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Tiivistelmä  

Tässä raportissa  on  tutkittu taajamissa olevien yleisten teiden turvallisuutta. Selvitys perus-
tuu tielaitoksen taajamainventoinnissa vuosina  1990  ja  1991 kootteun  aineistoon sekä 
yleisilä teillä vuosina  1986 - 1990  tapahtuneisiin  ja  poliisin tietoon tulleisiin liikenneonnet-
tomuuksiin. 

Taajamateillä  tarkoitetaan tässä yhteydessä tielaitoksen ohjeiden mukaan määriteltyjä taa-
jamien vaikutusalueella olevia yleisiä teitä. Maanttely ei siis perustu taajamaa osoittavan 
liikennemerkin käyttöön. Kaikista tielaitoksen ylläpitämistä teistä noin  6 % on taajamateitä. 

 Yleisten teiden vuotuisesta iikennesuoritteesta ajettiin  17 % tatjamateillä.  

Tutkimuksessa oli mukana  17 312  yleisillä taajamateillä vuosina  1986 - 1990  tapahtunutta 
liikenneonnettomuutta  (24 %  kaikista yleisten teiden onnettomuuksista). Näistä onnetto-
muuksista  5 715 (33 %)  oli vakavia henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia. Taaja-
maonnettomuuksissa sai vuosien  1986 - 1990  aikana  407  henkilöä surmansa  ja  7 156 

 ihmistä loukkaantui. 

Taajamateiden henkilövahinko-onnettomuuksista noin  42 %  oli kevyen liikenteen onnetto-
muuksia. Taajamien ulkopuolella vastaava osuus oli selvästi pienempi eli  17  %. Taajamaon-
nertomuuksissa  kuolleista  52 %  menehtyi kevyen liikenteen onnettomuuksissa (taajamien 
ulkopuolella osuus oli  25  %).  

Taajamissa kevyen liikenteen onnettomuuksista yleisimpiä olivat polkupyöräonnettomuudet 
 ja jalankuiltijaonnettomuudet. Polkupyöräonneuomuudet  tapahtuivat valtaosin taajamatei

-den  liittymissä, kun vastaavasti vakavat jalankulkijaonnettomuudet sattuivat usein ajorataa 
suojatien ulkopuolella ylitettäessä. Taajamaonnettomuuksien uhrit kuolivat useimmiten 
jalankuiltija-, polkupyörä-  ja risteämisonnettomuuksissa. Haja-asutusalueilla vastaavasti 
eniten ihmisiä sai sunnansa kohtaamis-, yksittais-  ja jalankulkijaonnettomuuksissa. 

Taajamateiden onnettomuusaste  oli keskimaann 26 hv-onnettomuutta/100  miljoonaa 
ajoneuvokin, joka  on  lähes kaksinkertainen taajamien ulkopuolisiin teihin verrattuna. Taa-
jamateiden onnettomuustiheys oli  0.25 hv-onnettomuuttalkm/vuosi,  joka  on  noin kuusin-
kertainen taajamien ulkopuolisiin teihin verrattuna. 

Taajamateiden  suurin onnettomuusriski oli kaava-alueiden läpikulku-  ja sisääntuloteillä, 
 joiden ympäristössä oli palveluille  tai  hallinnolle tyypillistä maankäyttöä. Kuolemanriski oli 

suurimmillaan keskustojen ohilculkuteillä sekä aivan pieniminissä taaajamissa. 

Taajamateiden onnettomuuskustannukset  olivat onnettomuutta kohti laskettuna pienemmät 
kuin taajamien ulkopuolisilla teillä. Tämä johtuu siitä, että onnettomuudet olivat  baja- 
asutusalueilla selvästi vakavampia kuin taajamissa. Liikennesuoritetta kohti taajamateiden 
onnettomuuskustannukset olivat hieman suuremmat  ja tiekilometriä  kohti noin nelinker-
taiset taajamien ulkopuolisiin teihin verrattuna. 

Taajamateillä  tapahtunut onnettomuus maksoi vuoden  1992 hintatasossa  keskimäärin 
 224 000  markkaa. Liikennesuoritetta kohti taajamateiden onnettomuuskustannukset olivat 

 20.9 penniälajoneuvokm  ja tiepituutta  kohti  203 000 markkaa/kilometri/vuosi. 



Alkusanat 

Tielaitoksen tiepiirit inventoivat  vuosien  1990  ja  1991  aikana taajamissa olevat yleiset tiet. 
Tämä selvitys  on inventoidun  taajama-aineiston penisanalyysi  ja  se  antaa yleiskuvan 
tielaitoksen yllapitilmien taajamateiden onnettomuuksista  ja  turvallisuudesta. Onnettomuus-
aineistona  on  käytetty yleisillä teillä vuosina  1986 - 1990  tapahtuneita liikenneonnetto-
muuksia. 

Liikenneturvallisuusselvitys  on  laadittu tiehallituksen tutkimuskeskuksen toimeksiannosta 
Teknillisellä korkeakoululla. Työn  on  tehnyt tekn.yo Markku Salonen  ja  työn valvojana  on 

 toiminut liikennetekniikan professori Sulevi Lyly. Tiehallituksen puolesta työtä  on  ohjannut 
ylitarkastaja Pekka Räty. 

Helsingissä joulukuussa  1992 

Tiehallitus  

Tutkimuskeskus 
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Yleisten teiden  liikenneturvalilsuus  taajamissa 
MÄÄRITELMÄT  

Määritel  mät  

Yleiset määritelmät 

Yleiset tiet 
Tiet, joilla tielaitos toimii tienpitäjanä. Toiminnallisesti yleiset tiet jaetaan valtateihin, 
kantateihin, seudullisiin teihin, kokoojateihin  ja yhdysteihin.  Näistä valta-  ja kantatiet 

 kuuluvat ylempiin tieluokkiin  ja  loput alempiin tieluokkiin. 

Yleiset taajamatieti Taajamatiet 
Taajamissa olevat tielaitoksen ylläpitämät tiel Maanttely taajama-alueiden  ja  taajamien 
ulkopuolisten alueiden kesken perustuu vuosina  1990  ja  1991  tehtyyn taajamainventointiin 
(kaikille yleisille taajamateille  on taajamainventoinnin  yhteydessä määritelty verkollinen 
asema taajaman tieverkossa). Tässä selvityksessä taajamateillä tarkoitetaan ainoastaan 
tielaitoksen ylläpithmiä taajamateitä. 

Liikenneonnettomuus 
Omaisuusvahinkoihin jaltai  henkilövahinkoihin johtanut kulkuneuvon liikkumisesta joh-
tunut liikennetapahtuina, jossa  on  ollut osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Tässä 
selvityksessä  on  käsitelty ainoastaan tieliikenteessä tapahtuneita liikenneonnettomuuksia. 

Kuolemaan johtanut onnettomuus 
Onnettomuus, jonka seurauksena vähintään yksi henkilö  on  kuollut  30 vrk:n  kuluessa 
onnettomuuden tapahtumisesta. 

Loukkaantumiseen johtanut onnettomuus 
Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut, mutta vähintään yksi henkilö  on 

 loukkaantunut. 

Henkilövahinkoihin johtanut onnettomuus 
Kuolemaan  tai  loukkaantumiseen johtanut onnettomuus. 

Omaisuusvahinkoihin  johtanut onnettomuus 
Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut  tai  loukkaantunut. 

Kevyen liikenteen onnettomuus 
Onnettomuus, jossa osallisena  on jalankulkija,  polkupyörä  tai mopedi. 

Moottoriajoneuvo-onnettomuus 
Onnettomuus, jossa osallisena  on  ainakin yksi moottoriajoneuvo. Ei sisällä kevyen 
liikenteen onnettomuuksia. 



Yleisten teiden  liikenneturvaliisuus taajamissa 
MÄÄRITELMÄT  

Alkoholionnettomuus  
Onnettomuus, jossa jonkin ajoneuvon kuijettajan  tai jalankulkijan on  todettu 
(verikokeen/puhalluskokeen  tulos  vähintään puoli promillea)  tai vahvoin  perustein 
epäillään olleen  alkoholin  vaikutuksen alaisena. 

KVL (ajoneuvoalvrk) 
Tieosan  keskimääräinen vuorokausiliikenne. 

Liikennesuorite  tai  ajosuorite  (miljoonaa  ajoneuvokm/vuosi) 
Tieosan pituus kerrottuna vuotuisella liikennemaaräl lä. 

Onnettomuustiheys (onnettomuudeUkni/vuosi)  
Onnettomuuksien lukumäärä vuodessa laskettuna tiekilometriä kohti. 

Onnettomuusaste (onneuomuudet/100  miljoonaa  ajoneuvokm)  
Onnettomuuksien lukumäärä jaettuna liikennesuoritteella. 

Onnettomuusluokat 

Onnettomuusluokat  on  muodostettu yhdistämällä eri onnettomuustyyppejä keskenään. Tässä 
selvityksessä käytetty (vuoden  1989) onnettomuustyyppiluettelo on liitteissä  sivulla  111 
Onnettomuusluokitus  perustuu seuraaviin määritelmiin: 

Yks ittaisonnertomuus  
Osallisena yksi moottoriajoneuvo. 

Kaantymisonneuomuus  
Osallisena kaksi  tai  useampia moottoriajoneuvoja, joista ainakin yksi oli kääntymässä. 
Tämä ryhmä ei sisällä ohitus- eikä risteämisonnettomuuksia. Onnettomuustyypit  10 - 13, 
30 - 32  ja  36. 

Ohitusonneitomuus 
Osauisena  kaksi  tai  useampia moottoriajoneuvoja, joista joku oli ohittamassa. Onnetto-
muustyypit  00 - 05  ja  22 - 23. 

Risteamisonnettomuus  
Osallisina kaksi  tai  useampia moottoriajoneuvoja, joista joku oli tulossa risteävältä tieltä. 
Tämä ryhmä ei sisällä kääntyrnis- eikä ohitusonnettomuuksia. Onnettomuustyypit  40  ja 

 50 - 54. 

Kohtaamisonnettomuus  
Osallisena kaksi  tai  useampia moottoriajoneuvoja, jotka olivat tulleet vastakkaisista suun-
nista. Tämä ryhmä ei sisällä kääntymis-, ohitus- eikä risteämisonnettomuuksia. Onnetto-
muustyypit  20, 21  ja  24. 
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MAARITELMÄT 

Peraanajo-onnettomuus 
Osallisena kaksi  tai  useampia moottoriajoneuvoja, jotka olivat menossa samaan suuntaan. 
Tämä ryhmä ei sisällä kääntymis-, ohitus- eikä risteämisonnettomuuksia. Onnetto-
muustyypit  06 - 08. 

Hirvielainonnettomuus 
Moottoriajoneu  von  ja  hirven  tai  peuran välinen onnettomuus. 

Muu  elainonnettomuus 
Moottoriajoneuvon  ja  eläimen (ei hirvi eikä peura) välinen onnettomuus. 

Jalankulkijaonnettomuus  
Osallisena jalankulkija. 

Polkupydraonnettomuus  
Osallisena polkupyörä. Tämä ryhmä ei sisällä jalankulkijaonnettomuuksia. 

Mopedionnettomuus  
Osallisena mopedi, mutta ei jalankulkija eikä polkupyörä. 

Muut onnettomuudet (laskettiin tässä selvityksessä moottoriliikenteen onnettomuuksiin) 

Muu onnettomuus 
Sisältää edellisiin ryhmiin kuulumattomat onnettomuudet. 

Tärkeimmät lyhenteet  

Hv-onnettomuus  = henkilövahinkoihin johtanut onnettomuus 

Kj-onnettomuus  = kuolemaan johtanut onnettomuus 

Lj-onnettomuus  =  loukkaantumiseen johtanut onnettomuus 

Oy-onnettomuus  = omaisuusvahinkothin johtanut onnettomuus  

Vt  =  valtatie,  Kt  = kantatie,  St  = seudullinen tie,  Ko  = kokoojatie, Yt = yhdystie 
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JOHDANTO  

1  JOHDANTO 

Nopeusrajoituksia inventoitaessa  on tielaitoksen tierekistenin  tallennettu tieto taajama- 
merkein osoitetusta yleisrajoituksesta. Taajamamerkkiin perustuva taajamatien maanttely ei 
kuitenkaan anna riittävän tarkkaa kuvaa tien luonteesta  ja sen  suhteesta tien varrella ole-
vaan maankäyttöön. Tästä syystä taajamatien liikenneympäristön kuvaarnista  on  pyritty 
parantamaan, jotta sitä voitaisiin käyttää tulokseekkaasti hyväksi tienpidon suunnittelussa  ja 
turvallisuusselvityksissa.  

Turun tiepiirin liikenneturvallisuusselvityksen /TVH 1989a,b/ yhteydessä kehitettiin 
tielaitoksen taajamateitä koskeva luokitus, jossa tiejaksot jaettiin eri luokkiin niiden verkol

-lisen  aseman  ja  tien varrella olevan maankäytön perusteella. Selvityksessä oltiin myös kiin-
nostuneita siitä, minkä tasoisen  ja  kokoisen taajaman alueella  tai  läpi taajamatie kulkee. 
Taajamateiden luokituksesta odotetaan olevan hyötyä erityisesti taajama-alueiden tien-
suunnittelukäytäntöjen selkiyttämisessä  ja tiehankkeiden liikenneturvallisuusvaikutusten 

 arvioinnissa. 

Vuosien  1990  ja  1991  aikana kaikki tielaitoksen piirit inventoivat alueellaan olevat 
taajamatieosat  ja  niitä ympäröivän maankäytön Turun piirin tutkimuksessa kehitetyn luoki-
tuksen mukaisesti. Tierekistenin saatiin siis vuoden  1992  alusta kaikkien tiepiirien osalta 
tiedot taajamissa olevien yleisten teiden liikenneympäristöstä. Näiden tietojen avulla 
voidaan paneutua entistä tarkemmin taajamateiden onnettomuuksien tutkimiseen  ja  liiken-
neturvallisuuden parantamiseen. Tämän selvityksen tavoitteena  on  ollut tuottaa perustietoa 
tielaitoksen ylläpitämien taajamateiden liikenneturvallisuudesta  ja  toimia pohjana jatko-
tutkimuksille  ja -toimenpiteille.  Tutkimuksesta saatuja tuloksia  on  verrattu myös 
aikaisemmin tehtyyn Turun tiepiiriä koskeneeseen liikenneturvallisuusselvitykseen. 
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TUTKIMUSAINEISTO  

2  TUTKIMUSAINEISTO 

 2.1  Taustatietoja  iFH  1982/  

Tiehallitus  on  jo  25  vuoden ajan tilastoinut poliisin tielaitokselle ilmoittamat liikenneonnet-
tomuudet, jotka ovat tapahtuneet tielaitoksen ylläpitämillä teillä. Tilastot  on  tarkoitettu 
ensisijaisesti palvelemaan tienpidosta huolehtivia viranomaisia sekä  tie-  ja liikennesuun-
nittelijoita.  

Tilastokeskuksen laatiman virallisen tilaston  ja tielaitoksen  tilaston vertailu osoitti, että 
kaikista poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista tapahtuu yleisillä teillä noin  35  %.  
Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista yleisillä teillä tapahtuu noin  65 %  ja  loukkaan-
tumiseen johtaneista noin  55  %.  

Tienkäyttäjien haastattelututkimuksessa arvioitiin, että yleisillä teillä tapahtuu vuosittain 
noin  40 000  liikenneonnettomuutta.  Vain  osasta tapahtuneita onnettomuuksia saadaan tie-
toja tilastoon. Seurauksiltaan  lievät  onnettomuudet eivät useinkaan tule tilastoiduiksi. 
Tiehallituksen selvityksen mukaan kaikista loukkaantumiseen johianeista onnettomuuksista 
tulee tilastoon  60 -  65  %  ja  kaikista omaisuusvahinko-onnettomuuksista  vain 20 - 30 %.  Eri 
tyyppisten onnettomuuksien tilastoon tulemisessa  on  myös eroavaisuuksia. Seuraavassa  on 

 lueteltu joidenkin onnettomuuksien arvioituja tilastointiasteita: 

- jalankulkijaonnettomuudet  70  % 
- eläinonnettomuudet  65  % 
-  ohitus-  ja kohtaainisonnettomuudet  50  % 
- polkupyöräonnettomuudet  30  % 
- yksittäisonnettomuudet  20 %.  

Vuonna  1989  onnettomuuksien tilastointi muuttui. Omaisuusvahinkoihin johtaneiden 
onnettomuuksien tilastointi huononi oleellisesti, mutta  vakavien  onnettomuuksien rekis-
teröinti pysyi ennallaan. Tässä tutkimuksessa käsitellään  vain tilastoituja,  poliisin tielaitok-
selle ihnoittaznia tieliikenneonnettomuuksia.  

2.2  Aineistossa käytetty  taajamatieluokitus 

Palvelukeskusluokitus  

Ympäristöministeriö  on  laatinut yleispiirteisen suunnittelun avuksi taajamien keskus-
luokituksen, joka perustuu palveluiden laatuun  ja  palveluita käyttävän väestön määrään. 
Palvelukeskusten väestöpohja voi siis kertyä laajalta alueelta. Keskusluokitus kattaa 
palvelukeskukset pääkaupunkikeskuksesta  (A) kyläkeskuksim (GI  ja  G2). Seutukaavaliitot 

 ovat sijoittaneet alueensa palvelukeskukset  en  luokkiin ympäristöministeriön ohjeiden 
mukaan. 
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TUTKIMUSAINEISTO  

Taulukko  1:  Palvelukeskusluokat  ja  palveluita  kayttavan vaestön maara 
 /Seutusuunnittelun keskusliitto  1985/.  

Lyhenne  Keskusluokan  nimi  Vaestöpohja  
A  Pääkaupunkikeskus ________________________________  

B2  Keskitason  valtakunnanosakeskus  700000- 1 200 000 

B3  Alempi  valtakunnanosakeskus  400 000  -  700 000  

Cl  Ylempi  maakuntakeskus  250 000- 400 000 

C2  Keskitason  maakuntakeskus  160000- 250 000 

C3  Alempi  maakuntakeskus  100000-160000 

Dl  Ylempi  kaupunkikeskus  60000-100000 

D2  Keskitason  kaupunkikeskus  35 000- 60 000 

D3  Alempi  kaupunkikeskus  20000-35000 

El  Ylempi  kuntakeskus  12 000 -20 000 

E2  Keskitason  kuntakeskus  7000- 12 000 

E3  Alempi  kuntakeskus  4000- 7000 

Fl  Ylempi  paikalliskeskus  2400- 4 000 

F2  Keskitason  paikalliskeskus  1 400- 2400 

F3  Alempi  paikalliskeskus  800- 1 400 

GI  Ylempi  kyläkeskus  400 -800 

G2  Alempi  kyläkeskus  200-400  

Tielaitoksen  piirit inventoivat vuosina  1990  ja  1991  lähes kaikki taajamien varrella olevat 
yleiset tieL Vahvistettuja, mutta vielä toteutumattomia kaava-alueita  ja  pienimpiä  G-tason 
palvelukeskuksia ei inventoitu. Inventoinnin ensi vaiheessa palvelukeskukset jaettiin isothin 

 ja  pieniin palvelukeskuksiin. 

Isoiksi  luokitellaan sellaiset palvelukeskukset, joissa  on  selvä taajama kaava-alueineen. 
Tähan ryhmään kuulu  osa  F2-  ja  F3 -tason palvelukeskuksista  ja  kaikki  E-luokan  ja  sitä  kor-
keampiluokkaiset palvelukeskukset.  Isojen palvelukeskusten teistä tallennettiin  sen  taaja-
man keskusluokka, jonka kautta  tie  kulkee, tien asema taajaman tieverkossa  ja  tien varrella 
olevan maankäytön tyyppi (oikealla  ja  vasemmalla puolella tietä). 

Pieniksi luokitellaan sellaiset palvelukeskukset, joissa ei ole selvää taajamaa kaava-aluei-
neen, vaan keskusluokituksen edellyttämät (vähälukuiset) palvelut  ja  yleensä vähäinen 
määrä asuinrakennuksia tukeutuvat yleiseen tiehen. Tähän ryhmään kuuluvat pääsään-
töisesti  G-tason palvelukeskukset  ja osa  P2-  ja  F3-tason palvelukeskuksista. Pienten 
keskusten teistä inventoitiin tien varrella olevan taajaman palvelukeskusluokka  ja  ensim-
mäisen  ja  viimeisen palvelun (koulu, kauppa, posti ym.) välinen tieosuus maanteltiin 
pienen palvelukeskuksen tieksi. Maankäytön tyyppiä ei maantely tarkemmin. 

Työ oli luonteeltaan suurpiirteistä. Tiet jaettiin järkeviin kokonaisuuksiin  ja  maankäytön 
tyyppi maänteltiin pääasiallisen maankäytön mukaan. Pienissä palvelukeskuksissa oltiin 
kiinostuneita ainoastaan palveluiden sijainnista. 



14 	 Yleisten teiden  lllkenneturvalllsuus  taajamissa 
TUTKIMUSAINEISTO  

Tien  asema taajaman  tieverkossa 

Taajamatiet  jaettiin verkollisen aseman mukaan seuraaviin luokkiin: 

Lapikulkutie  tai  sisaantulotie  kaava-alueella 
Nämä ovat kaava-alueen sisäisiä  tai  ainakin toiselta reunaltaan kaava-alueeseen liittyviä 
teitä. Maankäyttö liittyy tällaisiin teihin suorin tonttiliiuymin  tai kaavateiden  ja  joskus myös 
yleisten teiden välityksellä. 

Keskustan ohikulkutie kaava-alueella 
Nämä ovat kaava-alueen sisäisiä  tai  ainakin toiselta reunaltaan kaava-alueeseen liittyviä 
teitä, joille suoria tonttiliittymiä ei sallita. Kevyen liikenteen nsteämiset päätien kanssa  on 

 järjestetty ainakin tiirkeimmillä reiteillä alikulkukäytävin  tai  joskus liikennevaloin. Tähän 
luokkaan kuuluu myös joitakin moouoritie-  ja moottoriliikennetieosuuksia. 

Sisdantulotie  nauha-asutuksen alueella 
Nämä ovat yleensä kaava-alueen ulkopuolisia teitä, joiden varrella asutus sijaitsee 
nauhamaisesti  ja  joilla maankäyuö liittyy yleiseen tiehen suorin tonttiliittymin. Tällainen 
nauhamainen tiivis maankäyttö edeltäh usein varsinaiseen taajamaan saapumista. 
MaankäyuÖ poikkeaa selvästi maatalousalueista  ja  muodostuu lähinnä asuinrakennusten 
tonteista.  

Tie  pienessa palvelukeskuksessa  
Ensimmäisen  ja  viimeisen palvelun välinen tieosuus. 

Tienvarren  maankäyttö  

Isoissa palvelukeskuksissa maankäytön tyyppi olkella ja/tai vasemmalla puolella tietä oli 
jokin seuraavista: 

Asuntoalue  
Tien  lähistön rakennukset ovat pääasiassa asuinrakennuksia. 

Palvelujen  ja  hallinnon alue  
Tien  lähistön rakennukset ovat pääasiallisesti palvelujen  ja  hallinnon rakennuksia  ja  jossain 
määrin asuinrakennuksia (esim. taajamien keskustat  ja kauppakadut).  

Teollisuuden  ja varastoinnin  alue  
Tien  lähistön rakennukset ovat pääasiassa teollisuus-  ja varastorakennuksia.  Yksittäisiä 
muun alueen keskellä olevia teollisuus-  ja varastorakennuksia  ei inventoitu tälle tyypile 
(tarkoitetaan laajempaa teollisuus-  ja varastoaluetta).  

Muu alue  
Tien lthistÖssä on  muita kuin edellä mainittuja toimintoja (esim. kunnailistekniikkaa, 
vapaa-ajan harrastuksia  ja  puistoja) varten kaavoitettuja alueita. Tämän luokan käyttöä väi-
tettiin. 
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Ei  taajamalle tyypillista maankäyttöä  
Tätä luokkaa käytettiin metsästä, pellosta, vesistöalueesta yms., kun taajaman maankäyttöä 
(edelliset luokat) oli  vain  toisella puolen tietä. Tieosat pyrittiin inventoimaan niin, ettei tätä 
luokkaa esiintyisi molemmilla puolilla tietä (käytännössä siltä ei vältytty). 

Pienten keskusten teiden varrella olevaa maankäyttöä ei mäaritelty tarkemmin.  

2.3  Tierekisterin tiedostot  ja  niiden käsittely 

Tutkimusaineisto koostui kandesta tiedostosta, jotka saatiin tielaitoksen tierekisteristä. 
Toisessa tiedostossa oli tiedot onnettomuuksista  ja  niitä vastaavista tienkohdista. Toisessa 
tiedostossa oli kuvaus  koko  yleisten teiden verkosta. Siinä tiet oli jaettu homogeenisiin 
osuuksiin siten, että tien alku-  ja loppupisteen  välisellä osuudella tien verkollinen asema  ja 

 tien varrella oleva maankäyttö säilyi samana. Kun joko tien verkollinen asema  tai 
maankaytön  tyyppi (oikella ja/tai vasemmalla puolella tietä) muuttui, katkesi homogeeninen 
tieosuus. 

Onnettomuusaineistosta  poistettiin ne tiet  (ja  luonnollisesti myös teillä tapahtuneet 
onnettomuudet), joiden tienumero oli suurempi kuin  20 000. Onnettomuusaineistossa  oli 
mukana yhteensä  72 421  vuosina  1986 - 1990  yleisillä teillä tapahtunutta onnettomuutta, 
joista  17 312  sattui yleisillä taajamateillä.  
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Kuva  1:  Tutkimusaineiston  liikenneonnetromuusmäärät  vuosina  1986  -  1990.  

Aineiston käsittelyssä käytettiin apuna tilastollista  SAS-ohjelmistoa sekä kuvien  ja 
taulukoiden  tekemisessä  EXCEL-ohjelmistoa. 
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3  YLEISET  TAAJAMATIET 

 3.1  Yleistä  

Tielaitoksen tierekist.eristä  valittiin taajamateiden tarkastelua varten ne tieosat, joiden 
voidaan katsoa olevan taajamateitä (ts.  jos  tien verkollinen asema  on  annettu,  tie  sijaitsee 
taajamassa). Koska maankäyttötiedon inventointi suoritettiin loppuun vuoden  1991  aikana, 
saatiin uusi tietolaji  koko  maan kattavana mukaan tierekisteriin vuoden  1992  alusta. Siitä 
syystä tässä selvityksessä käytetään hyväksi vuoden  1992  alun  mukaista yleisten teiden 
verkkoa  mm.  laskettaessa tiepituuksia sekä onnettomuustiheyksiä  ja  -asteita. 

Tielaitoksen tierekisterissä  oli vuoden  1992  alun  tilanteessa yleisten teiden edellisen vuoden 
 (KYL  1991) liikennemäärät.  Nämä liikennemäärät muunnettiin liikennesuoritteiden  ja 

onnettomunsasteiden  laskemista varten onnettomuusaineiston vuosien  1986 - 1990 
keskivälin  tilannetta vastaaviksi ei vuoden  1988  tasoon. Tiepituuksien annettiin olla 
vuoden  1992  tilanteen mukaisina. Liikennemäärien kasvun määrittämiseksi vuodesta  1988 

 vuoteen  1991  (sekä taajamissa että taajamien ulkopuolella) käytettiin seuraavan taulukon 
mukaisia arvioituja liikenteen kasvukertoimia: 

Taulukko  2:  Liikenteen kasvukertoimet yleisilla teilid vuodesta  1988  vuoteen  1991 
 /Kokkarinen  1992/.  

Tiepiiri  Vt Kf  St  Ko Tt]  Kaikki 

Uusimaa  1.10 1.10 1.08 1.06 1.02 1.08 

Turku 1.09 1.09 1.07 1.05 1.01 1.06  

Häme  1.09 1.09 1.07 1.05 1.02 1.08  

Kymi  1.09 1.09 1.07 1.05 1.01 1.07  

Mikkeli  1.09 1.09 1.07 1.05 1.02 1.07 

P-Karjala  1.09 1.09 1.07 1.05 1.01 1.06  

Kuopio  1.09 1.09 1.07 1.05 1.02 1.07 

K-Suomi 1.09 1.09 1.07 1.05 1.02 1.07 

Vaasa 1.09 1.09 1.07 1.05 1.01 1.06 

K-Poiìjanmaa 1.09 1.09 1.07 1.05 1.01 1.06 

Oulu 1.09 1.09 1.07 1.05 1.02 1.07  

Kainuu  1.09 1.09 1.07 1.05 1.01 1.06  

Lappi  1.09 1.09 1.07 1.05 1.01 1.07 

Koko  maa  1.09 1.09[ 1.07 1.05 1.02 1.07 
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Tielaitoksen ylläpitämiä  teitä oli vuoden  1992  alussa  76 631  kilometriä, joista  4 504  kilo-
metriä  (5.9 %)  oli taajamateitä. Taajamateillä ajettiin vuosina  1986 - 1990  keskimäärin 
noin  4 359  miljoonaa ajoneuvokilometriä vuosittain, mikä  on 17.0 %  kaikkien yleisten tei-
den liikennesuoritteesta  (25 615  miljoonaa ajoneuvokin) kyseisinä vuosina. Keskimaarainen 
vuorokausiliikenne  (KYL  1988)  oli kaikilla taajamateillä  2 650  ajoneuvoa vuorokaudessa, 
eli noin kolme kertaa suurempi kuin muilla yleisillä teillä  (810  ajoneuvoa vuorokaudessa).  

3.2 Taajamatiet tieluokittain 

Yaltaosa  yleisistä taajamateistä, kuten kaikista muistakin yleisistä teistä, kuuluu alempiin 
toiminnallisiin tieluokkiin (seudullisten teiden, kokooja-  ja yhdysteiden  osuus taajamateista 

 on  noin  78 %).  Taajamissa  on  suhteessa enemmän seudullisia teitä  ja kokoojateitä  kuin 
 haja-asutusalueilla. Myös valtatietasoisten teiden suhteellinen osuus  on  taajamissa suurempi 

kuin  haja-asutusalueilla. 

Taajamateiden liikennemäärät (KyL  1988)  olivat kaikissa toiminnallisissa tieluokissa 
muiden yleisten teiden liikennemääriä suurempia. Erot taajamateiden  ja  taajamien ulko-
puolisten teiden liikennemäärissä olivat erityisen suuria kokooja-  ja yhdysteillä. 
Kokoojateillä  taajamien liikenne oli yli kolme kertaa vilkkaampaa  ja yhdysteillä  lähes kuusi 
kertaa vilkkaampaa kuin  haja-asutusalueiden  teillä. Taajamateiden keskimääräiset liiken-
nemäärät vaihtelivat yhdysteiden  1 300 ajoneuvosta  vuorokaudessa valtateiden  6 700 
ajoneuvoon  vuorokaudessa. Taajamien ulkopuolella liikennemaanen vaihteluväli  oli 
yhdysteiden  200 ajoneuvosta  vuorokaudessa valtateiden  3 700 ajoneuvoon  vuorokaudessa. 
Sekä taajamissa että taajamien ulkopuolella ajetaan valtateillä huomattavan suuri  osa 

 (yli  40 %) yhteenlasketusta liikennesuoritteesta. 
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Kuva  2:  Taajamateiden  ja  muiden yleisten teiden jakautuminen (%) eri toiminnallisiin 
tieluokkiin  ja  niiden keskimaarainen vuorokausiliikenne. 
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Taajamien valtateistA suurin  osa  (62 %) on  kaava-alueilla olevia keskustojen ohitusteitä. 
Taajamissa olevista kantateistä noin kaksi kolmannesta  (74 %) on  kaava-alueiden 
läpikulkuteitä, sisääntuloteitä  ja ohikulkuteitä. Seudulliset  tiet, kokoojatiet  ja yhdystiet  ovat 
taajamissa lähinnä kaavoitettujen alueiden  ja  nauha-asutusalueiden (kaava-alueen 
ulkopuolella) läpikulku-  ja sisääntuloteitä ja  noin neljännes niistä sijaitsee pienissä 
palvelukeskuksissa. Ohikutkuteillä olivat kaikista suurimmat liikennemäarät lähes 
jokaisessa tieluokassa. Poikkeuksena olivat seutu-  ja kokoojatietasoiset  kaava-alueiden 
läpikulku-  ja sisääntulotiet,  joilla liikennemäärät olivat samaa luokkaa ohikulkuteiden 
vastaavien liikennemäanen  kanssa.  

Lä  = Läpikuikutie/sisaantulotie  Oh  = Ohikulkutie  Si  = Sisalintulotie  PI  =  Pienen keskuksen  tie 
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Tiepituus1992 -- KVL1988  

Kuva  3:  Yleisten taajamateiden pituus  1992  ja  KVL  1988  tien toiminnallisen luokan  ja 
 verkollisen  aseman mukaan.  

3.3  Taajamatiet tiepiireittäin  

Merkittävä  osa  yleisistä taajamateistä sijaitsee Etelä-Suomen taajamissa (Uudenmaan, 
Turun, Hämeen  ja  Kymen tiepiireissä  on  noin  40 % taajamateistA).  Eniten taajamateitä  on 

 Turun tiepiirissä  (18.2 %).  Seuraavaksi eniten niitä  on  Vaasan tiepiirissä  (14.1 %)  ja 
 Hämeen tiepiirissä  (13.0 %).  Kaikista taajamateistä noin  22 % on tieluokaltaan  valta-  ja 

kantateitä.  Valta-  ja kantateiden  osuus taajamateistä  on  suurin eteläisimmän Suomen  tie-
piireist.ä  Kymen  (32 %)  ja  Kuopion  (30 %) tiepiireissä.  Myös pohjoisen  Lapin tiepiirissä 
(46 %)  ja  Kainuun tiepiirissä  (30 %) on  suhteessa paljon ylempien tieluokkien taajamateitä. 

Taajamien ulkopuolisia yleisiä teitä  on  eniten Turun  (12.2 %), Lapin (11.2 %),  Vaasan 
 (9.4 %)  ja  Hämeen  (8.6 %) tiepiireissä.  Taajamien ulkopuolella valta-  ja kantateiden  osuus 

yleisistä teistä  on  useimmissa tiepiireissä noin  15 %  luokkaa. 
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Kuva  4:  Yleisten  taajamateiden  pituus  1992  tiepiireittain. 

Taajamateiden  liikenne  (KYL  1988)  oli pienimmilläan Keski-Pohjanmaan, Vaasan  ja 
 Kainuun tiepiireissä  (alle  2 000  ajoneuvoa vuorokaudessa)  ja  suurimmillaan Hämeen  ja 

 Kuopion tiepurien teillä (lähes  4000  ajoneuvoa vuorokaudessa). 

Taajamien valtateillä liikenne vaihteli Keski-Pohjanmaan tiepiirin noin  3 000 ajoneuvosta 
 vuorokaudessa Kuopion tiepiirin valtateiden noin  11 000 ajoneuvoon  vuorokaudessa. 

Taajamissa olevilla kantateillä liikennemäära t  olivat eri tiepiireissä yleisesti  3 000 -  4 000 
 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suurimmat taajamien kantateiden liikennemäärät olivat Turun  ja 

 Hämeen tiepiireissä (noin  6 000  ajoneuvoa vuorokaudessa). 

Seudullisten  teiden liikennemaarä t  olivat tyypillisesti  2 000  ajoneuvon molemmin puolin, 
joskin etelässä liikennemaära t  nousivat  3 000 ajoneuvoon  ja sen  ylikin. 

Kokooja-  ja yhdysteillä  keskimääräiset lilkennemäärät olivat useimmissa tiepiireissä  1 000 - 
2 000  ajoneuvoa vuorokaudessa, mutta esimerkiksi Mikkelin, Vaasan, Keski-Pohjanmaan  ja 

 Kainuun tiepiireissä olevien taajamien yhdysteiden liikenne oli  kovin  hiljaista  (alle  1 000 
 ajoneuvoa vuorokaudessa). 

Yleisesti ottaen liikennemälirät pienenivät Etelä-Suomesta pohjoiseen mentäessä. Yli puolet 
 (52 %) taajamateiden yhteenlasketusta lilkennesuoritteesta  ajettiin Etelä-Suomen 

tiepiireissä (Uusimaa,Turku, Häme  ja  Kymi). Myös taajamien ulkopuolella näiden piirien 
yhteenlaskettu liikennesuorite luku oli suhteessa samaa luokkaa  (53 %). 
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Taajamateistil keskimaarin 17 % on keskustojen ohitusteita.  Etelä-Suomen tiepiirien 
alueelle  on  rakennettu keskimliarthstä  enemmän ohikulkuteitä (Uudenmaan  ja  Turun 
tiepiireissä  22 %  sekä Kymen tiepiirissä  31 %  yleisistä taajamateistä  on ohikulkuteitä).  

Vastaavasti Keski-Suomen alueen taajamissa  on  runsaasti läpikulku-  ja sisääntuloteitä. 
Kaavoitettujen  alueiden läpikulku-  ja sisaantuloteiden  osuudet ovat Pohjois-Karjalan 

 (59  %),  Kuopion  (56  %),  Keski-Pohjanmaan  (55  %)  ja  Mikkelin  (50  %) tiepiireissä  yli 
puolet piirien taajamateistä. Myös Kainuussa  on  paljon kaavoitettujen alueiden läpikulku-  ja 
sisääntuloteitä  (58 % taajamateistä).  

Nauha-asutuksen sisääntuloteiden osuus taajamateistä  on  suurin Keski-Pohjanmaan  (32  %),  
Keski-Suomen  (29 %)  ja  Hämeen  (26 %) tiepiireissä.  

Pienten palvelukeskusten teiden osuus kaikista taajamateistä  on  noin  23 %.  Etelä-Suomessa 
ainoastaan Uudenmaan tiepiirissä  on keskimäärthstä  enemmän pienten palvelukeskusten 
teitä  (36 % taajamateistä).  Pohjois-Suomen tiepiireistä Oulun tiepiirin  (36 %)  ja  Lapin 

 tiepiirin alueella  (34 %) on  suhteessa paljon pienissä taajamissa kulkevia yleisiä teitä. 

Kuva  5:  Yleiset taajamatiet tien verkollisen aseman mukaan (%) eri tiepiireisseL 

Kaava-alueiden läpikulku-  ja sisääntuloteillä liikennemäärät (KyL  1988)  olivat eri 
tiepiireissä noin  2 000 -  5 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Läpikulkuteiden suurimmat 
liikennemäarät olivat Kainuun  (4 700 ajoneuvoa/vrk)  ja  Oulun  (4 000 ajoneuvoa/vrk) tie - 
piireissä. Läpikulkuteiden hiljaisin liikenne oli Keski-Suomen tiepiirien alueilla (hieman yli 

 2 000 ajoneuvoalvrk). Ohikulkuteillä  erot eri tiepiirien liikennemäan en  välillä olivat 
huomattavasti suurempia (noin  2 000 - 10 000 ajoneuvoa/vrk).  Ohikulkuteiden vilkkain 
liikenne oli Hämeen  (10 000 ajoneuvoa/vrk),  Kuopion  (8 600 ajoneuvoa/vrk)  sekä Keski- 
Suomen  (8 600 ajoneuvoa/vrk) tiepiireissä.  
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Nauha-asutuksen sisääntuloteillä liikennemaara t  vaihtelivat noin  1 000  ja  2 500  ajoneuvon 
välillä. Villdutinta oli Kymen tiepiirissä  (2 500  ajoneuvoa/vrk).  Pienissä keskuksissa 
liikenne vaihteli  1 000  ajoneuvon molemmin puolin  (600  -  1 700  ajoneuvoa/vrk).  

3.4  Taajamateiden nopeusrajoitukset  

Yleisten teiden luonne  on  taajamissa  ja haja-asutusalueilla  varsin  erilainen. Siksi myös 
käytetyt nopeusrajoitukset eroavat toisistaan: taajamissa käytetään paljon aThaisia 
nopeusrajoituksia  (50  kin/h  ja  60 km/h),  kun vastaavasti taajamien ulkopuolella yli  70  % 

 yleisistä teistä  on 80 km/h  yleisrajoituksen  vaikutusalueella. Myös  100  kmfh  nopeusrajoitus 
 on  haja-asutusalueilla yleinen, kun sitä taajamissa käytetään melko harvoin  ja  silloinkin 
 vain  valta-  ja kantatietasoisilla  väylillä. 

Taajamissa noin puolet valta-  ja kantateistä  kuuluu  80 km/h  (erikseen määrätty) nopeus-
rajoituksen piiriin. Taajamissa olevilla valtateillä seuraavaksi yleisin nopeusrajoitus  on 100 
km/h  ja kantateillä  60 km/h.  Alempien tieluokkien taajamateilla käytetään paljon  50  km/b 

 ja  60 km/h  nopeusrajoituksia  ja  jonkin verran  80 km/h  (etupäässä yleisrajoitus) 
nopeusrajoituksia. Seudullisilla taajamateillä käytetään vaihtelevasti eri rajoituksia, kun  sen 

 sijaan kokoojateista yli  70  %  ja yhdysteistä  noin  80 %  on  joko  50 km/h tai 60 km/h 
 nopeusrajoituksen  vaikutuspiirissä olevia teitä.  

Haja-asutusalueiden  valta-ja kanteillä  on  pääosin  (80  %)  100 km/h  nopeusrajoitus. Loput 
valta-  ja kantateistä  ovat lähinnä  80 km/h  (erikseen merkitty) rajoituksen piirissä. 
Seudullisilla teillä  on  käytössä pääosin  100 km/h  rajoitus  tai 80 km/h  yleisrajoitus. Kokoo-
jateistä  noin  80  %  ja yhdysteistä  yli  90  %  on 80 km/h  yleisrajoituksen  vaikutusalueella. 
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Kuva  6:  Yleisten teiden nopeusrajoitukset (%) eri toiminnallisten luokkien  teilla  taajamissa 
 ja  taajamien ulkopuolella. 
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Liikennemaärät  kasvoivat melko suoraviivaisesti nopeusrajoituksen noustessa. Taaja-
mateillä keskimharaiset liikennemäärät vaihtelivat  50 km/h  teiden noin  1 500 ajoneuvosta 

 vuorokaudessa  120 km/h  alueen teiden noin  15 000 ajoneuvoon  vuorokaudessa. Pienimmat 
liikennemäarät olivat yleisrajoituksen  (80 km/h)  vaikutusalueella (noin  1 000  ajoneuvoa 
vuorokaudessa).  

Haja-asutusalueilla keskimäaräiset liikennemäarat vaihtelivat  50 km/h  teiden noin  900 
ajoneuvosta  vuorokaudessa  120 km/h nopeusrajoitusalueen  yli  18 000 ajoneuvoon 

 vuorokaudessa. Pienin liikennemäarä oli yleisrajoituksen  (80 km/h)  alueella (noin  300 
 ajoneuvoa vuorokaudessa). Taajamien ulkopuolella liikennemaarät olivat useimmilla 

nopeusrajoitusalueilla noin puolet taajamateiden vastaavista liikennemaari sta.  Poikkeuksena 
olivat yleisrajoituksen  (80 km/h)  tiet, joilla taajamien ulkopuolisten teiden keskimäaräinen 
liikennemäArä oli  vain  noin neljannes taajamateiden liikennemäärästa.  

Tien verkollisen  aseman perusteella kaava-alueiden läpikulku-  ja  sisaa.ntuloteillä  on  suh-
teessa eniten alhaisia  (50 km/h  ja  60 km/h)  nopeusrajoituksia.  Em. nopcusrajoitusten  osuus 
valtatietasoisilla läpikulkuteillä  on  noin  40 %  ja  kasvoi tieluokan alentuessa  ollen  yhdys

-teillä noin  90 %.  Muilla kuin läpikulkuteillä  on  valta-  ja  kantateillä  melko harvoin (noin 
 10 - 20 %)  alhaisia nopeusrajoituksia. Alemmissa tieluokissa ohikulkuteiden, nauha- 

asutuksen sisaäntuloteiden  ja  pienten keskusten teiden nopeusrajoitukset ovat melko 
samantyyppisiä. 
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Kuva  7: Taajamateiden nopeusrajoitukset (%) lien  toiminnallisen luokan  ja verkollisen 
 aseman mukaan. 
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3.5  Taajamatieluokituksen  mukainen  jako  

3.5.1  Palvelukeskusluokitus 

Taajamateistä  77 %  sijaitsee isoissa palvelukeskuksissa  ja  23 %  pienissä palvelukeskuk-
sissa. Aineiston isot keskukset kuuluvat palvelukeskusluokkiin  B2 - F3  ja  pienet keskukset 
luolddin  F2 - G2.  Tämän luokituksen ulkopuolelle  jää  noin  0.6 % taajamateistä  (joko väärin 
inventoituja  tai  hyvin lyhyitä tieosuuksia). 

Isoissa keskuksissa taajamatiet ovat valtaosin  D-luokan,  E-luokan  ja  F-luokan tasoisten 
palvelukeskusten alueilla.  B-luokan,  C-luokan  ja  Di -luokan taajamateistä suurin  osa  on 

 valta-  tai kantateitä.  Muissa palvelukeskuksissa taajamatiet ovat enimmäkseen alempien 
tieluokkien yleisiä teitä. Pienissä palvelukeskuksissa taajamatiet sijaitsevat yleisimmin  F3- 
luokan  ja  G-luokan  (GI  ja  G2  yhdistetty) tasoisissa palvelukeskuksissa.  
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Kuva  8:  Yleisten taajamteiden pituus  1992  ja  KVL  1988  palvelukeskusluokan  mukaan. 

Isoissa keskuksissa eri palvelukeskusluokkien teiden keskimääräiset liikennemäärät vathte
-livat  F-luokan keskusten noin  2 000 ajoneuvosta  vuorokaudessa  B3 -luokan keskusten noin 

 17 000 ajoneuvoon  vuorokaudessa. Isoissa palvelukeskuksissa olevien taajamateiden 
keskimääräinen liikennemäärä  (3 200 ajoneuvoa/vrk)  oli lähes nelinkertainen pienten 
keskusten vastaavaan liikennemäärään  (900 ajoneuvoa/vrk)  verrattuna. Taajamateiden 
yhteenlasketusta liikennesuoritteesta noin  92 %  ajettiin isojen keskusten teillä. 
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3.5.2 Tien  verkollinen  asema  ja  tienvarren  maankäyttö  

Tienvarren maankayttö inventoitiin tien molemmilta puolilta erikseen. Koska luokitteluun 
kuului viisi erilaista maankäytön tyyppiä, olisi niiden perusteella jouduttu tarkastelemaan  
25  erilaista maankäytön yhdistelmää. Tarkasteltavien yhdistelmien mäaraä kuitenkin ra-
joitettiin, koska jokaiseen luokkaan haluttiin riittävän suuri määrä onnettomuushavaintoja. 

 Tien  oikean  ja  vasemman puolen maankayttö yhdistettiin yhdeksi muuttujaksi  ja  saadut 
luokat priorisoitiin seuraavasti:  jos  maankäyttö  oli tien molemmin puolin samanlaista, kuu-
lui maankäyttöalue johonkin seuraavista luokista: 

-  palvelut  ja  hallinto 
-  teollisuus  ja  varastointi 
-  asuminen 
-  muu maankäyttö (tähän ryhmään kuuluivat luokat; ei taajamalle tyypillistä maankäyttöäja 

muu alue).  

Jos  maankäyttö  oli eri puolilla tietä erilaista, maanteltiin maankäyttöalue ensisijaisesti 
palvelujen  ja  hallinnon alueeksi, toissijaisesti teollisuuden  ja  varastoinnin  alueeksi sekä seu-
raavaksi asuntoalueeksi. Ellei mitään näistä esiintynyt kummallakaan puolella tietä, alue oli 
muun maankaytön aluetta. Siis  jos  esimerkiksi tien toisella puolella oli asuntoalue  ja  toisella 
puolella palvelualue, oli pääasiallinen maankayttö palvelujen  ja  hallinnon alueen maankäyt

-töa.  

Tien  verkollisen  aseman mukaan vajaa puolet  (44  %) taajamateistä  on  verkolliselta  asema!-
taan kaava-alueiden läpikulku-  ja  sisääntuloteitä.  Näiden teiden varrella  on  enimmäkseen 
asuntoalueita(51 %) sekä palvelujen  ja  hallinnon alueita  (31  %).  Kaava-alueiden häpikulku

-ja  sisääntuloteistä  valtaosa (noin  87  %)  on  alempien tieluokkien (seudulliset tiet, kokoojatiet 
 ja  yhdystiet) taajamateitä.  

Noin  17  % taajamateistä  on  keskustojen ohikulkuteitä.  Ohikulkuteiden varrella  on 
 yleisimmin asuntoalueita  (35  %).  Seuraavaksi yleisimmin ohikulkuteiden varrella  on 

 palveluiden  ja  hallinnon  (24  %),  teollisuuden  ja  varastoinnin  (21%)  sekä muun maankäytön 
 (20  %)  alueita. Ohikulkutiet kuuluvat tyypillisesti ylempiin tieluokkiin  (73  %  on  joko valta- 

tai  kantateitä).  

Nauha-asutuksen sisääntuloteiden osuus taajamateistä  on  myös  17  %.  Niiden varrella  on 
 tyypillisesti asuntoalueita  (83  % sisääntuloteistä).  Nauha-asutuksen sisääntuloteistä lähes 

 90  %  kuuluu alempiin tieluokkiin. 

Taajamateistä  vajaa neljännes  (23  %)  on  pienten palvelukeskusten teitä. Pienten keskusten 
teistä  88  %  kuuluu alempiin tieluokkiin.  Tien  varrella olevaa maankäyttöä ei näistä teistä 
ole maantelty erikseen. 
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Kuva  9:  Yleisten  taajamateiden  pituus  1992  ja  KyL  1988  tien  verkollisen  aseman  ja  tien-
varren  ,naankäytön  mukaan. 

Selvästi suurimmat  liikennemaara t  olivat  keskustojen ohikulkuteillä. Ohikulkuteillä  liikkui 
(vuonna  1988)  keskimaann 6 300  ajoneuvoa vuorokaudessa, kaava-alueiden  läpikulku-  ja 

 sisäantuloteillä  2 600  ajoneuvoa vuorokaudessa  ja  nauha-asutuksen  sisääntuloteillä  1 500 
 ajoneuvoa vuorokaudessa. Pienten keskusten teiden  liikennemaara t  olivat selvästi muiden 
 taajamatieluokkien liikennemäari. pienempia  (noin  900  ajoneuvoa vuorokaudessa). 

Kaikissa  verkollisen  aseman mukaan  luokitelluissa taajamatieluokissa  teollisuus-  ja varas
-tointialueiden  varrella olevien teiden  liikennemäarät  olivat muiden  maankäyttöalueiden 

liikennemäari. suurempia. Liikenne oli  ohikulkuteillä  huomattavasti muita  taajamateitä 
villckaainpaa  ja  keskustojen ohikulkuteillä  ajettiin lähes yhtä paljon  ajoneuvokilometrejä 

 kuin kaava-alueiden  läpikulku-  ja  sisääntuloteillä  (vaikka  tiepituuden  mukaan  ohikulkuteitä 
 oli  vain  vajaa puolet  läpikulkuteistä).  

Tässä yhteydessä ei ole tarkasteltu tämän tarkemmin erilaisten  taajamateiden pituuksia, 
liikennemaan. ja  Ilikennesuoritteita. Liitteissä  on  laajemmin  taulukoituna  erilaisten 

 taajamateiden pituuksia  ja  liikennesuoritteita.  

3.5.3  Kuvia erilaisista  taajamateistä  

Seuraavilla neljällä sivulla  on  esitetty  valokuvin  erilaisten  taajamateiden liikenneym-
päristöjä.  Kuvissa ei ole mukana aivan  kalk  a  tien  verkollisen  aseman  ja  tienvarren 
maankäytön yhdistelmiä, mutta kuvista käy  varsin  hyvin selville  taajamateille  ominaiset 
piirteet:  taajamateiden  varrelle keskittyvät tyypillisesti palvelut, liike-elämä, asunnot  ja 

 teollisuus.  
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Kuva  10:  Kaavoitetun  alueen  lapikulkutie  palvelujen  ja  hallinnon alueella  (Elimaki).  

Kuva  11:  Kaavoitetun  alueen  laptkulkutie  palvelujen  ja  hallinnon alueella (Heinävesi).  



Kuva  12:  Kaavoitetun  alueen lapikulkutie asuntoalueella (Ilmajoki).  

Kuva  13:  Nauha-asutuksen sisaantulotie asuntoalueella (Kauhava). 
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Kuva  14:  Kaavoitetun  alueen sisaantulotie teollisuuden  ja varastoinnin  alueella (Ikaalinen).  

Kuva  15:  Ei taajanialle tyypillista maankayttöa (Heinavesi). 
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Kuva  16:  Kaavoitetun  alueen  ohikulkutie  (Parkano).  

Kuva  17:  Pienen palvelukeskuksen  tie  (Lavia).  

Yleisten teiden liikenneturvallisuus taajamissa 
YLEISET TAAJAMATIET  

P  



Yleisten teiden liikenneturvallisuus taajamissa 
TAAJAMATEIDEN  TURVALLISUUS  

4  TAAJAMATEIDEN  TURVALLISUUS  

4.1  Onnettom  uudet  ja  niiden seuraukset 

Selvityksessä tarkasteltavien kaikkien yleisten teiden onnettomuksien lukumäärä oli vuosina 
 1986 - 1990 (5  vuotta)  72 421.  Näistä onnettomuuksista  2.6 %  oli kuolemaan johtaneita 

onnettomuuksia  ja  27.0 %  loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia. Omaisuus-
vahinkoihin johtaneita onnettomuuksia kaikilla yleisilä teillä oli  70.4  %.  Kaikilla yleisillä 
teillä kuoli vuosina  1986 - 1990 keskimaann 423  ihmistä vuodessa  ja  loukkaantui  5 859  
ihmistä vuodessa. Ajoneuvoja vaurioitui vuosittain keskimaan n 20 890 kpl. 

Taajamatelden  onnettomuuksia tutkimusaineistossa oli mukana  17 312.  Näistä onnetto-
muuksista  2.2 %  oli kuolemaan johtaneita onnettomuuksia,  30.8 %  loukkaantumiseen joh-
taneita onnettomuuksia  ja  67.0 % omaisuusvahinkoihin  johtaneita onnettomuuksia. Taaja-
maonnettomuuksissa kuoli vuosittain keskimaarin 81  ihmistä  ja  loukkaantui  1 431  ihmistä. 
Ajoneuvoja vaurioitui vuosittain keskimaann 5 640 kpl.  

Taulukko  3:  Taajamateiden onneuomuudet  ja  niiden seuraukset vuosina  1986  -  1990.  

Onnettomuudet 	Vuosi 	 Yhteensä  ______ _____ _____ _____  _____  
1986 1987 1988 1989 1990  Ylu.  a) b)  

Kj-onnettornuudet  69 79 70 95 66 379 1885 20.1  

Lj-onnettomuudet  1048 955 1070 1212 1051 5336 19547 27.3  

Hv-onnettornuudet  1117 1034 1140 1307 1117 5715 21432 26.7  

Ov-onnettomuudet  *  2139 2233 2561 2372 2292 11597 50989 22.7  

Kai/ckionneltomuudet  3256 3267 3701 3679 3409 17312 72421 23.9  

Onnettomuuksien seuraukset  ______ ______ ______ _____ ______ _____ ______  
Kuolleet  71 83 77 105 71 407 2116 19.2  

Loukkaantuneet  1385 1304 1429 1655 1383 7156 29296 24.4  

Vaur. ajoneuvot *  5229 5309 5976 6106 5598 28218 104434 27.0 

a) Kaikkien yleisten teiden vuosien  1986- 1990  onnettomuudet  ja  niiden  seuraukseL  
b)Taajamateiden  vuosien  1986- 1990  onnettomuuksien  ja  vahinkojen osuus kaikista yleisten teiden vastaavista 

onnettomuuksista  ja  vahingoista  (yksikkön8 %). 
*) Tilastointimuutos  vuonna  1989  (katso kohta  2.1  sivu  12).  
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Taajamien onnettomuuksissa kuoli keskimaan n  sataa onnettomuutta kohti  2.4  ihmistä, 
loukkaantui  41  ihmistä  ja  ajoneuvoja vaurioitui  163 kpl.  
Taajamissa:  
- lzenkilOvahinko-onnettomuukåisia  6.6  %johti kuolemaan  
- vahingoitluneista  5.5  %  sai surmansa. 

Taajamien ulkopuolella vastaavasti kuoli keskimaan n  sataa onnettomuutta kohti  3.1 
 ihmistä, loukkaantui  40  ihmistä  ja  ajoneuvoja vaurioitui  138 kpl.  

Taajamien ulkopuolella:  
- henkikivahinko -onnettomuuksista  9.6  %  johti kuolemaan  
- valjingoittuneista  7.2  %  sai surmansa.  

4.2  Onnettomuudet eri  onnettomuusluokissa  

Taajamissa  

Taajamateille  on  tyypillistä kevyen liikenteen (mopedi, polkupyörä  ja jalankulkija) vakavien 
 onnettomuuksien suuri määrä. Taajamien kaikista onnettomuuksista vajaa  18 %  ja  henkilö-

vahinko-onnettomuuksista  42 %  oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. Taajamien valta-  ja 
kantateillä  kevyen liikenteen onnettomuuksien osuus henkilövahinko-onnettomuuksista oli 
hieman yli neljännes  (28 %)  ja  muilla yleisillä taajamateillä noin puolet  (51  %).  Kevyen 
liikenteen onnettomuudet aiheuttivat lähes poikkeuksetta henkilövahinkoja  (80 %  tapauk-
sista)  ja  olivat seurauksiltaan muita onnettomuuksia vakavampia (onnettomuuksissa vähin-
goittuneista noin  12 %  sai surmansa). Kevyen liikenteen onnettomuuksissa kuoli noin 
puolet  (52 %)  kaikista taajamateiden onnettomuuksien uhreista. Kevyen liikenteen henkilö-
vahinko-onnettomuuksista yleisunpiä olivat polkupyöräonnettomuudet. Myös jalankulki-
jaonnettomuudet olivat taajamissa yleisiä  ja  niiden seurauksena oli muita onnettomuuksia 
useammin uhrin menehtyminen. Moottoriajoneuvoliikeenteen onnettomuuksista tyypil-
lisimpiä olivat risteämis-  ja yksittaisonnettomuudet. Risteämisonnettomuuksien  osuus 
henkilövahinko-onnettomuuksista oli  19 %  ja yksittäisonnettomuuksien  17 %.  Moottori- 
liikenteen onneuomuuksissa valtaosa ihmisistä kuoli risteämis-, kohtaamis-  ja yksittäls

-onnettomuuksissa. Näistä kohtaamisonnettomuudet olivat seurauksiltaan vakavimpia. 

Taajamien ulkopuolella 

Taajamien ulkopuolella tapahtui suhteessa enemmän moottorililkenteen onnettomuuksia 
kuin taajamissa. Kaikista taajamien ulkopuolisten teiden onnettomuuksista oli noin  94 %  ja 
henkilövahinko-onnettomuuksista  83 % moottoriajoneuvo-onnettomuuksia. Myös koh-
taamisonnettomuuksia  ja hirvieläinonnettomuuksia  oli taajamien ulkopuolella suhteessa 
taajamia enemmän. Vakavimpia  haja-asutusalueiden  teiden onnettomuuksista olivat 
jalankulkija-  ja kohtaamisonnettomuudet. Jalankulkijaonnettomuuksista  88 %  aiheutti 
henkilövahinkoja  ja  onnettomuuksissa vahingoittuneista lähes neljännes  (23 %)  menehtyi. 
Kohtaamisonnettomuuksista  42 %  aiheutti henkilövahinkoja  ja  onnettomuuksissa vähin-
goittuneista  14 %  menehtyi. Taajamien ulkopuolella henkilövahinko-onnettomuudet olivat 
seurauksiltaan lähes jokaisessa onnettomuusluokassa vakavampia kuin taajamien vastaavat 
onnettomuudet. 
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Kuva  18:  Yleisten teiden vuosien  1986  -  1990  lienkikivahinkoiliin jo/iraneiden  onnetto-
muuksien osuudet (%) onnettomuusluokittain.  

Kuva  19:  Yleisten teiden vuosien  1986  -  1990  onnettoniuuksissa  kuolleiden osuudet (%) 
onnertomuusluokittain. 



Yleisten teiden  lilkenneturvallisuus  taajamissa  
TAAJAMATEIDEN TURVALLISUUS 

Taulukko  4:  Yleisten teiden vuosien  1986  -  1990  lzenkilcivahinkoihin  (loukkaantumiseen 
 tai  kuolemaan) johtaneet onnettomuudet onnenomuusluokittain. 

luokka  

Taajamissa ___________  ___________ Taa  omien ulkopuolella 

Vt jakt  Muut tiet Yhteensä  Vt ja  kt  Muut tiet Yhteensä  

Yksittäis  395 549 944 2 372 3 372 5 744  

Kääntymis  258 257 515 728 406 1134  

Ohitus  51 31 82 399 129 528  

Risteärnis  487 578 1 065 735 747 1 482  

Kohtaainis  120 133 253 951 900 1 851  

Peräänajo  176 119 295 621 306 927  

Mopadi  108 376 484 203 453 656  

Polkupyörä  288 839 1127 472 685 1157  

Jalankulkija  206 591 797 336 516 853  

Hirvieläin  22 11 33 565 248 813  

Muu  11 70 120 273 277 550  

Yhteensä  2161 3554 5715 7655 8039 15694*)  

*) Tieluokka  puuttui  23  tapauksesta 

Yhteensä  15 717  onnettomuutta 

Kevyt liikenne: 	 27,9  % 	50,8  % 	42.1  % 	13.2% 	20.6  % 	17.0%  

Taulukko  5:  Yleisten teiden vuosien  1986  -  1990  onnettomuuksissa kuolleet onnettomuus-
luokittain. 

Luokka  

Taajamissa _________  _________ Taajamien_ulkopuolella  

Vt ja  la  Muut tiet Yhteensä  Vt jakt  Muut tiet Yhteensä  

Yksittäis  20 26 46 173 227 400  

Kääntymis  11 6 17 37 16 53  

Ohitus  4 2 6 67 18 85  

Risteämis  38 25 63 48 37 85  

Kohtaamis  37 13 50 416 148 564  

Peräänajo  1 2 3 15 4 19  

Mopedi  9 22 31 26 29 55  

Polkupyörä  30 51 81 78 78 156  

Jalankulkija  50 50 100 122 89 211  

Hirvieläin  1 0 1 19 8 28  

entä  2 20: 407 1024 6821 1 706  

*) Tieluokka  puuttui  3  tapauksesta 

Yhteensä  1709  kuollutta 

Kevyt liikenne: 	 43.6% 	60.6% 	52.1 	22.1  % 	28.7% 	24.8 7c  
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4.3  Eri tyyppiset onnettomuudet  

4.3.1 Moottoriajoneuvo-onnettomuudet 

Yleistä 

Aineistossa oli mukana yhteensä  66 176 (91 %  kaikista yleisten onnettomuuksista) vuosien 
 1986 - 1990 moottoriliikenteen onnettomuuutta.  Näistä onnettomuuksista  14 285 (20 %)  oli 

taajamateiden onnettomuuksia. Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia sattui vuo-
sina  1986 - 1990 yleisilä  teillä  16 359,  joista  3 307 (20 %) taajamateillä.  Kuolemaan joh-
taneista  1 253:sta moottoriajoneuvo -onnettomuudesta  198 (16 %)  sattui taajamateillä. 

Taajamateillä  sattui siis vuosittain keskimaann 661 moottoriajoneuvo-onnettomuutta, joista 
 34 (5.1 %)  aiheutti jonkin osahlisen kuoleman. Onnettomuuksissa vahingoittui keskimäärin 

 1 005  ihmistä vuodessa, joista  39 (3.9 %)  sai surmansa. 

Taajamateillä moottoriliikenteen henkilövahinko -onnettomuuksista suurin  osa  oli  ris-
teämisonnettomuuksia  (32 %), yksittäisonnettomuuksia (29 %)  ja kääntymisonnettomuuksia 

 (16 %).  Onnettomuuksien uhreista noin kolmannes  (32 %)  kuoli risteämis-
onnettomuuksissa,  26 % kohtaamisonnettomuuksissa  ja  24 % yksittäisonnettomuuksissa. 
Vakavimpia  olivat kohtaamisonnettomuudet, joista  40 %  johti henkilövahinkoihin  ja  onnet-
tomuuksissa vahingoittuneista  9.5  %  sai surmansa. 

Taajamatelden henkilövahinko-onnettomuuksien  ylelsimmät onnettomuustyypit 

Yks irtaisonnettomuudet 

Yksiuäisonnettomuuksista  tyypillisimpiä olivat tyypin  80  oikealle suistuneiden ajoneuvojen 
onnettomuudet  ja  niiden osuus henkilövahinko-onnettomuuksista oli yli kolmannes  (35 %). 

 Seuraavaksi yleisimpiä olivat tyyppien  81(17 %)  ja  84 (15 %) henkilövahinko-onnetto-
muudet. Yksittäisonnettomuudet olivat seurauksiltaan keskimääräistä lievenlpiä  (3.5 % 
vahingoittuneista  kuoli). 

__ 

 8J 
84  

Onnettomuustyyppi 	 Suistumnen 	 Suistuminan  Va- 	Suistumin.n  ou - 
aiksalis ,uorana 	s.mmalle  suo- 	k.dllsvasammal- 

raHa 	 la  kaantyvaisa 
koarts.ssa  

Vuosien  1986  -  1990:  Kaikki 
Hv-onnettomuudet  (944) 	 332 	163 	146  
Kuolleet  (46) 	 16 	 8 	 7  
Loukkaantuneet  (1266) 	 451 	201 	207 
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Kaantymisonnettonjuudet  

Henkilövahinkoihin johtaneista kääntymisonnettomuuksista yli puolet  (51 %)  oli tyypin  30  
vasemmalle kääntyneiden ajoneuvojen onnettomuuksia  ja  noin neljännes  (26 %)  tyypin  12 
peräänajoja kääntyvään ajoneuvoon. Kääntymisonnettomuudet  olivat seurauksiltaan hyvin 
lieviä (keskimäärin  2.1  % vahingoittuneista  sai surmansa). 

Onnettomuustyyppi 	 ______ ______ _____ 
Xntyminsn vo- 
o,mmcitl. volt000- 

P.ränojo koän- 
 nytti,sä  Vo  

Muu tdrmdys 
käãnnyflä.ssi  

•,..n t,  ssvnmalIs vas.mmalt.  

Vuosien  1986  -  1990: 	Kaikki 	 kytk..n 

Hv-onnettomuudet 	(515) 	 261 136 89  
Kuolleet 	 (17) 	 11 1 4  
Loukkaantuneet 	(793) 	 419 210 120 

Ohitusonnenomuudet  

Henkilövahinkoihin johtaneista ohitusonnettomuuksista vajaa kaksi kolmannesta oli joko 
tyypin  22 (35  %)  onnettomuuksia, joissa ohitustilanteessa toinen ajonevo tuli vastaan  tai 

 tyypin  0(29 %)  onnettomuuksia. Ohitusonnettomuudet olivat vakavuudeltaan taajamateiden 
keskitasoa (vahingoittuneista  5.8 %  sai surmansa). 

Onnettomuustyyppi 

Vuosien  1986 - 1990:  Kaikki 
Hv-onneaomuudet 	(82)  
Kuolleet 	 (6)  
Loukkaantuneet 	(114) 

r2vt' __ '  H  
Kohtoomin.n 	 Otutuu 	 Kylkjkesk.tuS 
ohitsttaaeaa  
Suoralta  

	

29 	 24 	 9 

	

2 	 1 	 1 

	

46 	 32 	 11  

Ris:eämisonrierromuudet 

Noin kaksi kolmannesta  (63 %) henkilövahinkothin  johtaneista risteämisonnettomuuksista 
oli tyypin  40  onnettomuuksia, joissa risteävien suuntien ajoneuvoista kumpikaan ei ollut 
kääntymässä vaan ajoi suoraan. Tyypin  53  onnettomuuksia oli seuraavaksi eniten  (25  % 
risteämisonnettomuuksista). Risteämisonnettomuudet  olivat seurauksiltaan  varsin  lieviä 
(vahingoittuneista keskiinaarin 3.8 %  sai surmansa)  

2J 

Onnettomuustyyppi 	 I__i 	I  
AjO riiti8vio 
ojcuuuntla  suo- 

Vuosien  1986 - 1990:  Kaikki 	 t000  

Hv-onnettomuudet 	(213) 	 673  
Kuolleet 	 (63) 	 48  
Loukkaantuneet 	(1575) 	 991 

Xääntyinin.n  va- 	Xãntyminin  va- 
s.nsmaIl.  vas- 	 s.mmall.  toisin 
toontuisvan  etsi. 	 toi kylkein  
tai  kylkiin  

	

269 	 63 

	

14 	 1 

	

403 	 89 
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Koluaamisonnettomuudet  

Vakavista kohtaamisonnettomuuksista lähes kaikki olivat joko tyypin  20 (70 %)  suoralla 
tapabtuneita  tai  tyypin  24 (28 %) kohtaamistilanteessa  ajoneuvon tieltä suistuiniseen 
johtanelta onnettomuuksia. Kohtaamisonnettomuudet olivat seurauksiltaan taajamateiden 
moottoriliikenteen onnettomuuksista vakavimpia  (9.5 % vahingoittuneista  sai surmansa). 

Onnettomuustyyppi 	 _______ 	EL  
I(ohtamin.r 
Suorolla 

Xohtoo,nin.n 
kort..,.a 

Suistu,nin.n 
ndi.tmi,.n  

Vuosien  1986 - 1990: 	Kaikki s.urouks.00 

Hv-onnettomuudet 	(253) 178 71 4  
Kuolleet 	 (50) 36 14 0  
Loukkaantuneet 	(475) 326 143 6 

Peraanajo-onnettomuudet  

Henkilövahinkothin  johtaneista peräanajo-onnettomuuksista vajaa puolet  (46  %)  oli tyypin  
8 pysähtyneeseen  ja  noin kolmannes  (34 %)  tyypin  6 jarruttavaan ajoneuvoon kohdistuneita 
peräänajoja. Peräanajo-onnettomuudet olivat taajamateiden onnettomuuksista lievimpia  ja  
niissä kuolee  varsin  harvoin ihmisiä (vahingoittuneista ainoastaan  1.0 %  menehtyi).  

Onnettomuustyyppi  t 	]  

06 

t  
07  

_________ 
P.rtt0jO 	liken-  
o. -,ste.n  takia  

P.rädnojo jorrut-  
tavOon  Ojanen-  

Huu  pernajo  
liikkuvaon  ajo - 

Vuosien  1986 - 1990: 	Kaikki 
pysohtyn.asesn  
a,on.u0000 

noon  n.uv000  

Hv-onnettomuudet 	(295) 137 101 57  
Kuolleet 	 (3) 2 1 0  
Loukkaantuneet 	(414) 196 136 82 

Hirvielainonnettomuuksista  ei onnettomuustyyppiä ole maantelty tarkemmin. Henkilö-
vahinkoihin johtaneita hirvieläinonnettomuuksia sattui vuosina  1986 - 1990 taajamateillä 

35,  joissa kuoli  1  ihminen  ja  loukkaantui  40  ihmistä. 

Muut  onnettoinuudet  katsottiin tässä yhteydessä kuuluvan moottoriliikenteen onnetto-
muuksiin, vaikka mukana saattoi olla muutama kevyen liikenteen onnettomuuskin. Suurin 

 osa  henkilövahinkoihin johtaneista muista onnettomuuksista oli tyypin  14 (21  %),  tyypin  91 
(18 %)  ja  tyypin  99 (17 %)  onnettomuuksia. Yhteensä muita henkiövahinko-onnetto-
muuksia oli vuosina  1986 - 1990 110,  joissa kuoli  9  ihmistä  ja  loukkaantui  148  ihmistä. Ne 
olivat vakavuudeltaan taajamateiden keskitasoa. 
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4.3.2  Kevyen liikenteen onnettomuudet 

Yleistä 

Tutkimusaineistossa  oli mukana yhteensä  6 245 (8.6 %  kaikista yleisten teiden onnetto-
muuksista) vuosina  1986 - 1990  tapahtunutta kevyen liikenteen onnettomuutta. Kaikista 
yleisten teiden kevyen liikenteen onnettomuuksista vajaa puolet eli  3 027 (48  %)  sattui 
taajamateillä. Henkilövahinkoihin johtaneita kevyen liikenteen onnettomuuksia tapahtui 
yleisila teillä samana ajankohtana  5 074,  joista  2 408 (47 %)  oli taajamateiden onnetto-
muuksia. Vuosina  1986 - 1990  sattui yleisillä teillä  632  kuolemaan johtanutta kevyen 
liikenteen onnettomuutta, joista  210 (33 %)  oli taajamateiden onnettomuuksia. 

Taajamateillä  tapahtui siis vuosittain keskimäarin  482  kevyen liikenteen henkilövahinko-
onnettomuutta, joista  42 (8.7 %)  oli kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Taajamateiden 
kevyen liikenteen onneuomuuksissa vahingoittui keskimäärin  509  ihmistä vuodessa, joista 

 42 (8.3 %)  sai surmansa. 

Taajamissa kevyen liikenteen henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista vajaa puolet 
 (47 %)  oli polkupyöräonnettomuuksia, kolmannes  (33 %) jalankulkijaonnettomuuksia  ja 
 viidennes  (20 %) mopedionnettomuuksia.  Kevyen liikenteen onnettomuuksissa kuolleista 

noin joka toinen  (47 %)  kuoli jalankulkijaonnettomuudessa, noin  38 % polkupyöräonnetto-
muuksissa  ja  15 % inopedionnettomuuksissa. Vakavimpia  olivat jalankulkijaonnettomuudet 

 ja  niissä vahingoittuneista keskimäärin  11.8 %  kuoli. 

Taajamateiden henldlövahlnko-onnettomuukslen ylelsimmät onnettomuustyypit 

Mopedionneuomuudet  

Noin neljännes  (24 %)  henkilövahinkoja aiheuttaneista mopedionnettomuuksista oli tyypin 
 40 risteävien ajosuuntien  onnettomuuksia. Kääntymisonnettomuuksista tyypin  30 

 onnettomuuksien osuus oli noin  15 %  ja  tyypin  53  onnettomuuksien osuus  12 %. 
 Yleisimmistä mopedionnettomuuksista tyypin  40 risteämisonnettomuudet  olivat vakavimpia 

 (9.8 % vahingoittuneista  sai surmansa). Mopedionnettomuudet olivat kokonaisuutena 
hieman taajamateiden keskitasoa vakavampia (vahingoittuneista  6.0 %  kuoli).  

30  

Onnettomuustyyppi 	 Ijj 	i 	'\I 	(fj:1 
Ao ri,tsÖvia 

	

oj010untto 	 X5ntymin.n vo- 	 (ääntyminan vo- 

rann 	
tammalls vostoon- 	s.mmall.  vas- 
tuI.von •ts.n  toi 	 toantulivait sts..  

Vuosien  1986 - 1990:  Kaikki 	
tOt kylkssn 

Hv-onnettomuudet 	(484) 	 118 	 73 	 57  
Kuolleet 	 (31) 	 12 	 4 	 1  
Loukkaantuneet 	(485) 	 110 	 73 	 62 
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Po!kupyÖraonnettoniuuder  

Henkilövahinkoihin johtaneet polkupyöraonnettomuudet jakautuivat  varsin  tasaisesti eri 
onnettomuustyyppien kesken. Polkupyöräonnettomuudet sattuivat valtaosin risteyksissa. 
Yleisimpiä olivat tyypin  41(18 %) pyörII- tai suojateilä  tapahtuneet nsteysonnettomuudet 
sekä tyyppien  40 (17 %)  suoraan ajaneiden ajoneuvojen  ja  13 (10 %)  ajoneuvon kääntyessä 
tapahtuneet onnettomuudet. Näistä tyypin  13  onnettomuudet olivat seurauksiltaan 
vakaviinpia  ja  niissä vahingoittuneista  13.6 %  sai surmansa. Polkupyöräonnettomuudet 
olivat muihin taajamateiden onnettomuuksiin verrattuna melko vakavia (kaikissa 
taajamateiden polkupyöräonnettomuuksissa vahingoittuneista  6.9 %  menehtyi). 

Onnettomuustyyppi 	 ________ 

PyäriIijä  pyörä- Ajo r5teävo Muu tärmäyi 
tiellä' 	risteyk- ajusuurtio  suo- kåännyttei,ä 

Vuosien  1986  -  1990:  Kaikki 
sessä  roan  nosemmoll.  

Hv-onnettomuudet  (1127) 200 191 115  
Kuolleet  (81) 7 20 16  
Loukkaantuneet  (1091) 199 180 102 

Jalankulkijaonnettomuudet 

Henkilövahinkothin  johtaneissa jalankulkijaonnettomuuksissa yleisin onnettomuuden syy 
oli tyypin  71(42 %) suojatien  ulkopuolella tapahtunut onnettomuus. Seuraavaksi useimmin 
sattui tyypin  61(13 %) risteysonnettomuuksia  ja  tyypin  64 (10 %)  risteyksen ulkopuolisia 
suojatieonnettomuuksia. Vakavimpia edellisistä olivat tyypin  71 suojatien  ulkopuolella 
tapahtuneet jalankulkijaonnettomuudet, joissa vahingoittuneista  14.3 %  sai surmansa. 
Jalankulkijaonnettomuudet olivat  kaiken  kaikkiaan taajamateiden vakavimpia 
onnettomuuksia  ja  niissä vahingoittuneista ihmisistä keskimaarin  11.8 %  kuoli. 

Onnettomuustyyppi 
ri 	I  

' 	d  _______ 

6IIi 

Jalankulkija  pink  
muutoin ajoratod 

________ 
Joiankuikija  suo- 
joti•ilä risteyk- 

Jalonkulkijo  suo- 
Ot.11LSuOjOte 

suojotien ulko-  
puolella 

sen  jälkeen ristepke.n  ulko-
puOlellO 

Vuosien  1986 -1990:  Kaikki 
Hv-onnettomuudet  (797) 335 101 82  
Kuolleet  (100) 50 10 6  
Loukkaantuneet  (751) 299 97 82 
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4.4  Onnettomuuksien osalliset 

 4.4.1  Yleistä  

Taajamateiden henkilövahinko-onneuomuuksjssa  oli vuosina  1986 - 1990 usemmiten  kaksi 
osapuolia (keskimaann 1.9  osallista) onnettomuutta kohti. Taajamien ulkopuolella vastaava 
luku oli hieman pienempi  (1.7  osallista onnettomuutta kohti). Taajamissa yleisin henkilö-
vahinko-onnettomuuden osallinen oli henkilöauto, joita oli  61 %  osallisten kokonais-
määrästä. Seuraavaksi yleisimpiä olivat polkupyörät, jalankulkijat  ja  kuorma-autot. 

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa oli mukana suhteessa huomattavasti enemmän 
kuorma-autoja  ja  jalankulkijoita kuin henkilövahinko-onneuomuuksissa. Osallistietojen 
perusteella näyttää siltä, että ajoneuvon  koko  (kuorma-auto)  ja  osallisen suojattomuus 
(jalankulkijat) vaikuttavat  varsin  ratkaisevasti onnettomuuden vakavuusasteeseen. Taaja-
mateiden onnettomuuksien yleisimmät osallislajitja niiden Iukumaära t  vuosien  1986 - 1990 

 vakavissa onneuomuuksissa olivat: 

Henkilövahinko-onneuomuudet  Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 
(onnettomuuksia  5 715)  (onnettomuuksia  379)  

Henkilöauto  6576 (60.8  %)  340 (45.8  %)  
Polkupyörä  1182 (10.9%) 82 (11.0%) 
Jalankulkija  836 (7.7 %) 105 (14.1 %)  
Kuorma-auto 573 (5.3  %)  97 (13.1 %) 
Mopedi  571 (5.3 %) 30 (4.0 %)  
Pakettiauto  426 (3.9 %) 32 (4.3 %) 
Moottoripyörä  252 (2.3 %) 12 (1.6 %)  
Linja-auto 123 (1.2 %) 21 (2.8 %) 
Kev.moottoripyörä 	116 (1.1 %) 9 (1.2 %)  
Traktori  61 (0.6 %) 5 (0.7 %)  
Hirvi  32 (0.3 %) 1 (0.1 %) 
Erikoisajoneuvo  31 (0.3  %)  4 (0.5  %)  
Muu ajoneuvo  20 (0.2 %) 2 (0.3 %)  
Muut  16 (0.1 %) 3 (0.4 %)  
Yhteensä  10 815 (100 %) 743 (100 %) 
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4.4.2  Osallisten ikä  ja  sukupuoli 

Aineisto 

Ajoneuvojen kuijettajienjajalankulkijoiden ikäjakautumaa voidaan tiissä selvityksessä pitää 
 vain  suuntaa-antavana, koska käytetyn tiedoston (sisälsi  vain  taajamien henkilövahinko-

onnettomuudet) osallistiedoissa ikätiedot oli tallennettu  vain 63  %:ssa  tapauksista. Tassä 
yhteydessä tarkastellaan  vain  niiden osallisten ikäjakautumaa, joista kyseinen tieto oli 
tallennettu rekisteriin. 

Taajamateiden  onnettomuuksien jalankulkijat, polkupyöräilijät, mopoilijat 
 ja  autoilijat 

HenkilOvaliinko -onnettomuuksissa  

Taajamateiden henkilövahinko-onnettomuuksien nuorista jalankulkijoista enemmistö oli 
koulunsa aloittaneita  7  -  9-vuotiaita lapsia  (9  % henkilövahinko-onnetoinuuksien 
jalankulkijoista).  Onnettomuuksissa mukana olleet nuoret polkupyöräilijät olivat hieman 
vanhempia  (10  -  14-vuotiaita  lasten  osuus oli  13  % henkilövahinko-onnettomuuksien 
polkupyöräilijöistä). Kuitenkin vieläkin useammin onnettomuuksissa oli osallisina iäkkaitä 
jalankulkijoita  ja  pyöräilijöitä. Yli kolmannes henkilövahinkoihin johtaneiden onnetto-
inuuksien jalankulkijoista  (39  %)  ja  polkupyöräilijöistä  (37  %)  oli yli  55 -vuotiaita. Muiden 
ajoneuvojen kuljettajat olivat henkilövahinko-onnettomuuksissa verraten nuoria. 
Mopoilijoista noin kaksi kolmasosaa  (75  %)  oli  15  -  17-vuotiaita  ja  henkilöauton 
kuljettajista yli puolet  (53  %)  oli iältätin  18  -  34-vuotiaita.  

Kuva  20:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  henkilövaliinkoihin  johtaneiden onnetto- 
muuksien jalankulkijoiden  ja  ajoneuvojen  (polkupyOra,mopedi,lienkikiauto) kuijettajien 
ikajakauturna (%). Huom.  luokittelu ei ole asavälinen 
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Kuolemaan jolitaneissa onnettomuuksissa 

Taajamien kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa olleista jalankulkijoista oli yli  65-vuo-
tiaiden  osuus huomattavan suuri  (40 %).  Polkupyöräilijöistä vieläkin suurempi  osa  oli yli 

 65-vuotiaita  (76%)  ja  yli  75-vuotiaiden vanhustenkin  osuus oli yli puolet  (55 %)  
onnettomuuksissa mukana olleista polkupyöräilijöistä. Myös mopoilijoista yli neljännes 

 (29 %)  oli yli  75-vuotiaita.  Nuorten  juuri ajokorttinsa saaneiden autoilijoiden  (18 - 20- 
vuotiaat) osuus kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa oli melko suuri  (17 %)  ja  yli  65-
vuotiaitakin  henkilöauton kuljettajia oli mukana kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 
noin  15 %.  

Kuva  21: Taajatnateiden  vuosien  1986 - 1990  kuolemaan jo/itaneiden onnettomuuksien 
jalankulkijoiden  ja  ajoneuvojen (polkupydra, mopedi  ja  henkilöauto) kuljettajien ik4/akau- 
tuma (%). Huorn.  luokittelu ei ole taswälinen. 

Taajamateiden  onnettomuuksien osalliset sukupuolen mukaan 

Noin kaksi kolmasosaa  (74 %)  niistä taajamien henkilövahinko-onnettomuuksien osallisista 
(ajoneuvon kuljettaja  tai jalankulkija),  joiden sukupuoli oli tallennettu tierekisteriin, oli 
miehiä. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa vastaava luku oli vielä hieman tätäkin 
suurempi eli noin  81 %. 
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4.4.3  Alkoholitapaukset  

Taajamien henkilövahinko-onnettomuksien osallisist.a  63 %  ei todistettavasti ollut,  4 %  oli 
vannuudella  ja  3 %  epäiltiin olleeen  alkoholin  vaikutuksen alaisena onnettomuushetkellä. 
Vajaa kolmannes  (30 %)  tapauksista oli sellaisia, joissa  alkoholin  käytöstä ei ollut tietoa. 
Taajamien henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien alkoholia nauttineista osalli-
sista suurin  osa  oil  joko henkilöautoiijoita  (61 %),  jalankulkijoita  (17 %),  polkupyöräilijöitä 

 (9  %)  tai mopoilijoita (7 %).  Kyseisten osallisten enemmistö  (55  %)  oli  1.5 - 2.4  promillen 
 humalatilassa. Jalankulkijat olivat keskimäaräistä useammin yli  2.5  promillen  humalassa.  
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Kuva  22:  Taajamien henkilövahinko-onnettomuuksien alkoholia nauttineiden jalankulki-
joiden  ja  ajoneuvojen (polkupycra, mopedi  tai  henkilöauto) kuijettajien jakauma (%) 
humalatilan mukaan. 

Taajamateiden henkilövahinko-onnettomuuksista ainakin  12.4 %  (kaikista onnettomuuk-
sista ei ollut tietoa) oli alkoholionnettomuuksia (ts. jonkin osallisen mitattu promillemäara 
oli yli  0.5  promillea  tai  osallisen epäiltiin vahvasti olleen  alkoholin  vaikutuksen alaisena). 
Taajamien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista ainakin  12.8 %  oli alkoholionnetto-
muuksia. 

Alkoholionnettomuudet  olivat lähinnä yksittäisonnettomuuksia  ja  kevyen liikenteen 
onnettomuuksia. Henkilövahinkoihin johtaneista alkoholionnettomuuksista noin  45 %  oli 
yksittäisonnettomuuksia,  18 % jalankulkijaonnettomuuksia  ja  11 % polkupyöräonnetto-
muuksia.  Kuolemaan johtaneista alkoholionnettomuuksista  34 %  oli yksittiuisonnetto-
muuksia,  28 % jalankulkijaonnettomuuksia, 18 % kohtaamisonnetomuuksia  ja  16 % 
polkupyöräonnettomuuksia. 
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4.5  Onnettomuuksien  aikavaihtelu 

 4.5.1  Kuukausivaihtelu 

Taajamateillä  tapahtui vuosina  1986 - 1990  eniten henkilövahinko-onneuomuuksia elo-
kuussa  (10.3  %),  heinäkuussa  (9.7 %)  ja  marraskuussa  (9.6  %).  Vähiten vakavia onnetto-
muuksia sattui kevättalvella. Taajamien ulkopuolella tapahtui henkilövahinko-onnetto-
muuksia prosentuaalisesti kesäkuukausina enemmän kuin taajamissa, mutta marraskuussa 
vähemmän kuin taajamissa. Kesän onnettomuuksien ero johtunee siitä, että erityisesti  loma- 
liikenne  on  vilkasta kesäaikaan taajamien ulkopuolella. 

Elokuussa  (11.8  %),  lokakuussa  (10.3  %)  ja  marraskuussa  (10.3  %)  kuoli yhteensä noin 
kolmannes taajamateiden uhreista. Vähiten ihmisiä kuoli keväällä maaliskuussa  ja 

 huhtikuussa  (5.2  % kunmassakin  kuussa). Taajamien ulkopuolella ihmisiä menehtyi usein 
lomaliikenteen aikaan heinäkuussa  (10.5  %)  ja  vastaavasti  talven  lomakauden aikaan 
joulukuussa  (10.6  %).  Taajamissa onnettomuudet olivat vaarallisimpia talvikelien aikaan 
helmikuussa (noin joka kymmenes henkilövahinko-onneuomuuus johti kuolemaan)  ja haja- 
asutusalueilla hieman aikaisemmin talvella marraskuussa  ja  joulukuussa. 

Taajamateillä moottoriliikenteen  onnettomuuksien osuus henkilövahinko-onnettomuuksista 
oli suurimmillaan talvella joulukuun  ja  maaliskuun välisenä aikana. Erityisesti ohitusonnet-
tomuudet  ja kohtaamisonnettomuudet  olivat tyypillisiä talvikelien onnettomuuksia.  Sen  si-
jaan yksittäisonnettomuudet keskittyivät kesäkuukausille. Polkupyöräonnettomuudet  ja 
mopedionnettomuudet  tapahtuivat valtaosin kesäaikaan, jolloin polkupy5iien  ja mopojen 

 käyttö  on  vilkkainta. Jalankulkijaonnettomuudet olivat yleisiä myöhäissyksyllä  ja 
 talvikuukausina (eniten niitä tapahtui marraskuussa).  

Kuva  23:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  lzenkilövahinko-onnetiomuuksien  (kevyen 
liikenteen sek4 moottoriajoneuvoliikenteen)  ja niissa  kuolleiden osuudet (%) kuukausittain. 
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4.5.2  Viikonpäivävaihtelu 

Taajamateillä  henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä pysyi melko ta-
saisena maanantaista keskiviikkoon, nousi hieman torstaina  ja  oli suurimmillaan perjan-
taina  (19.1 %).  Taajamissa onnettomuusmäärät laskivat perjantain jälkeen  ja  sunnuntaina 
tapahtui vähiten henkilövahinko-onnettomuuksia  (10.5 %).  Taajamien ulkopuolella onnet-
tomuusmäärät nousivat melko samansuuntaisesti maanantaista perjantaihin, mutta viikon-
loppuna  haja-asutusalueilla tapahtui suhteessa enemmän onnettomuuksia kuin taajamissa. 

Taajamateiden  onnettomuuksissa kuoli eniten ihmisiä perjantaisin  (19.4 %)  ja  maanantaisin 
 (17.7 %),  kun vastaavasti taajamien ulkopuolella kuoli ihmisiä perjantain  (16.3 %)  lisäksi 

usein myös lauantaisin  (17.0 %).  Taajamien vakavinunat onnettomuudet sattuivat maanan-
taisin, jolloin  8.3 % henkilövahinko-onnettomuuksista johti kuolemaan. Myös  haja-asu-
tusalueilla maanantaisin tapahtuneet onnettomuudet olivat vakavimpia. 

Taajamissa moottoriajoneuvoliikenteen onnettomuuksien osuus (kaikista henkilövahinko-
onnettomuuksista) oli suurin lauantaina  ja  sunnuntaina, jolloin erityisesti yksitthisonnetto-
muudet olivat yleisiä. Kevyen liikenteen onnettomuuksista polkupyöräonnettomuudet olivat 
yleisiä arkiviikonpäivinä (maanantai - perjantai), kun vastaavasti jalankulkijaonnetto-
muuksia sattui melko usein myös viikonloppuisin.  

Kuva  24:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  Fzenkildvahinko-onnettomuuksien (kevyen 
liikenteen seka moottoriajoneuvoliikenteen)  ja niissa  kuolleiden osuudet (%) viikonpaivit

-lain.  
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4.5.3  Tuntivaihtelu 

Taajamateillä  tapahtui tunneittain verrattuna eniten henkilövahinko-onnettomuuksia  kello 
 16 - 17 (9.2 %  onnettomuuksista). Vähiten vakavia onnettomuuksia sattui aamuyöstä  kello 

 4 - 5 (hiljaisimman  liikenteen aikaan). Onnettomuusmäärät kasvoivat selvästi kellonaikoina 
 7 - 8, 11 - 13, 15 - 17, 20 - 21  ja  I - 2.  Taajamien ulkopuolella onnettomuusmäarät eivät 

vathdelleet tunneittain niin voimakkaasti kuin taajamissa.  Kello  17 - 20  ja  22 - 10  sattui 
onnettomuuksia  haja-asutusalueilla suhteessa enemmän kuin taajamissa  ja kello  10 - 17  ja 

 20 - 22  tilanne oli päinvastainen. 

Onnettomuuksissa kuolleiden lukumäärät vaihtelivat huomattavasti voimakkaammin eri 
tuntien välillä kuin itse henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärät. Taajarnaonnetto-
muuksissa kuoli eniten ihmisiä  kello  15 - 16 (8.4 %)  ja  12 - 13 (8.2 %).  Taajamien ulko-
puolella menehtyi eniten ihmisiä  kello  15 - 17.  Taajamien vakavimpia onnettomuuksia oli-
vat juuri ennen puolta yötä  kello  23 - 24  tapahtuneet henkilövahinko-onnettomuudet, joista 

 11.0 %  johti kuolemaan. Taajamien ulkopuolella olivat aamuyön  kello  1- 2  onnettomuudet 
vakavimpia. 

Taajamateiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien osuus (kaikista henkilövahinko-onnet-
tomuuksista) oli erityisen suuri  kello  20 - 08.  Yöaikaan sattui paljon yksittäisonnetto-
muuksia. Valtaosa kevyen liikenteen onnettomuuksista tapahtui päiväsaikaan, tosin 
jalankulkijaonnettomuuksia tapahtui melko usein myös illalla  ja  puolenyön jälkeen.  

Kuva  25:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  henkildvahinko-onnettomuuksien  ja niissa 
 kuolleiden osuudet (%) tunneittain. 
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4.6  Onnettomuudet eri  liikenneolosuhteissa 

 4.6.1 Sää  

Valtaosa yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksista sattui hyvissä sääolosuhteissa eli 
kirkkaalla  tai pilvipoutaisdlla  säällä. Taajamateillä tapahtui hieman enemmän  (83  %)  
hyvien sääolosuhteiden onnettomuuksia kuin taajamien ulkopuolella  (81  %).  Kokonaisuu-
dessaan taajamateiden  ja haja-asutusalueiden  teiden onnettomuudet sattuivat  varsin  saman-
laisissa sääolosuhteissa. 

Taajamissa  17 % henkilövahinko-onnettomuuksista tapahtui sumussa  tai  sateella (vesisade, 
lumisade  tai räntäsade). Moottoriliikenteen  onnettomuudet tapahtuivat kevyen liikenteen 
onnettomuuksia useammin huonoissa sääolosuhteissa. Esimerkiksi henkilövahinkoihin joh-
taneista kohtaamisonnettomuuksista yli neljännes  (28  %)  tapahtui joko sumussa  tai  sateella. 
Kevyen liikenteen onnettomuuksista jalankulkijaonnettomuudet tapahtuivat keskimäarai stä 
huonommissa sääoloissa  eli noin viidennes  (20 %)  henkilövahinkoihin johtaneista 
jalankulkijaonnettomuuksista sattui joko sumussa  tai  sateella. 

Sekä taajamissa että taajamien ulkopuolella sumusäässä tapahtuneet onnettomuudet olivat 
kaikkein vakavimpia. Taajamien sumusään henkilövahinko-onnettomuuksista  11.2  %  oli 
kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.  

4.6.2  Keli 

Kaikilla yleisillä teillä yli  70  % henkilövahinko-onnettomuuksista sattui tien  pinnan  ollessa 
paijas (kuiva  tai  märkä). Taajamissa sattui hieman enemmän paljaan  ja märän kelin  onnet-
tomuuksia kuin taajamien ulkopuolella.  Haja-asutusalueiden  teillä sattui puolestaan hieman 
enemmän sohjoisen  ja  jäisen  kelin  onnettomuuksia kuin taajamissa. 

Noin neljännes  (26  %) taajamateiden henkilövahinko-onnettomuuksista sattui huonoissa 
talvikeleissä (lumi, sohjo  tai jää).  Taajamissa noin kaksi kolmasosaa  (68 %) sohjoisen  ja 

 jäisen  kelin henkilövahinko-onnettomuuksista oli moottoriajoneuvoliikenteen onnetto-
muuksia. Taajamateiden moottoriliikenteen kohtaamis-  ja ohitusonnettomuudet  sekä kevyen 
liikenteen jalankulkijaonnettomuudet tapahtuivat huomattavasti keskimääräistä huonom

-missa keliolosuhteissa. Henkilövahinkothin  johtaneista kohtaamisonnettomuuksista  57  %, 
ohitusonnettomuuksista  45  %  ja jalankulkijaonnettomuuksista  37  %  sattui tienpinnan ol-
lessa luminen, sohjoinen  tai  jäinen. Kuolemaan johtaneista ohitusonnettomuuksista lähes 
kaikki, kohtaainisonnettomuuksist.a  37  %  ja jalankulkijaonnettomuuksista  33  %  oli huono-
jen keliolosuhteiden onnettomuuksia. 

Taajamissa vakavimpia olivat sohjoisen  kelin henkilövahinko-onnettomuudet  (7.8  %  oli 
kuolemaan johtaneita onnettomuuksia)  ja haja-asutusalueilla vastaavasti jäisen  kelin 

 onnettomuudet. 
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4.6.3  Valoisuus 

Kaikkien yleisten teiden  henkilövahinko -onnettomuuksista yli  60  %  sattui  pälvänvalossa. 
 Taajamissa tapahtui suhteessa hieman enemmän  valoisan  ajan  henkilövahinko -onnetto-

muuksia  (66  %)  kuin taajamien ulkopuolella  (62  %).  Taajamissa hämärän ajan onnetto-
muuksien osuus oli  7  %  ja  pimeän ajan onnettomuuksien osuus  26  %.  Haja-asutusalueilla 

 henkilövahinko-onnettomuuksista puolestaan  10  %  tapahtui hämärässä  ja  27  %  pimeässä. 
 Taajamateiden  pimeän ajan onnettomuudet sattuivat pääasiassa  (68  %  pimeän ajan 

 henkilövahinko-onnettomuuksista)  valaistuilla  teillä, koska  73  % taajainateistä  on  valais
-tuja.  Taajamien  ulkopuolisisten  teiden pimeän ajan  henkilövahinko-onnettomuuksista  23  % 

 sattui  valastuilla  teillä  ja  vastaavasti  7  %  haja-asutusalueiden  teistä  on  valaistuja. 

Taajamateilla  yli puolet  henkilövahinkothin  johtaneista  hirvieläin-, jalankulkija-  ja  yksit
-täisonnettomuuksista  tapahtui hämärään  tai  pimeään aikaan. Kuolemaan johtaneista yksit

-täisonnettomuuksista  noin kolme neljäsosaa  (76  %)  ja  jalankulkijaonnettomuuksista  puolet  
(50  %)  tapahtui hämärässä  tai  pimeässä. Taajamissa  ja haja-asutusalueilla vaarallisimpia 
olivat pimeiden  valaisemattomien  teiden  onneUomuudet.,  joista taajamissa  10.6  %  johti 
kuolemaan.  

4.7  Onnettomuudet  tapahtumapaikan  mukaan 

 4.7.1  Yleistä 

Seuraavissa  tarkasteluissa onneuomuudet  on  ryhmitelty  lmjaosuuksilla  ja  liittymäalueilla 
 tapahtuneisiin onnettomuuksiin.  Jako  linjaosuuksien  ja  liittymäosuuksien  kesken  on  tehty 

 tierekisterin  muuttujan RISTEYS perusteella.  Linjaosuus  on  puolestaan  liittymien  välinen 
yleisen tien  osa  (ei kuitenkaan  levähdysalue  eikä  kääntymispaikka).  Onnettomuudet  on 

 alunperin  koodattu harkinnanvaraisesti (onnettomuustilanteesta  riippuen)  liittymiin  ja  linja
-osuuksille  kuuluviksi.  

Taajamateiden henidlövahinko-onnettomuuksista  39  %  tapahtui  linjaosuuksilla  ja  vas-
taavasti  61  % liittymäalueilla.  Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista  48  %  oli  linjaon-
nettomuuksia  ja  52  % liittymäonnettomuuksia. Linjaosuuksilla  tapahtuneet onnettomuudet 
olivat siis keskimäärin  liittymäonnettomuuksia  vakavampia  (8.9  % henkilövahinko-onnet-
tomuuksista johti kuolemaan). 

Taajamien ulkopuolisilla teillä suurin  osa  (70  %) henkilövahinko-onnettomuuksista oli  lim- 
jaha  tapahtuneita onnettomuuksia. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista  76.4  %  oli 

 linjaonnettomuuksia  ei myös taajamien ulkopuolella  linjaonnettomuudet  olivat  liittymäon-
nettomuuksia  vakavampia  (10.5  % henkilövahinko-onnettomuuksista johti kuolemaan).  
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4.7.2  Linjaonnettomuudet  

Taajamateiden linjaosuuksilla  tapahtuneista henkilövahinko-onnettomuuksista yleisimpia 
olivat yksiuäisonnettomuudet  (36 %)  ja  kevyen liikenteen onnettomuudet  (36 %).  Kevyen 
liikenteen onnettomuuksista suurin  osa  oli jalankulkijaonnettomuuksia. Linjaosuuksilla sat-
tui verraten usein myös kohtaainis-  ja  peräänajo-onnettomuuksia. Linjaonnettomuuksien 
uhrit menehtyivät useimmiten jalankulkijaonneuomuuksissa  (30 %), kohtaamisonnetto-
muuksissa (26 %) tai yksittäisonneuomuuksia (22 %). 

Linjaonnettomuuksista vakaviinpia  olivat kohtaamisonnettomuudet  ja  jalankulkijaonnetto-
muudet.  Henkilövahinkoihin johtaneista kohtaamisonnettomuuksista  16.2 %  ja  jalankulki-
jaonnettomuuksista  12.8 %  johti ainakin yhden onnettomuuden osallisen kuolemaan. 

Taajamissa linjaonnettomuudet tapahtuivat lähinnä ajoradalla.  Osa  kevyen liikenteen onnet-
tomuuksista (noin  15 %)  sattui myös suojateillä  tai  kevyen liikenteen väylillä. Jalankulki-
jaonnettomuudet olivat yleisempiä suojateillä  ja  polkupyöräonnettomuudet  puolestaan 
kevyen liikenteen väylillä. 

Kevyen liikenteen onnettomuuksien uhreista  sen  sijaan selvästi pienempi osuus  (8 %)  sai 
sunnansa joko suojatiellä  tai  kevyen liikenteen väylällä. 

Taulukko  6:  Taajamateiden linjaosuuksilla  vuosina  1986  -  1990  tapahtuneet henkilö- 
vahinko -onnettomuudet onnetromuusluokan  ja  -paikan mukaan. 

Paikka  Onnettomuusluokka 

____  Ohi  K  Mo =[= Yht. 

Ajorata  788 20 66 5 230 153 79 198 390 33 69 203 

Suojatie  1 0 0 0 0 0 0 21 48 0 2 72 

Kiiik.väylä  0 0 0 0 0 0 8 27 13 0 1 49 

La-pysäkki  0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 8 

Muualue  22 0 0 1 5 6 1 5 4 0 1 53  

Yhteensä  811 20 66 6 235  ]  160 88 251 461 33 J 73 2204  

Taulukko  7:  Taajamateiden linjaosuuksilla  vuosina  1986  -  1990  kuolleet onnettomuus- 
luokan  ja  -paikan mukaan. 

Paikka  Onnettomuusluokka 

Yks = KäS  = Ohi  = Ris = Kds  = Per  = Mo  = Jk  = He  = Muu = Yht. = 
Ajorata  41 0 4 0 48 2 7 21 55 1 4 183 

Suojatie  0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 6 

K.liik.väyIä  0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

200020000004 

__  



Yleisten teiden liikenneturvallisuus taajamissa 
	 49 

TAAJAMATEIDEN  TURVALLISUUS  

4.7.3 Liittymäonnettomuudet  

Suurin  osa  taajamateiden henkilövaliinkoihin  johtaneista liittymäonnettomuuksista oli joko 
kevyen liikenteen onnettomuuksia  (46  %)  tai  nsteämisonnettomuuksia  (30  %).  Liittymissä 
sattui usein myös kääntymisonnettomuuksia. Taajamateiden liittymissa kuoli eniten ihmisiä 
polkupyöräonnettomuuksissa  (28  %), risteamisonnettomuuksissa  (30  %)  ja  jalankulkijaon-
nettomuuksissa  (19  %). Jalankulkijaonnettomuudet  olivat liittymäonnettomuuksista 
vakavimpia  (12.2  % henkilövahinko-onnettomuuksista johti kuolemaan). 

Liittymien henkllövahinko-onnettomuudet sattuivat pääosin  (58  %) kärkikolmioin varuste-
tuissa litttymissä.  Stop-merkillä varustetuissa liittymissä tapahtui noin  10  %  ja  liken

-nevaloliittymissä  noin  7  % liittymäalueiden henkilövahinko-onnettomuuksista. 

Liittymäonnettomuuksien  uhreista  59  %  menehtyi kärkikolmioin,  14  %  stop-merkillä  ja 
 noin  4  % liikennevaloin varustetuissa  liittymissä. 

Taulukko  8:  Taajamateiden liittymissa  vuosina  1986  -  1990  tapahtuneet  henkilövahinko-
onneltom  uudet  onnettomuusluokan  ja  risteyslyypin  mukaan.  

Ristevs Onnettomuusluokka 

__- [ _  I 	i.i {  Muu  Yht  

Tasa-arvo  3 2 0 4 1 0 3 12 1 0 0 26  

Kärkikolmio  75 248 7 688 11 43 229 521 184 0 22 2028 

Stop-ITrkki  7 45 0 9 0 6 30 63 20 0 4 344  

Lilk.  valot  9 35 2 92 0 59 7 31 11 0 0 246  

Kk,  Ivalot  2 1 0 24 0 2 4 6 1 0 0 40 

Stop.  Ivalot  1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 5  

Muu risteys  36 164 7 81 6 25 122 241 119 0 21 822  

__________  876 336 0 47 3511  

Taulukko  9:  Taajamateiden liitiymaonnettomuuksissa  vuosina  1986  -  1990  kuolleet  onnet-
toinuusluokan  ja  risleystyypin  mukaan.  

Ristey.s Onnettomausluokka 

__ Th  K  Ro  Kth JMo  M Y  

Tasa-arvo  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2  

Kärkikolmio  2 10 2 36 0 1 15 36 22 0 2 126  

Stomerkki  0 1 0 fl 0 0 2 6 2 0 2 30  

Liilovalot  0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 9  

Kk,lvalot  0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  

Muu risteys  1 3 0 4 0 0 5 13 17 0 0 43  

Yhteensä  3 17 2 63 0 1 22 59 ]0 4[  
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Liittymissä henkilövahinkoihin johtaneista kevyen liikenteen onnettomuuksista noin  11 % 
 oli koodattu joko suojateillä  tai  kevyen liikenteen väylillä tapahtuneiksi onnettomuuksiksi 

(tulokseen suhtauduttava varauksella). Jalankulkijaonnettomuuksissa suojatieonnettomuudet 
olivat tyypillisiä, kun vastaavasti polkupyöräonnettomuuksissa suojatieonnettomuudet  ja 

 kevyen ilikenteen väylien onnettomuudet olivat suunnilleen yhtä yleisiä.  Mope-
dionnettomuuksista vain  pieni  osa  (4.5  %)  oli joko suojateillä  tai  kevyen liikenteen väylillä 
tapahtuneita henkilövahinko-onneuomuuksia. 

Taajamateiden  kevyen liikenteen onnettomuuksien uhrit menehtyivät liittymissä perin har-
voin  (4.9 %  kuolleista) suojateillä  tai  kevyen liikenteen väylillä. 

Taulukko  JO:  Taajamateiden liittyniissa  vuosina  1986  -  1990  tapahtuneet henkilOvahinko-
onnettonzuudet onnettomuusluokanja -paikan mukaan. 

Paikka  Onnertornuusluokka 

__  Y  -  2 s  Kth _ 

Ajorata  128 493 15 1053 18 134 377 762 276 0 43 3299  

Suoja0e  1 0 0 3 0 0 7 0 0  

K.liik. väylä  0 1 0 0 0 0 11 52 14 0 2 80 

La-pysäkki  0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 1  

Th 95 1 QLi  

Taulukko  11:  Taajamateiden liittymaonnettomuuksissa  vuosina  1986  -  1990  kuolleet 
onnettomuusluokan  ja  -paikan mukaan. 

Paikka  Onnettomuusluokka 

K Per  Mo i  __  

Ajorata  3 17 2 63 0 1 22 56 37 0 4 205  

Suojatie  0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3  

K.liik.  väylä  0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2  

__ 172630i2259 042U  

4.8  Eri toiminnallisten luokkien tiet 

 4.8.1  Onnettomuudet  ja  niiden seuraukset 

Taajamissa sattui eniten henkilövahinkoja aiheuttaneita onnettomuuksia valtatietasoisilla 
yleisillä teillä  (29 %).  Seuraavaksi yleisempiä olivat yhdysteiden  (24 %)  ja  kokoojateiden 

 (20  %) henkilövahinko-onnettomuudet. Huomattavan suuri  osa  (40 %)  yleisillä 
taajamateillä menehtyneistä henkilöistä sai surmansa taajamien valtateillä. Seudullisilla 
teillä menehtyi valtateiden jälkeen eniten ihmisiä eli noin viidennes  (20 %) taajamateiden 

 uhreista. Onnettomuuksista vakavimpia olivat valtateillä tapahtuneet henkilövahinko-
onnettomuudet, joista taajamissa  9.1 %  johti kuolemaan. 
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Onnettomuudet ovat alenunissa  ja  ylemmissä Lieluokissa hyvin erilaisia. Taajamien  val-
tateiden henkilövahinko-onneuomuuksista  vain  noin neljännes  on  kevyen liikenteen onnet-
tomuuksia, kun vastaavasti kokooja-  ja yhdysteillä  yli puolet henkilövahinko-
onnettomuuksista  on  kevyen liikenteen vahinkoja. Taajamien ulkopuolisilla teillä 
liikenneonnettomuudet ovat pääasiassa moottoriajoliikenteen onnettomuuksia. Kevyen 
liikenteen onnettomuuksien osuus henkilövahinko-onnettomuuksista  on  haja-asutusalueiden 

 teillä kaikissa tieluokissa  val-sin  pieni. 

Taajamissa  

1800 180 

120)  120  -  

,  1000  __________ 
11lq - 

-. 100 -  

800  _________ ________ --  80  

__ 
Valtatiet Kantatt 	Seudullieet  tiet 	Kokoojatiet 	Yhdystiet  

Kevyt  lijkenj 	(1w)  Moottoriajoneuvolilltenne  (1w) 	Kuolleet  

Kuva  26:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  henkilövahinko-onnettomuudet  ja niissa 
 kuolleet  lien  toiminnallisen luokan mukaan. 

Taajamien  ulkopnolefla  
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700 
5000  
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__ 
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. 2000  - - 	 . 	 .-- 
___  

____ 
_____ 	_____ 

- 	
- 	:i 	--  200  

locX) 

- 

_____ _____ 	
: _____  100 

I 	 r 	i  0  
Valtatiet Kantatiet 	Seudulliset  tiet 	Kokoojatiet 	Yhdystiet  

Kevyt liikenne  (liv)  Moottoriajoneuvoliikenne  (liv) 	Kuolleet  

Kuva  27:  Taajamien ulkopuolisten teiden vuosien  1986  -  1990  henkilOvahinko-
onnettomuudetja niissa  kuolleet tien toiminnallisen luokan mukaan. 



52 
	

Yleisten teiden Illkenneturvalllsuus taajamissa 
TAAJAMATEIDEN  TURVALLISUUS  

4.8.2  Onnettomuusriskit  

Hv-onnettomuusaste  

Henkilövahinko-onneuomuuksien onnettomuusaste  oli taajamateilla keskiinäann 26 hv-
onnettomuutta/lOO  miljoonaa ajoneuvokm.  Se on  lähes kaksinkertainen  haja-asutusalueiden 

 teiden onnettomuusasteeseen  (15 hv-onnettomuutta/100  miljoonaa ajoneuvokm) verrattuna. 
Sekä taajamissa että taajamien ulkopuolella onnettomuusaste nousi melko tasaisesti 
tieluokan alentuessa. Taajamissa yhdysteiden onnettomuusaste oli noin kaksinkertainen 
valtateiden vastaavaan onnettomuusasteeseen verrattuna.  Haja-asutusalueilla onnet-
tomuusaste nousi taajamia loivemmin tieluokan alentuessa. 

Hv..onnettomuustlheys 

Henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuustiheys oli taajainateillä keskimäärin  0.25 hv-
onnettomuutta/km/vuosi.  Luku  on  noin kuusinkertainen  haja-asutusalueiden onnetto-
muustiheyteen  (0.04 hv-onnettomuuttalkin/vuosi)  verrattuna. Sekä taajamateillä että taa-
jamien ulkopuolisilla teillä onneuomuustiheys laski tasaisesti tieluokan alentuessa. Taa-
jamissa valtateiden onnettomuustiheys oli noin kolminkertainen yhdysteiden onnetto-
muusttheyteen verrattuna. 

Onnettomuuksissa kuolleet lilkennesuoritetta  ja tiepituutta  kohti 

Kaikilla taajamateillä kuoli vuosina  1986 - 1990 keskimaarin 1.9  henkilöä  100  miljoonaa 
ajoneuvokilometriä kohti. Luku  on  hieman suurempi kuin taajamien ulkopuolella  (1.6 
kuollutta/lOO  miljoonaa ajoneuvokm). Niin taajamissa kuin taajamien ulkopuolellakin 
kuolleiden lukumäärä liikennesuoritetta kohti oli suurin seudullisilla teillä  ja  pienin yhdys-
teillä. Arvot (kuollutta/lOO miljoonaa ajoneuvokm) vaihtelivat eri toiminnallisissa tieluo

-kissa  seuraavasti: 

taajamissa 	taajamien ulkopuolella  
- valtatiet  1.8 1.7 
- kantatiet  2.2 1.6 
- seudulliset  tiet  2.6 1.7 
-kokoojatiet  1.7 1.5 
- yhdystiet  1.4 1.3  

Kaikilla taajamateillä kuoli keskimäärin  0.018  ihmistä kilometriä kohti vuodessa, joka  on 
 yli kolme kertaa enemmän kuin  haja-asutusalueiden  teillä  (0.005 kuollutta/km/vuosi).  Arvot 

(kuollutta/km/vuosi) vaihtelivat  en  toiminnallisissa tieluokissa seuraavasti: 

taajamissa 	taajamien ulkopuolella  
• valtatiet  0.044 0.020 
- kantatiet  0.03 1 0.013 
- seudulliset  tiet  0.025 0.007 
- kokoojatiet  0.0 12 0.003 
- yhdystiet  0.007 0.00 1 
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Kuva  28:  Yleisten  taajamateiden  ja  taajamien ulkopuolisten teiden vuosien  1986  -  1990 
 henkilövahinko  -onnettomuuksien  onnettomuusasteet  tien toiminnallisen luokan mukaan.  

Kuva  29:  Yleisten  taajamateiden  ja  taajamien ulkopuolisten teiden vuosien  1986  -  1990 
 henkilövahinko-onnettomuuksien  onnettomuustiheydet  tien  roiminnallisen  luokan mukaan.  
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4.9  Eri  tiepiirien  tiet  

4.9.1  Onnettomuudet  ja  niiden seuraukset  

Taajamateiden henkilövahinko -onnettomuuksia tapahtui eniten Turun  (19.3 %),  Hämeen 
 (14.5  %)ja  Vaasan  (11.8 %) tiepiireissä.  Onnettomuuksissa  menehtyneistä thmisistä  lähes 

puolet kuoli joko Turun  (17.7 %),  Hämeen  (16.2 %) tai  Kymen  (14.7 %) tiepiirien  taaja
-mateillä.  

Taajamissa tapahtui muita  tiepiirejä  runsaammin kevyen liikenteen onnettomuuksia (yli 
puolet  henkilövahinko-onnettomuuksista) seuraavissa  tiepiireissä  Kainuu  (60 %),  Pohjois- 
Karjala  (55  %),  Keski-Suomi (55  %)  ja  Kuopio  (51  %).  

Aivan  eteläisimmässä  Suomessa Uudenmaan, Turun  ja  Hämeen  tiepiireissä  kevyen liiken-
teen onnettomuuksien osuus oli  pieninimillään  eli  alle  40 % henkilövahinko-onnettomuuk-
sista.  

Taajamateiden henkilövahinko -onnettomuudet olivat muita  tiepiirejä  vakavampia Kymen 
 ja  Kuopion  tiepiireissä,  joissa yli  10 %  henkilövahinkoja  aiheuttaneista  onnettomuuksista 

johti jonkin osallisen kuolemaan. Kymen tiepiirin teillä  menehtyneistä  noin kaksi 
kolmasosaa  (62 %)  oli  moottoriajoneuvo-onnettomuuksien uhreja, kun vastaavasti Kuopion 

 liepiirin taajamateillä  kuolleista yhtä suuri osuus  (62 %)  oli kevyen liikenteen onnetto-
muuksien uhreja.  

Umiinaa  Turku 	Ikune  Kymi 	Miliikuli Pohjois- Kuopio 	Keski. 	Vaiea 	Keski 	Oulu 	Kaiissei 	Lsçpi 
Kjala 	Suomi 	Pohjiiim  

EJ  Kevyt liikenne  (liv)  Moottoriajoneuvohikeniic  liv) 	Kuolleet  

Kuva  30:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  henkikivahinko-onnettomuudet  ja  niissd 
 kuolleet tiepiireittain. 
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4.9.2  Onnettomuusriskit  

Hv-onnettomuusaste 

Onnettomuusaste  vaihtelee eri tiepiirien kesken taajamissa huomattavasti enemmän kuin 
 haja-asutusalueilla. Taajamissa olevien yleisten teiden keskimillhräistä arvoa  (26 hv-

onnettomuutta/lOO  miljoonaa ajoneuvokm) huomattavasti suurempi onnettomuusaste oli 
Keski-Pohjanmaan tiepiirissä  (43).  Myös Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen  ja  Vaasan 
tiepiireissä onnettomuusaste oli yli  30 hv-onnettomuutta/100  miljoonaa ajoneuvokm. Pienin 
onnettomuusaste oli Flämeen Kymen  ja  Kuopion tiepiireissä (hieman yli  20).  

Niissä tiepiireissä, joissa oli suurin onnettomuusaste, turvallisuus ei välttämättä ollut heikko 
kaikissa toiminnallisissa tieluokissa. Kuitenkin Keski-Pohjanmaan tiepiirissä kaikkien 
toiminnallisten tieluokkien taajamateiden onnettomuusasteet olivat yli  40 hv-
onnenomuutta/lOO  miljoonaa ajoneuvokin. Myös Keski-Suomen  ja  Pohjois-Karjalan 
tiepiireissä lähes kaikissa tieluokissa onnettomuusasteet olivat tieluokan keskimääräisiä 
arvoja suurempia, mutta Vaasan tiepiirissä ainoastaan taajamissa olevien valteiden 
onnettomuusaste oli huomattavan korkea. 

Taajamien ulkopuolella onnettomuusasteet vaihtelivat verraten vähän eri tiepiirien kesken. 
Turun tiepiirissä onneuomuusaste  (19)  oli  haja-asutusalueiden  keskimääräistä arvoa  (15 hv-
onnettomuutta/lOO  miljoonaa ajoneuvokm) jonkin verran suurempi  ja  Oulun tiepiirissä  (11) 

 hieman pienempi.  

Kuva  31:  Yleisten teiden vuosien  1986  -  1990  henlcilövahinko -onnettomuuksien onnelto-
muusasteet tiepiireittäin. 
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Hv-onnettomuustlheys 

Tiepiireistä  ainoastaan Keski-Suomen  ja  Uudenmaan tiepiirin taajamateillä henkilö-
vahinko-onnettomuuksien tiheys  on  yli  0.30 hv-onnettomuuttalkm/vuosi.  Useimmissa tiepii-
reissä onnettomuustiheys oli joko hieman taajamateiden keskiinäärltistä arvoa  (0.25  hv-on-
nettomuutta/km/vuosi)  suurempi  tai  pienempi.  Vain  Kainuun tiepiirissä onnettomuustiheys 
oli selvästi muiden piirien onnettomuustiheyksiä pienempi. 

Keski-Suomen tiepiirin yhdysteillä onnettomuustiheys  (0.30)  oli noin kaksinkertainen 
yhdysteiden keskimäaräiseen  (0.10) onnettomuustiheyteen  verrattuna. Tiepiirin muissa 
tieluokissa onnettomuustiheys oli tieluokan keskimääräistä arvoa vastaava  tai  hieman sitä 
suurempi. 

Uudenmaan tiepiirin seudullisilla teillä onnettomuustiheys  (0.71)  oli yli kaksinkertainen 
seudullisten taajamateiden keskimääräiseen onnettomoustiheyteen  (0.22)  verrattuna. 
Kokooja-  ja yhdysteillä onnettomuustiheys  ei juurikaan poikennut tieluokkien keskiinääräi-
sistä arvoista. 

Taajamien ulkopuolisilla yleisillä teillä onnettomuustiheyden vaihtelu oli vähäistä. Ainoas-
taan Uudenmaan tiepiirissä sattui huomattavasti muita tiepiirejä enemmän henkilövahinko-
onnettomuuksia tiekilometriä kohti  (0.14 hv-onnettomuuttalkmlvuosi). 
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Kuva  32:  Yleisten taajanzateiden  ja  taajamien ulkopuolisten teiden vuosien  1986  -  1990 
 hennkilövahinko-onnettomuuksien onneettomuustiheydet tien toiminnallisen luokan 

mukaan. 
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Onnettomuuksissa kuolleet liikennesuoritetta  ja tiepituutta  kohti 

Taajamissa seuraavissa tiepiireissä oli kaikkien taajamateiden keskimahrat stä  arvoa  (1.9 
kuolluttallø0  miljoonaa ajoneuvokm) suurempi kuolemanriski: Kymi  (2.8),  Keski- 
Pohjanmaa  (2.5),  Kuopio  (2.2),  Keski-Suomi (2.2)  ja  Vaasa (2.1).  Selvästi pienin 
kuolemanriski oli Kainuun tiepiirissä  (0.9 kuollutta/lOO  miljoonaa ajoneuvokm). Taajamien 
ulkopuolella ainoastaan Kymin  (2.3),  Mikkelin  (2.3)  ja  Keski-Pohjanmaan  (2.0) tiepiireissä 

 kuoli keskimaann  kaksi  tai  useampi ihminen sataa miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti. 
Kuolemanriski (kuolleetll0ø miljoonaa ajoneuvokm) vaihtei eri tiepiireissä seuraavasti: 

taajamissa 	taajamien ulkopuolella  
-  Uusimaa  1.3 1.2  
-Häme  1.9 1.5 
-  Kymi  2.8 2.3 
-  Mikkeli  1.4 2.3 
-  Pohjois-Karjala  1.9 1.4 
-  Kuopio  2.2 1.6 
-  Keski-Suomi 2.2 1.6 
-Vaasa 2.1 1.9 
-  Keski-Pohjanmaa  2.5 2.0 
-Oulu 1.6 1.3 
-  Kainuu  0.9 1.5  
-Lappi  1.5 1.7  

Taajamissa kuoli selvästi eniten thmisiä tiekilometriä kohti vuodessa  (0.030 tai  enemmän) 
Kymen  ja  Kuopion tiepiireissä. Kainuun tiepiirissä kuolleiden tiheys oli selvästi pienin 

 (0.006 kuollutta/km/vuosi).  Haja-asutusalueilla ainoastaan Uudenmaan tiepiirin taajamatiet 
olivat muita vaarallisempia  (1.2 kuollutta/km/vuosi).  Kuolleiden lukumäärä vuodessa 
tiekilometriä kohti oli eri tiepiireissä seuraava: 

taajamissa 	taajamien ulkopuolella  
-  Uusimaa  0.014 0.012 
- Häine  0.018 0.005 
-  Kymi  0.036 0.007 
-  Mikkeli  0.012 0.005 
-  Pohjois-Karjala  0.0 14 0.002 
-  Kuopio  0.030 0.003 
-  Keski-Suomi 0.022 0.005 
-  Vaasa 0.0 14 0.002 
-  Keski-Pohjanmaa  0.015 0.004 
-  Oulu 0.016 0.003 
-  Kainuu  0.006 0.002 
-  Lappi  0.0 12 0.003 
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4.10  Eri  nopeusrajoitusalueiden  tiet  

4.10.1  Onnettomuudet  ja  niiden seuraukset 

Taajamissa käytetään eniten alhaisia  50 km/h  ja  60 km/h  nopeusrajoituksia, kun vastaavasti 
 haja-asutusalueilla  80 km/h  (yleisrajoitus  tai  erikseen määrätty)  ja  100 km/h  nopeusra-

joitukset  ovat yleisimpiä. Valtaosa eli noin kaksi kolmannesta  (66  %) taajamateiden 
henkilövahinko-onnettomuuksista tapahtui joko  50 km/h tai 60  kin/h rajoitusalueilla.  

Taajamissa  50 km/h  teillä yli puolet  (57  %)  vuosien  1986  -  1990  henkilövahinko-onnetto-
muuksista oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. Hieman entyyppisillä  60 km/h  Laaja-
mateillä kevyen liikenteen onneUomuuksien osuus oli  36  %, yleisrajoitus  80 km/h  Laaja-
mateillä  37  %  ja  80 km/h  (erikseen määrätty) alueen teillä  29  %.  Muilla nopeusrajoi-
tusalueilla kevyen liikenteen onnettomuuksia sattui huomattavasti taajamateiden keskiarvoa 

 (42  %) vähenunän. Korkeammilla  (100 km/h  ja  120 km/h)  nopeusrajoituksilla moottorilii-
kenteen  onnettomuuksista erityisesti yksittäisonnettomuudet olivat  varsin  tavallisia. 

Taajamissa menehtyi eniten ihmisiä  80 km/h  (erikseen määrätty) nopeusrajoituksen 
voimassaoloalueella  (30  % taajamateiden  uhreista). Onnettomuuksien vakavuus kasvoi 
nopeusrajoituksen suurentuessa. Kun  50 km/h  taajamateillä  4.1  % henkilövahinko-onnet-
tomuuksista aiheutti jonkin osallisen kuoleman, vastaava arvo oli  80 km/h  teillä  10.4  %  ja 

 100 km/h  teillä  13.8  %.  
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Kuva  33:  Taajainateiden  vuosien  1986  -  1990  henkilövahinko -onnettomuudet  ja niissd  

kuolleet nopeusrajoituksen mukaan. 
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4.10.2  Onnettomuusriskit  

Hv-onnettomuusaste  

Taajamissa onneuomuusaste oli suurin  50 km/h  nopeusrajoitusalueilla  ja  laski melko tasai-
sesti nopeusrajoituksen noustessa. Tamä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että teiden luonne 

 ja liikenneympäristö  ovat eri nopeusrajoitusalueilla hyvin erilaisia. Taajamissa  50 km/h 
 nopeusrajoitusalueiden  alempien tieluokkien onnettomuusaste oli noin kaksinkertainen 
 haja-asutusalueiden  vastaavaan onneuomuusasteeseen verrattuna. Suuremmilla 

nopeusrajoituksilla erot taajamateiden  ja  taajamien ulkopuolisten teiden turvallisuudessa 
(onnettomuusaste) eivät olleet  kovin  suuria. Itse asiassa  70 km/h  yleisillä teillä 
onnettomuusaste oli  haja-asutusalueilla korkeampi kuin taajamissa. Isoista 
nopeusrajoituksista ainoastaan  100 km/h  alueen alempien tieluokkien teillä (päässiassa 
seudullisen tason teitä) taajamateiden onnettomuusaste oli selvästi taajamien ulkopuolisten 
teiden vastaavaa arvoa suurempi. 

Taulukko  12:  Yleisten teiden vuosien  1986  -  1990  Fienkilövahinko-onnettomuuksien onnet-
tomuusasteet (hv-onnettomuuttall0O miljoonaa ajoneuvokm) nopeusrajoituksen mukaan. 

_____________ Taajamasa  Taajamien ulkopuolella 

Nopeusrajoitus  Vt jakt  Muut tiet Kaikki tiet  Vt jakt  Muut tiet Kaikki tiet  

50km/h  40 42 42 38 24 25 

60km/h  31 25 27 28 25 25  
70km/h  15 *  15 21 21 21 

80 km/h  (y leis) *  20 20 *  17 17 

80km/h  20 22 20 15 17 16 

100km/h  12 30 13 11 13 12  

Kaikki tiet  20 33 26 13 18 15 

* = v8hemmän  kuin  10 hv-onnettomuutta/5  vuotta.  

Hv-onnettomuustlheys  

Taajamissa valta-  ja kantateiden onnettomuusttheydet  olivat  50 km/h, 60 km/h  ja  70 km/h 
 nopeusrajoitusalueilla  huomattavasti muiden rajoitusten onnettomuustiheyksiä suurempia. 

Sama pätee myös taajamien ulkopuolella. Kaikkein suurin onnettomuusttheys oli  50 km/h  ja 
 70 km/h  valta-  ja kantateillä.  Sekä taajamissa että  haja-asutusalueilla yleisrajoituksen 

 (80 km/h)  piirissä olevien teiden onnettomuustiheys oli erityisen pieni. 
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Taulukko  13:  Yleisten teiden vuosien  1986  -  1990  henkilövahinko-onnettomuuksien onnet-
tomuustiheydet (hv-onnettomuuttafkin/vuosi) nopeusrajoituksen mukaan. 

____________  Taajamissa Taajamien ulkopuolella 

Nopeusrajoitus  Vt jakt  Muut tiet Kaikki tiet  Vt ja  la  Muut tiet Kaikki tiet  

50km/h  0.88 0.26 0.28 1.19 0.08 0.08  
60km/h  0.61 0.19 0.26 0.55 0.09 0.11  
70km/h  0.87  *  0.75 1.61 0.42 0.64  

80km/h  (yleis)  *  0.08 0.08  *  0.02 0.02  
80km/h  0.38 0.21 0.33 0.23 0.11 0.17  

100km/h  0.27 0.18 0.26 0.11 0.04 0.09  

Kaikki tiet  0.43 0.20 0.25 0.15 0.03 0.04  

* = v8hemmän  kuin  10  hv-onnettomuuttal5  vuotta.  

Kuolleet/lilkennesuorite 

Kuolemanriski  oli huomattavan tasainen ainakin niillä nopeusrajoitusalueilla, joilla 
kuolleiden havaintoaineisto oli verraten laaja. Yleisesti ottaen  80 km/h  (erikseen merkitty) 
nopeusrajoitusalueilla kuolemanriski oli hieman muiden teiden riskiä suurempi. Taajamissa 
kuoli korkeilla nopeusrajoituksilla  (80 km/h  ja  100 km/h)  keskimäärin  vain  hieman 
enemmän ihmisiä liikennesuoritetta kohti kuin alhaisilla  (50 km/h  ja  60 km/h) 

 nopeusrajoituksilla.  Tosin korkeat nopeusrajoitukset alempiluokkaisilla teillä näyttivät 
selvästi suurentavan kuolemanriskiä. 

Kuolleet/tiepituus  

Kaikilla yleisillä teillä  80 km/h  (erikseen merkitty)  ja  100 km/h  nopeusrajoituksilla  kuollei-
den lukumäärä tiepituutta kohti  on  selvästi suurempi kuin useimmilla muilla nopeusra-
joituksilla. Myös  70 km/h  teillä kuolleiden t.theys oli suunnilleen yhUl suuri kuin  80 km/h  ja 

 100 km/h  rajoituksilla,  joskin havaintoaineisto oli verraten suppea. Yleisrajoituksen 
 (80 km/h)  piirissä olevilla teillä surmansa saaneiden lukumäärä tiepituutta kohti oli selvästi 

yleisten teiden pienin. 
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Taulukko  14:  Yleisten teiden vuosien  1986  -  1990  onnettonjuuksissa  kuolleet  100 
 miljoonaa ajoneuvokni kohti nopeusrajoituksen mukaan.. 

____________ Taajanus.ca  Taajamien ulkopuolella 

Nopeusrajoitus  Vt jakt  Muut tiet Kaikki tiet  Vt jakt  Muut tiet Kaikki tiet 

50km/h  (0.7) 1.8 1.7 (1.9) 1.3 1.3 
60km/h  2.3 1.5 1.8 2.6 1.7 1.9 
70 km/h (0.7) (2.3) (0.8) (0.4) (0.8) 0.7 

80 km/h  (yleis) *  1.6 1.6 *  1.5 1.5 
80 kin/h 2.2 3.0 2.3 2.0 1.8 2.0 

100km/h  1.8 (7.9) 2.0 1.7 1.3 1.6  

Kaikki tiet  1.9 1.9 1.9 1.7 1.5 1.6 

* 	Ei kuolleita 

() = vähenunän  kuin  10 kuolhflta/5  vuotta 

Taulukko  15:  Yleisten teiden vuosien  1986  -  1990  onnettot'nuuksissa  kuolleet tiekilometria 
kohti vuodessa nopeusrajoituksen mukaan. 

____________  Taajamissa Taajamien ulkopuolella 

Nopeusrajoitus  Vt jakt  Muut tiet Kaikki tiet Vtja kt  Muut tiet Kaikki tiet  

50 1cm/h (0.0 16) 0.012 0.012 (0.058) 0.004 0.004 

60km/h  0.045 0.011 0.017 0.050 0.006 0.008 

70 km/h (0.040) (0.032) (0.039) (0.032) (0.017) 0.020 
80km/h  (yleis) *  0.006 0.006 *  0.001 0.001 

80km/h  0.042 0.027 0.038 0.030 0.012 0.022 

100km/h  0.041 (0.047) 0.041 0.016 0.004 0.013  

Kaikki tiet  0.041 0.012 0.018 0.020 0.002 0.005 

*  Ei kuolleita 

()=  vähemmän kuin  10 kuollutta/5  vuotta. 



62 	 YleIsten  teiden  lllkenneturvalllsuus  taajamissa  
TAAJAMATEIDEN  TURVALLISUUS ERI  LIIKENNEYMPÄRISTÖISSÄ  

5  TAAJAMATEIDEN  TURVALLISUUS ERI 
 LIIKENNEYMPÄRISTÖISSÄ  

5.1  Palvelu  keskusluokitus  

5.1.1  Yleistä 

Yleisten taajamateiden vuosien  1986 - 1990  aikana tapahtuneista henkilövahinkoihin 
johtaneista onnettomuuksista  93 %  tapahtui isoissa palvelukeskuksissa  ja  ainoastaan  7 % 

 pienissä palvelukeskuksissa. Taajamateiden kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 
vastaavat luvut olivat  87 %  ja  13  %.  Pienten keskusten onnettomuudet olivat siis 
keskimliarin  vakavampia kuin isojen keskusten onnettomuudet. Pienten palvelukeskusten 
henkilövahinko-onnettomuuksista  11.9 %  johti kuolemaan, kun vastaava luku isoissa 
keskuksissa oli  6.2  %. 

Henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusaste oli isoissa  ja  pienissä keskuksissa lähes 
yhtä suuri. Henkilövahinko-onnettomuuksien tiheys  sen  sijaan oli isoissa keskuksissa noin 
nelinkertainen pienten keskusten teihin verrattuna. Kuolleiden lukumäärä liikennesuoritetta 
kohti oli pienissä keskuksissa noin kaksinkertainen isoihin keskuksiin verrattuna, mutta 
tarkasteltaessa kuolleiden lukumäärää tiekilometriä kohti tilanne oli täsmälleen 
päinvastainen. 

Taulukko  16:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  vakava! onnettomuudet, niiden 
seurauk.e1ja onnettomuusriskit isoissa  ja pienissa palvelukeskuksissa.  

Onnettomuudet _______________ 
Isot keskukset Pienet keskukset 

_______________ 
Yhteensä 

_______________ 
Hv-onnettomuudet  5 313 402 5 715  
Kj -onnettomuudet  331 48 379  

Seuraukset _______________ _______________ _______________  
Kuolleet  353 54 407  

Loukkaantuneet  6 652 504 7 156  

Onnettomuusrlsklt  Isot keskukset Pienet keskukset Kaikki  taajamatiet 

Hv-onn.I100  miljoonaa  ajonkin  26 24 26  

Hv-onn./kmlvuosi  0.31 0.08 0.25  

Kuolleet/l00miljoonaaajonkm  1.8 3.3 1.9  

Kuolleetlkm/vuosi  0.020 0.011 0.018  
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5.1.2  Onnettom  uudet  ja  niiden seuraukset 

Isot keskukset 

Vuosina  1986 - 1990  isoissa taajamissa sattuneista henkilövahinko-onnettomuuksista lähes 
puolet  (45  %)  tapahtui  E-luokan kuntakeskuksissa.  D-luokan kaupunkikeskuksissa tapahtui 

 27 %, F-luokan paikalliskeskuksissa  16  %, C-luokan maakuntakeskuksissa  9  %  ja  loput 
noin  3  % henkilövahinko-onnettomuuksista sattui  B-luokan keskuksissa. Isojen taajamien 
onnettomuksien uhreista  E-luokan teillä kuoli  38  %, D-luokan teillä  30 %  ja  F-luokan teillä 

 19 %, C-luokan teillä  15  %  ja  B-luokan teillä  4 %.  Onnettomuudet olivat vakavimpia  C- 
luokan palvelukeskusten taajamateillä (henkilövahinko-onnettomuuksista  9.8  %  johti 
kuolemaan). Palvelukeskusluokissa  B, C  ja  D henkilövahinko-onnettomuudet olivat 
valtaosin moottoriajoneuvo-onneuomuuksia (teistä suurin  osa  on  valta-  tai kantateitä,  joilla 
kevyttä liikennettä  on  vähän  tai  kevyen liikenteen väylät  on  jo  rakennettu). Luokkien  E  ja  F 
taajamateillä  kevyen liikenteen onnettomuuksien osuus kaikista henkilövahinko-onnetto-
muuksist.a oli isojen keskusten teiden keskimaaräi stä  arvoa  (43 %)  suurempi. 

Pienet keskukset 

Noin  53 %  pienten keskusten henkilövahinko-onnettomuuksista tapahtui  F-luokan 
paikalliskeskuksissa  ja  47 % pieninmiissä 0-luokan kylakeskuksissa. Pienissä 
palvelukeskuksissa kuolleista  46  %  sai surmansa  F-luokan  ja  54  % G-luokan keskusten 
taajamateillä. Onnettomuudet olivat vakavinipia  G-tason pienissä keskuksissa, joissa 
henkilövahinko-onnettomuuksista  12.2 %  johti kuolemaan.  F-luokan keskuksissa kevyen 
liikenteen onnettomuuksien osuus oli pienten keskusten teiden keskimäarat stä  arvoa  (36 %) 

 suurempi  ja  G-luokan keskuksissa pienempi.  

Kuva  34:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  henkilövahinko-onnettomuude:  (kevyen 
liikenteen seka moottoriliikenteen)  ja  niissd  kuolleet palvelukeskusluokittain. 
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Taulukko  17:  Taajanzateiden  vuosien  1986  -  1990  henkilövahinko-onnettomuudet 
palvelukeskus-  ja onnettomuusluokittain. 

_____________ isot keskuket _____________ _____________  _____________ ____________  Pienet keskukset  

B C D E F C;  

Yksitt8is  45 120 186 303 170 60 57  

Kaantyrnis  19 48 116 215 78 19 18  

Ohitus  12 11 18 18 18 3 2  

Risteämis  32 116 292 455 127 20 20  

Kohtaamis  10 30 58 77 43 16 18  

Peräänajo  20 40 92 98 34 6 5  

Mopdi  1 8 113 252 73 24 12  

Po1kupyöä  lo 60 299 534 160 33 29  

Jalankulkija  17 30 214 381 110 27 17  

Hirvieläin  2 3 15 8 2 0 3  

Muu  7 12 48 45 12 6 7  

Yhteensä  175 478 1434 2386 827 214 188  

Kevyt liikenne: 	16.0% 	20.5  % 	43.7  % 	48.9  % 	41.5  % 	393 	30-9  %  

Taulukko  18:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  onnettonzuuksissa  kuolleet 
palvelukeskus-  ja onnettomuusluokittain. 

___________ Isot keskukset ____________ _____________  ____________ ___________  Pienet keskukset  

B C D E F F 0  

Yksittäis  3 5 11 9 10 3 4  

Kääntymis  0 2 5 6 3 1 0  

Ohitus  1 2 0 1 1 1 0  

Risteämis  0 12 24 17 4 1 5  

Kohtaamis  4 9 11 11 7 1 7  

Peräänajo  0 0 1 1 0 0 0  

Mopedi  0 0 7 11 6 5 2  

Polkupyöfä  1 8 18 32 10 6 5 

Jalankulkija  4 11 22 33 20 5 5  

Hirvieläin  0 0 0 0 1 0 0  

___  14] 50 100 12: 6: 25 29  

Kevyt liikenne: 	35.7% 	38.0% 	47.0% 	60.8% 	58.1  % 	4.0  % 	414  % 
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5.1.3  Onnettomuusriskit  

Hv-onnettomuusaste 

Onnettomuusaste  oli isoissa taajamissa suurin  E-luokan  ja  pienin  B -luokan palvelukeskuk-
sissa. Pienissä palvelukeskuksissa  F-luokan teillä oli hieman suurempi onnettomuusaste 
kuin  G-luokan teillä. Isoissa palvelukeskuksissa onnettomuusaste vaihtelee keskusluokasta 
toiseen sekä ylempien että alempien luokkien teillä lähestulkoon samansuuntaisesti. 
Pienissä keskuksissa oli yllättävää, että  F-luokan palvelukeskuksissa valta-  ja kantateillä 
onnettomuusaste  oli suurempi kuin luokan muilla taajamateillä. 

Hv-onnettomuustiheys  

B-  ja  D-luokan palvelukeskuksissa sekä ylempien että alempien tieluokkien taajamateiden 
onnettomunstiheydet olivat keskimääräistä suurempia. Kuitenkin isoissa sekä pienissä 
keskuksissa onnettomuustiheyksien vaihtelut olivat melko pieniä eri palvelukeskusluokkien 
kesken. Ainoastaan isojen keskusten  F-luokkaisten taajamateiden onnettomuusttheys  oli 
kokonaisuutena ottaen huomattavan alhainen. 

Kuolleet lilkennesuoritetta  ja tiepituutta  kohti 

Kuolemanriski  on  isoissa palvelukeskusissa lähestulkoon sama kaikilla muilla paitsi  B-luo-
kan keskusten teillä. Pienissä keskuksissa  G-luokan teillä kuoli hieman eneminan ihmisiä 
suoritetta kohti kuin  F-luokan teillä. Kuolemanriskin arvot (kuolleetf  100  miljoonaa ajoneu-
vokm) olivat eri palvelukeskuksissa seuraavat: 

Isot keskukset 	 Pienet keskukset  
B-luokka  0.8 	 - 

C-luokka  2.1 	 - 

D-luokka  2.0 	 - 

E-luokka  1.8 	 - 

F-luokka  2.0 	 3.1 
G-luokka - 	 3.3  

Isoissa palvelukeskuksissa kuoli eniten ihmisiä tiekilometriä kohti  B-, C-  ja  D-luokkien 
taajamateillä. Pienissä palvelukeskuksissa kuolleiden tiheydet olivat suunnilleen yhtä suuret 
sekä  F-  että  G-luokissa. Taajamaonnettomuuksissa  kuolleiden lukumaarät tiekilometriä 

 kohti vuodessa olivat palvelukeskusluokittain seuraavat: 

Isot keskukset 	 Pienet keskukset  
B -luokka  0.035 	 - 

C-luokka  0.034 	 - 

D-luokka  0.028 	 - 

E-luokka  0.016 	 - 

F-luokka  0.015 	 0.011 
G-luokka - 	 0.010 
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Kuva  35:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  lienkilövahinko-onnettomuuksien onnetto-
muusasteet palvelukeskusluokittain.  

Kuva  36:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  henkilövahinko-onnettomuuksien onnetto-
muustiheydet palvelukeskusluokittain. 
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5.2 Tien  verkollinen  asema  ja  tienvarren  maankäyttö  

5.2.1  Onnettomuudet  ja  niiden seuraukset  

Läpikulkutie  tai  sisääntulotie  kaava-alueella (kevyt liikenne  52 % hv-onnettomuuksista) 

Vuosien  1986 - 1990  aineiston perusteella kaava-alueiden läpikulku-  ja sisaäntuloteillä  sat-
tui vuosittain keskimäärin  1 844  onnettomuutta  (53  %  kaikista taajamateiden onnet-
tomuuksista) joista  627 (34 %)  aiheutti henkilövahinkoja. Onnettomuuksissa kuoli 
vuosittain keskimtann 34  henkilöä. 

Yli puolet  (55  %) taajamateiden henkilövahinko -onnettomuuksista tapahtui kaavoitettujen 
alueiden läpikulku-  ja sisääntuloteillä.  Onnettomuuksissa kuolleista puolestaan huomat-
tavasti pienempi osuus eli  42 %  sai sunnansa lapikulkuteillä. Läpikulkuteiden henkilö-
vahinko-onnettomuuksista suurin  osa  sattui joko palvelujen  ja  hallinnon alueilla  (52 %) tai 

 asuntoalueilla  (33 %).  Asuntoalueiden onnettomuudet olivat näistä vakavainpia  ja  niissä 
sai surmansa  40 % läpikulkuteiden  onnettomuuksissa kuolleista. Palvelujen  ja  hallinnon 
alueiden teillä puolestaan menehtyi  38 % lapikulkuteilla  kuolleista. Henkilövahinko-
onnettomuuksista vakavinipia olivat muun maankaytön alueiden onnettomuudet, joista 

 8.0 %  johti jonkin osallisen kuolemaan. 

Lähes neljännes  (24 %)  kaava-alueiden lapikulku-  ja sisääntuloteiden henkilövahinko-on-
nettomuuksista oli polkupyöräonnettomuuksia. Läpikulkuteilla palveluiden  ja  hallinnon 
alueilla tapahtui hieman muita maankäytön alueita enemmän polkupyöräonnettomuuksia 

 (27 %)  ja jalankulldjaoneuomuuksia  (23  %). Jalankulldjaonnettomuuksien  osuus 
läpikulkuteiden henkilövahinko-onnettomuuksista oli  18 %  ja risteämisonnettomuuksien 

 myös  18 %. Läpikulkuteillä  teollisuusalueilla  ja  muun maankäytön alueilla sattui puolestaan 
keskimääräistä enemmän risteämisonnettomuuksia  (27 %  ja  25 %).  

Noin joka  kolmas  (30 %)  kaava-alueiden lapikulku-  ja sisääntuloteillä  kuolleista sai sur-
mansa jalankuiltijaonnettomuudessa. Palvelualueilla jalankulkijaonnettomuuksissa kuollei-
den osuus oli vieläkin suurempi  (41 %).  Noin  24 %  onnettomuuksien uhreista kuoli 
polkupyöräonnettomuuksissa. Teollisuusalueilla polkupyöräonnettomuuksissa kuolleiden 
osuus oli  33 %  ja palvelualueilla  27 %. Läpikulkuteiden  onnettomuuksista vakavimpia oli-
vat jalankulkijaonnettomuudet, joista  9.2 %  johti kuolemaan. Jalankulkijaonnettomuudet 
olivat keskimääräistä vakavainpia teollisuusalueilla  ja  muun maankäytön alueilla, joilla 
noin  17 %  henkilövahinkoihin johtaneista jalankullcijaonnettomuuksista aiheutti ainakin 
yhden osallisen kuoleman. Myös asuntoalueilla jalankulkijaonnettomuudet olivat 
keskimääräistä  vakavampia (noin  14 % hv-onnettomuuksista johti kuolemaan). Kuitenkin 
kokonaisuutena kaava-alueiden läpikulku-  ja sisääntuloteiden henkilövahinko-onnetto-
muudet olivat t.aajamateiden keskiarvoa lievempia. 
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Läpikulkuteiden polkupyöräonnettomuuksista  yleisimpiä olivat tyypin  41 (pyöräuijä 
pyörätiellä  risteyksessä) henkilövahinko-onnettomuudet  (21 %)  ja  tyypin  40  (ajo risteäviä 
ajosuuntia suoraan) henkilövahinko-onnettomuudet  (16  %).  Tyypin  40  onnettomuuksissa 
sai surmansa  30 % läpikulkuteiden polkupyöräonnettomuuksien  uhreista. Asuntoalueilla 
tyypin  40  onnettomuuksissa kuolleiden osuus oli läpilculkuteiden keskimaarai stä  arvoa 
suurempi  (46  %).  

Henkilövahinkoja aiheuttaneista jalankulkijaonnettomuuksista  37 %  edusti tyypin  71 
(jalankulkija  ylitti muutoin ajorataa suojatien ulkopuolella) onnettomuutta. Läpikulkuteiden 
asuntoalueilla näitä onnettomuuksia oli poikkeuksellisen paljon  (54  %).  Tyypin  71 

 onnettomuuksissa kuoli vajaa puolet  (47 %) läpikulkuteiden jalankulkijaonnettomuuksien 
 uhreista. Asuntoalueilla elokuussa kuolleiden osuus oli vieläkin suurempi  (74  %). 

Palvelualueilla jalankulkijat  saivat usein surmansa suojatieonnettomuuksissa (tyyppien  60  ja 
 61  onnettomuuksissa menehtyi  50 % palvelualueiden jalankulkijaonnettomuuksien 

 uhreista). 

Läpikulkuteiden  onnettomuuksista suurin  osa  tapahtui syystalvella. Henkilövahinko-onnet-
tomuuksien osuus oli suurimmillaan marraskuussa  (10.5  %),  elokuussa  (10.2 %)  ja  loka-
kuussa  (10.2  %).  Onnettomuuksien uhreista poikkeuksellisen suuri  osa  kuoli elokuun onnet-
tomuuksissa  (16.6  %).  Asuntoalueilla osuus  (19.4 %)  oli vieläkin suurempi kuin 
läpikulkuteillä keskimäarin. 

Henkilövahinko-onnettomuuksista hieman  •en taajamateiden  osuutta suurempi mäarä 
tapahtui perjantaisin  (20.1  %).  Onnettomuuksissa kuolleista yli neljännes  (26.6 %)  sai sur-
mansa perjantaisin. Läpikulkuteiden asuntoalueilla perjantaina kuolleiden osuus oli  37  %.  
Teollisuusalueilla huomattava  osa  (42 %)  kuolleista menehtyi maanantaisin  ja  muun 
maankäytön alueilla lauantaisin  (50  %).  

Kanden  tunnin  välein arvioituna eniten henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtui  kello  14 - 
16 (16.2  %).  Onnettomuuksissa kuoli eniten ihmisiä  kello  12  -  14 (15.4  %). Läpikulkuteillä 

 palveluiden  ja  hallinnon alueilla kuoli ihmisiä yleisimmin  kello  12 - 14 (22 %)  ja  asun-
toalucilla hieman myöhemmin iltapäivällä  kello  14  -  16  ja  16 - 18 (18 %  kumpanakin 
aikavälinä). Teollisuusalueiden  ja  muun maankäytön alueiden läpikulkuteillä onnetto-
muuksissa kuoli eniten ihmisiä illalla  kello  16  ja  20  välillä. 

Läpikulkuteiden henkilövahinko-onnettomuudet sattuivat keskimäliräistä useammin 
hittymissä  (66 % hittymissä). Palvelualueilla  ja  teollisuusalueilla liittymäonnettomuuksien 
osuus oli vieläkin suurempi eli  69 %  ja  68 %. Läpikulkuteiden  onnettomuuksissa kuolleista 

 vain 56 %  kuoli liittymäalueilla. Palvelualueilla  ja  teollisuusalueilla hittymissä kuoli 
keskimäliräistä enemmän ihmisiä  (70 %  ja  67 %)  ja  asuntoalueilla keskimäaräistä 
vähenunän  (45  %). 
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Keskustan  ohikulkutle  kaava-alueella (kevyt liikenne  27  % hv-onnettomuuksista) 

Kaava-alueiden  ohikulkuteillä  sattui vuosina  1986  -  1990  keskimaarin 1101  onnettomuutta 
vuodessa  (32  % taajamateiden  onnettomuuksista), joista  334 (30  %)  aiheutti 
henkilövahinkoja  ja  joissa kuoli  keskimaänn 32  henkilÖä  vuodessa. 

Noin  29  %  kaikista  taajamateiden henkilövahinko -onnettomuuksista sattui  ohikulkuteillä. 
 Ohikulkuteiden onnettomuuksissa sai surmansa  39  %  yleisten  taajamateiden  uhreista eli 

lähes yhtä paljon kuin  läpikulkuteillä.  Ohikulkuteiden varrella  maankäyttö  jakautui melko 
tasaisesti eri tyyppien kesken.  Henkilövahinko-onnettomuuksista noin kolmannes  (33  %) 

 tapahtui asuntoalueiden  ja  31  % palvelualueiden ohikulkuteillä.  Teollisuusalueilla tapahtui 
 23  %  ja  muun  maankaytön  alueilla  13  % henkilövahinko -onnettomuuksista.  Ohikulkuteillä 

 kuolleista  32  %  menehtyi  asuntoalueillaja  31  % palvelualueila.  Muun  maankaytön  alueilla 
sai surmansa  21  %  ja  teollisuusalueilla  17  % ohikulkuteillä  kuolleista. Onnettomuudet 
olivat kaikkein  vakaviinpia  muun maankäytön alueilla, joilla  12.7  % henkilövahinko

-onnettomuuksista johti kuolemaan. 

Ohikulkuteiden  henkilövahinko-onnettomuuksista noin neljännes  (24  %)  oli 
 risteämisonneuomuuksia.  Niitä sattui  keskimaaraistå  enemmän muun maankäytön  (29  %) 
 sekä palvelujen  ja  hallinnon alueilla  (28  %).  Ohikulkuteiden  moottoriliikenteen  onnet-

tomuuksista seuraavaksi yleisimpiä olivat  ohikulkuteillä yksittäisonnettomuudet,  joiden 
osuus oli  18  % henkilövahinko-onnettomuuksista. Kevyen liikenteen onnettomuuksista 
yleisimpiä olivat  polkupyöräonnettomuudet  (12  %)  ja jalankulkijaonnettomuudet  (9  %). 

 Yhteensä kevyen liikenteen onnettomuuksien osuus oli  27  % henkilövahinko
-onnettomuuksista. Asuntoalueilla sattui  keskimäaraistå  enemmän  (32  %)  kevyen liikenteen 

vahinkoja. 

Eniten ihmisiä kuoli  risteämisonnettomuuksissa  (23  %  ohikulkuteiden uhreista). 
Keskimääräistä enemmän  risteämisonnettomuuksissa  kuoli ihmisiä muun  maankaytön 

 (39  %)  sekä palvelujen  ja  hallinnon alueilla  (27  %).  Seuraavaksi yleisimpiä kuoleman 
aiheuttajia olivat  jalankulkijaonnettomuudet,  joissa sai surmansa joka viides  (20  %) 

 ohikulkuteiden uhreista. Ohikulkuteiden asuntoalueilla yli neljännes  (29  %)  ihmisistä kuoli 
 jalankulkijaonnettomuuksissa.  Jalankulkijoiden  henkilövahinko-onnettom  uudet olivat 

selvästi  vakavimpia  ja  niistä yli viidennes  (22  %)  päätyi jonkin osallisen (lähestulkoon aina 
 jalankulkija)  kuolemaan.  Ohikukulkuteiden  onnettomuudet olivat keskimäärin isojen 

keskusten  taajamateiden vakavimpia (hv -onnettomuuksista  8.9  %  johti kuolemaan). 

Ohikulkuteiden  polkupyöräonnettomuuksista  yleisimpiä olivat tyypin  40  (ajo  nsteäviä  ajo- 
suuntia suoraan)  henkilövahinko-onnettomuudet  (23  %).  Myös tyypin  41  (pyöräilijä 

 pyörätiellä  risteyksessä) onnettomuuksia sattui usein  (14  %). Polkupyöräuijäonnettomuuk-
sien  uhreista enemmistö kuoli tyyppien  40 (25  %),  7 (16  %),  13 (16  %)  ja  41(12  %)  onnet-
tomuuksissa 

Ohikulkuteiden henkilövahinkoihin johtaneista  jalankulkijaonnettomuuksista  noin puolet 
 (52  %)  oli tyypin  71  (jalankulkija  ylitti muutoin  ajorataa suojatien  ulkopuolella) 

onnettomuuksia. Ainoastaan ohikulkuteiden  palvelualueilla  tyypin  71  onnettomuuksien 
osuus oli  alle  puolet  (48  %) jalankulkijaonnettomuuksista. 
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Ohikulkuteiden jalankulkijaonnettomuuksissa kuolleista  53  %  sai surmansa tyypin  71 
 onnettomuuksissa. Osuus oli suunnilleen sama kaikissa maankäyttöluokissa. 

Ohikulkuteiden henkilövahinko-onnettomuuksista eniten tapahtui elokuussa  (10.5  %)  ja 
 joulukuussa  (10.1  %).  Onnettomuuksissa menehtyi ihmisiä eniten syyskuussa  (11.9  %)  ja 

 lokakuussa  (11.3  %). Palvelualueilla  kuoli ihmisiä eniten lokakuussa  (18  %)  ja  asun-
toalueilla hieman yllättäen heinäkuussa  (20  %). 

Viikonpäivittäin  verrattaessa ohikulkuteiden onnettomuudet noudattivat lähes samaa 
jakaumaa taajamateiden kaikkien henkilövahinko-onnettomuuksien kanssa Ohikulkuteiden 
onnettomuuksissa kuoli kuitenkin keskimääräistä enemmän ihmisiä maanantaisin  (21.3 

 %  kuolleista)  ja  keskiviikkoisin  (18.1  % kuolleisia).  

Ohikulkuteiden henkilövahinko-onnettomuuksista eniten (kanden  tunnin  ajanjaksoina) 
 tapahtui  kello  14  -  16 (15.9  %). Vakavimmat  onnettomuudet  sen  sijaan tapahtuivat hieman 

aikaisemmin päivällä  (kello  12  -  14  kuoli  16.3  %  ohikulkuteiden uhreista). Palvelualueilla 
eniten ihmisiä kuoli  kello  16  -  18 (18  %)ja  muun maankäytön alueilla  kello  18  -  20 (21  %).  

Ohikulkuteiden henkilövahinkothin johtaneista onnettomuuksista  61  %  sattui  hit
-tymäalueilla  (vastaa tarkalleen taajamateiden keskiarvoa).  Sen  sijaan kuolleista  vain  noin 

puolet  (51  %)  sai surmansa liittymissä. Teollisuusalueilla  (70  %)  ja  palvelualuelhla  (59  %)  
kuoli keskimääräistä enemmän ihmisiä linjaosuuksilla. 

Slsääntulotie  nauha-asutuksen alueella (kevyt liikenne  40  % hv-onnettomuuksista) 

Nauha-asutuksen sisääntuloteihlä tapahtui vuosina  1986  -  1990  keskimaärin 291  onnet-
tomuutta vuodessa  (8  % taajamateiden  onnettomuuksista), joista  101 (35  %)  päätyi 
henkilövahinkothin,  ja  onnettomuuksissa kuoli vuosittain keskimaari n 5  henkilöä. 

Noin joka kymmenes  (9  %) taajamateiden  henkilövahinkoja aiheuttaneista onnettomuuk-
sista tapahtui nauha-asutuksen sisääntuloteillä. Sisääntuloteiden onnettomuuksista selvästi 
yleisimpiä olivat asuntoalueilla tapahtuneet onnettomuudet  (79  % hv-onnettomuuksista). 
Muilla maankäyttoalueilla sattui  varsin  vähän henkilövahinko-onnettomuuksia. Onnet-
tomuuksissa kuolleista noin  83  %  sai surmansa asuntoalueiden sisääntuloteillä. Sisääntu-
loteiden onnettomuudet olivat tyypillisesti melko lieviä  (vain  vajaa  5  % henkilövahinko-on-
nettomuuksista johti kuolemaan). 

Noin puolet sisäantuloteiden henkilövahinkoja aiheuttaneista onnettomuuksista oli joko 
yksittäisonnettomuuksia  (29  %)  tai  polkupyöräonnettomuuksia  (21  %).  Muun maankäytön 
alueiden henkilövahinko-onnettomuuksista lähes joka toinen  (43  %)  onnettomuus  ja  asun-
toalueilla lähes joka  kolmas  (30  %)  onnettomuus oli yksittäisonnettomuus. 
Polkupyöräonnettomuudet olivat kaikilla maankäyttötyypeillä yhtä yleisiä. 

Onnettomuuksien uhreista valtaosa kuoli kevyen liikenteen vahingoissa. Jalankulkijaonnet-
tomuuksissa kuoli  29  %  ja  polkupyöräonnettomuuksissa  21  % sisääntuloteillä meneh-
tyneistä  ihmisistä. Lähes kaikki kevyen liikenteen onnettomuuksissa kuolleet saivat  sur-
mansa  asuntoalueilla. 
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Sisäantuloteiden henkilövahinkothin  johtaneista polkupyöräonnettomuuksista yleisimpiä 
olivat tyyppien  40  (ajo risteäviä ajosuuntia suoraan)  ja  13  (muu törmäys käännyttäessä 
vasemmalle) onnettomuudet. Tyypin  40  onnettomuuksia oli  13 %  ja  tyypin  13  onnetto-
muuksia  12 % polkupyöräonnettomuuksista. Sisäantuloteillä  kuoli polkupyöräonnetto-
muuksissa noin yksi ihminen vuodessa. 

Sisääntuloteillä,  kuten kaikilla muillakin taajamateillä, henkilövahinkoihin johtaneet 
jalankulkijaonnettomuudet olivat useimmiten tyypin  71 (jalankulkija  ylitti muutoin ajorataa 
suojatien ulkopuolella) onnettomuuksia  (53 % sisääntuloteiden jalankulkijaonnettomuuk

-sista). Jalankulkijaonnettomuuksissa  kuoli ihmisiä lähinnä tyyppien  64, 71  ja  73  onnetto-
muuksissa. 

Henkilövahinkoja aiheuttaneet onnettomuudet olivat sisääntuloteillä yleisänpiä heinäkuussa 
 (12.3 %  onnettomuuksista).  Sen  sijaan ihmisiä kuoli eniten talvikuukausina (marraskuussa 
 ja  tammikuussa noin  21 %  kummassakin). Viikonpäivistä tiistai oli  vakavin  (25 % 

 kuolleista). Kanden  tunnin  välein arvioituna sattui  kello  16 - 18  eniten henkilövahinko-
onnettomuuksia  (17.0 %)  ja kello  6 - 8  kuoli eniten  (25 %) sisääntuloteiden  uhreista. 

Sisäantuloteiden henkilövahinko-onnettomuuksista noin puolet  (49 %)  sattui liittymissä  ja 
 noin puolet  (51 %) linjaosuuksilla.  Kuolleista  58 %  menehtyi linjaosuuksilla.  

Tie  pienessä  palvelukeskuksessa  (kevyt liikenne  35 % hv-onneuomuuksista)  

Vuosina  1986 - 1990  sattui pienissä palvelukeskuksissa vuosittain keskimaan n 227 
 onnettomuutta  (7 % taajamateiden  onnettomuuksista), joista  80 (35 %)  aiheutti henkilö-

vahinkoja  ja  joissa kuoli keskimaärin 11  ihmistä vuodessa. 

Taajamateiden henkilövahinko-onnettomuuksista  7 %  tapahtui pienissä palvelukeskuksissa. 
Taajamaonnettomuuksien uhreista sai huomattavasti suurempi  osa  eli  13 %  surmansa pien-
ten keskusten teillä. Onnettomuudet olivat siis keskimäaraistä  vakavampia  ja  henkilö-
vahinkoja aiheuttaneista onnettomuksista  11.9 %  johti kuolemaan. 

Pienissä keskuksissa sattui paljon henkilövahinkothin johtaneita yksittäisonneuomuuksia 
 (29 %).  Myös poikupyöräonnettomuudet  (15 %)  ja jalankulkijaonnettomuudet  (11 %)  olivat 
 varsin  yleisiä. Onnettomuuksien uhreista huomattava  osa  kuoli joko poikupyöräonnetto-

muuksissa  (20 %) tai jalankulkijaonnettomuuksissa (19 %).  Kevyen liikenteen onnetto-
muudet olivat erityisen vakavia. Vajaa neljännes jalankulkijaonnettomuuksista  (23 %)  ja 

 vajaa viidennes  (18 %) polkupyöräonnettomuuksista  aiheutti osallisen kuoleman. 

Pienten palvelukeskusten henkilövahinkothin johtaneista polkupyöräonnettomuuksista 
tyypillisimpiä olivat luokan  13  (muu törmäys käännyttäessä vasemmalle) onnettomuudet 

 (24 % polkupyöräonnettomuuksista). Polkupyörännettomuuksissa  kuolleista noin  36 % 
 edusti tyypin  13  onnettomuutta. 
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Jalankulkijaonnettomuuksista  tyypin  71 (jalankulkija  ylitti muutoin ajorataa suojatien 
ullcopuolella) henkilövahinko-onnettomuuksia oli noin  59  %.  Myös valtaosa pienten 
palvelukeskusten teiden jalankulldjaonettomuuksissa kuolleista (noin  70 %)  sai surmansa 
tyypin  71  onnettomuuksissa. 

Pienissä keskuksissa sattui paljon onnettomuuksia kesäaikaan. Henkilövahinko-
onnettomuuksista sattui  11.4 %  heinäkuussa  ja  11.2 %  kesäkuussa. Kuolleista noin  19 %  
menehtyi kesäkuussa  ja  noin  17  %  heinäkuussa. Pienissä keskuksissa tapahtui 
taajamateiden keskiarvoa useammin onnettomuuksia viikonloppuna. Lauantaina  ja 
suununtaina  tapahtui kumpanakin päivänä noin  15 %  pienten keskusten teiden 
henkilövahinko-onnenomuuksista. Onnettomuuksissa kuoli puolestaan eniten ihmisiä 
torstaisin  ja keskiviikoisin. Henkilövahinko -onnettomuuksien enemmistö  (55  %)  tapahtui 

 kello  12 - 20,  mutta myös öiseen aikaan sattui pienissä keskuksissa keskimäaräistä 
enemmän onnettomuuksia. Kuolleista noin  72 %  sai surmansa  kello  12 - 20.  

Pienten taajamien henkilövahinko-onnettomuuksista suurin  osa  (56 %)  tapahtui 
linjaosuuksilla. Kuolleista vastaava luku oli  52 %.  

Seuraavasta kuvasta selviää taajamateiden onnettomuuksien jakautuminen eri 
taajamatieluokkien kesken, henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen kevyen 
liikenteen onnettomuuksiin  ja moouoriajoneuvo-onnettomuuksiin sekä kuolleiden mährät. 
Seuraavan sivun kandessa taulukossa  on  luokiteltu taajamateiden henkilövahinkoja 
aiheuttaneet onnettomuudet  ja  niiden uhrit tarkemmin. 
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Taulukot  19  ja  20:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  /zenkilOvahinko-onnettomuudet  ja 
 niissa  kuolleet tien verkollisen asenan  ja  rienvarren maankaytön  mukaan. 

Hv-onnettomuudet 	Onnertomuusluokka 

________ ________ 	Yks 	Kl111 	Ohi 	Ris 	Kth 	Per 	Mo 	Pp 	Jk 	He 	Muu 	Yht 
Verk.asema Maankayttö 

Läpikulkul 

 sisliäntulo 

(kaava-alue) 

Palvelut  130 120 7 250 31 52 187 447 383 1 29 1637:  
Teollisuus  44 37 6 82 14 22 16 55 24 0 6 30  

Asuminen  178 89 18 187 44 37 89 233 136 4 27 I04  

Muu  24 18 1 38 12 7 10 23 12 2 3 150  
__________  Yhteensä  z::36: 1.24 32 557 :.jj.  :ii&  ::3: ::3S: 7 65 3135  
Ohikulku  

(kaava-alue) 

Palvelut  78 62 11 143 25 36 36 64 40 8 10 513.:  

Teollisuus  71 39 10 87 27 55 17 48 16 4 8 382  

Asuminen  109 54 17 109 35 46 40 67 70 2 7 556  

Muu  47 18 2 63 15 14 11 22 17 5 7 221  
__________  Yhteensä  ..3Q.. 173 40 402:.:.j02  LSj  W4 :21)1 143 19 32 1672  

Sisääntulo 

(n-asutus) 

Palvelut  6 2 1 2 1 1 4 6 6 0 1 30 

Teollisuus  7 8 2 6 1 3 4 11 3 0 2 47  

_________  

Asuminen  121 29 2 53 12  il  34 83 46 3 7 401  

Muu  12 2 0 5 2 0 0 6 0 1 0 28  
Yhteensä  146 41 5 66 1 15 42 106 55 4 10 506  

Pienetkeskukset  117 37 40 34 11 36 62 44 3 13 402  

Kaikki  taajamatiet  944 515 82 1065 2-53 295 484 1127 797 33 120 5715  

Kuolleet 	 Onnettornuusluokka 

Yks 	KIlA 	Ohi 	Ris 	Koh 	Pes 	Mo 	Pp 	Jk 	ile 	Muu 	Yht ________ ________ 

Verk.asema Maankäyttö 

Läpikulku/  Palvelut  3 2 0 7 2 1 5 17 26 0 1 64  
sisliäntulo  Teollisuus  2 1 1 7 1 0 0 8 4 0 0 2-4  

(kaava-alue) Asuminen  12 3 2 4 6 1 4 13 19 0 3 67  

Muu  4 0 0 0 5 0 1 2 2 0 0 14  
__________  Yhteensä  21 6 3 18 14 2 10 40 51 0 4 169  
Ohikulku  Palvelut  6 6 1 13 9 0 4 5 5 0 0 49  

(kaava-alue) Teollisuus  2 0 0 4 6 0 1 8 5 0 1 27  

Asuminen  4 1 1 7 8 0 5 8 15 1 1 51  

Muu  2 1 0 13 3 0 3 4 7 0 0 33  
__________  Yhteensä  14 8 2 37 26 0 13 25 32 1 2 160  
Sisaantulo  Palvelut  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

(n-asutus) Teollisuus  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  

Asuminen  2 2 0 2 2 0 1 5 5 0 1 20  

Muu  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
_________  Yhteensä  4 2 0 2 2 0 1 5 7 0 1 24:  

Pienet keskukset  7 1 1 6 8 1 7  Il  10 0 2 54  
Kaikki  taajamatiet  46 17 6 63 50 3 31 81 100 1 9 407  
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5.2.2  Onnettomuusriskit 

Yleistä  

Onneiionzuusaste  

Kaava-alueiden läpikulku-  ja sisäantuloteillä  palveluiden  ja  hallinnon alueilla oli selvästi 
suurin henkilövahinko-onnettomuusaste  (52 hv-onnettomuuttall0ø  miljoonaa ajoneuvokm). 
Noin  60 % onnettomuusasteesta  aiheutui kevyen liikenteen onnettomuuksista. Tästä 
huolimatta myös moottoriajoneuvoliikenteen onneuomuusaste  (20)  oli palvelualueilla 
läpikulkuteiden keskimääräistä arvoa  (16)  suurempi. Läpikulkuteillä palvelualueiden 
onnettomuusaste oli yli kaksinkertainen muihin maankäyttötyyppeihin verrattuna. Mycis 
ohikulkuteilhl palvelualueiden henkilövahinko-onnettomuusaste oli selvästi muiden 
maankäyuötyyppien asteita suurempi. Nauha-asutuksen sisääntuloteillä teollisuusalueiden 
onnettomuusaste oli korkein. Pienten keskusten onnettomuusaste  (24)  oli hieman isojen 
keskusten vastaavaa pienempi  (26)  ja  yhtä suuri kuin nauha-asutuksen sisääntuloteillä 
keskimaann. 

Onnettomuustiheys  

Myös henkilövahinko-onnettomuuksien tiheys oli läpikulku-  ja  ohikulkuteiden 
palvelualueilla muiden maankäyttötyyppien tiheyksiä suurempi. Palvelujen  ja  hallinnon 
alueiden onnettomuusttheys oli läpikulkuteilla  (0.53 hv-onnettomuuttalkm/vuosi)  noin 
kaksinkertainen muihin maankäyttötyyppeihin nähden. Ohikulkulkuteillä myös teol-
lisuusalueiden onnettomuusttheys  (0.49)  oli palvelualueiden tiheyden  (0.57)  lisäksi 
ohikulkuteiden keskimääräistä arvoa  (0.45)  suurempi. Sisääntuloteillä teollisuusalueiden 
onnettomuustiheys oli suurin  (0.20).  Pienissä palvelukeskuksissa tapahtui  varsin  vähän 
henkilövahinko-onnettomuuksia tiekilometriä kohti  ja  lisäksi onnettomuustiheys  (0.08)  oli 
selvästi pienempi kuin isoissa keskuksissa keskimaann (0.31). 

Kuolleet/liikennesuoriteja kuolleet/tiepituus 

Kuolemannski  on läpikulkuteillä  eri maankäyttötyyppien kesken lähes yhtä suuri (muun 
maankäytön alueilla  ja palvelualueilla  hieman muita suurempi). Ohikulkuteiden 
palvelualueilla  (2.6 kuollutta/lOO  miljoonaa ajoneuvokm) kuoli selvästi ohikulkuteiden 
keskiarvoa  (1.9)  enemmän ihmisiä liikennesuoritetta kohti laskettuna. Sisääntuloteillä 
asunto-  ja  teollisuusalueilla oli muita maankäyttöalueita suurempi kuolemanriski. Pienten 
keskusten kuolemanriski  (2.6)  oli huomattavasti suurempi kuin isoissa keskuksissa  (1.8)  ja 

 sama kuin ohikulkuteiden palvelualueilla. 

Teollisuusalueilla oli läpikulkuteiden suurin kuolleiden ttheys. Palvelualueilla  (0.055)  ja 
 muun maankaytön alueilla  (0.044)  oli ohikulkuteiden keskimahristä  arvoa  (0.043 

kuolluttalkmlvuosi)  suuremmat kuolleiden tiheydet. Sisääntuloteillä ainoastaan 
teollisuusalueilla kuoli muita maankäyttöalueita enemmän ihmisiä tiekilometriä kohti. 
Pienissä keskuksissa kuolleiden tiheys  (0.011)  oli noin puolet isojen keskusten vastaavasta 

 (0.020)  ja  hieman lähempänä nauha-asutuksen sisääntuloteiden kuin kaava-alueiden 
läpikulkuteiden arvoa. 
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2.6 
	

2.6 I  

E 

2.0 
2.1 2.1  

Läpikulkutiel 	 Ohikulkutie 	 Sisääntulotie 	 Tie  pienessä 
sisä8ntulotie 	 (kaava-alue) 	 (nauha- 	 keskuksessa 
(kaava-alue) 	 asutus) 

•  Palvelut 	Teollisuus 	 [: Acurninen 	0  Muu maankäyttö  0  Pieni keskus  

Kuva  40:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  onnettomuuksissa kuolleet  liikennesuoritetta 
 kohti tien  verkollisen  aseman  ja  tienvarren  maankaytön  mukaan.  

0.053 

C 

0.024 

0.009 

Uipikulkutiel 	 Olsikulkutie 	 Sisäantulotie 	 Tie  pienessä 
sisääntulotie 	 (kaava-alue) 	 (nauha- 	 keskuksessa 
(kaava-alue) 	 asutus) 

Palvelut 	Teollisuus 	D  Asuminen 	0  Muu maankäyttö 	Pieni keskus  

0.044 

0.018 

0.0111 J  

Kuva  41:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  onnettomuuksissa kuolleet  tiepituutta  kohti 
tien  verkollisen  aseman  ja  tienvarren  niaankaytön  mukaan.  
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Onnettomuusasteet  ja  -tiheydet:  

Tien  oikean  ja  vasemman puolen maankäytön mukaan  

Onnettomuusaste 

Kaava-alueiden läpikulku-  ja  sisaäntuloteiden  selvästi suurin onnettomuusaste  (66 hv-
onnettomuuttallOO  miljoonaa ajoneuvokm) oli teillä, joiden oikealla sekä vasenmlalla 
puolella oli palveluille  ja  hallinnolle tyypillistä maankäyttöä. Näillä alueilla noin kaksi 
kolmasosaa henkilövahinko-onnettomuuksista  (67 %)  oli kevyen liikenteen vahinkoja. 

Ohikulkuteillä palvelualueiden  vaikutus onnettomuusasteen kasvuun ei ole niin selvä kuin 
läpikulkuteillä. Kuitenkin suurin  osa  ohikulkuteiden keskiinaaräistä arvoa suuremmista 
onnettomuusasteista esiintyi alueilla, joilla ainakin toisella puolella tietä oli palvelualueille 
tyypillistä maankäyttöa. 

Nauha-asutuksen sisaantuloteiden varrella olevat teollisuusalueet näyttivät jonkia verran 
kasvattavan onnettomuusastetta. Myös asuntoalueilla (kummallakin puolella tietä) 
onnettomuusaste oli sisaantuloteiden keskimäaräistä arvoa suurempi. 

Taulukko  21:  Isojen keskusten taajamateiden vuosien  1986  -  1990  onnettomuuksien 
henkilOvahinko-onnettomuuksien onnettomuusasteet tien verkollisen aseman sekä tien 
oikean  ja  vasemman puolen maankaywn mukaan. 

Hv-onn.  /100  milj. aoneuvokm Maankäyttö cl/celia  puolella tieU ________ ________ 
Kaikki Verkollinen  asema Maankäyttä  vas.  Ei  tyyp.  Asuminen Palvelut  Teoll.  Muu alue 

Läpikulkutiel  Ei tyypillistä  23 19 30 16  ________  21  
sisäiintulotie  Asuminen  18 26 39 22 36 26  

(kaava-alue) Palvelut  33 29 66 29 22 55  

Teollisuus  26 21 32 26  *  

Muu alue  *  32 44  *  24  
_______________  Kaikki alueet  22 25 58 22 25 33  
Oliku1kutie  

(kasva-alue) 

Ei tyypillistä  18 13 36 15 32 20  

Asuminen  17 20 24 26 11 20  

Palvelut  27 21 32  *  57 29  

Teollisuus  16 26 21 15  *  18  
Muualue ________  19 27  * 

________________  Kaikki alueet  ii 20 28 1 13 2;O  
Slsääntulotie  Ei tyypillistä  23 20  *  2'i  

(nauha-asutus) Asuminen  18 26  *  29  *  25  

Palvelut  * * * * *  20;  

Teollisuus  * *  30  *  29  
Muualue * * * * *  31  

Kaikki alueet  19 25 23 26 31 24  

* = vähemmäs)  kuin  10  hv-onnettomuuttsi5  vuotta.  
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Onnettomuustiheys  

Lähes joka paikassa, jossa läpikulkuteiden varrella oli palveluile  ja  hallinnolle  (ja  usein 
myös teollisuudelle) tyypillistä maankäyttöä, oli läpikulkuteiden keskiarvoa korkeampi 
onnettomuustiheys.  Jos  läpikulkutien  molemmilla puolilla oli palveluille  ja  hallinnolle 
tyypillinen alue, onnettomuustiheys oli yli kaksinkertainen läpikulkuteiden keskimääräiseen 
arvoon verrattuna. 

Suurimmat onnettomuusttheyden arvot olivat ohikulkuteillä sellaisissa kohdissa, joissa tien 
toisella puolella oli palvelujen  ja  hallinnon aluetta  ja  toisella puolella joko ei taajamalle 
tyypillistä maankäyuöä  tai  muuta aluetta. Myös  jos  ohikulkutien varrella oli asunto-  tai 

 teollisuusaluetta, onnettomuustiheys oli usein keskimääräistä arvoa suurempi. 

Sisääntuloteillä  ainoastaan teollisuusatueet aiheuttivat selvästi normaalia enemmän 
henkilövahinko-onnettomuuksia tiekilometriä kohti. 

Taulukko  22:  Isojen keskusten  taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  onnettomuuksien 
 henkilövahinko-onnettomuuksien  onnettomuustiheydet  tien  verkollisen  aseman sekä tien 

oikean  ja  vasemman puolen  maankaytön  mukaan.  

Hv-onn. /km/vuosi ______________ ________ Maankäyrf/ oikella  puolella  tietli _________ 

Verkollinen  asema  Maankayttö  vas.  Ei  tyyp.  Asuminen Palvelut  Teoll  Muu  aluc  Kaikki  

Läpikulkutie/  Ei tyypillistä  0.20 0.18 0.28 0.20  *  0,20  

slsäiintulotle  Asuminen  0.17 0.21 0.38 0.31 0.40 0.22  

(kaava-alue) Palvelut  0.43 0.28 0.66 0.34 0.29 0.57  

Teollisuus  0.34 0.35 0.56 0.34  *  0.35  

Muu alue  *  0.28 0.59  *  0.25 0.26  
______________  Kaikki alueet  0.23 0.22 0.60 0.29 0.27 0.32  
Ohikulkulie  Ei tyypillistä  0.28 0.30 1.03 0.28 0.33 0.34  

(kaava-alue) Asuminen  0.36 0.50 0.47 0.61 0.46 0.47  

Palvelut  0.47 0.44 0.78  *  0.80 0.62  

Teollisuus  0.36 0.77 0.34 0.51  *  (1.51  

Muu alue  *  (1.42 0.98 0.36 031 

_____________  Kaikki alueet  0.32 0.48 ....Q.0... 0.39 045  

Slsääntulotle  Ei tyypillistä  0.16 0.12  *  0.13  

(nauha-asutus) Asuminen  0.15 0.12  * * *  (113  

Palvelut  * * * * 

47.... 

*  0.12  

Teollisuus  * *  0.25  *  020  

Muualue * * * *  0.18  

Kaikki alueet  0.15 0.12 0.12 0.22 0.18 0.13  

* =  vähemmän kuin  10  hv-onnettomuuta/5  vuotta.  
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Pplvelukeskuslupkittpin 

Onnettomuusaste 

Onnettomuusaste  oli isoissa palvelukeskuksissa suurimmillaan  E-Iuokan kuntakeskuksissa. 
 Kaava-alueiden läpikulku-  ja sisääntuloteillä onnettomuusaste  oli jokaisessa 

palvelukeskusluokassa muiden taajamateiden asteita suurempi.  Jos  läpikulkuteiden  varrella 
oli palvelujen  ja  hallinnon alueita, onnettomuusasteet olivat huomattavan korkeita 
(erityisesti luokissa  D  ja  E).  Kun läpikulkutien varrella oli jotain muuta maankäyttöä kuin 
palveluja  ja  hallintoa, onnettomuusasteet eivät juurikaan poikenneet toisistaan.  E-  ja  F- 
luokan keskuksissa ohikulkuteiden onnettomuusaste oli selvästi korkein tilanteissa, joissa 
tien  van-ella  oli palvelujen  ja  hallinnon alueita. Nauha-asutuksen sisääntuloteillä  ja  pienten 
keskusten taajamateillä  E-luokan palvelukeskusten onnettomuusaste oli muiden luokkien 
onnettomuusasteita korkeampi. 

Onnettomuustiheys 

Taajamateiden  suurin onnettomuustiheys oli isoissa keskuksissa  B-, C-  ja  D-luokkien 
taajamateillä, joista suurin  osa  kuului toiminnalliselt.a tieluokaltaan valta-  tai  kantateihin. 

 Myös  E-  ja  F-luokan palvelukeskuksissa esiintyi suuria onnettomuustiheyksiä, joskin  vain 
 läpikulkuteillä,  kun tien varrella oli hallintoa  ja  palveluita, teollisuutta  tai  asuntoja.  

Kuva  34:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  henkilövahinko-onnettomuuksien 
onnettomuusasteet tien verkollisen aseman  ja  palvelukeskusluokan  mukaan. 
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Taulukot  23  ja  24:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  henkilövahinko -onnettomuuksien 
onnettonzuusasteet  ja  -liheydet  tien verkollisen aseman, tienvarren naank11ytOn  ja 
palvelukeskusluokan  mukaan. 

Hv-onn.  /100 milj.aloneuvokm Palvelukeskusluokka _______ 	________ ________ _______ 
Verkollinen  asema  Maankayltö  B C D E F G  Kaikki 

Läpikulkutie/  Palvelut  *  18 53 59 44  * 

sisääntulotie  Teollisuus  16 21 25 24 23 22  

(kaava-alue) Asuminen  17 23 23 26 25  *  24  

Muu  maankayttö  19 21 25 20 22  *  24  

________________________________ KailIialLieet  :15 ..::.:.:::...:21  _______________  3  

Ohikulkifije  Palvelut  12 14 24 47 41  *  2  

(kaava-alue) Teollisuus  5 13 26 26 12  *  

Asuminen  9 10 24 21 22  *  1  

Muu  inaankäyttö  6 11 17 28 23  _______  1  

_______________  Kaikki alueet  ]  12 23 29 23 2  

Sisääntulotie  Palvelut  * * *  28 23  *  2  

(nauha-asutus) Teollisuus  * * *  34  * *  fl  

Asuminen  *  17 23 31 21  *  2  

Muu  maankäyttö * * *  36 43  *  2  
________________  Kaikki alueet  *  17 20 31 23 2  

Isot keskukset  10 15 28 35 27  *  2  

Pienet keskukset * * * *  26 22 24  

Kaikkitaajamafiet II:1ÖHi  15 28 35 27 22 2J  

Hv-onn. 1km/vuosi Palvelukeskusluokka 	________ 

Verkolli,ien  asema  Maankäyttö  B C D E F G  Kaikki  

Läpikulkutlel  Palvelut  *  0.41 0.85 0.57 0.26  *  053  

sisaantulotie  Teollisuus  0.59 0.50 0.26 0.25 0.28  _______  030  

(kaava-alue) Asuminen  0.38 0.38 0.25 0.20 0.16  _______  021  

Muu  maankäyttö  0.58 0.17 0.28 015 0.14 020  

Kaikkialueet  0.46 0.36 0.43 0.3 021) (2  

Ohikulkutie  

(kaava-alue) 

Palvelut  0.78 0.41 0.47 0.73 0.77  _______  

Teollisuus  0.26 0.43 0.67 0.53 0.25  *  49  

Asuminen  0.48 0.34 0.52 0.34 0.49 0A2  

Muu  maankäyttö  0.39 0.32 0.30 0.28 0.25  *  039  

Kaikki alueet  (1.44 037 0.49 0.44 0.45  *  345  

Sisaantulotie  Palvelut  * * *  0.13 0.09  *  

(nauha-asutus) Teollisuus  * * *  0.24  * *  

Asuminen  *  0.18 0.14 0.15 0.08  *  

Muu  maankäyttö * * *  0.18 0.24 011  

Kaikki alueet  0.19 0.13 0.15 0.09  *  01  

Isot keskukset  0.44 0.32 0.40 0.31 0.20  *  03  

Pienet keskukset * * * *  0.09 0.07 0.08  

Kaikki taaja,natiet  :0A4 0.32 0.40 0.31 0.16 0.07 025  

* =  vähemmän kuin  10  hv-onnettomuuttai5  vuotta.  
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Tieluokittain 

Onnettomuusaste 

Yleisesij  ottaen taajamateiden onnettomuosaste nousee toiminnallisen tieluokan alentuessa. 
Suurin ero  on valtateiden  ja  muiden tieluokkien välillä. Kuitenkin nauha-asutuksen 
sisääntuloteillä  ja  pienissä palvelukeskuksissa valtateiden onnettomuusaste oli 
poikkeukselliseti kantateiden onnettomuusastetta suurempi. Alemmissa tieluokissa 
onnettomuusaste nousee  vain  hieman tieluokan alentuessa. Poikkeuksena ovat keskustojen 
ohikulkutiet, joilla seudullisten teiden onnettomuusaste oli suurempi kuin kokooja-  ja 
yhdysteillä. 

Onnettomuustiheys 

Onnettomuustiheys  laskee kaikilla taajamateillä tieluokan alentuessa. Kuitenkin kaava- 
alueiden läpikulku-  ja sisääntuloteillä  sekä ohikulkuteillä esiintyi myös alemmissa 
tieluokissa huomattavan korkeita onnettomuustiheyksiä. Kun läpikulkuteiden varrella oli 
palveluita  tai  hallintoa, myös kaikkien alempiluokkaisten teiden onnettomuustiheydet olivat 
lapikulkuteiden keskiarvoa suurempia. Ohikulkuteillä oli alemmissa tieluokissa 
huomattavan suuria (yli  0.50) onnettomuustiheyksiä vain palvelualueiia, kokoojateilä 

 teollisuusalueilla  ja yhdysteillä  asuntoalueilla. Nauha-asutuksen sisääntuloteillä  ja  pienissä 
keskuksissa ainoastaan valtateillä tapahtui kaikkien taajamateiden keskiarvoa  (0.25) 

 enemmän henkilövahinko-onnettomuuksia tiekilometriä kohti.  

Kuva  43:  Taajaniateiden  vuosien  1986  -  1990  henkilövahinko-onnettomuuksien 
onnettomuusasteet tien verkollisen aseman  ja  toiminnallisen luokan mukaan. 
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Taulukot  25  ja  26:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  henkilOvahinko-onnettonzuuksien 
onneltomuusasteet  ja -tiheydet  tien  verkollisen  aseman, tienvarren  niaankdylOn  ja  tien 
toiminnallisen luokan mukaan.  

Hv-onn.  /100  mii]. ajoneuvokm Toirninnallinen_luokka __________ _________ 
Verkollinen ase,na Maankäyltö  Vt  Kt St  Ko Tt  Kaikki  

LäpikWkutie/  Palvelut  33 40 56 58 56 52  
sisää.ntulotie  Teollisuus  19 37 21 22 22 22  

(kaava-alue) Asuminen  19 26 26 27 28 24  

Muu  maankäyttö  15 18 34 24 20 22  
____________  Kaikki alueet  :. 	23 .:::::::::32 .::.::.:<.;..35.:  .. 	36  . 	36 33  
Ohikulkutie  Palvelut  24 47 45 51  ________  27  

(kaava-alue) Teollisuus  18 17 26 34  *  19  

Asuminen  14 28 27 18 .3 18  

Muu  maankäyttö  12 28 27 18  *  14  
_____________________ Kaikl.ialueet . 	17  ___________ ___________ ___________ . 	28 2  
Sisäiüitulotie  Palvelut  * * * *  25 20  

(nauha-asutus) Teollisuus  31  * *  34 24 27  

Asuminen  16 12 22 26 30 24  

Muu  maankäyttö * *  44  *  25  
______________  Kaikki alueet  . 	... 	. 	.. 	:t...  . 	12 .H:27  :. 	29 24  

Isot keskukset  18 27 33 34 34 26  

Pienet keskukset  25 22 

23.. 

21 23 29 24  

Kaikki  taajamaliet  18 27 33  . 	34 34 26  

Hv.onn. 1km/vuosi __________________ Toipninnallinen_luokka __________ __________ 
Verkollinen  asema  Maankäyttö  Vt  Kt St  Ko  Yt  Kaikki  

Läpikulkutie/  Palvelut  0.76 0.56 0.65 0.57 0.44 0.53  
sisäantulotie  

(kaava-alue) 

Teollisuus  0.61 0.56 0.30 0.26 0.13  .  0.30  

Asuminen  0.40 0.35 0.30 0.23 0.13 0.21  

________________  
Muu  maankäyttö  0.32 0.24 0.29 0.18 0.12  Q.2t 
Kaikki alueet  ..  .:...0j4 0.45 0.40 :: 	0.23 0.32  

Ohikulkutie  Palvelut  0.54 0.81 0.71 

.0.33... 
0.56  *  0.57  

(kaava-alue) Teollisuus  0.54 0.49 0.24 0.56  *  0.49  

Asuminen  0.47 0.40 0.41 0.24 0 52 0.42  

Muu  maankäyttö  0.35 0.33 0.20 0.16 0.30  
______________  Kaikki alueet  ________ O8 ::.29 043 0.45  
Sisiiäjitu]otie  

(nauha-asutus) 

Palvelut  * * * *  0 12 0.11  

Teollisuus  0.56  * *  0.21 0.13 0.20  

Asuminen  0.22 0.14 0.17 0.14 0.10 0 13  

Muu  maankäyttö *  

.  

0.26  * *  0.17  
_____________  Kaikki alueet  0.26 0.14 £3.14 0.10 0.13  

Isotkeskukset  0.47 0.43 0.36 0.28 0.19 0.31  

Pienet keskukset  0.26 0.12 0.10 

0.17.. 

0.06 0.05 0.08  

Kaikki  taajamatiet  0.45 0.38 0.31 0.22 0.16 0.25  

* =  vähemmän kuin  10  hv-onnettomuuttal5  vuotta.  
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Tiepiireittäin 

Onnettomuusaste 

Läpikulkuteiden  selvästi suurimmat onnettomuustiheydet olivat Keski-Suomen  ja  Keski- 
Pohjanmaan tiepiireissä. Riippumatta maankäytöstä Keski-Suomen tiepiirin kaikilla 
lapikulkuteillä onnettomuusasteet olivat huomattavasti läpikulkuteiden keskimaaraisiä 
asteita suurempia. Keski-Pohjanmaalla läpikulkuteillä palvelu-  ja hallintoalueiden 
onnettomuusaste  vastasi keskimääräistä arvoa, mutta teollisuus-  ja  asuntoalueiden 
onnettomuusasteet olivat erityisen suuria. 

Ohikulkuteillä  ainoastaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan  ja  Vaasan tiepiirien 
taajamateiden onnettomuusasteet olivat yli  30  hv-onnettomuutta/100  miljoonaa 
ajoneuvokm. Vaasassa ohikulkuteillä erityisesti teollisuusalueiden onnettomuusaste oli 
korkea. Keski-Pohjanmaan  ja  Pohjois-Karjalan tiepiireissä ohikulkuteita oli niin vähän, että 
eri maankäyttöympäristöjen vaikututuksia onnettomuusasteeseen oli vaikea arvioida. 
Ohikulkuteiden kaikkein korkeinunat onnettomuusasteet olivat Kuopion  ja  Keski-Suomen 
tiepiireissä palvelujen  ja  hallinnon alueiden teillä. 

Nauha-asutuksen sisääntuloteillä korkeiinmat onnettomuusasteet olivat Turun  ja  Keski- 
Suomen tiepiireissä. Pienissä keskuksissa Kymen, Pohjois-Karjalan  ja  Vaasan tiepiirien 
taajamatiet olivat onnettomuusasteella mitattuna turvattomiinpia. 

Onnettomuustiheys  

Keski-Suomen  ja  Uudenmaan tiepiirien läpikulkuteillä tapahtui eniten henkilövahinko-
onnettomuuksia tiekilometriä kohti laskettuna. Keski-Suomen tiepiirissä olivat kaikkien 
maankäyttötyyppien onnettomuustibeydet huomattavan korkeita. Uudellamaalla  sen  sijaan 
läpikulkuteistä  vain  muun maankäytön alueiden tiet olivat erityisen vaarallisia. 

Ohikulkuteiden onnettomuustiheydet olivat hyvin monissa eri tiepiireissä samaa 
suuruusluokkaa. Turun, Keski-Suomen  ja  Lapin  tiepiirien ohikulkuiteilä 
onnettomuustiheydet  olivat hieman muita suurempia. Useiden tiepiirien ohikuikuteiden 
varrella olevilla palvelualueilla onnettomuusttheys oli yli  1  hv-onnettomuuslkm/vuosi,  joka 

 on  noin kaksinkertainen ohikulkulkuteiden palvelualueiden keskimääräiseen arvoon  (0.57)  
verrattuna. 

Nauha-asutuksen sisääntuloteillä  ja  pienissä palvelukeskuksissa onnettomuusttheyden 
vaihtelut olivat  varsin  pieniä eri tiepiirien kesken. 
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Lappi  
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Kuva  44:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  henkilövahinko-onnertomuuksien 
onnettomuusasteet (hv-onnetzomuudeL/100  miljoonaa ajoneuvokm) tien verkollisen aseman 
mukaan liepiireittdin. 



Yleisten teiden liikenneturvallisuus taajamissa 
TAAJAMATEIDEN  TURVALLISUUS ERI  LIIKENNEYMPÄRISTÖISSÄ 

Taululcot 27ja  28:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  henkilövahinko  -onnettomuuksien  onnettomuusasteetja 
-tiheydet  tien  verkollisen  aseman  ja  tienvarren  maankaytön  mukaan eri  tiepiireissa. 

Hv.onn.  /100  milj.  ajoneuvokm Tpiri - - - - - 
Verkollinen  asema  Maankäyttö  U T H M  PK  Ku KS V  KP  0 Ks 

- 

L  
Läpikulkutie]  

sisaa.ntulotie 

 (kaava-alue) 

______________  

Palvelut  36 57 66 45 65 51 52 73 52 51 34 60 67 52  
Teollisuus  *  30 16 15 23 32  *  31 33 38 20 25  *  22- 

Asuminen  25 27 23 18 18 25 26 49 23 49 20 15 25 24  

Muu  maankayttO  42 45  *  29  *  20  *  12  * *  16  *  22  
Kaikki alueet  1 6 28 27 29 26 1 1 3 49 24 12 38 33  

Olilkulkutie  Palvelut  54 21  '  33 19 34 70 68 39  *  28 17 30 27  

(kaava-alue) Teollisuus  22 26 11 11 24  * * *  48  * * *  27 19  

Asuminen  20 24 13 17 20  * *  14 24  *  19  *  16 18  

Muu  maankäyttö  26 32  *  fl 35 7 fl  * 

______________  Kaikki alueet  27 24 17 20 32  lO  17 32 15 20 13 24 20  
Sisääntulotle  Palvelut  * * * * * * *  18  * * * * *  20  

(nauha-asutus) Teollisuus  * * *  45  * * * * * * * *  27  

Asuminen  24 41 20 16  * * *  37 19 29 23  *  19 24  

Muu  maarikäyttö * * * * * * *  40  * * * *  25  
_________ Kaikkialueet  3 19 i22  * * 3a:::n  21.24  *  17 24  

Isot keskukset  29 29 20 21 24 35 21 35 32 43 23 26 29 26  

Pienet keskukset  22 22 23 38 27 34 19  *  31 23 23  *  22 24  

Kaikki  taajamatiet  28 29 21 21 24 35 21 35 32 43 23 25 28 26  

Hv.onn. ñm/vuosl _______________ Tpin - - - - - - - - - - - - 
Verkollinen  asema  Maankäyttö  U T H  _&  M  PK  Ku KS V  KP  0 Ka L  
LäpikulkutieJ  

sisääntulotle  

(kaava-alue) 

Palvelut  09 0.45 037 05 045 046 O4 60 047 047 53 0.69 0.60 0.53  

Teollisuus  *  0.35 0.29 0.17 0.22 0.52  *  0.36 0.26 0.23 0.60 0.31  *  0.30  

Asuminen  0.26 0.19 0.32 0.12 0.14 0.16 0.19 0.39 0.16 0.27 0.20 0.08 0.23 0.21  
Muumaankäyttö  0.63 0.37  *  0.21  *  0.21 0.28  *  0.21  * *  0.11  *  0.20  

_____________  Kaikki alueet  I. :.2.....O.39  .22 0.24 AL (834 :.Q47. :0:28 (83$ 0,36 O.25 .0.34 0.32  

Ohikulkutie  Palvelut  1.15 0.39  *  1.14 0.51 1.08 0.87 1.35 0.58  *  0.60 0.22 0.93 0.57  

(kaava-alue) Teollisuus  0.38 0.91 0.37 0.34 0.51  * * *  0.67  * * *  0.47 0.49  

Asuminen  0.38 0.59 0.50 0.39 0.49  * *  0.45 0.29  *  0.52  *  0.28 0.42  

Muu  maankäyttö  0.34 0.39  *  0.37  *  0.29 0.26  *  0.16  * * * *  0.30  
_______________  Kaikki alueet  14»  Ik5  0.4.: ::O.49 :A3. 0.29.  oi  0.41. 0.21 0.44 .0.13 0.51 0.45  

Sisaäntulotie 

 (nauha-asutus) 

Palvelut  * * * * * * * *  0.13  * * * *  0.13  

Teollisuus  * * *  0.74  * * * * * * * * *  0.2(3  

Asuminen  0.17 0.18 0.14 0.14  * * *  0.17 0.09 0.11 0.07  *  0.12 0.13  

Muumaankäyttö * * * * * * * * * * * * *  0,17 : :  

_______________  Kaikki alueet  .0.17. 0.i7 0.13 ,}l):  .. 	 : :*:  :0,18. 0.11 O8  *  0.12 0,13  

Isot keskukset  0.41 0.33 0.32 0.29 0.27 0.32 0.32 0.38 0.25 0.27 0.33 0.21 0.30 0.31  

Plenetkeskukset  0.11 0.06 0.09 0.09 0.06 0.08 0.12  *  0.09 0.09 0.06  *  0.08  O.OS  

Kaikki  taajainatiet  0.30 0.27 0.28 0.27 0.21 0.25 0.28 0.34 0.21 0.2.6 0,23 .0.17 0.22 0.25  

* =  vähemmän kuin  10  hv-onnettomuuttal5  vuotta,  
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TAAJAMATEIDEN  TURVALLISUUS ERI  LIIKENNEYMPÄRISTÖISSÄ 

Nopeusrajoituksen  mukaan  

Onnettomuusaste  

Taajamissa kaikkein yleisimmällä  50 km/h  nopeusrajoituksella  suurin onnettomuusaste oli 
läpikulkuteillä. Kun läpikulkuteiden varrella oli palveluiden  ja  hallinnon alueita, 
onnettomuusaste oli yli kaksinkertainen muihin maankäyttoalueisiin verrattuna. 
Ohikulkuteillä  ja  nauha-asutuksen sisääntuloteillä  50 km/h  rajoitusalueilla  erot eri 
maankäyttötyyppien onnettomuusasteissa olivat vahäisempia kuin läpikulkuteillä. Muilla 
nopeusrajoituksilla erityyppisten taajamateiden onnettomuusasteet vaihtelivat vähemmän 
kuin  50 km/h  alueella. Suurilla  (80 km/h  erikseen määrätty  ja  100 km/h) 

 nopeusrajoituksilla  lähinnä pienten palvelukeskusten teiden  ja  isoissa keskuksissa 
läpikulkuteiden onnettomuusasteet olivat hieman muita suurempia. 

Onnettomuustiheys  

Ohikulkuteiden onnettomuustiheydet olivat kaikilla eri nopeusrajoituksilla taajamateiden 
suunmpia. Suurilla nopeuksilla erot onnettomuustiheyksissä olivat pienempiä kuin 
alhaisilla nopeuksilla. Läpikulkuteillä lähinnä palvelu-  ja  teollisuusalueilla esiintyi muita 
maankäyttöalueita korkeampia onnettomuustiheyksiä. Ohikullcuteillä  sen  sijaan kaikilla 
maankäyttötyypeillä oli suuret onnettomuusttheydet, joskin palvelu-  ja  teollisuusalueiden 
tiheydet olivat useimmiten kaikkein korkeimpia.  

45 
E 

40 

0 33 	32 

j28 
26 	26 26 I ii  1T1' fl *h1?  

50 km/h 	60 km/h 	70 km/h 80 km/h  (ylek)  80 km/h 	100 km/h  

Läplku&utielsisäanlulotie 	Ohikuilcutie  0  Sääntubtåe  D  Pieni keskus  

Kuva  44:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  henkilÖva/zinko  -onnettomuuksien 
 onnettomuusasteet  tien  verkollisen  aseman  ja nopeusrajoituksen  mukaan.  
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TAAJAMATEIDEN  TURVALLISUUS ERI  LIIKENNEYMPÄRISTÖISSÄ 

Taulukot  29  ja  30:  Taajaniateiden  vuosien  1986  -  1990  henkildvahinko-onnettomuuksjen 
onnettomuusasteet  ja -tiheydet  tien  verkollisen  aseman, tienvarren  maank/JyWn  ja 
nopeusrajoiluksen  mukaan.  

Hv-onn.  /100  milj.  aoneuvokm Nopeusrajoitus  (kavli _______ _______ _______ 

Verkollinen  asema  Maankäyuö  50 

_______ 

60 70  yleis  80 80 100  Kaikki  
Läpikulkutle/ 

 sisaantulotie 

Palvelut  64 32  *  17 26 19 52  

Teollisuus  25 24  *  17 21 22  

(kaava-alue) 

_______________  

Asuminen  28 24  *  22 19 24 24  

Muu maankäyttö  29 21  * *  21  *  22  

Kaikki alueet  45 26  _______  19 21 18 3  

Ohikulkutle  Palvelut  43 50 12 26 16 2T  

(kaava-alue) Teollisuus  38 27 20  *  17 12 19  

Asuminen  41 23 8 26 19 12  

Muu maankäyttö  35 32  * *  19 8 14  

_______________  Kaikki alueet  40 32 1$ 23 20 ii 20  

Sisäaiitulotle  Palvelut  23 31  *  S  * *  

(nauha-asutus) Teollisuus  34  * * *  27  *  

Asuminen  34 27  *  18 14 1-1 24  

Muu maankäyttö * * * _______ 25  -  
________________  Kaikki alueet  33 26  _______  20 16  iS  24  

Isotkeskukset  43 27 15 20 20 12 26  

Pienet keskukset  28 26  _______  23 23 21 24  

Kaikki  taajamatiet  42 :27 ..;.1:.2Ø  :. 	;:.2Q :::13 26  

Hv-onn. /km/vuosi ________________ Nopeus rajoitus  (km,li _______ _______  _______ _______ 

Verkolljnen  asema  Maankäyttö  50 60 70  yleis  80 80 100  Kaikki  

Läpikulkutle/ 

 sisääntulotje 

Palvelut  0.59 0.44  *  0.10 0.36 0.35 0.53  

Teollisuus  0.16 0.42 S 0.17 0.45  *  0.30  

(kaava-alue) Asuminen  0.18 0.28  *  0.13 0.32 0.25 021  

Muu maankäyttö  0.25 0.22  * *  0.26  *  020  

_____________  Kaikki alueet  0.34 A33  * Oi2  0.34 O23 032  

Ohikulkutie 

 (kaava-alue) 

Palvelut  0.70 0.89 1.16  *  0.52 0.32 0.57  

Teollisuus  1.05 0.64 1.21  *  0.40 0.28 049  

Asuminen  0.53 0.47 0.40 0.32 0.40 0.36 042  

Muu maankäyttö  0.61 0.46  * *  0 35 022 012  

______________  Kaikki alueet O.?0  (.61 0.83  O.2i  0.42 0.30 0.4  

Sisaajitulotie 

 (nauha-asutus) 

Palvelut  0.11 0.18  * * *  0.13  

Teollisuus  0.18  * * *  0.34  -  0.20  

Asuminen  0.13 0.15  *  0.07 0.18 0.12 0.13  

Muu maankäyttö * * * * 

________________________________  Kaikki alueet  .:.......11O0880OiD:  

. . 

0.13  

Lsotkeskukset  0.31 0.33 0.75 0.11 0.37 0.27 0.31  

Pienet keskukset  

:::.:.::::.o..13 ... 

0.07 

:.Q33.. 

0.08  

.0.15 ... 

*  0.04 0.17 0.20 0.08  

Kaikki  taajamatiet . 	.  0.28 ::.,.,Q.2:  :0:15 I:.:.Ø33 .0.26  H:0.2S 

* =  vähemmän kuin  10  hv-onnettomuuttal5  vuotta. 
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TAAJAMATEIDEN  TURVALLISUUS ERI  LIIKENNEYMPÄRISTÖISSÄ 

Liikennemäärän  mukaan 

Onnettomuusaste 

Taajamateillä onnettomuusaste  laskee liikennemäärän noustessa. Läpikulkuteillä onnetto-
muusasteen lasku oli hyvin tasaista, mutta muilla taajamateillä onnettomuusaste ei pienen-
tynyt aivan lineaarisesti liikennemäarän noustessa. Läpikulkuteillä teollisuusalueiden 
onnettomuusaste käyttäytyi poikkeuksellisesti  ja  pysyi hyvin tasaisena aina  12 000  ajoneu-
von vuorokausiliikenteeseen saakka. Ohikulkuteillä onnettomuusaste nousi välillä 

 500 - 1 000  ajoneuvoa vuorokaudessa  ja  laski  sen  jälkeen muita taajamateitä jyrkemmin. 
Sisäantuloteillä onnettomuusaste laski jokseenkin tasaisesti. Pienissä keskuksissa  sen  sijaan 
aivana pienimmillä liikennemäärillä  (1 - 1 000 ajoneuvoalvrk) onnettomuusaste  oli selvästi 
muita liikennemäariä suurempi  ja isommilla liikennemäan... (1 000 - 9 000 ajoneuvoa/vrk) 
onnettomuusaste  pysyi lähestulkoon samana. 

Onnettomuustiheys 

Onnettomuustiheys  kasvoi kaikilla taajamateilla liikennemäärän suurentuessa. 
Läpikulkuteillä onnettomuustiheyden kasvu oli selvästi jyrkempää kuin muilla 
taajamateilla. Lisäksi lapikulkuteiden palvelualueilla onnettomuustiheys kasvoi 
liikennemäärän noustessa huomattavasti enemmän kuin muilla maankäyttötyypeillä.  

E 
47 

45 

4'. I 

I 32 

1-500 	500- 1000- 1500- 3000- 6000- 9000- 	yli  
1000 15(X) 30(X) 6000 9000 12000 	12000 

U  äpilcu&utieIssXXn1ub&  U  Ohiku1ktie  D  Ssääntubti  2  Pieni keskus  

Kuva  45:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  henkildvahinko -onnettomuuksien 
 onnettomuusa  steel  tien  verkollisen  aseman  ja  liikennemäarän (KVL  1988)  mukaan.  
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TAAJAMATEIDEN  TURVALLISUUS ERI LIIKENNEYMPÄRISTÖISSÄ 

Taulukot  31  ja  32:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  henkilövahinko-onnettomuuksien 
onnettomuusasteet  ja  -tiheyder  tien verkollisen aseman, tienvarren maank/Jytön  ja  
liikennemaaran  mukaan.  (* = vähenunån kuin  10 hv-onnetto,nuuttal5  vuotta) 

Hv-onnilOO  mil  - ajon.km KVL 	ja  oo/v_  

Verkoll.asema Maank1yttö  

1-500 500- 

1000 

1000- 

1500 

1500- 

3000 

3000- 

6000 

6000- 

9000 

9000-  

12000 

yli 

12000  Kaikki 

Läpikulkutle/  Palvelut  85 66 61 58 50 51 31 38 52 

slsääntulotle  

(kaava-alue) 

Teollisuus  *  30 *  25 25 21 25 16 22  

Asuminen  42 40 27 25 27 18 18 10 24  

Muu  maank *  33 38 25 14 37 * * 

______________  Kaikki alueet  47 ::4 ::..::<:::9 3..7 I34 ..•:28 23 24 33  

Ohikulkutie  

(kaava-alue) 

Palvelut  * * *  58 27 30 31 17 27  

Teollisuus  * * *  36 23 21 16 15 18  

Asuminen  * *  33 36 28 19 16 10 18  

Muu  maank. * *  56 24 22 12 13 7 14  

_________________________ Ka.il,1i  alueet  2 4 :.:.....3.7 2.5 21:: i8 :.:.:.::;.:.:j2 20  

Slsaäntulotle  Palvelut  * * *  31 * * * *  20  

(nauha-asutus) Teollisuus  * * *  37 *  22 * *  27  

Asuminen  39 37 21 21 22 21 * '  

Muu  maank. * * *  40 * * *  25  
____________  Kaikki alueet  41 36 20 24 21 19  -  24  

Isot keskukset  44 41 34 35 30 24 14 26 26  

Pienet keskukset  31 32 21 23 18 17 *  24  

Kaikki taajwnaet  37 39 32 :34 29 24 20 14 26  

Hv-onnJkm/vuosl KVL 	ja;oneuvoa/vr)_  

Verkoll.asema Maank2tvtki  

1-500 500- 

1000 

1000- 

1500 

1500- 

3000 

3000- 

6000 

6000- 

9000 

9000-  

12000 

yli 

12000  Kaikki 

L.äpikulkutie/  Palvelut  0J9 018 28 0A7 036 1.40 1.22 00 053  

sisäntulotle  Teollisuus  *  0.08 *  0.20 0.39 0.57 0.98 0.84 0.30  

(kaava-alue) Asuminen  0.05 0.11 0.12 0.19 0.41 0.48 0.67 0.51 0.21  

Muumaank. *  0.09 0.17 0.20 0.20 1.01  * *  0.20:  

___________ Kaikkialueet  0.10 0.12 0.17 0.29 032 0.73 0.87 1.23 0.32  

Ohikulkutle  Palvelut  * * *  0.48 0.43 0.78 1.23 1.02 0,57  

(kaava-alue) Teollisuus  * * *  0.30 0.36 0.55 0.61 0.84 0.49  

Asuminen  *  0.15 0.30 0.44 0.52 0.64 0.58 0.42:  

____________  

Muu  maank. * *  0.25 0.19 0.34 0.33 0.48 0.46 0.32 

Kaikki alueet  .  :0.08 .021 :0.50 :: :.  .0.70 0.70 OAS 

Sisthirtulotle  Palvelut  * * *  0.23 * * * *  0.13  

(nauha-asutus) Teollisuus  * *  0.26 *  0.59 * *  0.20  

Asuminen  0.04 0.10 0.09 0.16 0.31 0.56 * *  0.13  

Muu  maank. * * *  0.32 * * * *  0.17  

___________  Kaikki alueet  004 010 009 018 030 053  * *  004  

Isot keskukset  0.05 0.11 0.15 0.28 0.46 0.65 0.77 0.82 0.31  

Pienet keskukset  0.03 0.08 0.09 0.18 0.27 0.44 * '  0.08  

Kaikki taajainatiet  0.04 0.10 0.14 0.26 0.44 0.65 036 .0.82. 0.25  
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TAAJAMATEIDEN  TURVALLISUUS ERI LIIKENNEYMPÄRISTÖISSÄ 

Ajoradan  leveyden mukaan  

Onnettoinuusaste 

Kaava-alueiden läpikulku-  ja sisäantuloteiden onnettomuusaste  nousi selvästi ajoradan 
leveyden ylittäessä  7.5  metriä, mutta ainoastaan silloin kun läpikulkuteiden varrella oli 
palvelualueita. Ohikulkuteillä kapeilla ajoradoilla onnettomuusaste oli melko korkea  ja 
leveämmillä  (7.5  metriä  ja  8  metriä) ajoradoilla suhteellisen pieni. Kuitenkin 
ohikulkuteiden palvelualueilla onnettomuusaste nousi selvästi ajoradan leveyden ylittäessä  
7.5  metriä. Nauha-astuksen sisääntuloteillä  ja  pienissä palvelukeskuksissa olivat  6.5  metrin 

 ja  7  metrin ajoradat onnettomuusasteella mitattuna turvallisiinpia. 

Kaksiajorataisen taajamatien onnettomuusaste  oli noin puolet vastaavanlevyisen yksiajo-
rataisen taajamatien onnettomuusasteesta. 

Onnettomuustiheys 

Onnettomuustiheys suurenee  kaikilla taajamateillä ajoradan leventyessä. Onnettomuusttheys 
nousi selvästi ajoradan leveyden ylittäessä  6.5  metriä  ja  uudestaan ajoradan leveyden yht-
täessä  8  metriä. Tämä pätee kaikille taajamateille. 

Kaksiajorataisilla taajaniateilla onnettomuusttheys  oli selvästi suurempi kuin vastaavan-
levyisillä yksiajorataisilla teillä.  

56 

	

1 -ajoralascet taajaimtt 	 2-ajoralaet taajanmtiet  

48 

42 I 	I 
6.0 m 	6.5 in 	7.0 m 	7.5 m 	8.0 m 	yli  8.2 in 	 7.0 in 	7.5 m  

[•I.äputieIsisiiäntulotie 	Ohikulkutie 	E]  Ssaäntuiotz 	fl  Pieni keskus  

Kuva  46:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  henkilövahinko-onnettomuuksien 
onnettomuusasteet tien verkollisen aseman  ja  ajoradan  leveyden mukaan. 
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TMJAMATEIDEN  TURVALLISUUS ERI  LIIKENNEYMPÄRISTÖISSÄ 

Taulukot  33  ja  34:  Taajaniateiden  vuosien  1986  -  1990  lienkikivahinko-onnenomuuksien 
onnettomuusasteetja -tiheydet  tien verkollisen aseman, tienvarren maankaytön  ja  ajoradan 

 leveyden mukaan. 

Hv-onn.  /100  miIJ.ajoneuvokm Aiora.dan 1eeyj+-ti2 metjgJ 	jrata  2-jo  rataa - 

Verkollinenasema Maankayttö  6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 >8.2 7.0 7.5  > 
L.apikulkutiel  Palvelut  57 40 53 53 66 73 M *  fl 9  

slsääntulotle  Teollisuus  19 19 24 11 * *  22 26 25 23  

(kaava-alue) Asuminen  25 27 24 23 29 20 5  * *  

Muu  maankäyttö  30 26 22 * * *  22 * * 

________________  Kaikki alueet  34 31 33 32 48 56 34 17 17 16 

Olaikulkutle  Palvelut  27 26 44 49 29 15 26 20  

(kaava-alue) Teollisuus * *  21 9 *  20 19 18 19  

Asuminen *  35 27 15 13 *  23 8 *  8  

Muu maankäytiö *  22 17 *  7 20 7 4 6 

________________  Kaikki alueet  42 .:3,3 25 16 16 .25 23  Il  

Sisiiiintulotle  Palvelut * *  17 * * *  20 * * *  

(nauha-asutus) Teollisuus * *  20 52 * *  27 * * *  

Asuminen  31 25 23 21  '  24 * *  

Muu maankäyttö * *  16 * * * * * 

______________  Kaikki alueet ... 	:29 25 23. 29  ...  24  *  

Isot keskukset  33 29 29 22 25 42 29 12 12 12.  

PIenet  keskukset  28 23 22 30 * *  24 * * *  

Kaikki taajamatiet  :5 H:42 12 12 12 

Hv-onn. 1km/vuosi __________ joradan lj^ -(i2  mtriJ 	gjata orataa 

Verkollinen  asema Maankäyttö  6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 >8.2 7.0 7.5 

Läpikulkutlei 

 sisälintulotle 

Palvelut  0.28 0.25 0.65 0.61 0.76 1.58 0.4 *  0.50 0.45 

Teollisuus  0.08 0.10 0.39 0.23 * *  0.2k 1.60 1.18 1.23  

(kaava-alue) Asuminen  0.10 0.14 0.30 0.29 0.23 0.30 0.2 * *  0.63  

Muu maankaytto  0 14 0 12 024 * * *  01 5  * • 
____________ KaIkJualuLLt  0j5 036 042 043 0,58 lU  i  095 069 ö75 

Ohikulkulie 

 (kaava-alue) 

Palvelut * *  0.48 0.73 1.27 1.62 '0.5 0.88 1.56 1.15  

Teollisuus * *  0.45 0.26 *  0.86 0.42 1.01 *  1.03  

Asuminen * *  0.46 0.39 0.39 1.14 0.42 0.46 *  45  

Muu maankäyttö *  027 0.37 0.22 0.80 0.29 0.43 0.29 0.36 

___________ Kaikkialueet  019 023 043 041 044 103 042 064 064 064 

Sisälutulotle  Palvelut * *  0.16 * * *  0.12 * * *  

(nauha-asutus) Teollisuus * *  0.19 1.03 * *  0.20 * *  

Asuminen  0.09 0.10 0.20 0.22 * *  0.13 * * *  

Muu maankäyltö *  0.13 * * *  0.17 * * 

______________  Kaikki alueet  0.09 0.10 0.20 0.35 * *  0.13 *  5  

Isot keskukset  0.13 0.15 0.39 0.41 0.49 1.07 0.29 0.68 0.65 0.67  

Pienet keskukset  0.05 0.06 0.16 0.23 * *  0.08 * * *  
Kaikki taajamatiet  0.10 0.12 0.36 040 0.49 1.01 0.24 0.69 0.65 0,ff? 

* =  vähemmän kuin  10 hv-onnettomuutxa/5  vuotta 
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6  ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET  

6.1  Onnettomuuskustannusten laskentaperusteet 
ITielaitos  1992/  

Liikenneonnettomuuksien aiheuttamien kustannusten laskemiseksi käytetyt menetelmät 
vaihtelevat eri maissa huomattavasti. Eroja aiheuttaa erityisesti  as.  hyvinvoinnin 
menetysten arvottalninen. Suomessa, samoin kuin Ruotsissa  ja  Tanskassa, 
onnettomuuskustannukset lasketaan yhteiskunnalliseen maksuhalukkuuteen perustuvan 
menetelmän mukaisesti. 

Onnettomuuskustannukset  lasketaan kahtena osana onnettomuuden aiheuttamat reaali-
taloudelliset menetykset  ja ns.  hyvinvoinnin menetykset. Taloudellisiin kustannuksiin kuu-
luvat: 

-  onnettomuuden uhrin työn menetys 
- sairaanhoitokulut 
-  hallintokulut 
-  hautajaiset 
- ajoneuvovahingot  

Hyvinvoinnin menetykset lasketaan yhteiskunnalliseen maksuhalukkuuteen perustuvana. 
Kustannus sisältää onnettomuuden seurauksena aiheutuvat  ja  koetun onnettomuusriskin 
aiheuttamat hyvinvoinnin menetykset. Menetykset  on  arvioitu henkilövahinkotyypeittäin 
seuraavasti: 

-  Onnettomuudessa kuolleen hyvinvoinnin menetys  on 100-prosenttisesti invalidisoituneen 
ihmisen keskimääräinen laitoshoitokustannus jäljellä olevalta elinaj alta. 

-  Pysyvästi vanunautuneen hyvinvoinnin menetys  on  määritelty keskiinääräisen 
invaliditeettiasteen mukaisesti  (46  % taysinvaliditeetin  menetyksestä). 

-  Tilapäisesti vammautuneen hyvinvoinnin menetys  on  arvioitu vertaamalla sairauspälvien 
lukumäärää pysyvästi vammautuneen Iaitoshoitoaikaan  (0.5  %  pysyvästi vammautuneen 
menetyksestä). 

Onnettomuuskustannukset arvotetaan  laskettavissa olevia taloudellisia kustannuksia 
suuremmiksi. Yksikkökustannusten mäanttelyssä  on  diskonttauskorkokantana  ollut  5  %  ja 
talouskasvuarviona  2.4  %. Invaliditeettiasteet  perustuvat tilastoaineistoon. 

Henkilövahinkojen yksikkökustannukset  on  esitetty taulukossa  35  ja  eri tyyppisten 
onnettomuuksien keskimääräiset yksikkökustannukset  taulukossa  36.  Yksikköhinnat  ovat 
merkittävästi suurempia kuin ennen vuotta  1990  käytetyt hinnat (vuoden  1978 

 peruslaskelmaa  korjattiin  1980-luvulla  vain  kustannusindeksillä). 
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Taulukko  35:  Lijkenneonnetio,nuuden henkilOvahinkojen yksikkökustannukset yleisilla 
 teillä vuonna  1992.  ITielaitos  1992/  

Yksikkökustannus  (mk)  

Vahinkotyyppi  Taloudellinen Hyvinvoinnin Yhteensä 

kustannus menetys  ______________________  

Kuollut  2780 000 4780 000 7 560 000  

Pysyvästi vammautunut  2535 000 2 180 000 4715 000  

Tilapäisesti  vammautu  nut 36 000 14 000 50000  

-  vaikea vamma  59000 22 000 81 000  

-  lievä vamma  13000 5 500 18 500  

Vammaulunut  keskimäärin  86 500 53 500 140 000  

Kaikki  koijattuja  kustannuksia. 

Taulukko  36:  Erilaisten onnettomuuksien keskimääräiset yksikicökustannukset yleisilla 
teillä vuonna  1992.  ITielaitos  1992/  

Onnettomuuden  yksikkökustannus  (mk)  

Onnettomuuslaj  i  Korjaamaton  Korjattu 

Kuolemaan johtanut  onnetomuus  8 850 000 8 850 000  

Pysyvään  vamrnautum.  johtanut onnettomuus  

Tilapäiseen  vammautum.  johtanut onnettomuus  

Varnmautumisen  johtanut onnettomuus  

5 530 000 

57 000 

163 000 

5 530 000  

90 000  

209 000  

Henkilövahinko-onnettomuus  870 000 945 000  

Omaisuusvahinko-onnettomuus  13 000 42 000  

Tieliikenneonnettomuus keskimaan  242 000 308 000  

Kustannukset  on  laskettu alkuvuoden  1992  hintatason mukaisina  ja  niissä  on  käytetty 
hyväksi tiehallituksen onnettomuustilastoja.  Taulukossa  36 on  esitetty sekä tilastojen 
perusteella lasketut kustannukset (korjaamaton luku) että ns. edustavuuskertoimien avulla 
korjatut kustannukset (korjattu luku). Taulukon  35  kustannukset ovat kaikki korjattuja 
kustannuksia. 

Edustavuuskertoimien  avulla  on  otettu huomioon yleisten teiden onnettomuuskustannusten 
laskennassa onnettomuustilastojen peittävyys. Tieviranomaisten tietoon tulevat kaikki 
yleisten teiden kuolemaan johtaneet onnettomuudet, noin  65 %  vammautumiseen 
johtaneista  ja  noin  30 % omaisuusvahinkothin johtaneistä  onnettomuuksista. 
Vaimnautumiseen johtaneiden onnettomuuksien kustannuksia  on  korjattu 
edustavuuskertoimella  1.6  ja  omaisuusvahinkoihin  johtaneiden edustavuuskertoimella  3.3. 
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Tämän selvityksen yhteydessä käytetään henkilövahinkoihin (kuolemaan ja/tai 
vammautumiseen) johtaneiden onnettomuuksien yhteydessä taulukon  35  henkilövahinkojen 
yksikkökustannuksia  ja omaisuusvahinkoihin  johtaneiden onnettomuuksien yhteydessä 
taulukon  36  onnettomuuden yksikkökustannuksia. Onnettomuuksien kustannuksia 
laskettaessa  on  käytetty seuraavia korjaamattomia arvoja: 

-  kuollut 	 7 560 000  mk 
-  vammautunut 	 90 000  mk 	(=  140 000 mk/1.6) 
- omaisuusvahmko-onnettomuus 	13 000  mk. 

Laskettaessa kustannuksia lilkennesuontetta (kustannus/ajoneuvokilometri)  ja tiepituutta 
(kustannus/tiekilometri/vuosi) JQLILi  on onnettomuuskustannuksina  käytetty seuraavia 
korjattuja (mukana myös arvioidut ilmoittamattomat onnettomuudet) kustannusten arvoja: 

-  kuollut 	 7 560 000  mk 
-  vammautunut 	 140 000  mk 
- omaisuusvahinko-onnettomuus 	42 000  mk. 

Koska onnettomuuskustannukset  on  laskettu verrattain laajasta onnettomuusaineistosta, 
tässä selvityksessä  on henkilövahinko-onnettomuuksien kustannusten perusteena  on 

 käytetty kuolleiden  ja  loukkaantuneiden mänraanperustuvia kustannuksia.  

62  Onnettomuuskustannukset  taajamissa  ja  taajamien 
ulkopuolella  

6.2.1  Onnettomuusluokittain 

Taajamateiden  onnettomuuksista suurimmat kustannukset onnettomuutta kohti aiheutuu 
jalankulkija-, polkupyörä-  ja kohtaamisonnettomuuksista.  Näiden ryhmien onnettomuudet 
johtavat keskimääräistä useammin osallisen loukkaantumiseen  tai  kuolemaan. Taajamien 
ulkopuolisilla teillä kalleimpia ovat jalankulkija-  ja kohtaamisonnettomuudet. Jalankulki-
jaonnettomuudet  ovat keskimlthraisiltä kustannuksiltaan  haja-asutusalueilla noin kaksi ker-
taa niin kalliita kuin taajamissa. Tämä johtuu jalankulkijaonnettomuuksien erityisestä 
valcavuudesta taajamien ulkopuolisilla teillä (noin  23 %  onnettomuuksissa vahingoittuneista 
menehtyi). Myös ohitusonnettomuuksista aiheutuu taajamien ulkopuolella huomattavasti 
enemmän (noin kolme kertaa) kustannuksia onnettomuutta kohti kuin taajamissa. Pienim-
mät kustannukset ovat eläin-  ja peräänajo-onnettomuuksissa, joissa sattuu pääasiassa 
omaisuusvahinkoja. 
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Taulukko  37:  Yleisten teiden vuosien  1986  -  1990  onnettomuuksien kustannukset 
 onnettomuusluokittain  vuoden  1992  hintatasossa. 

_________________________ Taajamatiet  Taajamien  ulkop. tietj  Kaikki yleiset tiet  

On  netiomuusluokka: 

_______________________ 

Kustannus/onnettomuus 

(1000mk) 

Kustannus/onnettomuus 

(1000mk) 

Kustannus/onnettomuus 

(1000mk) 

Yksittäisonnettomuus  143 214 203  

Kääntymisonnettomuus  93 146 127  

Ohitusonnettomuus  114 331 289  

Risteämisonnettomuus  162 204 183  

Kohtaamisonnettomuus  66 1 052 1 003  

Peräänajo-onnettomuus  44 76 66  

Mopedionnettornuus  403 554 487  

Polkupyis-äonnettomuus  502 924 710  

Jalankulkijaonnettomuus  908 1 718 1 326  

Eläinonnettomuus  32 41 41  

Muu onnettomuus  114 172 159  

Kaikki onnettomuudet  224] 280 266 

6.2.2  Tieluokittain 

Taajamateiden  onnettomuuksista valtateiden, kantateiden  ja  seudullisten  teiden 
onnettomuudet aiheuttavat selvästi eniten kustannuksia onnettomuutta kohti laskettuna. 
Taajamien ulkopuolella onnettomuudet Ovat kalleimpia valtateillä  ja  kustannukset laskevat 
tasaisesti tieluokan alentuessa. 

Taulukko  38:  Yleisten teiden vuosien  1986  -  1990  onnettomuuksien kustannukset eri 
toiminnallisissa  tieluokissa  vuoden  1992  hintatasossa. 

I  Taajamattet 
[ 	Taajamien  ulkop.  tiet  

[ 	Kaikki yleiset tiet ________________________  

Toiminnallinen  

tieluokka:  

Kustannus/onnettomuus 

I 	 (1000mk) 

Kustannus/onnettomuus 

(1000mk) 

Kustannus/onnettomuus 

(1000mk) 

Vaitaliet  264 341 324  

Kantatiet  256 290 284  

Seudulliset  tiet  265 282 278  

Kokoojaliet  189 242 226  

Yhdystiet  154 190 180  

Kaikki tiet  224 280 260  
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Taajamissa onnettomuuksien kustannukset ovat liikennesuoritetta kohti suuremmat kuin 
taajamien ulkopuolella. Niin taajamissa kuin  haja-asutusalueillakin seudullisten  teiden 
onnettomuuskustannukset suoritetta kohti olivat kaikkein suurimmat. Taajamissa 
onnettomuuskustannusten arvot vaihtelivat  en tieluokkien  kesken huomattavasti enemmän 
kuin taajamien ulkopuolella. 

Taulukko  39:  Yleisten teiden vuosien  1986  -  1990  onnettomuuksien kustannukset 
liikennesuoritetta kohti eri toiminnallisissa tieluokissa vuoden  1992  hintalasossa. 

_____________________ Taaja,natiet  Taajamien  ulkop.  tiet Kaikki yleiset tiet 

Toiminnallinen 

 tieluokka: 

Kustannus/suorite 

(p/ajoneuvokm) 

Kustannus/monte 

(p/ajoneuvokm) 

Kustannus/suonte 

(p/ajoneuvokin) 

Valtatiet  19.0 16.5 16.9  

Kantatiet  23.4 16.8 17.5  

Seudulliset  tiet  27.3 17.4 19.0  

Kokoojatiet  21.0 16.8 17.7  

Ybdystiet  19.0 15.6 16.3  

Kaikki tiet  20.9 16.6 17.4  

Taajamissa onnettomuuskustannukset ovat tiekilometriä kohti noin nelinkertaiset taajamien 
ulkopuolisiin teihin verrattuna. Kaikilla yleisillä teillä valtateiden onnettomuudet ovat 
kustannuksiltaan (tiekilometriä kohti) selvästi kalleimpia  ja  kustannukset laskevat tieluokan 
alentuessa. 

Taulukko  40:  Yleisten teiden vuosien  1986  -  1990  onnettomuuksien kustannukset 
tiepituutta kohti eri toiminnallisissa tieluokissa vuoden  1992  hintatasossa. 

____________________ Taajamatiet  Taajamien  ulkop.  tiet Kaikki yleiset tiet 

Toiminnallinen 

 tieluokka:  

Kustannusltiepituus 

(1000  mk/km/vuosi)  

Kustannus/tiepituus 

(1000  mk/km/vuosi)  

Kustannus/tiepituus 

(1000  mk/km/vuosi) 

Valtatiet  468 225 248  

Kantatiet  329 137 150  

Seudulliset  tiet  269 77 93  

Kokoojatiet  140 32 40  

Yhdystiet  88 12 16  

Kaikki tiet  203 491 58  



Yleisten teiden  illkenneturvalilsuus  taajamissa 
	 97 

ONNEUOMUUSXUSTANNUKSET  

6.2.3  Tiepiireittäin 

Taajamateiden  selvästi suurinunat onnettomuutta kohti lasketut onneuomuuskustannukset 
olivat Kymen tiepiirissä  (360 000  markkaa/onnettomuus).  Muissa tiepiireissä 
onnettomuuksien kustannukset olivat noin  120 000  markan  (Kainuun tiepiiri)  ja  260 000  
markan  (Kuopion tiepiiri) välillä. Liikennesuoritetta kohti laskettuna Keski-Pohjanmaan 
tiepiirin taajamateiden kustannukset olivat korkeimmat  (29 penniä/ajoneuvokm).  Myös 
Kymen, Keski-Suomen, Vaasan, Pohjois-Karjalan, Kuopion  ja  Turun tiepiirien teiden 
onnettomuuskustannukset olivat yli  20  penniä ajoneuvokilometriä kohti. Kymen  ja 

 Kuopion tiepiirien onneuomuudet aiheuttivat reilusti muita tiepiirejä enemmän 
kustannuksia tiekilometriä kohti. 

Taajamien ulkopuolella onnettomuutta kohti laskettu kustannus oli suurin  Lapin tiepiirissä 
 (noin  450 000 markkaa/onnettomuus).  Kymen, Keski-Pohjanmaan, Vaasan  ja  Mikkelin 

tiepiirien onnettomuuksista aiheutui yli  300 000  markan  kustannukset onnettomuutta kohti. 
Liikennesuoritetta kohti  vain  Kymen  ja  Mikkelin tiepiirien onnettomuudet maksoivat yli  20 

 penniä ajoneuvokilometriä kohti. Taajamien ulkopuolisista teistä ainoastaan Uudenmaan 
tiepiinn alueella teiden onnettomuuskustannus oli yli  100 000 markkaa/km/vuosi.  

Taulukko  41:  Yleisten teiden vuosien  1986  -  1990  onnettomuuksien onnettomuutta, 
 liikennesuoritetta  ja tiepituutta  kohti  lasketut  kustannukset  tiepiireittain  vuoden  1992 

 hintatasossa. 

________ Taajamatlet ________ ________  Taajamien ulkopuoliset tiet  ________  

__________  
Kustannus! 

onnettomuus  
Kustannus! 

suorite 
Kustannus! 

tiepiwus  
Kustannus! 

onnettomuus  
Kustannus! 

suorite 
Kustannus!  
tiepituus  

______ 
(1000  mk)  
______ 

(jajonkm)  
______ 

(1000  mk/  

knilvuosi) 
(1000  mk)  
______ 

@ajonkm)  
______ 

(1000  mk!  
kmfvuosi)  

Uusimaa  163 16.7 183 233 12.9 128 

Turku 229 21.5 201 234 17.1 55  
HAme  232 18.1 248 260 18.6 75  

Kymi  360 27.0 343 371 22.5 67  

Mikkeli  169 17.5 155 334 21.8 47  
P.Karjala  191 23.0 167 244 14.7 26  

Kuopio  257 22.2 299 289 16.3 34 

K-Suomj  210 25.2 246 272 17.1 49 

Vaasa 228 24.0 158 345 18.4 47 

K-Pohj.  224 29.0 174 348 19.8 40 

Oulu 182 18.2 184 253 11.0 51  

Kainuu  122 13.7 93 267 14.9 16  

Lappi  217 18.0 148 453 16.5 29  

Kaikki 	J 224 20.9 203 280 16.6  
[ 	49  
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6.3  Onnettomuuskustannukset  eri  liikenneympäristöissä 

 6.3.1  Palvelukeskusluokitus  

Onnettomuutta kohti laskettu kustannus  on  pienten keskusten taajamateillä keskimaan n 
 noin kaksinkertainen isojen keskusten teihin verrattuna. Pienissä keskuksissa  G-luokan 

palvelukeskusten  ja  isoissa keskuksissa  C-  ja  F-luokan palvelukeskusten onnettomuudet 
olivat keskimaann  kalleimpia. 

Pienten palvelukeskusten teiden onnettomuuskustannukset ovat liikennesuontetta kohti 
noin puolitoistakertaiset isojen keskusten teihin verrattuna. Isommissa taajamissa  D-  ja  F- 
luokan keskusten onnettomuuksista aiheutui eniten kustannuksia liikennesuoritetta kohti. 
Pienissä palvelukeskuksissa  F-luokan  ja  G-Iuokan onnetiomuuskustannukset  olivat 
liikennesuoritetta kohti keskenäan lähes yhta suuret. 

Onnettomuuskustannus tiepituutta  kohti  on  isoissa palvelukeskuksissa yli kaksinkertainen 
pieniin keskuksiin verrattuna. Kustannus laskee kaikilla taajamateillä melko 
suoraviivaisesti palvelukeskusluokan alentuessa. 

Taulukko  42:  Taajamateiden  vuosien  1986  -  1990  onnettomuuksien onnettomuutta, 
liikennesuoritetta  ja tiepiruulta  kohti lasketut kustannukset palvelukeskusluokittain vuoden 

 1992  hintatasossa. 

Kustannus/onnettomuus 

L 	(1000  mk)  
Kustannus/suorite 

(p/ajoneuvokm)  
Kustannus/tiepituus 

(1000  mk/km/vuosi)  ____________________  
Isot keskukset  _______________________ ______________________ ______________________  
B-Iuokka  152 9.2 421 

C-luokka  255 16.0 352 

D-Iuokka  217 22.4 316 

E-luokka  187 22.4 201 

F-Iuokka  250 21.8 161  

Keskimäärin  211 20.1 233  

Pienet keskukset _______________________ ______________________ ______________________  
F-luokka  340 29.2 104 

G-luokka  416 32.2 96  
KeskimAArin  408 30.7 100  

Kaikki taajajnatiet 

Keskimaärin  I 	224 I 	20.9 I 	203  
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6.3.2 Tien verkollinen  asema  ja  tienvarren maankäyttö 

Ohikulkuteiden onnettomuudet ovat isojen keskusten teiden kalleimpia. Liikennesuoriteua 
kohu laskettuna ovat läpikuteiden  ja  ohikulkuteiden onnettomuuskust.annukset suunnilleen 
yhtii suuria.  Sen  sijaan tiekiometriä kohti ohikulkuteiden onnettomuuskustannukset ovat yli 
kaksinkertaiset läpikulkuteihin verrattuna. Sisaantuloteiden onnettomuuskustannukset ovat 
isojen keskusten pienimmät niin onnettomuutta, liikennesuoritetta kuin tiepituuttakin kohti 
laskettuna. 

Läpikulkuteilhl  onnettomuus maksoi eniten muun maankäytön alueilla. Ohikulkuteiden 
kalleimpia onnettomuuksia olivat palvelualueiden sekä muun maankaytön alueiden onnet-
tomuudet. Sisäantuloteillä  sen  sijaan teollisuusalueiden onnettomuuksien kustannukset oli-
vat eri maankäyuöluokkien kalleimmat. IJipikulkuteiden  ja  ohikulkuteiden varrella olevat 
palvelujen  ja  hallinnon alueet aiheuttivat muita maankäyttöluokkia eneminan kustannuksia 
liikennesuoritetta  ja  tiepituutta  kohti laskettuna. Nauha-asutuksen sisälintuloteillä vas-
taavasti teollisuusalueiden taajamatiet olivat kaikkein kalleimpia niin onnettomuutta, 
liikennesuoritetta kuin tiepituuttakin kohti laskettuna. 

Taulukko  43:  Taajwnateiden  vuosien  1986  -  1990  onnettomuuksien onnettomuutta, 
liikennesuoritetta  ja  tiepituutra  kohti lasketut kustannukset tien verkollisen aseman  ja 

 tienvarren maarzkaytO'n mukaan vuoden  1992  hintatasossa. 

________________ Kustannus/onnetto,n. 

(1000mk) 

Kuslannus/suorite 

(p/ajoneuvokm)  

Kustannus/tiepituus 

(1000  mk) Verkollinen  asema Maankiiyrtö 

Llipikulkutlef  

slsääntulotie  

(kaava-alue) 

_____________  

Palvelut  149 27.4 284  
Teollisuus  206 19.7 267  

Asuminen  216 18.0 152  

Muu  maankäyttö  275 21.5 191  
Kaikki alueet  184 21.7 208  

Obikulkutie  

(kaava-alue) 

_______________  

Palvelut  336 27.2 573  

Teollisuus  199 15.6 411  

Asuminen  271 17.5 406  

Muu  maankäyttö  336 20.4 428  
Kaikki alueet  266 19.7 452  

Sisääntuiotle  
(nauha-asutus) 

________________  

Palvelut  145 10.7 66  

Teollisuus  240 15.7 119  

Asuminen  179 15.4 81  

Muu  maankäyttö  161 13.8 95  

Kaikki alueet  174 15.0 83  
tso  keskukset  211 20.1 233  
PIenet  keskukset  408 30.7 100  

Kaikki taajama5et  224 20.9 203  
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7  VERTAILU TURUN PIIRIN LIIKENNETURVALLISUUS-
SELVITYKSEEN 

Turun tiepiirin selvityksessä /TVH 1989a,b/ tutkittiin Turun piirin yleisilä taajamateillä 
tapahtuneita liikenneonnettomuuksia. Selvityksen taustalla ollut aineisto  on  poimittu hie-
man eri tavalla kuin tässä tutkimuksessa, joten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia. 
Turun selvityksessä käytettiin vuosien  1979 - 1985 onnettomuusaineistoa,  laskettiin yleisten 
teiden pituudet tierekisterin  1986  tilanteessa  ja KVL-arvoina  käytettiin onnettomuuksien 
keskivälin tilannetta vastaavia liikennemääriä. Turun tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin 
yleisistä teistä talvitiet  ja  analyysiin valittiin  vain  ne tieosat, joille ei oltu tehty merkittäviä 
toimenpiteitä vuoden  1978  jälkeen. Tässä selvityksessä aineistosta poistettiin ainoastaan 
tiet, joiden tienumero oli suurempi kuin  20 000.  

Turun piirin taajamateillä vuosien  1979 - 1985 henkilövahinko-onnettomuuksista  45 %  oli 
kevyen liikenteen vahinkoja. Tässä selvityksessä (vuosien  1986 - 1990  onnettomuudet) vas-
taava luku oli hieman pienempi eli  39 %.  Näissä tutkimuksissa valta-  ja kantateiden  kevyen 
liikenteen onnettomuuksien osuudet erosivat eniten toisistaan. 

Turun selvityksessä taajamateiden keskimääräinen onnettomuusaste oli  37 hv-onnetto-
muutta/lOO  miljoonaa ajoneuvokm, joka  on  selvästi korkeampi kuin tässä selvityksessä  (29). 

 Turun selvityksessä valtateiden onnettomuusaste  (30)  oli huomattavasti tässä tutkimuksessa 
saatua lukua  (21)  suurempi. Myös kokooja-  ja ybdysteiden onnettomuusasteet  olivat taa-
jamissa tämän tutkimuksen asteita suurempia. Taajamien ulkopuolisten (maaseudun) teiden 
onnettomuusasteet olivat molemmissa tutkimuksissa samaa suuruusluokkaa. 

Taajamateiden onnettomuustiheys  oli Turun tiepiirin selvityksessä  0.26 hv-onnetto-
muuua/kinlvuosi,  joka  on  lähestulkoon sama kuin tässä selvityksessä  (0.27).  Kuitenkin 
Turun piirin selvityksessä valtateiden onnettomuustiheys oli olennaisesti suurempi kuin 
tässä selvityksessä. Taajamien kantateiden onnettomuustiheys  sen  sijaan oli tässä 
selvityksessä suurempi. Muuten onnettomuustiheyksien arvot eivät juurikaan eronneet 
toisistaan. 

Valta-  ja kantatietasoisilla ohikulkuteillä  oli Turun piirin selvityksessä huomattavasti kor-
keampi onnettomuusaste kuin tässä tutkimuksessa. Lisäksi pienten keskusten kokoojateillä 
sekä seudullisilla teille saatiin tässä tutkimuksessa merkittävästi pienempi onnettomuusaste 
kuin Turun piirin liikenneturvallisuusselvityksessä. 

Turun tutkimuksessa ohikulkuteiden onnettomuustiheys oli lähes jokaisen toiminnallisen 
tieluokan suurin. Tämän tutkimuksen perusteella taas näyttää siltä, että kaava-alueiden 
läpikulku-  ja sisääntuloteillä  tapahtui lähes jokaisessa toiininnallisessa tieluokassa eniten 
henkilövahinko-onnettomuuksia tiekilometriä kohti. Myös nauha-asutuksen sisääntulotei

-den  ja  pienten keskusten teiden onnettomuustiheyksissä  on  eroja näiden tutkimusten välillä. 
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Tämä selvitys  (1986  -  1990  onn.) 

-  49  

Turun piirin selvitys  (1979  -  1985  onn.)  

V 	Kt 

 0  Taajama 	Maaseutu 	

Yt 	 Vt 	
0  Taajama  D  Maaseutu 

 Ko 

Kuvat  47  ja  48:  Turun tiepiirin yleisten teiden kevyen liikenteen onnettomuuksien osuus  (%) henkilövahinko
-onnettomuuksista eri toiminnallisissa  tieluokissa tdssaja  Turun piirin  selvityksessa.  

33  

fltE.  
Vt 	

KtIn;jama 
 0  Maaseutu 	

Yt 	 Vt 	
0  Taajama  0  Maaseutu  I 

 Ko 	Yt  

Kuvat  49  ja  50:  Turun tiepiirin yleisten teiden  henkilcvahinko -onnettomuuksien  onnettomuusasteet  eri toiminnallisissa 
 tieluokissa  tassa ja  Turun piirin  selvityksessa. 

Hv-onneuomuudetAmJvuosi  

O9 
0.51 

043 

0.2 
0.22 021 

015 
0.11  

0r 
____  

0.66 

0,36 
0.28  

[aajama 	OMaaseutu 	

Ko1 	Yt 	 Vt 	1Kt 	

' aaseutu 	

Ko 	 'it  

Kuvat  51  ja  52:  Turun tiepiirin yleisten teiden  henkilövahinko -onnettomuuksien  onnettomuustiheydet  eri 
toiminnallisissa  tieluokissa tassaja  Turun piirin  selvixyksessa. 
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Tämä selvitys  (1986  -  1990  onn.) 	 Turun piirin selvitys  (1979 1985  onn.) 

Hv-onnettomuudet/lOO  miljoonaa  ajoneuvokm 

Llipikulku 	Ohlkulku 	0  SLentulo 

 Ko 	

Pieni keskus Lp1kulku 	OhIkulku 	

Ko 	

Pieni  ken  

Kuvat  53  ja  54:  Turun tiepiirin yleisten taajatnateiden henkilövaliinko-onettomuuksien onnertomuusasteet tien 
verkollisen aseman  ja roiminnallisen  luokan mukaan tässä  ja  Turun piirin selvityksessä 

Hv-onneoomuudetikm/v-uosl 

Upikulku 	Oiikulku 	EJ  SinSAntulo 

 Ko 	

pienikes  1  Lpikulku 	E  Obikulku 	EJ  SisSntu10 

 Ko 

 D  Pieni keskus  

Kuvat  55  ja  56:  Turun tiepiirin yleisten taajamateiden henkilövahinko-onettomuuksien onnetromuustiheydet tien 
verkollisen aseman  ja  toiminnallisen luokan mukaan tässä  ja  Turun piirin selvityksessä. 
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Aineistossa havaitut puutteet 

Eräiden tiepiirien taajamainventoinissa oli tapahtunut virheitä. Esimerkiksi pienen 
keskuksen tielle oli maantelty ison keskuksen maankäyttöä  ja painvastoin.  Lisäksi melko 
useilla tieosuuksilla esiintyi tien kummallakin puolella ei taajamalle tyypillistä maankäyt-
töä, vaikka tällaista inventointia oli etukäteen pyydetty  välttämaaan 

Selvityksessä olisi ollut hyödyllistä tietää jotain yleisten teiden aikavaihteluista sekä taa-
jamissa että taajamien ulkopuolella. Myös kevyen liikenteen maan stä  (varsinkin eri liiken-
neympäristöissä) olisi hyvä olla joitakin arvioita. Nyt kevyen liikenteen onnettomuuksia 
verrattiin onnettomuusriskejä laskettaessa ainoastaan tieosuuden moottoriajoneuvojen KVL-
arvoon. 

Tutkimuksessa oli käytössä kaksi eri tiedostoa, joista toisessa oli yleisillä teillä tapahtuneet 
onnettomuudet  ja  toisessa tiedot yleisestä tieverkosta. Tähän jouduttiin käytännön syistä. 
Jatkossa  on luontevampaa  käyttää yhdistettyjä tiedostoja. 

Tutkimatta Jääneitä asioita 

Tässä raportissa kunnivainen vertailu jätettiin kokonaan pois, koska oli vaikea löytää 
sopivaa luokitteluperustetta kuntien taajamateille, jotta havaintoaineisto olisi ollut riittävän 
suuri luotettavaa analyysin pohjaksi. Taajamatieluokitus jakaa aineiston useissa kunnissa 
liian pieniin osiin. 

Tämän työn yhteydessä ei myöskään päästy tulostamaan aineistosta niitä tiejaksoja, joiden 
kohdalla onnettomuusriski oli erityisen suuri. Tarkastelu jätettiin tutkimuksesta pois, koska 
raportin ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää taajamaonnettomuuksia  ja 
onnettomuusriskejä  lähinnä valtakunnan  ja  tiepiirin tasolla. 

Ehdotuksia  

Taajaina-aineisto tulisi saattaa lopulliseen asuunsa tarkastamalla inventoinnin 
virheellisyydet  ja  pyrkiä saamaan ohjeistus mandollisimman aukottomaksi. Taajamateiden 
kohdalla olisi paikallaan määrittää, kuuluuko niinkin suuri  osa  korkean  standard in  ja  isojen 
nopeusrajoitusten teistä välttämättä taajamateiden vai taajamien ulkopuolisten teiden 
ryhmään. Näyttää siltä,että ainakin  osa  näiden teiden onnettomuuksista  on  piirteiltään 
enemmänkin  haja-asutusalueiden  onnettomuuksia. Vasta  selvän jaotuksen  jälkeen voidaan 
ryhtyä tarkastelemaan taajamissa olevia yleisiä teitä yksityiskohtaisesti  ja mallintamaan 

 onnettomuuksia. 
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Taajamatiet  

Yleisiä taajamateitä oli  1.1.1992  tilanteessa yhteensä  4 504  kilometriä, joka  on  noin  6 % 
 yleisten teiden  koko  pituudesta  (76 631  kilometriä). Taajamateiden keskimääräinen liiken-

nesuorite oli vuosina  1986 - 1990  noin  4 359  miljoonaa ajoneuvokilometriä vuosittain, mikä 
 on  noin  17 %  kaikkien yleisten teiden liikennesuoritteesta kyseisinä vuosina  (25 615  

milj.ajoneuvokmlvuosi).  Kaikkien taajamateiden keskimääräinen vuorokausiliikenne oli 
(vuoden  1988  tasossa)  2 650  ajoneuvoa vuorokaudessa, eli noin kolme kertaa vilkkaampaa 
kuin taajamien ulkopuolisilla teillä  (810 ajoneuvoa/vrk). 

Taajamateistä  suurin  osa  (78 %) on  alempien tieluokkien teitä. Eniten taajamateitä sijaitsee 
Turun  (18 %),  Vaasan  (14 %)  ja  Hämeen  (13 %) tiepiireissä. Taajamateillä on  yleisimmin 

 50 km/h (38 %) tai 60 km/h (24 %)  nopeusrajoitus. 

Taajamateistä  sijaitsee  77 %  isoissa  ja  23 %  pienissä palvelukeskuksissa. Isojen keskusten 
teitä  on  eniten  E-luokan kuntakeskuksissa  ja  pienten keskusten tiet ovat useimmiten  G- 
luokan palvelukeskuksissa.  Tien verkollisen  aseman mukaan luokiteltuina isojen keskusten 
taajamateistä suurin  osa  (57 %) on  kaava-alueiden läpikulku-  ja sisääntuloteitä.  Nauha-asu-
tuksen sisääntulotiet  (22 %)  ja keskustojen ohikulkutiet  (22 %)  ovat isoissa keskuksissa yhtä 
yleisiä. Priorisoidun maankäytön luokituksen mukaan noin  55 %  isojen keskusten teistä  on 

 asuntoalueiden teitä  ja  24 %  palvelujen  ja  hallinnon alueiden teitä. Pienissä palvelukeskuk-
sissa maankäyttöä ei ole määritelty tarkemmin. 

Taajamatelden  onnettomuudet 

Tutkimusaineistossa  oli mukana  72 421  vuosina  1986 - 1990  yleisillä teillä tapahtunutta 
liikenneonnettomuutta. Näistä onnettomuuksista  17 132 (24 %)  tapahtui taajamateillä. 
Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia yleisilä teillä sattui kyseisinä vuosina 

 21 432,  joista  5 715 (27 %)  oli taajamateiden onnettomuuksia. Yleisillä teillä vuosina 
 1986 - 1990  kuolleista  2 116  ihmisestä  407 (19 %)  kuoli taajamateillä. Taajamateiden on-

nettomuudet olivat seurauksiltaan taajamien ulkopuolisten teiden onnettomuuksia lievem
-pia. Taajamateiden  onnettomuuksissa vahingoittuneista ihmisistä  5.5  %  sai surmansa, kun 

taajamien ulkopuolella vastaava luku oli  7.2  %. 

Taajamateille  tyypillisiä onnettomuuksia olivat kevyen liikenteen onnettomuudet. Kaikkien 
yleisten teiden kevyen liikenteen onnettomuuksista hieman vajaa puolet  (47 %)  tapahtui 
taajamissa. Taajamateilla kevyen liikenteen onnettomuksien osuus oli  42 %  henkilö-
vahinko-onnettomuuksista. Taajamateiden onnettomuuksien uhreista yli puolet  (55  %)  sai 
surmansa kevyen liikenteen onnettomuuksissa. Taajamissa kevyen liikenteen onnetto-
muuksista jalankulkijaonnettomuudet olivat vakavimpia  ja  niissä vahingoittuneista  11.8 %  
sai surmansa. 
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Taajamateiden  henkilövahinkoihin johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista 
yleisimpiä olivat risteämisonnettomuudet  (32 %), yksiuäisonneuomuudet (29 %)  ja kälin-
tymisonnettomuudet  (16 %).  Kevyen liikenteen henkilövahinkoihin johtaneista onnetto-
muuksista polkupyöräonneuomuuksien osuus oli  47 %, jalankulkijaonnettomuuksien 33 % 

 ja mopedionnettomuuksien  osuus  20 %. 

Taajamateiden henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtui eniten elokuussa  (10.3 %), 
 heinäkuussa  (9.7 %)  ja  marraskuussa  (9.6 %).  Eri viikonpäivistä eniten onnettomuuksia sat-

tui perjantaisin  (19.0 %).  Vuorokauden aikana eniten henkilövahinko-onnettomuuksia 
tapahtui  kello  16 - 17 (9.2 %).  

Noin  80 % taajamateiden benkilövahinko-onnettomuuksista tapahtui kirkkaalla  tai  pil-
vipoutaisella  säällä. Kolme neljännestä  (73 %) henkilövahinko-onnettomuuksista tapahtui 
tien  pinnan  ollessa paljas (kuiva  tai  märkä)  ja  loput  27 %  olivat lumisen, sohjoisen  tai 

 jäisen  kelin  onnettomuuksia. Noin kaksi kolmannesta  (66 %) henkilövahinko
-onnettomuuksista sattui päivänvalossa  ja  noin kolmannes oli hämärän  tai  pimeän ajan 

onnettomuuksia. 

Taajamateiden henkilövahinko-onnettomuuksista  39 %  tapahtui linja-osuuksilla  ja  61 % 
 liittymissä. Linjaosuuksilla yleisimpiä onnettomuuksia olivat yksittäisonnettomuudet  (36 %) 

 ja  kevyen liikenteen onneuomuudet  (36 %). Liittymäonnettomuuksista enimmistö  oli joko 
kevyen liikenteen  (46 %) tai risteämisonnettomuuksia (39 %). 

Taajamateiden  turvallisuus  

Taajamateiden onnettomuusaste  (26 hv-onnettomuutta/100  miljoonaa ajoneuvokm)  on 
 keskimäärin lähes kaksinkertainen  ja onnettomuustiheys  (0.25 hv-onnettomuutta/km/vuosi) 
 yli kuusinkertainen taajamien uLkopuolisiin teihin verrattuna. Taajamateiden kuolemanriski 
 (1.9 kuollutta/lOO  miljoonaa ajoneuvokm)  on  hieman taajamien ulkopuolisten teiden vas-

taavaa nskiä korkeampi.  

Tien toiininnallisen  luokan mukaan jaetuilla taajamateillä onnettomuusaste nousee 
tieluokan alentuessa. Suurin onnettomuusaste oli yhdysteillä  (34 hv-onnettomuuttalløø 

 miljoonaa ajoneuvokm). Onnettomuusttheys laskee  sen  sijaan tieluokan alentuessa. Suurin 
onnettomuusliheys oli valtateillä  (0.45 hv-onnettomuutta/km/vuosi). Kuolemanriski  oli 
suurimmillaan seudullisilla teillä  (2.6 kuollutta/lOO  miljoonaa ajoneuvokm). 

Tiepiireittäin  taajamien suurimmat onnettomuusasteet olivat Keski-Pohjanmaan  (43 hv-on-
nettomuuta/lOO  miljoonaa ajoneuvokm), Keski-Suomen  (35 hv-onnettomuutta/100 

 miljoonaa ajoneuvokm)  ja  Pohjois-Karjalan  (35 hv-onnettomuutta/100  miljoonaa ajoneu-
vokm) tiepiireissä. Onneuomuustiheys oli suurin Keski-Suomen  (0.34 hv-onnetto-
muutta/km/vuosi)  ja  Uudenmaan  (0.30 hv-onnettomuuua/km/vuosi) tiepiireissä. 

Kuolemanriskillä  mitattuna vaarallisimpia olivat Kymen  (2.8 kuollutta/lOO  miljoonaa 
ajoneuvomkm)  ja  Keski-Pohjanmaan  (2.5 kuollutta/lOO  miljoonaa ajoneuvokm) tiepiirien 
taajamatiet. 
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Tien nopeusrajoituksen  mukaan arvioituna suurin onnettomuusaste oli  50 km/h  teillä  (42 
hv-onnettomuutta/100  miljoonaa ajoneuvokm)  ja onnettomuustiheys  70 km/h  teillä  (0.75  
hv-onnetomuutta/km/vuosi). Kuolemanriski  oli suurimmillaan  80 km/h nopeurajoitusaluei-. 
den taajamateillä  (2.5  kuollutta/lOO  miljoonaa ajoneuvokm).  On  kuitenkin pidettävä 
mielessä, ettA teiden standardi  ja liikenneympäristö  ovat erilaisia eri nopeusrajoituksilla. 

Taajamateiden  turvallisuus eri Ilikenneympäristöissä 

Henkilövahinko-onnettomuuksien 	onnettomuusaste 	on 	isoissa 	ja 	pienissä 
palvelukeskuskuksissa  lähes yhtä suuri. Onnettomuusttheys  on  sen  sijaan isoissa keskuk-
sissa noin nelinkertainen pieniin keskuksiin verrattuna  ja kuolemanriski  pienissä 
palvelukeskuksissa noin kaksinkertainen isoihin keskuksiin verrattuna. 

Palvelukeskusluokittain  suurin isojen keskusten teiden onnettomuusaste oli  E-luokan kun-
takeskuksissa  (38 hv-onnettomuutta/100  miljoonaa ajoneuvokm). Pienissä keskuksissa  F- 
luokan taajamatiet olivat hieman vaarallisimpia kuin  G-luokan tiet. 

Vaaralliset  lapikulkutiet  

Tien verkollisen  aseman mukaan taajamateiden korkein onnettomuusaste oli kaava-alueiden 
lilpikulku-  ja sisääntuloteillä  (33 hv-onnettomuutta/l0O  miljoonaa ajoneuvokm). Niin 
kaavoitettujen alueiden läpikulku-  ja sisääntuloteillä  kuin ohikulkuteilläkin onnetto-
muusaste oli suurimmillaan maankäytön ollessa palveluille  ja  hallinnolle tyypillistä 
maankäyuöä. Kaava-alueiden läpikulku-  ja sisääntuloteiden onnettomuusaste  oli palvelu- 
alueilla (ainakin tien toisella puolella palveluille tyypillistä maankäyttöä)  52 hv-onnetto-
mnutta/100  miljoonaa ajonevokm.  Jos  tien molemmilla puolilla oli palveluile  ja  hallinnolle 
tyypillistä maankäyttöä, onnettomuusaste oli niinkin suun kuin  66 hv-onnettomuuttallø0 

 miljoonaa ajoneuvokm. Keskimääräistä suurempi (yli  52)  palvelualueiden onnettomuusaste 
 oli  D-  ja  E-luokan palvelukeskuksissa, alemmissa tieluokissa,  50 km/h nopeusrajoi-

tusalueilla,  alle  3 000  ajoneuvon liikennemäan... ja  kaikilla muilla ajoradan leveyksillä 
paitsi  6.5  metriä  (1-ajorataiset  tiet). 

Myös onnettomuustiheys oli kaava-alueiden läpikulku-  ja sisääntuloteillä  palveluiden  ja 
 hallinnon alueilla suuri  (0.53 hv-onnettomuutta/kmlvuosi). Jos  tien molemmilla puolilla oli 

palveluille  ja  hallinnolle tyypillistä maankäyttöä, onnettomuustiheys oli vieläkin suurempi 
eli  0.66 hv-onnettomuutta/km/vuosi. Läpikulkuteiden palvelualueiden onnettomuusttheys 

 oli keskimaaraistä  suurempi (yli  0.53) D-  ja  E-luokan palvelukeskuksissa, yhdysteitä 
lukuunottamatta kaikissa muissa tieluokissa,  50 km/h nopeusrajoitusalueilla,  yli  3 000 

 ajoneuvon liikennemäärillä  ja ajoradan  leveyden ylittäessä  6.5  metriä  (1 -ajorataiset  tiet). 

Vaaralliset  ohikulkutiet 

Keskustojen ohikulkuteillä  oli verkollisen aseman mukaan arvioituna taajamateiden korkein 
onnettomuustiheys  (0.45  hv-onnettomuuttalkm/vuosi). Ohikulkuteillä  tapahtui palvelu- 
alueiden lisäksi myös teollisuus-  ja  asuntoalueilla paljon henkilövahinko-onnettomuuksia 
tiekilometriä kohti laskettuna. 
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Ohikulkuteillä  ainoastaan palvelualueiden varrella esiintyi taajamateiden keskimääräistä 
arvoa  (26)  enemmän henkilövahinko-onnettomuuksia liikennesuoritetta kohti. 

Ohikulkuteiden palvelualueiden onnettomuusaste oli huomattavasti keskimääräistä  (27) 
 suurempi  D-  ja  E-luokan palvelukeskuksissa, kantateilä, seudullisilla teillä  ja kokoojateillä, 

 50 km/h  ja  60 km/b nopeusrajoitusalueilla, 1 500 - 3 000  ajoneuvon liikennemäärillä  ja  ajo- 
radan  leveyden ylittäessä  7.5  metriä  (1-ajorataiset  tiet). 

Ohikulkuteiden palvelualueilla oli keskimääräistä  (0.57)  suurempi onnettomuustiheys  B-, 
E-  ja  F-luokan palvelukeskuksissa. Kantateillä  ja seudullisilla  teillä,  50 kmlh - 70 km/h 
nopeusrajoituksila,  yli  6 000  ajoneuvon liikennemäärillä  ja  yli  7  metrin levyisillä teillä 

 (1-ajorataiset  tiet). 

Muut luokat 

Nauha-asutuksen sisääntuloteillä onnettomuusaste  ja -ttheys  olivat hieman muita maankäyt-
tötyyppejä korkeammat teollisuusalueilla. 

Pienissä palvelukeskuksissa erityisesti valtateillä  ja  suurilla nopeuksilla  (100 km/h) onnet-
tomuusaste  oli isojen keskusten vastaavaa arvoa suurempi. 

Kuolemanriskit 

Kuolemanriski (kuolleet/liikennesuorite)  oli selvästi suurin ohikulkuteiden varrella olevilla 
palvelualueila  ja  pienissä palvelukeskuksissa. 

Taajamien suurin kuolleiden uheys (kuolleetitiepituus) oli ohikulkuteillä maankäytön 
tyypistä riippumatta. 

Onnettomuuskustannukset 

Taajamateillä  olivat onnettomuuksien keskimääräiset kustannukset  (224 000 
markkaa/onnettomuus)  pienemmät kuin taajamien ulkopuolisilla teillä  (260 000 
markkaa/onnettomuus).  Kuitenkin liikennesuoritetta kohti lasketut kustannukset olivat 
taajamissa  (20.9 penniä/ajoneuvokm)  suuremmat kuin taajamien ulkopuolella  (16.6 
penniälajoneuvokm).  Myös tiepituutta kohti lasketut onnettomuuskustannukset olivat 
taajamissa  (203 000 markkaa/km/vuosi)  huomattavasti suuremmat kuin  haja-asutusalueilla 

 (49 000 markkaa/km/vuosi). 

Taajainateillä  suurimmat kustannukset onnettomuutta kohti aiheutuvat jalankulkijonnetto-
muuksisista  (908 000 markkaa/onnettomuus), kohtaamisonnettomuuksista (668 000 
markkaa/onnettomuus)  ja polkupyöräonnettomuuksista  (502 000 markkaa/onnettomuus). 

Seudullisilla  teillä olivat kustannukset onnettomuutta  (265 000 markkaa/onnettomuus)  ja 
liikennesuoritetta  (27.3 penniälajoneuvokm)  kohti taajamateiden korkeimmat. Valtateillä 
olivat suurimmat kustannukset tiepituutta kohti  (468 000 markkaa/km/vuosi). 
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En tiepiireistä  Kymen  ja  Kuopion tiepiireissä olivat suurimmat kustannukset onnettomuutta 
 ja tiepituutta  kohti. Kymen tiepiirissä kustannukset onnettomuutta kohti olivat  360 000 

 markkaa  ja tiepituutta  kohti  343 000  markkaa/km/vuosi.  Kuopion tiepiinssä kustannukset 
onnettomuutta kohti olivat  257 000  markkaa  ja tiepituutta  kohti  299 000  
markkaa/km/vuosi.  

Keski-Pohjanmaan tieplirissa olivat suurimmat onnettomuuskustannukset ilikennesuoritetta 
kohti  (29.0 penniä/ajoneuvokm).  Seuraavaksi suurimmat kustannukset liikennesuoritetta 
kohti olivat Kymen tiepiirissä  (27.0  penniä/ajoneuvokm).  

Isoista palvelukeskuksista eniten kustannuksia onnettomuutta kohti aiheuttivat  C-  ja  F- 
luokan keskusten taajamatiet (noin  250 000 markkaa/onnettomuus).  Vastaavasti liiken-
nesuoritetta kohti laskettuna ainoastaan  D-  ja  E-luokkien kustannukset olivat yli  20 pen-
niä/ajoneuvokm  ja tiepituutta  kohti  B-luokan teiden kustannukset olivat selvästi suurimmat  
(421 000  markkaa/km/vuosi).  Pienissä keskuksissa  G-luokan taajamatien onnettomuus 
maksoi eniten eli  416 000 markkaa/onnettomuus. F-  ja  0-luokan teiden kustannukset olivat 
liikennesuoritetta (noin  30 penniä/ajoneuvokm)  ja tiepituutta  kohti (noin  100 000 
markkaa/km/vuosi)  suunnilleen yhtä suuret. 

Pienissä palvelukeskuksissa kustannukset onnettomuutta kohti olivat noin kaksinkertaiset 
isoihin keskuksiin verrattuna, mutta liikennesuoritetta  ja tiepituutta  kohti huomattavasti 
pienemmät kuin isoissa palvelukeskuksissa. 

Taajamatien verkollisen  aseman mukaan arvioituna ohikulkuteiden onnettomuudet olivat 
isojen keskusten teiden kalleimpia. Erityisen paljon ohikulkuteiden onneUomuudet maksoi-
vat palveluiden  ja  muun maankaytön alueilla  (336 000 markkaa/onnettomuus). Liiken-
nesuoritetta  kohti laskettuna läpikulkuteiden  ja  ohikulkuteiden onnettomuuskustannukset 
olivat suunnilleen yhtä suuret. Sekä läpikulku- että ohikulkuteillä palvelujen  ja  hallinnon 
alueiden teiden onneuomuudet maksoivat liikennesuoritetta kohti eniten (noin  27 pen-
nih/ajoneuvokm). Ohilculkuteiden  onnettomuuksien kustannukset olivat selvästi suurimmat 
tiekilometriä kohti laskettuna  (452 000 markkaa/km/vuosi).  Palvelujen  ja  hallinnon alueilla 
kustannukset tiepituutta kohti olivat ohikulkuteiden eri maankäyuötyyppien korkeimmat  
(573 000  markkaa/km/vuosi).  Nauha-asutuksen sisääntuloteillä onnettomuudet maksoivat 
isoissa keskuksissa vähiten niin onnettomuutta, liikennesuoritetta kuin tiepituuttakin kohti 
laskettuna. 
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Kaikki  onnettomuodet  taajamissa  1986-1990 
	 Kaikki onnettomuudet taajamien ulkopuolella  1986-1990  

Tolminnalllnen  luokka  

Vt 	Kt 	! St 	Ko 	! 	Yt 	! Yht. 
-------+-------+-------+------- 4 -------+-------+-------

!Onnettomuusluokka 	! 	I 

	

------- I 	! 	 I 
!Yksittäls 	I 	1192! 	232! 	475! 	668! 	894! 	3461! 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
Kääntyminen 	I 	790! 	242! 	448! 	403! 	522! 	2405! 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Ohitus 	! 	266! 	63! 	68! 	69! 	74! 	540! 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Risteäminen 	1243! 	418! 	817! 	744! 	845! 	4067! 

-------+-------+-------+ -------+------- -4  -------+------- 
Kohtaaminen 	I 	210! 	45! 	76! 	127! 	179! 	637! 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
IPeräänajo 	! 	869! 	166! 	247! 	231! 	301! 	1814! 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
IMopedi 	! 	93! 	53! 	151! 	176! 	223! 	696! 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
Polkupyörä 	238! 	113! 	257! 	369! 	445! 	1422! 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Jalankulkija 	! 	168! 	58! 	166! 	212! 	305! 	909! 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
lUirvi 	! 	175! 	22! 	30! 	39! 	25! 	291! 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
Peura 	I 	45! 	1! 	26! 	23! 	9! 	104! 

-------+-------+-------+ -------+-------+-------+------- 
!Muu eläin 	I 	78! 	16! 	27! 	35! 	22! 	178! 

-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Muu onnettomuus 	261! 	57! 	99! 	137! 	234! 	788! 

-------+ -------+-------+-------+ -------+-------+------- 
lYhteensä 	! 	5628! 	1486! 	2887! 	3233! 	4078! 	17312!  

Toiminnallinen luokka  

Vt 	! 	Kt 	! 	St 	! 	Ko 	! 	Yt 	Yht.! 
+ ------+------+ ------+-------#-------------+------

!Onnettomuusluokka 	! 	! 	! 	! 	! 	I 
! 	 ! 	! 	! 

!Yksittäis 	! 	45! 	5474! 	2122! 	2622! 	3122! 	4737! 18122! 
+ ------+ ------+------+ ------+------+------+------ 

Kääntyminen 	I 	.1 	1728! 	786! 	734! 	451! 	443! 	4142! 
+ ------+ ------+------+ ------+------+------ 4------ 

!Ohitus 	! 	17! 	1175! 	426! 	290! 	175! 	194! 	2277! 
+ ------+ ------+------+------+------+------ 1------- 

!Risteäminen 	! 	6! 	1368! 	662! 	872! 	616! 	910! 	4434! 
+------+ ------+------+------+------+------+------ 

IKohtaaminen 	I 	2! 	1393! 	439! 	588! 	662! 	1295! 	4379! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

IPeräänajo 	I 	29! 	1891! 	922! 	663! 	262! 	399! 	4166! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

!Mopedi 	! 	.1 	188! 	79! 	140! 	170! 	285! 	862! 
+------+------ -4 ------+------+------+------+------ 

Polkupyörä 	! 	.1 	374! 	177! 	281! 	242! 	311! 	1385! 
+ ------+------+------+------+------+------+------ 

!Jalankulkija 	I 	1! 	279! 	105! 	181! 	169! 	236! 	971! 
+ ------+------+ ------+------+------+------+------ 

!Hirvi 	! 	3! 	3531! 	1142! 	1150! 	894! 	990! 	7710! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

Peura 	! 	.1 	1069! 	438! 	582! 	506! 	545! 	3140! 
+ ------+ ------ + ------ + ------ +------ +------+------ 

!Muu eläin 	I 	1! 	398! 	141! 	167! 	111! 	127! 	945! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

!Muu onnettomuus 	! 	13! 	901! 	396! 	365! 	341! 	560! 2576! 
+------+------+ -------#------+------+------+------ 

lYhteensä 	I 	117! 	19769! 	7835! 	8635! 	7721! 11032! 55109! 

-C 

3 

2. 
a. 

C 
C  



Taajamateiden henkilövahinko-onnettomuudet  1986-1990 
	 Taajamateiden kuolemaan johtaneet onnettornuudet  1986-1990  

Toiminnallinen luokka 
---------------------------------------- 

Vt 	! 	Kt 	!  St 	Ko 	! Yt 	Yht. 
--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

!Onnettomuusluokka 	! 	! 

-------- 
!Yksittäis 	 ! 	335! 	60! 	119! 	184! 	246! 	944!  

--------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
Kääntyminen 	 ! 	198! 	60! 	83! 	76! 	98! 	515!  

--------+-------+-------+-------+---------------+------- 
!Ohitus 	 ! 	38! 	13! 	14! 	10! 	7! 	82!  

--------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Risteäminen 	 367! 	120! 	230! 	192! 	156! 	1065!  

--------+-------+-------+-------+-------+ -------+------- 
Kohtaaminen 	 ! 	96! 	24! 	32! 	49! 	52! 	253!  

--------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Peräänajo 	 ! 	147! 	29! 	50! 	28! 	41! 	295!  

--------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Hopedi 	 ! 	68! 	40! 	114! 	109! 	153! 	484!  

--------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
Polkupyörä 	 ! 	192! 	96! 	216! 	276! 	347! 	1127!  

-------- 4--------+-------+-------+-------+ -------+------- 
!Jalankulkija 	I 	153! 	53! 	147! 	192! 	252! 	797!  

--------+-------+-------+-------+-------+ -------+------- 
!Hirvi 	 ! 	19! 	2! 	3! 	5! 	3! 	32!  

--------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Peura 	 ! 	1! 	.! 	.! 	.! 	.! 	1!  

--------+-------+-------+-------+-------+ -------+------- 
!Muu eläin 	 I 	.1 	.! 	.! 	3! 	1! 	4!  

--------+-------+-------+-------+-------+ -------+------- 
!Muu onnettomuus 	! 	40! 	10! 	14! 	17! 	35! 	116!  

--------+-------+-------+-------+-------+ -------+------- 
!Yhteensä 	 ! 	1654! 	507! 	1022! 	1141! 	1391! 	5715!  

Toiminnallinen luokka 
!  

Vt 	! 	Kt 	!  St 	I 	Ko 	! Yt 	! Yht. 
+-------+-------+-------+ -------+-------+-------

!Onnettomuusluokka 	! 	! 	! 
! 	 ! 	 ! 	 ! 

!Yksittäis 	 ! 	18! 	2! 	5! 	13! 	7! 	45!  
+------- 4--------+-------+-------+-------+------- 

Kääntyminen 	 ! 	7! 	2! 	3! 	1! 	2! 	15!  
+-------+-------+-------+ -------+-------+ ------- 

!Ohitus 	 ! 	4! 	.! 	2! 	.1 	.1 	6!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!Rlsteämlnen 	 ! 	26! 	6! 	13! 	3! 	4! 	52! 
4--------+-------+-------+-------+-------+------- 

!Kohtaaxninen 	 ! 	25! 	4! 	2! 	6! 	1! 	38!  
+-------+-------+-------+------- 4--------+------- 

!Peräänajo 	 ! 	1! 	.! 	2! 	.! 	.! 	3!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!Mopedi 	 ! 	6! 	2! 	9! 	4! 	8! 	29!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

Polkupyörä 	 ! 	18! 	12! 	24! 	15! 	12! 	81!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!Jalankulkija 	! 	42! 	8! 	15! 	15! 	20! 	100!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

Nirvi 	 I 	1! 	.! 	.! 	.! 	.! 	1!  
+-------+-------+------- 4--------+-------+------- 

Muu onnettomuus 	! 	2! 	1! 	2! 	.! 	4! 	9!  
+-------+------- 1--------+-------+-------+------- 

Yhteensä 	 ! 	150! 	37! 	77! 	57! 	58! 	379!  
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Taajamateillä  kuolleet  1986-1990 
	

Taajamateillä  loukkaantuneet  1986-1990  

Toiminnallineri  luokka  

Vt 	Kt 	St 	! 	Ko 	Yt 	Yht. 
--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

!Qnnettomuusluokka 	! 	! 

	

-------- I 	 I 	 ! 

!Yksittäis 	I 	18! 	2! 	5! 	14! 	7! 	46!  
--------+-------+-------+-------+-------+ -------+------- 

Kääntyminen 	9! 	2! 	3! 	1! 	2! 	17!  
--------+-------+-------+-------+-------+ -------+------- 

!Ohitus 	I 	4! 	0! 	2! 	0! 	0! 	6!  
--------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!Iisteäminen 	29! 	9! 	18! 	3! 	4! 	63!  
--------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

Kohtaaminen 	I 	32! 	5! 	3! 	9! 	1! 	50!  
--------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!Peräänajo 	! 	1! 	0! 	2! 	0! 	0! 	3!  
--------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

IMopedi 	! 	7! 	2! 	9! 	4! 	9! 	31!  
--------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!Polkupyörä 	I 	18! 	12! 	24! 	15! 	12! 	81!  
--------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!Jalankulkija 	! 	42! 	8! 	15! 	15! 	20! 	100!  
--------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!Hirvi 	I 	1! 	0! 	0! 	0! 	0! 	1!  
--------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!Muu onnettomuus 	I 	2! 	1! 	2! 	0! 	4! 	9!  
--------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!Yhteensä 	! 	163! 	41! 	83! 	61! 	59! 	407!  

Toiminnallinen luokka  

Vt 	Kl 	! 	St 	!  Ko 	! Yt 	I  Yht. 
+------- -4--------+-------+-------+-------+-------

!Onnettomuusluokka 	I 	!  
I 	I 	I 	! 

lYksittäls 	I 	445! 	74! 	160! 	242! 	345! 	1266!  
+-------+-------+-------+ -------+-------+------- 

Kääntyminen 	I 	336! 	97! 	120! 	102! 	138! 	793!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

lOhitus 	! 	53! 	19! 	22! 	11! 	9! 	114!  
+-------+-------+-------+ -------+-------+------- 

IRisteäminen 	I 	569! 	180! 	337! 	276! 	213! 	1575!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

Kohtaaminen 	I 	194! 	39! 	68! 	93! 	81! 	475!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

IPeräänajo 	I 	211! 	39! 	79! 	35! 	50! 	414!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!Mopedi 	! 	68! 	43! 	109! 	114! 	151! 	485!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!P1kupyörä 	I 	185! 	87! 	202! 	272! 	345! 	1091!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

IJalankulkija 	I 	115! 	51! 	145! 	189! 	251! 	751!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

IHirvi 	! 	23! 	2! 	51 	6! 	3! 	39!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

Peura 	I 	1! 	.1 	.1 	.1 	.1 	1!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!Muu eläin 	 . 	 ! 	.  I 	 .  I 	3! 	1! 	4!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!MUu  onnettomuus 	I 	65! 	10! 	17! 	20! 	36! 	148!  
+-------+-------+-------+------- ^-------+------- 

lYhteensä 	! 	2265! 	641! 	1264! 	1363! 	1623! 	7156! 
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Taajamien ulkopuolisten teiden hv-onnettornuudet  1986-1990 
	

Taajamien ulkopuolisten teiden kj-onnettomuudot  1986-1990  

Toiminnallinen luokka  

Vt 	Kt 	St!  Ko 	Yt !Yht.! 
---------+------+------ +------+------+------+------+------ 

!Onnettomuusluokka 	! 	! 	! 	! 
---------! 

!Yksittäis 	! 	10! 	1683! 	689! 	889! 	1062! 	1421! 	5754!  
---------+------+------+------+------+------+------+------ 

Kääntyminen 	 . 	500! 	228! 	189! 	122! 	95! 	1134!  
---------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Ohitus 	! 	4! 	288! 	111! 	58! 	41! 	30! 	532!  
---------+------+------+------+------+------ ^------+------ 

!Risteämlnen 	1! 	487! 	248! 	317! 	194! 	236! 	1483!  
---------+------+------+------+------+------+------+------ 

Kohtaaminen 	1! 	740! 	211! 	276! 	244! 	380! 1852!  
---------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Peräänajo 	! 	5! 	411! 	210! 	152! 	63! 	91! 	932!  
---------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Mopedj 	! 	.! 	142! 	61! 	102! 	128! 	223! 	656!  
---------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Polkupyörä 	! 	.! 	321! 	151! 	243! 	195! 	247! 	1157!  
---------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Jalankulkija 	! 	1! 	248! 	88! 	165! 	144! 	207! 	853!  
---------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Hlrvl 	! 	1! 	435! 	115! 	97! 	67! 	61! 	776!  
---------+------+------+------+------+------+------+------

!Peura 	 .! 	8! 	7! 	12! 	6! 	5! 	38!  
---------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Muu eläin 	! 	.! 	21! 	9! 	11! 	10! 	11! 	62!  
---------+------+------+------+------+------+------+------ 

Muu onnettomuus 	! 	.1 	168! 	75! 	68! 	69! 	108! 	488!  
---------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Yhteensä 	! 	23! 	5452! 	2203! 	2579! 2345! 3115! 15717!  

Toiminnallinen luokka  

Vt 	! 	Kt 	! 	St 	! 	Ko 	! 	Yt 	Yht.! 
+------+------+------+------+ ------+------+------ 

!Onnettomuusluokka 	! 	! 	! 	I 
I 	I 	! 

!Yksittäls 	! 	.1 	114! 	49! 	57! 	66! 	90! 	376!  
+ ------+ ------+ ------+------+ ------+------+------ 

Kääntyminen 	! 	.1 	19! 	13! 	8! 	2! 	3! 	45!  
+------+ ------+------+------+------ ^ ------ +------ 

!Ohitus 	.1 	36! 	16! 	5! 	7! 	2! 	66!  
+------+------+------+------+ ------+------ +------ 

!Risteämlnen 	I 	.1 	30! 	12! 	20! 	9! 	5! 	76!  
+------+------+------+------+------+------+------ 

IKohtaaminen 	I 	 .! 	252! 	60! 	61! 	32! 	23! 	428!  
+------+------+------+------+------+------+------ 

!Peräänajo 	! 	1! 	11! 	4! 	2! 	1! 	 .! 	19!  
+------+------+------+------+------+------+------ 

!Mopedi 	.! 	19! 	7! 	7! 	14! 	8! 	55!  
+------+------+------+------+ ------+------+------ 

Polkupyörä 	I 	 .! 	60! 	18! 	35! 	19! 	24! 	156!  
+------+------+------+------+ ------+------+------ 

!Jalankulkija 	I 	1! 	93! 	29! 	37! 	24! 	27! 	211! 
4------+------+------+------+ ------ 4------ 4------ 

!Hirvi 	 ! 	1! 	12! 	3! 	5! 	1! 	.1 	22! 
4-------+------+------+------+------+------ 4------- 

Peura 	 I 	.1 	2! 	.1 	1! 	1! 	.1 	4!  
+------+------+------+------+ ------+------ +------ 

!Muu eläin 	! 	.  I 	2! 	1! 	! 	. ! 	. ! 	3!  
+------+------+------+------+------ i------- 

Muu onnettomuus 	 .! 	12! 	6! 	4! 	7! 	16! 	45! 
4------+ ------+------+------+------+------ 4------ 

Yhteensä 	! 	3! 	662! 	218! 	242! 	183! 	198! 	1506! 
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Taajamien ulkopuolisilla teillä kuolleet  1986-1990 
	

Taajamien ulkopuolisilla teillä loukkaantuneet  1986-1990  

Toiminnallinen luokka  

Vt !  Kt I St !  Ko 	Yt 	Yht.! 
--------+------+------+------+------+------ -I- ------+------

Onnettomuusluokka 	! 	I 	I 
-------- 

!Yksittäls 	.! 	121! 	52! 	60! 	69! 	98! 	400! 
--------+------+------+------+------+------+------+------ 

Kääntyminen 	.1 	21! 	16! 	10! 	2! 	4! 	53! 
--------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Ohitus 	.1 	46! 	21! 	7! 	8! 	3! 	85! 
--------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Risteäminen 	.1 	34! 	14! 	23! 	9! 	5! 	85! 
--------+------+------+------+------+------+------+------ 

Kohtaaminen 	! 	.! 	335! 	81! 	78! 	41! 	29! 	564! 
--------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Peräänajo 	I 	1! 	11! 	4! 	2! 	2! 	.1 	20! 
--------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Mopedi 	! 	.! 	19! 	7! 	7! 	14! 	8! 	55! 
--------+------+------+------+------+------+------+------ 

Polkupyörä 	! 	.! 	60! 	18! 	35! 	19! 	24! 	156! 
--------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Jalankulklja 	! 	1! 	93! 	29! 	37! 	25! 	27! 	212! 
--------+------+------ 4-------+------+------+------+------ 

!Flirvi 	I 	1! 	14! 	3! 	5! 	1! 	.! 	24! 
--------+------+------+------+------+------+------+------ 

Peura 	! 	.1 	2! 	.! 	1! 	1! 	.1 	4! 
--------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Muu eläin 	I 	.1 	2! 	2! 	.1 	.! 	.! 	4! 
--------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Muu onnettomuus 	I 	.! 	13! 	6! 	4! 	8! 	16! 	47! 
--------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Yhteensä 	I 	3! 	771! 	253! 	269! 	199! 	214! 	1709!  

Toiminnallinen luokka  

Vt 	! 	Kt 	I 	St 	! 	Ko 	I 	Yt 	Yht.! 
+------+------+------+------+------+------+------

!Onnettomuusluokka 	I 	! 	I 	! 	! 	! 

!Yksittäis 	10! 	2257! 	913! 	1187! 	1466! 	1918! 	7751! 
+------+------+------+------+ ------+------+------ 

Kääntyminen 	! 	.1 	868! 	384! 	273! 	174! 	150! 	1849! 
+------+------+ ------+------+------ 4-------+ ------ 

!Ohitus 	! 	8! 	528! 	201! 	123! 	73! 	51! 	984! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

Risteäminen 	I 	1! 	819! 	425! 	520! 	342! 	354! 	2461! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

Kohtaaminen 	! 	4! 	1418! 	384! 	509! 	442! 	680! 	3437! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

!Peräänajo 	! 	6! 	637! 	305! 	211! 	88! 	127! 	1374! 
+------+------+------+ ------+ ------+------+------ 

IMopedi 	I 	.1 	133! 	55! 	104! 	125! 	239! 	656! 
+------+------+ ------+ ------+ ------+------+------ 

Polkupyörä 	! 	.1 	291! 	140! 	219! 	189! 	236! 	1075! 
+------+------+------+------+ ------+------+------ 

!Jalankulkija 	I 	0! 	173! 	67! 	141! 	127! 	199! 	707! 
+------+------+------+------+------+------ 4------- 

!Hirvi 	I 	0! 	585! 	158! 	136! 	91! 	75! 	1045! 
+ ------+------+------+------+------+------+------ 

!Peura 	I 	.1 	8! 	12! 	13! 	5! 	6! 	44! 
+------+ ------+------+------+------+------+------ 

!Muu eläin 	I 	.1 	24! 	11! 	15! 	21! 	12! 	83! 
+------+ ------+------+------+------+------+------ 

Muu onnettomuus 	! 	.1 	242! 	107! 	101! 	97! 	1271 	674! 
+------+------+ ------+------+------+------+------ 

Yhteensä 	I 	29! 	7983! 	3162! 	3552! 	3240! 	4174! 	22140!  
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Taajamateiden henkilävahinko -onnettomuudet  1986-1990 
	

Taajamateillä kuolleet  1986-1990  

Toiminnallinen luokka 
--------------------------------------------- 

Vt 	Kt 	! 	St 	! 	Ko 	Yt 	Yhteensä! 
-------+--------+--------+-------- +--------+--------+-------- 

!Tiepiiri 	! 	 I  

Uusimaa 	! 	5! 	.! 	143! 	107! 	98! 	353!  
-------+--------+-------- 1•--------+-------- 1---------+-------- 

Turku 	314! 	85! 	194! 	257! 	255! 	1105!  
-------+ --------+--------+--------+--------+--------+-------- 

I-lame 	 I 	237! 	42! 	158! 	195! 	198! 	830!  
-------+--------+--------+-------- +--------+--------+-------- 

Kymi 	I 	236! 	11! 	27! 	88! 	86! 	448!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Mikkeli 	I 	116! 	9! 	58! 	17! 	75! 	275!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

!Pohjois -Karjala  I 	30! 	45! 	60! 	28! 	75! 	238!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

!Kuopio 	! 	89! 	29! 	34! 	28! 	97! 	277!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

IKeski -Suomi 	! 	54! 	12! 	46! 	52! 	103! 	267!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

!Vaasa 	! 	118! 	110! 	143! 	175! 	129! 	675!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

IKeskl -Pohjanmaa ! 	59! 	79! 	45! 	51! 	92! 	326!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

lOulu 	234! 	10! 	69! 	76! 	120! 	509!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

IKainuu 	! 	23! 	34! 	24! 	43! 	13! 	137!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

!Lappi 	I 	139! 	41! 	21! 	24! 	50! 	275!  
-------+--------+--------+--------+-------- +--------+-------- 

!Yhteensä 	I 	1654! 	507! 	1022! 	1141! 	1391! 	5715!  

Toiminnallinen luokka  

Vt 	! 	Nt 	St 	I 	Ko 	! 	Yt 	Yhteensä! 
+--------+--------+--------+--------+--------+ --------

!Tlepiiri 	! 	I 	 I 	 I 	 I 
! 	! 	!  

Uusimaa 	! 	0! 	.1 	4! 	10! 	2! 	16!  
+--------+-------- + --------+ --------+--------+-------- 

!Turku 	! 	25! 	8! 	22! 	8! 	9! 	72!  
+--------+--------+--------+--------+-------- ^-------- 

IHäme 	 I 	30! 	4! 	11! 	14! 	7! 	66!  
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Kymi 	! 	32! 	0! 	5! 	11! 	12! 	60!  
+--------+--------+ -------- +--------+--------+-------- 

Mikkeli 	I 	6! 	0! 	4! 	1! 	5! 	16!  
+--------+--------+-------- + --------+--------+-------- 

pohjois- Karjala 	3! 	2! 	7! 	1! 	0! 	13!  
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Kuopio 	! 	16! 	4! 	3! 	0! 	6! 	29!  
+--------+--------+ --------+-------- + --------+-------- 

Keski - Suomi 	! 	6! 	1! 	3! 	3! 	4! 	17!  
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

IVaasa 	! 	6! 	14! 	15! 	7! 	2! 	44!  
+--------+--------+--------+--------+ --------+-------- 

!Keski -Pohjanmaa 	! 	4! 	4! 	3! 	2! 	6! 	19!  
+--------+--------+--------+--------+-------- + -------- 

lOulu 	I 	21! 	1! 	6! 	3! 	4! 	35!  
+--------+--------+--------+ --------+--------+-------- 

IKainuu 	! 	4! 	0! 	0! 	1! 	0! 	5!  
+--------+--------+--------+--------+--------+ -------- 

!Lappi 	I 	lO! 	3! 	0! 	0! 	2! 	15!  
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

!Yhteensä 	I 	163! 	41! 	83! 	61! 	59! 	407! 



-k 

Taajarnateideri  pituus  1992  (kilometriä) 	 Taajamateiden lilkennesuorite (miljoonaa ajoneuvokm/vuosi) 

Toiminnallinen luokka 
--------------------------------------------- 

Vt 	I 	Kt 	! 	St 	I 	Ko 	! 	Yt 	!Yhteensä! 
-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------

!Tiepliri. 	 ! 	! 	! 	 I  

	

-------! 	I 	 I  
Uusimaa 	 ! 	2.6! 	1.0! 	40.3! 	76.8! 	112.1! 	232.8!  

-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
Turku 	 I 	123.5! 	28.9! 	90.2' 	240.8! 	335.0! 	818.3!  

-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
Häme 	 I 	103.9! 	24.8! 	96.5! 	158.0! 	203.6! 	586.8!  

-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
Kymi 	 I 	99.3! 	7.2! 	18.9! 	82.6! 	128.6! 	336.6!  

-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
Mikkeli 	 I 	50.0! 	9.8! 	34.2! 	37.2! 	126.9! 	258.1!  

-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

	

Pohjois-Karjala  I 	10.7! 	23.3! 	40.0! 	39.4! 	73.1! 	186.6!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Kuopio 	 I 	41.3! 	16.4! 	32.3! 	28.0! 	77.6! 	195.7!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Keski -Suomi 	! 	21.8! 	5.4! 	29.5! 	32.9! 	67.6! 	157.1!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Vaasa 	 ! 	52.7! 	38.7! 	141.6! 	171.5! 	229.7! 	634.2!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

	

!Keski-Pohjanrnaa  I 	26.8! 	37.9! 	31.0! 	47.2! 	112.4! 	255.3!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

!Oulu 	 1 	97.9! 	18.6! 	56.6! 	85.9! 	182.3! 	441.3!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Kainuu 	 ! 	30.1! 	17.0! 	22.3! 	29.3! 	60.6! 	159.4!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Lappi 	 I 	73.8! 	38.6! 	22.5! 	29.7! 	77.7! 	242.3!  
-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Yhteensä 	 I 	734.2! 	267.6! 	656.0! 1059.2! 1787.3! 4504.3!  

Toiminnallinen luokka  

Vt 	! 	Kt 	! 	St 	Ko 	Yt 	Yhteensä! 
+--------+--------+--------+--------+--------+--------

!Tiepiiri 	 I 	 I 	 I  
! 	! 	 ! 	 I  

Uusimaa 	 I 	5.9! 	1.2! 	85.9! 	76.5! 	85.4! 	254.9!  
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

ITurku 	 I 	296.1! 	83.3! 	106.1! 	133.3! 	148.2! 	767.0!  
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

!Häme 	 I 	354.6! 	55.0! 	124.6! 	158.6! 	113.5! 	896.3!  
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

IKymi 	 ! 	269.4! 	7.8! 	19.3! 	65.4! 	65.2! 	427.0!  
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

!Mikkeli 	 I 	142.1! 	6.0! 	25.5! 	9.4! 	45.2! 	228.2!  
+--------+--------+--------4 --------+--------+-------- 

Ipohjois-Karjala 	! 	33.7! 	26.3! 	26.8! 	12.6! 	36.5! 	136.1!  
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

IKuoplo 	 ! 	160.6! 	24.0! 	23.5! 	13.9! 	42.0! 	264.0!  
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

IKeski -Suomi 	I 	67.3! 	3.2! 	17.4! 	18.9! 	45.7! 	152.5!  
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

!VaaSa 	 I 	71.2! 	64.9! 	110.5! 	90.8! 	80.8! 	418.2!  
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

!Keski-Pohjarunaa 	1 	29.4! 	38.7! 	21.3! 	23.1! 	40.4! 	153.0!  
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

lOulu 	 I 	236.0! 	8.7! 	54.3! 	64.9! 	80.7! 	444.6!  
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

!Kainuu 	 I 	35.6! 	23.1! 	16.0! 	20.7! 	12.0! 	107.5!  
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

ILappi 	 1 	100.5! 	34.3! 	14.4! 	16.5! 	33.7! 	199.4!  
+--------+--------+--------+--------+----------------- 

Yhteensä 	 I 	1802.5! 	376.5! 	645.6! 	704.8! 	829.4! 	4358.8! 
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Taajamien ulkopuolisten teiden  hv-onnettomuudet  1986-1990 
	

Taajamien ulkopuolisilla teillä kuolleet  1986-1990 

Toiminnallinen luokka  
------------------------------------------------ 

Vt 	Kt 	St 	! 	Ko 	Yt 	Yht. 
-----+-------+-------+-------+-------+-------+------- 1--------

!Tiepiiri 	! 	! 	! 

	

-----! 	! 	! 	! 	!  
!Uusimaa 	! 	. 	747! 	736! 	747! 	367! 	625! 	3222! 

-----+ -------+-------+ -------+-------+ -------+-------+------- 
Turku 	! 	. ! 	893! 	217! 	492! 	487! 	553! 	2642! 

-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Häme 	! 	14! 	771! 	227! 	252! 	281! 	317! 	1862! 

-----+-------+-------+-------+-------+ -------+-------+------- 
Kymi 	! 	. ! 	442! 	56! 	57! 	170! 	162! 	887! 

-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Mlkkeli 	! 	.! 	278! 	128! 	122! 	107! 	179! 	814! 

-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Pohjois-Karjala! 	 .! 	215! 	87! 	101! 	69! 	166! 	638! 

-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Kuopio 	9! 	274! 	77! 	111! 	133! 	155! 	759! 

----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Keski -Suomi. 	I 	. ! 	475! 	100! 	157! 	164! 	211! 	1107! 

----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Vaasa 	! 	.! 	374! 	243! 	279! 	195! 	276! 	1367! 

----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Keski-Pohjarmaa! 	.! 	129! 	140! 	100! 	77! 	123! 	569! 

----+-------+-------+-------+-------+ -------+-------+------- 
!Oulu 	I 	. I 	324! 	44! 	66! 	69! 	123! 	626! 

----+-------+-------+-------+-------+ -------+-------+------- 
!Kainuu 	I 	.1 	111! 	26! 	39! 	86! 	67! 	329! 

----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Lappi 	I 	.! 	419! 	122! 	56! 	140! 	158! 	895! 

----+-------+-------+-------+-------+ -------+-------+------- 
!Yhteensä 	I 	23! 	5452! 	2203! 	2579! 	2345! 	3115! 	15717!  

Toiminnallineri  luokka  

Vt 	Kt 	! 	St 	! 	Ko 	I 	Yt 	! 	Yht. I 
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

!Tiepiiri 	I 	I 	I 	I 

	

I 	I 	I 	I 	I  
Uusimaa 	1 	.1 	88! 	64! 	52! 	26! 	44! 	274! 

+-------+-------+-------+-------+-------+ -------+------- 
!Turku 	I 	.1 	101! 	18! 	38! 	33! 	25! 	215! 

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Häme 	! 	2! 	121! 	25! 	40! 	23! 	14! 	225! 

+-------+-------+-------+ -------+-------+-------+------- 
Kymi 	I 	.1 	82! 	13! 	5! 	19! 	13! 	132! 

+------- 4--------+-------+-------+-------+ -------+------- 
Mikkeli 	I 	47! 	26! 	201 	14! 	22! 	129! 

4--------+ -------+-------+ -------+-------+-------+------- 

	

IPohjois-Karjala! 	.1 	32! 	2! 	111 	7! 	8! 	60! 
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

IKuopio 	I 	1! 	51! 	10! 	10! 	10! 	12! 	94! 
+-------+ -------+-------+-------+-------+-------+------- 

Keski -Suomi 	I 	.1 	62! 	10! 	20! 	7! 	14! 	113! 
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

Vaasa 	I 	.! 	56! 	30! 	35! 	22! 	18! 	161! 
+-------+-------+------- -f -------+-------+ -------+------- 

	

IKeski -Pohjanmaa! 	.1 	14! 	21! 	17! 	8! 	11! 	71! 
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

Oulu 	! 	.! 	42! 	6! 	7! 	8! 	13! 	76! 
+-------+-------+-------+ -------+-------+-------+------- 

Ixainuu 	I 	.1 	131 	6! 	7! 	8! 	2! 	36! 
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

Lappi 	! 	.! 	62! 	221 	7! 	14! 	18! 	123! 
+-------+-------+-------+-------+-------+ -------+------- 

!Yhteensä 	I 	3! 	771! 	253! 	269! 	199! 	214! 	1709! 
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Taajamien ulkopuolisten teiden pituus  1992  (kilometriä) 

Toiminnallinen luokka  

Vt 	! 	Kt 	! 	St 	! 	Ko 	Yt 	!Yhteensä' 
------+--------+--------+--------+--------+--------+--------

!Tiepiiri 	! 	!  

	

I 	! 	I  
!Uusimaa 	! 	380.6! 	338.2! 	649.2! 	797.9! 2549.2! 4715.1! 

------+--------+--------+--------+--------+--------+----- 
!Turku 	682.5! 	199.3! 	884.3! 1769.6! 5265.5! 8801.2! 

------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
!Häme 	I 	624.9! 	279.1! 	518.8! 1133.2! 3631.8! 6187.9! 

------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
!Kymi 	! 	436.6! 	121.6! 	184.1! 	770.7! 	2264.5! 3777.5! 

------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
IMikkeli 	! 	498.7! 	269.2! 	507.6! 	854.5! 3193.8! 5323.8! 

------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
pohjois-Karjala  1 	355.2! 	292.5! 	412.4! 	911.1! 2948.1! 4919.4! 

------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
!Kuopio 	! 	380.0! 	326.2! 	537.8! 1010.1! 3351.6! 	5605.8! 

------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
!Keski-Suomi 	I 	535.3! 	224.6! 	544.3! 	898.6! 2697.3! 4900.1! 

------+--------+--------+--------+-------- 4---------+-------- 
Vaasa 	! 	477.4! 	275.9! 	969.6! 1097.6! 3943.5! 6764.0! 

------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
IKeski -Pohjanmaa ! 	217.2! 	325.7! 	462.5! 	547.3! 1887.9! 3440.7! 

------+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
!Oulu 	! 	636.3! 	265.6! 	422.0! 	957.0! 2774.0! 5054.9! 

+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Kainuu 	I 	334.2! 	207.8! 	416.2! 1018.5! 2617.2! 4594.0! 

------+--------+--------4---------+--------+--------+-------- 
!Lappi 	I 1164.0! 	645.2! 	756.8! 	1924.2! 	3552.1! 	8042.3! 

__-+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
!Yhteensä 	I 6723.2! 3771.1! 7265.7! 13690.5! 40676.4! 72126.9!  

Taajamien ulkopuolisten teiden liikennesuorite (miljoonaa ajonkm/vuosi) 

Toiminnallinen luokka  

Vt 	! 	Kt 	I 	St 	I 	Ko 	I 	Yt 	lYhteensä! 
+--------+-------- 4---------+--------+--------+--------

Tiepiiri 	! 	I 	I 	I 	I 	I 
I 	I 	! 	I 	I  

Uusimaa 	I 1819.0! 	1007.7! 	816.4! 	368.5! 	697.9! 4709.4! 
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Turku 	I 	1129.1! 	247.6! 	594.8! 	424.1! 	435.2! 	2830.7! 
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Häme 	I 1288.2! 	328.0! 	289.0! 	318.1! 	279.3! 2502.6! 
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Kymi 	I 	655.7! 	76.6! 	81.7! 	152.0! 	158.3! 	1124.3! 
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Mikkeli 	I 	558.2! 	163.9! 	136.3! 	108.0! 	169.7! 1136.1! 
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Pohjois-Karjala  I 	321.8! 	142.7! 	132.7! 	109.0! 	169.4! 	875.5! 
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Kuopio 	I 	512.9! 	152.7! 	158.6! 	152.3! 	189.6! 1166.2! 
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

'Keski -Suomi 	I 	707.2! 	122.8! 	177.5! 	182.8! 	202.5! 1392.7! 
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Vaasa 	I 	517.1! 	293.4! 	398.8! 	222.8! 	306.5! 1738.6! 
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Keski-Pohjanmaa  I 	176.7! 	180.6! 	125.4! 	83.3! 	133.7! 	699.8! 
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Oulu 	I 	637.7! 	89.3! 	115.8! 	132.6! 	188.8! 	1164.2! 
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Kainuu 	I 	196.3! 	57.2! 	52.7! 	99.5! 	90.5! 	496.3! 
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Lappi 	1 	613.5! 	217.3! 	125.2! 	240.6! 	222.7! 1419.2! 
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

Yhteensä 	I 9133.4! 3079.7! 3204.9! 2593.6! 3244.0! 21255.6! 
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Taajamatejden henkilövahlnko -onnettomuudet  1986-1990 	 Taajamateillä  kuolleet  1986-1990  

Toiminnallinen luokka 
 --------------------------------------------- 

Vt 	! 	Kt 	! 	St 	! 	1(0 	Yt 	!Yhteensä!  
-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------

!Nopeusrajoitus  ! 	 ! 	I  

	

----- I 	! 
80  yleis 	! 	 •l 	 .1 	82! 	116! 	85! 	283! 

-----+--------+--------+-------- 1---------+--------+-------- 
130 	! 	.1 	 .! 	1! 	.1 	.1 	1! 

-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
40 	I 	 .! 	 .! 	.1 	9! 	7! 	16!  

-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
50 	126! 	89! 	428! 	682! 	1098! 	2423! 

-----+--------+--------+--------+ --------+--------+-------- 
!60 	I 	385! 	156! 	330! 	300! 	200! 	1371! 

-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
170 	! 	120! 	10! 	1! 	4! 	.! 	135! 

-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
180 	! 	685! 	208! 	159! 	28! 	1! 	1081! 

-----+--------+--------+--------+--------+ --------+-------- 
100 	 I 	312! 	42! 	21! 	2! 	.1 	377! 

-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
1120 	! 	26! 	2! 	.1 	.! 	.1 	28! 

-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
!Yhteensä 	! 	1654! 	507! 	1022! 	1141! 	1391! 	5715! 

Toiminnallinen luokka 	I 

	

I 	Vt 	I 	Kt 	! 	St 	! 	Ko 	I 	Yt 	Yhteensä!  
+--------+-------- 4--------+--------+--------+-------- 

	

!Nopeusrajoitus  I 	 I 	 I 	 ! 	 ! 	 ! 

	

I 	 I 	 ! 	 ! 
180  yleis 	I 	.1 	.! 	10! 	7! 	5! 	22! 

4 --------+--------+-------- 4--------+--------+-------- 
130 	 I 	.! 	.1 	0! 	.1 	.1 	0! 

+--------+--------+-------- 4 --------+--------+-------- 
40 	 I 	.1 	.1 	.1 	1! 	3! 	4! 

+ -------- -4---------+--------+--------+--------+-------- 
ISO 	 I 	2! 	2! 	27! 	27! 	42! 	100! 

+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
160 	 I 	28! 	12! 	20! 	20! 	9! 	89! 

+--------+--------+--------+-------- 4--------+-------- 
170 	 I 	6! 	0! 	0! 	1! 	.1 	7! 

+ --------+--------+--------+-------- 4-------- 4-------- 
180 	 I 	77! 	22! 	22! 	3! 	0! 	124! 

+ --------+--------+--------+-------- i---------+-------- 
1100 	 I 	48! 	5! 	4! 	2! 	.I 	59!  

+ --------+--------+-------- ^--------+--------+-------- 
1120 	 ! 	2! 	0! 	.1 	.1 	.1 	2! 

+--------+--------+-------- 4--------+--------+-------- 
!Yhteensä 	! 	163! 	41! 	83! 	61! 	59! 	407! 
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Taajamateiden  pituus  1992 (kilometria) 
	 Taajarnatelden liikennesuorite (miljoonaa ajoaeuvokm/vuosi) 

Toiminnallinen luokka 
--------------------------------------------- 

Vt 	! 	Kt 	St 	Ko 	I 	Yt 	Yhteensä! 
---- ^--------+--------+--------+--------+--------+ --------

!Nopeusrajoitus 	! 

	

---- I 	 ! 	 !  
180  yleis 	.1 	0.1! 	120.6! 	265.2! 	335.0! 	720.9! 

----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
130 	 0.2! 	1 	 0.1! 	•1 	 0.8! 	1.1!  

----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
40 	 I 	.1 	 .! 	.1 	3.6! 	8.2! 	11.8!  

----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
50 	 ! 	25.4! 	23.3! 	160.5! 	406.1! 	1102.8! 	1718.1!  

----+--------+--------+--------+ --------+--------+ -------- 
!60 	 ! 	106.2! 	71.0! 	207.5! 	338.2! 	339.7! 	1062.6!  

+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
70 	! 	27.9! 	1.9! 	0.7! 	5.1! 	0.3! 	36.0! 

----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
180 	! 	347.8! 	127.6! 	143.8! 	38.1! 	0.4! 	657.7!  

----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
1100 	 I 	217.8! 	42.9! 	22.8! 	2.7! 	.1 	286.3!  

----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
1120 	 I 	9.0! 	0.8! 	.1 	.1 	.1 	9.8!  

----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
Yhteensä 	! 	734.2! 	267.6! 	656.0! 	1059.2! 	1787.3! 	4504.3!  

Toiminnallinen luokka  

Vt 	! 	Kt 	I 	St 	! 	Ko 	I 	Yt 	Yhteensä! 
+--------+ --------+--------+-----------------+-------- 

	

INopeusrajoitus  I 	! 	I 	I 

	

I 	 !  
80  yleis 	I 	.1 	0.5! 	81.6! 	122.4! 	73.7! 	278.2!  

+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
30 	 I 	0.0! 	.1 	0.5! 	.1 	0.4! 	0.8!  

+--------+ --------+--------+--------+--------+-------- 
140 	 I 	.1 	.1 	.1 	2.1! 	3.9! 	6.0!  

+ --------+--------+--------+--------+--------+-------- 
150 	 I 	66.0! 	42.5! 	172.8! 	287.2! 	582.0! 	1150.5!  

+--------+ --------+--------+--------+--------+-------- 
160 	 I 	253.3! 	94.2! 	234.8! 	258.5! 	168.2! 	1009.1!  

+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
170 	 I 	167.7! 	8.9! 	3.0! 	5.5! 	0.1! 	185.2!  

+--------+ --------+--------+--------+--------+-------- 
ISO 	 I 	729.0! 	176.3! 	138.6! 	28.3! 	1.1! 	1073.5!  

+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
100 	 I 	534.1! 	50.9! 	14.3! 	0.9! 	.1 	600.2!  

+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
120 	I 	52.2! 	3.1! 	.1 	.1 	.1 	55.4! 

+--------+ --------+-------- 4---------+--------+-------- 
!Yhteensä 	! 	1802.5! 	376.5! 	645.6! 	704.8! 	829.4! 	4358.8! 
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Taajamien ulkopuolisten teiden hv-onnettomuudet  1986-1990 
	

Taajamien ulkopuolisilla teillä kuolleet  1986-1990  

Toiminnallinen luokka 
------------------------------------------------ 

Vt 	Kt 	! 	St 	Ko 	! 	Yt 	Yht. 
-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

!Nopeusrajoltus ! 	I  

	

! 	 !  

180  yleis 	! 	23! 	3! 	1! 	704! 	1552! 	2058! 	4341!  
-----+-------+-------+ -------+-------+ -------+-------+------- 

30 	I 	.1 	.1 	! 	1! 	 .! 	1! 	2!  
-----+-------+-------+ -------+-------+-------+-------+------- 

140 	! 	.1 	.! 	.! 	1! 	.! 	17! 	18!  
-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

150 	! 	.1 	10! 	31! 	65! 	131! 	393! 	630!  
-----+-------+-------+ -------+-------+-------+-------+------- 

160 	! 	.! 	185! 	130! 	369! 	385! 	588! 	1657!  
-----+-------+-------+-------+-------+ -------+-------+------- 

!70 	! 	.! 	36! 	114! 	84! 	44! 	48! 	326!  
-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!80 	! 	.! 	1479! 	683! 	730! 	137! 	9! 	3038!  
-----+-------+-------+-------+-------+ -------+-------+------- 

!100 	I 	.! 	3484! 	1241! 	625! 	96! 	1! 	5447!  
-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

1120 	I 	.1 	255! 	3! 	.1 	.1 	.1 	258!  
-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

!Yhteensä 	I 	23! 	5452! 	2203! 	2579! 	2345! 	3115! 	15717!  

Toiminnallinen luokka  

Vt 	! 	Kt 	I 	St 	I 	Ko 	I 	Yt 	! Yht. 
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

!Nopeusrajoitus  I 	I 	! 	I 	I 

	

I 	! 	I 
!80  yleis 	! 	3! 	1! 	0! 	85! 	145! 	147! 	381!  

+-------+-------+------- 4-  -------+-------+-------+------- 
30 	I 	.1 	.1 	0! 	.1 	0! 	0!  

+-------+-------+-------+-------+-------+ -------+------- 
40 	I 	.1 	.1 	.! 	0! 	.1 	2! 	2!  

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
150 	I 	.1 	1! 	1! 	3! 	5! 	23! 	33!  

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
160 	I 	.1 	23! 	6! 	26! 	27! 	40! 	122!  

+-------+-------+-------+-------+------- 4- -------+------- 
170 	I 	.1 	2! 	1! 	2! 	3! 	2! 	10!  

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
180 	I 	.1 	208! 	78! 	89! 	6! 	0! 	381!  

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
1100 	! 	.1 	515! 	166! 	64! 	13! 	0! 	758!  

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
1120 	I 	.1 	21! 	1! 	.1 	.1 	.1 	22!  

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
Yhteensä 	! 	3! 	771! 	253! 	269! 	199! 	214! 	1709! 

—1 

m  

-;  

w 
C 
C 

I 
I 

—s 
1,) 

 Ca3 



Taajamien ulkopuolisten teiden pituus  1992  (kilometriä) 
	

Taajamien ulkopuolisten teiden liikennesuorite (miljoonaa ajonkm/vuosl) 

Toiminnalllnen  luokka 
--------------------------------------------- 

Vt 	I 	Kt 	St 	! 	Ko 	! 	Yt 	Yhteensä! 
----+--------+--------+--------+--------+--------+--------

!Nopeusrajoitus  I  

	

---- I 	!  
180  yleis 	I 	12.2! 	13.3! 	3351.2! 	11039.7! 	37472.6! 	51889.1!  

----+--------+--------+--------+ --------+--------+ -------- 
!20 	I 	.1 	.1 	.1 	.! 	0.2! 	0.2!  

----+--------+--------+--------+--------+--------+ -------- 
130 	I 	.1 	.1 	1.4! 	0.6! 	5.3! 	7.3'  

----+--------+--------+--------+--------+--------+ -------- 
40 	I 	0.2! 	.1 	0.5! 	2.4! 	30.7! 	33.8!  

----+--------+--------+-----------------+ --------+-------- 
50 	! 	3.2! 	3.7! 	57.9! 	260.5! 	1202.2! 	1527.5!  

----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
60 	68.5! 	46.6! 	302.5! 	765.9! 	1827.1! 	3010.7!  

----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
170 	I 	6.6! 	12.6! 	15.7! 	39.1! 	29.1! 	102.5!  

----+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
!80 	I 	1164.5! 	734.2! 	1153.5! 	435.4! 	53.8! 	3541.4!  

----+--------+--------+--------+--------+ --------+ -------- 
1100 	I 	5355.3! 	2960.2! 	2382.9! 	1146.9! 	55.4! 	11900.7!  

----+--------+--------+--------+--------+-------- -f  -------- 

120 	112.6! 	1.1! 	.1 	.1 	.1 	113.6!  
----+--------+--------+--------+--------+--------+ -------- 

Yhteensä 	! 	6723.2! 	3771.1! 	7265.7! 	13690.5! 	40676.4! 	72126.9!  

Toiminnallinen luokka  

Vt 	I 	Kt 	I 	St 	! 	Ko 	Yt 	Yhteensä! 
+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 

	

INopeusrajoitus  I 	 ! 

	

! 	! 	I 	!  
180  yleis 	! 	4.9! 	19.6! 	994.4! 	1801.0! 	2301.2! 	5121.1!  

+ --------+ --------+--------+--------+--------+-------- 
120 	! 	.1 	.1 	.1 	.1 	0.0! 	0.0!  

+ --------+--------+--------+--------+--------+-------- 
130 	1 	.1 	.1 	1.0! 	0.0! 	0.6! 	1.7!  

+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
140 	I 	0.0! 	.1 	0.1! 	0.5! 	14.6! 	15.2!  

+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
50 	I 	4.7! 	16.8! 	44.4! 	102.4! 	344.7! 	513.1!  

+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
60 	I 	144.8! 	80.5! 	272.6! 	325.2! 	489.8! 	1312.9!  

+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
70 	I 	28.0! 	113.5! 	62.2! 	23.8! 	79.4! 	307.0!  

+-----------------+--------+--------+--------+-------- 
180 	I 	1941.2! 	852.5! 	853.5! 	175.8! 	8.4! 	3831.3!  

+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
1100 	! 	6257.8! 	1992.2! 	976.7! 	164.8! 	5.3! 	9396.9!  

+--------+--------+-----------------+--------+-------- 
120 	I 	751.8! 	4.6! 	.1 	.1 	.1 	756.4!  

+--------+--------+--------+--------+--------+-------- 
Yhteensä 	I 	9133.4! 	3079.7! 	3204.9! 	25936! 	3244.0! 	21255.6! I 

C 
C  



Taajamateiden henkilövahinko -onnettomuudet  1986-1990 
	

Taajamateiden  kuolemaan johtaneet onnettomuudet  1986-1990  

Onnettomuusluokka 
--------------------------------------------
!Yks!Kää!Ohi!Ris!Koh!Per!Mo  Pp  !Jk  !He  !Muu!Yht.! 

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

'Verk.asema'Maankäyttö 	! 	!.' 	! 	! 	! 
+ 	 ! 	! 	! 	! 

!Läpikulku/!Palvelut 	!130!120! 	7!250! 31! 52!187!447!383! 	1! 29!1637! 
 sisääntulo!  ----------- 

(k -alue) 	Teollisuus 	44! 37! 	6! 82! 14! 22! 16! 55! 24! 	 .! 	6! 306!  
------------ 
!Asuminen 	!178! 89! 18!187! 44! 37! 89!233!136! 	4! 27!1042!  
------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---- 
!Muu maank. !  24! 18! 	1! 38! 12! 	7! 10! 23! 12! 	2! 	3! 150!  
------------ 

!Yhteensä 	!376!264! 32!557!101!118!302!758!555! 7! 65!3135!  
+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----! 

!Ohikulku 	!Palvelut 	!  78! 62! 11!143! 25! 36! 36! 64! 40! 	8! 10! 513! 
(k-alue) ! ----------- 

!Teollisuus 	71! 39! 10! 87! 27! 55! 17! 48! 16! 	4! 	8! 382!  
------------ 

!Asumjnen 	!109! 54! 17!109! 35! 46! 40! 67! 70! 	2! 	7! 556!  
------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  
!Muu maank. !  47! 18! 	2! 63! 15! 14! 11! 22! 17! 	5! 	7! 221!  
------------ 

!Yhteensä 	!305!173! 40!402!102!151!104!201!143! 19! 32!1672!  
+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----! 

!Sisääntulo!Palvelut 	! 	6! 	2! 	1! 	2! 	1! 	1! 	4! 	6! 	6! 	. ! 	1! 	30! 
(n-asutus) ! ----------- 

!Teollisuus ! 	7! 	8! 	2! 	6! 	1! 	3! 	4! 11! 	3! 	 .! 	2! 	47!  
------------+---+---+---+---+---+---+----f---+---+---+---+----!  
Asuminen 	!121! 29! 	2! 53! 12! 11! 34! 83! 46! 	3! 	7! 401!  
------------ 
!Muumaank. !  12! 	2! 	.! 	5! 	2' 	... ! 	6! 	.! 	1! 	.! 	28!  
------------+---4----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  
!Yhteensä 	!146! 41! 	5! 66! 16! 15! 42!106! 55! 	4! 10! 506!  
+----------- 

!Pieni keskus 	!117! 37! 	5! 40! 34! 11! 36! 62! 44! 	3! 13! 402!  
------------ 

!Yhteensä 	!  944! 515! 82!1E3! 253!295 !484!1E3! 797! 33!120! 5715!  

Onnettomuusluokka 

!Yks!Kää!Ohi!Ris!Koh!Per!Mo  !Pp  !Jk  He  !Muu!Yht.! 

	

!Verk.asema!Maankäyttö ! 	T ! ! 	 ! 	 ! 	 ! 	 ! 

	

+----------- I 	I!!!!.' 	! 	I  

	

ILäpikulku/!Palvelut 	! 	3! 	2'..! 	6! 	1! 	1! 	5! 17! 26! 	. ! 	1! 	62! 
I  sisääntulo ! ----------- 
(k-alue) 	Teol  1  isuus  I 	2! 	1! 	1! 	5! 	1! 	.  I 	. ! 	8! 	4! 	. ! 	. ! 	22!  

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  

	

Asuminen 	!  11! 	3! 	2! 	4! 	3! 	1! 	4! 13! 19! 	.1 	3! 	63!  

	

!Muu maank. ! 	4? 	....' 	 . 1 	3! 	 .! 	1! 	2! 	2! 	.1 	.1 	12!  
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  

	

Yhteensä 	!  20! 	6! 	3! 15! 	8! 	2! 10! 40! 51! 	.1 	4! 159!  
+----------- 

!Ohikulku 	!Palvelut 	! 	6! 	4! 	1! 12! 	6! 	.1 	4! 	5! 	5! 	.1 	.1 	43! 
(k-alue) 	I ----------- 

	

Teollisuus ! 	2! 	.1 	 .! 	4! 	5! 	.1 	1! 	8! 	5! 	.1 	1! 	26!  
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  

	

!Asuminen 	I 	4! 	1! 	1! 	7! 	8! 	 .! 	5! 	8! 15! 	1! 	1! 	51!  
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  

	

Muu maank.  I 	2! 	1! 	 .! 	9! 	3! 	.1 	2! 	4! 	7! 	.1 	.1 	28!  
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----! 

	

lYhteensä 	I 14! 	6! 	2! 32! 22! 	 .!  12! 25! 32! 	1! 	2! 148!  
+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----! 

	

!Sisääntulo!Palvelut 	' 	..........' 	! 	•! 	•! 	.....! 	1! 
(n-asutus) ! -----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----! 

	

Teollisuus ! 	1! 	.! 	.'..!.!.!.!Jl!.!. ! 	2!  
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  

	

Asuminen 	! 	2! 	2! 	.! 	2! 	2! 	.1 	1! 	5! 	5! 	.1 	1! 	20!  

	

Muu maank. ! 	1' 	............' 	•! 	•! 	•! 	•! 	1!  

	

!Yhteensä 	! 	4! 	2! 	.1 	2! 	2! 	 .! 	1! 	5! 	7! 	 .! 	1! 	24!  
+----------- 

IPieni  keskus 	 I 	7! 	1! 	1! 	3! 	6! 	1! 	6! 11! 10! 	.1 	2! 	48!  

Yhteensä 	I 45! 15! 	6! 52! 38! 	3! 29! 81!100! 	1! 	9! 379! 
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0) 
Taajamatelilä  kuolleet  1986-1990 
	

Taajamateillä  loukkaantuneet  1986-1990 

Onnettomuusluokka 
--------------------------------------------
!Yks!Kää!Ohi!Ris!1(oh!Per!Mo  !Pp  !Jk  !He !Muu!Yht.! 

----------- 

	

!Verk.aserna!Maankäyttö ! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	I 	! 	! 

	

+-----------! 	I 	! 	I 	I 	I 	! 	! 	I 	! 	I 

	

!Läpiku1ku/!alve1ut 	! 	3! 	2! 	.! 	7! 	2! 	1! 	5! 17! 26! 	.! 	1! 	64! 
!slsääntulo! -----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  
(k-alue)  ITeollisuus  1 2! 1! 1! 7! 1!  .!  .1 8! 4! .1  .!  24! 

-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  
!Asuminen !  12! 3! 2! 4! 6! 1! 4! 13! 19!  .!  3! 67! 
-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----! 
!Muumaank. ! 4'..!.!.151. ! 1! 2! 2!  .! •' 14! 
----------- 

	

lYhteensä 	!  21! 	6! 	3! 18! 14! 	2! 10! 40! 51! 	.! 	4! 169! 
+----- 

lOhikulku 	!Palvelut 	I 	6! 	6! 	1! 13! 	9! 	.1 	4! 	5! 	5! 	 .! 	 .! 	49! 
(k-alue)  I ----------- 

	

!Teollisuus ! 	2! 	.1 	.1 	4! 	6! 	 .! 	1! 	8! 	5! 	.1 	1! 	27! 
----------- 

	

lAsuminen 	! 	4! 	1! 	1! 	7! 	8! 	 .! 	5! 	8115! 	1! 	1! 	51! 
----------- 

	

!Muu maank. ! 	2! 	1! 	 .!  13! 	3! 	.1 	3! 	4! 	7! 	 .! 	.1 	33! 
----------- 

	

lYhteensä 	I 14! 	8! 	2! 37! 26! 	.1 13! 25! 32! 	1! 	2! 160! 
+-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----I 

ISisääntulo!Palvelut ! .'..I.!.!.!.I.! .1 1! .1 .1 1! 
(0-asutus)  I ----------- 

	

Iteollisuus  1 	1! 	 .! 	.1 	.! 	.1 	.1 	.! 	.! 	1! 	.! 	.1 	2! 
----------- 

	

!Asu.ininen 	! 	2! 	2! 	.! 	2! 	2! 	.1 	1! 	5! 	5! 	.1 	1! 	20! 
-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----! 
!Muumaank.  I 1'..!.!!  .!  .1 .1 .' ...... 1! 
-----------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----I 
lYhteensä ! 4! 2! .1 2! 2!  .!  1! 5! 7! .1 1! 24! 
+----------- 

IPieni  keskus 	I 	7! 	1! 	1! 	6! 	8! 	1! 	7! 11! 10! 	.! 	2! 	54! 
----------- 

!Yhteensä 	I 46! 17! 	6! 63! 50! 3! 31! 811100! 	1! 9! 407! 

Onnettomuusluokka 

!Yks!Kää!Ohi!RislKoh!PerIMo IPp  Jk  He Muu!Yht.! 

!Verk.asema!Maankäyttö ! 	! 	! 	I 	! 	! 	! 	I 	I 	I 
+----------- I 	I 	! 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	! 	I 	I 

Itäpikulku/Ipalvelut 	11711155! 101367! 56! 61I185!4421383! 1! 3211863! 
Isisääntulol----------- 
(k-alue) 	Teollisuus  I 56! 63! 	91122! 24! 32! 17! 48! 22! 	.1 	8! 401! 

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  
Asuminen 	!245!127! 261262! 85! 58! 9112321126! 	4! 3011286! 

IMuu maank. !  27! 28! 	2! 55! 19! 	8! 11! 22! 11! 	3! 	4! 190! 

lYhteensä 	14991373! 47!806I184!159!304!744!542! 	8! 7413740! 
+----------- +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----I 

!Ohikulku Ipalvelut 1107! 98! 121227! 47! 46! 36! 61! 36! 10! 14! 694! 
(k-alue)  I----------- 

ITeollisuus !  91! 77! 161126! 48! 85! 16! 42! 13! 	5! 14! 533!  

!Asuminen 	!147! 83! 241164! 68! 68! 38! 67! 56! 	2! 10! 727!  

Muu maank.  I 62! 32! 	3! 93! 33! 22! 10! 18! 10! 	6! 15! 304! 
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  

Yhteensä  14071290! 55I610!196!221!100!188I115! 23 53122581 
+----------- 

!Sisääntulo!palvelut 	I 	7! 	2! 	1! 3! 	2! 	1! 	5! 	6! 	5!.! 	3! 	35! 
(n-asutus)  I----------- 

ITeollisuus  I 	7! 22! 	3! 11! 	1! 	5! 	5! 11! 	2! 	.1 	2! 	69! 
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----I 

!Asuinjnen 	11741 42! 	2! 81! 19! 12! 39! 81! 47! 	5! 	6! 508! 

IMuu maank.  I 16! 	5! 	.1 10! 	31 	.! 	.1 	7! 	.1 	1! 	.1 	42! 

lYhteensä 	I204! 71! 	61105! 25! 18! 4911051 54! 	6! 11! 654! 
+----------- 

Pieni keskus 	!156I 59! 	6! 54! 70! 16! 32! 54! 40! 	3! 14! 504!  

Yhteensä 	11E3!793! 114!2E31475I414!485 11E3 1751! 40115217156! 



Taajamateiden henkilövahlnko -onnettomuudet  1986-1990 
	

Jatkoa -. 

Maankäyttö  oikealla  

	

El I 	Muu 	Pieni 
!tyyp. !Asum. !Palv. !Teoll.!  alue keskus! Yht. 

-----+------+------+------+------+ ------+------+------+------
Verk. 	!Maank. ! 	! 	I  
asema 	vasemm.! 	! 	! 

+-------- - ! 
Lä/si 	I . 	 .! 	.! 	1! 	_! 	.! 	 .! 	1! 

-----+------+------+------+ ------+------+------+------+------
Ei 	! 	! 	! 
!tyyp. 	.! 	95! 	107! 	38! 	28! 	7! 	.! 	275! 

-----+------+------+ ------+ ------+ ------+ ------+------+------ 
Asun. 	! 	.! 	106! 	767! 	121! 	71! 	39! 	•! 	1104! 

-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Palv. 	! 	73! 	117! 	1199! 	14! 	16! 	 .! 	1419! 

-----+ ------+------+------+------+ ------+------+------+ ------ 
!Teoll. ! 	54! 	67! 	29! 	74! 	7! 	 .! 	231! 

-----+------+------+------+------+ ------+------+------+------ 
Muu 	! 	! 	! 	! 
alue 	! 	.! 	6! 	22! 	30! 	5! 	42! 	 .! 	105! 

-----+------+------+------+------+ ------+ ------+------+------
Yht. ! .!  334! 1081! 1417! 192! 111! .1 3135! 

+-------+------+------+------+ ------+------+------+------+ ------ 
!Oh 	!. 	! 	3! 	.! 	.! 	.! 	.! 	.! 	.! 	3! 

-----+------+------+------+------+------+------+------+------
Ei 	! 	! 	! 	! 	! 	! 
!tyyp. 	! 	.! 	108! 	76! 	58! 	33! 	18! 	 .! 	293! 

-----+ ------+------ -4  ------+------+ ------+ ------+------+------ 
!Asum. 	! 	.! 	129! 	310! 	189! 	66! 	20! 	 .! 	714! 

-----+ ------+ ------+------+ ------+ ------+------+------+ ------ 
!Palv. 	! 	.! 	28! 	51! 	135! 	6! 	14! 	 .! 	234! 

-----+------+------+------+------+ ------+ ------+------+------ 
!Teoll. ! 	.! 	57! 	99! 	12! 	110! 	9! 	 .! 	287! 

-----+------+ ------+------+------+------+------+------+------ 
Muu 	! 	! 	! 	! 	! 	! 
alue 	! 	.! 	3! 	21! 	20! 	8! 	87! 	 .! 	139! 

-----+ ------+ ------+------+------+------+------+------+------
Pieni! 	! 	! 	! 	! 
keskus! 	.1 	1! 	1! 	.! 	.! 	.! 	2! 

-----+ ------+------+------+------ 1- ------+------+------+------ 

Yht. 	! 	3! 	325! 	558! 	415! 	223! 	148! 	 .! 	1672! 
+-------+------+------+------+------+------+------+------+ ------

Si 	Ei 	! 	! 	! 	! 	! 
!tyyp. 	! 	.1 	14! 	36! 	1! 	2! 	4! 	 .! 	57! 

-----+------+------+------+------+------+ ------+------+ ------
Asun. 	! 	.! 	45! 	309! 	5! 	14! 	4! 	 .! 	377!  

Maankäyttö  oikealla 

	

Ei! 	! 	! 	!Muu 	Pieni! 
!tyyp.  Asun. !Palv. !Teoll.! alue keskus! Yht. 

+------+------+------+------+------+------ -4 ------+------ 
Verk. 	!Maank.! 	I 	I 	! 	I 	! 	I 
lasena 	!vasemm. ! 	! 	I 	! 	! 	! 	I 

	

+-------! 	! 	I 	! 	! 	! 	I 
Si 	!Palv. 	! 	.! 	5! 	9! 	9! 	 .! 	.1 	 .! 	23! 

+------+------+------+------+------+------+------+------ 

	

!Teoll. ! 	.! 	5! 	6! 	.1 	17! 	2! 	 .! 	30! 
+------+------+------+------+------+------+------+------ 

Muu 	! 	! 	! 	! 	I 	!  
alue 	! 	.! 	3! 	7! 	1! 	1! 	5! 	 .! 	17! 

+------+------+------+------+------+------+------+------
!Pieni 	! 	! 	I 	! 	I 	! 	I  

	

keskus! 	.! 	.! 	.! 	.! 	.! 	.! 	2! 	2! 
+------+------+------ -4- ------+------+------+------+------ 

Yht. 	! 	.! 	72! 	367! 	16! 	34! 	15! 	2! 	506! 
+-------+------ -4------+------+------ -4 ------ 4------+------+------

IPleni !. I .1 .1  .! ,! .! .!  3! 3! 
 keskus  I -------+-------F------+------+------+------+------+------+------ 

Ei 	! 	! 	! 	! 	! 	! 
!tyyp. 	! 	.1 	.! 	.! 	.1 	.! 	.! 	3! 	3! 

+------+------+------+------+------+------+------+------ 
Asun,. 	! 	.! 	3! 	.1 	.! 	.1 	.1 	3! 

+------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Palv. 	! 	_! 	.! 	.! 	1! 	 .! 	.1 	2! 	3! 

+------+------+------+------+------+------+------+------ 
Pieni 	I 	! 	! 	! 	! 	! 	I  

	

keskus  I 	9! 	3! 	! 	1! 	! 	377! 	390! 
+------+------+------+------+------+------+------+------ 

Yht. 	! 	9! 	3! 	3! 	2! 	.1 	.1 	385! 	402! 
+------+------+------+------+------+------+------+------ 

Yhteensä 	I 	12! 	734! 	2009! 	1850! 	449! 	274! 	387! 	5715! 

m 
-1 

CD 

CD 

CD 
C 
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lIC  
a, 

N) 
-.4 



N) 
03 

Taajamateill  kuolleet  1986-1990 
	

Jatkoa  

Maankäyttö  oikealla 
-------------------------------------------------

I  Ei ! Muu !Pieni ! 
'tyyp. !Asuzn. !Palv. !Teoll.! alue !keskus! Yht. 

-----+------+------+------+------+------+------+------+------

!Verk. 	!Maank.! 	 !  

	

!asema !vasem» 	! 	! 	! 	I 
+ 	I 	I 	 ! 	I 

ILL/si 	I. 	.! 	.1 	0! 	.1 	.1 	.! 	.1 	0! 
-----+------+------+------+------+------+------+------+------

lE! 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	I  
!tyyp. 	I 	.1 	10! 	6! 	3! 	2! 	1! 	.1 	22! 

-----+------+------+------+------+------+------+------+------
Asum. 	I 	.1 	10! 	46! 	4' 	6! 	4! 	.! 	70! 

-----+------+------+------+------+------+------+------ +------ 

IPaiv. 	I 	.1 	2! 	12! 	38! 	0! 	2! 	.1 	54! 
-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Teoll.  I 	.1 	3! 	6! 	1! 	6! 	1! 	.1 	17! 
-----+------+------+------+------+------+------+------+------

IMuu 	I 	I 	 ! 	I 	 ! 	I 	I 
!alUe 	I 	.1 	0! 	1! 	2! 	0! 	3! 	.1 	6! 

-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 

IYht. 	! 	.! 	25! 	71! 	48! 	14! 	11! 	.1 	169! 
4-------- 4-------+------+------+------+------+------ + ------+------

Oh 	I. 	! 	0! 	.1 	.1 	 . 	.1 	! 	.1 	0! 
-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 

lEt 	I 	I 	! 	I 	I 	I 	I  
!tyyp. 	I 	.1 	21! 	3! 	6! 	3! 	1! 	.1 	34!  

-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 

lAsum. 	I 	.1 	15! 	32! 	18! 	5! 	1! 	.1 	71! 
-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 

IPalv. 	I 	.1 	3! 	4! 	13! 	0! 	2! 	.1 	22! 
-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Teoll.  I 	.1 	5! 	5! 	2! 	8! 	1! 	.1 	21! 
-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 

IMuu 	I 	I 	! 	I 	I  
!alue 	I 	.1 	1! 	0! 	1! 	DI 	9! 	.1 	11! 

-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 

IPleni 	I 	I 	I 	! 	I 	! 	I 
Ikeskus  I 	.1 	.1 	0! 	1! 	.I 	.1 	.1 	1! 

-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 

IYht. 	I 	0! 	45! 	44! 	41! 	16! 	14! 	.1 	160! 
+-------+------+------+------+------+------ 4-------+------+------ 

si 	IEi 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
!tyyp. 	.1 	1! 	3! 	0! 	0! 	0! 	.1 	4' 

-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 

Asua. 	I 	.! 	2! 	15! 	0! 	0! 	0! 	.1 	17!  

	

I 	Maankäyttö  oikealla  
I------------------------------------------------ 

	

El ! 	I 	I 	!  Muu !Pieni 
!tyyp. lAsum. !Palv. ITeoll.!  alue Ikeskus! Yht. 

+------+------+------+------+------+------+------+------

!Verk. 	IMaank. ! 	I 	I 	I 	I 	! 	I 
lasema 	!vasem,n.I 	1 	! 	 ! 	 I  

	

+------- I 	I 	! 	! 	I 	I 	I  
lsj 	IPaiv. 	I 	.1 	0! 	1! 	0! 	•' 	.1 	.1 	11 

+------+------+------+------+------+------+------+------ 

	

'Teoll.  I 	.1 	0! 	2! 	 .! 	Öl 	0! 	.1 	2! 
+------+------+------+------+------+------+------+------ 

IMuu 	I 	! 	I 	I 	I 
lalue 	.1 	0! 	0! 	0! 	0! 	0! 	.1 	0! 

+------+------+------+------+------+------+------+------
IPleni 	I 	I 	! 	I 	I  

	

!keskus  I 	.1 	.1 	.1 	.1 	.1 	.1 	0! 	0! 
+------+------+------+------+------ +------+------+------ 

Yht. 	! 	.1 	3! 	21! 	0! 	0! 	0! 	0! 	24! 
+ ------- +------+------+------+------+------+------+------+------ 

IPieni 	I. 	1 	.1 	.1 	.1 	.1 	.1 	.1 	2! 	2!  
!keskus  I  ------- +------+------+------+------+------ ^------+------+------ 

Ei 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
!tyyp. 	I 	.1 	.1 	.1 	.1 	 .! 	.1 	0! 	0! 

+------+------+------+------+------+------+------+------ 
lAsuni. 	I 	.1 	 .! 	0! 	.1 	.1 	.1 	.1 	0! 

+------+------+------ +------+------ +------+------+------ 
!Palv. 	I 	.1 	.1 	.1 	0! 	 .! 	.1 	0! 	0! 

+------+------+------+------+------+------+------+------ 

	

Pieni! 	I 	! 	I 	I 	I 	I  

	

keskus  I 	DI 	0! 	.1 	0! 	.1 	 .! 	52! 	52! 
+------+------+------+------+------ I-------+------+------

Yht. 	I 	0! 	0! 	0! 	0! 	 .! 	 .! 	54! 	54!  
+------+------+------+------+------+------+------ 4------- 

lYhteensä 	I 	0! 	73! 	136! 	89! 	30! 	25! 	54! 	407! 

3.  
(a 

CD 

CD 

Cr'  

(a 

I-  ) 
-  5) 

m 
m u  



I- 

0 
my m 
-I- 

1. 
0. 

I 

0 C 
C 0 

.1  

Taajamatelden  pituus  1992  (kilometriä) 
	 Jatkoa 

Maankäyttö  oikealla 
------------------------------------------------- 

Ei 	I 	!  Muu 	Pieni 
!.!tyyp..Asum. !Palv. !Teoll.! alue keskus! Yht. 

-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Verk. 	!Maank. ! 	! 	I 	! 	! 	I  

	

!asema 'vasemm.! 	I 	! 
----- 

Lä/si 	!. 	.! 	0.8! 	.1 	.1 	.1 	 .! 	0.8!  
-----+------+------+------+------+------+------+------+------

Ei 	I 	I  
!tyyp. 	! 	.! 	95.3! 118.2! 	27.5! 	27.5! 	10.6! 	.1 279.1!  

-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Asum. 	I 	.1 123.0! 732.2! 	64.1! 	45.9! 	19.4! 	0.2! 984.7!  

-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Palv. !  0.4! 34.3! 83.0! 363.8! 8.3! 11.0!  .!  500.8!  

------+------+------+------+------+------+------+------+------
Teoll. ! .!  31.6! 38.7! 10.4! 43.0! 7.7! .1 131.5!  

------+------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Muu 	! 	I 	! 	I 	! 	! 	! 
lalue 	! 	.! 	11.9! 	15.5! 	10.2! 	8.8! 	33.6! 	.1 	79.9!  

------+------+------+------+------+------+------+------+------
Pieni 	I 	! 	! 	! 	I 	I  
keskus ! 	.1 	.1 	0.4! 	.! 	0.2! 	.1 	.1 	0.5!  

------+------+------+------+------+------+------+------+------ 
Yht. 	I 	0.4! 296.1! 988.8! 476.0! 133.7! 	82.4! 	0.2!1977.5!  
+-------+------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Oh 	I. 	I 	2.3! 	.1 	.1 	.1 	.1 	0.1! 	.1 	2.4!  
------+------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Ei 	! 	I 	I 	! 	! 	! 	I  
!tyyp. 	I 	.1 	76.2! 	50.1! 	11.3! 	23.9! 	10.7! 	.1 172.1!  

------+------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Asuin. 	I 	.1 	70.8! 124.4! 	80.8! 	21.5! 	8.7! 	.1 306.2!  
------+------+------+------+------+------+------+------+------ 

IPalv. 	I 	.1 	11.9! 	23.2! 	34.5! 	2.7! 	3.5! 	.1 	75.9!  
------+------+------+------+------+------+------+------+------ 

ITeoll. ! 	.1 	32.0! 	25.8! 	7.0! 	43.2! 	5.4! 	.1 113.4!  
------+------+------+------+------+------+------+------+------ 

!!1uu 	! 	I 	I 	! 	I 	I  
alue 	! 	.1 	9.3! 	9.9! 	4.1! 	3.3! 	48.4! 	.1 	74.9!  

------+------+------+------+------+------+------+------+------ 

Ipieni 	I 	I 	! 	I 	I 	I 	I  
Ikeskus  I 	.1 	.! 	1.1! 	0.8! 	.1 	.1 	.! 	1.9!  

------+------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Yht. 	I 	2.3! 200.2! 234.5! 138.5! 	94.7! 	76.7! 	.1 746.9!  

Maankäyttö  oikealla 

Ei 	I 	! 	I 	I  Muu 	IPieni  I 

	

I 	. 	Ityyp. 'Asum. IPaiv. ITeoll.!  alue !keskus! Yht. 
+------+------+------+------+-------------+------+------

Verk. 	!Maank.! 	I 	I 	I 	I  
asema 	!vasemm.  I 	I 	I 	I 	I 	I 	!  

	

1-------- I 	I 	I 	! 	I 	! 	I  
ISI 	I. 	I 	I 	! 	1.2! 	I 	I 	I 	0.1! 	1.3!  

+------ 1-------+------+------+------+--- ---+------ +------ 

IEI 	I 	! 	I 	I 	I 	! 	! 
!tyyp. 	I 	.1 	17.0! 	60.4! 	4.4! 	5.8! 	3.3! 	.1 	90.9!  

+------ 1-------+------+------+--- --- +------+------ +------ 

lAsum. 	! 	.1 	61.9! 496.8! 	4.8! 	10.4! 	3.6! 	0.2! 577.6!  
+------+------+------+------+------+------+------+------

Ipaiv. 	I 	.1 	5.4! 	15.4! 	16.2! 	0.5! 	0.4' 	 .! 	37.9!  
+------+------+------+------+------+------+------+------ 

	

ITeoll.  I 	.1 	7.2! 	7.3! 	0.4! 	13.4! 	1.4! 	.1 	29.7!  
+------+------+------+------+------+------+------+------

IMuu 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I  
alue 	! 	.1 	2.5! 	6.4! 	0.1! 	1.1! 	8.2! 	.1 	18.4!  

+------+------+------+------+------+------+------+------
Pieni 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I  

	

keskus ! 	.1 	.1 	.! 	.1 	.1 	.1 	0.9! 	0.9!  
+------+------+------+------+------+------+------+------

Yht. !  .1 94.1! 587.5! 25.9! 31.1! 16.9! 1.2! 756.7! 
 +-------+------+------+------+------+------+------+------+------ 

IPieni 	I. 	I 	.1 	.1 	 .! 	.1 	.1 	9.8! 	9.8!  
keskus I  -------+------+------+------+------+------+------+------+------

Iti 	I 	I 	I 	! 	! 	I  
!tyyp. 	I 	.1 	.1 	1.5! 	.1 	.1 	.1 	1.0! 	2.5!  

+------+------+------+------+-------------+------+------
lAsum. 	I 	.1 	0.4! 	6.3! 	0.6! 	.1 	.1 	0.9! 	8.3!  

+------+------+------+------+------+------+------+------
!Palv. 	I 	.1 	0.4! 	0.61 	2.8! 	.1 	.1 	0.9! 	4.7!  

+------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Teoll.  I .1 0.5! 0.5!  .!  .1 .1 .1 1.0! 
I -------+------+------+------+------+------+------+------+------
!Muu  I I  !  I  !  I I  
alue 	! 	.1 	.1 	.1 	.1 	.! 	0.2! 	.1 	0.2!  

+------+------+------+------+------+------+------+------ 

	

Pieni! 	! 	! 	I 	I 	I 	! 

	

Ikeskus  I 	12.3! 	7.5! 	3.3! 	0.2! 	.1 	.1 973.6! 996.9!  
+------+------+------+------+------+------+------+------ 

IYht. 	I 	12.3! 	8.8! 	12.2! 	3.7! 	.1 	0.2! 986.211023.3!  
+------+------+------+------+------+------+------+------ 

Yhteensä 	I 	14.9! 599.2!1822.91 644.1! 259.5! 176.2! 987.514504.3! 
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Taajamateiden lilkennesuorite  (miljoonaa ajoneuvokm/vuosi) 	 Jatkoa 

Maankäyttö  oikealla 
------------------------------------------------- 

	

Ei ! 	! 	I 	Muu !Pieni 
!tyyp. lAsuin. !Palv. !Teoll.!  alue !keskus! Yht. 

----+------+------+------+------+------+------+------+------
Verk. 	!Maank.! 	I 	! 	! 	! 	I 	I  

	

asema !vasemm.! 	I 	 I 	! 
+-------! 	 I  

Lä/si 	!. 	! 	.! 	 0.5! 	.1 	.! 	.1 	.! 	0.5! 
I -------+------+------+------+------+------+------+------+------
I  Ei 	 I 	 I 	I 	I 	I  
!tyyp. 	! 	.! 	82.8! 113.2! 	25.6! 	34.1! 	8.5! 	 .!  264.2!  

-----+------+------+------+------+------+------+------+------
!Asum. 	I 	.!  120.3! 582.8! 	61.6! 	63.6! 	21.8! 	0.0! 850.1!  

-----+------+------+------+------+------+------+------+------
IPaiv. 	I 	0.1! 	44.1! 	82.2! 365.7! 	9.5! 	14.4! 	.1 516.0!  

----+------+------+------+------+------+------+------+------
ITeoll.  I 	.1 	42.2! 	63.31 	18.2! 	56.6! 	8.0! 	.1 188.4!  

-----+------+------+------+------+-----+------+------+------
IMuu 	I 	I 	I 	! 	I 	I 	I  
alue 	I 	.! 	8.9! 	13.9! 	13.5! 	8.1! 	35.2! 	.1 	79.5!  

----+------+------+------+------+------+------+------+------ 
Ipieni 	I 	! 	I 	! 	I 	I 	I 	I  
!keskus  I 	.1 	.1 	0.1! 	.1 	0.0! 	.1 	.1 	0.1!  

-----+------+------+------+------+------+------+------+------
!Yht.  I 0.1! 298.2! 856.1! 484.6! 172.0! 87.9! 0.011898.91  
+-------+------+------+------+------+------+------+------+------ 

Oh 	!. 	I 	1.7! 	.1 	.! 	.1 	.1 	0.0! 	.1 	1.7!  
-----+------+------ 4------+------+------+------+------+------ 

Ei 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	1  
!tyyp. 	I 	.1 118.9! 	87.2! 	32.6! 	44.0! 	11.2! 	.1 293.8!  

-----+------+------+------ -f------+------+------+------+------ 
lAsuin. 	I 	.1 149.3! 316.5! 157.3! 	50.9! 	36.8! 	.1 710.8!  

----+------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Palv. 	I 	.1 	20.8! 	47.9! 	83.4! 	3.8! 	4.9! 	.1 160.7!  

-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Teoll.  1 	.1 	71.0! 	77.6! 	11.2! 142.6! 	14.3! 	.1 316.8!  

-----+------+------+------+------+------+------+------+------ 
Muu 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I  
lalue 	I 	.1 	18.7! 	22.7! 	15.0! 	9.2! 159.2! 	.!  224.7!  

----+------+------+------+------+------+------+------+------ 
Ipieni 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I  
Ikeskus  I 	.! 	.1 	1.6! 	1.2! 	.1 	.1 	.1 	2.8!  

----+------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Yht. 	! 	1.7! 378.7! 553.5! 300.7! 250.5! 226.3! 	.11711.3!  

Maankäyttö  oikealla  

	

I  Ei  I 	I 	I 	Muu 	Pieni 
!tyyp. lAsum. Ipaiv. ITeoll.!  alue keskus! Yht. 

+------+------+------+------+------ 4------+------+------ 
Verk. 	!Maank.! 	I 	I 	I 	I 	I 	I  
asema 	Ivasemzn.I 	I 	I 	I 	I 	! 	! 

	

+-------! 	I 	I 	1 	I 	I 	I  
SI 	I. 	I 	.1 	.1 	0.6! 	.1 	 .! 	.1 	0.0! 	0.6!  

+------+------+------+------+------+------+------+------
I  Ei 	! 	! 	I 	I 	I 	 I 	1  
Ityyp. 	I 	.1 	12.4! 	36.5! 	3.2! 	3.7! 	2.2! 	.1 	58.0!  

+------+------+------+------+------+------+------+------
lAsum. 	I 	.1 	50.8! 236.6! 	2.0! 	9.7! 	2.1! 	0.1! 301.3!  

+------+------+------+------+------+------+------+------
IPaiv. 	! 	.1 	5.3! 	9.6! 	8.6! 	0.2! 	0.1! 	.1 	23.9!  

+------+------+------+------+------+------+------+------ 

	

ITeoll.  I 	.! 	4.9! 	3.5! 	0.2! 	11.3! 	1.2! 	.1 	21.0!  
+------+------+------+------+------+------+------+------

IMuu 	I 	! 	I 	! 	I 	I 	I  
lalue 	! 	.1 	2.9! 	3.1! 	0.1! 	1.1! 	4.0! 	.1 	11.1! 
I -------+------+------+------+------+------+------+------+------
IPieni 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I  

	

!keskus ! 	.1 	.1 	.' 	.1 	.1 	.1 	0.6! 	0.6!  
+------+------+------+------+------+------+------+------

!Yht.  I .1 76.3! 289.9! 14.2! 25.9! 9.6! 0.6! 416.6!  
+------- +------ +------+------ +------ +------+------+------+------ 

IPieni 	I. 	I 	.1 	.1 	.1 	.1 	.1 	.1 	4.2! 	4.2!  
!keskus  I  -------+------+------+------+------+------+------+------+------

I  Ei 	I 	! 	I 	I 	I 	! 	I  
!tyyp. 	I 	.1 	.1 	1.8! 	.1 	.1 	.1 	0.2! 	2.0!  

+------+------+------+------+------+------+------+------
lAsum. 	I 	.1 	0.11 	1.2! 	0.1! 	.1 	.1 	0.3! 	1.71  

+------+------+------+------+------+------+------+------
IPaiv. 	! 	.1 	0.0! 	0.2! 	0.5! 	.1 	.1 	0.2! 	1.0!  

+------+------+------+------+------+------ 4------+------ 
!Teoll.  I .1 0.1! 0.2! .1 .1 .1 .1 0.3! 
I -------+------+------+------+------+------+------+------+------
IMuu  I I I I I I  
!alue 	I 	.1 	.1 	.1 	.1 	.1 	0.0! 	.1 	0.0! 
I -------+------+------+------+------+------+------+------+------ 
Ipieni 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I  
!keskus  I 3.4! 2.9! 0.8! 0.1! .1 .1 315.6! 322.8! 
I  -------+------+------+------+------+------+------+------+------
!Yht.  I 3.4! 3.2! 4.3! 0.7! .1 0.0! 320.5! 332.0!  

+------+------+------+------+------+------+------+------ 
lYhteensä 	I 	5.1! 756.411703.8! 800.1! 448.4! 323.8! 321.214358.8! 



Taajarnateiden henkilövahinko -onnettomuudet  1986-1990 
	

Taajamateillä  kuolleet  1986-1990 

Keskusluokka 
------------------------------------------ 

B 	C 	! 	0 	! E 	! 	F 	0 	Yht.! 
------------+------+------ 4- ------+------+------+------+------ 

	

!Verk.asema!Maankäyttö ! 	! 	! 

	

+-----------! 	! 	 I 

	

!Läpikulku/!Palvelut 	I 	8! 	25! 	462! 	938! 	204! 	.! 	1637!  
sisääntulo  ! -----------+------+------+ ------+------+------+------+------ 
(k -alue)  !Teollisuus  !  39! 46! 60! 99! 61! 1! 306! 

------------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Asuminen  !  26! 86! 209! 489! 227! 5! 1042! 
------------+------+------+------+------+------+------+------ 
IMuu maank. ! 11! 16! 57! 43! 22! 1! 150! 
------------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Yhteensä  I 84! 173! 788! 1569! 514! 7! 3135! 
+-----------+------+------+------+------+------+------+------ 

	

!Ohikulku  !Palvelut 	I 	19! 	50! 	194! 	182! 	64! 	4! 	513! 
(k -alue)  ! -----------+------+------+------+------+------+------+------ 

Teollisuus  !  16! 65! 132! 147! 22!  .!  382! 
------------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Asumjneri ! 29! 76! 181! 163! 106! 1! 556! 
------------+------+------+------+------+------+------+ ------ 
Muu  maank. !  26! 45! 55! 74! 21! .! 221! 
------------+------+------+------+------+------+------+------ 
lYhteensä ! 90! 236! 562! 566! 213! 5! 1672! 
+----------- 4-------+------+------+------+------+------+------ 

	

!Sisääntulo!Palvelut 	I 	.1 	8! 	.! 	12! 	10! 	.1 	30! 
(n -asutus)  I -----------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Teollisuus  I .1 2! 7! 31! 7! .1 47! 
------------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Asuminen  !  2! 52! 76! 198! 73! .! 401! 
------------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Muu  maank.  I .1 7! 1! 10! 10! .1 28! 
------------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Yhteensä  !  2! 69! 84! 251! 100! .! 506! 
+-----------+------+------+------+------+------+------+------ 

Pieni keskus 	 I 	.1 	.! 	.1 	.1 	214! 	188! 	402! 
------------+------+------+------+------+------+------+------ 

Yhteensä 	 I 	176! 	478! 	1434! 2386! 	1041! 	200! 	5715!  

Icesk  us  luokka  

B 	! 	C 	! 	0 	! 	E 	! 	F 	! 	0 	Yht.! 
4-------+------+------+------+------+------+------ 

	

!Verk.aserna!Maankäyttö ! 	! 	! 	! 	! 

	

+----------- ! 	! 	! 	! 	! 

	

!Läpikulku/!Palvelut 	! 	0! 	1! 	13! 	41! 	9! 	.! 	64!  
sisääntulo  ! -----------+------+------+------+------+------+------+------ 
(k -alue) 	Teollisuus  ! 	0! 	3! 	8! 	8! 	5! 	0! 	24! 

+------+------+------+------+------+------+------ 

	

!Asuinlnen 	! 	0! 	6! 	17! 	20! 	22! 	2! 	67! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

	

Muu  maank. ! 	2! 	1! 	3! 	7! 	1! 	0! 	14! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

	

Yhteensä 	! 	2! 	11! 	41! 	76! 	37! 	2! 	169! 
+-----------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Øhjkulku 	Palvelut 	! 	3! 	7! 	18! 	16! 	5! 	0! 	49! 
(k -alue)  !-----------+------+------+------+------+------+------+------ 

	

!Teollisuus  ! 	0! 	8! 	8! 	9! 	2! 	.! 	27! 
+------+------+------+------ 4-------+------+------ 

	

!Asuminen 	I 	4! 	13! 	13! 	11! 	10! 	0! 	51! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

	

!Muu  maank.  I 	5! 	8! 	10! 	4! 	6! 	.1 	33! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

	

!Yhteensä 	I 	12! 	36! 	49! 	40! 	23! 	0! 	160! 
+-----------+------+------+------+------+------+------+------ 

	

ISisääntulo!Palvelut 	! 	.1 	0! 	. ! 	0! 	1! 	.1 	1! 
(n-asutus)  I -----------+------+------+------+------+------+------+------ 

	

Teollisuus  I 	.! 	0! 	0! 	2! 	0! 	.! 	2! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

	

!1suinlnen 	! 	0! 	3! 	10! 	7! 	0! 	.! 	20! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

	

!Muu  maank. ! 	.! 	0! 	0! 	0! 	1! 	.! 	1! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

	

Yhteensä 	! 	0! 	3! 	10! 	9! 	2! 	.! 	24! 
+-----------+------+------+------+------+------+------+------ 

IPieni  keskus 	 ! 	.! 	.1 	.! 	.! 	25! 	29! 	54! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

Yhteensä 	 ! 	14! 	50! 	100! 	125! 	87! 	31! 	407!  
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Taajarnateiden  pituus  1992 (kilometri3) 
	 Taajamateiden liikennesuorite  (miljoonaa ajoneuvokm/vuosi> 

	

I 	Keskusluokka 
I----------------------------------------- 

	

I 	B 	IC 	ID 	I 	E 	! 	F 	I 	G 	Yht.! 
------------+------+------+------+------+------+------+------ 

	

!Verk.asema!Maankäyttö  I 	I 	I 	1 	I 	I 	I 

	

+----------- I 	I 	I 	I 	! 	I 	I 

	

!Läpikulku/!Palvelut 	I 	5.7! 	12.3! 108.7! 328.3! 155.61 	2.1! 612.6! 
Isisääntulo! -----------+------+------+------+------+------+------+------ 
I (k -alue)  Teollisuus !  13.2! 18.5! 46.5! 80.2! 43.8! 1.1! 203.3! 

I -----------+------+------+------+------+------+---- --+------ 
!Asuminen !  13.7! 45.2! 166.8! 487.2! 287.0! 9.311009.1! 
------------+------+------+------+------+------+------+------ 
IMuu maank. I 3.8! 19.0! 40.5! 56.7! 32.1! 0.4! 152.5! 
I -----------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Yhteensä  I 36.4! 94.9! 362.5! 952.3! 518.4! 12.911977.5! 
+ --------+------+------+------+------+------+------+------ 

	

!Ohikulku IPalvelut 	I 	4.9! 	24.3! 	83.0! 50.1! 	16.7! 	0.2! 179.1! 
I (k-alue)  I-----------+------+------+------+------+--- ---+------+------ 

ITeollisuus I 12.1! 30.5! 39.3! 55.71 17.4! 0.1! 155.1! 
I -----------+------+------+------ 4------+------+------+------ 
!Asuminen  I 10.8! 44.51 69.6! 94.9! 43.1! 0.9! 263.8! 
------------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Muu maank.  I 13.5! 28.2! 36.3! 53.8! 17.0!  .!  148.9! 
-----------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Yhteensä  I 41.3! 127.5! 228.1! 254.5! 94.3! 1.2! 746.9! 
+------------+------+------+------+------+------+------+------ 

	

IsisääntulolPalvelut 	I 	.1 	4.6! 	3.5! 17.9! 	21.3! 	0.3! 	47.6! 
I (n-asutus)  I -----------+------4------+------+------+------+------+------ 

!Teollisuus  I .1 1.7! 10.4! 25.7! 7.3! 1.6! 46.6! 
I -----------+------+------+------+------+------+---- --+------ 
!Asumjnen I 2.1! 59.0! 107.9! 271.3! 185.9! 4.1! 630.3! 
I -----------+-------+------+------+------+------+------+------ 
!Muu maank.  I .1 7.1! 5.3! 11.4! 8.4! .1 32.2! 
I -----------+------+------+------+------+------+------+ ------ 
lYhteensä I 2.1! 72.4! 127.1! 326.2! 222.9! 6.0! 756.7! 
+-----------+------+------+------+------+------+------+------ 

Ipieni  keskus 	I 	.1 	.1 	.1 	2.1! 458.8! 562.411023.3! 
------------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Yhteensä 	I 79.8! 294.8! 717.611535.111294.5! 582.514504.3! 

	

Keskusluokka 	!  
I 

	

I 	B 	IC 	ID 	I 	E 	IF 	I 	G 	!Yht.! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

	

lVerk.asema!Maankäyttö  I 	I 	I 	I 	I 	I 

	

+----------- I 	I 	! 	I 	I 

	

!Läpikulku/!Palvelut 	I 	22.9! 28.2! 173.4! 318.4! 	91.7! 	0.2! 634.8! 
I sisääntulol -----------+------+------+------+------+------+------+------ 
I (k-alue) ITeollisuus  I 47.3! 43.6! 47.9! 83.7! 53.1! 0.4! 276.0! 

I -----------+------+------+------+------+------+------+------ 
!Asumlnen I 29.8! 75.9! 184.5! 375.4! 182.6! 4.3! 852.5! 
I -----------+------+------+------+------+------+------+ ------ 
Muu maank.  I 11.3! 15.6! 45.5! 43.2! 19.7! 0.4! 135.6! 

I -----------+------+------+------4------+------+------+------ 
lYhteensä I 111.3! 163.3! 451.3! 820.7! 347.0! 5.311898.9! 
+-----------+------+------+------+------+------+------+------ 

lOhikulku 	IPalvelut 	I 	32.5! 70.9! 164.1! 77.9! 31.2! 	0.4! 376.9! 
I (k-aloe) I -----------+------+------+------+------+------+------+------ 

Teollisuus  1 60.9! 101.0! 100.7! 109.1! 37.8! 0.2! 409.6! 
I -----------+------+------+------+------+------+- -----+------ 
!Asuminen  I 63.0! 147.1! 148.0! 154.2! 98.6! 1.6! 612.4! 
I -----------+------+------+------+------+------+------+----- 
IMuu maank. 1 92.5! 83.1! 65.6! 53.2! 17.9! .1 312.3! 
I -----------+------+------+------+------+------+------+------ 
lYhteensä I 248.9! 402.0! 478.4! 394.4! 185.4! 2.l!17l1.31 
+----------- +------+------ +------ +------ +------+------+------ 

	

ISlsääntulolPalvelut 	I 	.1 	8.9! 	3.2! 	8.6! 	8.7! 	0.0! 	29.5! 
(n-asutus)  I -----------+------+------+------+------+------+------+------ 

!Teollisuus  I .1 3.3! 9.6! 18.0! 4.1! 0.2! 35.3! 
I -----------+------+------+------+------+------+------+------ 
lAsuninen I 3.2! 60.7! 67.2! 129.5! 68.8! 0.4! 329.7! 
I -----------+------+------+------+------+------+------+------ 
IMuu maank. I .1 8.6! 3.5! 5.5! 4.6! .1 22.2! 
I -----------+------+------+------+------+------+- -----+------ 
lyhteensä 1 3.2' 81.4! 83.5! 161.6! 86.2! 0.6! 416.6! 
+-----------+------+------+------+------+------+------+------ 

IPieni  keskus 	I 	.1 	.1 	.1 	0.3! 163.7! 167.9! 332.0! 
+------+------+------+------+------+------+------ 

lYhteensä 	I 363.4! 646.711013.211377.1! 782.3! 176.014358.8! 
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Taajamateiden henkilövahinko-onnettomuudet  1986-1990 
	

Taajamatelilä kuolleet  1986-1990  

Toiminnallinen luokka 
---------------------------------------- 

Vt 	Kt 	!  St 	!  Ko 	! Yt 	! Yht. 
-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

!Verk.asema !Maankäyttö ! 	! 
- + 	 ! 

!Läpikulku/  Palvelut 	159! 	114! 	332! 	416! 	616! 	1637!  

sisääntulo ! -----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
(k -alue) Teollisuus  82! 44! 82! 58! 40! 306!  

------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
!Asuminen !  124! 66! 225! 310! 317! 1042!  
------------ ^-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Muu maank. !  24! 15! 50! 24! 37! 150!  
------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
!Yhteensä  I 389! 239! 689! 808! 1010! 3135!  

- +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Ohikulku 	!Palvelut 	! 	362! 	57! 	61! 	29! 	4! 	513! 

(k -alue) 	I -----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Teollisuus !  263! 80! 22! 12! 5! 382!  
------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
!Asuminen  !  300! 68! 91! 45! 52! 556!  
------------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
Muu maank. !  160! 18! 26! 12! 5! 221!  
------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
!Yhteensä  I 1085! 223! 200! 98! 66! 1672!  

-+-----------+-------+-------+------- 4--------+-------+------- 
!Sisääntulo !Palvelut 	I 	7! 	.1 	3! 	7! 	13! 	30! 
(n-asutus)  I -----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

ITeollisuus  I 15! 5! 6! 11! 10! 47!  
------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
!Asuminen !  47! 12! 49! 117! 176! 401!  
------------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Muu maank.  I 6!  .!  10! 4! 8! 28!  
------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
!Yhteensä  I 75! 17! 68! 139! 207! 506!  

-+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Pleni  keskus 	 I 	105! 	28! 	65! 	96! 	108! 	402!  

-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
Yhteensä 	! 	1654! 	507! 	1022! 	1141! 	1391! 	5715!  

Toirninnalliner,  luokka  

Vt 	Kt 	I St 	Ko 	Yt 	I  Yht.! 
+-------+-------+-------+-------+-------+-------

IVerk.asema IMaankäyttö 	 I  

	

+------------ ! 	! 	! 

	

!Läpikulku/  Palvelut 	4! 	8! 	24! 	11! 	17! 	64!  
sisääntulo  ! -----------+-------+-------+ -------+-------+ -------+------- 

k -alue) 	Teollisuus 	5! 	6! 	6! 	2! 	5! 	24!  
+------- 4-------+-------+-------+ -------+------- 

	

Asuminen 	1 	10! 	7! 	19! 	15! 	16! 	67!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

Muu maank.  I 	4! 	0! 	4! 	1! 	5! 	14!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

Yhteensä  I 23! 21! 53! 29! 43! 169!  
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

Ohikulku 	IPalvelut 	! 	43! 	1! 	1! 	4! 	0! 	49! 
(k-alue) 	------------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

Teollisuus ! 	19! 	5! 	3! 	0! 	0! 	27!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

!Aswninen 	! 	31! 	7! 	7! 	4! 	2! 	51!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

!Muu rnaank.  I 	24! 	0! 	6! 	3! 	0! 	33!  
+-------+------- 4- -------+-------+-------+------- 

	

!Yhteensä 	I 	117! 	13! 	17! 	11! 	2! 	160!  
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

!Sisääntulo !Palvelut 	I 	0! 	.1 	0! 	0! 	1! 	1! 
(n-asutus)  ! -----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

Teollisuus  I 	0! 	0! 	0! 	2! 	0! 	2!  
+-------+-------+-------+------+-------+------- 

	

lAsuminen 	I 	3! 	2! 	4! 	4! 	7! 	20!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

!Muu maank.  I 	1! 	 .' 	0! 	0! 	0! 	1!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

Yhteensä 	I 	4! 	2! 	4! 	6' 	8! 	24!  
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

Pieni keskus 	 ! 	19! 	5! 	9! 	15! 	6! 	54!  
+------- 4-------+-------+-------+-------+------- 

!Yhteensä 	 ! 	163! 	41! 	83! 	61! 	59! 	407! 
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Taajamatelden  pituus  1992  (kilometriä) 
	 Taajamatelden lilkennesuorite (miljoonaa ajoneuvokm/vuosi) 

Toiminnallinen luokka 
---------------------------------------- 

Vt 	!  Kt 	!  St 	!  Ko 	Yt 	! Yht. 
-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

!Verk.asema !Maankäyttö ! 	I 	! 
-+----------- I  

!Läpikulku/  (Palvelut 	I 	41.6! 	41.0! 102.8! 145.8! 	281.4! 	612.6!  

!sisääntulo  !-----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!k-alue) !Teolllsuus !  26.7! 15.8! 55.4! 44.4! 60.9! 203.3!  

------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
(Asuminen  1 62.1! 37.7! 149.5! 272.6! 487.2! 1009.1!  
------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
(Muu maank. !  14.9! 12.7! 34.1! 26.9! 64.0! 152.5!  
------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
(Yhteensä !  145.3! 107.1! 341.8! 489.8! 893.5! 1977.5!  

-+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
(Ohikulku 	(Palvelut 	I 133.8! 	14.0! 	17.3! 	10.4! 	3.6! 179.1! 

(k-alue) 	( -----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
(Teollisuus (  96.8! 32.5! 18.3! 4.3! 3.2! 155.1!  
------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
(Asuminen !  128.9! 33.6! 44.3! 37.0! 19.9! 263.8! 
I -----------+-------+-------+--•-----+-------+--- ----+-------
(Muu maank.  I 92.4! 10.8! 26.5! 15.1! 4.2! 148.9!  
------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
(Yhteensä !  451.9! 90.9! 106.4! 66.8! 30.9! 746.9!  

-+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
!Sisääntulo (Palvelut 	( 	5.2! 	0.9! 	6.3! 	12.8! 	22.3! 	47.6! 

(n-asutuS) ! ---------+-------+------- ^-------+-------+-------+-------
(Teollisuus  1 5.4! 5.6! 9.1! 10.5! 16.0! 46.6!  
------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
(Asuminen !  42.6! 17.0! 59.3! 162.2! 349.2! 630.3!  
------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
(Muu maank. !  3.8! 1.2! 7.6! 7.0! 12.6! 32.2!  
------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
(Yhteensä  1 57.0! 24.7! 82.3! 192.5! 400.1! 756.7!  

-+-----------+-------+-------+-------+------+-------+------- 
Pieni keskus 	 I 	80.0! 	44.9! 125.5! 310.1! 462.8! 1023.3!  

-------------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 
Yhteensä 	 !  734.2! 267.6! 656.0! 1059.2! 1787.3! 4504.3!  

Toiminnallinen luokka  

Vt 	(  Kt 	(  St 	I  Ko 	Yt 	! Yht. 
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

!Verk.asema !Maankäyttö ( 	! 	! 	! 

	

+----------- ! 	( 

	

!Läpikulku/  (Palvelut 	! 	95.3! 	57.5! 	118.6! 143.1! 	220.3! 	634.8!  
!sisääntulo  I  -----------+-------+-------+------- - -------+-------+------- 
((k-alue) 	(Teollisuus ( 	85.7! 	23.9! 	77.3! 	53.2! 	36.0! 	276.0  

+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

(Asuminen 	1 	130.2! 	50.7! 	172.6! 	229.4! 	269.5! 	852.5!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

!Muu maank. ( 	32.2! 	16.5! 	29.7! 	20.4! 	36.8! 	135.6!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

(Yhteensä  1 343.5! 148.5! 398.2! 446.1! 562.6! 1898.9!  
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

Ohikulku 	(Palvelut 	! 	307.6! 	24.3! 	27.0! 	11.4! 	6.6! 	376.9! 
(k -alue) 	I  -----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

(Teollisuus ! 	286.9! 	92.8! 	17.1! 	7.1! 	5.8! 	409.6!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

(Asuminen 	I 	432.4! 	46.5! 	63.8! 	37.9! 	31.9! 	612.4!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

!Muu maank.  I 	263.3! 	12.8! 	19.3! 	13.6! 	3.3! 	312.3!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

(Yhteensä (  1290.3! 176.3! 127.1! 70.0! 47.5! 1711.3!  
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

ISisääntulo  Palvelut 	( 	10.2! 	0.4! 	3.3! 	5.3! 	10.2! 	29.5! 

(n-asutus) ! -----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

(Teollisuus ! 	9.6! 	4.9! 	5.9! 	6.4! 	8.4! 	35.3!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

(Asuminen 	! 	57.2! 	19.8! 	44.8! 	89.2! 	118.6! 	329.7!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

	

(Muu maank.  I 	6.2! 	1.1! 	4.5! 	3.8! 	6.5! 	22.2!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

(Yhteensä  I 83.3! 26.3! 58.6! 104.8! 143.7! 416.6!  
+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

(Pieni keskus 	 ( 	85.4! 	25.4! 	61.7! 	83.9! 	75.5! 	332.0!  
+-------+-------+-------+-------+-------+------- 

(Yhteensä 	 I 1802.5! 376.5! 645.6! 704.8! 829.4! 4358.8! 



Taajamatelden henkllävahinko-onnettornuudet  1986-1990 
	

Taajaznatelllä  kuolleet  1986-1990  

Tieplirl 
----------------------------------------------------
!U!T!H!Ky!M!PK!Ku!KS!V!KP!0!Ka!L!Yht.! 

---- 
!Lä/sj 	Pa 	!  90!206!179! 74! 84!101!117! 94!208!177!150! 74! 83!1637!  

---- 
!Te 	! 	8! 39! 64! 13! 22! 15! 	9! 11! 34! 16! 64! 11! 	 .!  306!  

---- 
!As 	I 57!189!265! 47! 45! 34! 43! 53! 91! 68! 82! 16! 52!1042!  

----+---+---4----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---- 

Muu 	!  13! 10! 	6! 29! 	3! 19! 19! 	5! 27! 	1! 	3! 13! 	2! 150!  
---- 

!Yht. 	!168!444!514!163!154!169!188!163!360!262!299!114!137!3135!  
+------- 

!Oh 	!Pa 	!  471160! 	7! 40! 18! 27! 13! 27! 59! 	 .!  61! 10! 44! 513!  
---- 

!Te 	!  121167! 64! 27! 30! 	4! 	3! 	2! 47! 	1! 	9! 	2! 14! 382!  
----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  

!As 	!  5911261103! 69! 39! 	3! 	3! 21! 44! 	3! 70! 	.1 16! 556!  
----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  

!Muu 	!  10! 31! 	1! 87! 	4! 14! 42! 	5! 10! 	6! 	6! 	5! 	.1 221! 
 ---- 

Yht. 	!128!484!175!223! 91! 48! 61! 55!160! 101146! 17! 7411672!  
+-------+---+---+---+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  

!Si 	!Pa 	! 	.! 	2! 	1! 	2! 	1! 	.1 	 .! 	6! 11! 	 .! 	3! 	1! 	3! 	30! 
 ---- 

!Te 	! 	.! 	5! 	2! 17! 	1! 	1! 	4! 	5! 	8! 	3! 	.1 	.1 	1! 	47!  
---- 

lAs 	!  12!112! 97! 20! 	2! 	.1 	1! 26! 48! 39! 16! 	1! 27! 40].!  
---- 

!Muu 	! 	.! 	.1 	1! 	5! 	5! 	.1 	1! 	3! 12! 	1! 	.1 	.1 	.1 	28!  
---- 

!Yht. 	!  12!119!10l! 44! 	9! 	1! 	6! 40! 79! 43! 19! 	2! 31! 506!  
+------- 

!Plenl  keskus 	!  45! 58! 40! 18! 21! 20! 22! 	9! 76! 11! 45! 	4! 33! 402!  
----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ --+---+-- !  

!Yhteensä 	353 !1E3!830!448!275!238! 27712671675! 326! 509!137!275!5715!  

Tiepliri  

Ii  !  T  !  H  Ky !  M  PK  Ku !KS  !  V  lKP  I 0 !Ka I L  Yht.! 

ta/si 	Pa 	I 	5! 	9! 	5! 	7! 	4! 	4! 	4! 	3! 	9! 	8! 	4! 	1! 	1! 	64!  

Te 	! 	1! 	0! 	5! 	2! 	3! 	0! 	1! 	2! 	5! 	1! 	4! 	0! 	.1 	24!  
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----! 

lAs 	! 	1! 14! 20! 	7! 	1! 	1! 	8! 	2! 	3! 	5! 	5! 	0! 	0! 	67!  

!Muu 	! 	0! 	0! 	0! 10! 	0! 	0! 	3! 	0! 	1! 	0! 	0! 	0! 	0! 	14!  
+---i----+---+--- ^---+---+---+---+---+---+---+---+----+----! 

!Yht. !  7! 23! 30! 26! 8! 5! 16! 7! 18! 14! 13! 1! 1! 169!  
+------ 

!Oh 	Pa 	1 	2! 15! 	0! 	4! 	1! 	4! 	6! 	3! 	3! 	.1 	9! 	2! 	0! 	49!  

Te 	! 	0! 	8! 	7! 	3! 	0! 	0! 	0! 	1! 	5! 	0! 	1! 	0! 	2! 	27! 

!As 	! 	2! 11! 13! 	6! 	2! 	0! 	0! 	1! 	5! 	0! 	6! 	 .! 	5! 	51!  

Muu 	I 	1! 	3! 	0! 15! 	0! 	3! 	6! 	1! 	2! 	0! 	0! 	2! 	.! 	33! 
+---+---+---+---+--- ^---+---+---+---+---+---+---+---+----! 

Yht.  I 5! 37! 20! 28! 3! 7! 12! 6! 15! 0! 16! 4! 7! 160!  
+------ 

Si 	!Pa 	! 	.1 	0! 	0! 	0! 	0' 	....I 	1! 	0! 	.1 	0! 	0! 	0! 	1!  

Te 	! 	.! 	0! 	0! 	0! 	0! 	0! 	0! 	2! 	0! 	0! 	.1 	.1 	0! 	2! 

!As 	! 	0! 	4! 	7! 	3! 	0! 	.1 	0! 	1! 	1! 	3! 	0! 	0! 	1! 	20!  

!Muu 	! 	.' 	.1 	0! 	0! 	1! 	.1 	0! 	0! 	0! 	0' 	......1! 

Yht. 	! 	0! 	4! 	7! 	3! 	1! 	0! 	0! 	4! 	1! 	3! 	0! 	0! 	1! 	24! 
+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  

Pieni keskus ! 	4! 	8! 	9! 	3! 	4! 	1! 	1! 	0! 10! 	2! 	6! 	0! 	6! 	54!  

!Yhteensä 	!  16! 72! 66! 60! 16! 13! 29! 17! 44! 19! 35! 	5! 15! 407! 
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Taajamateiden  pituus  1992 (kIlometriä) 
	 Taajamateiden lilkennesuorite  (mil  joonaa ajoneuvokrn/vuosi( 

Tiepliri 
---------------------------------------------------- 
U 	T 	H !Ky ! M  !PK  !Ku KS ! V lKP ! 0 !Ka I L !Yht.! 

--- 
!Lä/si  !Pa 	! 31! 91! 46! 27! 37! 45! 36! 31! 88! 75! 57! 22! 28! 613! 

--- 
Te 	I 	5! 22! 45! 15! 20! 	6! 14! 	6! 26! 14! 22! 	7! 	1! 203! 

--- 
lAs 	!  4412031168! 80! 63! 41! 45! 27!117! 50! 83! 41! 46!1009! 

--- 
!MuU 	! 	4! 	5! 	7! 27! 11! 18! 14! 	4! 26! 	1! 	6! 23! 	5! 152! 

--- 
!Yht. 	I 84!322!266!150!130!111!109! 69125711391167! 93! 8011977! 
+------- 

!Oh 	Pa 	! 	8! 81! 	4! 	7! 	7! 	5! 	3! 	4! 20! 	.!  20! 	9! 10! 179!  
--- 

ITe 	! 	6! 37! 35! 16! 12! 	4! 	2! 	4! 14! 	2! 12! 	6! 	6! 155! 
--- 

!As 	I 31! 42! 42! 35! 16! 	4! 	4! 	9! 31! 	4! 27! 	6! 12! 264! 
--- 

!Muu 	I 	6! 16! 	1! 47! 	3! 	9! 32! 	4! 12! 	3! 	7! 	5! 	2! 149! 
--- 

!Yht. 	I 521176! 821105! 37! 22! 41! 21! 78! 10! 67! 26! 29! 747! 
+-------+-.+---i----+---+---+---+---+--- ^---+---+---+---+---+---- !  

SI 	!Pa 	I 	0! 	7! 	0! 	1! 	1! 	0! 	0! 	9! 18! 	2! 	4! 	0! 	4! 	48! 
---+___+___+___+___+___+___+___+__-+__+-_+-+-+--+--1  

!Te 	I 	.1 	8! 	9! 	5! 	2! 	0! 	3! 	4! 	6! 	4! 	1! 	1! 	3! 	47! 
---+__+___+___+__+_ - +--+---+---+---+---i----+---+---+----!  

lAs 	I 141125!141! 28! 17! 	1! 	3! 301107! 72! 43! 	7! 43! 630! 
--- 

!Muu 	I 	0! 	0! 	2! 10! 	3! 	1! 	1! 	2! 	9! 	4! 	0! 	.1 	1! 	32! 
--- 

!Yht. 	I 1411401152! 44! 23! 	3! 	7! 45!139! 82! 48! 	8! 51! 757! 
+------- 

!Pienl  keskus  I 831180! 87! 38! 68! 50! 38! 211160! 241159! 32! 8211023! 
--- 

Yhteensä 	!233!818!587!337!258!187!196!157!634!255!441!159!242!4504! 

Tiepiiri 

!U!T!H!Ky!M!PK!Ku!KS!V!KP!O!Ka!L!Yht.! 

Lä/sI  !Pa 	I 50! 73! 54! 33! 26! 40! 45! 26! 81! 69! 89! 25! 25! 635!  

!Te 	I 	5! 26! 78! 17! 19! 	9! 10! 	7! 21! 	8! 65! 	9! 	1! 276! 

lAs 	!  4611421226! 53! 50! 27! 33! 22! 78! 28! 84! 22! 42! 852! 
+.--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----!  

!Muu 	I 	6! 	4! 	7! 20! 11! 17! 19! 	6! 17! 	1! 	7! 16! 	4! 136! 

Yht. 	!108!246!365!122!106! 941107! 60119611061244! 72! 72!1899! 
+------- 

Oh 	!Pa 	! 171152! 22! 24! 19! 16! 	4! 	8! 30! 	.1 44! 12! 29! 377!  

!Te 	!  1111311117! 47! 25! 	3! 	2! 16! 19! 	1! 20! 	5! 10! 410!  

lAs 	I 5911051159! 81! 39! 	3! 	4! 30! 37! 	2! 72! 	2! 20! 612!  

!Muu 	I 	8! 20! 	31103! 10! 	81118! 11! 13! 	2! 	8! 	7! 	1! 312! 

!Yht. 	I 95140813011255! 93! 301128! 6611001 	6!145! 26! 6111711! 
+-------+---+---+---+---+---+---+---+--+++++ - +-"!  

Si 	!Pa 	I 	0! 	2! 	0! 	1! 	2! 	0! 	0! 	41 12! 	1! 	2! 	0! 	5! 	29!  

!Te 	! 	.1 	4! 	9! 	8! 	1! 	0! 	3! 	3! 	3! 	2! 	1! 	0! 	2! 	35! 

As 	I 10! 54! 95! 25! 	7! 	1! 	2114! 51! 27! 14! 	2! 28! 330!  

!Muu 	1 	0! 	0! 	1! 	7! 	4! 	0! 	0! 	1! 	6! 	2! 	0! 	.1 	1! 	22!  

!Yht. 	!  10! 60!1051 40! 14! 	1! 	5! 21! 73! 32! 16! 	31 36! 417!  
+------- 

Pieni keskus 	I 41! 54! 35! 	9! 16! 12! 23! 	5! 49! 10! 40! 	71 31! 332!  

Yhteensä 	!255!7671806!427!228!136!264! 153!4181153!445!108119914359! 



Taajamateiden henkilövahinko -onnettomuudet  1986-1990 
	 Taajamateillä kuolleet  1986-1990  

Nopeusrajoitus  (km/h) 

!Y 80! 30  !  40  !  50  !  60  !  70  !  80 !100 120 	Yht.! 
---------- 

	

!Verk.asema!Maankäyttö! 	! 	! 	! 

	

+----------! 	! 	I 	I 	I  

	

!Läpikulku/!Palvelut 	! 	10! 	.! 	12!1303! 242! 	2! 	55! 	13!.!1637!  
sisääntulo -----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
)k -alue) 	TeollIsuus! 	26'...' 	•' 	54! 133! 	6! 	85! 	2! 	.1 306!  

---------- 

	

Asuminen 	! 	79! 	.! 	3! 510! 309! 	1! 128' 	12! 	.11042!  
---------- 

	

Muu maank.! 	2!.! 	.! 	70! 	38! 	.1 	37! 	3! 	.!  150!  
---------- 

	

Yhteensä 	!  117! 	.1 	1511937! 722! 	9! 305! 	30! 	.13135!  
+---------- 

lOhikulku 	Palvelut 	I 	3! 	1! 	.1 	74! 148! 	33! 158! 	96! 	.1 513! 
(k -alue) 	! ---------- 

	

Teollisuus! 	4! 	.1 	.1 	33! 	80! 	64! 151! 	47! 	3! 382!  
---------- 

	

lAsuminen 	I 	30! 	.1 	.1 	84! 111! 	22! 197! 	87! 	25! 556!  
---------- 

	

Muu maank.! 	7'..!.! 	17! 	43! 	4! 	89! 	61! 	.1 221!  
---------- 

	

Yhteensä 	I 	44! 	1! 	.1 208! 382! 123! 595! 291! 	2811672!  
+---------- 

	

Sisääntulol  Palvelut 	'. ...... 14! 	11! 	. ! 	4! 	1! 	.  I 	30! 
(n-asutus)  I  ---------- 

	

ITeollisuus! 	7! 	.! 	.1 	12! 	8! 	.1 	19! 	1! 	.1 	47! 
I ---------- 

	

!Asuminen 	I 	45! 	.1 	.1 169! 133! 	3! 	41! 	10! 	.1 401!  
---------- 

	

IMuu maank.! 	9! 	.1 	.1 	6! 	5! 	.! 	7! 	1! 	.1 	28! 
I ---------- 

	

Yhteensä 	! 	61! 	.1 	.1 201! 157! 	3! 	71! 	13! 	.1 506!  
+---------- 

IPleni  keskus 	I 	61! 	.1 	1! 	77! 110! 	.1 110! 	43! 	.1 402!  
---------- 

!Yhteensä 	I 283! 	1! 	161242311371! 135110811 377! 	2815715!  

Nopeusrajoitus  (km/h)  
!  

!Y 80! 30 I 40  !  50 I 60 I 70 I 80 1100 120  Yht.! 
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----! 

	

!Verk.asema!Maankäyttö! 	! 	I 	! 	I 	I 	! 	I  

	

+---------- I 	! 	! 	! 	I 	I 	I 	! 	I  
!Läpikulku/!Palvelut !  2!  .  I 4! 39! 14! 0! 3! 2! .1 64! 

 sisääntulo ! ----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----! 
 (k-alue) TeollIsuus!  0!  . ! . !  5! 6! 0! 12! 1!  . !  24!  

	

Asuminen 	! 	3! 	.1 	0! 	29! 	17! 	1! 	12! 	5! 	.1 	67!  

	

Muu maank.! 	0! 	 .' 	.1 	8! 	2! 	.! 	4! 	0! 	.1 	14!  

	

Yhteensä 	! 	5'..! 	4! 	81! 	39! 	1! 	31! 	8! 	.1 169!  
+---------- 

løhikulku 	IPalvelut 	! 	0! 	0! 	 .' 	2! 	15! 	1! 	19! 	12! 	.1 	49! 
(k-alue) 	! ---------- 

	

!Teollisuusl 	1! 	.1 	.1 	0! 	1! 	3! 	13! 	9! 	0! 	27!  

	

IAsus,Inen 	I 	1! 	.1 	.1 	6! 	8! 	2! 	16! 	16! 	2! 	51!  

	

!Muu maank.I 	4! 	.1 	.1 	1! 	6! 	0! 	13! 	9'...' 	33!  

	

Yhteensä 	I 	6! 	0! 	.1 	9! 	30! 	6! 	61! 	46! 	2! 160!  
+---------- 

	

!SlsääntulolPalvelut 	I 	.1 	.1 	.! 	1! 	0! 	.! 	0! 	0! 	.1 	1! 

)n-asutus)  I  ---------- 

	

ITeollisuus! 	0! 	.1 	.1 	0! 	2! 	.1 	0! 	0! 	.1 	2!  

	

IAsumInen 	I 	5'...' 	.1 	6! 	3! 	0! 	6! 	0! 	.1 	20!  

	

IMuumaank.I 	0'...' 	.1 	0! 	0! 	.1 	1! 	0! 	.1 	1!  

	

lYhteensä 	I 	5! 	.! 	.1 	7! 	5! 	0! 	7! 	0! 	.1 	24!  
+----------+----+----+----+----+----+---------+----+----+----I 

 Pieni keskus 	I 	6!..' 	0! 	3! 	15'...' 	25! 	5! 	.1 	54!  

lYhteensä 	I 	22! 	0! 	4! 100! 	89! 	7! 124! 	59! 	2! 407! 
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Taajarnateiden  pituus  1992 (kilometrià) 
	

Taajamateiden ilikerinesuorite  (mil joonaa ajoneuvokm/vuosi)  

Nopeusrajoitus  (km/h> 
----------------------------------------------------- 
!y 80 ! 30 	! 40 	! 50 	60 	! 70 ! 80 	! 100 ! 120 !Yht. 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

!Verkj!4aan-! 	! 	! 	! 	! 
!asema!käyttö 	! 	! 	I 	! 	! 	I 

+----- ! 	! 	 ! 	! 	! 	! 	 ! 
!Lä/si!Pa 	!  19.8! 	0.4! 	2.l!441.3!109.9! 	1.1! 30.6! 	7.4! 	.!612.6! 

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 
!Te 	!  31.4! 	 .! 	0.1! 65.9! 63.2! 	1.2! 37.7! 	3.8! 	.!203.3! 

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 
lAs 	!117.6! 	.1 	4.8!570.4!224.1! 	1.6! 81.1! 	9.5! 	 .!  1009! 

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 
!Muu 	!  27.6! 	 .! 	0.0! 56.0! 34.8! 	0.2! 28.4! 	5.3! 	.!152.5! 

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 
!Yht.  !196.4! 0.4! 7.0! 1134!432.0! 4.l!177.9! 26.1!  .!  1977! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

!Oh 	!Pa 	! 	3.6! 	0.1! 	.1 15.4! 33.4! 	5.7! 60.8! 60.2! 	.!179.1I 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

ITe 	I 	3.9! 	.1 	.1 	6.3! 25.0! 10.6! 74.6! 33.1! 	1.7!155.1! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

!As 	I 18.8! 	.1 	.! 31.8! 47.3! 10.9! 98.4! 48.4! 	8.1!263.8! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

!Muu 	1 15.4! 	 .' 	 .! 	5.6! 18.6! 	2.4! 51.5! 55.4! 	.!148.9! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

!Yht. !  41.7! 0.1!  .!  59.11124.3! 29.6'285.21197.0! 9.81746.9! 
+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

SI 	!Pa 	! 	4.6! 	.1 	.1 25.0! 12.4! 	0.1! 	4.7! 	0.9! 	.1 47.6! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 1.----- 

!Te 	I 	8.6! 	.1 	.1 13.7! 11.4! 	0.5! 11.1! 	1.4! 	.1 46.6! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

!As 	1132.3! 	0.2! 	.1252.51182.7! 	1.3! 44.8! 16.5! 	.!630.3! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

!Muu 	I 10.8! 	.1 	.1 	7.0! 	7.4! 	 .! 	5.2! 	1.8! 	.1 32.2! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

!Yht.  1156.2! 0.2! .!298.1!213.9! 1.9! 65.8! 20.6! .!756.71 
+-----+-----+-----+----- 4-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

!Pleni kesk.!326.7! 	0.4! 	4.8!227.3!292.3! 	0.4!128.8! 42.7! 	 .!  1023! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

!Yhteensä 	720.9! 1.1! 11.8! 1718! 1063! 36.0!657.7!286.3! 	9.8! 4504! 

Nopeusrajoitus  (km/h) 

!y 80 I 30 	! 40 	1 50 	I 60 	1 70 	I 80 	1 100 ! 120 !Yht. 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

!Verk.!Maan-! 	! 	I 	! 	I 	! 	I 

	

!asemalkäyttö 	I 	! 	I 	! 	! 	! 	! 
+ 	I 	! 	I 	! 	I 	! 	I 

	

!Lä/sII?a 	1 11.9! 	0.3! 	3.51409.1'150.8! 	2.9! 42.2! 14.0! 	.1634.8! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

ITe  I 30.1!  .!  0.1! 43.21112.2! 4.3! 79.8! 6.4! .1276.0! 
I -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 
lAs I 72.0! .1 1.9!368.5I261.1! 2.91135.9! 10.1! .!852.5I 

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 
IMuu  I 11.1! .1 0.0! 48.8! 36.9! 0.2! 35.2! 3.4! .!135.6! 
I -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 
IYht. !125.1! 0.3! 5.5I869.6I561.0! 10.41293.1! 33.9! .1 1899! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

Oh 	IPa 	! 	5.7! 	0.5! 	.1 34.61 59.7! 36.2!122.5!117.7! 	.1376.9! 
+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

!Te 	I 	2.7! 	.1 	.1 17.6! 58.7! 64.61176.91 77.8! 11.31409.6! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

!As 	! 23.3! 	.1 	.1 40.7! 95.6! 55.2!203.7!149.9! 44.01612.4! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

IMuu 	! 	7.4! 	.1 	.1 	9.7! 26.5! 13.1! 93.61161.9! 	.1312.3! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

IYht.  I 39.1! 	0.5! 	.!102.71240.61169.21596.7!507.3! 55.4! 1711! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

Si 	!Pa 	! 	1.3! 	.1 	.1 12.2! 	7.2! 	0.0! 	7.7! 	1.0! 	.1 29.5! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

ITe 	I 	3.3! 	.1 	. I 	7.0! 	9.7! 	0.2! 14.3! 	0.8! 	. ! 35.3! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

As 	1 49.7! 	0.0! 	.1 99.41100.3! 	5.1! 60.5! 14.6! 	.1329.7! 
+----- +-----+----- +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

IMuU 	! 	5.8! 	.1 	.1 	4.0! 	4.5! 	.! 	6.6! 	1.3! 	.1 22.2! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 4 -----+-----+----- 

	

!Yht.  1 60.1! 	0.0! 	.1122.61121.7! 	5.31 89.0! 17.7! 	.1416.6! 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

IPieni kesk.!  53.8! 	0.0! 	0.5! 55.6! 85.8! 	0.3! 94.6! 41.3! 	.1332.01 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

!Yhteensä 	1278.2! 0.8! 	6.0! 1150! 10091185.2! 10731600.2! 55.4! 4359! 
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Taajamateiden henkilövahinko -onnettomuudet  1986-1990 
	

Taajamatelll3  kuolleet  1986-1990  

KyL  1988  
------------------------------------------------------ 

500-!1000-!1500-!3000-!6000-!9000-!  yli  
0 !1-500!1000 !1500 !3000 6000 9000  !12000!12000!Yht. 

	

!Lä/si!Pa 	I 	17! 	20! 	81! 	127! 	474! 	490! 	215! 	74! 	139! 	1637!  
- +-----+----- +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

Te 	I 	.1 	3! 	13! 	9! 	46! 	74! 	94! 	30! 	37! 	306!  
- +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

As 	! 	4! 	34! 	109! 	89! 	264! 	317! 	144! 	65! 	16! 	1042!  
- +-----+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

!Muu 	! 	.1 	2! 	15! 	19! 	47! 	22! 	37! 	3! 	5! 	150!  
- +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

!Yht.  I 	21! 	59! 	218! 	244! 	831! 	903! 	490! 	172! 	197! 3135!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

!Oh 	Pa 	! 	.! 	 .! 	1! 	9! 	59! 	196! 	118! 	54! 	76! 	513!  
- +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

Te 	I 	.1 	.1 	.1 	9! 	34! 	73! 	87! 	51! 	128! 	382!  
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

!As 	! 	.1 	.1 	7! 	14! 	82! 	123! 	127! 	88! 	115! 	556!  
- +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

Muu 	I 	.! 	1! 	6! 	19! 	32! 	68! 	28! 	20! 	47! 	221!  
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

Yht. ! 	.! 	1! 	14! 	51! 	207! 	460! 	360! 	213! 	366! 1672!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 1- ----- 

lsj 	Il's 	I 	 .! 	3! 	1! 	4! 	11! 	7! 	4! 	.1 	.1 	30!  
- +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

!Te 	I 	1! 	1! 	6! 	4! 	15! 	9! 	11! 	.1 	.1 	47!  
- +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

As 	! 	2! 	35! 	82! 	50! 	94! 	89! 	46! 	.1 	3! 	401!  
- +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

!Muu 	! 	.1 	2! 	5! 	.1 	11! 	8! 	2! 	.1 	.! 	28!  
- +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

Yht. ! 	3! 	41! 	94! 	58! 	131! 	113! 	63! 	 .! 	3! 	506!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

Pieni kesk.! 	.1 	73! 	108! 	44! 	90! 	67! 	10! 	7! 	3! 	402!  
- +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

Yhteensä 	I 	24! 174! 	434! 	397! 	1259! 1543! 	923! 	392! 	569! 5715!  

KVL  1988 

500-!1000-!1500-!3000-!6000-!9000-!  yli  
0 	!1-500!1000 11500 13000 16000 9000  !12000!12000!Yht. 

+ ----------------------------------------------------------------- 

	

!Lä/si!Pa 	1 	1! 	1! 	1! 	2! 	23! 	21! 	9! 	2! 	4! 	64!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ -----+-----+----- 

	

Te 	! 	.! 	0! 	1! 	1! 	5! 	9! 	3! 	2! 	3! 	24!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

As 	I 	0! 	0! 	7! 	7! 	17! 	21! 	8! 	6! 	1! 	67!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ -----+-----+----- 

	

IMuu 	I 	.1 	0! 	3! 	2! 	4! 	5! 	0! 	0! 	0! 	14!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

Yht. !  1! 1! 12! 12! 49! 56! 20! 10! 8! 169!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

Oh 	lPs 	I 	.1 	.1 	1! 	2! 	3! 	24! 	12! 	2! 	5! 	49!  
+-----+-----+-----+----- 1- -----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

!Te 	I 	.1 	 .! 	.1 	0! 	3! 	8! 	6! 	5! 	5! 	27!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

!As 	! 	.1 	.1 	1! 	2! 	8! 	12! 	9! 	7! 	12! 	51!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

IMuu 	I 	.1 	0! 	1! 	2! 	5! 	13! 	6! 	1! 	5! 	33!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

IYht.  I .1 0! 3! 6! 19! 57! 33! 15! 27! 160!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

151 	IPa 	! 	.1 	0! 	0! 	0! 	1! 	0! 	0! 	.1 	.1 	1!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

ITe 	! 	0! 	0! 	0! 	0! 	2! 	0! 	0! 	.1 	.1 	2!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

lAs 	I 	0! 	2! 	2! 	0! 	6! 	8! 	2! 	 .! 	0! 	20!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

IMuu 	I 	.1 	0! 	0! 	.1 	0! 	1! 	0! 	.1 	.1 	1!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

IYht.  I 0! 2! 2! 0! 9! 9! 2!  .!  0! 24!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

IPieni kesk.! 	.1 	6! 	13! 	5! 	13! 	12! 	1! 	4! 	0! 	54!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- ^ -----+-----+----- 

	

Yhteensä 	I 	1! 	9! 	30! 	23! 	90! 	134! 	56! 	29! 	35! 	407! 



0 

Taajamateiden  pituus  1992  (kIlometriä) 
	 Taajamateiden lilkennesuorite  (miljoonaa ajoneuvoks/vuosl) 

KyL  1988  ______________________________________________________  

500-!1000-!1500-!3000-!6000-!9000-!  yli  
0 	1-50011000 !1500 13000 16000 19000  !12000!12000!Yht.  I  

!Li/si!Pa 	I 	1.5! 42.6! 87.9! 91.31203.41129.2! 30.7! 12.1! 13.91612.6!  
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- +-----+-----+----- 

Te 	I 	0.2! 18.7! 32.3! 19.4! 46.2! 38.4! 33.1! 	6.1! 	8.81203.3!  
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

lAs 	! 	2.4!142.1!203.0!146.9!273.8!155.6! 59.7! 19.3! 	6.3! 1009!  
-+-----4-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--- -- 

IMuu 	! 	.1 18.8! 32.1! 21.8! 45.9! 21.6! 	7.3! 	1.9! 	3.11152.5!  
-+-----4-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

Yht.  I 4.1!222.1!355.3!279.4!569.4!344.8!130.8! 39.4! 32.1! 1977! 
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

Oh 	IPa 	I 	.1 	1.3! 	3.0! 	5.3! 24.7! 91.0! 30.1! 	8.8! 14.91179.1!  
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

!Te  I  .!  0.2! 2.6! 10.3! 23.0! 40.5! 31.4! 16.8! 30.31155.1! 
I -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--- --+-----

!As  !  .1 2.5! 16.5! 18.9! 55.0! 55.6! 48.6! 27.3! 39.41263.8! 
I -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

IMuu  I .1 1.9! 12.1! 15.0! 33.6! 40.5! 16.8! 8.4! 20.61148.9! 
I -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 
Yht.  I .1 6.0! 34.1! 49.5!136.2!227.7!126.9! 61.21105.21746.91  

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 
si  !Pa I .1 10.0! 11.6! 9.2! 9.5! 4.6! 2.7! .1 .1 47.6! 

I -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- +-----
ITe  I 0.9! 6.1! 8.3! 9.1! 11.6! 6.8! 3.7! .1  .  I 46.6!  

-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----4-----+----- 
lAs 	I 	3.2!164.6!165.21107.1!115.71 57.0! 16.4! 	.1 	1.11630.3!  

-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
IMuu 	I 	.1 	4.3! 	8.8! 	5.1! 	6.8! 	6.2! 	1.0! 	.! 	.1 32.2!  

-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 
IYht.  I  4.1!185.0I194.0!130.4!143.6I  74.7! 23.8! .1 1.11756.7! 

 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

Pieni kesk.! 	2.91507.41261.71 93.01101.3! 49.8! 	4.5! 	2.1! 	0.6! 1023!  
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 4----- +----- 

!Yhteensä 	I 11.2!920.5!845.1!552.4!950.5!696.91286.0!102.7!139. 01  4504!  

KVL  1988 	I 
I 

	

I 	I 	I 500-!1000-!1500-!3000-16000-!9000-!  yli  I 
0 	11-50011000 11500 13000 16000 19000  !12000!12000!Yht.  I  

!Lä/si!Pa 	I 	0.0! 	4.7! 24.4! 41.51163.21196.6! 83.8! 47.0! 73.61634.8!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

I 	ITe 	I 	.1 	1.8! 	8.6! 	8.8! 37.4! 58.9! 91.4! 24.2! 45.0!276.0! 
I -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----4 -----+-----+----- 
lAs 	I 	0.0! 16.3! 54.0! 65.91214.21238.31159.3! 74.0! 30.5!852.5!  

+-----+-----+-----+-----+----- 4-----+-----+-----+-----+----- 
I 	Muu 	1 	.1 	2.4! 	9.2! 	9.9! 37.9! 32.5! 19.8! 	7.0! 17.11135.6! 

I -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

Yht. ! 	0.0! 25.3! 96.1I125.91452.6!526.3!354.2!152.2!166.2! 1899!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

!Oh 	IPa 	I 	.1 	0.2! 	0.8! 	2.5! 20.41147.9! 79.7! 34.6! 90.81376.9! 
I -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-- --- 

I 	ITe 	I 	. ! 	0.0! 	0.7! 	4.5! 19.0! 64.4! 84.7! 62.91173.41409.6!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

lAs 	I 	.! 	0.3! 	4.6! 	8.6! 45.2! 86.8!130.3!107.41229.31612.41 

I -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 
I 	IMuu 	I 	•' 	0.2! 	3.4! 	6.8! 26.7! 62.8! 46.3! 30.81135.41312.3! 

I -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--- -- 
I 	Yht.  I 	.1 	0.7! 	9.5!  22.4I111.3!361.9!340.9I235.61628.9!  1711!  

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
!Si 	IPa 	I 	.1 	1.1! 	2.9! 	4.0! 	7.2! 	6.1! 	8.1! 	.1 	.1 29.5!  

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 
I 	!Te 	I 	0.0! 	0.7! 	2.4! 	4.2! 	8.1! 10.0! 	9.8! 	.1 	.1 35.3! 

I -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 
I 	lAs 	I 	0.0! 17.8! 44.0! 47.4! 87.9! 82.7! 43.9! 	.1 	6.01329.71  

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 
I 	IMuu 	I 	.1 	0.4! 	2.5! 	2.2! 	5.5! 	8.7! 	2.9! 	.1 	.  I 22.2! 

I  -----+-----+-----+-----+-----+----- 1------+-----+-----+-----+----- 
I 	IYht.  I 	0.0! 20.1! 51.8! 57.71108.71107.61 64.8! 	.1 	6.01416.6!  

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

IPieni kesk.! 	0.0! 46.8! 67.9! 42.1! 77.7! 73.3! 11.8! 	7.71 	4.61332.0!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- I  

lYhteensä 	I 	0.0! 92.91225.41248.21750.4! 1069!771.71395.6!805.6I 43591 
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Taajamateider henkilövahinko -onnettomuudet  1986-1990 

1-ajorataiset taajarsatiet 	 2-ajorataiset taajamatiet 

!Ajoradari  leveys  (+-  0.2)  metriä  
----------------------------------------
Alle! 	! 	 ! 	! 	! 	Yli!  
5.3 '5.5 16.0 16.5 !7.0 17.5 !8.0 !8.2 !Yht. 

--+-------------! 	 ! 	 I 
!Läpikulku/  !Palvelut 	I 	4! 	7! 129! 136! 983! 118! 	85! 16211624!  
sisääntulo 
(kaava-alue) !Teollisuus 	1 	1! 	4! 	13! 	15! 220! 	16! 	2! 	6! 277! 

-------------- 
!Asumjnen 	! 	8! 	23! 107! 155! 677! 	39! 	10! 	1211031! 
--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----!  
!Muu  maank.  I  .!  2! 16! 19! 96! 1! 3! 6! 143! 
I  -------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----!  

!Yhteensä  I 13! 36! 265! 32511976! 174! 100! 186!3075! 
--+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----! 

!Ohikulku 	Palvelut 	'.1 	.1 	5! 	9! 333! 	53! 	28! 	21! 449! 
I  (kaava-alue)  I ------------- 

ITeollisuus 	I 	 .! 	1! 	.1 	2! 231! 	25! 	4! 	24! 287! 
I -------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----! 
!Asumirien I .I .1 6! 22! 346! 67! 24! 8! 473! 
I------------- 
!Uuu maank. 	I 	.I 	1! 	7! 	8! 105! 	45! 	8! 	12! 186! 
I -------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----! 

 Yhteensä 	I 	 .! 	2! 	18! 	41!101S! 190! 	64! 	65!1395I 
--+-------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----! 

!Sisääritulo 	!Palvelut 	I 	.1 	1! 	5! 	7! 	13! 	2! 	.1 	 .! 	28! 
I (n -asutus)  I -------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----! 

 !Teollisuus  I.! 2! 2! 6! 20! 16! 1! .1 47! 
I -------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----! 
!Asumirren ! 5! 13! 89! 75! 190! 18! 5! .' 395! 
--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----!  
!Muu  maank.  I..! .1 2! 4! 16! 4! 2! .! 28! 
--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----I  
!Yhteensä  !  5! 16! 98! 92! 239! 40! 8! .1 498! 

--+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----! 
!Pienj  keskus! 	 ! 	7! 	20! 	93! 	73! 187! 	17! 	.1 	2! 399! 

----------------+----+----+-----+----+----+----+----+----+----!  
!Yhteensä 	 I 	25! 74! 474! 53113417! 421! 172! 25315367! 

!Ajorata  

!7.0 I7.5 	Yht.! 
I----+----+----! 
I 	! 

ILäpikulku/ 	Palvelut 	I 	3! 	10! 13! 
I  sisääntulo  ! -------------+----+----+----! 

 I  (kaava-alue) Teollisuus 	1 16! 13! 29! 
I------------- 
!Asuminen 	I 	3! 	8! 11! 
I -------------+----+----+----! 

 Muu  maank. 	! 	7! 	 .! 	7! 
+----+----+----!  

!Yhteensä  I 29! 31! 60! 
+-------------+----+----+----! 

!Ohikulku 	Palvelut 	1 29! 35! 64! 
I  (kaava-alue)  ! -------------+----+----+----I 

ITeollisuus 	I 89! 	6! 95! 

lAsumineri 	I 	74! 	9! 	83! 
I -------------+----+----+----! 
IMuu maank. ! 21! 14! 35! 
I------------- 
Yhteensä 	!  213! 	64! 277! 

+-------------+----+----+----I 
 Sisääntulo Palvelut  !  2'...' 2! 

I (n-asutus)  ! ------------- 
Asuminen 	I 	6! 	.! 	6!  

Yhteensä 	! 	8! 	.1 	8! 
+-------------+----+----+----I 

IPleni  keskus! 	 ! 	3! 	 .! 	3! 
+----+----+----! 

lYhteensä 	 !  253! 	95! 348! 

I- 

-I  

I  

— 

-& 



2-ajorataiset taajamatiet 

A j  orate 

7.0 17.5  !Yht.! 
!Verk.asesa Maankäyttö !----+----+----! 

+----------- I  

	

!Läpikulkuf  !Palvelut 	I 	0! 	0! 	0!  
sisääntulo  I  ----------- 
(k -alue) 	!Teollisuus  1 	1! 	0! 	1!  

+----+----+----!  

	

!Asuminen 	! 	0! 	1! 	1!  

	

!Muu maank.  I 	1! 	.1 	1!  
+----+----+----!  

	

!Yhteensä 	! 	2! 	1! 	3!  
+-----------+----+----+----! 

!Ohikulku 	Palvelut 	! 	0! 	0! 	0! 
(k-alue) 	! -----------+----+----+----!  

	

Teollisuus ! 	5! 	0! 	5!  

	

!Asuminen 	! 	9! 	1! 10!  

	

!Muu mank. 	I 	4! 	2! 	6! 
+----+----+----!  

	

!Yhteensä 	I 18! 	3! 21! 
+-----------+----+----+----! 

ISisääntulo IPalvelut  I 0! .1 0! 
(n-asutus)  I  -----------+----+----+----!  

	

Asuminen 	I 	0! 	.! 	0!  

	

Yhteensä 	! 	0'...' 	0! 
+-----------+----+----+----!  

!Pieni keskus 	 ! 	0! 	.1 	0!  
+----+----+----!  

!Yhteensä 	! 	20! 	4! 24! 

CD 
U) 
CD 

CD 
0. 
CD 

CD 

CD 

DC 

(5 

(5 

DC 
C—  DC 

m  
mca  
-ID) 

Taajamateillä  kuolleet  1986-1990 

I', 

1-ajorataiset taajamatiet 

!Ajoradan  leveys  (+ -  0.2 m) 
---------------------------------------- 

	

Alle! 	! 	! 	! 	! 	!Yli! 

'Verk.asema Maankäyttö  5.3 15.5 6.0 6.5 !7.0 !7.5 !8.0 !8.2 !Yht.! 
----------- 

!Läpikulku/  Palvelut 	0! 	1! 	1! 	2! 	41! 	8! 	6! 	5! 64! 

sisaantulo  
(k-alue) 	!Teollisuus ! 	1! 	1! 	1! 	1! 	16! 	3! 	0! 	0! 	23!  

----------- 
Asuminen 	! 	0! 	1.! 	5! 	10! 	48! 	1! 	1! 	0! 	66!  
----------- 

!Muu maank. ! 	.1 	0! 	3! 	2! 	7! 	0! 	0! 	1! 	13!  
--------- 

!Yhteensä 	! 	1! 	3! 10! 15! 112! 	12! 	7! 	6! 166!  
+----------- 

!Ohikulku 	!Palvelut 	! 	.! 	.! 	0! 	1! 	40! 	2! 	3! 	3! 	49! 
(k-alue) 	! ----------- 

Teollisuus ! 	.! 	0! 	.! 	1! 	17! 	4! 	0! 	0! 	22!  
----------- 

!Asuminen 	I...' 	.! 	0! 	2! 	28! 	9! 	1! 	1! 	41!  
-----------+*--- ^---- ^----+----+----+----+----+----+----!  

!Muu maank. .!  0! 1! 1! 11! 14! 0! 0! 27! 
 ----------- 

!Yhteensä 	.! 	0! 	1! 	5! 	96! 	29! 	4! 	4! 139!  
+----------- 

!Slsääntulo  !Palvelut 	! 	.! 	0! 	0! 	1! 	0! 	0! 	.! 	.! 	1! 
(n-asutus) ! ----------- 

!Teolllsuus 	.! 	0! 	0! 	0! 	2! 	0! 	0! 	.! 	2!  
----------- 

!Asuminen 	! 	0! 	0! 	3! 	1! 	13! 	2! 	1! 	.! 	20!  
----------- 
!Muumaank.! 	.! 	.! 	0! 	0! 	0! 	1! 	01 	.! 	1!  
-----------+___ -+----+----+----+----+----+- ++ - !  
!Yhteensä !  0! 0! 3! 2' 15! 3! 1!  .!  24!  
+----------- 

!Pleni  keskus 	! 	0! 	1! 	9! 	9! 	34! 	1'..! 	0! 	54! 
----------- 

!Yhteensä 	! 	1! 	4! 	23! 31! 257! 	45! 	12! lO! 383! 



Taajamateiden  pituus  1992  (kilometriä)  

1 -ajorataiset taajamatiet 	 2-ajorataiset taajamatiet 

!Ajoradan  leveys 	(+-  0.2) 	metriä 	 ! !Ajoradan  leveys 
------------------------------------------------! 	! ! 	! ----------------- 
Alle! 	! 	! 	I 	! 	! 	Yli!  I 	Yli!  
5.3 	I 	5.5 	6.0 	I 	6.5 	I 	7.0 	! 	7.5 	! 	8.0 	8.2 	!Yht. ! 	I 	7.0 	7.5 	8.2 	Yht. 

--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----! --------------+-----+-----+-----+----- 
Lä/si IPaiv. 	! 	4.5! 	14.0! 	92.9!109.9!304.3! 	38.4! 	22.3! 	20.51606.8!  Lä/si 	!Palv. 	1.8! 	4.0! 	•' 	5.8!  

--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ! ------+-----+-----+-----+----- 
!Teoll.! 	1.4! 	5.8! 	33.0! 	29.3!112.1! 	13.7! 	2.3! 	0.91198.5!  !Teoll.I 	2.0! 	2.2! 	0.5! 	4.7!  

--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  I 	------- 1- -----+-----+-----+----- 
!Asum. 	! 	19.3! 	52.8!214.3!228.4!447.5! 	26.6! 	8.8! 	7.9! 	1006!  !Asum. 	! 	0.7! 	2.5! 	0,3! 	3.5!  

--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----! 
Muu 	! 	1.0! 	5.3! 	23.3! 	32.7! 	80.2! 	2.9! 	1.1! 	4.2!150.7! I 	Muu 	I 	1.5! 	0.3! 	.1 	1.8!  

--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- I  

--------------+-----+-----+-----+----- 

! 	! ------+-----+-----+-----+----- 

Yht. 	1 	26.2! 	77.9!363.6!400.3!944.1! 	81.6! 	34.4! 	33.5! 	1962! I 	!Yht. 	I 	6.1! 	9.0! 	0.8' 	15.9!  
+------ + ----- +-----+ ----- +----- +----- + ----- +----- +-----+----- !  I  ------+------+-----+-----+-----+----- 

Oh  IPaiv. 	! 	.! 	0.5! 	1.7! 	5.6!138.7! 	14.5! 	4.4! 	2.6!168.0!  lOh 	IPa1V. 	! 	6.6! 	4.5! 	.1 	11.1!  
--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 1  ! 	I  ------+-----+-----+-----+----- 

!Teoll.! 	.1 	0.4! 	1.2! 	2.71102.41 	19.5! 	4.9! 	5.61136.7! I 	ITeoll.! 	17.7! 	0.7! 	.118.5!  
--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- I  ! 	! ------+-----+-----+-----+----- 

lAsuni. 	! 	.1 	2.3! 	8.5! 	18.2!149.8! 	34.0! 	12.4! 	1.4!226.7! I 	!Asu!n. 	! 	31.9! 	5.2! 	.1 	37.1!  
--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----!  I 	I  ------+-----+ -----+-----+----- 

IMuu 	! 	.1 	0.3! 	7.3! 	9.6! 	77.2! 	24.6! 	7.2! 	3.01129.3!  ! 	Muu 	I 	9.8! 	9.7! 	. ! 	19.5!  
--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----! ! 	I  ------+-----+-----+-----+----- 

!Yht. 	I 	.! 	3.4! 	18.6! 	36.31468.1! 	92.6! 	28.9! 	12.61660.6! I 	IYht. 	! 	66.1! 	20.1! 	.1 	86.2!  
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- I I  ------+------+-----+-----+-----+----- 

!Si  !Palv. 	I 	0.9! 	2.6! 	12.4! 	13.2! 	16.2! 	1.3! 	0.5! 	0.0! 	47.1! Si 	IPaiv. 	I 	0.5! 	 .! 	.1 	0.5!  
--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- I  ! 	I  ------+-----+-----+-----+----- 

ITeoll.! 	0.7! 	2.2! 	7.7! 	11.2! 	21.5! 	3.1! 	0.2! 	0.1! 	46.6! I 	!Asum. 	I 	0.5! 	.1 	.1 	0.5!  
--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----!  I 	I  ------+-----+-----+-----+----- 

lAsum. 	I 	18.7! 	51.3!198.0!150.4!191.7! 	16.0! 	3.4! 	0.3!629.7! I 	Yht. 	I 	1.1! 	 .! 	.1 	1.1!  
--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- I I  ------+------+-----+-----+-----+----- 

IMuu 	I 	0.2! 	0.6! 	6.4! 	10.0! 	10.0! 	2.4! 	2.0! 	0.5! 	32.2!  IPieni 	keskus 	! 	0.6! 	.1 	.1 	0.6!  
--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- I I  -------------+-----+-----+-----+----- 

!Yht. 	! 	20.5! 	56.7!224.6!184.7!239.4! 	22.7! 	6.2! 	0.91755.61  !Yhteensä 	! 	73.8! 	29.1! 	0.81103.8!  
+------+----- +----- + -----+----- +----- + ----- +----- + -----+-----

IPieni  keskus  I 53.31125.31359.01236.71229.9! 14.6! 	0.9! 	2.9! 1023!  

lYhteensä 	!100.0!263.4I965.8!857.9! 1882!211.51 70.4! 49.9! 4401! 
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2-ajorataiset taajamatiet 

!Ajoradan  leveys  I 
I 

	

1 	(Yli!  
7.0  !  7.5  !  8.2  (Yht. 

+-----+-----+-----
+------ I 	I 	I  

	

(Lä/si !Palv.  I 10.1! 18.5! 	.!  28.6!  
+-----+-----+-----^----- 

	

!Teoll.(  12.5! 10.2! 	2.5! 25.3!  
+-----+-----+-----+----- 

!Asum.  I 	3.6! 	6.9! 	1.4! 11.9!  
+-----+-----+-----+----- 

(Muu 	1 	7.4! 	1.1! 	.1 	8.5!  
+-----+-----+-----+----- 

(Yht. 	I 33.7! 36.6! 	3.9! 74.3!  
+------+-----+-----+-----+----- 

(Oh 	(Palv. (  37.6! 26.5! 	.1 64.1!  
+-----+-----+-----+----- 

(Teoll.(  96.9! 	5.3! 	.1102.2! 
+-----+-----+-----+----- 

	

(Asun,.  (174.5! 27.5( 	.1202.0! 
+-----+-----+-----+----- 

(Muu 	59.9( 62.7! 	.(122.7( 
+-----+-----+-----+----- 

(Yht. 	(368.9(122.1! 	.(491.0( 
+------+-----+-----+-----+----- 

(Si 	(Palv. ! 	1.6! 	.1 	•1 	1.6! 
+-----+-----+-----+----- 

!Asum.  I 	1.6! 	.1 	.1 	1.6! 
+-----+-----+-----+----- 

(Yht. 	3.2( 	.( 	.1 	3.2! 
+------+-----+-----+-----+----- 

(Pieni keskus 	4.6! 	.1 	.( 	4.6! 
+-----+-----+-----+----- 

(Yhteensä 	(410.4(158.7! 	3.9(573.0! 
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Taajamateiden lilkennesuorite  (miljoonaa ajoneuvokm/vuosi)  

1-ajorataiset taajamatiet 

'Ajoradan  leveys  (+-  0.2  )  metriä 
------------------------------------------------ 

	

(Alle! 	! 	! 	 ! 	(Yli!  
I 5.3  (  5.5  !  6.0  !  6.5  !  7.0 I 7.5 	8.0 	8.2  (Yht.  I  
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

(Lä/si !Palv. ! 	1.4( 	5.1! 45.4! 67.8'371.8! 44.3! 25.9! 44.3!606.l!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

(Teoll.! 	0.4! 	2.9! 13.4!  lS.6!183.0!  29.2! 	4.0! 	2.3(250.8!  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

!Asum.  I 	4.9! 20.5! 85.5(113.9(559.3! 33.5! 10.8! 12.1(840.6!  
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

(Muu 	I 	0.1! 	2.9! 10.7! 14.8! 87.4! 	2.6' 	1.4! 	7.2(127.2! 
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

(Yht. 	I 	6.8! 31.5(155.1(212.0! 1202(109.6! 42.1! 65.9! 1825! 
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

(Oh 	(Paiv.  I 	.! 	0.7! 	0.9! 	4.7!244.6! 40.5! 12.7! 	8.6(312.8! 
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

(Teoll.! 	.1 	0.4! 	1.1! 	1.5(215.9! 53.3! 10.9! 24.5(307.5!  
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- ^----- 

(Asum. 	.! 	1.1! 	3.7! 12.4(261.1! 90.7! 36.4! 	5.0(410.4! 
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

(Muu 	! 	.! 	0.5! 	2.7! 	6.1! 95.9! 52.5! 18.2! 13.8(189.7! 
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

(Yht. 	I 	.( 	2.6! 	8.5! 24.6(817.51236.9!  78.2! 51.9! 1220! 
1-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

(Si 	(Palv. ( 	0.2! 	0.5! 	4.1! 	5.1! 15.1! 	1.3! 	1.4! 	0.0! 27.9! 
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

(Teoll.! 	0.2! 	0.5! 	2.7! 	4.9! 20.5! 	6.2! 	0.2! 	0.1! 35.3!  
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

(Asun,.  I 	3.4! 11.8! 58.2! 60.4(167.6! 17.3! 	9.1! 	0.3(328.1! 
- I.-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

(Muu 	I 	0.0! 	0.0! 	2.1! 	3.7! 	9.0! 	2.8! 	3.8! 	0.7! 22.2! 
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

(Yht. 	I 	3.8! 12.8! 67.1! 74.0(212.3! 27.6! 14.6! 	1.1(413.4! 
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

	

(Pieni keskus  I 	3.9! 13.1! 66.2! 62.4(166.7! 11.2! 	1.0! 	2.7(327.4! 
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 

(Yhteensä 	I 14.5! 60.1(296.9(373.1! 2398(385.4(135.9(121.7! 3786! 



TIELAITOKSEN  SELVITYKSIÄ  

49/1992  Pääväylät kaupukialueilla; Poikkileikkaus. TIEL  3200102 

50/1992  Tiemerkintämassojen  käyttökelpoisuus. Oulun  tuotantotekninen kehitysyksikkö 

 51/1 992 Roadside  Restareas  and  Restarea  Structures and Equipment.  TIEL  3200041 E 

52/1992  Kuntien  liikenneturvallisuus  vuosina  1982-1990.  TIEL  32001 03 

53/1992  Henkilöautojen omistus,  ajoneuvosuoritteet  ja  käyttöalueet. TIEL  3200104 

54/1992  Selvitys liikennevalojen toiminnasta vähäisen liikenteen aikana.  TIEL  3200105 

55/1992  Kiertoliittymän liikenteelliset  vaikutukset; ennen-jälkeen -tutkimus  Lammin 
 maantieliittymässä. hEL  3200106 

56/1992  Kaupunkimuotoilun  historia,  nykyaikaisen  tie-  ja  liikennesuunnittelun 
 historiallinen tausta.  TIEL  3200107 

57/1992  Teiden  suolauksen  aiheuttamien  ympäristövah  inkojen  korvaaminen. 
Kymen  tiepiiri  

58/1992  Teknologian  siirto;  Bauma  1992  -messut.  TIEL  3200108 

59/1992  Reunapaalujen  vaikutus  ajokäyttäytymiseen  ja  iikenneonnettomuuksiin. 
TIEL  3200109 

60/1992  Rautasaostuman  aiheuttama salaojan  tukkeutuminen  ja  toimenpiteet 
 tukkeutumisen  estämiseksi.  TIEL  320011 0 

61/1992  Liityntäliikenteen  mallit.  TIEL  3200111 

62/1992  Hienoaineksen  vaikutus  stabiloidun moreenimurskeen pakkaskestävyyteen. 
TIEL  3200112 

63/1992  Tulevaisuuden ennustamista vai tulevaisuuden tekemistä? Ympäristö-
ongelmien haasteet  tielaitoksen tulevaisuudentutkimukselle  liikenne-  ja 

 ympäristöpolitiikan näkökulmasta.  TIEL  32001 13 

64/1992  Bitumiemulssiokoetiet. TIEL  3200114 

65/1992  Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus  vi  3:lla  välillä  Helsinki-Tampere. 
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