 
onnettomuuksia ohituskaistattomjin mäkiin verrattuna. 

Suomessa oli vuoden 1983 alussa runsas 30 ohituskaistaa. Näistä noin puolet on valtatiellä 
1, Turku - Helsinki. Valtatien 1 noin 100 kilometrin pituisen osuuden Piikkiö - Lohja 
onnettomuuksia ja likimäärin 12 vastaavan Etelä-Suomen valtatieosuuden onnettomuuksia 
vertailemalla todettiin, että ohituskaistoin varustetun pidemmän tieosuuden onnettomuus-
cste on noin 40 % pienempi kuin sellaisen tieosuuden onnettomuusaste, jolla ohituskaistoja 
ei ole. Erityisesti ohituskaistat vaikuttavat ohitus-, kohtaamis- ja peräänajo-onnettomuuk-
sien määriin, joita valtatiellä 1 tapahtuu noin puolet siitä mitä muilla likimäärin saman-
tyyppisillä valtateillä. Erot onnettomuusmäärissä ja onnettomuustyyppijakautumassa eivät 
todennäköisesti aiheudu pelkästää ohituskaistoista, vaan mm. tien leveys, geometria ja liit-
tymien määrä ovat merkittäviä tekijöitä. Niiden vaikutuksia ei tässä tutkimuksessa ole 
ollut mandollista kuitenkaan yksityiskohtaisesti selvittää. 

Kirjallisuudessa on ristiriitaisia tuloksia ohituskaistojen vaikutuksista onnettomuuksien 
vakavuuteen. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan ohituskaistojen kohdalla tapahtuneet onnet-
tomuudet ovat seurauksiltaan ohituskaistattomissa mä issä tapahtuneita onnettomuuksia 
vakavampia. Englantilaisen tutkimuksen mukaan henkilövahinko-onnettomuudet vähenivät 
noin AO %. Valtatiellä 1 ja valituilla vertailuteillä on yhtä suuri osuus onnettomuuksista 
johtanut henkilövahinkoihin. Onnettomuusasteen erosta johtuen on valtatien 1 keskimääräi-
nen kilometrikohtainen onnettomuuskustannus 40 % vertailuteideri onnettomuuskustannusta 
pienempi. 

Tutkimuksen perusteella ei turvallisuuden kannalta näytä olevan esteitä ohituskaistojen 
laajemmalle käytölle nykyisessä muodossa. Ohituskaistojen vaikutuksista geometrialtaan 
kaarteisilla, mutta kuitenkin suhteellisen tasaisilla tieosuuksilla tai tasamaalla ei ole käy-
tännön kokemuksia eikä tutkimustuloksia. 

. 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. 	 Summala, H. Ohituskaistojen toimivuututkimus. Helsingin yliopisto, 
yleinen psykologia, raporttisarja A18, 1984. 

1 Julkaisuaika : 	1984 	Kieli : 	suomi 	 f Sivuja 	12 + 55J 

Tilvistelmä 

Kahtena perjantai-iltapäivänä touko-kesäkuussa 1983 mitattiin valtatie 1:llä yhteensä 5000 
ajoneuvon matkanopeus kandella ohituskaistalla ja niiden välisellä tien osalla, rekisteröitiin 
ajoneuvojen aikavälit ja pistenopeudet sekä laskettiin kullakin osuudella tapahtuneet ohi-
tukset. 

Tutkimuksessa selvitettiin Ii ikennevirran (kuljettajien) käyttäytymistä kandella olemassa- 
olevalla ohituskaistalla ja niiden välisellä osuudella. Lyhyempi, 1 km:n mittainen ohitus- 
kaista ei saanut aikaan mainittavia muutoksia jononmuodostuksessa, kun sen sijaan pitem-
pi, 1,8 km:n mittainen olennaisesti vähensi lyhyitä aikavälejä ja ruuhkautuneisuutta. Siinä 
määrin kuin olemassaolevien, geometrialtaan, (keskinäiseltä) sijainniltaan yms. tekijöiltään 
ainutkertaisten tutkimuskohteiden perusteella voidaan tehdä yleisiä johtopäätöksiä, 
1,8 km:n mittainen ohituskaista näyttäisi pituudeltaan riittävältä, 1,0 km:n mittainen sen 
sijaan ei. Ohituksia suoritettiin ohituskaistoilla noin 5 kertaa enemmän kuin väliosuudella 
(tuntia ja kilometriä kohti) ja on ilmeistä, että tiedottamalla etäisyystauluin seuraavan 
ohituskaistan sijainnista voitaisiin ohituksia vielä paremmin keskittää (riittävän pitkille) 
ohituskaistoille. 

Nopeusmittaukset osoittivat, että ohituskaistoilla henkilöautojen nopeus laski poutapäivänä 
keskim. 2,5 km/h (97 - 94,5 km/h) ja sadepäivänä keskim. 4 km/h (92 - 88 km/h), kun 
tuntiliikenne kasvoi 250:stä 750:een. Vastaava lasku väliosuudella oli lähes 6 km/h niin 
pouta- kuin sadepäivänäkin (92 - 86 km/h ja 88 - 82 km/h). Samanlainen, mutta pienempi 
(2-3 km/h) nopeuden aleneminen voitiin todeta myös nopeudeltaan ajoneuvokohtaisesti ra-
joitetuilla ajoneuvoilla, niin ohituskaistoilla kuin väliosuudella, mutta on huomattava, että 
ohituskaistojen ja väliosuuden välillä ei näillä "80 km/h-rajoitteisillä" ollut nopeuseroja. 

. 

. 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 

• 	3. 	 Underlag för driftplaneringen 4. Effekter förbttringstgärder. 
Vagverket. P018 

Julkaisuaika 
	

1983 	Kieli : 	ruotsi 
	

Sivuja : 	91 

Tiivistelmä 

Jyrkissä ja pitkissä ylämäissä erityisesti raskaiden ajoneuvojen nopeus laskee merkittäväs-
ti. Muu liikenne, joka joutuu jäämään näiden ajoneuvojen taakse, kokee syntyvän viivytyk-
sen hyvin kiusalliseksi. Tällöin syntyy jonoja ja ohituksissa, jotka tapahtuvat mäessä ja 
heti sen jälkeen, otetaan usein normaalia suurempia riskejä. 

Nousukaistoilla, varsinaisen ajoradan vasemmalle puolelle ylämäkeen muodostetuilla lisä-
kaistoilla voidaan hitaammat ajoneuvot ohittaa turvallisesti ja vähentää jononmuodostusta. 

Nousukaistat tulee rakentaa mäkiin, joiden nousukaltevuus on yli 3 %. Kun kaltevuus on 
yli 2 %, on ylämäen oltava vähintään 1500 m pitkä. Jos ajonopeus ennen nousua on alhai-
nen, esimerkiksi paikallisesta nopeusrajoituksesta tai sekoittumisalueesta johtuen, on nousu- 
kaista rakennettava, jos kaltevuus on 1 % ja nousun pituus 1000 m tai jos kaltevuus on 
2 % ja nousun pituus 500 m. 

Kaksikaistaisilla teillä nopeuskaistoilla on tehokas onnettomuuksia vähentävä vaikutus. 
Lisäksi voidaan saavuttaa 0,11 onn/10 6  ajon.km:n onnettomuusasteen pieneneminen 1 km:n 
matkalla nousukaistan jälkeisellä tieosalla. Nelikaistaisella tiellä nousukaistojen vaikutusta 
liikenneturvallisuuteen ei tunneta. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

4. 	 Emma-raportti 7. Käsikirja. Pohjoismaiden ministerineuvosto. 
Trondheim 

Julkaisualka 
	

1982 	Kieli : 	suomi 
	

Sivuja : 	48 + 22 

Tiivistelmä 

Nousukaistojen otaksutaan vähentävän onnettomuuksia mm. siksi, että läheisten tiejaksojen 
ohitustarve alenee. Kokemukseen perustuvia onnettomuusvaikutuksia ei kuitenkaan tunneta. 

Viime vuosina on nousukaista eräissä tapauksissa korvattu ohituskaistoilla muuttamalla 
nousukaista normaaliksi ajoradaksi, jolloin vasemmanpuoleisesta on muodostunut ohitus- 
kaista. Tästä seuraa mm., että ohituskaistaa käyttävällä kevyellä ja nopealla liikenteellä 
on väistämisvelvollisuus ohituskaistan päättyessä mäen harjalla. Suomalainen tutkimus 
(L51) osoitti, että muutos vähensi konfiiktien määrää noin puoleen. Nopeudet eivät muut-
tuneet. 

L51 	Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ryömimiskaistojen korvaaminen nousukais- 
tolla. Tiedote 26/1981, Espoo 1981 

[I 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

	

Trafiksäkerhet vid stigningsfält. En olyekanalys frn 1972-77. 
Statens vögverk. Meddelande TU 1979:5 

Julkaisuaika 
	

1979 	Kieli 	ruotsi 
	 Sivuja : 	+ 19 

Tiivistelmä 

Tutkimuksessa on selvitetty nousukaistojen vaikutusta Ii ikenneturvallisuuteen. Aine istona on 
käytetty Ruotsin tierekisteristä saatuja tieosuuksia, joilla ajoradan pituuskaltevuus on yli 
3 % vähintään 500 m:n matkalla. Mukaan on otettu 69 nousukaistallista ja 89 nousukaista-
tonta tieosuutta. 

Nousukaistallisten ja -kaistattomien ylämäkien liikenneturvallisuutta on tutkittu vertaile-
maIla niiden onnettomuusasteita tien leveyden, pituuskaltevuuden, liikennemäärän ja ylä-
mäen pituuden perusteella. 

Tutkimusten mukaan onnettomuusaste on ohituskaistallisissa ylämäissä pienempi kuin ohi-
tuskaistattomissa. Tulos on samansuuntainen myös henkilövahinkojen osalta. Tärkeimmät 
onnettomuusasteeseen vaikuttavat tekijät ovat ajoradan leveys ja tien pituuskaltevuus. 

Tien pituuskaltevuuden ja ajoradan leveyden vaikutus nousukaistan rakentamisella saavutet-
tavaan onnettomuusasteen (onn./10 6  ajon.km) pienenemiseen on seuraava: 

Kaltevuus % 	 3 - 3,9 	4 - 4,9 	5 - 5,9 	6 - 

Leveys 

6 - 8,9 	 0,16 	0,24 	0,32 	0,40 

9 - 12,5 	 0,13 	0,21 	0,29 	0,37 

> 12,5 	 0,10 	0,19 	0,27 	0,35 

Tämän lisäksi 1 km:n matkalla nousukaistan jälkeen onnettomuusaste pienenee 
0,11 onn/10 6  km:lla. 

. 
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. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

6. 	VTT, Ohituskaistajärjestelmän eri osien turvallisuus. VTT, tie- ja liiken- 
nelaboratorio, Tutkimsselostus 678. Espoo 

Jukaisuaika 	1989 	 KiOli : 	suomi 	 Sivuja : 	27 

TiiviteImä 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ohituskaistojen mandollisia liikenneturvallisuusongel-
mia. 

Tutkimuksessa olivat mukana kaikki Suomessa vuoden 1987 loppuun mennessä rakennetut 
ohituskaistat, joita oli kaikkiaan 52. 

Onnettomuusanalyysissä mukana olleilla 45 ohituskaistalla tapahtui tarkasteluaikana 398 
poliisin tietoon tullutta onnettomuutta. 500 metrin vaikutusalueilla onnettomuuksia oli 262 ja 
10 kilometrin vertailualueilla 2 760. 

Onnettomuuksia oli ohituskaistojen kohdalla 6,6, vaikutusalueilla 6,6 ja vertailualueilla 6,0 
kilometriä kohden. 

Onnettomuusaste ohituskaistoille yhteensä oli 0,70 (miljoonaa ajoneuvokilometriä kohden), 
vaikutusalueilla 0,62 ja vertailualueilla 0,57. 

Henkilövahinko-onnettomuuksien prosenttiosuus kaikista onnettomuuksista ohituskaistojen 
kohdalla oli 29,9 %, vaikutusalueilla 34,4 % ja vertailualueilla 27,4 %. Vertailualueilla näitä 
vakavampia onnettomuuksia tapahtui siis jonkin verran vähemmän kuin ohituskaistoilla ja 
selvästi vähemmän kuin vaikutusalueilla. 

Tieltä suistumisia ohituskaistoilla oli 25,9 % onnettomuuksista ja vertailualueilla 19,3 % 
onnettomuuksista. Ohituskaistoilla siis tapahtui enemmän tieltä suistumisia kuin ver-
tailualueilla. Tämä johtunee juuri nopeustason noususta. 

Verrattaessa onnettomuuskustannuksia ohituskaistojen kohdalla ja yksiajorataisilla teillä 
saatiin onnettomuuskustannukset ohituskaistojen kohdalla suuremmiksi /2/. 

Myös verrattaessa tilannetta ennen ohituskaistan rakentamista kaistan rakentamisen jälkeiseen 
tilanteeseen näytti riski ohituskaistojen kohdalla kasvaneen kaistojen rakentamisen jälkeen, 
vaikka ympäristön vertailualueen riski pieneni samanaikaisesti. Syynä tähän voi olla nopeus- 
tason kasvu kaistan kohdalla. 

Mikään ohituskaistan yksityiskohta ei sinänsä näyttänyt selittävän sitä, että riski ohituskais-
toilla oli suurempi kuin vertailualueilla. 

. 
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19. 
YKSITYISTIEJÄRJESTELYT 

Yksityistiejärjestelyjen tarkoituksena on yleensä suorien tonttiliit-
tymien poistaminen yleisiltä teiltä ja olemassa olevien yksityis- 
teiden yhdistäminen siten, että liittymävälejä voidaan harventaa ja 
sijoittaa liittymät mandollisimman turvallisiin paikkoihin. 

Suomessa yksityisteiden liittymätiheys yleisillä teillä on noin 3 - • 	5 
Henkilövahinkoon johtaneista yleisten teiden onnettomuuksista 
noin 15 % sattuu yksityisteiden liittymissä. Tavallisimmat onnet-

• 	
tomuustyypit ovat kääntymis- ja risteämisonnettomuudet. 

Se, miten paljon liittymätiheys vaikuttaa päätien onnettomuusris-
kun, riippuu myös sivusuuntien liikennemäärän osuudesta. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Toimenpiteen hyödyt 

Ruotsalaisten tutkimusten mukaan liittymätiheyden ja onnet-
tomuusriski n välillä vallitsee seuraava yhteys: 

Keskimääräinen Onnettomuus- }lenkilövahin.ko- 
liittymäväli (rn) riski onnettomuusriski 

> 500 1,35 0,50 
300 - 500 1,73 0,56 
200 - 300 2,17 0,72 

<200 3,53 1,08 

Turvallisuuden parantumisen myötä liittymäetäisyyksien kasvat-
taminen yksinkertaistaa liikenneympäristöä ja parantaa usein 
myös liittymien näkemäolosuhteita. 

Eniten vähentyvät kääntymis- ja risteämisonnetto-muudet. Mikäli 
yksityistiejärjestelyihin liittyy yleiselle tielle rinnakkaisen tien 
rakentaminen, voidaan kevyt liikenne siirtää sille, jolloin myös 
kevyen liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa. 

. 

. 



Liittymäetäisyyksien 
tien varressa olevien 
koja niihin. 

kasvattaminen päätiellä heikentää yksityis— 
alueiden tavoitettavuutta ja pidentää ajomat- 

• 
Mandolliset haitat 

KUSTANNUKSET 

Yksityistiejärjestelyjen kustannukset riippuvat rakennettavan 
tieosuuden pituuden lisäksi mm. sen poikkileikkauksesta, päällys— 
teen laadusta ja maapohjan kantavuudesta. Päätielle rinnakkaisen 
yksityistien rakentaminen maksaa keskimäärin 1,7 Mmk/km. 

Yksityistien kunnossapitokustannukset riippuvat lähinnä tien 
• käyttötarkoituksesta ja päällysteen laadusta. Jos tietä käytetään 

vain kesällä, ovat kustannukset oleellisesti pienemmät kuin niillä 
yksityisteillä, joita käytetään myös talvella. 

Ympärivuotisessa käytössä olevan yksityistien kunnossapitokus-
tannukset ovat keskimäärin 9000 15.000 mk/km/v. 

. 



19. 
LIITFYMÄTIHEYDEN VAIKUTUS 

MRJALLISUUSLUErFELO 

Referoidut 

1. Selvitys tie- ja liikenneteknillisistä liikenneturvallisuutta parantavista toimen-
piteistä. TVH 2.358. Helsinki 1984. 

2. Liikennejärjestelyjen vaikutus liikenneturvallisuuteen. HKSV Liikennesuunnit-
teluosasto. Julkaisu LB:7/84. Helsinki 1984. 

3. Kivelä - Lyly: Tien ominaisuuksien vaikutus liikenneturvallisuuteen. Otaniemi 
1978. 

4. Leden, L., Peltola, H., Roine, M., Kuntien liikenneturvallisuustyön menetelmät. 
VTF, tiedotteita 939. Espoo 1989. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1. 	 Selvitys tie- ja lilkenneteknillisistä ilikenneturvallisuutta 
parantavista toimenpiteistä. TVH 2.358. Helsinki 4.6.1974 

Juikaisualka 	 1982 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja 	37 

Tilvistelmä 

Versace (1960) on osoittanut analysoimalla 2-ajokaistaisten maanteiden ii ikenneonnetto-
muuksia Oregonissa USA:ssa, että suhteellinen onnettomuusmäärä vaihtelee liittymätihey-
den suhteen eri liikennemäärillä. Suuri liittymätiheys nostaa indeksiä nopeasti liikenne-. 
määrän kasvaessa. 

25 	 / 

ONNETTOMUUKSIA KPL / 1.6 KM 
•J' 7 TAI ENEN 
/ MAN 

20 __________ __________ __________ 	 __________ 

/4 • 5 • 5 

7/ 
___ ____ / 

:5,_____ 

0 	 1000 	2000 	3000 	4000 	5000 
0• 	 KVL 

Suhteellisen onnettomuusmäärän riippuvuus liittymätiheydestä ja lii-
kennemäärästä 2-ajokaistaisilla maanteillä USA:ssa (Versace 1960) 

Tanner (1953) on tutkinut 232 maanteillä sijaitsevien 3-haaraliittymien onnettomuuksia. 
Liittymien rajoittaminen vähensi onnettomuuksia. Yhdistämällä n sivutieliittymää yhdeksi 
liittymäki vähenee onnettomuusmäärä 1/ n osaan. Tällöin onnettomuuksien vähenemä on 
seura avap 

Onnettomuuksien väheneminen 

Kanden liittymän yhdistäminen 	 30 % 
Kolmen liittymän yhdistäminen 	 40 % 
Neljän liittymän yhdistäminen 	 50 % 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. 	 Li ikennejärjestelyjen vaikutus liikenneturvallisuuteen. F-ESV 
Liikennesuunnitteluosasto. Julkaisu LB:7/84. Helsinki 

Julkaisuaika : 	 1984 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	54 + 59 

Tiivisteimä 

Päätien onnettomuusriski taajamassa on riippuvainen mm. liittymätiheydestä. Tästä riippu-
vuudesta on. Ruotsissa saatu taulukon mukaisia tuloksia. 

Keskimääräinen 	Onnettomuusaste 	Loukkaantumisaste 
liittymäetäisyys 	yleensä 

> 500 m 	 1.35 	 0.50 
300 - 500 m 	 1.73 	 0.56 
200 - 300 m 	 2.17 	 0.72 

< 200 m 	 3.53 	 1.08 

Taulukon avulla voidaan päätellä, että keskimääräisen liittymäetäisyyden kaksinkertaistami-
sen pitäisi alentaa onnettomuusastetta 30-50 %. Alle 200 m liittymäetäisyyden suurenta-
misen yli 500 metriksi oletetaan vähentävän onnettomuuksia 60 %. 

Jos liittymäetäisyyden suurentaminen lisää oleellisesti liikennesuoritetta, on vaikutus on-
nettomuuksiin pienempi ja vaikutus on suurempi, jos etäisyyksien kasvattaminen liittyy 
lähistön asuntoalueen liikennesaneeraukseen. 

Tonttiliittymien kertakaikkinen poistaminen päätieltä on Chalmersissa vähentänyt onnetto-
muuksia 70 %. 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 	 Kivelä - Lyly: Tien ominaisuuksien vaikutus liikenneturvallisuuteen. 
Helsingin teknillinen korkeakoulu. Otaniemi 

Julkalsualka : 	1978 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	66 

Tilvistelmä 

Yksityisteiden liittymätiheys lienee yleisimmin 3...5 liittymää/km. 

Alla olevassa kuvassa on esitetty TVH:n tutkimusten osoittama yhteys onnettomuustiheyden 
ja ilittymätiheyden välillä maaseututaajaman yleisellä tieverkolla. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. 	Leden, L., Peltola, H., Roine, M., Kuntien liikenneturvallisuustyön menetel- 
mat. VTF, tiedotteita 939. Espoo 

1 Julkaisuaikzt : 1989 	 Kieli 	Suomi 	 Sivuja : 	89 
Tiivistclmä 

Ruotsin tielaitoksen vaikutuslistan (Vägverkets effektkatalog, 1986:23) mukaan voidaan liit-
tymämäärän puolittamisen odottaa alentavan selvästi onnettomuusriskiä. Toimenpiteen vaiku-
tusta voidaan tehostaa yhdistämällä siihen viereisen asuinalueen liikennesaneeraus, esimerkiksi 
katujen yksisuuntaistamisia tai tiettyjen katujen sulkemisia. Jos liittymien vähentäminen pitkien 
kiertomatkojen vuoksi lisää paljon liikennesuoritetta, turvallisuuden paraneminen voi jäädä 
vähäiseksi. 

Amundsen (1979) on selvittänyt kuinka onnettomuusaste 2.500 päätiekilometrillä vaihtelee 
tonttiliittymien tiheyden (liittymä/tiekilometri) mukaan. Kuvan 1 mukaan onnettomuusaste 
kasvaa tonttiliittymätiheyden kasvaessa. 

10 	ZO 	30 	40 	56 	60 	70 	80 
vItsLtsticIiitt'jnicn )ukumiird 

kiIomctri11i 

Kuva 1. 	Tonttiliittymätiheyden vaikutus onnettomuusasteeseen norjalaisilla pääteillä 
(Amundsen, 1979). 
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E. TIEN PARANTAMINEN 

20. 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
NÄKEMÄT 

. 

Näkemäralvaukset 

Suuntauksen parantaminen lisää useimmiten näkemäpituutta. 
Lisäksi kaarresäteen suurentaminen pienentää tarvittavaa sivukit-
kaa ajonopeuden säilyessä samana. Ellei kuljettaja kompensoi 
ajo-olosuhteiden paranemista lisäämällä ajonopeutta , suuntauk-
sen parantaminen lisää liiken.neturvallisuutta. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Joukko tutkimuksia Osoittaa pienenevän kaarresäteen ja lisäänty-
neen onnettomuusriskin välisen yhteyden. Onnettomuusaste 
kasvaa jyrkästi 500 m pienemmillä kaarresäteillä. Kaarresäteen 
suurentaminen voi vähentää onnettomuuksia jopa 70 - 90 %. 

Kaarresäteen suuruus ei kuitenkaan sinänsä ole ratkaiseva, vaan 
onnettomuusaste riippuu tienopeuden tasaisuudesta. Yksinäinen 

. jyrkkä kaarre kerää helposti onnettomuuksia . Yhden kaarteen 
parantaminen voi välittömästi aiheuttaa sen, että onnettomuus 
siirtyy sellaiseen kaarteeseen, joka edellisen kaarteen paran-
tamisen jälkeen muuttuu yllättäväksi. Tarkastelemalla kaarteiden 
parantamistoimenpiteitä pidemmällä tieosuudella voidaan suure-
mmat ongelmat välttää. 

Useimmat pystygeometrian turvallisuusvaikutuksia koskevat tut-
kimukset osoittavat, että pyöristyskaarilla, joiden säde on pie-
nempi kuin 350 m, onnettomuusriski on oleellisesti suurempi 
kuin tieosilla, joilla ei ole tällaista jyrkkää tasausmuutosta. Yllät-
tävät muutokset tasauksessa ovat onnettomuusaltteimpia kohtia ja 
aiheuttavat etenkin peräänajo-onnettomuuksia. 

. 

. 

. 



• 
Pituuskaltevuus alkaa selvemmin kasvattaa onnettomuusastetta, 
kun se ylittää 4 %. 

Pituuskaltevuuden onnettomuuksia lisäävä vaikutus johtunee 
ajoneuvojen nopeuserojen kasvusta, joka lisää onnettomuusriskiä. 

Tutkimustulokset näkemien onnettomuuksia vähentävästä vaiku-
tuksesta vaihtelevat. 

Pohjoismaista kootun aineiston perusteella näkemien vaikutus 
onnettomuuksien syntyyn liittymissä on pienempi kuin esim. liit- 

• 

	

	 tymätyypin, ajokaistojen lukumäärän tai liittymän ohjaustavan 
merkitys. 

KUSTANNUKSET 

Näkemäparannusten vaikutuksia tulee arvioida tapauskohtaisesti. 
'Liian hyvä' näkemä kaukaa sivutieltä saattaa nostaa nopeuksia ja 
siten huonontaa turvallisuutta. 

. 
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20. 
SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
NÄKEMÄT 

TOIMENPITEEN KUVAUS 

Suuntauksen parantaminen lisää useimmiten näkemäpituutta. 
Lisäksi kaarresäteen suurentaminen pienentää tarvittavaa sivukit-
kaa ajonopeuden säilyessä samana. Ellei kuljettaja kompensoi 
ajo—olosuhteiden paranemista lisäämällä ajonopeutta enemmän 
kuin parantaminen sallii, niin suuntauksen parantaminen parantaa 
liikenneturvallisuutta. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Joukko tutkimuksia osoittaa pienenevän kaarresäteen ja lisäänty-
neen onnettomuusriskin välisen yhteyden. Tiedetään esim., että 
kaarteilla, joilla säde on alle 200 m, onnettomuusriski on 6 - 8 
kertaa suurempi kuin kaarteilla, joissa säde on 1.000 - 1.500 m. 
'5/ 

Kaarresäteen suurentaminen voi vähentää onnettomuuksia 70 - 
90 %. Myös vastamäkien loiventaminen kaarteissa voi vähentää 
onnettomuuksia. /5/ 

Kuvassa 1 on eri maissa tehtyihin tutkimuksiin perustuva kuva-
aja, joka osoittaa tien kaarreosan onnettomuusasteen riip-
puvaisuutta kaarresäteestä. Onnettomuusaste kasvaa jyrkästi 
500 m pienemmillä kaarresäteillä. /3/ 
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Bitzlin mukaan onnettomuuaste jälleen kasvaa suurisäteisissä 
kaarteissa, joissa ajajan tarkkaavaisuus mandollisesti laskee ja 
nopeuden annetaan nousta, mikä lisää onnettomuusriskiä. Kaar-
resäteen suuruus ei sinänsä kuitenkaan ole ratkaiseva, vaan on-
nettomu usaste riippuu tienopeuden tasaisuudesta. Yksinäinen 
jyrkkä kaarre kerää helposti onnettomuuksia (kuva 2). /3/ 

Jos kaarretiheys on vähintään 3 kpl/km ja säde vähintään 150 m, 
ei kaarresäde kuvan 2 mukaan juuri vaikuta onnettomuusas-
teeseen. 

3 	 3 
Kart,ita kj1ometrI 	kohden 

Kuva 2. 	Onnettomuusaste tien kaarteisuuden funktiona. 
Raffin mukaan. USA /3/ 

Yhden kaarteen parantaminen voi välittömästi aiheuttaa sen, että 
onnettomuus siirtyy sellaiseen kaarteeseen, joka edellisen kaar-
teen parantamisen jälkeen muuttuu yllättäväksi. 

Tarkastelemalla kaarteiden parantamistoimenpiteitä pidemmällä 
tieosuudella voidaan suuremmat ongelmat välttää. 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa /6/ selvitettiin onnettomuusasteen 
muutoksia kaarresäteen suhteen. Tutkimuksessa ei ole Otettu 

• 

	

	 mukaan liittymissä tapahtuneita onnettomuuksia eikä polkupyö- 
rä,- jalankulku- tai eläinonnettomuuksia. 

Seuraavassa tau lukossa on esitetty kaarresäteen suurentamisen 

. 

	 vaikutukset onnettomuusasteeseen. 
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n 

Nykyinen Parannettu kaarresäde (m) 
kaarresäde (m) 200- 	401- 601- 801- 	10 001- 

400 	600 800 1000 	2000 

- 200 -25 	-40 -48 -52 	-58 
201 - 400 -20 	-30 -37 -45 
401 - 600 -12 -20 -30 
601 - 800 -10 -20 

Nykyinen Parannettu kaarresäde (m) 
kaarresäde (m) 401- 	601- 	801- 

600 	801 

- 400 -25 	-34 	-37 
401 - 600 -12 	-16 
601 - 800 -5 
801 - 
Useimmat pystygeometrian turvallisuusvaikutuksia koskevat tut-
kimukset osoittavat, että pyöristyskaarilla, joiden säde on pie-
nempi kuin 350 m, onnettomuusriski on oleellisesti suurempi 
kuin tieosilla, joilla ei ole tällaista jyrkkää tasausmuutosta. /5/ 

Yli 4 %:n pituuskaltevuus tällaisilla pyöristyskaarilla lisää onnet-
tomuusriskiä. Amerikkalaisten tutkimusten mukaan tieosat ennen 
mäen huippua ja notkoa ovat onnettomuusriskiltään suurimpia. 
Yleisimpiä ovat peräänajo-onnettomuudet (60 - 80 %). Yllättä-
vät muutokset tasauksessa ovat onnettomuusaltteimpia kohtia. 
Nämä voivat mm. aiheuttaa suuria eroja kuljettajien jar-
rutuskäyttäytymisessä ja ajoneuvojen nopeusjakautumissa, kevyen 
ja raskaan liikenteen välisiä konfiikteja jne. /5/ 

Kun nopeusrajoitus on 90 km/h, lisääntyy onnettomuusaste 10 %, 
kun kaltevuus on 2 - 3 % ja 22 %, kun pituuskaltevuus on yli 3 . 
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Pituuskaltevuuden onnettomuuksia lisäävä vaikutus johtunee 
ajoneuvojen nopeuserojen kasvusta, joka lisää onnettomuusriskiä. 

Tutkimustulokset näkemien onnettomuuksia vähentävästä vaiku-
tuksesta vaihtelevat. 

Pohjoismaista kootun aineiston perusteella näkemien vaikutus 
onnettomuuksien syntyyn liittymissä on pienempi kuin esim. liit-
tymätyypin, ajokaistojen lukumäärän tai liittymän ohjaustavan 
merkitys. /7/ 

Ruotsalainen ARGUS pitää riittävänä näkemänä liittymissä Sitä 
aikaväliä metreissä, jonka 85 % sivutien autoilijoista hyväksyy 
liittyäkseen pääsuunnan liikenteeseen. /9/ 

Näkemäparannusten vaikutuksia tulee arvioida tapauskohtaisesti. 
'Liian hyvä' näkemä kaukaa sivutieltä saattaa nostaa nopeuksia ja 
siten huonontaa turvallisuutta. /9/ 

. 
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SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 
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. 

.1. 	 Kallberg, Veli-Pekka: Tien geometrian vaikutus ohitus- ja kohtaamisonnetto- 
rnuuksiin, VTT tiedot.teita 150 

1 Julkaisuaika : 	 1982 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja 	 + 8 

Tiivistelmä 

Tavoitteena on selvittaa tie- ja liikenneteknisten tekijöiden vaikutuksia valta- ja kantatei-
den oliitus- ja kohtaamisonnet.tomuuksijn. Aineistona ovat. Suomen kaksikaistaisilla valta- ja 
kantatielli v. 1975 - 1979 tapahtuneet tio- ja vesirakcnnushallit.uksen onnettomuusrekiste-
riin kirjalut ohit.us- ja kotitaamisonnettoinuudet. sekä TVH:n tierekist.erin cm. teitzi koske-
vat. liikenne- ja geometriat icdot. Kohtaamisonnettomuuksien onnet.tornuusasteen (onnet to-
rnuuksi ahO9  autokin) todetaan riippuvan tien geornetrisista ominaisuuksista: rnäkisyydestä, 
kaarteisuudesta, näkeniproscntista ja f)lly5leCfl leveydestä. Myös ohitusonnettomuuksissa 
onriettomuusasteen ja tien geornetrian välillä on riippuvuuksia, vaikka ne eivät usein ole-
kaan yhtä selviä kuin koht.aamisonnettomuuksissa. llmeisest.i kuljet.tajat. ottavat tien geo-
inetrian huomioon pyrkien välttämään ohituksia huonoissa olosuhteissa. Mäkisyyden ja kaar-
teisuuden lisääntyminen ja näkemien lyheneminen lisäävät kohtaamisonnet.F.ornuusriskiä eri-
tyisesti teilla, joiden liikcnnemaärä (KVL) on alle 3000 autoa vuorokaudessa. Paallysteen 
leveyden pieneneminen alle 0 rn:iin puolestaan lisää sekä ohitus- että koht.aamisonrmetto-
muuksien riskiä erityisesti teillä, joicJen liikennemäärä on yli 3000 autoa vuorokaudessa. 
Päällysteen leventämninen IU m:n Jeveyt.een pienentää ohitusonnett.omuuksien onnettomuus- 
astetta selvimmin vähäkaarteisilla (kaarteisuus alle 2 gon/km) teillä. Kotitaamisonnetto-
muuksia päällysteen levcntiirninen vähentää selvimmin mutkaisilla (kaarteisuus yli 20 
gon/kmn) teillä. Geometrian vaikutuksia koskevien tulosten ohella tutkimuksessa todettiin, 
että ohitusonnet.tomuuksista 52 % ja kohtaarnisonnettomuuksist.a 61 0/o  tapahtui lumisella, 
jäisellä tai sohjoisella tieltä. Talvikelillä tapahtuu kaikista onnettomuuksista keskimäärin 37 
%, joten liukas keli lisää erityisen paljon juuri ohitus- ja kohtaamisonnettomuuksien riskiä. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. 	 Emma-raportti 7. Kiisikirja. Pohjoismaiden ministerineuvosto. Trondheim 

1902 	Kieli 	 suomi 	 Sivuja 	148 + 
Julkaisuaika 

Tiivistelmä 

Ajoradan leventäminen 

Ajukaistan leventaininen parantaa näkeinaa ja ohitusmandollisuuksia. Kanadalaisen kasikir-
jan mukaan ajokaistan leventirninen 2,75 m:st 3,75 m:iin vähentää onnettomuuksia 38 i0, 

levennys 3,0 m:stä 3,75 rn:iin taas 5 %. Näihin lukuihin sisältyvät, myös materiaalivahin-
got. 

Näkemiin parantaminen tiejaksoUa 

Nakeman parantamisen tarkoituksena on vähentää yllättävien tilanteitten todennäköisyyttä 
ja taata tierikäyttäjille riittävästi aikaa vält.tääkseen onnettomuudet. ja vaaralliset tilan-
teet. 

Nakemaa voidaan parantaa yksinkertaisin kunnossapitotoimin, kuten poistamalla kasvilli-
suutta tai laajemmin rakennust.oimin, kuten oikaisernalla horisontaali- tai vertikaalikaartei-
ta. 

Vaikutuksista onnettomuuksiin ei ole tietoa. Riskitutkimukset viittaavat, siihen, että näke-
man parantaminen on erityisen ajankohtainen kapeilla teillä, kun näkemä on vain noin 100 
m, horisontaalikaarteissa, joiden säde on alle 200 m ja vert.ikaalikaarteissa (seka kuperat 
että koverat. tait.t.eet. sateeri ollessa alle 350 m. Toimenpiteet. ovat, erityisesti tarpeen, 
rnikiili nämä paikat poikkeavat tien yleisestä cjeornet.riasta ja aiheuttavat, suuren yllätys-
rn 0 mc n t. i n. 

Pientareen rakentaminen, leventäminen ja parantaminen 

Pientareeri leventämisen vaikutus on epävarma ja vähän tutkittu ennen-jälkeen-menetel-
rnallä. Ruotsissa on riskitutkirnuksista saatu tulos (L44), jonka mukaan pientareen leven-
tämisellä voitaisiin huomattavasti alentaa erityisesti yksittaisonnettomuuksien riskiä kapeii-
la teillä, joiden liikennemaärä ylittää 4000 autoa/vrk. Kestopäallyste on ratkaisevan tärkeä 
- sorapintaisen pientareen päällystärnisellä vöhcnnet.ään ulosajoja noin kolmanneksella. 

. 
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Kuvaan 1 on koottu tuloksia onnet.Iomuusasteefl riippuvaisuudesta piennarleveydestä. Rafri 
tutkimustulosten mukaan liian leveä piennar voi myös lisätä onnettomuuksia. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

1! 
	 Matti Kivehi, Sulevi Lyly: Tien ominaisuuksien vaikutus liikenneturvallis 

teen. TKK. Otaniemi 

Julkaisuaika 
	

197U 
	Kieli 	 suomi 

	 Sivuja 

Tiivistelmä 

Yleensä tien leverierninen lisää turvallisuutta. AUe 7 metriä leveillä teillä (ajoratn + pien 
tareet) onnett.omtJUSaSte kasvaa jyrkästi. Ajoradan lisäksi ajoneuvot voivat käyttää piennar 

ta inandoLlisissa vaaratilanteissa. 

. 

. 
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PIEWTARE(N LEVEYS M 

Kuva 1. 	Onriettoinuusasteen riippuvaisuuS piennarleveydestä 
2-ajokaistaisilla maanteillä USA:ssa eri tutkimusten 
mukaan 

Piennarleveyden turvallisuusvaikUtUkSista saadut tulokset ovat jossain määrin ristiriitaisia. 

Pient.areen turvallisin leveys vaihtelee eri tutkijoiden mukaan: 

Faff (USA) 	 suoralla 1.5 - 2.4 rn 
kaarteessa 2.4 - 3.0 m 

L3elrnont 	 suoraila 1.8 m 

Fräissä tutkimuksissa on havaittu pientareiden levenemisen lisäävän liikenneturvalliSuUtta 
ainoastaan pienisäteisissä kaart.eissa ja jyrkissä pituuskaltevuukSiSSa, kun taas suorilla ei 

vaikutusta olisi todettavissa. 

Stalens Väginstitut'in mukaan leveämmät. pientareet lisäävät turvallisuutta, joskaan 2,0 m 
ja 3,0 m välillä ei ole merkittävää eroa (kuva 2). Siit.ä syystä Ruotsissa on ehdotettu, 
ettei kalliita 3 m leveitä pientareita enää rakennettaisi. 

. 
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TekiJä Ja tutkimuksen nimi 

3. 	Matti Kivelä, Sulevi Lyly: Tien ominaisuuksien vaikutus liikenne— 
turvallisuuteen. TKK. Otaniemi 

Juikaisuaika 	1978 	Kieli suomi 	
jsivuia6 

Tiivisteimä 

Kuvasta ? kay myös ilmi, etJi jo 1,0 rn leveö piennar parantaa turvallisuutta kapealla 6, 

:nI ('iii t iella. 
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Kuva 2 	Linjaonnet.tOmuUSUSte 6 ja 7 metrin ajoradoilla 
piennarleveyden mukaan. Ruotsi 

Onnettomuusaste kasvaa kaarresiteCn pienenyessä. Kuvassa 3 on eri maissa tehtyihi 

tutkimuksiin perustuva kuvaaja, joka osoittaa tien kaarreosan onnettomuusaSteen riippuvai 
suutta kaarresät.eest.ä. Onnettomuusast.0 kasvaa jyrkästi 500 rn pienemmillä kaarresäteillä. 

. 

. 

Kuva 3 

l3itzl'in mukaan onnettomuusaste jälleen kasvaa suurisäteisiSsä kuarteiSSa, joista ajajar 
turkkaavaisuuS mandollisusti laskee ja nopeuden annetaan nousta, mikä lisää onnettomuus 
riskiä. Kaarresäteen suuruus ei sinänsä kuitenkaan ole ratkaiseva, vaan onnet tumuuSaSt( 
riippuu tienopeuden tasaisuudesta. Yksinäinen jyikka kaarre kerää helposti onnettoinuukSi 

(kuva 4). 

Jos kaarretiheys on vähintään 3 kpl/km ja säde vähintäan 151) m, ei kaarresade kuva)) 
mukaan juuri vaikuta onnettomuusasteeSeefl. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 	Matti Kivelä, Sulevi Lyly: Tien ominaisuuksien vaikutus Liikenne— 
turvallisuuteen. TKK. Otaniemi 

Juikaisuaika : 	1978 	Kieli suomi 	 Sivuja 6 

TiivisteirTiä 

Kaarteet ovat. yleensa vaaralliselT)pia liikerineinaarän ollessa pieni kuin suuremmilla liiken 
nerärill. Tämä johtunee ajonopeuksien pieneneinisesta liikennemäärän kasvaessa. 

—3 

H-r 600 	 - 	 --- 

LJ 
3 	 3 

Kaarteta kflometra kohden 

Kuva 4 
	Onnet.tomuusaste tien kaarteisuuden funkt.iona 

Rafrin mukaan. USA 

Pit.uuskaltevuuden onnet.tomuuksi lisaävä vaikutus johtunee ajoneuvojen nopeuserojen kas 
vusta, joka lisää onnett.ornuusriskiä. 

UIosijon vaaran vuoksi autoilijat. ottavat, huomioon vaakat.ason kaarresät.een pienenemiser 
vähentämällä nopeuttaan. Pyst.ytason pyörit.yssäteiden vaikutus tulee esiin näkemien väli 
ryksellä. Nakernän väheneinisen vuoksi ei kuitenkaan yleensä pienennetä nopeutta. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. 	 Schandersson, Rein: Effekten p trarikolyckor av ngra olika tg5rder i horis- 
töntaIkurvor. Statens viig- och trafikinstitut. VTI Meddelande 290. 

1982 	1 	 ruotsi 	 31 + 22 
Julkaisunika : 	 i Kieli : 	 - 	 j Sivuja 

Tiivistelmi 

Tutkimus käsittää erilaisten toimenpiteiden turvallisuusvaikutuksia tien kaarteissa. 

Tutkimus tehtiin ennen-jälkeen-t.utkirnuksena. Tulokset. perustuvat, vuosina 1972 - 1978 
tapahtuneisiin onnet.tomuuksiin 109 kaarteessa, joita parannet.tiin vuosien 1974 - 1976 ai- 
kana. Tänä aikana sattui 146 poliisin tietoon t.uliut.ta onnettomuutt.a lähempänä kuin 200 
metriä kaarteesta. Toimenpiteet, joita tutkittiin, olivat. 

* 	 taustamerkki (Ruotsissa keltainen t.uirimansinisellä pohjalla) 
* 	 näkerniin paranhrnincn maata tai kasvillisuut.t.a raivaamalla 
* 	 tien leventäininen tai suoristaminen 
* 	 tasauksen parantaminen 
* 	 muut (reunpaalut, sivuesteiden merkit.seminen jne.) 

Taustarnerkit tuntuvat. hieman parantavun liikenneturvallisuut.La. Onnettomuudet vähenevät 
iiineisest,i vähemmän kuin 10 %. 

Muut toimenpiteet tuntuvat. vähentävän seuraavia onnettoinuustyyppejä: yksittäis-, ohitus-, 
kohtaamis- ja peräänajo-onnettomuudet. Kuitenkin muut. onnet.t.omuustyypit lisääntyivät niin 
paljon, että kokonaisonnettornuusmä5rät kasvoivaL 

Selittavänä olettarnuksena on esitetty, ett.ä taustamerkit. pienentävät. ajonopeuksia, kun 
taas muut toimenpiteet. kasvattavat. ajonopeuksia. 

Pienen tutkiinusainejston vuoksi tarvitaan lisätut.kimuksia. Mikään edellä mainitt.0 tulos ei 
ole tilastollisesti merkitsevä. Regressiovaikutust ei ole pystytty eliminoimaan. 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

5. 	 Trafikksikkorhetshndbok. Transportökonomisk institutt. Oslo, sivut 113-116 

Julkaisualka : 	 1982 	Kieli : 	norja 	 Sivuja 	494 

Tiivisteimä 

Näkemäpituudella tarkoitetaan näkyvää tieosaa ajosuunnassa. Näkemän parantamisella ja 
paremmalla .  linjauksella on tarkoitus kasvattaa pienintä kohtaamisnäkemää. Tämän lisäksi 
on tavoitteena vähentää törmäysriskejä tiellä ja antaa kuljettajalle enemmän aikaa korjata 
virheliikkeet, ohjausvirheet ja muut yllättävät ja vaaralliset liikennetapahtumat. 

Jyrkissä kaarteissa on huono näkemä. Missä maasto sallii, tulee tien olla suora tai kaar-
teiden tulee olla mandollisimman suurisäteisiä. 

Pystykaaret muodostavat mäenhuippuja ja -notkoja. Tekemällä nämä suurempisäteisiksi 
voidaan näkemiä parantaa. 

Monet tutkimukset osoittavat, että lyhyet kohtaamisnäkemät lisäävät onnettomuuksia. 
Teillä, joissa ajoradan leveys on 6,5 m tai pienempi, on onnettomuusriski noin 3 kertaa 
suurempi, kun kohtaamisnäkemä on 100 m, verrattuna 700 - 800 m:n kohtaamisnäkemään. 
Pidemmän kohtaamisnäkemän merkitys riippuu tien leveydestä ja pientareiden päällystyk-
sestä. Kun KVL on 2000 ajon./vrk tai vähemmän, on näkemän pituudella vähemmän merki-
tystä kuin, jos KVL on yli 6000 ajon./vrk. Näkemien parantaminen risteyksissä ja kaarteis-
sa on vähentänyt onnettomuuksia 30 - 80%. 

Joukko tutkimuksia osoittaa pienenevän kaarresäteen ja lisääntyneen onnettomuusriskin 
välisen yhteyden. Tiedetään esim., että kaarteilla, joilla säde on alle 200 m, onnettomuus-
riski on 6 - 8 kertaa suurempi kuin kaarteilla, joissa säde on 1000 - 1500 m. 

Kaarteiden suurentaminen voi pienentää onnettomuuksia 70 - 90%. Myös vastamäkien loi-
ventaminen kaarteissa voi vähentää onnettomuuksia. 

Myös suhteellisen jyrkkä kaarre tiellä, jossa muutoin on vain loivia kaarteita, voi lisätä 
onnettomuusriskin 5 - 10 kertaiseksi kuin, jos sama kaarre olisi ollut tiellä, jossa on usei-
ta samansäteisiä kaarteita. Sellaisten jyrkkien kaarteiden parantaminen, joissa on "yllätys- 
momentti", voi pienentää onnettomuuksia varsin paljon, jopa 90%. 

Yhden kaarteen parantaminen voi välittömästi aiheuttaa sen, että onnettomuus siirtyy 
sellaiseen kaarteeseen, joka edellisen kaarteen parantamisen jälkeen muuttuu yllättäväksi. 

Tarkastelemalla kaarteiden parantamistoimenpiteitä pidemmällä tieosuudella voidaan suu-
remmat ongelmat välttää. 

Useimmat tutkimukset osoittavat, että pystykaarteissa, joiden säde on pienempi kuin 
350 m, onnettomuusriski on oleellisesti suurempi kuin tieosilla, joilla ei ole tällaista yl-
lättävää muutosta linjauksessa. 

Yli 4%:n pituuskaltevuus tällaisissa pystykaarteissa lisää onnettomuusriskiä. Amerikkalais-
ten tutkimusten mukaan tieosat ennen mäen huippua ja notkoa ovat onnettomuusriskiltään 
suurimpia. Yleisimpiä ovat peräänajo-onnettomuudet (60 - 80%). Yllättävät muutokset ta-
sauksessa ovat onnettomuusaltteimpia kohtia. Tämä voi mm. aiheuttaa suuria eroja kuljet-
tajien jarrutuskäyttäytymisessä ja ajoneuvojen nopeusjakautumissa, kevyen ja raskaan lii-
kenteen välisiä konflikteja jne. 

. 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 
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5. 	Trafikksikkerhetshndbok. Transportökonomisk institutt. Oslo 
sivut 113-116 

Julkalsuaika 	1982 - - 	J Kieli : norja 	 Sivuja 

Tutkimuksia, jotka suoraan osoittaisivat pystykaarteiden parantamisen vaikutukset onnetto-
muusriskeihin, ei ole. 

Kaarteiden parantaminen voi tuhota viljelysmaita ja yksityisiä puutarhoja ym. Kaarteiden 
parantaminen voi aiheuttaa ajonopeuksien kasvua ja vaikeuttaa siten kevyen liikenteen 
asemaa. 

[1] 
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Tekijä Ja tutkimuksen nimi 

6. 	Angelägenhetsbedömning av väg- och gatubyggnadsobjekt. Del 3. 
Effektkatalog, Statens vägverk 

Julkaisuaika : 	 1981 	Kieli : 	ruotsi 	 Sivuja 	304 

Tiivistelmä 

Tien leveysmuutoksia käsittelevässä osassa osoitetaan myös linjauksen vaikutus onnetto-
muusasteeseen. On korostettava sitä, että kuvaus on nykytilanteesta eikä mikään ennen - 
jälkeen -tutkimus. 

Perustellusti voidaan todeta, että jyrkkä kaarre on vaarallisempi, jos se on tieosalla, jossa 
linjaus on muutoin hyvä, kuin jos jyrkkä kaarre sijaitsee tieosalla, jossa on yleensä jyrkkiä 
kaarteita. Tässä tutkimuksessa ei ole mandollisuuksia tutkia edellä olevan tilanteen vaiku-
tuksi a. 

Tutkimuksessa ei ole otettu mukaan liittymissä tapahtuneita onnettomuuksia eikä polku-
pyörä-, jalankulku- tai eläinonnettomuuksia. 

Tulokset voidaan jakaa teille, joissa nopeusrajoitus on 90 km/h ja 70 km/h. Yleisesti voi-
daan sanoa, että onnettomuusaste pienenee kaarresäteen kasvaessa. 

Muutos onnettomuusasteessa, kun kaarresädettä on parannettu, on esitetty alla olevassa 
taul ukoss a. 

90 km/h 

Nykyinen 	 Parannettu kaarresäde (m) 
kaarresäde (m) 	 201- 	401- 	601- 	801- 	1001- 

400 	600 	800 	1000 	2000 

	

- 200 	 -25 	 -40 	 -48 	-52 	-58 
201 - 400 	 -20 	 -30 	-37 	-45 
401 - 600 	 -12 	-20 	-30 
601 - 800 	 -10 	-20 

70 kmfh 

Nykyinen 	 Parannettu kaarresäde Cm) 
kaarresäde (m) 	 401- 	 601- 	 801- 

600 	 800 

	

- 400 	 -25 	 -34 	 -37 
401 - 600 	 -12 	 -16 
601-800 	 -5 
801- 



TekIjä ja tutkimuksen nimi 
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6. 	Angelägenhetsbedömning av väg— och gatubyggnadsobjekt. 
Del 3. Effektkatalog, Statens vagverk 

Julkaisuaika 	1981 	J Kieli 	 SIvuJa04 

Ruotsalainen aineisto ei anna mandollisuuksia mitata tasauksen muutosten vaikutusta. 
Kuitenkin voidaan todeta pituuskaltevuuksien vaikutus. Kun nopeusrajoitus on 90 km/h, 
lisääntyy onnettomuusaste 10%, kun kaltevuus on 2 - 3% ja 22%, kun pituuskaitevuus on 
yli 3% verrattuna tasaiseen tieosaan. Kun nopeusrajoitus on 70 km/h, ei onnettomuusaste 
lisäänny ennenkuin kaltevuus ylittää 4%. Onnettomuusaste on silloin 10% korkeampi kuin 
teillä, joissa kaltevuus on alle 4%. 

Kaarresäteen ja liikenneturvallisuuden välillä on selvä yhteys. Mitä pienempi kaarresäde 
sitä suurempi onnettomuusaste. Jos pienisäteisten kaarteiden lukumäärä tieosalla on vähäi-
nen, tulee kaarre yllättäen ja onnettomuusaste on suurempi kuin, jos tieosalla olisi useita 
pienisäteisiä kaaria. Jos kaarre on 90 km/h nopeusrajoitusalueella, on kaarteen parantami- 

. 

	 sen vaikutus suurempi kuin tieosalla, jossa on nopeusrajoitus 70 km/h. 

Tien pituuskaltevuudella on merkitystä onnettomuusasteeseen. Myös tässä tapauksessa on 
onnettomuusasteen muutos suurempi nopeusrajoitusalueella 90 km/h kuin 70 km/h. 

. 

. 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 

7. 	Leden, L., Effekt av gatuutformning och regiering i tätort. Inledande studie 
av bilisternas trafiksäkerhet. VTr, meddelanden 828. Esbo. 

Julkaisuaika 	1988 	 Kieli : 	 Sivuja 	45 

TiivitcImä 

Pohjoismaista kootun aineiston perusteella näkemien vaikutus onnettomuuksien syntyyn liit- 
tymissä on pienempi kuin esim. liittymätyypin, ajokaistojen lukumäärän tai liittymän ohjaus— 
tavan merkitys (kuva 1). Tutkimusaineisto valo—ohjattuja liittymiä lukuunottamatta oli 
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Kuva 1. Näkemien vaikutus onnettomuusriskiin nelihaaraliittymässä 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

8. 	Kallberg, V-P., Kulmala, R., Roine, M., Pääteiden onnettomuuksien riip- 
puvuus tie- ja liikenneteknisistä tekijöistä. VTT, tutkimuksia 488. Espoo 

Julknisuaika : 	1987 	J I<iCIi 	 suomi 	 Sivuja 	60 
TivisteImä 

Tutkimuksessa selvitettiin nopeusrajoituksen, päällysteen leveyden, 300 m:n näkemäprosentin, 
mäkisyyden ja kaarteisuuden sekä KVL:een vaikutusta vuosien 1978 - 83 henkilövahinko-
onnettomuuksiin. Tarkastelu koski taajamien ulkopuolisia teitä. 

Taulukoissa 1 - 4 on esitetty 300 m:n näkemän sekä mäkisyyden ja kaarteisuuden vaikutukset 
onnettomuuksien tyyppijakaumaan. 95 %:n tilastollisella varmuudella todettiin, että yksittäis-
onnettomuuksien osuus pienenee ja kevyen liikenteen onnettomuuksien osuus kasvaa näkemien 
parantuessa. Yksittäisonnettomuuksien osuus 80 km/h teillä kasvaa, kun mäkisyys ja kaarteisuus 
kasvavat. Yksittäisonnettomuuksien osuus pienenee ja yhteenajojen osuus kasvaa liiken-
nemäärän kasvaessa. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 
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9. 

Ju1kisuaik 

Tiiviztelmä 

Vägverkets effektkatalog. 1986:23. Förbättringstgärder. Borlänge. Pubi. 
1986:23. 

Kioli : 	 Sivuja 

[] 

. 

n 

Ruotsalaiset ja englantilaiset tutkimukset osoittavat, että kuljettajat eivät hiljennä vauhtiaan, 
vaikka näkemät huononisivat. 

Tutkimustulokset näkemien onnettomuuksia vähentävästä vaikutuksesta vaihtelevat 
30 - 80%:iin. 

Tutkimukset osoittavat, että lyhyet näkemät lisäävät onnettomuusriskiä. 6,4 metriä kapeammilla 
teillä onnettomuusriski kolminkertaistuu, kun näkemä lyhenee 700 - 800 metristä 100 metriin. 
Tien leveyden kasvaessa näkemien merkitys lisääntyy. 

Ruotsalainen ARGUS pitää riittävänä näkemänä liittymissä sitä aikaväliä metreissä, jonka 85 % 
sivutien autoilijoista hyväksyy liittyäkseen pääsuunnan liikenteeseen. 

Näkemäparannusten vaikutuksia tulisi arvioida onnettomuustietojen perusteella tapauskohtaises-
ti. 'Liian hyvä' näkemä saattaa nostaa nopeuksia ja siten huonontaa turvallisuutta. 

VTI:n kehittämän mallin mukaan näkemien ja onnettomuusasteen välillä vallitsee kuvan 1 
mukainen yhteys. 

ANTAL OLYCKOR per miljoner fordon 
och mnimisiktpunkt 

0,4. - -_ 

0,3. - - - 

0,2 - - - - - 

01 

0 ._ - - - - - - - 
0 	100 200 300 400 
SIKTLÄNGD 1 minimisiktpunkten, m 

Kuva 1. 	Näkemien vaikutus onnettomuusasteeseen 
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E. TIEN PARANTAMINEN 

21. 
YMPÄRISTÖN PEHMENNYS 

[1 

e 

Vuosina 1983 - 86 tapahtui yleisillä teillä yhteensä 16.198 yk-
sittäisonnettomuutta, joista 264 johti kuolemaan. 

Kaikista vuosittain yleisillä teillä sattuneista henkilövahinko-
onnettomuuksista on n. 20 %. suisturnisonriettomuuksia 

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan 80 % tieltä suistuneista 
ajoneuvoista pysähtyy korkeintaan 9 m:n päähän ajoradan reu-
nasta, niistä syystä tämä alue tulisi saada mandollisimman turval-
liseksi. 

Erityisen vaarallista on tieltä suisturninen korkealla penkereellä, 
kallioleikkauksessa tai sillalla sekä törmäämincn lähellä ajorataa 
oleviin kiinteisiin cstcisiin, kuten kaitccttoniiin siltapilareihin tai 
joustarnattomiin pylväisiin. 

Suistumisonncttomuudet jakautuvat melko tasaisesti eri törmäys-
kohteiden mukaan. Kaitcidcn ja kallioiden osuus kuitenkin koros-
tuu tilastoissa, koska niitä on tiestöllä pidenirnällä matkalla kuin 
pylväitä. 

Kaidevahingot ovat luonteeltaan erilaisia kuin pylväisiin tai kai-
lioleikkauksiin törmäämiset. Kaideonnettomuudet syntyvät useini-
min ajoneuvojen välisen törmäyksen jälkitilantecssa, kun taas 
muihin laittcisiin törmäämiset ovat enimmäkseen tieltä suis-
turniscn seurauksena tapahtuneita yksittäisonnettomuuksia. 

Kaiteita käytetään liikcnncturvallisuustQinlenpiteenä estämään 
vastaantulcvan liikenteen ajoradalle suistunhinen ja tieltä suis-
turninen vaarallisissa tienkohdissa; korkeilla penkereillä, vesistö-
silloilla ja kiintciden esteiden kohdalla. 

. 



Kaiteiden avulla voidaan myös parantaa tien optista ohjausta ja 
lisätä tienkäyttäjien kokemaa turvallisuuden tunnctta. 

Ticympäristön muotoilulla, lähinnä pengcr-- ja leikkausluiskia 
loiventamalla voidaan suistumisonnettomuuksien seurauksia 
lieventää. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

• 	Toimenpiteen 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan onnettomuuskustannukset 
vähenevät merkittävästi, kun maaleikkauksissa käytetään luis-
kakaltevuuksien 1:3 ja 1:2 sijasta luiskakaltevuutta 1:4. Kai- 
1 iolcikkauksissa saavutetaan huomattavia onncttomuuskustan-
nussäästöjä käytettäessä ulkoluiskan kaltcvuutcna 1:4. 

Pcnkereiilä ci luiskakaltevuuksilla 1:3 ja 1:4 ole voitu osoittaa 
eroja, mutta luiskakaltcvuudcn 1:2 on todettu nostavan onnct-
tomuuskustannuksia. 

Kaitcilla ei juuri voida vaikuttaa suistumisonnettomuuksien 
määrään, mutta niiden seurauksia voidaan lieventää. 

Seuraukset kaiteisiin törmäämisistä ovat yleensä lievempiä kuin 
pylväisiin ja kallioleikkauksiin osuttacssa. Ruotsalaisen tutkimuk-
sen mukaan kaiteiden ascntamincn pienentää ticosan onnet-
tomuuskustannuksia noin 10 %. 

Tanskalaisen tutkimuksen mukaan 2-ajorataisella tiellä kes-
• 	 kikaiteiden rakcntamisclla voidaan kohtaamisonnettomuudet 

poistaa lähes 100-prosenttisesti 

Mandolliset haitat 

Kaiteidcn takia suistumisonncttomuudcn seuraukset saattavat olla 
vakavammat kuin jos kaiteita ci olisi, jos ajoneuvo törmättyään 
kaitccscen sinkoutuu takaisin ajoradalle ja törmää muihin tiellä 
liikkujiin. Tästä syystä käytetään periksi antavia kaiteita. 

KUSTANNUKSET 

Kaitcidcn kustannukset määräytyvät lähinnä kaidctyypin perus-
teella. Vuoden 1989 kustannustasossa kaiteet maksavat paikal-
leen asennettuna 130.000 - 142.000 mk/km. 

• 

Kaiteet vaikeuttavat jonkin verran tieosuudcn kunnossapitoa. 
Teräskaiteilla varustetun ticosuuden kunnossapitokustannukset 



ovat 5.000 - 7.000 mk/kni/v korkeammat kuin vastaavalla kai-
tccttomalla ticosuudella. 

• 

. 

. 

. 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

1. Emma-raportti 7. Käsikirja. Pohjoismaiden ministerineuvosto. 

Trondheim 

Julkaisualka 
	

1982 	Kieli : 	suomi 
	 Sivuja : 	48 - 21 

Tilvistelmä 

Kaiteet lieventävät ulosajojen vakavuusastetta. Niiden lukumäärä vähenee ainoastaan 

hiukan. 

Kaiteiden vaikutuksia ei juuri ole tutkittu ennen/jälkeen-menetelmällä. Amerikkalainen 
tutkimus, jossa selvitettiin kapeitten siltojen merkitserniStä ja varustamista kaiteilla, 

osoitti onnettomuuksien vähentyneen 80 %. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. Kivelä - Lyly: Tien ominaisuuksien vaikutus liikenneturvalliSUU- 
teen. Helsingin teknillinen korkeakoulu. Espoo 1978 

[kalsualka : 	 1978 	Kieli : 	suomi 	- 	
Sivuja : 	66 

Tiivistelmä 

Noin 20 % henkilövahinko-onnettOmuukSista Stiumessa vuonna 1976 oli suistumisia. Suistu- 
misonnettomuuksiefl seurauksia voidaan lieventaä tieympäristön oikealla muotoilulla eli ns. 

pehmeällä tieympäristöllä. 

USA:ssa tehty tutimus osoitti, että 80 % suistuneista ajoneuvoista pysähtyy korkeintaan 
9 m:n (30 jalan) päähän ajoradan reunasta, mistä syystä tämä alue pitäisi saada mandolli- 

simman turvalliseksi. 

Edellä mainitustasyystä on Ohion tienormien poikkileikkaustyypeiSsä korkeintaan 16 jalkaa 
(4,5 m) korkean penkereen kaltevuus 30 jalan matkalla 1:8 ja sen jälkeen 1:3. 

LiikenneturvallisuUSSyiStä on parempi käyttää tavanomaisen V-ojan sijasta pyöristettyä ja 

salaojitettua sivuojaa. 

Kun pengerkorkeus kasvaa suureksi, käytetään massakustannustefl säästämiseksi jyrkkää 
luiskaa 1:1,5, jolloin on asennettava kaide. Tätä pengerkorkeuden rajaa määriteltäessä on 
verrattava paitsi massa- ja kaidekustannuksia myös liikenneturvalliSUUSnäkökohtia eli kumpi 
on vaarallisempaa: kaiteeseen ajo vai penkereelto ulosajo. Oheisen kuvan mukaan luiska-
kaltevuudella 1:3 on penkereeltä ajo vaarallisempaa vasta, kun pengerkorkeus on suurempi 

kuin 8,5 m. 

. 

. 



. 

. 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 	 Underlag för driftplaneringefl 4. Effekter. Förb5ttringstgärder. 
Vägverket P 018. Knivsta 

Julkaisualka : 	 1983 	Kieli : 	ruotsi 	 Sivuja : 	92 

Tiivistelmä 

Reunakaiteet eivät estä onnettomuuksia, mutta lieventävät niiden seurauksia. Jos auto 
törmättyään. kaiteeseen sinkoutuu takaisin ajoradalle, saattavat seuraukset olla vakavam-
mat kuin ne olisivat olleet ilman kaiteita. Tästä syystä tulee käyttää periksi antavia kai-

teita, joihin ajoneuvot kevyesti tarttuvat. 

Kaiteilla 	saavutettava onnettomuuksien väheneminen riippuu ympäröivästä maastosta. 
Keskimäärin kaiteet pienentävät onnettomuuskustannuksi a 10 %:lla. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. 	 Trafikksikkerhet8hndbok. Transportökonomisk institutt. Oslo 
83. 117-119 

Julkaisualka 	 1982 	Kieli : 	norja 	 j Sivuja : 	494 

Tiivistelmä 

Suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien osuus liikenneonnettomuuksista oli Norjassa 43 % 
vuonna 1979 

Kaiteiden avulla voidaan tieltä suistuminen tehokkaasti estää. Koska toisaalta kaiteet it-
sessään saattavat aiheuttaa jopa henkilävahinkoihin johtavia onnettomuuksia, tulee kaiteita 
asentaa pääsääntöisesti vain paikkoihin, joissa suistuminen tieltä tai vastaantulevan liiken-
teen ajoradalle on seurauksittaan vaarallisernpaa kuin kaitceseen törmääminen. 

Tanskalaisen ennen/jälkeen-tutkimuksen mukaan keskikaistan kaiteiden ansioista kohtaamis-
onnettomuudet hävisivät lähes kokonaan kokonaisonnettoiiuusmäärän pysyessä ennallaan. 

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan kuolemaan johtaneet suistumisonnettomuudet voidaan 
poistaa sijoittamalla kaiteisiin 250 000 Nkr kuolemaan johtanutta suistumisonnettomuutta 
kohti, ja 2-ajorataisen tien kuolemaan johtaneet onnettomuudet 1 710 000 Nkr/kuoleman-
tapaus. Tutkimuksen tuloksia ei voida suoraan soveltaa Norjan olosuhteisiin erilaisista lii-
kennemääristä ja -olosuhteista johtuen. 

. 



Tckifli ja tutkimuksen nimi 

5. 	Ragnarsson, G., Kostnader för avkörningsolyckor vid olika sidoutformningar, 
VTI rapport 345. Linköping. 

L±hiai 	: 	1989 	KCII 	 ruotsi 	Sivuja : 

1 Tiiviztelmä 

Tutkimus osoitti, että onnettomuuskustannukset vähenevät merkittävästi, kun maaleikkauksis-
sa käytetään luiskakaltevuuksien 1:3 ja 1:2 sijasta luiskakaltevuutta 1:4. Kallioleikkauksissa 
saavutetaan huomattavia onnettomuuskustannussäästöjä käytettäessä ulkoluiskan kaltevuutena 
1:4. 

Penkereillä luiskakaltevuuksilla 1:3 ja 1:4 ei voitu osoittaa olevan eroja. Sitävastoin luis-
kakaltevuudella 1:2 onnettomuuskustannukset nousivat. 

. 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

. 

6. 	Schanderson, R., Vägräcken och trafiksäkerhet. Nyttan av vägräcken mellan 
GC-väg och trafikled för motorfordon. 

1 JuIkaisuaika : 1985 	 Kieli 	 ruotsi 	1 Sivuja : 	31 

Tiivitelmä 

Kaidetta ajotien ja erillisen kevyen liikenteen väylän välillä tarvitaan liikenneturvallisuussyistä, 
kun sekä ajoneuvo- että kevytliikennettä on paljon. 

Polkupyöräilijän tai jalankulkijan riski joutua onnettomuuteen kevyen liikenteen väylällä voi-
daan laskea kaavalla: 

N= Kx OKxTAx e(0M  xlxs, missä 

N = yliajettujen pyöräilijöiden/jalankulkijoiden määrä/km/v 
TA = 365 x vrk.liiikenne 

= etäisyys tien reunasta pyörätien keskilinjalle 
t = keskimääräinen sivujen etäisyys 
1 = kevyen liikenteen määrä/m 
s = tutkittavan kevyenliikenteen väylän pituus 
K = yleensä 0,5 (kuvaa ulosajojen suhdetta ajoradan toisella 	reunalla) 

Malli on suuntaa-antava, eikä huomioi kaikkia tekijöitä, joilla saattaa olla merkitystä, kuten 
esim. pyörätien ja ajoratojen tasoeron tai reunakiven merkitystä. 



Tckiji ja tutkimuksen nimi 

. 

. 

7. 	Törmäämisonnettomuudet tien rakenteislin ja laitteisiin. VTF tutkimusselos- 
tus 667. 

1 Julkaisiiaika : 	1989 	 I(icIi : 	suomi 	 Sivuja 	50 

Tvtcmä 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää niiden liikenneonnettomuuksien määriä, seurauksia ja 
onnettomuuskustannuksia, joissa oli törmätty tien rakenteisiin, valaisinpylväisiin ja muihin tien 
läheisyydessä oleviin kiinteisiin rakenteisiin ja esteisiin. 

Kaiteisiin, muihin rakenteisiin ja laitteisiin kohdistuneista vahingoista suurin osa, noin 3/4 oli 
yksittäisvahinkoja, ja loput ajoneuvojen yhteentörmäyksen jälkitilanteessa tapahtuneita esteisiin 
suistumiSia. 

Suurimmassa osassa onnettomuuksista ei osumisella ko. laitteeseen ollut ainakaan onnet-
tomuuden seurauksia pahentavaa vaikutusta. Kuitenkin runsas neljännes onnettomuuksista oli 
Lisännyt vammoja tai aiheuttanut kuoleman. 

Suurin yksittäinen vahinkojen aiheuttaja oli pylväät. Seuraavana tuli törmääminen toiseen 
ajoneuvoon. Kaide oli varsin harvoin vakavimpien vaurioiden aiheuttaja. 

Sekä kaide- että pylväsonnettomuuksissa kustannuksista suurin osa tuli kuolemaan johtaneista 
onnettomuuksista. Kaideonnettomuuksisssa kuolemien osuus kustannuksista oli 47 % ja pyl-
väsonnettomuuksissa 65 %. 

Kaideonnettomuuksien kuolemantapaukset olivat tavallisesti seurausta kaiteisiin suistumista 
edeltäneistä ajoneuvojen yhteentörmäyksistä. Valaisinpylväisiin törmättäessä vakavat henkilö- 
vahingot syntyivät huomattavasti useammin itse pylvääseen osumisesta, mikä näkyy huomat-
tavan korkeina onnettomuuskustannuksina. 

Tarkastellut yksittäisonnettomuudet tapahtuivat suhteellisesti useimmin heikoissa keliolosuh-
teissa tien pinnan ollessa liukas, pimeän aikana ja loppusyksyn sekä alkutalven kuukausina. 

. 

. 

. 



E. TIEN PARANTAMINEN 

22. 
TIE VALAISTUS 

. 

. 

Pimeän ajan liikcnnconncttomuusriski on noin kaksinkertainen 
valoisaan aikaan verrattuna. Valaistuissa liittymissä riski on n. 
1,3 - 1,8 kertainen valaistuksen tchosta riippuen. 

Noin 30 % yleisten teiden onnettomuuksista tapahtuu pimeässä. 
Pimeässä, valaisemattomalla tiellä tapahtuvien onnettomuuksien 
yleisimmät onnettomuustyypit ovat cläin-, yksittäis- ja koh-
taamisonnettomuudet. 

Tievalaistuksen tarkoituksena on vähentää valoisan ja pimeän 
ajan onnettomuusriskicn eroa helpottamalla havainnointia pimeä-
nä aikana. Lisäksi tavoitteena on varmistaa informaation välitty-
minen ticnkäyttäjälle, parantaa ticnkäyttäjicn turvallisuuden 
tunnetta, mukavuutta ja näkyvyyttä. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISU UTEEN 

Ticvalaistukscn rakentaminen vähentää pimeän ajan liikenneon-
nettomuuksia 20 - 30 %. 

Eniten vähenevät vakavat onncttomuudct ja jalankulkijaonnet-
tornuudet. Valaistukscn vaikutus on liittymissä hieman vähäimpi 
kuin niiden välillä. 

Valaistus vähentää onnettomuuksia tehokkaammin monimut-
kaisessa kuin selkcässä liikcnncympäristössä. 

Valaisinpylväisi in törmääni iset ovat vakava Ii ikenncturval-
• 	 lisuusongelma. Ylcisillä teillä sattui vuosina 1979 - 1981 427 

tällaista onnettomuutta. Ongelmaa voidaan vähentää käyttämällä 

. 

. 



periksiantavia energiaa absorboivia valaisinpylväitä tai kaiteita 
pylväiden edessä. 

• 
KUSTANN U KSET 

Ticvalaistukscn invcstointikustannuksct riippuvat mm. luminans-
sitasosta, kaapelointitavasta ja pylväiden sijoitustavasta. Esimer-
kiksi 2-kaistaisen ticn valaistuksen rakentaminen (metallipylväät, 
maakaapcli) maksaa vuoden 1989 hintatasossa keskimäärin 
300.000 - 390.000 mk/km. Ticvalaistukscn vuotuisct käyttö- ja 
kunnossapitokustannukset 2-kaistaisclla tiellä ovat keskimäärin 
13.000 - 22.000 mk. 

Kannattavuus 

Seuraavassa on esitetty TVH:n tievalaistusohjeissa esitettyjä 
liikenncniäärä- ja onnettomuustiheysarvoja, joilla tievalaistuksen 
rakentaminen keskimäärin on taloudellisesti kannattavaa. 

Tieluokka Liikennemäarä Onnettomuus- 
(KVL, ajon/vrk) tiheys 

(onn.Ikrn.v) 

Moottoritic 13.000 1,4 
Moottoriliikennctic 10.000 1,2 
Valta- ja kantatic 4.000 0,5 
Scudullincn tie 3.000 0,5 

. 

. 

. 
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22. 
TIE VALAISTUS 

TOIMENPITEEN KUVAUS 

ONGELMAN KUVAUS 

Tievalaistuksen käyttö turvallisuustoimenpiteenä käsittää sekä 
valaistuksen rakentamisen aikaisemmin valaisemattomalle tiejak-
solle tai risteysalueelle että vanhan, riittämättömän valaistuksen 
olennaisen parantamisen. 

Eri maissa noudatettavat normit vaihtelevat jonkin verran, mutta 
useimpien lähtökohtana on CIE:n (Commission International de 
l'Eclairage) laatima kansainvälinen normisuoritus, joka perustuu 
eri maissa tehtyihin tutkimuksiin. 

Onnettomuuslukujen vähentämisen lisäksi tievalaistuksen tarkoi-
tuksena on varmistaa informaation välittyminen tienkäyttäjälle, 
parantaa tienkäyttäj ien turvallisuuden tunnetta, mukavuutta ja 
näkyvyyttä. 

Taajamissa useimmat tiet ja kadut ovat valaistuja. Taajamien 
ulkopuolella yleisistä teistä on valaistu vain noin 7450 km (v. 
1989), mikä on noin 9,8 %:a koko yleisten teiden verkosta. 
Valaistujen tieosuuksien pituus kasvaa vuosittain noin 100 km. 
Lisäksi valaistaan erillisiä liittymiä vuosittain runsaat 20. 

Tienkäyttäjä hankkii suurimman osan tietä ja sen ympäristöä 
koskevasta informaatiosta näköaistin avulla. Pimeässä silmän kyky 
havaita yksityiskohtia, värieroja ja liikkeitä on oleellisesti heikom- 

• pi kuin päivänvalossa. Mm. tästä syystä on kaikkien tienkäyttäjien 
onnettomuusriski pimeässä selvästi suurempi kuin päivänvalossa. 
Jalankulkija— ja yksittäisonnettomuusriskit kasvavat pimeässä 
eniten /8/. 

Vuosina 1978 - 81 32 % yleisten teiden onnettomuuksista tapah-
tui pimeässä. Pimeässä, valaisemattomalla tiellä tapahtuneiden 
onnettomuuksien kolme yleisintä onnettomuustyyppiä olivat: 
eläinonnettomuudet (45 %), yksittäisonnettomuudet (26 %) ja 
kohtaamisonnettomuudet (6 %). 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

TVH:n vuonna 1978 tekemässä tutkimuksessa /3/ todettiin, että 
vuonna 1970 - 74 yleisille teille rakennetuissa valaisukohteissa 
valaistus vähensi pimeän ajan onnettomuuksia keskimäärin 22,6 

• 

	

	 %. Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet vähenivät 18,9 
% ja omaisuusvahinkoihin johtaneet onnettomuudet 25,8 %. 



• 
Ulkomaisissa tutkimuksissa tien valaisemisen on todettu vähentä-
vän pimeän ajan onnettomuuksia taajamissa noin 30 % ja taaja- 
mien ulkopuolella noin 40 %. 

Eniten vähenevät vakavat onnettomuudet (40 - 60 %) ja jalankul-
kijaonnettomuudet (30 - 60 %). 

Valaistuksen vaikutus on liittymissä hieman vähäisempi kuin 
• niiden välillä. Valaistus vähentää onnettomuuksia tehokkaammin 

yksiajorataisilla teillä (monimutkaisessa liikenneympäristössä) kuin 
esim. moottoriteillä (selkeässä liikenneympäristössä). Tämä joh-
tunee siitä, että moottonteillä ajaminen on pimeässäkin helpom-
paa, koska risteävä liikenne, vastaantuleva liikenne sekä kevyt 
liikenne on kokonaan erotettu. 

Energiakriisin seurauksena tutkittiin useissa maissa 1970-luvulla 
tievalaistuksen ajoittaista vähentämistä. TVH:n vuonna 1978 
tekemässä tutkimuksessa todettiin, että ohjaamalla valaistuksen 
sammuttamisella säästetyt varat tehokkaasti muihin liikenneturval-
lisuustoimenpiteisiin voitaisiin näillä toimenpiteillä saada aikaan 
onnettomuuksien vähenemä, joka olisi suurempi kuin valaistuksen 
sammuttamisella aiheutettu onnettomuuksien lisäys. 

Ulkomailla (Englanti, Australia, USA) tehdyt tutkimukset taas 
osoittivat, että onnettomuuksien lisääntymisen aiheuttavat yhteis-
kuntataloudelliset menetykset ylittivät huomattavasti saavutetun 
energiasäästön arvon. 

Mandolliset haitat . 	Valaisinpylväisiin törmäämiset ovat vakava 1 iikenneturval- 
lisuusongelma. Yleisillä teillä sattui vuosina 1979 - 81 427 täl-
laista onnettomuutta. Ongelmaa voidaan vähentää käyttämällä 
periksiantavia, energiaa absorboivia valaisinpylväitä tai kaiteita 
pylväiden edessä /15/. 

Tievalaistus saattaa väärin suunnattuna häikäistä tienkäyttäjää. 
Ongelma voidaan ratkaista suuntaamalla valaisin oikein ja käyttä-
mällä mandollisimman vähän häikäiseviä valaisimia. 

KUSTANNUKSET 

Tievalaistuksen investointikustannukset riippuvat mm. luminanssi- 
tasosta, kaapelointitavasta ja pylväiden sijoitustavasta. Esimerkiksi 
2-kaistaisen tien valaistuksen rakentaminen (metallipylväät, . 	maakaapeli) maksaa vuoden 1989 hintatasossa keskimäärin 
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300.000...390.000 mk/km. Kevyen liikenteen tien valaistuksen 
rakentaminen maksaa 180.000.. .230.000 mk/km./2/ 

Puupylväillä ja ilmakaapelointina tievalaistuksen rakentaminen on 
huomattavasti halvempaa /2/; 

2—kaistainen valta- 
• 	 tai kantatie 	 100.000 - 140.000 mk/km 

muu 2—kaistainen tie 	100.000 - 120.000 mk/km 
kevyen liikenteen tie 	70.000 - 90.000 mk/km 

Kanavoidun liittymän valaistuksen rakentaminen puupylväin ja 
ilmakaapelointina maksaa 100.000 - 180.000 mk /2/. 

Käytön ja kunnossapidon vuosikustannukset riippuvat lähinnä 
valaistusluokasta ja ovat /12/: 

2—kaistainen valta— 
tai kantatie 	 13.000 - 22.000 mk/km 
muu 2—kaistainen tie 	11.000 - 13.000 mk/km 
kevyen liikenteeen tie 	5.200 - 9.000 mk/km 

KANNArFAVUUSIASKELMIA 

TVH:n tekemän tutkimuksen /3/ mukaan vuosina 1970 - 74 
yleisille teille rakennettuja valaisukohteita ei voi pitää pelkästään 
onnettomuuskustannusten säästöjen perusteella kannattavana. 

• 

	

	 Toisaalta tievalaistuksella voidaan parantaa muuta turvallisuutta ja 
liikenneympäristön viihtyvyyttä. 

Kotimaisten laskelmien /7/ mukaan osoitettiin tievalaistus onnet-
tomuuskustannussäästöjen perusteella kannattavaksi hyötysuhteella 
1,8, kun pimeän ajan onnettomuuksia tapahtui moottoriteillä yli 
2,5 onn./km, moottoriliikenneteillä yli 2.0 onn./km ja 2—kaistaisilla 
teillä yli 1,0 onn./km. Onnettomuuskustannussäästöjä tarkasteltiin 
myös tieluokkien keskimääräisillä onnettomuusasteilla, ja samalla 
hyötysuhteella valaistuksen rakentaminen on kannattavaa, jos 
keskimääräinen vuorokausiliikenne on moottoriteillä yli 45.000 
ajon./vrk ja 2—kaistaisilla teillä yli 10.000 ajon./vrk. 

TVH:n vuonna 1983 hyväksytyissä tievalaistusohjeissa /10/ on 
esitetty liikennemääriä ja onnettomuusmääriä, joiden perusteella 
tievalaistusta voidaan pitää perusteltuna ilman lisäselvityksiä. 
Valaistushanke on kannattava, kun hyötykustannussuhde HK = 1 
ja se tulisi toteuttaa viimeistään silloin, kun suhde lähestyy arvoa 
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2. Taulukossa 1 on toiminnallisten luokkien mukaan jaoteltuna eri 
hyötykustannussuhteita vastaavat liikennemäärät. 

Taulukko 1. 
Liikennetaloudellisesti kannattavan tievalaistuksen liikennemäärät 

KVL ajon./d 

Toiminnallinen luokka Kaikki ajokus- Vain onnettoniuuskustan- 
tannussäästöt nUSSäästöt 
HK = 1 HK = 1,8 HK = 1 	]K = 1,8 

Moottoritie 
- kk ̂  15 m, ei häi- 13.000 23.000 25.000 45.000 

käisyestettä 
Moottoriliikennetje 10.000 18.000 17.000 30.000 
Valta- ja kantatie,2-k 4.000 7.000 6.000 10.000 
Seudullinen tie,2-k 3.000 5.000 4.000 7.000 

Taulukossa 2 on toiminnallisten luokkien mukaan jaoteltuna eri 
hyötykustannussuhte ita vastaavat onnettomuustiheydet. Onnet-
tomuustiheysperusteiden arvot tulee tarkistaa turvallisuusvaikutus-
ten sekä käyttö- ja kunnossapitokustannusten muuttuessa. Onnet-
tomuustarkastelussa käytettävien tietojen on oltava vähintään 
kolmen vuoden ajalta. 

Taulukko 2. 
Pimeän ajan onnettomuustiheydet 

Onnettomuustiheys 
Toiminnallinen luokka 	 onnlkm.a 

HK=1 	HK=1,7-2,0 

Moottoritie 1,4 2,5 
Moottoriliikennetie 1,2 2,0 
Valta- ja kantatie 0,5 1,0 
Seudullinen tie 0,5 1,0 

jTasoliittymät 	 1 	 ^ 3 onnla •i 
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1. 	 Vallitsevan söän ja Iiikenneonnettomuusriskin välinen riippuvuus. TVH 741972. 
Kehittämistoirnisto Oy ERG Ab 

Julkaisuaika : 	 1980 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	5 + ib 

Tiivistelmä 

Tutkimuksessa selvitetäan vallitsevan suun ja liikenneonnettomuusriskin välistä riippuvuut-
ta. Li ikenneonnettomuusriskin inittana käytetään onnettomuusastetta - onnettomuuksien 
lukumäärä jaettuna liikennesuoritteella. Tutkimuskohteena ovat kaikki onnettomuudet 
Suomen maanteillä vuosina 1974-77. 

Keskimääräinen onnettomuusaste oli cm. vuosina Suomen maanteillä 118 onnettomuutta/1(JU 
milj. ajoneuvokilometriä. Onnettomuusasteet eri sädolosuhteissa olivat: kirkkaalla 108, pil-
vipoudalla 132, vesi- ja tihkusateella 88, lumi- ja räntäsateella 130 ja sumussa 137. 

Eri valaistusolosuhteissa onnettomuusasteet olivat: päivänvalolla 97, hämärällä 222, pime-
ässä valaistulla tiellä 189 ja pimeässä valaisernattomalla tiellä 146. 

Tienpinnan 1. kelin vaikutusta onnettomuusasteeseen tutkittiin 100 -2U0 km:n levyisellä 
rannikkovyöhykkeellä. Onnettomuusasteiksi saatiin tienpinnan ollessa paljas ja kuiva 77, 
paljas ja märkä 123, luminen 131, jainen 615, iljanteinen tai sohjoinen 252. Talvikelillä 
onnettomuusaste oli 148 silloin kun liukkauden torjuntaa oli suoritettu ja 314, kun liuk-
kautta ei ollut torjuttu. 

Onnettomuusasteet olivat korkeimmillaan silloin, kun kaksi tai kolme olosuhdetekijää: sää, 
valoisuus tai keli haittaavat yhtä aikaa tiellä liikkumista. Erot saattavat olla jopa moni- 
kymmenkertaisia. Esimerkiksi pimeän aikana valaisemattomalla tiellä silloin, kun sataa 
vettä ja tien pinta on jäinen eikä liukkautta ole torjuttu, on onnettomuusaste 56-kertainen 
verrattuna olosuhteisiin päivänvalolla, kun tien pinta on paljas ja kuiva sekä sää on pilvi- 
poutainen. 

Tutkimus osoitti, millainen vaikutus liukkauden torjunnalla on Ii ikenneonnettomuusriskin 
suuruuteen. Riskiä voidaan alentaa erityisesti silloin, kun huonon kelin lisäksi ajo-olosuh-
teisiin vaikuttavat valoisuus ja sää haittaavat näkyvyyttä. Liukkauden torjunnan merkitys 
on erityisen suuri lokakuun ja tammikuun välisenä aikana. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. 	 Tievalaistuksen osa-aikaisen sammuttamisen vaikutus liikenneturvallisUuteefl. 
TVH 742 003 

L Julkaisualka : 	
19713 	Kieli 	suomi 	 Sivuja : 	12 

Tiivistelmä 

Tievalaistuksesta aiheutuvien vuotuisten käyttökustannusten on arvioitu olevan yleisillä 
leilla n. 65 Mmk (vuoden 1976 hintaLaso). Tästä summasta voitaisiin säästää 32-47 b, 

mikäli tievalaistus sammuteLtaisiifl osittain tai kokonaan yön hiljaisien tuntien ajaksi esi-
merkiksi klo 01.00 - 05.00 tai 00.00 - 06.00. 

Tievalaistuksen on arvioitu vähentävän pimeän aikaisia onnettomuuksia keskimäärin 25 
Valaistuksen sammuttaminen lisäisi todennäköisesti onnettomuuksia jonkin verran. Koska 
sinä aikana, jona valaistus on ehdotettu sammutettavaksi, liikenteen ja onnettomuuksicn 
määrä on erittäin pieni, ei tutkimuksen mukaan onnettomuuksien kokonaismäärän lisäys ole 
pahimmillaankaan kuin 0,6 %. 

Muita toimenpiteitä koskevien hyöty_kustannustarkastelujefl perusteella voidaan todeta, että 
ohjaamalla valaistuksen sammuttamisella säästetyt varat tehokkaasti muihin liikenneturval-
lisuustoimenpiteisiin, kuten liittymien parantamiseen, kevyen liikenteen järjestelyihin jne. 
voitaisiin näillä toimenpiteillä saada aikaan onnettomuuksien vähenemii, joka olisi suurem-
pi kuin valaistuksen sammuttamisella aiheutettu onnettomuuksien lisäys. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 	 Valaistuksen vaikutus liikenneturvallisuuteen. TVH 742014 

Julkaisuaika 	 1978 	Kieli 	suomi 	 Sivuja : 

Tiivistelmä 

Tievalaistuksesta aiheutuvat kustannukset ovat suhteellisen suuret, varsinkin, jos otetaan 
huomioon varsinaisten rakennuskustannusten lisäksi vuotuiset käyttö- ja kunnossapitokustan-
nukset. Tievalaistuksella voidaan kuitenkin lisatä liikenneturvallisuutta sekä liikenneympä-
ristön viihtyvyyttä, mitkä seikat ovat tärkeitä lähtökohtia tievalaistuksen rakentamispäa-
tästä tehtäessä. Jäljempänä selostetun tutkimuksen tarkoituksena on ollut yksinkertaisin 
menetelmin selvittää onnettomuuksien kehitystä vuosina 1978-74 yleisille teille rakenne-
tuissa valaisukohteissa ja nimenomaan pyrkiä selvittämään tievalaistuksen osuus onnetto-
muusmäärien muutokseen. 

Tutkimuksen piiriin kuului 261 vuosina 1970-74 rakennettua valaistuskohdetta, joiden yh-
teispituus on 334.4 km, mikä edustaa n. 13,7 'Yo kaikista valaistuista yleisistä teistä (v. 
i974). Tutkimus on tehty ns. ennen-jälkeen-tutkimuksena, jolloin tutkimusajanjaksona ovat 
olleet vuodet 1967-75 siten, että kunkin kohteen osalta rakentarnisvuosi on jätetty tarkas-
telun ulkopuolelle. Tänä ajanjaksona tutkimuskohteissa sattui TVH:n tilastojen mukaan 12b5 
onnettomuutta, joista ennen-jaksolla 710 (56,1 %) ja jälkeen-jaksolla 55.5 (4.5,9 %). Onnet-
tomuudet jakautuivat valaistusolosuhteiden perusteella siten, että päivänvalossa sattui 74U 
onnettomuutta (58,5 'o), hämärässä 133 onnettomuutta (113,5 u/)  ja pimeässä .592 onnetto-

muutta (31,U u/)• 

Päivänvalossa sattuneet onnettomuudet jakautuivat erinen-jälkeen-jaksoille seuraavasti: 
ennen 	54,5 % ja jälkeen 	45,.5 'Yo. F-amärässä sattuneet onnettomuudet jakautuivat 
ennen-jälkeen-jaksoille; ennen 	51,9 ''o ja jälkeen = 40,1 U/,•  Pimeässä sattuneet onnetto- 
muudet puolestaan jakautuivat ennen-julkeen-jaksoille; ennen 	613,7 'o ja jälkeen = 
.59,3 'Yo. Jos vertailuaineistoa pidetään päivänvalossa sattuneita onnettomuuksia, voidaan 
todeta, että valaistus on vähentanyt pimeän aikaisia onnettomuuksia keskimäarin •L2,6 %. 
Samoin perustein voidaan todeta, että valaistus on vähentänyt pimean aikaisia henkilö-
vahjnkoihjn johtaneita onnettomuuksia 18,9 "/0 ja omaisuusvahinkoihin johtaneita onnetto-
muuksia 25,8 u,i• 

Yhteenvetona tutkimustuloksista voidaan sanoa valaistuksen vähentävän pimean aikaisia 
onnettomuuksia keskimäärin L5 ''o mikä merkitsee onnettomuuksien kokonaisvähenemanä 
vajaata .1.0 %:a. 

Tutkirnusaineiston vähäisyydestä johtuen ei tutkimuksen perusteella voida esittää tarkkoja 
arvioita linjakohteiden ja liittymäkohteiden välisistä eroista. Näyttää kuitenkin silta, että 
valaistus vähentää onnettomuuksia hieman tehokkaammin linjakohteissa kuin liittymakoh-
teissa. 

Tarkasteltavien valaistuskohteiden vuotuisten käyttö- ja kunnossapitokustannusten on arvi-
oitu olevan 6,1 Mmk/v ja saästettyjen onnettomuuskustannusten 4,2 Mmk/v. Kiinteaä tie- 
valaistusta ei tämän tarkastelun mukaan voi pitää pelkastään onnettomuuskustannusten 
säästöjen perusteella taloudellisesti kannattavana. 

Kun otetaan investoinnin kuoletusajaksi ZU v ja korkokannaksi 7,5 'Yo, saadaan tarkastelta-
vien hankkeiden investoinnin nykyarvoksi 39,9 Mmk, missä on otettu huomioon onnetto-
muussäästöjen vaikutus juokseviin kustannuksiin. Em. summa voidaan katsoa investoiduksi 
viihtyvyyden ja muun turvallisuuden parantamiseksi. Toisaalta liikenneonnettomuuksien 
vähenemiseen liittyy monia inhimillisiä näkökohtia, joita ei voida ottaa huomioon taloudel-
lisissa laskelmissa. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. 	 Liikennejärjestelyjen vaikutus liikenneturvalIisu'tecn. HKSV. Liikennesuunnit- 
teluosasto. Julkaisuja LB:7/04 

1984 1 Julkaisuaika 	 Klj 	 suomi 	 1 Sivuja : 	 + 

Tiivistelmä : 
Valaistuksen vaikutusta turvallisuuteen tarkastellaan valaistuksen rakentamisen (tieosal!e 
ja/tai risteykseen), sen olennaisen parantamisen ja ajoittaisen vähentämisen kannalta. 

Valaistuksen rakentaminen 

Tien valaiseminen vähentaa pimeän ajan onnettomuuksia taajamissa keskimäärin 30 % ja 
taajamien ulkopuolella 30 - 50 %. Eniten vähentyviit vakavat ja jalankulkuonnettomuudet 
(40 -60 %) sekä ajot pysäköityihin autoihin ja suistumiset. 

Nopeusrajoituksen vaikutuksesta valaisemisen turvallisuutta parantavaan tehoon on saatu 
seuraavanlaisia tuloksia. TVH:n tutkimusten mukaan 5U ja 60 kilometrin tuntirajoitusten 
alueella liittymäonnettomuudet vähenivät puoleen jo 80 sekä 100 km/h rajoituksilla onnet-
tomuudet eivät vähentyneet, mutta niiden vakavuudet lievenivät. Norjalaisen selvityksen 
mukaan, jossa oli käytetty pohjoismaisia, länsieurooppalaisia, australialaisia ja amerikkalai-
sia tutkimuksia lähteenä, taajamien ulkopuolisilla teillä onnettomuudet vähenevät eniten 
korkeiden nopeuksien teillä. 

Risteyksistä nelihaaraliittyrnissä on valaistun liittymän onnettomuusaste 23 U/  pienempi ja 
kolmihaaraliittymissä 16 % pienempi kuin valaisemattomissa. Tehostetusti valaistuissa liit-
tymissä onnettomuudet vähenevät. ZU - 61) %, parhaiten kanavoiduissa. Ruotsalaisessa tut-
kimuksessa on todettu, että erityisesti kolrnihaaraliittymissä kanavointi lisaä valaistuksen 
turvallisuusvaikutusta. Erityisesti valaistulla suojatiellä on päästy 20 - 70 'o säästäihin, 
parhaat tulokset on saatu,kun tie on märkä. 

Valaistus vähentää onnettomuuksia enemmän aihaisen standardin (tasoristeykset ja metrin 
piennar) teillä kuin esim. moottoriteillä. Tien standardista riippuen onnettomuudet vaheni-
vät 3U - 15 Yo. 

Valaistuksen laadun parantaminen 

Valaistuksen laatu vaikuttaa turvallisuuden paranemisen suuruuteen. Paras tulos onnetto-
muuksien vähenemiseen saadaan luminanssin aihaisten arvojen parantamisella. 

VTI:n selvityksen mukaan suhteellinen onnettomuusriski riippuu valaistusolosuhteista seu-
raavasti: 

- 	 päivänvalo 1,0; 	sateella 	2.4 	- 	3.0 
- 	 hyvä 	tievalaistus 1,3 
- 	 normaali 	valaistus 1,6 
- 	 huono 	valaistus 1,8 
- 	 ei 	tievalaistusta 2,0; 	sateella 	9.0 	- 	9.6 

Englannin liikenne- ja tielaboratorion tutkimuksissa (100 tieosaa v. 1980) todettiin lumi-
nanssin lisäyksen 1 cd/mL  keskimäaräisen luminanssin 0.5 - 2.1) cd/m 2  alueella pienentävän 
pimeän ja valoisan ajan onnettomuuksien suhdetta 35 %:lla. 
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4. 	 Liikennejärjestelyjen vaikutus liikcnneturvallisUUteefl. HKSV. Liikennesuunnit- 

teluosasto. Julkaisuja LB:7/134 

EJulkaisuaika : 	
- 	1934 	Kieli : 	suomi 	 j Sivuja : 	+ ()U 

Tiivistelmä 

Ruotsin tjejaitoksen mukaan Lievalaistuksen parantaminen taajamissa vahentaa 

- 	 pimeän ajan onnettomuuksia 20 - 4U % 
- 	 pimeän ajan henkilövahinko-onflettomUUksia 30 - 50 %, 
- 	 pimeän ajan jalankulkuonneitomuuksia 40 - 60 % ja 
- 	 pimeän ajan kuolonkolareita 40 - 60 %. 

Kaikissa tutkimuksissa ei ole päasty näihin tuloksiin, mutta niistä ei myöskaän selviä, 
millä keskimääräisen luminanssin alueella parannukset tehtiin. Esim. Göteborgin 22 päätien 
osan valaistuksen parantaminen vähensi onnettomuuksia 9 %. 

Valaistuksen ajoittainen vähentäminen 

Valaistuksen ajoittaista vahentämistä on tutkittu useissa maissa energiakriisin aikana vuo-
sina 197.51.1974. Ulkomailta tehdyt tutkimukset osoittivat, että kasvaneet onnettomuuskus-
tannukset olivat energiansäästöä huomattavasti suuremmat. Näissä maissa liikennemäärat 
olivat suuremmat kuin Suomessa, jossa ei voitu todeta onnettomuuksien kokeilujen aikana 
olteenkaan olennaisesti lisääntyneen. Tanskassa valaistustason vähentäminen 50 U/O lisäsi 
pimeän ajan onnettomuuksia 10 %. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

5. 	 Kulmala Risto & Peltola Harri: Pimeän ajan liikenneturvallisuus yleisillä 
tejila. VTT Tiedotteita 301. 

.1904 
Julkaisuaika : 	 Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	51 + 14 

Tiivistelmä 

Tarkastellaan liikenneonnettomuuksien lukumaäran ja riskin vaihtelua ajallisesti ja alueel-
lisesti pimeanä aikana. Tutkirnusaineisto perustuu tie- ja vesirakennushalli tuksen tierekis-
terin tietoihin vuosina 1978 - 1981 yleisillä teilla tapahtuneista liikenneonnettomuuksista ja 
vastaavan ajan liikennesuoritteista. Tana aikana yleisilla teillä tapahtui yhteensä 49.92i 
poliisin raportoimaa liikenneonnettomuutta, joista 15.777 eli 32 % tapahtui pimeanä ai-
kana. 

Suurin osa (6' u)  pimeän ajan liikenneonnettomuuksista tapahtui loka-tammikuussa. Tänä 
aikana myäs pimeän ajan liikenteen onnettomuusriski oli korkeimmillaan. Valta- ja kanta- 
teillä pimeän ajan onnettornuusriskit olivat muun tieverkon riskejä korkeammat. Valoisana 
aikana sitä vastoin valta- ja kantatiet osoittautuivat onnettomuusriskiltään selvästi muita 
teitä turvallisemmiksi. 

Pimeässä, valaisernattomalla tiellä tapahtuneiden onnettomuuksien kolme yleisintä onnetto-
muustyyppiä olivat: eläinonnettomuudet (45 ''o), yksittäisonnettomuudet (26 %) ja kohtaa-
misonnettomuudet (6 %). Kohtaamisonnettomuuksjen osuus oli poikkeavan suuri kuorma-ja 
linja-autojen onnettomuuksissa. Pimeässä, valaistulla tiellä tapahtuneista liikenneonnetto-
muuksista 28 Yo oli yksittäisonnettomuuksia, 18 % risteämisonnettomuuskia ja lii % kaän-
tymisonnettomuuksia. 

Pimeän ajan liikenneonnettomuuksien osallisista 13 'o:n epäiltiin olleen alkoholin vaikutuk-
sen alaisena. Etenkin yksittäis-, jalankulku- ja mopedionnettomuuksista suuressa osassa (J 
- 5U %) jonkun osallisista oli poliisin onnettomuusilmoituksen mukaan epäilty olleen alko-
holin vaikutuksen alaisena. Pimeän ajan alkoholionnettomuudet keskittyivät huhti-syyskuun 
väliseen aikaan ja alemmalle tieverkolle. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

Emma-raportti 7. Käsikirja. Pohjoismaiden ministerineuvosto. Trondheim 

Julkaisuaika : 	 19t3 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja 	48 + 21 

Tiivistelmä 

Normaalisti voidaan odottaa, että tien valaiseminen vähentää pimeän ajan onnettomuuksia 
taajamissa noin 30 % ja niiden ulkopuolella noin 40 %. Vaikutus nayttdä risteyksissä ole-
van hieman vahaisempi kuin niiden välillä. 

Eniten vähentyvöt vakavimmat onnettomuudet (40 - 60 %). Saman verran vähenevät jalan-
kulkijain onnettomuudet. Vanhan valaistuksen parantaminen tehoaa sitä paremmin, mitä 
suurempi paraneminen valaistuksen laadussa saavutetaan. 

Energiakriisin aikana vuosina 1973/1974 tehtiin useissa maissa kokeita valaistuksen vähen-
tämiseksi. Hyöty-kustannusanalyysit osoittivat, että onnettomuuksien lisääntymisen aiheut-
tamat yhteiskuntataloudelliset menetykset ylittivät huomattavasti saavutetun energiansääs-
tön arvon. Englannissa, Australiassa ja USA:ssa tehdyt tutkimukset osoittivat, että onnet-
tomuuksien reaalitaloudellisiin kustannuksiin perustuva hyöty on kustannuksia suurempi 
(investonti- ja käyttökustannukset). Osalla tutkituista teistä oli kuitenkin pohjoismaisittain 
melko suuret liikennemäärät. 

Yleensä on otaksuttu, että val?istus tuottaa suuremmat onnettomuussäästät kanavoduissa 
kuin kanavoimattomissa risteyksissä. Ruotsalaisten riskitutkimusten mukaan näin onkin 
T-risteyksissä, mutta eroa ei havaittu (melko harvoissa) tutkituissa X-risteyksissä. 

Joskus ajoneuvot tärmäävät valaisinpylväisiin. Joustavien energiaa absorboivien pylväiden 
käyttö on tehokas ja taloudellinen keino ongelman vähentämiseksi. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

7. 	 Tuominen Pertti: Tievalaistuksen tarve. Dipiomityö. TKK 

Julkaisuaika : 	1982 J Kieli 	: 	suomi Sivuja 	: 

Tiivistelmä 

Tämän työn tarkoituksena on ollut koti- ja 	ulkomaisen kirjallisuuden pohjalta löytäa 	mah- 
dollisimman 	käyttökelpoinen 	ja 	objektiivinen 	valaistustarpeen 	arviointimenetelmä 	lähinnä 
yleisiä 	teitä 	varten. 

Tievalaistus 	vähentää 	eri 	selvitysten mukaan pimeänaikaisia onnettomuuksia keskimäärin 
30 %:lla. Liikennetaloudellisjn laskelmin osoitettiin tievalaistus onnettomuuskustannussaäs- 
töjen 	perusteella 	kannattavaksi 	hyöty-kustannussuhteella 	1,0, 	kun pimeän 	ajan 	onnetto- 
muuksia tapahtui moottoriteillä yli 2,5 onn./km.a, moottoriliikenneteillä yli 2,0 onn./km.a 
ja 	2-kaistaisilla 	teillä 	yli 	1,0 onn./km.a. Onnettomuuskustannussäästöjä 	tarkastettiin myös 
tieluokkien keskimääräjsijlä onnettomuusasteilla, ja samalla 	höytykustannussuhteella 	valais- 
tuksen rakentaminen on kannattavaa, mikäli keskimääräinen vuorokausiliikenne on mootto- 
riteillä 	yli 45.000 ajon./vrk, mooltoriliikenneteillä 	yli 	30.000 	ajon./vrk ja 	2-kaistaisilla 	teil- 
lä 	yli 	10.000 	ajon./vrk. 	Arvojen 	katsottiin 	perustelevan 	tien 	valaisemisen 	ilman 	lisäselvi- 
tyksiä. 

Tieosilla, joiden liikennernäärät 	tai pimeän ajan onnettomuudet eivät yksin riitä perustele- 
maan valaistushanketta, tievalaistuksen tarpeen toteaminen tapahtuu kuljettajan näkäinfor- 
maatiotarpeisi in 	perustuvalla 	analyyttisellä 	menetelmällä. 	Menetelmä 	perustuu 	tieosien 
arvostelemiseen 	kuljettajan näkösuorituksiin 	liittyvien 	luokitustekijöiden 	hyvyyden 	suhteen. 
Valaistustarve 	ilmaistaan 	analyyttisestä 	menetelmästä saadun 	valaistuksen perusteluvun ja 
yksinkertaisen liikennetaloudellisen 	tarkastelun 	yhdistelmänä. 

Ilman 	lisäselvityksiä 	perusteltujen 	valaistushankkeiden 	ja 	analyyttisellä 	menetelmällä 	ar- 
vioitujen 	tarpeellisten 	valaistushankkeiden 	toteuttaminen 	lisäisi 	Uudenmaan 	tie- ja 	vesira- 
kennuspiirin 	valaistuja 	tieosia 	valta- ja 	kantateillä 	n. 	58 	% 	ja seudullisilla 	teillä 	n. 	9 	. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

8 	 TrafikksikkerheLshndbok. TransportökonQmisk institutt. Oslo, sivut 127 - 130 

Julkaisu'aika 	 19132 	J Kieli 	: 	norja Sivuja : 	494 

Tiivistelmä 

Käsikirjassa 	on 	referoitu useita 	tutkimuksia. 	Pohjoismaissa, 	Länsi-Euroopassa, 	Australiassa 
ja Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan tievalaistus vähentää pimeanaikaisia onnet- 
tomuuksia noin 

* 	30 % taajamissa teillä, joilla on sekaliikenenttä 
* 	30 - 50 % taajamien ulkopuolella, eniten nopeilla teillä 
* 	20 	- 	61) 	U/ 	erityisesti 	valaistuissa 	liittymissä, 	eniten 	kanavoiduissa 	liittymissa 
* 	2U 	- 	70 	Ui 	erityisesti 	valaistuilla 	suojateillä, 	vaikutus 	on 	erityisen 	suuri 	ajo- 

radan ollessa märkä 

Tievalaistus vähentää eniten vakavia onnettomuuksia ja jalankulkuonnettomuuksia. 
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Tekijä 	ja tutkimuksen nimi 

9. Andersson K. & 	Nilsson G: 	The 	effect 	on 	accidents of 	compulsory use of 
running lights during daylight in Swcden. VTI Rapport 200 A. 

Julkaisuika : 	1931 KieU 	: 	englanti 	 1 Sivuja 	33 

Tiivistelmä 

Tutkimuksessa käsitellään Ruotsissa tapahtuneita henkilövahinko-onnettomuUksia, jotka ovat 
tulleet 	poliisin 	tietoon. 	Ennen- ja 	jälkeen-ajanjaksot 	ajoittuvat 	kaksi 	vuotta 	ennen 	ja jäl- 

keen 	1.IU.1977, jolloin Ruotsissa astui 	voimaan 	laki 	ajovalojen 	käytöstä 	valoisana aikana. 

Ennen-tilanteessa 	ajovaloja 	käytti 	valoisana 	aikana 	noin 	50 	% 	ja 	jälkeen-tilanteessa 	noin 

95 	U/ 	autoilijoista. 

Toimenpiteen 	arvioidaan 	vähentäneen 	poliisin 	tietoon 	tulleita 	usean 	osallisen 	henkiläva- 

hinko-onnettomuuksia 6 - 13 % (40 	- 110(J onnettomuutta/vuosi). Tulosta ei 	voida pitää 

tilastollisesti 	merkitsevänä 	' 	Yo:n 	riskitasolla. 

Eri onnettomuustyypit vähenivät seuraavasti: 

- 	kohtaamisonnettomuudet 	 10 U/0 

- 	risteämisonnettomuudet 	 9 % 
- 	peräänajo-onnettomuudet 	 2 UI0 

- 	auton ja polkupyörän tai mo- 
pedin väliset onnettomuudet 	 21 % 

- 	auton ja jalankulkijan vä- 
liset onnettomuudet 	 17 %. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

10. Effektkatalog. 	Sikkerhedmaessig 	ef fekt 	af 	vejtekniske 	foranstaltninger. 	Vej- 

direktoratet. 

JuIkaisuika 	 1980 Kieli 	tanska Sivuja : 	17 

Tiivistelmä 

Tien valaiseminen vähentää pimeän ajan onnettomuuksia taajamissa 21) - 40 	1Yo. Vähenemä 

on 	suurin 	vakavien 	onnettomuuksien 	osalta; 	pimeän 	ajan 	henkilövahinko-onnettomuudet 

vähenevät 30 - 50 'Yo ja kuolemaan johtaneet onnettomuudet 40 - 60 'Yo. Pimeän ajan ja- 

lankulkijaonnettomuudet vähenevät 30 - 60 %• 

Taajamien ulkopuolella tien valaiseminen vähentää pimeän ajan onnettomuuksia 40 - 70 U/0• 

Liittymissä 	valaistuksen 	vaikutus onnettomuuksiin on noin puolet 	yllä 	mainituista 	tiejakson 

arvoista. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1].. 	 Niisson, C: Olyckskvot som trafikskerhetsmtt. Olyckskvotens variation under 
olika väglags- och ljusförhUlanden. Statens vg- och trafikinstitut. 

Julkaisuaika : 	 Kieli 	ruotsi 	 Sivuja : 	35 + 23 

Tiivistelmä 

Raportissa kuvataan onnettomuusriskin vaihteluita eri osissa Ruotsia ja eri vuodenaikoina 
valoisuus- ja keliolosuhteiden mukaan. Tutkimus kasittaa koko Ruotsin yleisten teiden 
verkon ja poliisin tietoon tulleet onnettomuudet vuonna 1973. 

Keskirräaräinen onnettomuusaste Ruotsin yleisillä teillä vuonna 1973 oli 0.75 onn./milj. 
ajonkm. Onnettomuusasteet vaihtelivat eri alueilla eri olosuhteissa seuraavasti: 

Pohjois-Ruotsi 
paljas tienpinta 	 jää/lumi 

päivänvalo 	 0.37 	 1.07 
pimeä 	 0.83 	 1.43 

Keski-Ruotsi 
paljas tienpinta 	 jää/lumi 

päivänvalo 	 0.46 	 2.67 
pimeä 	 1.01 	 3.30 

Etelä-Ruotsi 
paljas tienpinta 	 jää/lumi 

päivänvalo 	 0.55 	 5.29 
pimeä 	 1.06 	 7.93 

Kaikilla alueilla pimeän ajan onnettomuusasteet ovat paljaalla tienpinnaila noin kaksinker-
taiset ja jäisellä/lumisella tienpinnalla noin 1.5-kertaiset valoisaan aikaan verrattuna. 

fl 

. 

. 
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F. RAUTATIEN TASORISTEYKSET 

23. 
STO P- MERKKI 
VALO- JA AANIOPASTEET 
PUOLIPUOMIT 
ERITASORISTEYS 
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Rautateiden tasoristeyksiä on teillämme yli 6.000 kappaletta, 
joista noin 700 on yleisillä teillä. 

Vuonna 1984 tapahtui yleisten teiden ja rautateiden tasoristeyk-
sissä 46 onnettomuutta, joista 18 onnettomuudessa oli osallisena 
juna. Junaonnettomuudet olivat seurauksiltaan hyvin vakavia, sillä 
kolmannes niistä johti kuolemaan. 

Turvallisuutta on paranncttu tasoristeysten määrää vähentämällä, 
turvalaitteita ascntamalla tai parantamalla, suuntausta parantamal-
la ja liikennenierkkejä ascntamalla. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Pelkkä varojtusmerkki ci vaikuta liikenneturvallisuuteen. 

Stop-merkit näyttävät vähentävät tasoristeysonnettomuuksia 
40 - 60%. 

Puolipuomilaitteen on todettu vähentävän tasoristeysonnet-
tomuuksia noin 70 %. 

. 

. 



• 
Toimenpiteiden on havaittu vaikuttavan nimenomaan kuolemaan 
tai vakavaan loukkaantumiseen johtanciden onnettomuuksien 
määräan. Vaikutusprosentit ovat näiden kohdalla 10 - 20 %. 

KUSTANNUKSET 

Vuoden 1989 hintatasossa en toimenpiteiden kustannukset olivat 
seuraavat: 

- 	valo- ja ääniopasteet 	240.000 mk 
- 	puolipuomit 	 330.000 mk 

. 	- 	critasoristeys 	 3,0 - 4,8 Mmk 

. 

. 

. 
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F. RAUTATIEN TASORISTEYKSET 

23. 
STOP-MERKKI 
VALO- JA ÄÄNIOPASTEET 
PUOLIPUOMIT 
ERITASORISTEYS 

• 	 Rautateiden tasoristeyksiä on teillämme yli 6.000 kappaletta, 
joista noin 700 on yleisillä teillä. 

Rautatien tasoristeyksen turvallisuutta voidaan parantaa niiden 
lukumäärää vähentämällä, turvalaitteita asentamalla tai paran-
tamalla, suuntausta parantamalla ja liikennemerkkejä asentamalla 
tai parantamalla. 

Tasoristeyksen poistaminen on niin kallista, ettei toimenpide oli 
mandollinen kuin osassa tasoristeyksiä. Tämän takia on käytet-
tävä myös muita toimenpiteitä. 

ONGELMAN KUVAUS 

Rautateiden ja yleisten teiden tasoristeyksissä tapahtui 46 onnet-
tomuutta vuonna 1984. Onnettomuuksista 18:ssa oli osallisena 
juna. Vaikka juna on ollut osallisena vain alle puolessa onnet-
tomuuksista, ovat junaonnettomuudet seurauksiltaan hyvin vaka-
via, mm. kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli 6. /11/ 

Yleisillä teillä oli 683 rautatietasoristeystä vuonna 1985. Tur-
valaitteita oli 446 risteyksessä. /9/ 

Vuonna 1983 oli Suomessa kaikkiaan 7831 rautatien tasoristeystä, 
jotka jakautuivat turvalaitteiden mukaan seuraavasti: 

- 	 kokopuomi 7 
- 	 puolipuomi 573 
- 	 valo- ja äänilaite 213 
- 	 risteysmerkki 3.687 
- 	 ei risteysmerkkiä 3.351 

Erään ruotsalaisen tutkimuksen /7/ mukaan onnettomuusriskit eri 
turvalaittein varustetuissa rautatietasoristeyksissä olivat 

- 	kokopuomi 	 1 
- 	puolipuomi 	 2 
- 	valo- ja/tai äänilaite 	20 
- 	vain liikennemerkki 	70 
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VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Toimenpiteiden hyödyt 

Pelkällä rautatietasoristeyksestä varoittavalla merkillä ei ole 
havaittu olevan vaikutusta risteyksen turvallisuuteen. Itse asiassa 
Suomessa on todettu vain puolen kuljettajista havaitsevan liiken-
nemerkin tasoristevstä lähestyttäessä. /7/ 

• 	 Stop-merkit näyttävät vähetävän tasoristeysonnettomuuksia 
Yhdysvalloissa 40 - 60 % /4/. Suomessa on todettu pvsähtvnei-
den osuuden ennen tasoristevstä lisääntyvän 13 %:sta 59 %:iin 
stop-merkin asettamisen jälkeen /5/. 

Puomilaitteen on havaittu vähentävän onnettomuuksia sekä Nor-
jassa että Yhdysvalloissa noin 70 % /5,7/. 

Turvalaitteiden on todettu Suomessa vähentävän onnettomuuksia 
55 - 75 % /2/. 

Kanadalaisen ohjekirjan mukaan automaattisten puomien ja 
vilkkuvalojen asentaminen vähentää onnettomuusriskiä seuraa- 
asti /1/: 

- 	 Onnettomuuksien 

P aii 

väheneminen 

Vamm. Kuol. 
onn. joht. joht. 

Automaattiset puomit 

a) keskimäärin 72 90 87 

b) lähtötilanteen mukaan 
- tasoristvsmerkit 87 100 93 
- heiluriopastimet 65 83 87 
- vilkkuvalot 63 86 81 

Vilkkuvalot 

a) keskimäärin 67 83 86 

b) lähtötilanteen mukaan 
- tasoristeysmerkit 74 86 91 
- heiluriopastimet 50 60 
- vilkkuvalot 48 51 73 



• 3 

Tasoristeyksien määrää voidaan vähentää joko tekemällä eritaso-
risteys tai yhdistämällä tasoristeyksiä. Eritasoristeyksen raken-
taminen poistaa ne onnettomuudet, joissa osallisena on juna. 

Toimenpiteiden haitat 

Stop-merkin asettaminen lisää ajoneuvojen viiveitä, polttonesteen 
kulutusta ja pakokaasupäästöjä ja voi lisätä ajoneuvojen välisiä 
onnettomuuksia. 

Äänilaitteiden melu saattaa asutuilla alueilla olla öisin häiritsevää. 

Kokopuomi sulkee koko tien. Tällöin suuri ja hidas ajoneuvo 
saattaa jäädä puomien väliin. 

Kova pakkanen saattaa aiheuttaa puom ien toim intahäiriöitä. 

KUSTANNUKSET 

Vuonna 1989 eri toimenpiteiden kustannukset olivat seuraavat 
/11/: 

- 	valo- ja ääniopasteet 	240.000 mk 
- 	puolipuomit 	 330.000 mk 
- 	eritasoristeys 	 3,0 - 4,8 Mmk 

• 

. 
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23 
RAUTATIEN TASORISTEYKSEN TURVAAMINEN 

KIRJALLISUUSLUEVFELO 
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2. Yleisen tien ja rautatien tasoristeyksiin asennettujen turvalaitteiden vaikutus 
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3. Selvitys tie- ja liikenneteknillisistä liikenneturvallisuutta parantavista toimen-
piteistä. TVH 2.358. Helsinki 1974. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1. 	 Pienet toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
TVH. Helsinki 1985 

Julkaisuaika : 	 1985 	Kieli 	englanti 	 Sivuja : 	21 

Tiivistelmä 

Toimenpiteellä saavutettu 
prosentuaalinen onnettomuusasteen 
aleneminen 

Toimenpide 	 Lähde 	Kaikki 	Kuol.joht.. 	Vamm.joht. 
onnett.om. 	onnettom. 	onnettom. 

8. Vilkkuvalon asentaminen 
tasoristeykseen 26 80 

9. Tehostettu vilkkuvalo 23 5 

Rautateiden varoitusjärjestemät 

10. Automaattisten puomien 
asentaminen 27 72 90 87 

(keskimääräisissä olo- 
suhteissa) 24 70 89 83 

Automaattisten puomien 
asennus, mikäli aikai- 
sempi ohjaus koostui: 27 

11. Tasoristeysmerkeist.ä 87 100 93 

12. Heiluriopastimista 65 83 87 

13. Vilkkuvaloista 63 86 81 

14. Vilkkuvalojen asentaminen 
(keskimääräisissä olo- 
suhteissa) 27 67 83 86 

Vilkkuvalojen asentaminen, 
mikäli 	edellinen ohjaus 
koostui: 27 

15. Tasoristeysmerkeistä 74 86 91 

16. Heiluriopastimista 50 60 

17. Muut ohjausjärjestelyt 48 57 73 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. Yleisen tien ja rautation tasoristeyksiin asennettujen turvalait-
teiden vaikutus Lasoristeysonnettomuuksiin. TVH 742010. Helsinki 

1 .Julkaisuaika : 	 1978 	Kieli 	suomi 	 Sivuja : 	33 + 6 

Tiivistelmä 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää tasoristeyksiin asennettujen turvalaitteiden 
vaikutusta onnettomuuksien vähentäjänä. 

Tutkimuksen piiriin kuuluivat kaikki vuosina 1967-76 käytössä olleet 835 yleisen tien ja 
rautat.ien tasoristeystä. Vuoden 1976 loppuun mennessä oli näistä tasoristeyksistä 354 
(42,4 %) varustettu joko ääni- ja valovaroituslaittein tai puolipuomilaitt.ein. Lisäksi osa 
tasoristeyksistä oli vuoden 1976 loppuun mennessä tiejärjestelyjen yhteydessä joko koko-
naan poistettu käytöstä tai muutettu eritasorist.eyksiksi, joten tasoristeysten kokonaismäärä 
oli vuoden 1976 lopussa noin 750. 

Vuosina 1967-76 sattui tasoristeyksissä TVH:n tilastojen mukaan 570 onnettomuutta, joista 
308 (54,0 %) johti henkilövahinkoihin ja 262 (46,0 %) johti omaisuusvahinkoihin. Mainittuina 
vuosina tasoristeysonnettomuuksissa kuoli 134 ja vammautui 369 henkilöä. Kaikista tasoris-
teysonnett.omuuksista 415 (72,8 %) oli sellaisia, joissa toisena osapuolena oli juna ja loput 
155 (27,2 %) olivat puhtaasti maantieliikenteen onnettomuuksia. 

Tarkasteltaessa onnettomuuskehitystä sellaisissa tasoristeyksissä, joihin oli vuosien 1968-75 
aikana asennettu turvalaite, voitiin todeta turvalaitteiden vähentaneen onnettomuuksia 
55-75 %. Tutkimuksessa todettiin myös, että puolipuomilaite oli vähentänyt onnettomuuksia 
hieman tehokkaammin kuin ääni- ja valovaroituslaite. 

Yhdestä turvalaitteesta aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat 10 vuodessa noin 320 000 
markkaa. Yhden tasoristeysonnettomuuden kustannuksiksi on arvioitu 160 000 mk. Näin 
ollen turvalaitteen avulla pitäisi voida säästää kymmenessä vuodessa vähintään kaksi on-
nettomuutta, jotta t.urvalaite tulisi taloudellisesti kannattavaksi. Jos turvalaitteella arvioi-
daan säästettävän 60 % onnettomuuksista, voidaan laskea, että kohteessa, johon turvalaite 
asennetaan, olisi pitänyt sattua vähintään yksi onnettomuus kolmessa vuodessa eli keski-
määrin 3,3 onnettomuutta 10 vuodessa, jotta turvalaitteen asentaminefl olisi taloudellisesti 

kannattavaa. 

Sellaisia turvalaitteettomia tasoristeyksiä, joissa on sattunut yli 3 onnettomuutta 10 vuo-
dessa, on maassamme tällä hetkellä vain kuusi kappaletta. Rakennet.tavien turvalaitteiden 
suurempaa määrää voidaan perustella sillä, että olosuhteiden muutokset saattavat tulevai-
suudessa aiheuttaa tasoristeysonnettomuuksien määrän lisääntymistä, mikäli ennaltaehkäi-
seviin toimenpiteisiin ei ryhdytä. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 	 Selvitys tie- ja liikenneteknillisistä liikenneturvallisuutta 
parantavista toimenpiteistä. TVH 2.358. Helsinki 1974 

1 Julkaisuaika : 	 1974 	Kieli 	suomi 	 Sivuja : 

Tiivistelmä 

Tasoristeysten lukumäärän vähentäminen 

- 	 tasoristeyksen poistaminen tiejärjestelyillä 
- 	 eritasoristeyksen rakentaminen 

Turvalai tteiden asentaminen tai parantaminen 

- 	 olemassa olevan valo- ja äänivaroituslaitoksen täydentäminen puolipuomilla 
- 	 valo- ja äänivaroituslaitoksen rakentaminen 
- 	 puolipuomilaitoksen (myös valo- ja äiinivaroituslaitteet) rakentaminen 
- 	 puolipuomilaitoksen rakentaminen (valo- ja äänivaroituslaittein) ja kaistan- 

jakojärjestelyt (estetään puolipuomin kiertäminen) 

Suuntauksen parantaminen 

- 	 tien pituuskaltevuuden loiventaminen 
- 	 näkemän parantaminen 
- 	 jyrkän kaarteen poistaminen 

Muita toimenpiteitä 

- 	 tasoristeyksen valaiseminen 
- 	 varoitusmerkkien näkyvyyden parantaminen 
- 	 paikallinen nopeusrajoitus 
- 	 pakollista pysähtymistä osoittava Ii ikennemerkki 

3. Korhosen mukaan asennettaessa pakollista pysähtymistä osoittava liikennemerkki risteys- 
merkillä varustettuun tasoristeykseen pienenee onnettomuusriski 60-80 prosenttiin. 3os 
vastaavasti asennetaan valo- ja äänimerkkilaitos, alenee onnettomuusriski 30-60 prosent tiir 
ja automaattisen puomin vaikutuksesta alenee onnettomuusvaara 10-20 prosenttiin. 

Kanden tai useamman raiteen tasoristeys on oleellisesti vaarallisempi kuin yhden raitee 
tasoristeys. Erään amerikkalaisen tutkimuksen mukaan kanden raiteen tasoristeys on 50 
vaarallisempi kuin yhden raiteen vastaavissa olosuhteissa. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. 	 Risto Kulmala, Seppo Vihonen. Stop-merkin vaikutukset liikenne- 
käyttäytymiseen ja -turvallisuuteen rautatien tasoristeyksissa. 
Liikenneturva. Helsinki 1984 

1 Julkaisuaika 	 1984 	Kieli 	suomi 	 Sivuja : 	7 ± 9 	1 
Tiivistelmä 

Stop-merkin vaikutuksia rautatien tasoristeyksissä selvitettiin ennen- ja jälkeen-tilanteissa. 
Viidellä tasoristeysalueella tarkkailt.iin ajonouvojen kuljett.ajien käyttäytymistä ennen stop-
merkkien asentamista sekä heti ja vuoden kuluttua stop-merkkien asentamisen jlkeen. 

Tasoristeyksen ylityksiä havainnoiti in yhteensä 1560. Kaksi havainnoijaa tallensi tiedot. 
havainnointilomakkeille. Tasoristeysr.ä lähestyvien ajoneuvojen nopeuksia mitattiin 60, 30 ja 
10 metrin etäisyydellä kiskoista. Lisäksi jokainen tasoristeyksen ylitys kuvattiin kuvanau-
hoitinlaitteiston avulla. 

Stop-merkkien asentamisen jälkeen pysähtyminen ennen t.asorist.eyksen ylitystä lisääntyi 
13 %:sta 59 %:iin. Ajoneuvojen nopeudet 10 metriä ennen tasoristeyst.ä pienenivät erittäin 
merkitsevästi. Sivuille katsominen ennen kiskojen ylit.yst.ä lisääntyi erittäin merkitsevästi. 
Samoin riskiylittäjien määrä väheni stop-merkkien asent.amisen jälkeen melkein merkitse-
västi. 

Tutkimukseen liittyi stop-merkin vaikutuksia käsittelevä kirjallisuustutkimus. 

Yhdysvalloissa on havaittu, että stop-merkkiä noudatetaan rautatien tasoristeyksissä erityi-
sen huonosti. 

Stop-merkkien vaikutuksista turvallisuuteen rautatien tasoristeyksissä on olemassa erittäin 
vähän käyttökelpoista tietoa, koska merkit on alunperin sijoitettu vaarallisiin risteyksiin. 
Turvallisuuslaitteiden vertailu on antanut siksi liian negatiivisen kuvan stop-merkin vai-
kutuksesta. 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan pienin onnettomuusaste oli kokopuomillisissa liittymissä 
(2,6) ja suurin stop-merkillisissä liittymissä (189). 

Yhdysvaltalaisten tutkimusten mukaan risteyksi in asennet.tavien turvallisuuslaitteiden suh-
teelliset onnettomuusluvut ovat seuraavat: 

tutkimus 1 	 tutkimus II 

ei (vain risteysmerkki) 	 1,00 	 1,00 
stop-merkki 	 0,58 	 0,38 
vilkkuvalo 	 0,20 	 0,31 
puomi 	 0,11 	 0,01 

Yllä olevan mukaan stop-merkit näyttäisivät vähentävän onnettomuusriskiä 40-60 %. 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

5. 	 Jukka Pöyry. Tienk5yttäjiin toiminta rautatien tasoristeyksissä. 
TKK. Otaniemi 1978 

1 Julkaisuaika 	 1970 	Kieli 	 suomi 	 1 Sivuja : 	64 - 10 1 
Tiivistelmä 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tienkäyttäjän käyttäytymistä ja asenteita rautatien 
tasoristeystä ylitettaessa. Tutkimukset suoritettiin paaasiassa taajarnayrnpiiristössä kolmessa 
valo- ja äänirnerkkilaittein seka puomein varustetussa tasoristeyksessä. Menetelmä oli 
tasoristeyksen ylittäjän nopeuksien ja päänliikkeiden rekisteröinti ja ylityksin jälkeinen 
haastattelu. 

Risteystä lähestyvien ajoneuvojen keskimääräinen nopeus vaihteli risteyksittäin sallitusta 
nopeudesta 48 %:sta 56 %:iin. Keskimääräinen lähestymisnopeus oli 7,6 m/s (27,4 km/h). 

Kuljettajien päänliikkeiden määrä vaihteli risteyksittäin. Keskimäärin kuljettajat tekivät 
päänliikkeitä 51,2 %:ssa molempiin suuntiin, 19,9 %:ssa toiseen suuntaan ja 28,9 %:ssa ei 
havaittu päänliikkeitä lainkaan. 

Varoitusaikojen havaittiin vaihtelevan 22 sekunnista 106 sekunti in. Tutkimuksen mukaan 
keskimääräisiä varoitus- ja kokonaishälytysaikoja tulisi lyhentää ja hajontaa pienentää. 

Turvalaitteiden ja liikennemerkkien havaitseminen on melko alhaista. Puomit havaitsi 
64,7 % ja valo- ja äänimerkkilaittet 74,7 kuljettajista. Liikennemerkkien havaitseminen 
vaihteli 45,5 %...58,7 °lo. 

Joka kolmas ilmoitti huonon näkemän aiheuttavan paljon epävarmuutta. 

Kuljettajien luottamus turvalaitteisiin oli suuri. Ajoneuvojen kuljettajista 76,5 % kannatti 
stop-merkin käyttöä puomittomassa tasoristeyksessä. 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

6. 
	 Emma-raportti 7. Käsikirja. Pohjoismaiden ministerineuvosto. 

Trondheim 

1 Julkaisuaika : 	 1982 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja 	 + 24 

Tiivistelmä 

Rautatien tasoristeykset voidaan varmistaa puomilla (koko- tai puolipuomi), ääni- ja valo- 

merkillä sekä portilla, jotka voivat olla autoinauttisia tui miehitettyjä. Portti voi lisäksi 
olla liikennepaikalta tai kuljettajien itsensä avattav. 

Suomalainen tutkimus, joka käsitti 800 t.asorist.eystii tuotti tulokseksi 55-75 %:n suuruisen 
onnettomuuksien vähenemisen. Puotipuomin vaikutus oli hieman suurempi kuin ääni- ja 
valomerkin. Suomalaisen analyysin mukaan olisi yksi unnet.tomuus keskiunäärin kolmessa 
vuodessa sopiva kriteeri toimenpiteen toteuttamiselle. 

Norjalaisen riskitutkimuksen mukaan tuottaa puomi alhaisimman onnettomuusasteen, ääni- 
ja valomerkein varustetet.uissa tasorist.eyksissä riski on 3-kertainen ja portilla varustetussa 
noin 5-kertainen verrattuna tavalliseen (puoli-)puorniin. 

Pskettäin päättynyt ruotsalainen tutkimus osoitti niinikään, että riski oli alhaisin, jos yli- 
käytävä oli varustettu puomilla, ääni- ja valomerkillä varustetussa sen sijaan riski oli 
lO-kertainen. Niissä tilanteissa, joissa käytettiin varoitus- tai stop-merkkiä, riski oli 40 
kertaa niin suuri kuin puomia käytettäessä. 

. 

. 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 
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7 	
TrafikksikkerhetshfldbOk. TransportkonomiSk institutt. Oslo. 

ss. 194-197 

Julkaisualka : 	 1982 Kieli 	: 
norj3 Sivuja 	: 

Tiivistelmä 

Pelkll 	rautatien tasoristeys -merkilli 	ei 	ole havaittu olevan 	vaikutusta risteyksen 	turva!- 

lisuuteen. Norjalaisen tutkimuksen mukaan eri turvalaitteiden 	vaikutus suhteelliseen onnet- 

tomuusriskiin on seuraava: 

- 	 ei 	turvalaitteita 1,0 

- 	 valovaroituslaite 0,6 
- 	 kokopuomi 0,3 

- 	 puolipuomi 0,2 

- 	 kokopuomi 0,1 

Frän 	ruotsalaisen 	tutkimuksen 	mukaan 	onnett.omuusriskit 	eri 	turvalaittein 	varustet.uissa 

rautat.ien 	tasoristeyksiss 	olivat seuraavat: 

- 	 kokopuomi 1 

- 	 puolipuomi 2 

- 	 valo- ja/tai 	äänisignaali 20 

- 	 vain liikennemerkki 70 

Norjassa 	tehdyn 	tutkimuksen 	mukaan 	puolipuomilaite on 	vähentänyt 	onnettomuuSmäärää 

70 %:!la. 

Yhdysvaltalaisen 	ennen/jälkeen-tutkimuksen mukaan 	puomilaite 	vähensi 	onnettomuuksia 

keskimäärin 	69 	%. 	Suurin 	vähennys 	tapahtui tasoristeyksisSä, 	joissa 	ennen-tilanteessa 	oli 

vain 	varoituskyltti. 

. 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

Olyckor i plankorsning mellan vg och järnväg. Transport-
forskningsdelegation. TGDS 1981:4. Tukholma 1984 

Julkalsuaika 
	

1981 	1 Kieli : 	ruotsi 
	

Sivuja : 	55 + 11 

Tiivistelmä 

Tutkimus käsitti 489 onnettomuutta tasoristeyksissä. Siinä tutkittiin viiden eri suojalaitteen 
- t.äyspuomi, puolipuomi, valo- ja ääniineikinuritolaitteet, tasoliittymämerkki sellaisenaan 
tai pakollisen pysähtymismerkin kanssa - vaikutusta. 

Näkemäolosuhteiden vaikutus näytti olevan merkittävä tasoristeyksissä, joissa on ääni- tai 
valomerkinantolaite yhdessä varoitusmerkin kanssa. 

Useissa tasoristeyksissä tie ja rautatie kulkivat samansuuntaisina lähestyttäessä tasoliitty-
mää. Tämäntyyppisissä tasoristeyksissä näytti onnettornuusalttius olevan noin 7 kertaa 
suurempi kuin tapauksissa, joissa ajoneuvot tulevat vastakkaisista suunnist.a. Pääosa näistä 
tasoristeyksistä oli varustettu valo- ja äänisignaaleilla. 

Tasoristeyksissä, joissa oli täys- tai puolipuomi, törmäykset junan kanssa ajoneuvon ollessa 
pysähtynyt olivat ennakoitua suuremmat. 

Ajoneuvon kuljettajien nuorimman ryhmän (alle 18-vuotiaat, pääasiassa moponkuljettajat) 
osuus oli suurempi kuin oletettu. 

Onnettomuusriski tasoristeyksissä vaihteli suuresti riippuen suojalaitteen tyypistä. Onnetto-
muudet voidaan onnettomuusasteen perusteella luokitella kolmeen eri ryhmään: 

- 	 tasoristeyksissä, joissa oli täys- tai puolipuomi, onnettomuusriski oli alhaisin 

- 	 ääni- ja valomerkinantolaitteella varustetussa tasoliittymässä onnetotmuusaste 
oli noin 10 kertaa korkeampi kuin täys- tai puolipuomilla varustetuissa taso-
ris te yksissä 

- 	 tasoristeyksissä, joissa oli varoitus:nerkki (tavallinen tai pakollisella pysähtymi- 
seUä varustettu), onnettomuusaste oli korkein, noin 4 kertaa suurempi kuin 
ääni- ja valomerkinantolaitteeLla varustetuissa tasoristeyksissä 

Tasoristeyksissä, joissa ei ollut suojalaitteita, ei onnettomuusastetta voitu arvioida. 

Pyrittäessä parantamaan tasoristeysten turvallisuutta tulisi seuraavat asiat ottaa huo-
mioon: 

- 	 tasoristeysten lukumäärän vähentäminen 

- 	 tehostettu tiedottaminen tienkäyttäjille tasoristeyksien vaarallisuudesta 

. 
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24. 
LIUKKAUDEN TORJUNTA 
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Liukkauden to1Jnta 

Jääkelin riski on keskimäärin 20—kertainen, sohjokclin lO—ker-
tainen ja lumikelin 2—kertaincn kuivan kelin riskiin verrattuna. 

Suomessa talvikelillä tapahtuneiden onnettomuuksien osuus 
kaikista onnettomuuksista on lähes 40 %. 

Talviajo on ongelma erityisesti päätievcrkolla. Vakavia ohitus— ja 
kohtaamisonnettomuuksia tapahtuu pääteillä talvikeleillä luku-
määräisesti enemmän kuin kesäkeleilla. 

Talvi— ja kesäajan onncttomuudct kasautuvat eri kohtiin. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Suomen oloissa on arvioitu onnettomuuksien kokonaismäärän 
vähenevän 20 %, jos talvikelit poistuisivat kokonaan. Ruotsissa 
tchdyssä tutkimuksessa todetaan, että jos loka—huhtikuun välisenä 
aikana olisi kcsäkeli, onnettomuuksien niäärä tuona aikana vähe-
nisi 40 %. 

Huono keli, cpäedullincn sää ja huono valaistus muodostavat yh-
dessä riskialtteimmat olosuhteet. Erityisen vaarallista on märän 
tienpinnan nopea jäätymincn. 

Liukkaudcntorjunnalla saadaan suurin onnettomuuksien vähenty-
mincn, jOS liukkautta torjutaan siellä, missä Sitä esiintyy harvim-
min. 

• 	 Suomalaisen tutkimuksen mukaan suolaus pierlentaa onnct- 
tomuusriskiä keskimäärin 50 %. Hickoituksen vaikutus onnet- 
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tomuusriskiä picncntävänä tekijänä ei ole merkitsevä, vaikka sillä 
on merkityksensä liikenteen sujuvuuden turvaajana alcmpiluok-
kaisilla teillä. 

Toisen suomalaisen tutkimuksen mukaan suolauksen lisääminen 
nykytilanteesta ei yleensä enää ole kannattavaa. 

Suolauksen lisäämistä voimakkaampi vaikutus olisi Etelä- ja 
Länsi-Suomen tiepiireissä suolaukscn aikaistamisella, jos suolaus 
kyetään aloittamaan keskimäärin 50 % nykykäytäntöä aikaisem-
min cli 1,25 - 2 tunnin kuluessa kclin muuttumisesta jääkcliksi. 

Talvikunnossapidol la voidaan vaikuttaa myös kevyen liikenteen 
onncttomuuksiin pitämällä kevycllc liikenteen tarkoitetut väylät 
aina kulkukclpoisina. Muuten kevyt liikenne siirtyy ajoradal le. 
Sohjon poiston nopeuttaminen on kannattavaa koko maassa. 

Erityisen tärkeää liikenneturvallisuuden kannalta on kehittää 
toimenpiteiden oikea-aikaisuutta sekä toimenpiteiden tasaisuutta 
tien pituussuunnassa. 

. 

. 

. 
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G KUNNOSSAPITO 

24. 
LIUKKAUDEN TORJUNTA 

ONGELMAN KUVAUS 

Tilastojen mukaan talvikelillä tapahtuneiden onnettomuuksien 
osuus on vuosina 1978-81 kasvanut yleisillä teillä koko maassa. 
Esimerkiksi kaikkien talvikelionnettomuuksien osuus kasvoi 
mainittuna aikana koko maassa 33 prosentista 42 prosenttiin. 
Kehitys on samankaltainen myös vammoihin ja kuolemaan joh-
taneissa onnettomuuksissa. Eroja on eri piirien välillä. 

Noin kolmannes henkilövahinko-onnettomuuksista tapahtuu tai-
vikeleillä /9/. Näistä onnettomuuksista noin 60 % keskittyy 
päätieverkolle, jonka osuus koko tieverkon pituudesta on vajaat 
15 %. Koko tieverkon liikennesuoritteesta noin puolet kohdistuu 
päätieverkolle. Lisäksi nimenomaan vakavia ohitus- ja koh-
taamisonnettomuuksia tapahtuu pääteillä talvikeleillä lukumääräi-
sesti enemmän kuin kesäkeleillä /9/. Talvi- ja kesäajan onnet-
tomuudet kasautuvat eri kohtiin /10/. 

Liikenneonnettomuuksien tutkij alautakunnat ovat selvittäneet 
kuolemaan johtaineiden liikenneonnettomuuksien välittömiä- ja 
taustasyitä. Tutkimusraportin /6/ mukaan keli ja kunnossapidon 
puute oli välittömänä syynä 4 %:ssa vuosina 1980-81 tutkituista 
onnettomuuksista. Taustasyinä keli, luminen tai jäinen tienpinta 
sekä myös kunnossapidon puute olivat 15 %:ssa onnettomuuksis-
ta. 

. 	 TVH:ssa tehdyn laskelman /7/ mukaan onnettomuuksien koko- 
naismäärä vähenisi 20 - 30 %, jos talvikelit voitaisiin kokonaan 
poistaa. Henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia voitaisiin 
samalla tavalla vähentää 20 - 25 %. Ruotsissa tehdyssä tut-
kimuksessa todetaan, että jos loka-huhtikuun välisenä aikana olisi 
kesäkeli, onnettomuuksien määrä tuona aikana vähenisi 40 % 
/15/. Suurin vähenemä olisi olosuhteissa, joissa esiintyy sadetta 
vuorokauden keskilämpötilan ollessa n. 0°C /16/. Vuositasolla 
vähenemä Ruotsissa olisi 20 % /17/. 

Eri keleillä tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien 
piireittäisestä ja tieluokittaisesta jakautumisesta ei voida tehdä 
pitkälle meneviä johtopäätöksiä erilaisten vaikuttavien tekijöiden 
määrän vuoksi /8/. Talvella on onnettomuusaste joka tapauksessa 
suurempi kuin kesällä. Piirin tiemestaripiirien onnettomuusasteet 
voivat erota toisistaan huomattavasti heijastaen olosuhde-eroja, 
mutta myös kunnossapidon eroja /9/. . 
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VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Huono keli, epäedullinen sää ja huono valaistus muodostavat yh-
dessä riskialtteimmat olosuhteet /5/. Erityisen vaarallista on 
märän tienpinnan nopea jäätyminen /14/. Liukkaan kelin onnet-
tomuuksien huippu sattuu yleensä kello 6.00 - 9.00 välille. 
Alkutalvesta tapahtuu runsaasti hukkaan kelin onnettomuuksia. 

Jääkehin riski on 20-kertainen, sohjokelin lO-kertainen ja lumi-
kehin 2-kertainen kuivan kelin riskiin verrattuna. 

Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan /10/ jää- ja lumikelin 
onnettomuusriski on pienin siellä, missä nämä kelit Ovat yleisim-
piä eli Pohjois-Ruotsissa. Sitä vastoin Etelä-Ruotsissa jää- ja 
lumikelien onnettomuusriski on huomattavasti suurempi ollen niin 
päivänvalossa kuin pimeählä 5-kertainen maan pohjoisosiin 
verrattuna. Tutkimuksessa /10/ todetaan edelleen, että Pohjois- 
Ruotsissa talvikelien onnettomuusaste on 2 - 3 kertaa suurempi 
talvikeleillä verrattuna kesäkeleihin. 

Liukkauden toijuntaa koskevat pohjoismaiset tutkimukset ovat 
varovaisia kannanotoissaan. Tutkimukset lähtevät sen hetkisestä 
tilanteesta ja tarkastelevat ko. maan kunnossapidon tason paran-
tamisen vaikutuksia. Toinen lähtökohta on tutkia nykyisen kun-
nossapidon tuomaa turvalhisuusvaikutusta. Taulukossa 1. on 
yhteenveto eräiden talvikunnossapitoa koskevien tutkimusten 
tuloksista täydennettynä TVH:n kunnossapitotoimiston tiedoilla 
tienpinnan kitkasta. 

Suomalaisen tutkimuksen mukaan suolaus pienentää onnet- 
tomuusrjskiä keskimäärin 50 %. Hiekoituksen vaikutus onnet- 
tomuusriskiä pienentävänä tekijänä ei ole merkitsevä, vaikka sillä 

•  on merkityksensä liikenteen sujuvuuden turvaajana alempiluok-
kaisilla teillä /2/ 

Toisen suomalaisen tutkimuksen mukaan suolauksen lisääminen 
talvikautena 1982 - 83 olisi kannattanut ainoastaan Uudenmaan 
tiepiirissä. 

Muissa tiepiireissä onnettomuuskustannukset olisivat joko kas-
vaneet tai niissä syntyneet säästöt (Turun, Hämeen ja Kymen 
piiri) eivät olisi kattaneet suolauksen lisäkustannuksia. Em. 
piireissä suolauksen jälkeisen sohjon poistaminen olisi tutkimuk-
sen mukaan ainoa taloudellisesti käyttökelpoinen keino vähentää 
onnettomuuslukumäärjä /3/. 

Tutkimuksen mukaan suolauksen lisäämistä voimakkaampi vai- 
kutus olisi samoissa tiepiireissä suolauksen aikaistamisella, jos 
suolaus kyetään aloittamaan keskimäärin 50 % nykykäytäntöä . 
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aikaisemmin eli 1,25 - 2 tunnin kuluessa kelin muuttumisesta 
jääkeliksi /3/. 

Taulukko 1. 	 Eräiden talvikunnossapitotoimenpiteiden vaiku- 
tuksia liikenneturvallisuuteen 

Toimenpide 	 Vaikutus 
Tien pinnan. 	 Onnettomuudet . 	kitka 

0,2 - 0,4 	 Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan 
onnettomuudet vähenevät 30 - 40 
% » /20/, mutta hiekoitus voi myös 
vähentää kitkaa /21/. 

0,5 - 0,6 	 Noijalaisen tutkimuksen /22/ mukaan 
on perusteita olettaa, että onnet-
tomuudet vähenevät. 

Liukkauden torjunta 
- hiekoitus 

- suolaus 

. 

. 

Ruotsalaisten tutkimusten mukaan 
- onn.määrä voi muuttua + 3.. .6 % 1) 

/20/ 
- onn.aste suolaamattomalla, pal-
jaalla tiellä on 1,5 - 2,0-kertainen 
suolattuun verrattuna /16/ 
- suolaus ei vaikuta talviajan onnet-
tomuuksien kokonaismäärään 
- suolaamattomalla tiellä kitka-arvot 
keskimäärin 0,2 yksikköä pienemmät 
kuin suolatulla tiellä. Ei vaikutusta 
onn.määriin. Suoritetussa kyselvssä 
ammattiautoilijoiden enemmistö 
vastusti suolaamattomia teitä /11/. 

uraus 0,1 - 0,2 	 Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan 
turvallisuusvaikutuksia ei tunneta 
/20/ 

Suomalaisten tutkimusten mukaan 
- vaikuttaa kcstopäällystetyillä teillä 
turvallisuuteen /18/ 
- vähentäminen lisää lumikelien 
onnettomuuksia /19/ 

1) 	Jos toimenpidettä lisätään nykytasoon nähden niin paljon, että sen mak- 
simaalisct vaikutusmandollisuudet tulevat hyödvnnettvä. 
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Talvikunnossapidolta voidaan vaikuttaa myös kevyen liikenteen 
onnettomuuksiin pitämällä kevyelle liikenteelle tarkoitetut väylät 
aina kulkukelpoisina. Muuten kevyt liikenne siirtyy ajoradalle. 

Ruotsalaisen selvityksen mukaan hukkaan kelin tapaturrnien 
sairaa—lapäivistä jalankulkijana vammautuneiden sairaalapäivät 
muodostivat 70 %. 

Erityisen tärkeää liikenneturvalhisuuden kannalta on kehittää 
toimenpiteiden oikea—aikaisuutta sekä toimenpiteiden tasaisuutta 
tien pituussuunnassa /2, 3/. 

[IJ 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1 	 Underlag för driftplanerinyen. 3. Effekter. Service- och underh1Istgörder. 

Statens väyverk. P017 

Julkaisuaika : 	 1903 	Kieli : 	ruotsi 	 Sivuja : 	103 

Tiivistelmä 

Ajoradalla oleva lumi heikent0ä liikenneturvallisuutta, pienentää ajonopeuksia ja kasvattaa 

ujokuslannuksia. 5 cm paksu lurriikerros lisiia onL1Louuksia arviolta 50 - luo 	. Ajo- 

kustannukset lisäantyvät kuitenkin arviolta voin 0 	5 'u, kun ajonopeudet laskevat. 

Lumisateen aikana jalankulkijaonnettoinuuksio sattuu i(J-15-kertaisesti rriuuhun aikaan ver-

rattuna. 

Suolauksen vaikutukset liikenneturvallisuuteen ovat epavurmat. Arvioitu muutos onnetto-

rnuusmäärissä on -15...+5 %. Nopeudet kusvuvat suolouksen johdosta 0...15 U/0• Suola ai-

heuttaa vaurioita silloille. 

Hiekoitus kasvattaa tien kitkakerrointa Ci, 1 yksikköä. Vaikutus kestää n. 300 ajoneuvcn 
ylitystä. 1-liekoitus vähentää onnettomuuksia ICJ...2U Yo. 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. 	Ojajärvi M., Talvikelien onnettomuusriskit, TVH, liikennetoimisto. Helsinki 

Julkaisii'aika 
	 Kieli 

	
Sivuja 

Tiivfrtclmä 
1\itkimus käsitteli talvikeim ja hikenneonnettomuuksien vahsia suhteita. 

Tutkimuksessa on käytetty kahta talvikaudelta 1982 - 83 hankittua aineistoa. Toiset onnet-
tomuustiedot ovat peräisin tie- ja vesirakennushallituksen onnettomuusrekisteristä,. joka 
käsittää poliisin tienpitäjälle ilmoittamat liikenneonnettomuudet. Toisena lähtöaineistona on 
ollut kunnossapidon laatutasotutkimus. 

Tiepiirin keskimääräinen onnettomuusriski kuivan kelin riskiin verrattuna oli seuraavan taulu-
kon mukainen. 

Keli 
Tielaji Märkä 	Lumi 	Sohjo 	Jää 	Suola 

Päätiet 2,3 	2,8 	12 	20 	11 
Muut yl tiet 2,5 	2,1 	9,1 	147,0 

Kuivan kelin onnettomuusriski oli keskimäärin 0,26 onn/milj.ajokm. Märän ja lumisen kelin 
onnettomuusriskit olivat hyvin lähellä toisiaan, suuruudeltaan 2,3 ja 2,4 kertaa kuivan kelin 
riski. Suurin vaikutus riskiin oli jäisellä ja sohjokelillä. 

Pääteiden onnettomuusriski oli keskimäärin suurempi kuin muiden yleisten teiden riski, kun 
vertailukohteena oli keli. Liukkaudentoiunnan (suolauksen ja heikoituksen) mukaan lasketut 
pääteiden ja muiden yleisten teiden onnettomuusriskit eivät eronneet merkitsevästi toisistaan. 

Suolaus pienentää onnettomuusriskiä keskimäärin 50 %. Hiekotuksen vaikutus onnettomuus- 
riskiä pienentävänä tekijänä ei ole merkitsevä, vaikka sillä on merkityksensä liikenteen 
sujuvuuden turvaajana alempiluokkaisilla teillä. 

Selvityksessä todettiin, että jääkelin riski vaihteli hyvin johdonmukaisesti sen mukaan, kuinka 
suuri osuus talviajan liikennesuoritteesta ajettiin jääkelillä. Mitä pienempi osuus, sitä suurem-
pi riski. Riski kasvoi hyvin jyrkästi jääkelisuoriteosuuden pienentyessä. Muiden kuin jääkelien 
osalta on huomattava, että niissä riski oli riippumaton suoriteosuudesta. 

Tieliikenteen onnettomuusriskiin voidaan talvella vaikuttaa tehokkaimmin ajoittainalla liuk-
kaudentorjunta oikein ja suuntaamalla se oikeisiin kohteisiin. Suolauksen jälkeisen sohjokelin 
nopea poisto on tärkeää. 

Sorateiden paällystämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen 

VTT' selvitti TVH:n toimeksiannosta soratien päällystämisen vaikutusta liikenneturval-
lisuuteen. Tutkimus tehtiin ennen -jälkeen -tutkimuksena, jossa kevytpäällysteellä vuosina 
1976 - 1980 päällystettyjen sorateiden turvallisuutta verrattiin niiden turvallisuuteen ennen 
päällystämistä. Tutkimuksen vertailuaineistona olivat koeteitä mandollisimman paljon muis-
tuttavat soratiet. (VTT:n tutkimusselostus 419 1984) 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

	

2. 	Ojajrvi M., Talvikelien onnettomuusriskit, TVH, 
liikennetoimisto. Helsinki 

1 Jutkaisuaika : 	 1985 	Kieli : suomi 	- 	 t9 

Onncttomuusastc teillä, joilla ci päällystämiscn yhteydessä tehty muita ticnparannustoimcn-
piteitä, kasvoi päällystämiscn scuraukscna 14 % tutkimusaineistossa keskimäärin. 

OnnettomuuStyypeiStä päällystämincn vähcnsi kohtaamisonncttomuuksia ja lisäksi eläinonnet-
tomuuksia. Myös yksittäisonnettomuudet, jotka olivat yleisin onnettomuustyyppi, lisääntyivät 
hieman. Ennen päällystämistä yksittäisonncttomuuksista 35 % johti hcnkilövahinkoon pääl-
lystämisen jälkeen 52 %. 

Ruotsalainen "kokeilu suolaaniattornilla teillä" 

VTI selvitti vuosien 1980 - 83 aikana toteutetun kokeilun vaikutuksia (raportti 282/1988). 
Kokeilu keskeytettiin Ruotsin ticlaitoksen toimesta suunniteltua aikaisemmin kohonneiden 
onnettomuusmääriefl ja kuljetusalan vastustavien mielipiteiden johdosta. Kokeilu toteutettiin 
Ostergötiandissa (Tukholmasta 100 - 200 km lounaaseen olevassa maakunnassa). 

Tutkimuksessa todettiin, että 

	

- 	autoilijat ajoivat suunnilleen samoilla nopeuksilla sekä suolaamattomilla että 
suolatuilla teillä. 

	

- 	tasaisilla ja suorilla tieosuuksilla poliisin raportoimien onnettomuuksien määrä oli 
27 % ja mäkisillä teillä 53 % suurempi suolaamattomilla teillä kuin suolatuilla 
vertailuteillä. 

Raportissa todettiin aikaisempien tutkimusten yhteenvetona, että liukkaudentorjunnalla saa-
daan suurin onnettomuuksien vähentyminen, jos liukkautta tozutaan siellä, missä se on 
harvimmin esiintyvä. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 	Insinööritoimisto Pentti Polvinen Ky, Talvisuolaus ja liikenneturvallisuus, 
TVH, liikennetoimisto, Helsinki 

1 Juikaistfaika :1988 	 Kieli 	suomi 	 1 Sivuja 	18 

Tiivis te mä 

Tutkimuksessa on selvitetty liukkaudentorjunnan vaikutusta jääkelin liikenneonnettomuusris-
kun ja onnettomuuslukumääriin. Selvitys on kohdistettu pääteihin ja suolaukseen niiden 
varsinaisena liukkaudentorjuntakeinona. 

Selvitys nojautuu kandelta talvikaudelta 1982 - 83 ja 1984 - 85 koottuun havaintoaineistoon 
sekä samojen talvikausien liikenneonnettomuustilastoihin. 

Suolauksen vaikutus onnettomuuslukumääriin oli odotettua pienempi. Uudenmaan tiepiiriä 
lukuunottamatta 20 % muutos suolauksen laaj uudessa vaikutti talven aikana 1 - 2 onnet-
tomuudella niiden kokonaislukumääriin, jotka vaihtelivat välillä 90 - 180. 

Kustannuslaskelmat osoittivat, että suolauksen lisääminen 1,2-kertaiseksi nykyiseen verrat-
tuna olisi ollut kannattavaa Uudenmaan tiepiirissä talvikautena 1982 - 83. Muissa tiepiireissä 
onnettomuuskustannukset olisivat joko kasvaneet tai niissä syntyneet säästöt (Turun, Hämeen 
ja Kymen piiri) eivät olisi kattaneet suolauksen lisäkustannuksia. 

Suolauksen lisäämistä voimakkaampi vaikutus oli samoissa tiepiireissä suolauksen aikais-
tamisella, jos suolaus kyetään aloittamaan keskimäärin 50 % nykykäytäntöä aikaisemmin eli 
1,25 - 2 tunnin kuluessa kelin muuttumisesta jääkeliksi. 

Tutkimustulosten katsottiin puoltavan Uudenmaan tiepiirissä tehokasta, nykyisen laajuista tai 
sitä laajempaa suolausta. Suolauksen aikaistaminen parantaa täällä tulosta ratkaisevasti. 
Muualla maassa suolauksen jälkeisen sohjon poistaminen olisi tutkimuksen mukaan ainoa 
taloudellisesti käyttökelpoinen keino vähentää onnettomuuslukumääriä. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. 	Ojajärvi, M., Liikenneturvallisuus ja kunnossapito, TVH, liikennetoimisto, 
12.7.1988. Julkaisematon 

1 Julkaisi.faika 	 Kieli :suomj 	 Sivuja : 16 

Tiivistelmä 
Talvikeleillä tapahtuu talvesta riippuen 35 - 40 % vuoden onnettomuuksista. Eniten kuolleita 
vaativan onnettomuustyypin, kohtaamisonnettomuuksien yhteydessä vuosina 1986 ja 1987 
talvikeleillä tapahtuneiden onnettomuuksien osuus oli noin 60 %. 

Esitelmässä on referoitu eräitä päällystettä ja liikenneturvallisuutta koskevaa tutkimuksia. 

Kestopäällysteen kuluneisuuden vaikutus liikenneonnettomuuksiin 

VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan (VTT,1983) päällysteen kuluneisuus vähentää henkilö-
vahinko-onnettomuuksien määrää. 

Märällä kelillä onnettomuusaste kuluneimmilla päällysteillä on ainakin kolminkertainen hyvä-
kuntoiseen päällysteeseen verrattuna. Onnettomuusasteen ja päällysteen kunnon välistä riip-
puvuutta lumisella, sohjoisella tai jäisellä kelillä ei tutkimusaineistosta voitu selvittää. 

Tutkimuksen perusteella päätettiin mm., että: 

- 	nopeuksia uudella päällysteellä pitäisi hillitä käyttämällä nykyistä rohkeammin 
uudelleenpäällystämisen jälkeen matalampaa nopeusrajoitusta päällysteen kar-
heutumiseen saakka 

- 	uudelleenpäällystämisen väli pitäisi saada pitemmäksi. Tässä mielessä kestäväm- 
mät päällysteet edistäisivät myös liikenneturvallisuutta. Samaan suuntaan vaikut-
taisi unen muodostumista vähentävän ajotavan yleistyminen. Uudel-
leenpäällystämisen välin piteneminen vähentäisi välittömästi päällystämisen jälkeen 
olevaa vaarallisinta jaksoa päällysteen iässä. 

Tutkimuksen mukaan valta- ja kantateiden päällysteiden pitäminen sellaisessa kunnossa, että 
uransyvyys ei kasvaisi suuremmaksi kuin 15 - 20 mm, vähentäisi märän kelin henkilövahin-
ko-onnettomuuksia arvion mukaan 35 - 45:Ilä vuodessa ja hukkaan talvikehin onnettomuuk-
sia vastaavasti 20 - 60:lla. Samanaikaisesti paljaalla ja kuivalla päällysteehlä tapahtuvien 
onnettomuuksien lukumäärä kuitenkin kasvaisi 95 - 135:hlä. 
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Kulunut päällyste hidastaa nopeutta, heikentää ajomukavuutta ja 
lisää ajoneuvokustannuksia. 

Liikenneturvallisuuden kannalta tyypillisiä urautunceseen päällys-
tccsecn liittyviä ongelmia ovat märällä tai poikkeuksellisen 
liukkaalla kelil lä tapahtuvat suistumiset. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Ticn kunnon mcrkitys vaihtelee vuodenajasta ja säästä riippuen. 

S 	 Päällysteen ikääntymincn, tienpinnan epätasaisuus ja ajourat 
lisäävät onncttomuusriskiä talvella poikkeuksellisen liukkailla 
kcicillä ja sateisella säällä, mutta tienpinnan ollessa kuiva liiken-
neturvallisuus jopa paranee. 

S Koko vuodcn onnettomuusmäärä huomioon ottaen kuluncclla 
päällystccllä sattuu hiukan vähemmän onnettomuuksia kuin 
uudclla päällystccllä. 

KUSTANNUKSET 

Päällystccn kesähoito maksaa päällystctyypistä riippuen 1.000 - 
2.6()() mk/km. Talvihoidon kustannukset ovat 2.400 - 6.900 
mk/km. 

Päällystccn kunnostus maksaa sora- ja öljysorateillä 3.900 - 
5.500 mk/km ja kcstopäällystctyillä teillä 22.000 mk/km. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1. 	 Kestopäallysteen uusimisen vaikutus liikenneti ia1lisuuteen. TVH 741985. 

Helsinki. 

1 Julkaisuaika : 	 198Z 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	17 

Tiivistelmä 

Urautuneiden ja vaurioituneiden paällysteiden ohtetaan lisaävan onnettomuusriskia ja myos 
onnettomuuksien määraä. VerLuilernalla onneLtomuuskehitystä uudelleenpäällystämisen jäl-
keiseen tilanteeseen, jolloin tien päällystcessä ei ole vaurioita, selvitettiin rninkalaisia 
turvallisuusvaikutuksia päällysteiden parantamisella on. Tutkimus tehtiin ennen - jalkeen-
selvityksenä käyttäen hyväksi myös veriailuaineistoa mandollisten muiden muutosten vaiku-
tusten poistamiseksi. Onnettomuuksia ja toimenpiteitä koskeva tutkimusaineisto käsittaa 
vuodet 1971 - 1976. Päällystys- eli tutkimuskohteita oli 141 ja vertailukohteita 144 kap-
paleita. Kohteiden yhteenlasketut pituudet olivat 1938 ja vastaavasti 1799 kilometria. 
Päallystyskohteissa tapahtui yhteensä 996 ja vertailukohteissa 759 onnettomuutta. 

Tutkimuksessa vertailtiin kohteiden onnettomuusrnäiiriä uudelleenpäällystysvuotta edeltänee-
nä ja seuranneena vuonna. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään miten uudelleenpäällystys 
vaikuttaa liikenneturvallisuuteen erityisesti eri keleillä ja valaistusolosuhteissa. Tutki-
muksessa selvitettiin myös, onko paällystämisellä erilaisia vaikutuksia eri onnettomuustyyp-
peihin. Aineistoa analysoitiin "ennen-jälkeen" menetelmällä käyttäen hyväksi tilastollista 
GLIM-tietokoneohjelmistoa. 

Tutkimuksen mukaan päällystämisvuotta seuranneena vuonna tapahtui onnettomuuski a run-
sas kandeksan prosenttia vähemmän kuin päzillystämisvuotta edeltäneenä vuonna. Vaikka 

tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä, osoittaa se kuitenkin mitä suuruusluokkaa vaikutuk-
set turvallisuuteen ovat. Ruotsalaisissa vastaavissa tutkimuksissa on päädytty lähes saman 
suuruisiin tuloksiin. Muita toimenpiteestä aiheutuvia vaikutuksia näyttävät tutkimuksen 
mukaan olevan suistumisten yleistyminen pirneällä, valaisemattomilla teillä ja yhteenajojen 
väheneminen hyvissä keliolosuhteissa. 

Tilastollisten tarkastelujen mukaan päällystämisvuoden jälkeisenä vuonna onnettomuusriski 
on pimeällä, paljaalla kuivalla kelillä selvästi suurempi verrattuna päällystämisvuotta edel-
täneeseen vuoteen. Valoisaan aikaan oni'tettomuusriski näyttää sen sijaan pienenevän toi-
menpiteen toteuttamisen jälkeen. Tulosten mukaan näyttää myös siltä, että yhteenajojen 
määrä vähenisi liukkailla talvikeleiliä. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. 	 Soratien päällystämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tutkimuselostus 419. 
VTT Tie- ja liikennelaboratorio. Espoo. 

1 Julkaisualka 	 1984 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja : 	35 

Tiivistelmä 

Tutkimuksessa selvitettiin sorateiden päällystarnisen vaikutusta liikenneonnettomuuksiin tie- 
ja vesirakennushallituksen käyttäosaston Ii ikennetoimislon toimeksiannosta. Tutkimus tehtiin 
ns. ennen-jälkeen-tutkimuksena, jossa kevytpaällysteellä vuosina 1976 - 198U päällyslettyjen 
sorateiden turvallisuutta verrattiin niiden turvallisuuteen ennen päallystämista. Tutkimuksen 
vertailuaineistona olivat koeteitä mandollisimman paljon muistuttavat soratiet. 

Onnettomuusaste teillä, joilla ei päällystärnisen yhteydessä tehty muita tienparannustoi-
menpiteitä, kasvoi päällystämisen seurauksena 14 % tutkimusaineistossa keskimäärin. Jos 
liikennemäärä pysyy muuttumattomana, soratien päällystämisen kevytpäällysteellä voidaan 
siis odottaa tuovan mukanaan tämän suuruisen onnettomuusmäärän kasvun. Jos tie on 
hyvin kaarteinen tai mäkinen, onnettomuuksien lukumäärän kasvu on ilmeisesti vielä edellä 
mainittua suurempi. 

Onnettomuustyypeistä päallystäminen vähensi kohtaamisonnettomuuksia sekä lisäsi eläinon-
nettomuuksia. Myös yksittäisonnettomuudet, jotka olivat yleisin onnettomuustyyppi, lisään-
tyivät hieman. Päällystäminen lisäsi yksittäisonnettomuuksien vakavuusastetta. Ennen päät-
lystämistä yksittäisonnettomuuksista 35 % johti henkilövahinkoon, päällystämisen jälkeen 52 
U/ Muiden onnettomuuksien vakavuuteen päällystämisellä ei ollut mainittavaa vaikutusta. 
Kolmessa päällystyskohteessa tehdyissä mittauksissa todettiin päällystämisen selvästi nos-
taneen ajonopeuksia. Ajonopeuksien kasvu lienee tärkeimpiä syistä siihen, että soratien 
päällystäminen usein johtaa turvallisuuden huononemiseen. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. 	 Kestopäällysteen 	kuluneisuuden vaikutus liikenneonnettomuuksiin. VTT Tie- ja 
ii ikennelaboratorio. Tutki musselostus 391. Espoo. 

Julkaisuaika : 	 195) 	Kieli 	suomi 	 Sivuja 	55 

Tiivistelmä 

Kestopäällysteen kuluneisuuden vaikutusta liikenneturvallisuuteen tutkittiin kaksikaistaisilla 
valta- ja kantateillä. Valillisenä kuluneisuuden mittana käytetiin päallystämisen jälkeen 
tiellä kulkeneiden ajoneuvojen lukumaarää. Turvallisuuden mittana oli onnettomuusaste. 

Kaikkien henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusaste päasääntöisesti pieneni päällys- 
teen kuluneisuuden kasvaessa. Suurimmillaan orinettomuusaste oli uusilla päällysteillä. 
Tamän otaksutaan johtuvan siitä, että kuljettajat ajavat urautuneilla ja kuluneilla päallys-
teillä hitaammin ja varovaisemmin kuin hyväkuntoisilla päällysteillä. Hyvissä keliolosuhteis-
sa ajotavan muutoksesta seuraava onnettomuusriskin aleneminen on ilmeisesti suurempi 
kuin urautumisesta välittömästi seuraava riskin kasvu. Ajotavan ja päällysteen kuluneisuu-
den välistä riippuvuutta ei kuitenkaan ole voitu kenttähavaintojen puuttuessa varmentaa. 

Märällä kelillä onnettomuusaste kuluneimmilla päallysteillä on ilmeisesti ainakin kolminker-
tainen hyväkuntoiseen päällysteeseen verrattuna. Onnettomuusasteen ja päällysteen kunnon 
välistä riippuvuutta lumisella, sohjoisella tai jäisellä kelillä ei tutkimusaneistosta voitu 
cIii fln iiitpnkn nIm viii. pttä syvät urat lisäävät onnettomuusriskiä liuk-
kailla talvikeleillä. 

Jos valta- ja kantateiden päällysteet pidettäisiin sellaisessa kunnossa, että uransyvyys ei 
kasvaisi suuremmaksi kuin 1 - 20 mm, märän kelin henkilövahinko-onnettomuudet väheni-
sivät arvion mukaan 35 - 45:llä vuodessa ja hukkaan tahvikelin onnettomuudet vastaavasti 
25 - 61J:llä. Samanaikaisesti paljaalla ja kuivalla päällysteellä tapahtuvien onnettomuuksien 
lukumäärä kuitenkin kasvaisi 95 - 135:hlä. Kaikkien henkjlövahinko-onnettomuuksien vuotui-
nen lukumäärä kasvaisi 25 - 50:hlä, mikä vastaa 1,5 -3,0 %:a onnettomuuksien kokonais-
määrästä. 
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Tekijä ja 	tutkimuksen nimi 

4. Kallberg, 	Veli-Pekka 	& 	Beilinson 	Leif: 	Urautuneilla 	teilla 	tapahtuneet 
liikenneonnettomuudet 	liikennevahinkojen 	tutkijalautakuntien 	aineistoissa. 	VTT 
tiedotteita 193. Espoo. 

Julkaisualka 	 1983 Kieli 	 SUOIT)i Sivuja 	: 	35 

Tiivistelmä 

t_iikenteen kestopäallysteisiin 	aiheutta:nicn 	unen 	vaikutusta 	liikenneonnettomuuksiin 	tutkit- 
tiin 	liikennevahinkojen 	tutkijalautakunlien 	vuosien 	1975 	- 	1981 	aineistojen 	perusteella. 
Tutkimusaineistoon 	kuului 	1.406 kuolemaan johtanutta 	onnettomuutta. 	Urautuneella 	kesto- 
päällysteellä 	tapahtui 	128 	onnettomuutta, 	josta 2LJ:ssä 	tutkijalautakunta oli 	arvioinut unen 
ehkä 	jollain 	tavalla 	vaikuttaneen 	onnettomuustapahtumaan. 	Lisäksi 	aineistossa 	oli 	27 	on- 
nettomuutta, 	joissa 	unen 	vaikuLusta 	ei 	tapahtumakuvauksen 	perusteella 	Voitu 	kokonaan 
sulkea 	pois. Kaikkiaan onnettomuuksia, joissa urat mandollisesti 	vaikuttivat, oli 	aineistos- 
sa 47 kappaletta. Näistä 68 % oli ohitus- tai kohtaamisonriettomuuksia ja 32 % suistumi- 
sia. 	Tapahtumapaikkana 	oli 	melkein 	aina 	märkä, 	sohjoinen, 	luminen 	tai 	jäinen 	valta- 	tai 
kantatie ja pääaiheuttajana 	henkilöauto. 	Pääaiheuttajana 	olleen 	auton 	renkaat 	olivat 	lop- 
puun kuluneet useammin kuin muiden onnettomuuksien pääaiheuttajilla. Välittömänä syynä 
oli 64 %:ssa ajovirhe, tavallisimmin auton taitamaton 	käsittely märällä 	tai 	liukkaalla 	tiellä 
usein 	ohitus- 	tai 	kohtaamistilanteessa. 	Keli 	oli 	välittömänä 	tai 	taustasyynä 	72:ssa 	onnet- 
tomuuksista. 	Urat 	oli 	mainittu 	taustasyynä 	24:ssa 	onnettomuuksista. 	Estomandollisuutena 
oli 	49:ssa 	mainittu 	kuljettajan 	parempi 	ajotaito, 	34 	'Yo:ssa 	liukkaudentorjunta, 	21 	'Yo:ssa 
unen paikkaus tai 	uudelleen päällystäminen, 	17:ssa 	hyvät 	nastarenkaat ja 	18 	%:ssa 	muut 
hyvät 	renkaat. 	Liikenteen 	kestopäällysteisi in 	aiheuttamien 	unen 	arvioitiin 	vaikuttavan 
Suomessa vuosittain yhtenä tekijänä 300 - 4000 liikenneonnettomuuteen, joista vammautu- 
miseen johtavia on 90 - 120 ja kuolemaan johtavia 5 - 10. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

5. Emma-Raportti 7. Käsikirja. Pohjoismaiden ministerineuvosto. Trondheim. 

Julkaisuaika 	 1982 Kieli 	 suomi Sivuja : 	48 + 21 

Tiivistelmä 

Suomalaisen 	tutkimuksen 	mukaan, 	joka 	kasitti 	810 	km 	teitä, 	huonostandardisen 	soratien 
päällystäminen öljysoralla lisäsi onnettomuuksia 46 %. Syynä tähän negatiiviseen kehityk- 
seen 	oli 	luultavasti, 	että 	tien 	geometniaan 	ei 	tehty 	mitään 	muutoksia. 	Kanadassa 	tien 
päallysteen parantamisella on saatu positiivisia 	tuloksia. 

Enqtannissa 	moottoritiejakso 	päallyst.ettiin 	erityisen 	hyvät 	kitkaominaisuudet 	omaavalla 
materiaalilla. Onnettomuuksien vertailu vuotta ennen ja jälkeen toimenpiteen osoitti henki- 
lövahinko-onnettomuuksieri vähentyneen 42 %. Onnettomuudet, joissa ajoneuvo oli lähtenyt 
luisuun, vähenivät eniten 	(-63 %). Liikennemäärä kasvoi samaan aikaan 12 'Yo. 
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Tekijä 	ja tutkimuksen nimi 

6. Trafikkulykker 	og 	kjöreadferd p 	mörke og lyse 	vegdekker. 	Vegiaboratoriet. 
Oslo. 

Julkaisuaika : 	1983 J Kieli 	 norja Sivuja : 	39 

Tiivistelmä 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvitlaä, mitä 	vaikutuksia liikennekäyttaytymiseen ja liiken- 
neonnettomuuksiin on sula, etta kaytet.äan asfalttipaallysteessä 	vaaleaa kiviainesta. 

Ajokäyttäytymisen ja paallysteen vaaleuden välillä 	on 	todettu olevan selvä yhteys. 	Yleensä 
pätee, 	että mitä suurempi 	on ajonopeus, sitä lähempänä ajoradan reunaa ajetaan. Vaaleila 
päällysteillä 	yhteys on kuitenkin päinvastainen. 

Tienkäyttäjät 	muuttavat 	liikennekäyttäytymistään 	vaaleilla päälysteillä 	verrattuna 	tumrniin 
paällysteisiin. 	Ero 	on 	erityisen 	selvä, 	kun 	päallyste 	on 	märkä. 	Muutos ei 	kuitenkaan 	ole 
johtanut onnettomuuksien vähenemiseen. Tämä saattaa johtua siitä, että parantuneet ajo- 
olosuhteet (etenkin märällä 	kelillä) käytetään 	hyväksi 	lisäämällä 	ajonopeutta. 	Vaalea 	pääl- 
lyste näyttää 	täten aikaansaavan epäsuoran turvallisuuden paranemisen, kun suurempi ajo- 
nopeus yleensä merkitsee lisää onnettomuuskia. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

7. Urban E3jörketun: Samband rnellan vägbeläggningar, väderlek och trafikolyckor 
1977. VTI meddelande 317. Linköping. 

Julkaisualka 	 .i9U2 Kieli 	: 	ruotsi Sivuja : 	39 + 	18 

Tiivistelmä 

Tutkimuksen tarkoituksena on 	selvittää 	eri 	kulutuskerrosten 	vaikutusta 	onnettomuusastee- 

seeri 	eri 	sääolosuhteissa. 	Tutkimuksessa 	vertailtiin 	asfalttibetonia 	ja 	pintausta. 	Tutkimus 

tehtiin 	osittain 	talvi-, 	osittain 	kesäkuukausina. 

Tulokset 	osoittavat, 	että 	asfalttibetonilla päällystetyillä 	teillä 	onnettomuusaste 	on 	merkit- 
tävästi korkeampi olosuhteissa, joissa tie on usein jään 	tai 	lumen peitossa, 	kuin olosuhteis- 

sa, 	joissa päällyste 	on 	kuiva 	tai 	rnärkä. 	Teillä, joilla on käytetty pintausta, vastaavaa eroa 
ei 	havaittu. 

Kesäkaudella 	ei 	havaittu 	merkittävää 	eroa 	onnettomuusasteissa 	sateisten 	ja 	sateettomien 

olosuhteiden välilä. 

Jos 	oletetaan, 	että 	havaitut 	onnettomuuksien 	sääriippuvuudet 	asfalttibetonilla 	ja 	pintauk- 

sella 	aiheutuvat 	yksinomaan päällysteestä, 	voidaan laskea että pintauksen käyttö vahentää 
onnettomuuksia 5 - 13 % asfalttibetonuin verrattuna. Tulos on kuitenkin epävarma ja lisä- 

tutkimuksia 	tarvitaan. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

9. 	 Tiynor, 5. ja Lindley, 3: Accident rates on Iwo-lane rural highways before and 
after resurfacing. public roads. March 1981. 

Julkaisuaika 	 1981 	Kieh : 	englanti 	 Sivuja : 	3 

Tiivistelmä 

Yhdysvalloissa tutkittiin 59 tiejakson, joiden yhteispituus oli 657 km, onnettomuuksia vuosi 
ennen ja vuosi jalkeen paällysteen uusirnisen. 

Tutkimuksessa todettiin, että päällysteen uusirnisen jalkeen onnettomuuksia tapahtui 'L,Z 'o 

enemman kuin ennen-tilanteessa. Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseva, siten 
tutkimuksen tulokset osoittavat selvästi, etta pelkällä päällysteen uusimisella ei ole vai-
kutusta onnettomuusasteeseen. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

8. 	 Effektkatalog. Sikkerhedmaessig e ffekt af vejtekniske foranstaltninger. 
Vejdirektoratet. 

Julkaisuaika : 	 1980 	1 Kieli : 	tanska 	 Sivuja : 	17 

Tiivistelmä 

Päällystetyillä teillä on korkea kitkakerroin ja karkea rakenne on turvallinen. On todettu, 
että onnettomuusaste pienenee, kun kitka kasvaa - erityisesti alhaisilla kitkakertoimilla 
(välillä 0.2 - 0.5). Tutkimukset osoittavat edelleen, että karkeammilla päällysteillä on 
alhaisempi onnettomuusaste. Päällysteen parantamisella on erityinen vaikutus märällä tiellä 
ja risteyksissä sillä voidaan vähentää peräänajo-onnettomuuksien osuutta. 

Päällysteen uusimisen voidaan odottaa vahentiivän märän kelin onnettomuuksia 45 - 70 % 
(mikä vastaa onnettomuuksien kokonaismäärässä 30 - 50 'o:n laskua). 

Englannissa on kokeiltu taajamaassa risteysalueen ja tulosuuntien päällysteen parantamista 
siten, että saavutetaan erittäin suuri kitka (1J.8). Tällöin on todettu märän kelin onnetto-
muuksien vähenemistä puoleen entisestä. 

[1 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

10. 	 Spärbildningens inverkan p  trafikenc säkerhet. Statens väg- och 
trafikinstitut Meddelande 139. 

Julkaisuaika : 	1979 	Kieli 	ruotsi 	 Sivuja 

Tiivistelmä 

Statens väg- och trafikinsitut tutki tielaitoksen toimeksiannosta teiden urautumisen vaiku-
tusta liikenneturvallisuuteen. Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä esitys tutkimus- ja kehit-
tämistoiminnasta, jonka tulosten avulla voitaisiin arvioida miten suuria urasyvyyksiä tur-
vallisuuden kannalta voidaan hyväksyä. 

Tehty tarkastelu osoittaa, että urat saattavat aiheuttaa turvallisuusongelmia, pääasiassa 
märissä ja tietyn tyyppisissä talvikeliolosuhteissa. Unen vaikutus kuivalla kelillä turval-
lisuuteen näyttää olevan vähäinen. Sateella vesi keräytyy uriin ja saattaa aiheuttaa lisään-
tyvän vesiliirron vaaraa mikäli tienkäyttäjä ei sovita ajotapaansa huonontuneisiin ajo-olo-
suhteisiin sopivaksi. Talvella urat saattavat aiheuttaa sivusuuntaisia kitkavoimia, jotka 
erityisesti jääkelillä kuluttavat merkittävän osan käytettävissä olevasta kitkasta. Näiden 
molempien ongelmien katsotaan olevan niin suuria, että jatkotutkimuksessa tulisi selvittää 
ongelmien merkitys turvallisuudelle. 

Muut ongelmat, joita voidaan käsitellä yleispiirteisemmin ovat unen aiheuttama huonon-
tunut näkyvyys pimeällä sekä talviset unen aiheuttamat lumen ja sohjon poiston ongelmat. 

c 
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Tokijä ja tutkimuken nimi 

11. Kunriossapidon laatutasotutkimus. Yhteenvetoraportti. TVH, Kunnossapito- 
toimisto, Viatek Oy. TVH 743940. 

1 iulkaisuaika 	 Kioli : 	 -. 	 Sivuja : 	-- 

Tiivitemti 

Kunnossapidon laatutasotutkimuksen tarkoituksena on tuottaa mitattua tietoa kunnossapidon 
laatutason ja tienpitäjän sekä tienkäyttäjän kustannusten riippuvuudesta sekä laatia näiden 
tietojen perusteella vaihtoehtoisia malleja kunnossapidon laatustandardien määrittämiseksi. Tie- 
ja vesirakennuslaitoksen johto määrittelee vaihtoehtojen perusteella käyttöön otettavan kunnos-
sapidon laatutason. 

Tässä raportissa selostetaan kunnossapidon laatutasotutkimuksen projektia 7 "Kunnossapito ja 
liikenneturvallisuus". Projektista on laadittu myös esiselvitysraportti (TVH 741929), jossa 
käytiin läpi aikaisemmin tehtyjä, lähinnä pohjoismaisia tutkimuksia. 

Kunnossapidon ja liikenneturvallisuuden välistä riippuvuutta ja kunnossapitoon kytkeytyviä 
tyypillisiä liikenneturvallisuusongelmia tarkasteltiin työn kuluessa eri näkökulmista. Esitettävät 
johtopäätökset perustuvat onnettomuuksien kasautumakohdilla ja onnettomuusalttiina päivinä 
tapahtuneiden onnettomuuksien tarkasteluun, tiemestareiden näkemyksiin onnettomuuksien 
kasautumakohtien ja onnettomuusalttiiden päivien onnettomuuksista sekä kiijallisuusselvityk-
seen. 

K.iijallisuusselvityksen mukaan huono keli, epäedullinen sä ja huono valaistus yhdessä muodos-
tavat riskialtteimmat olosuhteet. 

Tyypillisiä kunnossapitoon kytkeytyviä liikenneturvallisuusongelmia kesäkelillä ovat märällä 
kelillä tapahtuvat suistumiset ja peräänajot ja toisaalta suistumiset urautuneilla päällysteillä, kun 
kulumisurissa on vettä. Tyypillisiä talvikelionnettomuuksien kasautumakohtien onnettomuuksia 
Ovat suistumiset, kääntymiset ja peräänajot jäisellä tai lumisella tiellä. Onnettomuusalttiit 
päivät, joina on kunnossapitoon kytkeytyviä turvallisuusongelmia, keskittyvät loka - tam-
mikuuhun. Näiden päivien joukossa lumi- ja räntäsateita on enemmän kuin muiden päivien 
joukossa. 

Kaikkien kesäkel ionnettomuuksien tapahtumapaikkoihin verrattuna kesäkelionnettomuuksien 
kasautumakohdat ovat usein paikallisteillä ja tienkohdissa, joissa liikenneympäristö on puut-
teellinen. Talvikelionnettomuuksien kasautumakohdat Ovat usein taajamien lähellä pääteillä. 

Suomessa talvikeleillä tapahtuneiden onnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista on 
kasvanut 32 %:sta 43 %:iin. Osuuden kasvu johtuu jääkeleillä tapahtuneiden onnettomuuksien 
prosenttiosuuden kasvusta. Noin kolmasosa henkilövahinko-onnettomuuksista tapahtuu tai-
vikeleillä niin päätcillä kuin myös alemmalla tieverkolla. Vajaa puolet henkilövahinkoihin 
johtancista talvikelionnettomuuksista tapahtuu päätievcrkolla. Koska kuitenkin pääticverkko 
vastaa runsasta ncljäsosaa koko yleisen ticvcrkon pituudesta, talvikclien onnectoniuustihcys 
päätciilä on suurempi kuin muilla teillä. Pääteillc kohdistetulla tchostctulla liukkaudentorjun-
nalla Saattaa olla huoniattavaakin vaikutusta liikcnncturvallisuutccn. 

Tutkimuksessa todettiin, että kunnossapidon keinoin voidaan parantaa liikcnncturvallisuutta. 
Toimenpiteistä tulivat eniten esiin päällystcidcn kunnossapito, liukkaudcn torjunta ja auraus. 
Yleisenä johtopäätökscnä todettiin, että liikcnncturvallisuutcen voidaan vaikuttaa pikemminkin 
kunnossapidon ajoitusta ja tasaisuutta kehittämällä kuin kunnossapitosuoritteita lisäämällä. 
Kunnossapidon taso näyttää vaikuttavan erityisesti päätciden onncttomuusmääriin. 



. 

	 Tekijä ja tutkimuksen nimi 

12. 	Schandersson, R., Trafiksäkerhet och vägytans egenskaper. VTT meddelande 
594. Linköping. 

1 Julkaisuaika :1989 	 Kieli : 	rni 	 Sivuja : 

Tiivitelmä 

Tutkimus käsitti 10.914 katuosaa yhteispituudeltaan 18.567 km. Teiden keskivuorokausiliikenne 
oli 15.000 ajoa/vrk ja nopeusrajoitus 70 km/h tai suurempi. Tutkimustiedot on inventoitu 

[J 
	vuosilta 1982 - 86. 

Huonokuntoiset päällysteet olivat hieman hyväkuntoisia turvallisempia. Koska sääolosuhteiden 
merkitys eri maissa vaihtelee, oli päällysteen kunnon merkitystä onnettomuusasteseen kuitenkin 
vaikea määritellä. 

. 

	

Yleisesti ottaen kesäolosuhteissa sademäärän ollessa pieni onnettomuusaste oli alhaisempi 
huonokuntoiseilla päällysteillä. Sademäärän noustessa yli 10 mm/vrk onnettomuusaste nousi 
huonokuntoisilla päällysteillä suuremmaksi. Talvella tilanne oli päinvastainen. 

Onnettomuusjakaumiin päällysteen kunto vaikutti vain vähän. Sademäärän ollessa korkea 
kohtaamisonnettomuuksien osuus oli suuri hyväkuntoisilla teillä, kun taas muut onnettomuus— 
tyypit vähenivät. Huonokuntoisilla teillä yksittäisonnettomuuksien määrä kasvoi sademäärän 
kasvaessa. 

Onnettomuuskustannukset kesällä olivat pienemmät huonokuntoisilla päällysteillä. Talvella 
tilanne oli päinvastoin. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

L3. 	Trafiksäkerhet och vägytans egenskaper. Litteraturinventering. 
VTT, Statens tekniska forskningscentral, Internrapport 695.Esbo 

Julkaisuaika : 	1988 	Kieli : 	ot 	 Sivuja45 

Raportissa esitetään kirjallisuusselvityksen avulla päätulokset Pohjoismaisista 
tienpinnan ominaisuuksien liikenneturvallisuusvaikutuksia koskevista tutkimuk-
sista. Raportti liittyy Pohjoismaiseen TOVE-projektiin. 

Huonoilla keleillä ja sateella on ratkaiseva merkitys arvioitaessa tien pinnan 
ominaisuuksien vaikutusta liikenneturvallisuuteen. 

Poliisille ilmoitettujen onnettomuuksien määrä jäisillä pääteillä Suomessa on 20 
- 35 kertainen ja muilla yleisillä teillä 13 kertainen kuivaan tienpintaan verrat-
tuna. 

Hollantilaisessa tutkimuksessa märän päällysteen onnettomuusriskin Osoitettiin 
olevan 1,6 - 2,9 kertainen kuivaan päällysteeseen verrattuna. 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan onnettomuusaste kasvaa: 

- 	30 - 50 kertaiseksi räntäsateessa tai löyhän lumen peittämällä 
tiellä 

- 	8 - 12 kertaiseksi lumisella ja jäisellä tiellä 
- 	10 - 15 kertaiseksi tiellä, jossa lunta ja jäätä on paikoittain. 

Ajourat aiheuttavat Suomessa arviolta 300 - 400 onnettomuutta vuodessa, joista 
5 - 10 johtaa kuolemaan. Useimmat onnettomuudet ovat tapahtuneet sateella tai 
talvikeleillä. 

Ruotsalaiset Ovat tutkineet kitkan vaikutusta pysähtymismatkoihin /26/. Tulok-
set osoittivat, että kitkan muuttuessa 0,2:sta 0;1:een tulee ajonopeuden pudota 
80 km/h:sta 60 kmlh:iin, jotta pysähtymismatka pysyisi samana. 

Toisessa ruotsalaisessa tutkimuksessa todettiin, että kuljettajat hidastavat vauh-
tiaan jäisellä ja lumisella kelillä, mutta eivät tarpeeksi, jotta pysähtymismatka 
säilyisi vakiona /25/. 

Suomalaisten tutkimusten /21/ mukaan tienpinnan kitkan parantaminen siten, 
että märän tienpinnan kitka vastaa aiempaa kitkaa kuivalla säällä, vähentää 
kaikkia onnettomuuksia 10 %. 

Tienpinnan epätasaisuuksien on Hollannissa ja Suomessa tehdyissä tutkimuk-
sissa todettu vähentävän onnettomuuksia /6,24/. 

Ruotsalaisten /17/ ja englantilaisten tutkimusten mukaan tienpinnan epätasaisu-
us alensi nopeuksia 1,4 - 2,6 km/h. 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan soratien pintakäsittely kasvatti nopeuksia 
1,5 - 3,5 km/h. Nopeuksien kasvusta huolimatta toimenpiteen todettiin paran-
tavan liikenneturvalljsuutta. 

. 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

13. 	Trafiksäkerhet och vägytans egenskaper. Litteraturinventering. 
VTT, Statens tekniska forskningscentral, Internrapport 695.Esbo 

Julkaisuaika : 	1988 	Kieli : 	otsi 	 Sivuja45 

Suomessa on tutkittu myös /2/ sorateiden pintakäsittelyn vaikutuksia liiken-
neturvallisuuteen. Onnettomuusasteen todettiin käsittelyn jälkeen nousevan 14 
% siten, että kohtaamisonnettomuuksien osuus väheni ja eläinonnettomuuksien 
osuus kasvoi. Ennen pintakäsittelyä 35 % onnettomuuksista johti henkilövahin-
koon, pintakäsittelyn jälkeen 52 %. Suurin syy liikenneturvallisuuden huonon-
emiseen pintakäsittelyn jälkeen oli kasvaneet nopeudet. 

Englannissa tehdyssä tutkimuksessa /18/ tien pinta käsiteltiin siten, että kitka 
nousi 0,5:stä 0,6:een. Kandessa vuodessa onnettomuuksien määrä oli pienen-
tynyt 45 %. 

USA:ssa tienpinnan kuivauksen on todettu vähentävän 90 % sateella sattuneita 
onnettomuuksia ja 78 % kaikkia onnettomuuksia /23/. 

Vaaleita päällysteitä on käytetty Pohjoismaista lähinnä Tanskassa ja Norjassa. 
Tutkimustulokset niiden liikenneturvallisuutta parantavasta vaikutuksesta ovat 
ristiriitaisia. On arveltu, että vaalea päällyste parantaa turvallisuutta taajamissa, 
joissa se korostaa valaistuksen merkitystä. Valaisemattomilla teillä taajaman 
ulkopuolella vaikutus olisi päinvastainen. 

Norjassa tehdyssä ennen - jälkeen tutkimuksessa /6/ todettiin tienlcäyttäjien 
muuttavan ajokäyttäytymistään sään, valaistuksen ja tien pinnan valoisuuden 
mukaan. Märällä pinnalla, pimeässä ja tien ollessa vaaleaa materiaalia kuljet-
tajat ajoivat lähempänä tien keskiviivaa. Nopeusero kuivalla ja märällä pinnalla 
oli tummalla päällysteellä 5,2 km/h ja vaalealla pinnalla 2,5 km/h. Onnet- 

• 	 tomuuksien määrä ei muuttunut tienpinnan uusiihisen jälkeen. 

Tiemerkintöj en vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen on saatu seuraavia tulok-
sia: 

. 	
- 	vaaleat reunaviivat vähentävät onnettomuusriskiä 15 - 30 % 
- 

	

	vaalea reunaviia ja keskiviiva vähentää aiemmin merkit- 
semättömällä tiellä onnettomuusriskiä 20 - 40 % 

- 	kääntymismerkintä monimutkaisessa risteyksessä voi vähentää 
onnettomuuksia jopa 40 % /15/. 

fl 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 

	

14. 	Trafiksäkerhet och vägytans egenskaper. VTT, Statens tekniska forsknings-. 
central, Internrapport nr. 717. Esbo. 

1 Julkaisuaika 	 Kieli : 	 1 Sivuja 

Tiivitclmä 

Pohjoismainen TOVE-projekti (Trafiksäkerhet och vägytans egenskaper) käynnistettiin vuonna 
1985. Tutkimus koostui kolmesta erillisestä päällysteen ominaisuuksien ja turvallisuuden 
suhdetta selittävästä analyysistä: 

	

- 	päällysteen ikään perustuva analyysi (VU) 

	

- 	päällystemittauksiin perustuva analyysi (VTI) 

	

- 	päällysterekisterianalyysi (Vejdatalaboratoriet) 

Norjan SINTEF raportoi lisäksi päällysteen vaikutuksista nopeuksiin. 

Päällysteen iän merkitystä tutkittiin yli 8.000 tiejaksolla, joilla oli tapahtunut yli 10.000 henki-
lövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

Onnettomuusriski päällysteen iän mukaan vaihteli maittain ja alueittain. Asfaltoiduilla maan-
teillä Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa onnettomuusriski väheni päällysteen iän kasvaessa. Etelä- 
Ruotsissa ja Norjassa tilanne oli päinvastainen. Tanskassa päällysteen iän ei havaittu vaikut-
tavan onnettomuusriskiin. 

Pintakäsiteltyjen teiden aineistoa oli Tanskasta ja Ruotsista. Molemmissa tapauksissa onnet-
tomuusriski kasvoi päällysteen iän mukana. 

Öljysorateistä materiaalia oli riittävästi vain Suomesta. Etelä-Suomessa onnettomuusriski 
väheni päällysteen iän myötä. Pohjois-Suomessa onnettomuusriski ei tuntunut riippuvan pää!-
lysteen iästä. 

Moottoriteitä koskevaa aineistoa tuli Tanskasta, Suomesta ja Ruotsista. Tanskalaisilla moot-
toriteillä onnettomuusriski kasvoi päällysteen iän myötä. Suomessa tilanne oli päinvastainen. 
Ruotsissa päällysteen iällä ei tuntunut olevan merkitystä onnettomuusriskiin. 

Keskimäärin onnettornuusriski kasvoi vähän päällysteen iän kasvaessa. Tutkimuksessa todettiin, 
että vuotuinen sademäärä saattaa vaikuttaa päällysteen iän ja koko vuoden onncttomuusriskin 
riippuvuutcen. 

Onncttomuusriski oli selvästi korkeampi vanhalla kuin uudella päällystccllä niinä päivinä, 
jolloin vuorokautincn sademäärä ylitti 10 mm. Osaprojektissa ci kuitenkaan tarkasteltu muita 
tulosta selittäviä muuttujia. 

. 
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Vuonna 1987 yleisillä tcillä sattui 2.507 poliisin tictoon tullutta 
hirvieläinonnettomuutta, joista n. 9 % johti hcnkilövahinkoihin. 
Onnettomuudet keskittyvät Etelä-Suomen päätcillc. 

TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET 

Hirvivaroitusmerkin havaitsee vain noin 2/5 autoilijoista. Va-
roitusmcrkin turvallisuusvaikutuksista ei olc varmoja tuloksia. 

Hirvipeileillä ym. peloituslaitteilla ci olc mitään vaikutusta hir-
vionnettomuuksiin. 

Lyhyet hirviaidat eivät vaikuta hirvionncttomuuksicn kokonais-
määrään. Sen sijaan ruotsalaisen tutkimuksen mukaan pitkät hir-
viaidat moottoriväylillä vähentävät hirvionnettomuuksia jopa 
$0 %. 

Mctsaisclla ticosalla riski joutua hirvionncttomuutccn on noin 2 - 
4 kertaa niin suuri kuin avoimessa maastossa. Näkemärajvauk-
sella voidaan parantaa mctsäiscn tieosan näkcmiä. Näkcniäraivaus 
on kuitenkin tehokkuuteensa nähden kallis toimenpide. 

Valo- ja äänimerkillä ci ole havaittu OlCVan hirviä karkottavaa 
vaikutusta. 

liirvikantaa voidaan pienentaa paikallisesti ja alueellisesti. Tien 
varren paikallisen hirvikannan vähentäminen on epäilvttävä 
toimenpide, sillä hirvikannan 'tyhjäntilan" täyttävät flopeast 
eläimet, jotka ovat usein tottuniattomia tieynipäristöön. 



KUSTANN UKSET 

• 
I-Iirvivaroitusmcrkkj maksaa noin 1.100 mk/kpl. 1-lirviaita maksaa 
n. 100.000 mklaitakrn. 

. 

. 

. 
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II. HIRVIEL&INONNE11'OMUUKSIEN TORJUNTA 

26. 
HIRVIELAJNONNEVfOMUUKSIA TORJUNTA 

ONGELMAN KUVAUS 

Hirvien määrä lisääntyi voimakkaasti 1960- ja 1970-luvuilla. 
Hirvionnettomuuksien määrä noudattelee hirvikannan kehitystä. 
Kun hirvikanta v. 1980-81 kääntyi laskuun, alkoivat myös hir-
vionnettomuudet vähentyä. Vuosina 1982-83 tapahtunutta hir-
vikannan kasvua seurasi myös onnettomuusmäärän kasvu, joka 
näyttää jatkuneen hitaana edelleen v. 1984. 
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HiRVI)'ANTA JA Y.EISILLÄ TEILLÄ TAPAHTU4EET HlRVOUNETTQMuU-
DET VUOSWA 172 - 

Eläinonnettomuudet ovat lievempiä kuin onnettomuudet kes- 
• kimäärin. Vuonna 1987 yleisillä teillä tapahtuneista 2.507:stä 

poliisin tietoon tulleesta hirvieläinonnettomuudesta 9 % johti 
henkilövahinkoihin (kaikista onnettomuuksista 30 % henkilöva-
hinko-onnettomuuksia). 

Onnettomuudet keskittyvät Etelä-Suomeen. TVH:n tekemän sel-
vityksen mukaan tieosuuksia, joille hirvionnettomuudet selvästi 
kasautuvat (tieosuudella vähintään 3 onnettomuutta 3 vuoden 
aikana, onnettomuuksien väli enintään 100 metriä), on yleisillä 
teillä vajaan 100 km:n matkalla. Kasautumakohdista suurin osa 
on valta- ja kantateillä Uudenmaan, Turun ja Hämeen piireissä. 
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Eniten onnettomuuksia sattuu auringon laskun ja nousun aikoihin. 
Hämärällä ja pimeällä riski joutua hirvionnettomuuteen on 6 - 8 
kertaa suurempi kuin päivänvalossa. 

Eläinonnettomuuksia ehkäisevät toimenpiteet pyrkivät osaksi 
estämään suurten eläinten tienylitykset auton ollessa läheisyy-
dessä, osaksi johtamaan eläimet tiettyihin ylityspaikkoihin ja 
osaksi varoittamaan tienkäyttäjiä eläinten aiheuttamasta vaarasta. 

VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN 

Hirvivaarasta varoitetaan liikennemerkillä 155 'Hirvieläimiä". 
Ruotsalaisessa tutkimuksessa /8/ selvitettiin hirvimerkin havait-
semista ja sen vaikutusta hirvenkuvien havaitsemiseen. Noin 40 
% autoilijoista havaitsi hirvimerkin. Hirvimerkin havaitsemisen 
vaikutus hirvenkuvien havaitsemiseen ei ollut yksiselitteinen. 
Yksin ajaneet autoilijat havaitsivat tekohirven paremmin, jos 
olivat havainneet varoitusmerkin. 

Hirvipeilillä ei suomalaisten /4/ eikä ruotsalaisten /7/ tutkimusten 
mukaan ole mitaän vaikutusta hirvieläinonnettomuuksiin. 

Hirviaitojen [iikenneturvallisuusvaikutusta koskevat tutkimus - 
tulokset ovat keskenään jossain määrin ristiriitaisia. Suomalai-
sessa tutkimuksessa /3/ tultiin siihen tulokseen, että hirviaidat 
vähentävät hirvieläinonnettomuuksia, mutta vain sillä tienkoh-
dalla, jossa aidat ovat. Ilmeni, että onnettomuudet lisääntyivät 
vastaavassa määrin tutkittujen, lyhyiden verkkoaitojen päissä. 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa /7/ arvioidaan pitkän verkkoaidan 
vähentävän hirvionnettomuuksia noin 80 % ja muita eläinonnet-
tomuuksia 50 - 60 %. Tutkimus koski lähinnä pitkiä aitoja 
moottoriväylillä. Jos suurin osa eläinonnettomuuksista on ollut 
hirvionnettomuuksia, saattaa 0,3 tai 0.5 metrin korkeudelta maan-
pinnasta alkava aita olla hintansa vuoksi perusteltu ratkaisu. 
Ruotsissa /9/ on kokeiltu myös hyvällä menestyksellä kaksiosaisia 
hirviaitoja, jolloin alempi osa alkaa heti maanpinnasta ja ylempi 
2,1 m:n korkeudelta maanpinnasta. 

Ruotsalaisen tutkimuksen /7/ mukaan metsäisellä tieosalla riski 
joutua hirvionnettomuuteen on noin 2 - 4 kertaa niin suuri kuin 
avoimessa maastossa. Autoilijoilla tuntuu kuitenkin olevan vai-
keuksia käyttää hyväksi metsäisen tieosan parannettua näkemää. 
Näkemäraivaus tuntuukin olevan tehokkuuteensa nähden 
kallis toimenpide. 

Hirvionnettomuusriskiä voidaan pienentää lisäämällä infor- 
maatiota siitä, miten voidaan havaita tienvieressä olevia hirviä. 

. 
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Sen sijaan yleisellä informaatiolla hirvistä ja liikenteestä on vain 
marginaalinen vaikutus hirvionnettomuuksiin. 

Valo-, ääni- ja hajumerkeillä pyritään karkottamaan hirvet tien 
läheisyydestä. Valo- ja äänimerkeillä ei ole havaittu olevan 
vaikutusta. 

Tehokkaiden ja samalla hinnaltaan kohtuullisten toimenpiteiden 
puute aiheuttaa sen, että onnettomuutta kohti laskien hir-
vielä jnonnettomuuks jen ehkäiseminen, esimerkiksi hirviaidan 
avulla, tulee suhteellisen kalliiksi. Siksi pidetään tärkeänä harkita 
myös toimenpiteitä eläinkantojen pitämiseksi kurissa niillä alueil-
la, missä hirvieläinten aiheuttamat turvallisuusongelmat ovat 
suuret. 

Hirvikantaa voidaan pienentää paikallisesti ja alueellisesti. Tien 
varren paikallisen hirvikannan vähentäminen on epäilyttävä 
toimenpide, sillä hirvikannan "tyhjäntilan" täyttävät nopeasti 
eläimet, jotka ovat usein tottumattomia tieympäristöön. 

Vasta-avatuilla teillä hirvionnettomuusriski on kuitenkin alku-
vuosina niin korkea, että hirvikannan paikallinenkin vähentä-
minen on perusteltu toimenpide. 

KUSTANNUKSET 

Hirvivaroitusmerkki maksaa noin 1.100 mk/kpl. Hirviaita maksaa 
noin 100.000 mk/aitakm. 
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26. 
HIRVIELÄINONNETFOMUUKSIEN TORJUNTA 

KIRJALLISUUSLUE1'TELO 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

1. 	 Lehtimaki, Reima: Hirvet ja valkohöntapeurat liikenteen vaarana. 
Liikenneturvan tutkimusosaston julkaisuja 46/1981 

Julkaisuaika : 	 1981 	Kieli : 	suomi 	 Sivuja 	35 

Tiivistelmä 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa kootaan tietämys 3uornessa vuosina 1974 - 1981 tehdyistä 
"Hirvieläimet ja liikenne" - hankkeen selosteista, jotka on julkaistu erikseen. 

Hirvieläinten maantieliikenneongelmaa kuvataan seuraamalla onnettomuuksien määrien 
kehitystä, niiden ajallista vaihtelua, niiden vaaran vaihtelua, niiden alueellista vaihtelua 
sekä tarkastelemalla kuljettajaa, ajoneuvoa ja hirvieläintä onnettomuuksissa. 

Hirvieläinonnettomuuksien seurauksia verrataan eläinten aiheuttamiin maatalous- ja metsä-
talousvahinkoihin sekä tieliikenneonnettomuuksiin yleensä. 

Riistapeileihin, lyhyisiin verkkoaitoihin, auton valoihin sekä eräisiin muihin torjuntatoi-
menpiteisiin ja onnettomuustekijöihin liittyneiden kokeiden anti selostetaan. 

"Hirvieläimet ja liikenne" - hankkeen tulokset sekä esilletuileet jatkotutkimuksen kohteet 
kootaan. Lopuksi arvioidaan mandollisuuksia säädellä hirvieläinonnettomuuksia. Itsestäänsel-
vyydeksi todettiin, että hirvieläinorinettomuuksien määriä voidaan aina pienentää vähentä-
mällä vaaratilanteiden määrää, mikä aikaansaadaan pienentämällä hirvieläinten kantoja. 
Suositeltiin myös kehitettäväksi menettely, jossa vahinkojen maksaminen jaettaisiin sopi-' 
vassa suhteessa kuljettajan ja metsästäjän kesken ja jolla pyrittäisiin entisestään vähen-
tämään onnettomuuksien määrää ja lieventämään niitä. Valistuksen, tiedotuksen ja koulu-
tuksen keinoin arveltiin voitavan vaikuttaa kuljettajaan suotuisasti. Lisäksi esitettiin useita 
muita mandollisuuksia, joiden vaikutus on kuitenkin lopullisesti todentamatta. 

Mandollisiin jatkotutkimuksiin kehotettiin suhtautumaan harkiten, koska tutkimusrahoista 
voidaan saada parempi hyöty kohdistamalla ne vakavampiin onriettomuuslajeihiri. Tutkimus-
tietoa hirvieläinongelmasta on myös hankittu varsin runsaasti Suomen lisäksi Ruotsissa, ja 
kaikki viittaa siihen, että hirvieläinongelmalle ei ole olemassa vaivatonta "patenttiratkai-
sua". 

. 

. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

2. Lehtimiiki, Reima: Tiedonanto sahkönauha- ja lippusiima-aidoista liikenteen ja 
hirvieläinten suojana. Liikenneturvan tutkimusosaston monisteita 34/1981 

Julkaisuaika 	
1901 Kieli 	: 	

suomi Sivuja 	: 	 15 

Tiivistelmä 

Hirvieläinten 	liikenneonnettomuuksien 	estämiseksi 	kerättiin 	havaintoja 	sähkönauha- 	ja 	hp- 
pusiima-aitojen vaikutuksista 	onnettomuusunäariin ja 	elainten 	käyttäytymiseen. 	Kokeet oli- 
vat suppeita esikokeita, joista annetaan 	tieto 	ainoastaan 	mandollisia jatkotutkimuksia 	vai'- 
ten. 

Tietojenkeruu- ja analyysirnenetelmät perustuivat onnettomuusaineistoon, aitojen ja eläinten 
tarkkailuun sekä tutkijan omakohtaisesti keräämään aineistoon. 

Sähkönauha-aita 	ei 	aiheuttanut 	mitään 	selviä 	muutoksia 	onnettomuusi-näärijn. 	Eläinten 
pyrkimys kiertää aita ainakin pystyttärnisen jälkeisenä 	vuotena havaittiin. 

Lippusiima-aidoilla keskittyivät onnettomuudet lippusiiman asettamisen jälkeen pelkästään 
aidan 	ja 	sen 	päiden 	kohdalle. 	Eläimet 	alittivat 	hippusiimaa 	yleisesti. 	Siirnoissa 	esiintyi 
teknisiä 	vikoja ja 	peilejä 	oli 	vahingoitettu. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

3. Lehtimäki, Reima: Aidat liikenteen ja hirvieläinten suojana. Lyhennelmä. Lii- 
kenneturvan tutkimusosaston monisteita 36/1981 

1981 
Julkaisuaika 

. . 	 suomi Kieli Sivua 	15 

Tiivistelmä 

Etelä-Suomen tieverkolle vuosina 1976 - 1978 rakennetun 	12 	lyhyen 	verkkoaidan vaikutuk- 
sia hirvieläinonnettomuuksiin ja hirvieläinten hiikehdintään selvitettiin onnettomuusanalyysin 
ja koeaitoihin hiitetyn tarkkailun ja 	havainnoinnin avulla. 

Onnettomuusaineisto jaoteltiin ennen ja jälkeen aidan rakentamisen tapahtuneisiin onnetto- 
muuksiin sekä 	aitojen 	kohdalla, 	250 	metrin 	tiealueella 	aitojen 	päistä 	sekä 	250 	-noin 	500 
metriä 	aitojen päistä sattuneisiin onnettomuuksiin. Onnettomuusaineistoa ei voitu käsitellä 
satunnaisotoksena. 

Kullakin 	koeaidalla 	oli 	tarkkailija, 	joka 	kirjasi 	havaintonsa 	aidasta 	ja 	eläinten 	hiikkeistä 
lomakkeelle. Tarkkailu kesti runsaat kolme 	vuotta. Tarkkailuun sovellettiin sisällön analyy- 
sta. 

Analyysin 	perusteella 	päätelti in, 	että 	hirvieläinonnettomuudet vähenevät aitojen pystyttä- 
misen vuoksi, mutta vain sillä tienkohdalla jossa aidat ovat, ilmeni, että onnettomuudet 
lisääntyivät 	vastaavassa 	määrin 	tutkittujen, 	lyhyiden 	verkkoaitojen 	päissä. 	Siten 	lyhyet 
verkkoaidat eivät vaikuta hirvieläinonnetttomuuksien kokonaismääriin. 

Sehosteessa pohdittiin aitojen vaikutuksia eläinten 	liikehtimiseen, 	aidan 	pituuden merkitysta 
ja 	aidan korkeuden ja 	lujuuden 	merkitystä 	sekä jatkotutkimusten 	tarvetta. Lopuksi arvioi- 
tiin 	tulosten 	luotettavuutta. 



. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

4. Lehtimaki, 	Reima: 	Riistapeilit 	ja 	liikenne. 	Liikenneturvan 	tutkimusosaston 

monisteita 25/1978 

1978 
Julkaisuatka : 

suomi 
Kieli 

22+28 ivuja 

Tiivistelmä 

Päädyttiin 	koestamaan 	Suomessa 	nystypintaisten 	riistapeilien 	taloudellista 	kannattavuutta 
hirvien ja valkohäntäpeurojen liikenneorinettomuuksien estämisessä. 

Koe toteutettiin peräkkäisen näytteenoton periaatteella kolmellakymmenellä Etelä-Suomes- 
sa 	olevalla 	koepaikaUa, joilla 	erityiset 	tarkkailijat 	keräsivät 	hirvieläinonnettomuustiedot ja 

lähettivät 	ne 	tutkijalle. 

Kokeen 	tietojen 	keruu 	kontrolloitiin 	poliisiviranomaisten 	tiepiireille 	lähettämien 	tietojen 

avulla. 

Koe kesti lähes kolme vuotta, jona aikana saatiin 151 onnettomuustapausta. 

Kokeesta vedettiin johtopäätös, ettei riistapeileillä ole mitään vaikutuksia hirvieläinonnet- 
tomuuksiin. 

Pohdiskelussa suositellaan jatkotutkimusten suuntaamista eläinten fyysisiin esteisiin ja kul- 
jettajakäyttäytymiseen. 

Tekijä ja tutkimuksen nimi 

5. Lehtimäki, 	Reima: 	Hirvionnettomuuden 	taustatekijöitä. 	Liikenneturvan 	tutki- 

musosaston monisteita 21/1977 

Julkaisuaika : 	
1977 Kieli 	Suomi Sivuja : 	 37+8 

Tiivi3telmä 

Selvityksen 	tarkoitus 	on 	kartoittaa 	hirvionnettomuuden 	taustatekijöitä 	niiden 	kymmenen 

liikenneturvallisuuteen 	relevantin 	muuttujan 	avulla, 	jotka 	sisältyvät 	maa- 	ja 	metsätalous- 

ministeriön 	moottoriajoneuvojen 	vahinkojen 	avustustilastoihin 	vuodelta 	1975 	ja 	jotka 	ovat 

tietosisällöltään 	riittäviä. 

Muuttujien 	teoreettisen 	tarkastelun 	avulla 	luodaan 	refleksikaaren 	mukainen 	karkeismalli 

syy- 	ja 	seuraustekijöistä 	hirvionnettomuudessa. 	Empiirisessä 	osassa 	etsitään 	syy- 	ja 	seu- 

raustekijöitä 	paljastavia 	ja 	kuvaavia 	tilastollisia 	riippuvuuksia 	tarkastelemalla 	jakautumia 

kaksi- 	ja kolrnisuuntaisin 	neliötestein. 

Selvityksessä 	esitetään 	useita 	kanden 	muuttujan 	yhdelmiä, 	jotka 	vaikuttavat hirvionnetto- 

muuksien esiintyrniseen. Selvityksessä ei löydetty 	kanden 	tekijän 	yhdelmää, joka 	vaikuttaisi 

kuljettajan tai hirven loukkaantumisen asteeseen tai ajoneuvon nopeuden suuruuteen. 

Kiinnostavin 	yksittäiseen 	muuttujaan 	liittyvä 	seikka 	pohdiskeluosassa 	on 	se, 	että 	vaunu- 
vahinkovakuutetuilla ajoneuvoilla ajavat kuljettajat joutuvat odotettua useammin hirvion- 

nettomuuksiin. 

Selvitys 	liittyy 	epäitsenäiseriä 	osana 	tiHi rvie lä irn e t 	ja 	liikenne-sarjaan. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

6. 	 Lehtimäki, Reima: Hirvi- ja valkohantapeuraonnettomuuksjen perusselvitys. 
Liikenneturvan tutkimusosaston monisteita 19/1977. 

1977 
Julkaisuaika 	 1 Kieli : 	suomi 	 1 Sivuja : 	14+20 

Tiivistelmä 

Hirvi- ja valkohäntäpeuraonnettomuuksien määrät ovat kasvaneet maassamme vuosittain. 
Ongelmaa ovat ryhtyneet ratkornaan yhteistutkimuksen avulla maa- ja metsatalousministe-
riö, tie- ja vesirakennushallitus sekä Liikenneturva. Ensimmäinen tutkimusseloste -tilastol-
linen perusselvitys - on juuri ilmestynyt Liikenneturvan monistesar-jassa. 

Perusselvityksen mukaan hirvieläinonnettomuuksien mäarä on 9,2-kertaistunut vuodesta 
1965 vuoteen 1975, jolloin sattui 1550 hirvi-. ja valkohäntäperuaonnettomuutta. Onnetto-
muudet ovat lisääntyneet samassa tandissa eläinkantojen kasvun kanssa. 

Onnettomuudet keskittyvät eteläisiin lääneihin. Määrällisesti eniten hirvionnettomuuksia 
tapahtuu Uudellamaalla. Peuraonnettomuudet keskittyvät Turun ja Porin sekä Hämeen 
lääneihin. 

Hirvieläinonnettomuuksien ajallista keskittymistä tarkasteltaessa havaitaan valoisan vuoro-
kaudenajan olevan vaarattomampaa kuin hämärän ja pimeän. Eniten onnettomuuksia sattuu 
auringon laskun ja nousun aikoihin. Hirvionnettomuuksista 66 % sattuu kesä-lokakuussa ja 
peuraonnettomuuksista 55 % loka-marraskuussa. Viikonpäivistä eniten onnettomuuksia sat-
tuu sunnuntaisin, vähiten tiistaisin ja keskiviikkoisin. Vähiten hii- vieläinonnettomuuksia sat-
tuu auringon nousun ja laskun välisenä aikana tammi-helmikuussa. 

Hirvieläinonnettomuuksien seuraukset ihmisille ovat lievempiä kuin liikenneonnettomuudet 
yleensä. Pahimpia hirvieläinonnettomuuksia ovat törrnäykset painavaan hirveen. Luvut vaih-
televat, mutta keskimäärin on ollut 3,4 henkilön kuolemaan johtanutta ja 63,9 henkilön 
loukkaantumiseen johtanutta hirvikolaria vuosittain. Luvut näyttävät kasvua. 

Runsas puolet hirvikolareista päättyy hirven kuolemaan. Peura kuolee yli kolmessa tapauk-
sessa neljästä. Lisäksi sattuu usein, että eläin pakenee loukkaantuneena tavoittamattomiin 
ja kuolee metsään. 

Valmistunut perusselvitys esittelee kootusti tilastoja, joita on aikaisemmin annettu yksit-
täisesti julkisuuteen sitä mukaa, kun ne ovat valmistuneet. Tutkimushankkeen muissa osa- 
raporteissa tullaan selostamaan kokeita, jotka liittyvät muun muassa riistapeileihin ja -ai-
toi h i n. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

7. 	 Viltolycksprojektet (VIOL). Slutrapport. Maj 1980. Statens vigverk 1980.05. TV 

146. 

Julkaisuaika : 	 1980 	 : 	ruotsi 	 Sivuja : 	117+7 

Tiivistelmä 

Tutkimuksessa tarkastellaan hirvieläirniä. Poroja ei tarkastella. 

Hirvieläirniä on koko Ruotsissa. Hirvikannan suuruus vuonna 1979 oli vähintaän 3(JU.OUO 
eläintä (talvikanta). Etelä- ja Keski-Ruotsin metsäaluetlla hirviä on usein 20 - 30 tuhatta 
hehtaaria kohti. Paikalliset vaihtelut ovat suuria. 

Poliisin tietoon tulleet hirvionnettomuudet ovat lisääntyneet voimakkaasti vuodesta 1970 
(1827 onnettomuutta) vuoteen 1979 (noin 9.600 onnettomuutta). Hirvionnettomuudet ovat 
keskimääräistä lievempiä onnettomuuksia, vain 6 % hirvionnettomuuksista johtaa henkilö- 
vahinko i h i n. 

Riski joutua hirvionnettomuuteen vaihtelee eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Esim. hämä-
rässä ja pimeällä riski 6-8 kertaa suurempi kuin päivänvalossa. Vasojen vieroittarnisaikana 
riski kasvaa selvästi. Sen sijaan hirvenmetsästysaikana riskin ei ole havaittu kasvavan. 
Vasta-avatuilla teillä hirvionnettomuusriski on 2-3 kertaa normaalia suurempi. 

Hirviaita. Hirviaitoja on kanderilaisia; verkko- ja sähkäaltoja. Sähkdaita on halvempi raken-
taa, mutta kalliimpi ylläpitää. Aidan tulee olla vähintään 2 metriä korkea. Aitoja voidaan 
käyttaä pitkillä yhtäjaksoisilla tieosilla sekä lyhyillä tiejaksoilla erityisen vaarallisissa tien- 
kohdissa. Verkkoaidan arvioidaan vähentävän hirvionnettomuuksia noin 80 %. 

HirvipeiliL Hirvipeilien vaikutuksia tutkittiin 80 koetiejaksolla runsaan kolmen vuoden 
onnettomuuksiin perustuen. Peileillä ei todettu olevan mitiiän vaikutusta. 

Näkemäraivaukset. Metsäisellä tieosalla riski joutua hirvionnettomuuteen on noin 2-4 ker-
taa niin suuri kuin avoimessa maastossa. Autoilijalla tuntuu kuitenkin olevan vaikeuksia 
käyttää hyväksi metsäisen tieosan parannettua näkemää. Näkemäraivaus tuntuukin olevan 

tehokkuuteensa nanden kallis toimenpide. 

Hirvivaroitusmerkit. Hirvivaroitusmerkin turvallisuusvaikutuksista ei ole olemassa tutkimus-

tuloksia. 

Pelotteet. Pelotteita on kolmenlaisia: valo-, ääni- ja hajumerkit. Valo- ja äänimerkeillä ei 
ole havaittu olevan vaikutusta, kun taas joillakin pahanhajuisilla valmisteilla on todettu 
olevan karkottava vaikutus. Ei ole kuitenkaan tutkittu vaikutuksia pitkällä matkalla tai 
ajalla. 

Tiedotus ja valistus. Hirvionnetturnuusriskiä voidaan pienentää lisäärnälla informaatiota 
siitä, miten parhaiten voidaan havaita tienvieressä olevia hirviä. Sen sijaan yleisellä infor-
maatiolla hirvistä ja liikenteestä on vain marginaalinen vaikutus hirvionnettomuukSiin. 

Hirvikannan pienentäminen. Hirvikantaa voidaan pienentää paikallisesti ja alueellisesti. Tien 
varren paikallisen hirvikannan vähentäminen on epäilyttävä toimenpide, sillä hirvikannan 
"tyhjäntilan" täyttävät nopeasti eläimet, jotka ovat usein totturnattomia tieympäristöon. 

Alueellista hirvikannan pienentämistä tukevat ne tutkiinustulokset, joiden mukaan hirvion-
nettomuusriskillä ja hirvitiheydellä on selvä riippuvuussuhde. Varmoja numeerisia arvoja 
optimaalisesta hirvitiheyden pienentämisestä ei kuitenkaan ole olemassa. 



Tekijä ja tutkimuksen nimi 
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8. 	 Viltolyckor. Trafikanters beteende och möjligheter aLt pverka detta. Trans- 
portforskningsdelegationen 1980:3 

1980 	1 	 ruotsi 1 Julkaisuaika : 	 KieU : 	 Sivuja 

Tiivistelmä 

Tässä loppuraportissa esitetään yhteenveto neljästä eri tutkimuksesta, joiden yleistavoit-
teena oli tutkia mandollisuutta vähentää eläinonnettomuuksia muuttamalla autoilijoiden 
käytöstä. 

Ensimmäisessä tutkimuksessa tutkittiin hirvionnettomuusriskin riippuvuutta autoilijoiden 
kokemuksista tiedosta ja asenteista hirviin. Satunnaisesti valituista autoilijoista 2 % ker-
toi, että on ollut hirvionnettomuudessa ja 30 u,0,  että on ollut lähes-onnettomuudessa. 
Mikään ei osoittanut, että hirvitietoutta voitaisiin pitää selittävänä tekijänä hirvionnet-
tomuuksiin. Tutkimuksen päätulos oli, että autoilijat, jotka ajavat usein tai pitkiä matkoja 
alueilla, joilla on paljon hirviä, joutuvat keskimääräistä useammin hirvionnettomuuteen tai 
lähes-onnettomuu teen. 

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin onnettomuuksien ja lähes-onnettomuuksien olosuhteita ja 
ajokäyttäytymistä. Tutkimustulokset on tulkittu siten, että autoilijan tarkkaavaisuuden 
suuntautumisella on merkittävä vaikutus eläinonnettomuuksiin. 

Kolmannessa tutkimuksessa selvitettiin autoilijoiden tarkkaavaisuutta ja tekohirvien (hir-
venkuvien) havitsemista. Normaaliajossa autoilijat havaitsevat tekohirviä paljon vähemmän 
kuin jos heidän käsketään etsiä hirviä ajon aikana. Ajoneuvon nopeus ei vaikuta havait-
semisetäisyyteen, mutta hitailla nopeuksilla havaittiin hieman enemmän tekohirviä. 

Neljännessä tutkimuksessa selvitetliin hirvieläimiä-varkoitusmerkin havaittavuutta ja merkin 
vaikutusta tekohirven havaitsemiseen. Merkin teho on heikentynyt vuodesta 1960; vain 
39 U10  autoilijoista havaitsee merkin. Merkin vaikutus tekohirven havaitsemiseen ei ollut 
selvä. Yksin ajaneet havaitsivat tekohirven paremmin hirvimerkin jälkeen, kun taas niillä, 
jotka eivät olleet yksin, ei merkillä havaittu vaikutusta. Toisaalta ajoneuvoissa, joissa oli 
matkustajia, hirvet havaittiin paremmin kuin ilman matkustajia olleissa ajoneuvoissa, riip-
pumatta siitä, oliko paikalla hirvimerkki vai ei. 
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Tekijä ja tutkmuksen nimi 

9. 	NTR, Viltolyckor. Seminarium den 7. januari 1987. Rapport 45. Linköping. 

1 JuikaistJaika 	1987 	 1 Kieli : 	 ruotsi 	1 Sivuja : 	78 	1 
Tiiviztelmä 

Raportissa selvitetään erilaisia toimia eläinonnettomuuksien ja niistä johtuvien vahinkojen 
määrän rajoittamiseksi. 

Eläinonnettomuuksien määrä Pohjoismaissa on hyvin huomattava. Metsästyskautena 1984/85 
sattui Norjassa n. 2.200 eläinonnettomuutta, joista 30 % oli hirvionnettomuuksia. Suomen 
vastaavat luvut ovat n. 2.400 eläinonnettomuutta, joista n. 67 % on hirvionnettomuuksia. 

Mitään todella hyviä toimia eläinonnettomuuksia vastaan ei ole. Parhaita keinoja ovat hir-
viaitojen pystyttäminen ja riistan ampuminen. Nk. VIOL-aita on todettu tehokkaimmaksi 
tavaksi ehkäistä hirvionnettomuuksia. Verkkoaita, joka alkaa 0,1 m:n korkeudelta maasta on 
kuitenkin kallis. Jos tiellä sattuneet eläinonnettomuudet ovat olleet lähes yksinomaan hir-
vionnettornuuksia, tulee edullisemmaksi valita verkkoaita, joka alkaa 0,3 tai 0,5 m:n korkeu-
delta maan pinnasta. Ruotsissa on kokeiltu myös hyvällä menestyksellä kaksiosaista verkko- 
aitaa, joka alkaa heti maanpinnasta ja uudelleen 2,1 m:n korkeudelta. 

Myös ajoneuvojen rakennetta voidaan parantaa ja näin voidaan vähentää ja rajoittaa henkilö-
vahinkoja eläinonnettomuuksissa. 
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Tekijä ja tutkimuksen nimi 

. 

10. 	Vägverket. Viltstängsel, olika typers effekt och kostnad. TU meddelande 
1985:2. Borlänge. 

Julkaisuaika : 	1985 	 J KICU : 	 ruotsi 	 Sivuja : 	11 

TiiviteImä 

Ruotsissa tehtiin vuosina 1981-84 vertailu eri hirviaitatyyppien tehokkuudesta. 

Tutkimus suoritettiin 1 km:n mittaisilla tieosuuksilla hirvien jälkiä seuraamalla. Hirviaita oli 
sijoitettu 500 m:n matkalle molemmin puolin tietä ja aidan alku— ja loppupisteet olivat koh-

. 

	 dakkain. 

Tutkimuksessa perusteella verkkoaita on tehokkain tapa ehkäistä hirvionnettomuuksia. 0,1 
m:n korkeudelta maasta alkava hirviaita on kuitenkin kallis toteuttaa. Tutkimuksessa ei otettu 
kantaa ylempää maan pinnasta alkaviin verkkoaitoihin. Sähköaidan tehokkuus oli myös hyvä 
ja se on halvempi toteuttaa. Lanka—aitojen vaikutusta pidettiin kohtuullisena, mutta nauha-
aidoilla ei tuntunut olevan vaikutusta hirvien käyttäytymiseen. 
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