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Tiivistelmä  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten uudelleenpäällystäminen 
 ja päällystämistä  seurannut ensimmäinen talvikausi vaikuttavat liikenneturval-

lisuuteen pääteillä. Tutkimus koostui kolmesta osasta, jotka lähestyivät 
ongelmaa eri puolilta. 

Ensimmäisessä osassa mitattiin sivukitkaa  ja lukkojarrutuskitkaa  sekä heti 
päällystämisen että ensimmäisen talvikauden jälkeen. Tutkimuksessa vertailtiin 
myös erityyppisten päällysteiden vaikutusta. Kaikki  50  tutkittua tieosuutta oli 
päällystetty kesällä  1991  ja  ne mitattiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen 
(VYF) kitkamittausautolla. Tutkimuksen päätulokset olivat seuraavat:  1)  Kitka 
riippuu erittäin paljon päällystetyypistä.  2)  Suurimmat kitkat pienenevät  ja 

 pienimmät kasvavat ajan mittaan.  3)  Heti päällystämisen jälkeen mitatut 
lukkojarrutuskitkan arvot voivat olla vaarallisen pieniä, vaikka suoraa 
vaikutusta turvallisuuteen ei voitukaan arvioida. 

Toinen  osa  käsitteli uudelleenpäällystyksen vaikutusta keskinopeuksiin. Jotta 
uudelleenpäällystyksen puhdas vaikutus voitaisiin selvittää, tutkittiin  sateen, 
liikennemäärän  ja peräkkäisten  vuosien  välisen  eron vaikutusta. Analyysi 
perustui vuosien  1991  ja  1992 automaattisiin  nopeus-  ja säämittauksiin  teillä, 
jotka oli päällystetty kesällä  1991  ja vertailuteillä,  joita ei ollut päällystetty. 
Keskinopeuksien sijasta analysoitiin nopeuksien summia. Riittävän täydellistä 
tietoa oli  vain  yhdestä uudelleenpäällystetystä kohteesta, josta tulokseksi 
saatiin, että nopeudet kasvoivat sekä päällystämisen jälkeen että lisäksi vielä 
jonkin verran ensimmäisen talvikauden jälkeen.  

Kolmas osa  analysoi poliisille ilmoitettuja kuolemaan  tai ruumiinvammaan 
 johtaneita onnettomuuksia uudelleenpäällystetyillä  ja vertailuteillä  vuoden  tai 

 kaksi vuotta ennen päällystämistä, päällystämisvuonna  ja  vuoden  tai  kaksi 
vuotta päällystämisen jälkeen. Tulokset olivat samanlaisia kuin nopeusanalyy-
sissä. Tulostemme mukaan voidaan päätellä, että turvallisuus ei ilmeisesti ole 
huonoimmillaan heti päällystämisen jälkeen  ja  parane päällystämistä 
seuraavan ensimmäisen talvikauden jälkeen, vaan että  se  heikkenee vielä 
ensimmäisen talvikauden jälkeen. Tulokset ovat kuitenkin epävarmoja, koska 
onnettomuuksia oli uudelleenpäällystetyillä teillä vähän. 
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Abstract 

This study aimed at examining, how resurfacing and the first winter period 
after resurfacing affect the safety of main roads. The study consisted of three 
parts, which approached the problem from different sides. 

In the first  substudy  the changes of side friction and lock braking friction 
were measured on newly paved roads and after the first winter period. The 
effect of different pavement types were also compared in the course of the 
study. All the 50 road sections in the study were paved in summer 1991 and 
measured with the friction truck of the Technical Research Centre of Finland 

 (VTT').  The main results of the study were that friction is highly dependent 
on the type of pavement, the highest frictions decrease and the lowest 
frictions increase with time, and that lock braking friction values immediately 
after resurfacing can be dangerously low, though we could not estimate the 
explicit effect on safety. 

The second  substudy  dealt with the effect of resurfacing on the average 
speeds. The effect of rain, traffic flow, and difference between succeeding 
years was also studied in order to be able to find the pure effect of resur-
facing. The analysis was based on automatic speed and weather measurement 
in 1991 and 1992 on treatment roads, which were paved in the summer 1991 
and on comparison roads with no resurfacing actions. The analysis was 
actually performed for sums of speeds instead of average speeds. We had 
complete enough data for only one post, where the result was that speeds 
increased after resurfacing and increased still more after the first winter 
period. 

The third  substudy  analyzes fatal and injury accidents reported to the police 
on the treatment and comparison roads one or two years before, the same year 
and one or two years after the resurfacing. We found similar results as for 
speed analysis. Risk increased after resurfacing and increased still more after 
the first winter period. So it can be concluded that safety seems not to be at 
its lowest value on new pavements and increase after the first winter period; 
according to our results it decreased after the first winter period. The results 
are, however, uncertain because of the small number of accidents on the 
treatment roads.  



Alkusanat  

Tässä tutkimuksessa  on  selvitetty, miten uudelleenpäällystäminen vaikuttaa 
kitkaan, keskimääräisiin ajonopeuksiin  ja liikenneturvallisuuteen.  Käytännön 
työn  on  tehnyt VTT:n Yhdyskuntatekniikan tutkimusyksikkö. Työssä  on 

 kolme osaa: uusien päällysteiden kitkaa koskevasta osasta  on  vastannut Esa 
Manninen, keskinopeuksien muutoksia koskevasta osasta 011i Hämäläinen  ja 
liikenneturvallisuusosasta  Lars  Leden,  joka myös  on  toiminut  koko projektin 

 vetäjänä. Tielaitoksen edustajina tutkimuksessa ovat olleet Pekka Räty  ja 
 Seppo Sarjamo. Tutkimuksen  on  rahoittanut tielaitoksessa tienpidon suun-

nittelu. 

Uudelleenpäällystämisen  vaikutusta kitkaan  on  selvitetty laajemmin Esa 
Mannisen laatimassa erillisessä raportissa "Uuden päällysteen kitka", joka  on 

 julkaistu sarjassa "Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja" viime vuoden toukokuussa 
(numero  18/1994).  Tässä raportissa kitkamittauksista esitellään  vain pää- 
tulokset. 

Helsingissä helmikuussa  1995  

Tutkimuskeskiss 
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TAUSTA, TARKOITUS  JA  MENETELMÄT  

Lars  Leden  

1  TAUSTA, TARKOITUS  JA  MENETELMÄT 

Uuden päällysteen vaikutusta liikenneturvallisuuteen  on  selvitetty  jo  useassa 
eri tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen taustana  on  kaksi  1980-luvulla tehtyä 
tutkimusta:  1983  valmistunut suomalainen tutkimus  (Kallberg) ja  vuonna  1989 

 valmistunut pohjoismainen tutkimus (Hemdorif ym.). Koska näiden tutki-
musten tulokset olivat osin ristiriitaiset  ja  koska mittausmenetelmät ovat 
kehittyneet sitten  1 980-luvun, päätettiin uudelleenpäällystämisen turvallisuus- 
vaikutuksista tehdä uusi suomalainen tutkimus. 

Kalibergin  tutkimuksen mukaan onnettomuusriski oli suurimmillaan uudel-
leenpäällystetyillä teillä. Onnettomuusriskin pienenemisen syynä pidettiin 
päällysteen kulumisen vaikutusta ajokäyttäytymiseen: kun urat syvenevät  ja 

 päällyste tulee epätasaisemmaksi päällysteen vanhetessa, tiellä ajetaan 
hitaammin  ja  huolellisemmin myös silloin, kun  sää on  hyvä. Onnettomuusriski 
oli kuitenkin suuri märällä kelillä; syynä  riskin  kasvamiseen pidettiin uriin 
kerääntynyttä vettä. 

Kalibergin  tutkimusta seurannut laaja pohjoismainen tutkimus (Hemdorif ym.) 
osoitti, että edellä mainittu selitys voi olla liian yksinkertainen. Tutkimuksessa 
oli neljä osaa. Ensimmäinen  osa  käsitteli päällysteen iän vaikutusta liiken-
neturvallisuuteen.  Sen  mukaan onnettomuusriski lisääntyi yleensä päällysteen 
ikääntymisen myötä. Toisessa osassa tarkasteltiin päällysteen kunnon 
vaikutuksia. Kaikissa neljässä pohjoismaassa onnettomuusriski oli huonom

-mula  teillä noin  7 %  pienempi kuin hyvillä päällysteillä. Tämä johtui kesän 
säävaihteluista. Onnettomuusriski oli kuitenkin erittäin sateisina päivinä 
huonommilla teillä suurempi kuin hyvillä teillä. Tämä  tulos  oli kiistaton  ja 

 päti sekä ensimmäisessä että toisessa osassa. Kolmannessa osassa tutkittiin 
tienpinnan kitkan vaikutusta onnettomuusriskiin Tanskan tierekisterin tietojen 
avulla. Lisääntynyt kitka näytti keskimäärin vähentävän onnettomuusriskiä. 
Neljäs  osa  käsitteli uudelleenpäällystyksen vaikutusta ajonopeuksiin. Norjassa 

 ja  Suomessa ei vaikutusta havaittu, mutta Ruotsissa keskinopeus kasvoi 
uudelleenpäällystyksen vaikutuksesta hieman yli kilometrin tunnissa. 
Pohjoismainen tutkimus siis osoitti, ettei uudelleenpäällystys välttämättä ole 
turvallisuustoimenpide. Vaikutus riippuu ilmasto-oloista  ja  erityisesti siitä, 
kuinka usein sataa.  (Ks.  myös luku  5  Johtopäätökset.) 

Tämän tutkimuksen päätarkoituksena oli tutkia uudelleenpäällystettyj  en 
pääteiden  (valta-,  kanta- ja seudullisten  teiden) turvallisuutta päällystysajan-
kohdasta ensimmäisen talvikauden alkuun (syyskuun  1991  loppu) verrattuna 
samaan ajankohtaan vuotta myöhemmin  (1992). Tutkimushypoteesi  asetettiin 
edellä mainittujen tutkimusten perusteella.  Hypoteesina  oli, että turvallisuus 
oli huonoimmillaan uusilla  päällysteillä  ja  että  se  parani ensimmäisen 

 talvikauden  jälkeen. Tämä oli tarkoitus varmistaa poliisille ilmoitettujen 
onnettomuuksien avulla. 

Liikenneturvallisuuden taustalla olevista tekijöistä tässä tutkimuksessa 
keskityttiin toisaalta kitkamittauksiinja toisaalta automaattisiin nopeus -ja  sää- 
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mittauksiin. Kitka mitattiin  50  uudelleenpäällystetyltä  tieltä vähintään kandesti 
päällystämisen jälkeen  ja  nopeus-  ja säätietoa  kerättiin jatkuvasti kolmelta 
uudelleenpäällystetyltä tieltä  ja  kolmelta kontrollitieltä. Automaattisia 
mittaustuloksia oli käytettävissä  koko  vuosilta  1991  ja  1992;  näin mukaan 
voitiin ottaa myös aika huhtikuun alusta päällystämiseen, mikä mandollisti 
uudelleenpäällystämisen vaikutuksen tutkimisen. Vuoden ensimmäiset  ja 

 viimeiset kolme kuukautta jätettiin pois, koska talvioloissa turvallisuuteen 
vaikuttavat monet lisätekijät, jotka eivät vaikuta analyysissä huhtikuun 
ensimmäisen  ja  syyskuun viimeisen päivän välisenä aikana. Tällaisia tekijöitä 
ovat muun muassa tien ylläpitotoimet  ja talviaikaiset nopeusrajoitukset. 

Onnettomuusanalyysin  tarkkuutta rajoittaa usein onnettomuuksien vähäisyys. 
Tarkkuuden parantamiseksi päätettiin turvallisuusvaikutusta tutkia pidemmällä 
aikajänteellä. Pisin ajanjakso,  jolta onnettomuusaineistoa  oli käytettävissä, oli 
viisi vuotta  (1989 - 1993). Onnettomuustietoa  kerättiin  ja  analysoitiin näiltä 
viideltä vuodelta. Analyysi rajoitettiin huhtikuun ensimmäisen  ja  syyskuun 
viimeisen päivän väliseen aikaan samoista syistä kuin nopeus-  ja säätietojen 
analyysissä.  

Esa Manninen  
2  UUDEN  ASFALTflPÄÄLLYSTEEN  KITKA 

Uuden päällysteen kitka -osatutkimuksen tavoitteena oli selvittää laajan 
mittausohjelman avulla kitkan muuttumista välittömästi päällystämisen jälkeen 
sekä ensimmäisen talvikauden vaikutusta kitkaan. Lisäksi haluttiin selvittää 
kitkan käyttäytymistä eri päällystetyypeillä. 

Kitkamittaukset  tehtiin VTT:n kitka-autolla. Mitattavat kohteet valittiin 
vuonna  1991 uudelleenpäällystettävistä  kohteista. Kohteiden tuli olla valta-, 

 kanta-  tai seudullisilla  teillä, joita ei päällystettäisi uudelleen vuonna  1992. 
Tien  piti päällystystyön jälkeen olla avoin normaalille liikenteelle. 

Kohteet sijoittuivat eteläisen Suomen alueelle. Vuonna  1991  mitattiin 
kaikkiaan  58  kohdetta, mutta vuonna  1992  määrä supistui  50:een,  koska  osa 

 kohteista päällystettiin tuolloin uudelleen. 

Jokaisesta tiekohteesta valittiin  2500  metriä pitkä osuus, jonka sivukitkan  ja 
lukkojarrutuskitkan  kertoimet mitattiin. 

Ensimmäiset mittaukset tehtiin kesällä  1991.  Noin puolet kaikkien kohteiden 
mittauksista tehtiin kanden viikon kuluessa päällysteen levityksestä, hieman 

 alle  puolet mittauksista tehtiin  0,5  - 2  kuukauden ikäiseltä päällysteeltä. 
Yhden kohteen mittaus tehtiin  n. 2,5  kuukauden ikäiseltä päällysteeltä. Osassa 
mittauskohteista seuraava mittaus tehtiin  n. 2  viikkoa ensimmäisen mittauksen 
jälkeen. Tämän jälkeen kitka mitattiin  n.  kuukauden välein lokakuun loppuun 

 1991  saakka. 
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Kaikki  50  mukaan jäänyttä kohdetta mitattiin uudestaan vuonna  1992. 
 Aineisto jaettiin kahteen osaan: Keväällä  1992  mitattiin kohteet, jotka vuonna 

 1991  oli mitattu alkukesästä. Loppukesällä  1992  mitattiin kohteet, jotka 
vuonna  1991  oli mitattu syksyllä.  

2.1  Tutkitut päällystetyypit 

Kohteissa käytetyt päällystetyypit olivat asfalttibetoni  (AB), epäjatkuva  asfaltti 
(ABE)  ja kevytasfaittibetoni (KAB).  Lisäksi käytettiin päällysteen rakentamis-
menetelmiä Remixer,  ART (Asphalt Recycling Travelling plant)  ja massapin

-taus (MP).  Käsitteitä selitetään seuraavassa. 

Asfalttibetoni  sekoitetaan tavallisesti asfaittiasemalla  ja massa  siirretään 
kuorma-autoilla tielle, jossa  se  levitetään asfaltinlevittirnellä.  Massa  levitetään 
tavallisesti tasatulle alustalle laattana. Epäjatkuva asfaitti rakennetaan samalla 
tavalla kuin asfaittibetoni, mutta siinä rakeisuuskäyrä  on epäjatkuva  eli 
välirakeet  0.5  - 6 mm  puuttuvat. Asfaittibetonin rakeisuuskäyrä  on  jatkuva. 

Kevytasfaittibetoni  sekoitetaan kiviaineksesta  ja sideaineena toim ivasta 
bitumista. Massassa  käytetään tartuketta, mutta siitä puuttuu täytejauhe. 
Kevytasfalttibetonia levitetään teille, joiden liikennemäärä  on  alle  2000 

 ajoneuvoa vuorokaudessa. Päällyste levitetään asfaltinlevittimillä  ja tiivistetään 
jyrillä. 

Remixer  on päällysteen kunnostusmenetelmä. Kuumentimen  avulla päällysteen 
 pinnan  lämpötila nostetaan, minkä jälkeen  pinta jyrsitään.  Lopuksi tielle 

levitetään uuden  massan ja jyrsityn  vanhan  massan  seos asfaltinlevittimellä.  

ART on  myös päällysteen kunnostusmenetelmä. Siinä tielle levitetään  ensin 
kiviaines,  minkä jälkeen vanha päällystejyrsitään kylmänä. Saatu asfalttirouhe 

 ja kiviaines  kerätään tieltä siiloon  ja  sieltä edelleen kuumennusrumpuun, jossa 
siihen lisätään sideaine. Rummusta tämä uusiomassa siirretään varastosiiloon, 
josta  se annostellaan asfaltinlevittirneen.  Lopuksi asfaittimassa tiivistetään 
jyrillä. 

Massapintaus  on  vaihtelevan paksuinen asfaittibetonista  (AB 12 - AB 25) tai 
kevytasfaittibetonista tasaamattomalle alustalle  tehty päällyste.  Massa  tuodaan 
tielle kuorma-autoilla  ja  levitetään asfaltinlevittimillä sekä tiivistetään jyrillä.  

On  mandollista, että jyräämisen yhteydessä kulutuskerrokseen,  jota  karkea 
kiviaines ei ole tehnyt riittävän epätasaiseksi, syntyy tasaisia  ja  liukkaita 
kohtia.  Jos  tällaisia tasaisia kohtia esiintyy, ne täytyy karkeistaa lisäämällä 
jyräämisvaiheessa sopivaa, esim.  3 - 6 mm, irtosirotetta. Sirotetta  tulisi 
levittää raekoon mukaan  2 - 4 kg/rn2. Sirote on jyrättävä kulutuskerrokseen 

 niin kauan kuin  se on  riittävän kuuma. Jyräämisen jälkeen jäljelle jäänyt aines 
tulisi poistaa uudelta pinnalta.  Jos  tasaisia  ja  liukkaita kohtia havaitaan työn 
valmistuttua, ne tulisi karkeistaa jauhamalla  tai  jollain muulla sopivalla 
tavalla. 



12 	Uudelleenpäällystãmisen  vaikutus  kitkaan, nopeuksiin  ja  turval!isuuteen päãtelllä  
UUDEN ASFALTTIPMLLYSTEEN KITKA  

2.2  Tulokset  

Lukkojarrutuskitka  oli selvästi sivukitkaa pienempi kaikilla päällystetyypeillä. 
Lukkojarrutuskitka esiintyy tilanteessa, jossa ajoneuvon kuljettaja jarruttaa 
pyörät lukkoon estääkseen ajoneuvoaan törmäämästä edellä kulkevaan 
ajoneuvoon  tai  tiellä olevaan esteeseen. Sivukitkaa tarvitaan, kun ajoneuvolla 
ajetaan kaarteessa  tai  ajoneuvolla  ohitetaan edellä kulkeva ajoneuvo. 

Sivukitkan  muuttumista ajan suhteen tarkastellaan eri päällystetyypeillä. 

-  Osassa kohteita asfaittibetonin sivukitka kasvoi ajan suhteen  ja  osassa 
pieneni ajan suhteen. Sivukitka kasvoi, kun kitka-arvot olivat uudella 
päällysteellä pienet.  Jos  taas kitka-arvot uudella päällysteellä olivat suuret, 
laski sivukitka ajan suhteen  (kuva  1).  

- Epäjatkuvan  asfaltin sivukitka  kasvoi, kun kitka-arvot olivat uudella 
päällysteellä pienet.  Jos  taas kitka-arvot uudella päällysteellä olivat suuret, 
pieneni sivukitka ajan suhteen  (kuva  2).  

- Remixer-päällystetyypin sivukitka  pelkästään kasvoi; sikäli päällystetyyppi 
poikkesi kandesta edellisestä tyypistä  (kuva  3).  

-  ART-päällystetyypin sivukitka  pelkästään kasvoi ajan suhteen. 

- Massapintauksen sivukitka  selvästi kasvoi ajan suhteen  ja  suuremmat 
kitka-arvot lievästi pienenivät ajan suhteen  (kuva  4).  

- Kevytasfalttibetonin sivukitka  kasvoi ajan suhteen  (kuva  5). 

ST12O  K0169 
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KT66 ST295 
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VTl3 ST347 

ST348 ST259  
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ST = Seudullinen tie 
KO = Kokoojatie 
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Kl  = Kantatie  

10 	 100  

IKÄ (VRFQ 

S 
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Kuva  1:  Keskimääräinen sivukitka asfalttibetonipäällysteillä vuosien  1991-
1992 mittauskohteissa. 
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Kuva  2:  Keskimääräinen sivukitka epäjatkuvalla asfalttipäällysteellä vuosien 
 1 991-1 992  mittauskohteissa. 
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Kuva  3:  Keskimääräinen sivukitka remix -paallysteelle vuosien  1991-1992 
 mittauskohteissa. 
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Kuva  4:  Keskimääräinen  sivukitka massapintaus -päällysteille  vuosien  1991-
1992  mittauskohteissa.  
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Kuva  5.  Keskimääräinen  sivukitka keytasfalttibetonilla  vuosien  1 991-1 992 
 mittauskohteissa.  

Uuden päällysteen sivukitka voi olla vaarallisen pieni. Asfaittinormien  1987 
 mukaan päällysteen rakentamisessa pyritään siihen, että kitkakerroin nopeus-

rajoituksen sallimaa enimmäisnopeutta ajettaessa olisi märällä pinnalla 
vähintään  0,40.  Tätä vaatimusta eivät kaikki tiet täyttäneet. 
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Osalla tieosuuksista, joilla kitkamittauksia tehtiin, oli myös tämän tutkimuksen 
nopeutta koskevassa osatutkimuksessa käytetty automaattinen nopeuden 
mittausasema. Näihin mittausasemiin viitataan symboleilla  Ti, T2  ja  T3  (ks. 
seuraava luku). Nämä tieosuudet  on  merkitty kuviin  2  -  4.  Osuudella  Ti on 

 käytettävissä peräkkäisiä kitkamittauksia, joissa kitka jatkuvasti kasvaa. 
Osuuksilta  T2  ja  T3 on  kummaltakin kaksi mittausta. T2:lla kitka pysyy 
suunnilleen samana  (kuva  4)  ja T3:lla  kitka kasvaa. Yhdelläkään näistä 
kolmesta osuudesta sivukitka ei ole  alle  0,4.  

Vaikka kitka oli aluksi huono, tilanne kuitenkin parani ajan kuluessa. 
Sivukitkan muutos muutamien viikkojen aikana uuden päällysteen valmis-
tumisen jälkeen oli lievä, mutta selvä. Esimerkiksi asfaittibetoneilla, 
epäj atkuvalla  asfaltilla ja massapintauksella  ilmiö havaittiin hyvin. Sivukitka 
kasvoi myös myöhemmin vuoden aikana siten, että seuraavana kesänä mitattu 
kitka-arvo oli korkeammalla tasolla kuin hieman päällysteen valmistumisen 
jälkeen mitattu arvo. Sivukitkan kasvaminen heti valmistumisen jälkeen joh-
tuu siitä, että uutena sileä päällysteen  pinta  alkaa karkeutua ajoneuvojen 
renkaiden hiertäessä päällystettä. Seuraavana talvena karkeuttavat nastarenkaat 
päällystettä siinä määrin, että myöhemmin seuraavana kesänä päällysteen 
sivukitka nousee edelleen. 

Asfalttibetonipäällysteillä  ja epäjatkuvilla asfalttibetonipäällysteillä  havaittiin 
uuden päällysteen sivukitkan pienenevän välittömästi ensimmäisten mittausten 
jälkeen  ja  kitka-arvo pieneni myös vuoden aikana. Kitka pieneni  vain  silloin, 
kun kitka-arvo aluksi oli suuri  (0,6  -  0,9).  Sivukitka  pieneni vuoden aikana 
tasolle  0,6  -  0,8.  Sivukitkan pienenemisen  arvellaan johtuvan siitä, että uusi 
päällyste oli levityksen jälkeen ollut pinnaltaan karkea sirotteen käytön vuoksi 

 tai  päällystetyypin  pinta  muuten oli karkea. Ajoneuvojen renkaat siloittivat 
päällysteen pintaa, jolloin kitka ajan myötä pieneni. 

Lukkojarrutuskitkan  muutokset hieman päällysteen valmistumisen jälkeen  ja 
 vuoden aikana olivat kaikilla päällystetyypeillä samanlaisia kuin sivukitkan 

muutokset. Lukkojarrutuskitkan muutokset olivat kuitenkin paljon lievempiä 
kuin sivukitkan muutokset. 

Rakentamismenetelmän Remixer  ja  ART  sivukitka  10  päivää päällysteiden 
valmistamisen jälkeen oli lievästi pienempi kuin muiden päällysteiden 
sivukitka  (kuva  6).  Sivukitkan  vaihtelu rakentamismenetelmän  tai  päällys-
tetyypin sisällä oli erittäin suuri. Vuoden kuluttua olivat sivukitkaerot 
tasoittuneetja ainoastaan KAB:n sivukitka erottui muita parempana  (kuva  6). 

 Vaikka  ART  ja Remixer rakentamismenetelminä  eroavat AB:n, ABE:n, MP:n 
 ja KAB:n  rakentamisesta, kaikissa menetelmissä asfalttipäällyste levitetään 

lopuksi asfaltinlevittimellä. Tästä syystä rakentamismenetelmä vaikuttaa vähän 
sivukitkaan. Päällysteet erottaa toisistaan koostumus eli kiviaineksen 
rakeisuuskäyrä, kiviaines, sideainepitoisuus, päällysteen tyhjätila  ja sirotteen 

 käyttö pääHysteen pinnassa. KAB:n sivukitka  on  vuoden kuluttua muita 
parempi, koska siinä ei käytetä täytejauhetta  ja sideainepitoisuus  on 4  -  4,5 %.  
Nämä ominaisuudet tekevät KAB:n pinnasta karkean, mikä lisää päällysteen 
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kitkaa seuraavana kesänä  bitumin  kuluttua pois pinnasta.  Sivukitkan  arvot 
olivat yleensä  alle  yhden, mutta  joillain tieosuuksilla  ne ylittivät arvon yksi 
(ks.  kuva  5).  

Rakentamismenetelmien  ja päällystetyyppien lukkojarrutuskitkaerot  olivat 
vähäiset  (kuva  7).  Ainoastaan  ART:n lukkojarrutuskitka  oli lievästi pienempi 
kuin muiden kitka. Vuoden kuluttua oli  KAB:n lukkojarrutuskitka  hieman 
parempi kuin muiden  päällysteiden  kitka.  KAB:n  pinnan karkeus  aiheutti 

 lukkojarrutuskitkan  suuren arvon.  

Sivukitkan vaihteluväli 
1,0 

0,8 

........ 

0,4 

0,2  
lOpv<1  kuukausi 

 1 V  -  1  vuosi  
I 	 I  

ABu Opv ABE/i Opv  Rem/i  Opv ART/i Opv MP/i Opv KAB/1 Opv 
AB/iv 	ABE/iv 	Rem/iv 	ARTI1v 	MP/lv 	KAB/iv 

Päällystetyyppi  

Kuva  6.  Sivu/dtkan  arvojen vaihtelu eri  päällystelyypeillä  joidenkin viikkojen 
kuluttua  päällystämisestä  vuonna  1991  ja  vuoden vanhoilla päällys- 
teillä vuonna  1992. 

Päällystetyyppien ldtka-arvoista, jotka  on  esitetty kuvissa  6  ja  7,  voi yleisesti 
todeta, että  päällysteen  ollessa uusi  kitkan  haj onta  oli suurta  ja  yhden vuoden 
kuluttua hajonta pieneni.  

Päällystetyyppien  sisällä,  esim.  AB  ja ABE,  oli suuria eroja  sivukitkassa 
 silloin, kun päällyste  on  aivan uusi.  Sivukitkassa  havaitut erot koskevat  koko 
 maassa vuonna  1991  tehtyjä  AB-  ja ABE-päällysteitä. Rakentamismenetel

-mien  Remixer  ja  MP  sisällä oli  sivukitkoissa  aivan uutena myös selviä eroja. 
Tässä tutkimuksessa ei ole selvitetty syvällisesti  päällystetyypin  sisällä 

 havaittuja sivukitkaeroja.  Tärkeintä tutkimuksen kannalta oli selvittää 
muuttuuko  päällysteen  kitka heti valmistumisen jälkeen  ja  muuttuuko kitka 
myöhemmin vuoden kuluttua.  
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Kuva  7: Lukkojarrutuskitkan  arvojen vaihtelu eri  päallystetyypeillä  joidenkin 
viikkojen kuluttua  päällystäinisestä  1 991  ja  vuoden vanhalla paallys-
teellä  vuonna  1992.  

Muutamista kohteista haettiin tietoja päällysteiden koostumuksesta. Erityisen 
mielenkiinnon kohteena olivat epäjatkuvat asfaittibetonit, joiden kesken uutena 
oli selviä sivukitka-  ja lukkojarrutuskitkaeroja (kuvat  2  ja  7).  Päällysteen 

 koostumusta kuvaavista tiedoista ainoastaan sirotteen käyttö selitti päällys- 
teiden sivu-  ja lukkojarrutuskitkaeroja päällysteiden  ollessa uusia. 

ilmeisesti asfalttipäällysteen koostumuksen avulla  on  vaikeaa selittää 
kitkaeroja paljaalla päällysteellä.  M.  Sistosen  tutkimuksessa vuodelta  1981 on 

 tarkasteltu päällysteen koostumuksen vaikutusta kitkaan (Sistonen  M., 
 Laitinen  L., 1981).  Tutkimuksessa mitattiin eräiden uudelleenpäällystettävien 

teiden kitka Suomessa vuosina  1979  ja  1980.  Vuoden  1979  aineiston 
perusteella sivukitkan muutosta pyrittiin selittämään tyhjätilalla, luonnon 
kiviaineksen osuudella  ja  0,074  mm:n läpäisyprosentilla. Tekijät selittivät 
kuitenkin huonosti sivukitkan muutosta. Vuoden  1980  aineiston perusteella 
sivukitkan muutosta selittäväksi tekijäksi saatiin tyhjätila. Tyhjätilan kasvaessa 
kasvoi myös kitka. Tämäkään tekijä ei selittänyt kitkan muutosta  kovin  hyvin. 
Tutkimuksessa todetaan, ettei kitkakertoimen vaihtelua voida täysin selittää 
päällystemassan ominaisuuksien avulla. Tutkimuksessa tarkasteltiin muiden 
tekijöiden, kuten päällystystyön, koneiden, säätekijöiden  ja liikennemäärän 

 vaikutusta kitkaan. Taipumusta kitkan pienenemiseen havaittiin levittimen 
ollessa vanha. 
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011i Hämäläinen  
3  UUDELLEENPÄÄLLYSTÄMISEN  VAIKUTUS KESKI

-NOPEUKSIIN  

Tavoitteena  on  verrata keskinopeuksia uudelleenpäällystetyillä teillä ennen 
päällystämistä, päällystämisen jälkeen  ja päällystämistä  seuraavan talvikauden 
jälkeen. Koska säätekijöiden, esim.  sade, ja  vuosien  1991  ja  1992  välisen  eron 
voidaan odottaa olevan sekoittavia tekijöitä, niiden vaikutusta pyritään 
eliminoimaan käyttämällä kontrolliteitä, joita ei ole päällystetty uudelleen.  

3.1  Aineiston kuvaus 

Aineisto,  jota  käytettiin tutkittaessa uudelleenpäällystämisen vaikutusta 
keskinopeuksiin, kerättiin kolmen automaattisen nopeusmittausasemaparin 
avulla. Kukin  pari  koostui vuonna  1991  uudelleenpäällystetyllä tieosuudella 

 olevasta mittausasemasta  ja vertailutiellä  olleesta asemasta. Vertailuasema 
valittiin seuraavin perustein: 

- nopeusraj oitus  oli uudelleenpäällystetyllä tiellä sama kuin vertailutiellä 
- lähistöllä oli sääasema 
- liikennemäärät  olivat suunnilleen samat 
- uudelleenpäällystetty  tie  ja vertailutie  olivat mandollisimman lähellä 

toisiaan. 

Kunkin mittausaseman nopeustietoja täydennettiin lähistöllä olevan sääaseman 
tiedoilla. Sekä nopeus- että säätiedoissa yksikkönä  on  tunti  ja  tiedoista 
käytetään ainoastaan huhtikuun ensimmäisen  ja  syyskuun viimeisen päivän 
välistä aikaa vuosina  1991  ja  1992.  Käytännössä sääasemat eivät olleet 
toiminnassa jatkuvasti, joten säätieto oli  varsin  puutteellista. Myös  se,  että 
elokuu  1991  oli  varsin  kuiva, teki osan vertailuista mandottomiksi. Sääase

-mien  erilaisten mittaustapojen  ja  ilmeisten virheiden vuoksi luotettavin 
saatavilla säätä koskeva tieto oli  se,  oliko sääasemalla satanut vai ei. 
Useimmissa analyyseissä käytettiin säätä kuvaamaan pelkästään tätä 
dikotomista muuttujaa. Nopeusmittauksissa ei puuttuvaa tietoa juurikaan 
esiintynyt. 

Seuraavassa taulukossa  1 on  esitetty kuinka nopeuksien keskiarvot  ja 
mediaanit  vaihtelevat  sateen  ja poudan  mukaan tutkituilla tieosuuksilla. 
Mittausasemiin viitataan symboleilla  Ti,  Cl,  T2, C2, T3  ja  C3,  missä  T 
(treatment)  viittaa uudelleenpäällystettyyn tieosuuteen  ja  C (comparison) 

 vastaavaan vertailutieosuuteen  ja  numerot identifioivat päällystys-vertailu
-parin.  Taulukosta  2  näkyvät havaintomäärät, joihin keskiarvot  ja mediaanit 

 perustuvat, sekä nopeusmittausasemien  ja sääasemien  väliset etäisyydet. 

Osuudelta  C3  ei vuonna  1991  ollut käytettävissä säätietoja. T2:ta, C2:ta  ja 
T3:a  vastaavat sääasemat ovat  varsin  kaukana vastaavista nopeusmit-
tausasemista, mikä saattaa lisätä malleihin sisältyvää epävarmuutta. Taulukon 

 1  luvut viittaavat siihen, että keskinopeudet ovat alhaisempia sateisina tuntei- 
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na. Poudan  ja  sateen  eroa ei voi testata tavanomaisella  t-testillä,  koska havain-
tosarjat ovat voimakkaasti autokorreloituneitaja siten toisistaan riippuvia. Eräs 
autokorrelaatioiden esiintymisen fysikaalinen selitys  on  keskinopeuksien  selvä 
riippuvuus liikennemääristä,  ja jos  tämän riippuvuuden eliminointi poistaa 
nopeusaikasarj  oj  en  aikariippuvuuden,  voidaan tavanomaisia tilastollisia 
merkitsevyystestejä soveltaa. 

Taulukko  1: Tuntikeskinopeuksien keskiarvot  ja mediaanit.  

keskiarvo 
pouta  sade  

mediaani  
pouta  sade  

Ti (LAM 0132) 
1991 99.5 96.7 100 97 
1992 99.3 97.0 99 97  

Cl  (LAM 0402) 
1991 94.2 90.9 94 92 
1992 94.9 91.2 95 91 

T2 (LAM 0204) 
1991 96.4 94.8 96 95 
1992 89.7 86.6 92 88 

C2 (LAM 0209) 
1991 97.4 92.4 97 93 
1992 96.6 93.1 97 96 

T3 (LAM 0406) 
1991 96.2 93.2 96 93 
1992 97.4 94.9 97 95 

C3 (LAM 0407) 
1992 95.5 92.1 95 92  

Taulukko  2:  Käytettävissä olleiden  sade- ja poutatunrien  lukumäärät eri  
tieosuuksilla  ja  eri vuosina (vuosittaisen  tarkastelukauden  
havaintojen lukumäärä  4392).  

vuosi 	pouta  sade nopeusmittausaseman  (LAM)  ja 
sääaseman  välinen etäisyys  (km) 

Ti 1991 	 1461 130 2 
1992 	 2998 232  

Cl  1991 	 2588 212 0 
1992 	 3706 285 

T2 1991 	 1571 396 14 
1992 	 309 118 

C2 1991 	 1961 21 12 
1992 	 525 73 

T3 1991 	 2762 113 11 
1992 	 3670 322 

C3 1991 	 0 0 0 
1992 	 3203 314  
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3.2  Liikennemäärän  vaikutuksen eliminointi 

Eräs tärkeimmistä nopeuteen vaikuttavista tekijöistä  on liikennemäärä. 
Tuntikeskinopeuden  ja mittausaseman tunnin  aikana sivuuttaneiden ajoneu-
vojen lukumäärän välisessä  haj ontakuviossa  ei kuitenkaan ole nähtävissä 
selvää hahmoa, joka heijastaisi muuttujien  välisen  riippuvuuden funktionaalis

-ta  muotoa  (kuva  8).  Merkitään v:llä  tunnin keskinopeutta ja f.11ä  ajoneuvojen 
määrää tunnissa.  Jos  muodostetaan uusi muuttuja  s  = vf,  ja  piirretään  sen 
hajontakuvio  muuttujan  f  kanssa, havaitaan lähes täydellinen funktionaa1inen 
riippuvuus (ks.  kuva  9).  Kuvat  8  ja  9  perustuvat mittausaseman  Ti  tietoihin 
vuoden i99i elokuulta, mutta hahmot ovat samanlaiset muilla asemilla  ja 

 muina  aj ankohtina. 

Keskiiopeuden  riippuvuus 
	 Nopeuksien surww rppuwuus 

Iikenrmäärâa  

0 	500 1000 1500 2000 
Ajeuvojen 1km tunrissa 

Kuva  8.  

0 	500 1000 1500 2000 
-  Run kxvssa 

Kuva  9.  

Kuvissa  8  ja  9  näkyvät käyrät  on  sovitettu ei-parametrisesti splinifunktioita 
käyttäen siten, että saadaan yksinkertainen käyrä, joka mandollisimman hyvin 
sopii aineistoon. Kuvassa  9  havaittava funktiomuoto  on  selvästi lineaarinen:  

s= 	g 	 (i)  

missä  e  sisältää sekä mallivirheen että satunnaisvirheen. 

Koska lineaarinen malli  on  teoreettisesti helppo hallita, keskitytään 
analyysissä siihen.  On  mielenkiintoista, eliminoiko yksinkertainen lineaarinen 
malli liikennemäärän  (f)  vaikutuksen nopeuksien summaan  (s),  ja jos  eliminoi, 
jääkö jäljelle vaihtelua, jonka säämuuttuja  ja uudelleenpäällystäminen  voivat 
selittää. Nopeuksien  summan  selittäminen ei luonnollisestikaan ole sama asia 
kuin keskinopeuden selittäminen, mutta jokaisella kiinteällä liikennemäärän 
arvolla nämä muuttujat ovat yhtäpitäviä. Lineaaristen  mallien  teoriassa 
oletetaan tavallisesti, että virhetermit ovat toisistaan riippumattomia  ja  että  
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niiden odotusarvo  on  nolla ja keskihajonta  vakio. Tilastollisten johtopäätösten 
vuoksi oletetaan tavallisesti myös, että virhetermit noudattavat normaali-
jakaumaa.  Jos  tavanomaiset lineaarisen  mallin  oletukset ovat voimassa,  on 
nopeuksien  summia koskeva päättely validia,  ja  ongelmat, jotka syntyvät 
seliteuäessä liikennemäärällä suoraan keskinopeutta, voidaan välttää. 
Keskinopeuksien osaltahan tiedetään, että riippumattomuus-  ja vakiovarianssi

-oletus eivät pidä paikkaansa. 

Keskinopeuksien  muodostama aikasaija, nopeuksien summien aikasaija  ja 
liikennemääräaikasarja  ovat kaikki voimakkaasti autokoneloituneita, mikä 
tarkoittaa sitä, että  mallien virhetermien  voidaan olettaa olevan korreloituneita 

 ja  siis riippuvia eli yksi lineaarisen  mallin perusolettamuksista  ei ole 
voimassa. Toisaalta voidaan ajatella, että nopeusaikasarjan  (tai nopeuksien 

 summan aikasarjan) autokorrelaatio  johtuu liikennemäärän vaihtelusta  ja 
mallin  (1) virhetermit  voisivat olla toisistaan riippumattomia.  Mallin 
residuaalien  analyysi antaa tietoa riippumattomuudesta  ja virhetermien 

 j akaumaominaisuuksista.  Koska virhetermien riippumattomuus  on  tilastollisen 
päättelyn kannalta äärimmäisen tärkeää,  on päätelmissä  oltava erityisen 
varovaisia. 

Kuvissa  10  ja  11 on  esitetty  mallin  (1) residuaalien hajontakuvio liiken-
nemäärän  ja kalenteriajan  kanssa.  Kuvat  perustuvat jälleen osuuden  Ti 

 tietoihin elokuulta  1991. 
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Kuva  11.  

Residuaalitarkastelu  osoittaa, että jonkin verran liikennemäärästä  ja  ajasta 
riippuvaa vaihtelua  jää  mallin  (1)  sovittamisen jälkeenkin jäljelle. Tästä syystä 
jatkossa käytetään regressiomalleja, joissa oletetaan virhetermien olevan 
autokorreloituneita. 
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3.3 U  udel leenpääl lystämisen  vaikutus 

Yksinkertainen lineaarinen malli  (1)  selittää yli  99,5  % nopeuksien  summan 
 vaihtelusta kaikilla tieosuuksillaja kumpanakin vuonna lukuun ottamatta Ti:tä 

vuonna  1991,  mutta tällöinkin selitysaste  on 99,44 %. Nopeuksien  summan 
 vaihtelu voidaan siis lähes kokonaan selittää ajoneuvojen lukumäärällä, kuten 

itse asiassa odotettiinkin. Malli  (1)  onkin eräänlainen minimimalli  ja  itse 
asiassa tnviaalimalli. Varsinaisesti kiinnostava kysymys  on,  jääkö muille 
muuttujille selitysvoimaa liikennemäärän sovittamisen jälkeen,  ja  erityisesti 
olemme kiinnostuneita vaikuttavatko säämuuttuja  ja uudelleenpäällystys 
nopeuksien  summaan.  

Sää on sekoittava  tekijä, koska olemme perimmältään kiinnostuneita 
päällystämisen vaikutuksesta, mutta aineiston puutteiden vuoksi joudutaan 
sään vaikutus  ja päällystämisen  vaikutus sään sovittamisen jälkeen arvioimaan 
osittain epäsuorasti. Käsiteltävät mallit ovat muodoltaan seuraavanlaisia: 

s= 0 +31f+ 2w+e 	 (2) 

s= 0 +31f+ 2y+€ 	 (3) 

s= 0 +3 1f+I32w+133p+c 	 (4) 

= + 	y + 	+  c 	 (5) 

s  = + t 1f  32w  +  132y  + € 	 (6) 

= +  f+ 2w  + py + 	+ £ 	 (7)  

missä  w on dikotominen muuttuja,  joka saa arvon  0,  kun  tunnin  aikana ei 
satanut  ja  arvon  1  kun  tunnin  aikana satoi edes hieman,  p on dikotominen 
muuttuja,  jolla  on  arvo  0  ennen päällystystä  ja  arvo  1 päällystämisen  jälkeen, 

 y on vuosidummy (0  vuonna  1991, 1  vuonna  1992)  ja  :t  ovat tuntemattomia 
estimoitavia kertoimia. Muuttujat  p  ja  y  kuvaavat uudelleenpäällystäm  isen ja 

 ensimmäisen talvikauden vaikutusta, mutta niihin sisältyy myös yleinen 
nopeuskehitys,  jota  ei voida erottaa. Huomattakoon, että -kerrointen tulkinta 

 ja  arvot riippuvat mallista: symbolit tarkoittavat eri malleissa eri asioita. 
Virhetennien oletetaan muodostavan autoregressiivisen prosessin kandella 
viipeellä s.o. virhetermin arvo riippuu kanden edellisen virhetermin arvosta 

 ja satunnaissysäyksestä.  

Sateen  ja  vuoden vaikutus voidaan periaatteessa selvittää vertailuasemien 
avulla käyttämällä malleja  (2), (3)  ja  (6). Estimointitulokset  osoittavat, että 
säämuuttuja eli  sade  on  tilastollisesti erittäin merkitsevä kaikilla vertailuteillä 
eli nopeuksien  summa  (ja  siis keskiarvo)  on  alempi sateisina tunteina kuin 
tunteina, jolloin ei sada. Myös vuosiefekti yksinään  on  merkitsevä C1:llä  ja 
C2:lla  (malli  3). Jos uudelleenpäällystysmuuttuja  määritellään vertailuosuuk-
sille samoin kuin vastaaville uudelleenpäällystetyille tieosuuksille, voidaan 
uudelleenpäällystysaj ankohtaa edeltävän  ja  seuraavan tilanteen välistä yleistä 
kehitystä arvioida uudelleenpäällystämisestä riippumattomasti. Tämä vaikutus 
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on  yksinään merkitsevä C3:lla  ja  yhdessä säämuuttujan kanssa merkitsevä 
C1:llä. C2:lla uudelleenpäällystysmuuttuja ei ole merkitsevä.  Sää-  ja  vuosi- 
muuttujan samanaikainen sovittaminen  on  mandollista  vain C1:llä,  jossa 
molemmat ovat merkitseviä. Malli  (6)  osuudella  Cl  on: 

s  =  508, 12 + 91,02f- 392,79w'+ 335,86y  

Tunnusluvun  t  arvot muuttujien fja  w  kertoimille  ovat  -8,061  ja  3,843,  mikä 
merkitsee, että kumpikin poikkeaa merkitsevästi  nollasta  0,0001:n  tasolla. 

 Mallin  perusteella voidaan päätellä, että  sade  vähentää keskinopeutta noin  1,6 
km/h  ja  että keskinopeus vuonna  1991 on  noin  1,3 km/h  alhaisempi kuin 
vuonna  1992. 

Vertailuteiden  tulokset viittaavat siihen, että uudelleenpäällystettyj  en  teiden 
malleihin tulee sisällyttää vähintäänkin säämuuttuja  ja  mandollisesti myös 
vuosidummy, mikä tarkoittaa, että sovitetaan malleja  (4)  ja  (7). 

Ti:llä  vain  sään vaikutus  on  merkitsevä  0,05:n  tasolla. Koska säätieto puuttuu 
Ti:llä päällystämisen jälkeiseltä ajalta vuonna  1991, sateen, uudelleenpäällys-
tyksen  ja  vuoden vaikutuksia ei voida kaikkia estimoida. 

T2:lla  sekä vuosivaikutus yksin että uudelleenpäällystysvaikutus yksin ovat 
merkitseviä, mutta säävaikutus ei ole. Mallissa  (4),  jossa sekä  sää  että 
uudelleenpäällystys ovat molemmat mukana, kumpikaan ei ole merkitsevä. 
Mallissa  (7) vuosivaikutus on  tilastollisesti, merkitsevä. T2:ta vastaava 
sääasema  on 14  km:n päässä nopeusmittausasemasta, mikä saattaa selittää, 
miksi säävaikutus ei ole merkitsevä: säätieto ei ehkä vastaa nopeusmit-
tausaseman olosuhteita. 

T3:lla  kaikki  mallin  (7)  muuttujat ovat merkitseviä  0,05:n  tasolla, uudelleen-
päällystämisvaikutus  on  merkitsevä myös  0,001:n  tasolla  ja säävaikutus  jopa 

 0,0001:n  tasolla. Malli  (7)  osuudelle  T3 on  seuraava:  

s= 52,28+ 95,17f- 352,25w+ 85,97y+ l6O,59p  

Tulosta  on havainnollistettu  taulukossa  3,  johon  on  laskettu aihaista, 
keskimääräistä  ja  lähellä maksimia olevaa liikennemäärää vastaavat  mallin 

 mukaiset estimaatit nopeuksien summalle  ja keskinopeudelle. 

Tielaitos 
 Uudenmaan  tiepilti 
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Taulukko  3: Liikennemääriä 50, 200  ja  700  vastaavat  nopeuksien  summan 
ja keskinopeuden estimaatit.  

ennen päällystämistä päällystämisen  jälkeen 

pouta  sade  pouta  sade  

1991 1991 1991 1992 1991 1992 

w= 0 1 0 0 1 1 
y= 0 0 0 1 0 1 
p= 0 0 1 1 1 1 

nopeussum  mat 

f  =  50 4811.16 4458.91 4971.75 5057.72 4619.50 4705.47 
200 19087.79 18735.54 19248.38 19334.35 18896.13 18982.10 
700 66676.58 66324.33 66837.17 66923,14 66484.92 66570.89 

kesk inopeudet  

f  =  50 96.22 89.18 99.44 101.15 92.39 94.11 
200 95.44 93.68 96.24 96.67 94.48 94.91 
700 95.25 94.75 95.48 95.60 94.98 95.10  

Taulukosta  3  voidaan lukea, että estimoitu nopeuksien ero ennen  ja  jälkeen 
päällystyksen vuonna  1991 on 0,80 km/h,  kun liikennemäärä  on 200 

 ajoneuvoa tunnissa (sarakkeet  1  ja  3).  Ero  on  sama sateella  ja  poudalla,  mikä 
johtuu  mallin  muodosta eli siitä, että malliin ei sisälly interaktiotermejä 
(poudan  ja  sateen  erillinen estimointi ei ollut mandollista). Nopeuksien ero 
peräkkäisinä vuosina päällystämisen jälkeen  on  samalla liikennemäärällä  0,43 
km/h.  Vertailuasemien  tulokset (kaksi kolmesta) osoittavat, että nopeudet 
yleisesti ottaen kasvavat tarkasteluaikana, joten  ko.  kasvu ei ilmeisesti johdu 
pelkästään uudelleenpäällystämisestä  ja  ensimmäisen talvikauden vaikutukses-
ta. Eri tekijöiden vaikutusta ei kuitenkaan ole mandollista erottaa toisistaan. 
Salusjärvi (Salusjärvi,  1981) on  tutkinut nopeuden muutosten vaikutusta 
kuolemaan  tai  ruumiinvammaan  johtaneiden onnettomuuksien lukumäärään, 
mutta tässä havaitut erot ovat liian pieniä, jotta Salusjärven malleja voitaisiin 
soveltaa. Tästä syystä ei muutosten vaikutusta turvallisuuteen voida arvioida 
kvantitatiivisesti. 
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Lars  Leden  
4  UUDELLEENPÄÄLLYSTÄMISEN  VAIKUTUS 

 TU  RVALLISU UTEEN  

4.1  Aineisto 

Analyysi perustuu tierekisteristä saatuihin tietoihin poliisille ilmoitetuista 
kuolemaan  tai mumiinvamman  johtaneista onnettomuuksista.  

4.2  Menetelmät  

Onnettomuustietojen analysointiin  käytettiin vertailuryhmämenetelmää.  Idea 
on  yksinkertainen. Testiryhmäksi valittiin kaikki eteläisen Suomen (Uuden-
maan, Turun, Hämeen, Kymen, Mikkelin, Keski-Suomen  ja  Vaasan läänit) 
pääteiden (valta-,  kanta-ja seudulliset  tiet) osuudet, jotka päällystettiin vuoden 

 1991  aikana. Vertailuryhmäksi valittiin ne  em.  alueen valta-,  kanta- ja 
seudulliset  tiet, joita ei päällystetty. 

Uudelleenpäällystetyt  eli käsitellyt tiet muodostavat ns. käsittelyryhmän  ja 
käsittelemättömät  tiet vertailuryhmän. Uudelleenpäällystämisen turvallisuus- 
vaikutuksen estimoimiseksi  on  välttämätöntä ennustaa, mitä käsittelyryhmän 
teiden turvallisuudelle olisi tapahtunut päällystämisajankohdan jälkeen,  jos 
päällystämistä  ei olisi tehty. Estimointi tehdään olettaen, että sekalaiset tekijät, 
jotka vaikuttavat onnettomuuksien esiintymiseen  ja  jotka muuttuvat tutkittavaa 
tapahtumaa edeltävästä tilanteesta tapahtuman jälkeiseen tilaan, vaikuttavat 
käsittely-  ja vertailuryhmässä  samalla tavalla. 

Vaikuttavat sekalaiset tekijät voidaan jakaa neljään ryhmään  (Hauer, 1992): 

a. Ajanjaksot  ennen  ja  jälkeen eivät ole samanlaisia liikenteen, sään, tien 
käyttäjien käyttäytymisen, ajoneuvokannan  ja  kaikkien muiden turva!-
lisuuteen vaikuttavien tekijöiden  ja  toimenpiteiden suhteen.  

b. Pelkästään omaisuusvahinkoja aiheuttaneiden onnettomuuksien kirj aamis-
käytäntö saattaa muuttua. Tästä voidaan esittää dramaattinen esimerkki. 
Uudenmaan läänissä pelkkiä omaisuusvahinko-onnettomuuksia ei rekis-
teröity lainkaan vuonna  1992.  Tästä syystä päätettiin tarkastella pelkästään 
kuolemaan  tai ruumiinvammaan  johtaneita onnettomuuksia.  

c. Todennäköisyys, että ilmoitusvelvollisuuden alaisista onnettomuuksista 
ilmoitetaan, vaihtelee ajan mittaan.  

d. Käsiteltävien yksiköiden valinta voi olla harhaista, mikä johtaa tuloksissa 
tasoittumiseen keskiarvoa kohti.  

Vain omaisuusvahinkoihin  johtaneet onnettomuudet jätettiin siis pois  ja 
 analyysi perustui kuolemaan  tai ruumiinvammaan johtaneisiin onnettomuuk-

sun  (kohta  b).  Oletamme, että ryhmiin  a  ja  c  kuuluvat tekijät vaikuttavat 
käsittelyryhmässä  ja vertailuryhmässä  samalla tavalla. Koska näihin tekijöihin 
kuuluu myös liikennemäärän vaihtelu, analyysi  on  suoraviivaista. 
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Koska aikaisempi tutkimus  on  osoittanut, että onnettomuusriski  on  usein 
suurimmillaan uusilla päällysteillä  ja  alhainen vanhoilla päällysteillä, ei ole 
syytä olettaa, että käsittelyryhmän valinnassa esiintyisi valintaharhaa, joka 
johtaisi tasoittumiseen kohti keskiarvoa (kohta  d).  

Vaikutus  ja sen  varianssi  

Vaikutuksen  ja sen varianssin estimointimenetelmä  on  peräisin Hauerilta 
 (Hauer, 1992).  Järjestetään käsittely-  ja vertailuryhmää  käyttävän havainnoin-

titutkimuksen lukumäärät K,L,M  ja  N  ennen  ja  jälkeen käsittelyn  2x2-
taulukoksi.  

Taulukko  4:  Onnettomuuksien lukumäärien merkintätapa ennen  ja  jälkeen 
käsittelyn. 

Käsittelyryhmä 	Vertailuryhmä  
Ennen 	 K 	 M  
Jälkeen 	 L 	 N  

Olkoon  ?.  turvallisuus käsittelyn jälkeisenä ajanjaksona  
t  turvallisuus käsittelyn jälkeisenä ajanjaksona,  jos  käsittelyä ei olisi 
ollut  
o  =AJt "tehokkuusindeksi"  

0  ja VAR{O}  voidaan estimoida seuraavin askelin: 

 ASKEL  1.  Estimoidaan ?.  ja  t.  

Estimoidaan ?.:aa L:llä. Vertailuryhmämenetelmä  perustuu uskoon, että  jos 
 käsittelyä ei olisi ollut, tutkittavien onnettomuuksien käsittelyaj ankohtaa 

edeltävien  ja käsittelyajankohdan  jälkeisten lukumäärien suhteen odotusarvo 
olisi sama käsittelyryhmässä  ja vertailuryhmässä. Formaalisesti  olkoon rT ( 
ltIE{K}) kyseinen suhde käsittelyryhmälle  ja  r  ( E{N}/E{M})  kyseinen 
suhde vertailuryhmälle. Suhteen  rT määritelmästä seuraa, että  it  = rTE{K}. 

 Tehty oletus  on  siis: 

rT =  

Jos  tämä olettamus  on  tosi,  on  

Tämä  on  vertailuryhmämenetelmän  looginen perusta. 

 ASKEL  2.  Estimoidaan "tehokkuusindeksi"  0 

O  = / 	L I 	=  L/  (KN/M)  

1  Täydellinen kuvaus  on  Hauerin  (1992)  sivuilla  98  -  105.  
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ASKEL  3. Estimoidaan VAR{O} 

Ns.  tilastollisten diiferentiaalien menetelmällä voidaan osoittaa, että 

 VAR {O}  = [(LM')/KN)]2  (ilL + 1/K + 1/N + lIM + VAR {w})  

missä  w = rJrT. Vertailuryhmä  olisi täydellinen,  jos  0:n  arvo olisi aina  1  ja 
 siis VAR{w}=O. Koska onnettomuustietoa oli  vain  viideltä vuodelta, 

VAR{w}:aa ei voitu estimoida luotettavasti. Tästä syystä VAR{O}:n estimaatti 
laskettiin olettaen, että VAR{co}=O. 

Tutkimuksessa tehtiin kaksi  en  analyysiä: toinen lyhyemmälle ajanjaksolle 
vuosina  1989 - 1993 päällystystyön valmistumispäivämäärästä  syyskuun 
loppuun  ja  toinen pidemmälle ajanjaksolle, jossa käytettiin kuuden kuukauden 
onnettomuustietoja (huhtikuun alusta syyskuun loppuun). 

Vuosi  1991  jätettiin pois jälkimmäisestä analyysistä. Vuosi  1991  jakautuu 
kahteen ajanjaksoon: toinen ennen  ja  toinen jälkeen päällystämisen. Alunperin 
aiottiin vertailtavuuden vuoksi skaalata näiden jaksojen onnettomuustiedot 
vastaamaan muiden vuosien kuutta kuukautta, mutta koska  osa  jaksoista oli 
hyvin lyhyitä, estimaatit olisivat olleet erittäin epäluotettavia. Tästä syystä 
katsottiin parhaimmaksi jättää vuosi  1991  kokonaan pois kuuden kuukauden 
jaksojen analyysistä.  

4.3  Lyhyeen onnettomuusjaksoon perustuva vaikutus 

Lyhyempi onnettomuusjakso vastaa siis päällystystyön päättymispäivämäärän 
 ja  ensimmäisen talvikauden  alun  (syyskuun lopun) välistä aikaa kullakin 

käsittelyosuudella.  Jos  esimerkiksi päällystystyö päättyi  13.  elokuuta  1991, 
 kyseisen tieosuuden onnettomuustietoa kerättiin ainoastaan elokuun  13 :nnen 

 ja  syyskuun 30:nnen päivän väliseltä ajalta. Tiedonkeruuajanjakso oli kaikkina 
vuosina sama. 

Vastaavanlaista onnettomuustietoa oli kerättävä myös vertailuryhmästä. 
Kasittelyteiden tiedonkeruuajanjakson pituus riippui päällystystyön valmis-
tumisajankohdasta, joka vaihteli toukokuun 13:nnesta marraskuun 5:nteen, 
joten vertailuteiden tiedonkeruuajanjakso ei ollut mitenkään ilmeinen. Tästä 
syystä päätettiin tietoa kuolemaan  tai ruumiinvammaan  johtaneista onnet-
tomuuksista kerätä vertailuteiltä kandelta eri ajanjaksolta, jolloin saatiin itse 
asiassa kaksi vertailuryhmää: 

ryhmä  1:  kesä-, heinä-, elo  ja  syyskuu 
ryhmä  2:  elo-  ja  syyskuu. 

Kuten edellä mainittiin, käsittelyryhmän onnettomuuksia ei tule sisällyttää 
vertailuryhmään. Taulukossa  5 on  esitetty käsittelyryhmän onnettomuuksien 
lukumäärät  em. vertailuajanjaksoina  (käsittely  1  ja  käsittely  2  taulukossa  5).  
Kun nämä lukumäärät vähennetään kaikkien onnettomuuksien lukumääristä 
saadaan vastaavat vertailuryhmien lukumäärät (vertailu  1  ja  vertailu  2 

 taulukossa  5).  



28 	Uudelleenpäãllystämlsen  vaikutus kitkaan, nopeuksiin  Ja  turvallisuuteen pääteillä 
UUDELLEENPAALLYSTAMISEN  VAIKUTUS TURVALLISUUTEEN 

Taulukko  5:  Kuolemaan  tai ruumiinvammaan  johtaneet onnettomuudet. 

Numero  1  viittaa  ajanjaksoon  kesäkuusta syyskuuhun  ja  numero  2  ajanjaksoon 

 elo-syyskuu. 

Vuosi Aika suhteessa Käsittely  Vertal- Vertai-  Valta-  Kanta-  Käsittely  Käsit- 

uudelleenpääl- lul  1u2  tiet tiet  1  tely  2  
lystämiseeri ________ _________ ________ ________ ________ ________ ________  

-89  2vuottaennen  44 788 370 866 405 78 35  
______ päällystämistä ________ ________ _______ _______ _______ ________ ________  

-90 1  vuosi ennen  33 661 318 722 347 61 29  
______ päällystämistä ________ ________ _______ _______ _______ ________ ________  

-91  uusi päällyste  36 714 336 773 369 59 33 

-92 1  vuoden  van- 27 522 235 572 255 50 20 
ha päällyste  ________ ________ _______ ________ ________ ________ ________  

-93  2vuottavanha  31 508 239 562 263 54 24  

päällyste ________ ________ _______ _______ _______ ________ ________  

Taulukon  5  tiedoista voidaan estimoida uudelleenpäällystämisen välitön 
vaikutus  ja  ensimmäisen talvikauden vaikutus. Välitön vaikutus voidaan 
estimoida kandella eri tavalla:  

I 	käyttäen vuoden  1990  tarkasteluajanjaksoa  käsittelyä edeltävänä  ja  
vuoden  1991  tarkasteluajanjaksoa  käsittelyn jälkeisenä periodina  

II  käyttäen vuosien  1989  ja  1990  tarkasteluajanjaksoja  käsittelyä edeltävänä 
 ja  vuosien  1991  ja  1992  tarkasteluajanjaksoja  käsittelyn jälkeisenä 

periodina. 

Talvikauden  vaikutuksen estimoinnissa vuoden  1991  aineisto vastaa käsittelyä 
edeltävää periodia  ja  vuoden  1992  aineisto käsittelyn jälkeistä periodia. 

Ensimmäisen talvikauden vaikutus 

Suhde  r  voidaan estimoida käyttäen joko vertailuryhmää  1 tai  vertailuryhmää 
 2.  Tehokkuusindeksin  0  estimaatti  ryhmälle  1 on 1,03  ja  ryhmälle  2 1,07. 
 Ensimmäisen talvikauden todennäköisin vaikutus  on  siten  3  -  7  %.  Jos 

 oletetaan, että vertailuryhmät ovat täysin yhteensopivia käsittelyryhmän 
kanssa, saadaan  0:n  varianssin  o{0}  estimaatiksi  0,27  vertailuryhmän  1 

 perusteella  ja  0,29  vertailuryhmän  2  perusteella. Tämä tarkoittaa, että 
vaikutuksen estimaatti  on  hyvin epätarkka.  0:n  todellisen arvon voidaan 
arvioida olevan kanden keskihajonnan päässä estimaatista todennäköisyydellä 

 0,95.  Jälkimmäisessä tapauksessa tämä luottamusväli ulottuu 0,49:stä 1,65:een 
 (1,07  ±  2 x 0,29).  
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Uudelleenpäällystämisen  vaikutus 

Käsitellään aluksi kohdan  I  mukaista vertailuajanjaksoa käyttäen saatuja 
tuloksia. 

Suhde  r  voidaan estimoida käyttäen joko vertailuryhmää  1 tai vertailuryhmää 
2. Tehokkuusindeksin 0 estimaatiksi  saadaan  1,01,  kun käytetään vertailuryh

-mää 1  ja  1,03,  kun käytetään vertailuryhmää  2.  Todennäköisin uudelleenpääl-
lystämisen vaikutus  on onnettomuusriskin  lisääntyminen  1 - 3 %. Jos  jälleen 
oletetaan vertailuryhmien  ja käsittelyryhmän  täydellinen vastaavuus,  0:n 
keskihajonnan o{0} estimaatiksi  saadaan  0,26 vërtailuryhmällä 1  ja  0,25  
vertailuryhmällä 2.  Tämä merkitsee, että vaikutuksen estimaatti  on  erittäin 
epätarkka. 

Kohdan  II  mukaista vertailuajanjaksoa käyttäen saadaan tehokkuusindeksin  0 
estimaatiksi 0,96 vertailuryhmälle 1  ja  0,99 vertailuryhmälle 2.  Tämän 
mukaan uudelleenpäällystäminen vähentää onnettomuusriskiä  1 -  4  %.  Edellä 
mainittua täydellisen vastaavuuden oletusta käyttäen saadaan  0:n keskihajon-
nan estimaatiksi 0,17 vertailuryhmälle 1  ja  0,18 vertailuryhmälle 2.  Tässäkin 
tapauksessa tehokkuusindeksin estimaatti  on  hyvin epätarkka.  

4.4  Kuuden kuukauden onnettomuusjaksoon perustuva vaikutus 

Taulukkoon  6 on  koottu kuolemaan  tai ruumiinvammaan  johtaneiden 
onnettomuuksien lukumäärät huhtikuun ensimmäisen  ja  syyskuun viimeisen 
päivän välisenä aikana vuosina  1989, 1990, 1992  ja  1993.  

Taulukko  6:  Kuolemaan  tai  ruumiinvammaan  johtaneet onnettomuudet 
 1.4.  -  30.9.  

Vuosi 
 ______ 

Päällysteen  ikä 
________________  

Käsittely- 
ryhmä 

Vertailu- 
ryhmä  

Kaikki 
 päätiet  

1989 
______ 

2  vuotta ennen uudelleen-  
päaflystämistä 

102 
________ 

1088 
________ 

1190 
 ________  

1990 
______ 

1  vuosi ennen uudelleen-  
päaflystämistä 

80 
________ 

931 
________ 

1011  
________  

1992 1  vuoden vanha päällyste  74 779 853 

1993 2  vuotta vanha päällyste  70 719 789  

Koska  on  hyvin harvinaista, että tieosuus päällystettäisiin useammin kuin joka 
neljäs vuosi, uudelleenpäällystämisen vaikutus voidaan estimoida taulukon  6 

 tietojen perusteella kandella eri tavalla:  

2 	=K=(7l4/66l)x33=35,7ja 
O=/=36/35,7= 1,01 
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käyttäen vuoden  1990 tarkasteluajanjaksoa  käsittelyä edeltävänä  ja 
 vuoden  1992 tarkasteluajanjaksoa  käsittelyn jälkeisenä periodina  

II  käyttäen vuosien  1989  ja  1990 tarkasteluajanjaksoja  käsittelyä edeltävänä 
 ja  vuosien  1992  ja  1993 tarkasteluajanjaksoja  käsittelyn jälkeisenä perio

-dina.  

Kohdan  I  mukaisia ajanjaksoja käyttäen saadaan tehokkuusindeksin  0 
estimaatiksi 1,11,  mikä vastaa  11 %:n onnettomuusriskin  kasvua.  Jos  oletetaan 
vertailuryhmän  ja käsittelyryhmän  täydellinen vastaavuus, saadaan  0:n 
estimaatin keskihajonnaksi 0,19.  

Kohdan  II  mukaisia jaksoja käyttäen saadaan tehokkuusindeksin estimaatiksi 
 1,07,  mikä vastaa  7 %:n  riskin  kasvua. Samalla vastaavuusoletuksella kuin 

edellä saadaan  0:n estimaatin keskihajonnaksi 0,12. 

4.5  Yhteenveto  

Uudelleenpäällystämisen  vaikutusta koskevat onnettomuusanalyysin tulokset 
 on  koottu taulukkoon  7.  

Taulukko  7:  Päällystämisen  vaikutus. 

Jakso (vuodet ennen, 	Vertailuryhmä 	8 	 o{9}  
vuodet jälkeen) 

Lyhyt  (90, 91) 1 1,01 0,26  
Lyhyt  (90, 91) 2 1,03 0,25  

Lyhyt  (89-90, 91-92) 1 0,96 0,17  
Lyhyt  (89-90, 91-92) 2 0,99 0,18  

Pitkä  (90,92) 1 1,11 0,19  
Pitkä  (89-90, 92-93) 2 1,07 0,12  

Voidaan havaita, että estimaatit ovat hyvin epätarkkoja. Esimerkiksi 
viimeisessä tapauksessa, jossa keskihajonta  o{0} on  pienin,  on 0:n  todellinen 
arvo todennäköisyydellä  0,95  välillä  0,83 - 1,31. 

Bayesiläistä  lähestymistapaa soveltaen voidaan kysyä, kuinka nämä erilaiset 
estimaatit voidaan yhdistää, jotta saataisiin kaikkein uskottavin päällystämis-
vaikutuksen estimaatti.  On  otettava huomioon estimointimenetelmän 
luotettavuus  ja estimaattien keskihajonnat,  mikä ei ole helppoa. Luotettavin 

 0:n estimaatti keskihajonnan  perusteella  on 1,07. Vain  yksi estimaatti  on  tätä 
suurempi, mikä antaa aiheen päätellä, että uskottavin estimaatti  on  jonkin 
verran  1,07:ää  pienempi, mikä merkitsee hieman  7 %:a  pienempää  riskin 

 kasvua. 

Ensimmäisen talvikauden vaikutuksen estimointi  on  helpompaa: onnettomuus-
riski kasvaa  3 - 7 %. 
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Lars  Leden  
5  JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten teiden uudelleenpäällystäminen sekä 
päällystämistä seurannut ensimmäinen talvikausi vaikuttavat pääteiden 
liikenneturvallisuuteen. 

Tutkimuksessa oli kolme osaa: ensimmäisessä osassa tarkasteltiin kitkan 
muuttumista  ja  vaikutusta, toisessa osassa käsiteltiin keskinopeuksia  ja 

 kolmannessa analysoitiin uudelleenpäällystämisen vaikutuksia turvallisuuteen. 

Uuden asfalttipäällysteen kitka 

Kokeen kuluessa kitka vaihteli eri päällystetyyppien mukaan: 

- Remixer,  ART  ja kevytasfaittibetoni: sivukitka  kasvoi ajan mittaan. 

Massapintaus: sivukitka  kasvoi yleensä selvästi ajan kuluessa, mutta  jos 
sivukitka  oli korkea heti päällystämisen jälkeen,  se  pieneni jonkin verran 
ajan mittaan. 

Asfalttibetoni  ja epäjatkuva asfaittibetoni: sivukitka  kasvoi ajan mittaan, 
ios  se  oli pieni heti päällystämisen jälkeen,  ja  pieneni,  jos  se  oli suuri heti 
päällystämisen jälkeen. Tämän arvioidaan johtuvan siitä, että uusi päällyste 

 on sirotteen  vaikutuksesta heti levittämisen jälkeen suhteellisen karkea  tai 
 että tämäntyyppisten päällysteiden  pinta on  muuten karkea. Kun tieosuus 

avataan liikenteelle, ohikulkevien ajoneuvojen pyörät siloittavat päällystet
-tä,  jolloin kitka vähenee. 

Kitkamittaukset  osoittivat, että sivukitkan arvot voivat olla vaarallisen pieniä 
heti päällystämisen jälkeen. Tämän seikan turvallisuusvaikutusta ei kuiten-
kaan pystytty estimoimaan. Aikaisempaan pohjoismaiseen tutkimukseen 
(Hemdorff ym.,  1989)  turvallisuudesta  ja tiepäällysteiden  ominaisuuksista 
sisältyi tiepinnan kitkan vaikutusta onnettomuusriskiin käsitellyt tutkimus, 
joka perustui Tanskan tierekisterin tietoihin. Kitkan lisääntyminen vähensi 
keskimäärin onnettomuusriskiä. Tämän perusteella voidaan päätellä, että 
pienet kitkan arvot vaikuttavat turvallisuutta heikentävästi. 

Lukkojarrutuskitkan  muutokset olivat samanlaisia kuin sivukitkan, mutta 
pienempiä. 

Yleisesti ottaen kitkan vaihtelu oli suurta heti päällystämisen jälkeen, mutta 
ensimmäisen talvikauden jälkeen vaihtelu väheni. 

Uudelleenpäällystämisen  vaikutus keskinopeuksiln 

Vaikka keskinopeuksia ei voida mallintaa suoraan, voidaan tietoa saada 
analysoimalla vastaavia nopeuksien summia.  Sen  jälkeen kun liikennemäärän 
vaikutus  on  eliminoitu, voidaan tutkia sään, vuoden  ja uudelleenpäällys-
tämisen  vaikutusta. Käytettävissä olleen aineiston perusteella voitiin päätellä, 
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että  sade  vaikuttaa merkitsevästi nopeuksien summaan  ja  siis keskinopeuksiin. 
Keskinopeudet näyttävät myös kasvaneen vuodesta  1991  vuoteen  1992. 
Tielaitoksen  tutkijoiden mukaan tämä kasvu  on  selvästi havaittavissa joillain 
tieosuuksilla, mutta ei yleisesti. Uudelleenpäällystämisen vaikutus riippuu 
(teknisesti) vuosivaikutuksesta  ja  näitä kahta vaikutusta ei aina pystytty 
estimoimaan erikseen. Yhden uudelleenpäällystetyn tien tiedoista voitiin 
estimoida kaikki vaikutukset, jolloin voitiin todeta, että nopeuksien  summa 

 kasvoi uudelleenpäällystämisen jälkeen. Estimoitu ero oli  0,80 km/h,  kun 
liikennemäärä oli  200  ajoneuvoa tunnissa. Tätä tulosta voidaan verrata 
taulukkoon  7  koottuihin estimaatteihin, jotka osoittavat, että uudelleenpääl-
lystämisen jälkeen onnettomuusriski kasvoi hieman  alle  7 %.  Kummankin- 
tyyppinen analyysi tuotti samansuuntaisia tuloksia, mutta  on  pidettävä 
mielessä, että tulokset ovat epävarmoja. 

Nopeuksien  vertailu samalla tieosuudella ennen  ja  jälkeen ensimmäisen  tal-
vikauden  tuotti tulokseksi eron  0,43 km/h,  mutta tähän sisältyy myös yleinen 
keskinopeuksien nousu vuodesta  1991  vuoteen  1992. 

Uudelleenpäällystämisen  vaikutus turvallisuuteen 

Onnettomuusanalyysin  mukaan todennäköisin ensimmäisen talvikauden 
vaikutus (josta yleinen nopeuskehitys  on  poistettu vertailuryhmän avulla) 
onnettomuusriskiin  on 3 - 7 %,  mikä  sekin  on  samansuuntainen nopeusana-
lyysin tuloksen kanssa, joskin nämäkin tulokset ovat epävarmoja. 

Vaikuttaa siltä, että turvallisuus ei olisi huonoimmillaan uusilla päällysteillä 
 ja  sitten paranisi ensimmäisen talvikauden jälkeen: tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan turvallisuus huononi ensimmäisen talvikauden jälkeen. 
Tulokset ovat kuitenkin epävarmoja, koska uudelleenpäällystetyillä teillä 
onnettomuuksia oli vähän  ja  suhteellisen täydellistä säätietoa oli käytettävissä 

 vain  yhdeltä uudelleenpäällystetyltä tieosuudelta.  Kallberg  (1983)  päätteli, 
että onnettomuusriski oli ehdottomasti korkeimmillaan uusilla päällysteillä 
(ennen ensimmäistä talvikautta), joten tämän  ja Kallbergin  tutkimuksen 
tulokset ovat ristiriidassa keskenään ensimmäisen talvikauden vaikutuksen 
osalta. 

Uudelleenpäällystämisen turvallisuusvaikutuksia  neljässä pohjoismaassa 
tutkittiin myös Hemdorffin ym.  (1989)  tutkimuksessa.  Sen  ensimmäinen 
osatutkimus käsitteli päällysteen iän vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Tutki-
muksessa päällysteen elinikä (kanden peräkkäisen päällystämisen välinen aika) 
jaettiin kahteen yhtä pitkään ajanjaksoon. Edellinen jakso edustaa uutta 
päällystettä  ja  jälkimmäinen vanhaa. Suomen pääteillä onnettomuusriski, joka 
mitattiin poliisille ilmoitettujen onnettomuuksien lukumääränä  100  miljoonaa 
ajoneuvokilometriä kohden, oli kolmannessa vuosineljänneksessä  11,3 

 vanhoilla päällysteillä  ja  13,9  uusilla päällysteillä. Toisessa vuosineljän-
neksessä vastaavat luvut olivat  11,4  ja  12,7.  Talvikautena (vuosineljännekset 

 1  ja  4)  onnettomuusriski oli likimain sama uusilla  ja  vanhoilla päällysteillä. 

Hemdorifin ym.  toinen osatutkimus käsitteli päällysteen kunnon turvallisuus- 
vaikutuksia. Tutkimuksessa verrattiin teitä, joilla päällyste oli hyvä (lievästi 
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kulunut päällyste) teihin, joilla päällyste oli huonompi (kuluneempi). Suomen 
aineistossa onnettomuusriski oli kesällä  (2.  ja  3.  vuosineljännes)  hyvillä 
päällysteillä  9,2  ja huonommilla päällysteillä  8,7.  Kumpikin osatutkimus 
osoittaa siis uudelleenpäällystämisen aiheuttavan onnettomuusriskin kasvua 

 (6  % osatutkimuksessa  2  ja  11  %  toisessa vuosineljänneksessä  ja  23  % 
 kolmannessa vuosineljänneksessä osatutkimuksessa  1).  Tätä voidaan verrata 

tämän tutkimuksen tuloksiin, jotka osoittavat  7 %:n  onnettomuusriskin  kasvua 
uudelleenpäällystämisen jälkeen  ja  3  -  7  % lisäkasvua  ensimmäisen talvi- 
kauden jälkeen. Nämä kolme tulosta ovat siis samansuuntaisia. 

Koska säätietoa ei ollut käytettävissä riittävästi, uudelleenpäällystämisen 
vaikutusta ei voitu estimoida erikseen  sade- ja poutakelille.  Tämä tulisi 
pikaisesti selvittää tulevissa tutkimuksissa, mikä  on  aikaisempaa helpompaa, 
koska analysointimenetelmä  on  kehitetty  ja säätietoa  kerätään nykyään 
jatkuvasti aikaisempaa luotettavammilla järjestelmillä. 
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