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TIIVISTELMA  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko ajonopeuksien vaikutus liikennetur-
vallisuuteen muuttunut liikenneturvallisuuden yleisen paranemisen  ja  muiden lii-
kenteessä tapahtuneiden muutosten myötä,  ja  miten parinkymmenen vuoden 
takaisten, erilaisissa olosuhteissa tehtyjen tutkimusten tulokset soveltuvat nyky-
päivän Suomen olosuhteisiin. Tarkastelussa selvitettiin erityisesti seuraavien 
tekijöiden vaikutusta ajonopeuden  ja  liikenneturvallisuuden väliseen riippuvuu-
teen: 

•  Autojen törmäysturvallisuuden ( passiivisen turvallisuuden) paraneminen 
• Autojen ajo-ominaisuuksien (aktiivisen turvallisuuden) paraneminen 
•  Teiden paraneminen 
• Liikennevirran  ominaisuuksien  ja ajokulttuurin  muutokset 
•  Väestön ikärakenteen muutokset 

Näiden tekijöiden muutosten vaikutusta tarkasteltiin systemaattisesti kuvaamalla 
 ensin  keskeisimpiä liikenneturvallisuuteen vaikuttaneita muutoksia  ja  arvioimalla 

sitten niiden vaikutusmekanismia. Lopuksi arvioitiin vaikutusmekanismeja kos-
kevien tarkastelujen perusteella määrällisiä vaikutuksia ajonopeuden  ja  liikenne-
turvallisuuden väliseen riippuvuuteen. 

Edellä mainituissa tekijöissä tapahtuneet muutokset ovat pääsääntöisesti paran-
taneet liikenneturvallisuutta joko pienentämällä onnettomuuteen joutumisen ris-
kiä  tai lieventämällä  onnettomuuden seurauksia, erityisesti henkilövahinkoja. 
Samalla tietystä nopeuden muutoksesta johtuva turvallisuustason absoluuttinen 
muutos  on  pienentynyt. Ajonopeuden  ja  liikenneturvallisuuden  välisen  suhteelli-
sen riippuvuuden ei kuitenkaan arvioida merkittävästi muuttuneen. Ajonopeuksi

-en turvallisuusvaikutuksia  koskevien tutkimusten käyttökelpoisuus määräytyy 
siten ensisijaisesti yleisten tutkimusten laatua koskevien kriteerien perusteella, 
joihin verrattuna tutkimuksen tekopaikan  ja  tulosten soveltamispaikan olosuhtei-
den välisten erojen merkitys  on  vähäinen. 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to find out if the relationship between speed and 
accidents has changed because of the development of vehicles, roads and road 
safety in general. Especially, we wanted to know if the results of statistical stud-
ies of this relationship made 20-30 years ago in various countries are still appli-
cable to the present Finnish traffic conditions. The impacts of the developments 
in the following factors were considered:  

•  Improved protection of vehicle occupants (passive safety of vehicles) 
 •  Improved driving behaviour of vehicles (active safety of vehicles)  

•  Better roads  
•  Changes in traffic flow and driving culture  
•  Changes in the age distribution of the population 

The impacts were studied systematically. First, major changes in each factor 
were identified. Secondly, the effect mechanisms of these changes on the 
speed-accident relationship were described. Finally, the quantitative estimates of 
the effects on the relationship between speed and accidents were derived.  

ln  general, the changes in the above mentioned factors have improved road 
safety, either by decreasing the risk that an accident happens, or by reducing 
injuries that result from accidents. Therefore, the change in accident frequency 
or rate that follows from a particular change in speed has decreased in absolute 
terms.  ln  relative terms, however, the effects seems to have remained practically 
unchanged. It is concluded that the usability of research results concerning the 
effects of speed on accidents does not usually crucially depend on where and 
when the research was made. Evaluation of the research results on the basis of 
general scientific criteria is much more important.  



ALKUSANAT 
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 Mänttäri Tielaitoksen  tutkimuskeskuksesta,  dipl.ins.  011i Penttinen  Tielaitoksen 
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JOHDANTO  

1 	JOHDANTO  

1.1 	Tausta 

Nopeusrajoitusten  ja ajonopeuksien turvallisuusvaikutuksista  on  paljon tutkimus-
tuloksia. Useimmat niistä  on  saatu olosuhteissa, jotka monessa suhteessa poik-
keavat Suomen maanteillä nykyisin vallitsevasta tilanteesta. Tämän takia  on  pi-
detty tarpeellisena selvittää  millä  tavoin ulkoisten olosuhteiden muutokset vaikut-
tavat ajonopeuden  ja  liikenneturvallisuuden väliseen riippuvuuteen,  ja  miten eri-
laiset olosuhteet olisi otettava huomioon sovellettaessa muualla maailmassa 
saatuja  tai  parinkymmenen vuoden takaisia tutkimustuloksia Suomen nykyisiin 
olosuhteisiin. 

Käsillä oleva raportti  on  osa Tielaitoksen  laajempaa ajonopeuksien hallintaa kos-
kevaa projektia.  Sen  muut, erikseen raportoitavat  osat  käsittelevät 
- ajonopeuksien liikenneturvallisuusvaikutuksia  koskevien tilastol  listen  tutki-

musten analyysia  ja  käytettävien arviointimenetelmien tarkistamista uusin 
saatavilla oleva tutkimustieto huomioon ottaen 

- ajonopeuden turvallisuusvaikutuksia yksilöllisestä  näkökulmasta 
-  Suomessa vuosina  1988-1994  tehtyjen nopeusrajoitusten muutosten 80:stä 

 1 00:aan  ja  1 00:sta 80:een kin/h turvallisuusvaikutuksia 
- nopeusrajoitusalueen  80 km/h  teiden turvallisuutta, erityisesti sitä  millä  edelly-

tyksillä ajonopeuksia voitaisiin nostaa turvallisuutta huonontamatta.  

1.2 	Tavoitteet 

Tavoitteena  on  arvioida ajonopeuksien  ja  nopeusrajoitusten turvallisuusvaikutuk
-sia  koskevien tutkimustulosten soveltuvuutta nykypäivän Suomen olosuhteisiin. 

Erityisesti selvitetään miten seuraavien tekijöiden muutokset ovat vaikuttaneet 
ajonopeuden  ja  turvallisuuden väliseen riippuvuuteen: 
-  henkilöautojen törmäysturvallisuuden paraneminen 
-  henkilöautojen ajo-ominaisuuksien paraneminen 
-  teiden paraneminen 
- liikennevirran  ominaisuuksien muutokset 
-  väestön ikärakenteen muutokset 

Kutakin viittä asiaa tarkastellaan erikseen. Jokaisen kohdalla tarkastelu  on kolmi
-vaihe  men: 

1) Kuvataan millaisia muutoksia  ko.  tekijöissä  on  tapahtunut viimeisen parin-
kymmenen vuoden aikana,  ja  mitä eroja  ko.  tekijöissä  on  tutkimusten alku-
perämaiden  ja  Suomen välillä  

2) Kuvataan  millä  tavoin  ko.  tekijöiden muutokset ovat voineet vaikuttaa ajo- 
nopeuden  ja  liikenneturvallisuuden väliseen riippuvuuteen. Toisin sanoen 
kuvataan tekijän vaikutusmekanismit. Samalla arvioidaan erilaisten vaiku-
tusmekanismien uskottavuutta  ja  merkittävyyttä.  

3) Arvioidaan muutosten määrälliset vaikutukset ajonopeuden  ja liikenneturva!-
lisuuden  väliseen riippuvuuteen. 
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2  HENKILÖAUTOJEN  TÖRMÄYSTURVALLISUUDEN 
 PARANEMISEN VAIKUTUS  AJONOPEUDEN  JA 

 TURVALLISUUDEN VÄLISEEN RIIPPUVUUTEEN  

2.1 	Henkilöautojen  törmäysturvallisuuden  muutokset  

Törmäysturvallisuudella  (eli ajoneuvojen passiivisella turvallisuudella) tarkoite-
taan sellaisia autojen rakenteeseen  ja  turvalaitteiden  käyttöön liittyviä tekijöitä, 
jotka vaikuttavat liikenneonnettomuuden seurauksiin. Viimeisen  25  vuoden ai-
kana henkilöautokannan turvallisuus  on  yleismaailmallisesti parantunut etenkin 
seuraavilta osin: 

•  Autojen korirakenteet ovat kehittyneet vaimentamaan matkustajiin törmäyk-
sissä kohdistuvia voimia. Auton edessä  ja  takana  on  nykyisin törmäyksissä 
kokoonpainuvat  ja  energiaa absorboivat vyöhykkeet. Auton matkustamot ovat 
samanaikaisesti tulleet jäykemmiksi siten, että niiden kokoonpainumisesta ai-
empaa harvemmin aiheutuu matkustajille vammoja. Näistä rakenteellisista 
parannuksista hyötyvät etenkin turvavöitä käyttävät matkustajat törmäyksissä, 
joissa matkustamoon kohdistuvat voimat vaikuttavat auton pituussuunnassa. 

• Matkustamon sivustan  rakenteita  on  vahvistettu. Tämän vammautumista lie-
ventävä merkitys sivulta suuntautuvissa törmäyksissä ei kuitenkaan ole niin 
suuri kuin  em.  rakenteellisten muutosten vaikutus pituussuuntaisissa  tör

-mäyksissä,  koska  a)  sivuille ei ole voitu rakentaa yhtä tehokkaasti törmäystä 
vaimentavia vyöhykkeitä kuin keulaan  ja  perään  ja  b)  turvavyöt eivät estä tör-
määmistä matkustamon sivuun ainakaan samalta puolelta tulevissa törmäyk-
sissä. 

• Turvavyön  käytön yleisyydessä tapahtuneet muutokset vaikuttavat vammau-
tumisriskiin  ja  sitä kautta mandollisesti myös ajonopeuden  ja  turvallisuuden 
väliseen riippuvuuteen. Turvavyö vähentää vammautumista etenkin  a)  estä-
mällä matkustajien putoamisen autosta törmäyksen aikana,  b)  pienentämällä 
matkustajiin (etenkin edestä suuntautuvissa) törmäyksissä kohdistuvia voimia 
pidentämällä matkustajien törmäyksessä kokemiln nopeudenmuutoksiin kulu-
vaa aikaa  ja  matkaa (ns.  ride-down, turvavöitä  käyttävä matkustaja pystyy 
hyödyntämään auton törmäystä vaimentavien vyöhykkeiden aikaansaavan  hi-
dastuvuuden pienenemisen)  ja  C)  vähentämällä iskeytymisriskiä matkusta - 
mon  sisäosiin  ja  törmäyksessä matkustamon sisään työntyviin rakenteisiln. 

•  Turvavyöt ovat kehittyneet niin, että ne erilaisten törmäystilanteessa laukea- 
vien kiristimien ansiosta pitävät matkustajan penkissä kiinni aiempaa tehok-
kaammin. Tämä vähentää matkustamon sisäosiin  tai  esimerkiksi ohjauspyö-
rään iskeytymisestä aiheutuvia vammoja. Vaikutus  on  oletettavasti suurin 
edestä kohdistuvissa törmäyksissä. 

• Ilmatyynyjen  yleistyminen  on  lieventänyt onnettomuuksien seurauksia etenkin 
edestä kohdistuvissa törmäyksissä. Ilmatyynyn suojavaikutus ei kuitenkaan 
ole yhtä monipuolinen kuin turvavyön. Ilmatyyny ei esimerkiksi estä autosta 
putoamista ympäriajoissa.  I Imatyyny  täydentää turvavyön suojaavaa vaiku-
tusta edestä kohdistuvissa törmäyksissä etenkin estämällä kuijettajan  tai  mat-
kustajan päätä törmäämästä ohjauspyörään  tai  tuulilasiin. 
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2.2 	Henkilöautojen törmäysturvallisuuden vaikutusmekanismit 

Passiivisen turvallisuuden muutosten vaikutus onnettomuuteen joutumisen  to- 
denna köisyyteen  on  ilmeisesti vähäinen  tai  olematon. Voidaan tosin ajatella, että 
kuljettajat käyttävät hyväkseen parantunutta kolariturvallisuutta ottamaJla ajo-
tavassaan enemmän riskejä, mikä usein ilmenee ajonopeuksien kasvuna. Erään 
katsantotavan mukaan tällainen liikenneturvallisuuden parantamisen "ulosmit

-taus"  liittyy enimmäkseen sellaisiin tekijöihin, joiden vaikutuksista kuljettaja saa 
ajaessaan palautetta. Passiiviseen turvallisuuteen vaikuttavista rakennemuutok

-sista  tällaista ajonaikaista palautetta ei yleensä saa  (Evans 1991).  Toisaalta voi-
daan ajatella, että passilvisen turvallisuuden parantaminen  ja  siitä tiedottaminen 
esimerkiksi mainoksissa johtavat vähitellen teknisten parannusten merkityksen 
yliarviointiin  ja  oman ajotavan vaikutusten aliarviointiin, mistä saattaa seurata 

 mm. ajonopeuksien  kasvua. Samansuuntainen vaikutus voi olla  sillä,  että onnet-
tomuuteen joutuvat saavat suhteellisesti yhä useammin palautetta passiivisen 
turvallisuuden kehittyneisyydestä. 

Parantunut passiivinen turvallisuus vaikuttaa siten, että vammautumisriski onnet-
tomuudessa pienenee  ja  vammat lieventyvät. Nykyaikaisten autojen onnetto-
muuksissa kuoleman  ja  vakavan vammautumisen riski  on  pienempi kuin  se  olisi 
samanlaisissa onnettomuuksissa, joissa osallisena  on 25  vuotta sitten valmistet-
tuja autoja. (Käytännössä onnettomuudetkaan eivät ole samanlaisia kuin  25 

 vuotta sitten, koska  mm. kuijettajissa,  autojen ajo-ominaisuuksissa, tiestössä  ja 
liikennevirrassa  on  tapahtunut muutoksia.) 

Onnettomuuden vakavuutta mitataan yleisesti törmäyksen aikaisella nopeuden 
muutoksella  (E,v)  (Mackay 1984, McHenry 1989).  Sen  on  todettu korreloivan hen-
kilövahinkojen vakavuuden kanssa  (Mackay 1984).  Nykyaikaisella autolla selviy-
tyy tietyn suuruisen nopeudenmuutoksen aiheuttavasta törmäyksestä vähäisem

-min  vammoin kuin esimerkiksi  1 970-luvun autolla. 

Parantunut passiivinen turvallisuus ei olennaisesti vaikuta törmäyksen aikaiseen 
nopeudenmuutokseen (1kv).  Se  riippuu lähinnä törmäyksen suunnasta, osallisten 
autojen massojen suhteesta sekä nopeuksista törmäyksen alkaessa. 

Erilaisten passiivisen turvallisuuden muutosten vaikutusmekanismit ovat pääpiir-
teittäin seuraavat  (Hantula  1995, Hobbs 1995a, Hobbs 1995b): 

1) Liike-energiaa absorboivat kokoonpainuvat vyöhykkeet auton keulassa  ja  pe-
rässä pienentävät turvavöitä käyttäviin matkustajiin pituussuuntaisissa  tör-
mäyksissä  kohdistuvia kiihtyvyyksiä  ja  sitä kautta vammautumisriskiä.  

2) Törmäyksissä  muotonsa sällyttävä matkustamo  vähentää rakenteiden sisään- 
tunkeutumisesta (engl.  intrusion)  aiheutuvia vammoja.  

3) Turvavyön  käytön yleistyminen vähentää vammautumisriskiä lievissä  tör-
mäyksissä  kaikenlaisissa autoissa. Turvavöiden käyttö  on  edellytyksenä sille, 
että rakenteiden paraneminen pienentää vammautumisriskiä vakavammissa 
törmäyksissä: kokoonpainuvista törmäysvyöhykkeistä  on  yleensä merkittävää 
hyötyä  vain turvavyötä  käyttäville. 
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4) lIma tyynyjen  käyttöönotto parantaa turvavyön antamaa suojaa edestä tule-
vissa törmäyksissä jakamalla kehoon kohdistuvia voimia laajemmalle alalle  ja 

 estämällä pään iskeytymistä ohjauspyörään  tai  matkustamon etuosan raken-
teisi  in. 

5) Sivuturvatyynyn  käyttöönotto vähentää pään  ja  vartalon vammoja sivuttaistör-
mäyksissä jakamalla kehoon kohdistuvia voimia laajemmalle alalle  ja  estä-
mällä pään iskeytymisen matkustamon sivun rakenteisiin.  

2.3 	Henkilöautojen  törmäysturvallisuuden  muutosten  määrälli - 
set  vaikutukset 

Seuraavassa keskitytään lähinnä siihen, onko autojen passiivisen turvallisuuden 
paraneminen vaikuttanut vammautumistodennäköisyyden  ja  vammojen  vaka-
vuusasteen  suhteelliseen kasvuun törmäyksen aikaisen nopeudenm uutoksen  
(sv)  kasvaessa. Tarkasteluriäkökulmaa havainnollistaa seuraava esimerkki: 

Esimerkki  1:  Olkoon vakavan vammautumisen  riskin  riippuvuus v:stä eri ai-
koina seuraava: 

v(kra/h) 	vammautumisriski vammautumisriski  
1970-luvulla 	1990 -luvulla  

30 	 0,20 	 0,14 
45 	 0,50 	 0,35  

Autojen passiivisen turvallisuuden paraneminen ei tässä tapauk-
sessa olisi vaikuttanut ajonopeuden  ja  vakavan vammautumisen 

 riskin  väliseen yhteyteen. Molemmissa tapauksissa vammautu-
misriski  tv:n  arvolla  45 km/h on 2,5  kertaa niin suuri kuin  Av:n  ar-
volla  30  krri/h.  

Jos  taas muut luvut olisivat ennallaan, mutta vakavan vammautu-
misen riski Av:n arvolla  45 km/h 1990 -luvulla olisi  0,35:n  sijasta 

 0,30,  passlivisen  turvallisuuden paraneminen olisi pienentänyt ajo- 
nopeuden kasvusta aiheutuvaa vammautumisriskin kasvua. 

Rakenteelliset ominaisuudet 

Autojen kolariturvallisuutta tutkitaan standardisoiduilla törmäyskokeilla. Yhdysval-
loissa  on  pitkään ollut käytössä päittäistörmäystesti  48 km/h  nopeudella kiinte-
ään esteeseen. Tässä testissä mitataan ihmisiä muistuttavien nukkejen päähän, 
rintakehään  ja  reisiin törmäyksen aikana vaikuttavia voimia. Turvallisuutta arvioi-
daan myös toisella samantapaisella testillä, jossa törmäysnopeus  on 56 km/h. 

 Vuonna  1993  Yhdysvalloissa  on  otettu käyttöön sivuttaistörmäystesti, jossa erityi-
sellä törmäysvaunulla ajetaan  54 km/h  nopeudella  64  asteen kulmasta vasem-
malta edestä testattavan auton kylkeen. Euroopassa tehdään vanhan ECE sään-
nön mukaisia törmäystestejä  50 km/h  nopeudella kohtisuoraan kiinteään estee-
seen  ilman nukkeja. Siinä mitataan lähinnä ohjauspyörän tunkeutumista sisätiloi-
hin. Lisäksi tehdään testejä  60  asteen  kulmassa  kiinteään esteeseen. Myös  auto- 
tehtaat tekevät omia törmäystestejään, joiden tulokset ei kuitenkaan yleensä ole 
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julkisia. Euroopassa  on  valmisteilla uusi testi, jossa  auto  törmää  56 km/h  nopeu-
della,  40 %:n  leveydeltä, osittain periksi antavaan esteeseen (Hantula  1995).  

Törmäyskokeista  saadaan tietoa automal  lien  keski näisistä eroista. Yhdysval- 
loista tehtyjen kokeiden perusteella voidaan periaatteessa selvittää, miten auto-
jen kolariturvallisuus yleisesti ottaen  on  kehittynyt viimeisen parinkymmenen 
vuoden aikana (tietyllä vakionopeudella tehtyjen testien mukaan). Eurooppalais-
ten testien perusteella yhtä hyviä tietoja kehityksestä ei ole saatavissa. 

Testien törmäykset tehdään vakionopeudella, eikä eri testeissä käytetyissä  no-
peuksissa  ole kuin pieniä eroja.  Sen  vuoksi ei ole käytettävissä tietoja siitä, miten 
rakenteen paraneminen  on  vaikuttanut turvallisuuteen muissa kuin testissä käy-
tetyllä nopeudella tapahtuvissa törmäyksissä. Törmäyskokeista saatavien tieto-
jen perusteella ei näin  ollen  voi suoraan päätellä, onko autojen passiivisen tur-
vallisuuden paraneminen vaikuttanut ajonopeuden  ja vammautumisriskin  väli-
seen suhteelliseen riippuvuuteen. 

Standardoidut törmäystestit  ohjaavat autojen suunnittelua etenkin silloin, kun 
automallin markkinoille pääsemisen edellytyksenä  on törmäystestin  hyväksyttävä 
läpäiseminen. Kun suunnittelu tapahtuu pitkälle  testin  ehdoilla, ei ole taattua, että 
turvallisuuden kehittyminen muunlaisissa törmäyksissä (erilaisilla nopeuksilla  ja 
törmäyskulmilla  sekä erilaisiin kohteisiin tapahtuvissa törmäyksissä)  on  suhteelli-
sesti yhtä suurta kuin testitilanteen kaltaisissa törmäyksissä. Äärimmäisissä ta-
pauksissa voidaan ajatella, että tietystä testitilanteesta selviämiseksi autoon teh-
dään muutoksia, jotka jopa huonontavat turvallisuutta jonkin muun tyyppisissä 
törmäyksissä. 

Turvavyön  käyttö  

Kolmipisteturvavyö  vähentää käyttäjän kuolemanriskiä keskimäärin noin  40 % 
(Evans 1991). Turvavyön  vaikutus riippuu törmäyksen vakavuusasteesta  (jota 

 voidaan kuvata L\v:llä) kuvan  1 esittämäilä  tavalla. 

Kuoleman 
	Ei 

riski 
Turvavyö  

Eli s 1  S3 	S2S4  
Vakavuus,  8-0- 

Kuva  1.  Kuolemanriski  liikenneonnettomuudessa riippuu sekä törmäyksen vaka-
vuudesta että turvalaitteen (esim. tutvavyön) käytöstä  (Evans 1991). 
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Jos  kuva  1  käsittelisi nokkakolareita  ja  vakavuuden mittarina olisi törmäyksen- 
aikainen nopeudenmuutos  (Av),  käyrien  välinen vaakasuora etäisyys olisi noin  10 
km/h.  Toisin sanoen kolmipisteturvavyötä käyttävä selviytyy hengissä keskimää-
rin  10 km/h  suuremman nopeudenmuutoksen aiheuttavasta nokkakolarista kuin 
turvavyötä käyttämätön. Yleisesti kuolemanriski nokkakolareissa alkaa turva- 
vyötä käyttävilläkin selvästi kasvaa, kun  Av  ylittää  30 km/h.  Kun  Av  ylittää  80-100 
km/h,  mandollisuudet selvitä onnettomuudesta hengissä ovat häviävän pienet  
(Mackay 1988). 

Vakavuusasteesta  riippuva turvalaitteen eri asteisia henkilövahinkoja estävä vai-
kutus  c(s)  määritellään seuraavasti  (Evans 1991): 

C(s) =ioo.[i_ 
(P(käyttäjã) 

 ]missä 	 (1) 
"F  (ei - käyttäjä)  

F  tarkoittaa riskiä kuolla liikenneonnettomuudessa edellyttäen, että onnetto-
muus tapahtuu. 

c(s):n  ja  törmäyksen vakavuuden välinen riippuvuus  on  esitetty kuvassa  2.  Kaik-
kein lievimmissä törmäyksissä  (s  <  s1 )  sekä turvavyötä käyttävien että käyttämät-
tämien riski kuolla  on  nolla,  eikä  c(s)  ole määritelty. Vakavuuden kasvaessa vä-
lillä  s1  -  s, vain  turvavyötä  käyttävän kuolemanriski  on  nolla.  Vakavuuden kasva-
essa edelleen välillä  s,  -  S2  sekä turvavyötä käyttävillä että käyttämättömillä riski 

 on  nollaa suurempi  ja  riskien suhde muuttuu vakavuuden kasvaessa. Kun vaka-
vuus ylittääs2 ,  ilman turvavyötä ei voi selvitä hengissä  ja  kun  se  ylittää  s4 ,  turva- 
vyötä käyttävätkään eivät voi selvitä törmäyksestä hengissä.  

100% 

S 

0 	Sl53 	S2b4  

Vakavuus,  S—ø'- 

Kuva  2. Tuivalaitteen (turvavyön)  tehokkuus kuolemanriskin vähentäjänä  tor-
mäyksen  vaka  vuuden  funktiona  (Evans 1991).  

Kuvissa  1  ja  2 s  ja  s  ovat likimain alueella  Av  =10-30 km/h  ja  s-,  sekä  s4  alueella 
 Av  =  80-100 km/h,  ja  turvavyötä  käyttävien kuolemanriskin kuvaaja  on  noin  10 

km/h  enemmän oikealla kuin turvavyötä käyttämättömien  (Mackay 1988).  Voi-
daan päätellä, että  Av  voi turvavyötä käyttävillä kasvaa noin  10 km/h  ilman, että 
vakavan vammautumisen  tai  kuoleman riski nousee paljoakaan nollaa suurem-
maksi edellyttäen, että  Av  pysyy  alle  30 km/h.  Av:n  kasvu likimain alueella  Av  = 
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30-80 km/h  pienentää turvavyön suojavaikutusta  100  %:sta  nollaan. Kun  zv  on 
 suurempi kuin  80 km/h törmäys  johtaa melkein aina kuolemaan, eikä  sen  enem-

pää turvavyön käytöllä kuin  Av:n kasvullakaan enää ole merkittävää vaikutusta 
lopputulokseen. 

Turvavyön  yleistymisen vaikutus törmäyksenaikaisen nopeudenmuutoksen  (Ev) 
ja  turvallisuuden väliseen riippuvuuteen  on  pienillä  tv:n  arvoilla suotuisampi kuin 
suurilla. Asiaa havainnollistetaan esimerkillä  2.  

Esimerkki  2:  Olkoot Av:n  ja  kuoleman todennäköisyyden väliset riippuvuudet 
turvavyötä käyttäville  ja käyttämättömille  kuvan  3  mukaiset. Vaik-
ka kuvan  3 riippuvuudet  ovat hypoteettisia, ne ovat keskeisiltä 
piirteiltään (käyrien alku-  ja loppukohtien  sijainti sekä käyrien väli-
nen etäisyys vaaka-akselin suunnassa) siinä määrin totuudenmu-
kaisia, että ne käytettävissä olevan tiedon perusteella soveltuvat 
kuvaamaan turvavyön käytön vaikutusta törmäyksenaikaisen  no-
peudenmuutoksen  ja  onnettomuuksien vakavuuden väliseen  nip-
puvuuteen. 

Turvavyön  käyttöasteen merkitystä haval nnollistavat laskelmat  on 
tiivistetysti  esitetty taulukossa  1  (Esimerkki taulukon lukujen las-
kemisesta:  Jos  Lv = 35 km/h  ja turvavyön käyttöaste  on 40 %, 
lOO:sta  osallisesta henkilöstä kuolee  40 x 0,04 + 60 x 0,14 = 
1,6 + 8,4 = 10,0  henkeä). Taulukosta nähdään, että 

•  jos turvavyön käyttöaste  on 40 %,  v:n  kasvu 35:stä 40:een 
 km/h  aiheuttaa liikennekuolemien lisääntymisen 7:llä  100  henki-

löä kohden.  Jos turvavyön käyttöaste on 80 %,  sama Av:n kas-
vu lisää liikennekuolemia 5:llä  100  henkilöä kohden. Tässä 
esimerkkitapauksessa Av:n kasvu lisää kuolonuhrien määrää 
suuremmalla turvavyön käyttöasteella  vähemmän kuin  pie-
nemmällä käyttöasteella. 

•  jos turvavyön käyttäaste  on 40 %,  v:n  kasvu 70:stä 75:een 
 km/h  aiheuttaa liikennekuolemien lisääntymisen 6,8:lla  100 

 henkilöä kohden.  Jos turvavyön käyttöaste on 80 %,  sama Av:n 
kasvu lisää liikennekuolemia 9,6:lla  100  henkilöä kohden. Täs-
sä esimerkkitapauksessa Av:n kasvu lisää kuolonuhrien mää-
rää suuremmalla turvavyön käyttöasteella  enemmän kuin pie-
nemmällä. 
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Kuva  3.  Kuolemanriskin hypoteettinen  riippuvuus törmäyksenaikaisesta nopeu-
denmuutoksesta turva vyötä käyttävillä  ja  käyttämättömillä.  Käyrät ovat saman- 
muotoiset, mutta turvavyötä käyttämättömien käyrä  on 10,8 km/h (3  rn's)  enem-
män vasemmalla kuin turva vyötä käyttävien. 

Taulukko  1.  Onnettomuuksissa kuolleiden lukumäärä törmäyksen aikaisen  no
-peudenmuutoksen  (sv) ja  turva vyön käyttöasteen funktiona, kun onnettomuu-

teen osallisia henkilöitä  on  yhteensä  100.  Kuolemanriskit  ovat kuvasta 3ja luku-
jen laskentaa  on  havainnollistettu  esimerkissä  2.  

Kuoemannsk Turvav'yon kayttoaste  40  % Turvavyon_kayttoaste  80  %  

(km/h)  uway Eyt Turvavyo  Ei vyota Yhteensa Turvavyo  Ei vyota Yhteensa  

35  
: 	

1,6 8,4 10,0 3,2 2,8 6,0 

40  QO8  023 32 138 170 64 46 110 

70  G,73:1.I*.  ,92 29,2 55,2 84,4 58,4 18,4 76,8 

75 084 336 576 912 672 192 864 

Jos  tietty Av:n kasvu aiheuttaa turvavyötä käyttävillä suhteellisesti suuremman 
Kuolemanriskin kasvun kuin turvavyötä käyttämättömillä, turvavyön käytön yleis-
tyminen pahentaa Av:n kasvun vaikutuksia onnettomuuksien seurauksiin. Taulu-
kon  1  esimerkissä Av:n kasvaessa 70:stä 75:een  km/h  käy juuri näin: turvavyötä 
käyttävien kuolemanriski kasvaa  1,15-kertaiseksi  (0,84/0,73),  mutta turvavyötä 
käyttämättömien  vain 1 ,04-kertaiseksi  (0,96/0,92).  

Turvavyön  käytön lisääntymisen kokonaisvaikutuksen laskemiseksi pitäisi tietää, 
mikä  on  Av:n  jakauma kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa. Tällais-
ta tietoa ei ole käytettävissä.  Jos  kaikista liikennekuolemista valtaosa tapahtuu 
pienehköiUä Av:n  arvoilla (<  50 km/h),  turvavöiden käyttöasteen kasvu  on  vähen-
tänyt  Ev:n  kasvusta aiheutuvaa liikennekuolemien kasvua.  Jos  taas suuri 
enemmistö liikennekuolemista tapahtuu suurilla Av:n arvoilla  (50-80 km/h),  tur-
vavöiden käytön yleistyminen  on  lisännyt  tv:n  kasvusta aiheutuvaa Iiikennekuo- 
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lemien  kasvua. Amerikkalaisen  1970-luvun aineistoon perustuvan selvityksen 
mukaan  80  %:ssa  vakaviin vammoihin (AIS-luokka  ^  3)  ja  50 %:ssa  kuolemaan 
johtavista onnettomuuksista  zv  oli enintään  53 km/h (Mackay 1988).  Autojen ra-
kenteellisen turvallisuuden paranemisen  ja turvalaitteiden  käytön yleistymisen 
myötä kuolemaan johtavien onnettomuuksien keskimääräinen  iv on  ilmeisesti 
nykyisin suurempi kuin  1970-luvulla. 

Onnettomuutta  edeltäneessä  tilanteessa käytetyn  ajonopeuden  (v0),  ajoneuvon 
törmäyksen alkamishetken nopeuden  (v1 .)  ja törmäyksestä  aiheutuvan nopeu-
denmuutoksen  (tv)  välillä  on riippuvuuksia.  Pääsääntöisesti  Ev  kasvaa, kun  Vr  
kasvaa (poikkeuksena ovat peräänajot, joissa peräänajetun  v on  sitä pienempi 
mitä suurempi  on  oma törmäysnopeus  VT).  Koska kuljettajat usein ehtivät jarrut-
taa ennen törmäystä, törmäysnopeus  VT  on  tyypillisesti pienempi kuin edeltänyt 
ajonopeus  vi,.  Vaikka v,?:n, vr:n  ja /tv:n  väliset  riippuvuudet käytännössä ovat eri 
tyyppisissä onnettomuuksissa erilaisia, ajonopeuden  v  kasvu yleensä suurentaa 
tv:tä  ja  siten pahentaa onnettomuuden seurauksia. 

Edellä todettiin, että turvavyön käytön yleistymisen vaikutus  tv:n ja kuolemanris
-kin  väliseen riippuvuuteen  on  haitallisin suurilla  tv:n  arvoilla  (>50 km/h).  Koska 

suuret  Av:t  yleensä edellyttävät suuria ajonopeuksia, voidaan päätellä, että tur-
vavöiden käytön yleistymisen myötä ajonopeuden kasvun liikenneturvallisuutta 
huonontava vaikutus  on  lisääntynyt erityisesti sellaisilla teillä, joilla ajonopeudet 
ovat suuria (>  80 km/h).  

Vastaavasti voidaan päätellä, että turvavyön käytön yleistyminen  on  tyypillisesti 
lieventänyt ajonopeuden kasvusta aiheutuvaa onnettomuuksien seurauksien  pa-
henemista ajonopeusjakauman  alapäässä  (<50 km/h.  Mainitut nopeusalueet 
(>  80 km/h  ja  <  50 km/h)  ovat kuitenkin  vain  suuntaa-antavia, koska ajonopeu

-den  ja v:n  välinen yhteys riippuu myös onnettomuustyypistä  ja  osallisten ajo-
neuvojen massasuhteesta. 

Suomessa moottoriajoneuvon kuljettajan  tai  matkustajan kuolemaan johtavista 
onnettomuuksista noin kaksi kolmasosaa  on yksittäis-  ja kohtaamisonnettomuuk-
sia,  joista yli  80 %  tapahtuu taajamien ulkopuolella (Tilastokeskus  1995).  Niille 

 on  tyypillistä suuri ajonopeus, jolla  on  merkittävä vaikutus onnettomuuden syn-
tyyn  ja  seurauksiin. 

Edellä esitetyn perusteella turva  vöiden käytön yleistyminen ei ole muuttanut ajo- 
nopeuden  ja  liikenneturvallisuuden välistä riippuvuutta ainakaan siten, että ajo- 
nopeuden kasvun turvallisuutta huonontava vaikutus olisi merkittävästi vähenty-
nyt. 

llmatyynyt  

Se  mitä edellä todettiin turvaväistä, pätee soveltaen myös ilmatyynyihin (vrt,  ku-
va  1).  Kun ilmatyynyä käytetään yhdessä turvavyön kanssa,  sen suojavaikutus 

 ulottuu jonkin verran suurempiin nopeuksiln kuin pelkän turvavyön. Kuitenkin 
myös ilmatyynyn suojavaikutus pienenee  v:n  kasvaessa  ja  suurilla nopeuksilla  
tv:n  kasvu saattaa ilmatyynyllisillä huonontaa turvallisuutta enemmän kuin ilma-
tyynyttömillä. 
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3 	HENKILÖAUTOJEN AJO-OMINAISUUKSIEN PARA- 
NEMISEN VAIKUTUS  AJONOPEUDEN  JA  TURVAL-
LISUUDEN VÄLISEEN RIIPPUVUUTEEN  

3.1 	Henkilöautojen ajo-ominaisuuksien muutokset 

Auton ajo-ominaisuuksilla  on  potentlaalisesti  suuri vaikutus onnettomuuteen jou-
tumisen todennäköisyyteen: ovathan mandollisuudet onnettomuuden välttämi

-seen  vaaratilanteessa paremmat autolla, joka tottelee hyvin ohjausta  ja  jonka  jar-
rut  sallivat nopean pysähtymisen ilman ajohallinnan menetystä, kuin voimak-
kaasti yli-  tai  aliohjautuvalla  autolla, jonka jarrut ovat huonot. Käytännössä aina-
kin  osa  saatavilla olevasta turvallisuushyödystä tavallisesti menetetään, koska 
parantuneet ajo-ominaisuudet hyödynnetään muilla tavoilla: ajamalla kovempaa, 
jarruttamalla hieman myöhemmin tms. Vaikka hyvät ajo-ominaisuudet auttavat 
selviytymään vaaratilanteista, ne voivat aiheuttaa ajokäyttäytymiseen muutoksia, 
joiden takia vaaratilanteisiin joudutaan useammin. Tällaista potentiaalisten tur-
vallisuutta parantavien ominaisuuksien ulosmittaamista tapahtuu etenkin silloin, 
kun kuljettaja ajaessaan saa palautetta auton parantuneista ominaisuuksista  
(Evans 1991).  Ei myöskään ole itsestään selvää, että kaikki kuljettajat osaisivat 
kriittisissä tilanteissa hyödyntää parantuneita ajo-ominaisuuksia. 

Ajo-ominaisuudet voivat vaikuttaa myös onnettomuuden seurauksiin. Tapauk-
sissa, joissa kuljettaja ehtii jarruttaa ennen törmäystä, törmäys voi lieventyä pa-
rempien jarrujen ansiosta. Lisäksi ajo-ominaisuuksien muutokset voivat vaikut-
taa onnettomuuden vakavuuteen välillisesti.  Jos  ajo-ominaisuuksien muutokset 
vaikuttavat ajonopeuteen, ne vaikuttavat myös törmäyksestä aiheutuvaan nopeu-
denmuutokseen  ja  sitä kautta törmäyksen seurauksiin. Tässä tarkastellaan ensi-
sijaisesti henkilöautojen ajo-ominaisuuksien muutoksia. Samansuuntaista kehi-
tystä lienee tapahtunut myös paketti-, kuorma-  ja  linja-autojen ajo-
ominaisuuksissa. 

Seuraavassa kuvataan lyhyesti tärkeimpiä ajo-ominaisuuksien parannuksia, lä-
hinnä arkikokemuksen, autoalan lehtien  ja  mainonnan luomien vaikutelmien poh-
jalta. Näkökulman vuoksi  on  mandollista, että kehityksestä annettava  kuva  on 

 jossain määrin positiivisesti värittynyt. Taustalla  on  kuitenkin paljon riippuma-
tonta tutkimusta, joka tukee saatua kuvaa niin paljon, ettei ole syytä epäillä kehi-
tyksen pääpiirteissään olleen selvästi myönteistä. Kehityksen valtavirrasta  on 

 yleensä myös poikkeamia, joiden jäljittämiseen  tai  kuvaukseen ei tässä yhtey-
dessä ole kiinnitetty erityistä huomiota. Tärkeätä  on  kuvata pääpiirteittäin muu-
tokset, joiden voi olettaa vaikuttaneen ajonopeuden  ja  turvallisuuden väliseen 
riippuvuuteen. Merkittävää kehitystä viimeisen  20-30  vuoden aikana arvioidaan 
tapahtuneen erityisesti seuraavissa asioissa: 

• Ohjauslaitteiden,  pyörien ripustuksen, jousituksen sekä heilanduksenvaimen-
nuksen rakenteiden kehittymisen myötä autot tottelevat ohjausta aiempaa tar-
kemmin, ns. yli-  ja  aliohjautuvuus  ovat vähentyneet. 

•  Jarrut ovat tulleet tehokkaammiksi  ja  suuntavakavuus  säilyy voimakkaassakin 
jarrutuksessa aiempaa paremmin, myös tavanomaisilla jarruilla. Lukkiutumat

-tomat  jarrut parantavat suuntavakavuutta jarrutuksessa entisestään  ja  mah- 
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dollistavat  auton hallitun suunnanmuutoksen täysitehoisen jarrutuksen aikana. 
Lisäksi lukkiutumattomat jarrut yleensä lyhentävät pysähtymismatkaa, myös 
liukkailla keleillä  ja  silloin erityisesti ns. kitkarenkailla ajettaessa1 . 

Renkaiden pito  ja  ajo-ominaisuudet ovat parantuneet. Nykyaikaisilla renkailla 
 auto  pysähtyy aiempaa lyhyemmällä matkalla. Puutteet renkaiden raken-

teessa myötävaikuttavat ajohallinnan menetykseen aiempaa harvemmin. Toi-
saalta märän  ja  hukkaan  kelin pitoa  on  heikentänyt leveiden  ja matalaprofillis

-ten  renkaiden yleistyminen. Pyrkimys renkaiden kulutuskestävyyden lisäämi-
seen  on  myös voinut joissakin tapauksissa johtaa pito-ominaisuuksien huono-
nemiseen, koska rerikaan kulutuskestävyyden parantaminen yleensä huonon-
taa pitoa  ja  päinvastoin. 

Autolla ajaminen  on  aiempaa miellyttävämpää.  Tien  pienet epätasaisuudet ei-
vät  tunnu häiritseviltä, suuntavakavuus  on  parantunut, kallistelu kaarteissa  on 

 aiempaa hillitympää, penkit ovat entistä mukavampia  ja melutaso  auton si-
sällä  on  vähentynyt. Yhä useammin viihtyvyyttä lisäävät erilaiset varusteet ku-
ten automaattivaihteet, vakionopeudensäätimet, stereolaitteet  ja  ilmastointi.  

3.2  Henki'öautojen  ajo-ominaisuuksien muutosten vaikutus- 
mekanismit 

Ajo-ominaisuuksien muutokset vaikuttavat liikenneturvallisuuteen pääasiassa 
kolmella tavalla, joiden vaikutusmekanismeja arvioidaan seuraavassa:  

1) Parantunut hidastuvuus  ja  ajoneuvon hallittavuus voimakkaassa jarrutuk
-sessa  

2) Parantunut hahlittavuus  ja ohjattavuus äkilhisissä väistöissä  

3) Parantunut ajomukavuus 

Parantunut hidastuvuus  ja  ajoneuvon hallittavuus voima kkaassa jarrutuksessa 
parantavat kuljettajan mandollisuuksia välttää onnettomuus viime hetken jarru-
tuksella.  Sen  lisäksi tärmäysnopeudet  ja  samalla myös törmäyksenaikaiset  no-
peudenmuutokset  pienenevät, mikä lieventää onnettomuuksien seurauksia. Ta-
vanomaisessa ajossa jarrutustehosta hyödynnetään yleensä  vain  pieni  osa.  Voi-
makkaaksikin koetussa jarrutuksessa hidastuvuus  on  tyypillisesti luokkaa  2-4 
mis2 ,  kun suurin mandollinen hidastuvuus pitävällä kelillä  on  tyypillisesti luokkaa 

 8 mIs2  tai  enemmän. Tämän vuoksi kuljettaja  vain  hyvin harvoin saa ajaessaan 
palautetta jarrujen hyvyydestä, eikä jarrujen paranemisen siten voisi yleensä 
odottaa vaikuttavan ajokäyttäytymiseen  (Evans 1991).  Lukkiutumattomien  jarru-
jen vaikutuksista tehdyissä tutkimuksissa ei kuitenkaan ole todettu niiden vähen-
täneen henkilöautojen onnettomuuksia  (Aschenbrenner & Biehl  1994,  IIHS 

 1994).  Takseja  koskeneessa tutkimuksessa lukkiutumattomien jarrujen havaittiin 
vaikuttaneen ajotapaan,  mm. nostaneen ajonopeuksia (Aschenbrenner & Biehi 

 1994).  

Parantunut halilttavuus  ja  ohjattavuus  äkillisissä väistöissä  lisäävät mandolli- 
suuksia onnettomuuden välttämiseen ohjaamalla. Käytännössä kuljettajat  kulten- 

1  Timo  Mäkelä  (Test Wotid),  suullinen liedonanto  14.5.1996 
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kin vain  harvoin ehtivät  tai  osaavat tehdä onnettomuuden välttämiseksi muuta 
kuin jarruttaa  (VALT  1995).  Hyvästä hallittavuudesta kuljettaja saa ajaessaan lä-
hes jatkuvaa palautetta, mikä antaa aihetta epäillä, että ainakin  osa  potentiaali-
sesta turvallisuushyödystä ulosmitataan muuttamalla ajotapaa  (Evans 1991).  

Parantunut ajomukavuus  vähentää auton liiketilaa säätelevien toimien tarvetta  ja 
 vapauttaa kuljettajan havaintokapasiteettia käytettäväksi liikenneympäristön  ha

-vainnointiin  tai  muihin, ajamiseen liittymättömiin toimiin. Vaikka havaintokapasi-
teetin vähyys ei yleensä ole erityinen liikenneturvallisuusongelma  (Häkkinen & 
Luoma  1983),  saattaa ajoneuvon kontrollista vapautunut havaintokapasiteetti jos-
kus oikein suunnattuna auttaa välttämään onnettomuuksia. Alentunut melutaso 

 ja  hyvä matkustusmukavuus pienentävät vauhdin tuntua  ja  saattavat johtaa ajo-
nopeuksien kasvuun etenkin pitkillä matkoilla hyvissä ajo-olosuhteissa. Ajo- 
mukavuuden lisääntyminen saattaa myös alentaa kuljettajan vireystilaa etenkin 
maantieolosuhteissa. 

Pelkistäen voidaan sanoa, että ajo-ominaisuuksien paraneminen auttaa kuljetta-
jia välttämään onnettomuuksia kriittisissä tilanteissa  tai  ainakin lieventämään tör-
mäyksen voimakkuutta. Toisaalta ajo-ominaisuuksien paraneminen ilmeisesti 
muuttaa ajokäyttäytymistä siten, että kuljettajat joutuvat  mm.  ajonopeuksien  kas-
vun takia aiempaa useammin kriittisiin tilanteisiin.  

3.3 	Henkilöautojen ajo-ominaisuuksien muutosten määrälliset 
vaikutukset 

Ajo-ominaisuuksien paranemisen voi olettaa vaikuttavan ajonopeuden  ja lii-
kenneturvallisuuden  väliseen riippuvuuteen kandessa vaiheessa:  

a) muuttamalla onnettomuuteen joutumisen todennäköisyyden  ja ajonopeuden 
 välistä riippuvuutta  ja  

b) muuttamalla onnettomuuden vakavuuden  ja ajonopeuden  välistä riippuvuutta, 
kun onnettomuus tapahtuu. 

Kohdassa  a) on  otettava huomioon sekä parantuneiden ajo-ominaisuuksien välil-
lisesti aiheuttamista ajokäyttäytym  isen  muutoksista  al  heutuva kri ittisten  ti  lantei

-den  lukumäärän kasvu että paremmista jarruista  ja ohjattavuudesta  välittömästi 
johtuvat paremmat väistömandollisuudet kriittisissä tilanteissa. Kysymyksenaset-
telua voi havainnollistaa seuraavasti: Sama henkilö ajaa kandella ajo-ominai-
suuksiltaan erilaisella autolla, molemmilla autoilla  ensin  80 km/h  nopeusrajoitus- 
alueella  ja  sitten muuten samanlaisissa olosuhteissa, mutta nopeusrajoituksen 
ollessa  100 km/h.  Kysymys kuuluu, kummalla autolla ajettaessa turvallisuus huo-
noni enemmän nopeusrajoituksen kasvaessa? 

Oletetaan, että autolla jonka ajo-ominaisuudet ovat hyvät, ajetaan kovempaa 
kuin autolla, jonka ajo-ominaisuudet ovat huonot. Oletetaan lisäksi, että ajo-omi-
naisuuksien paranemisen aiheuttama ajonopeuden kasvu  on  vakio, esimerkiksi 

 2 km/h.  (Voitaisiin myös olettaa, että ajonopeuden kasvu  on  suhteessa perus-
tilanteen ajonopeuteen  ja  on  esimerkiksi  2  %. Vakiokasvun  oletus  on  siinä mie-
lessä konservatiivinen, että ajo-ominaisuuksien paranemisen mandolliset nega-
tiiviset turvallisuusvaikutukset eivät tule ainakaan  sen  takia yliarviolduiksi.) Kos- 
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ka  paremmat ajo-ominaisuudet parantavat väistömandollisuuksia kriittisissä ti-
lanteissa, ajonopeuden  ja onnettomuusriskin  välistä riippuvuutta kuvaavat käyrät 
poikkeavat toisistaan siten, että samalla ajonopeudella riski  on  aina pienempi au-
tolla, jolla  on  paremmat ajo-ominaisuudet  (kuva  4).  

Kuva  4. Hypoteetlinen  kuva  ajo-ominaisuuksien vaikutuksesta onnettomuusris
-kiln. Ajomukavuuden  paranemisen oletetaan lisäävän ajonopeutta määrällä dv = 

dt 1  = dv2 . Autoilla, joiden ajo-ominaisuudet ovat huonot, riskiä kuvaa käyrä  A. 
 Ajo-ominaisuuksien paranemisen myötä riskikä  yra  muuttuu B:ksi  tai C:ksi.  

Kuvassa  4  tarkastellaan ajonopeuden kasvun  ja  ajo-ominaisuuksien yhteistä vai-
kutusta onnettomuusriskiin. Käyrä  A  kuvaa ajonopeuden vaikutusta onnetto-
muusriskiin ajo-ominaisuuksiltaan huonoilla autoilla, käyrät  B  ja  C  ajo-ominai-
suuksiltaan hyvillä autoilla. Koska ei tiedetä tarkasti, miten käyrä  A  muuttuu ajo- 
ominaisuuksien paranemisen takia, tilannetta havainnollistetaan kandella erilai-
seen lopputulokseen johtavalla esimerkillä (käyrät  B  ja  C). Ajomukavuuden  pa-
ranemisen oletetaan nostavan ajonopeutta määrän  dv = dv1  = dv,.  

Esimerkki  3:  Kuvan  4  tapauksessa ajonopeuden kasvu  v?:stä  v,:een kasvattaa 
 riskin  ajo-ominaisuuksiltaan huonoilla autoilla noin  2,3-kertaiseksi 

(R 14  :sta  R2  :ksi).  Ajo-ominaisuuksiltaan hyvillä autoilla vastaava 
ajonopeuden kasvu  (v+  dv):stä(v2 + dv,):een  aiheuttaa ensim-
mäisessä esimerkkitapauksessa  riskin  kasvun noin  2,0-kertaiseksi 
(R,:stä R, 1 :hen,  käyrä  B)  ja  toisessa likimain  2,4-kertaiseksi 
(R» :stä R2 :hen,  käyrä  C). 

Käyrän  B  tapauksessa ajo-ominaisuuksien paraneminen siis vä-
hensi ajonopeuden kasvun turvallisuutta huonontavaa vaikutusta, 
käyrän  C  tapauksessa lisäsi.  

Se  kumpi esimerkin  3  tapauksista (käyrä  B  vai  C) on  lähempänä todellisuutta, 
riippuu kandesta asiasta:  

a) Parantuneiden  ajo-ominaisuuksien mukanaan tuomista paremmista väistö-
mandollisuuksista kriittisissä tilanteissa  ja  siitä aiheutuvasta  riskin alenemi- 
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sesta.  Sitä kuvaa käyrien  A  ja  B (tai A  ja  C)  välinen pystysuora etäisyys (joka 
voi olla eri ajonopeuksilla  ja  erilaisissa ajotilanteissa erilainen).  

b)  Parantuneiden  ajo-ominaisuuksien aiheuttamasta ajonopeuden kasvusta. Sitä 
kuvaavat nopeuden lisäykset  dv,  ja  dv.  (joiden ei välttämättä tarvitse olla yhtä 
suuria). 

Molemmat näistä turvallisuuden kannalta vastakkaissuuntaisista vaikutuksista 
ovat uskottavia. Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei kuitenkaan voi pää-
tellä, kumpi vaikutus  on  voimakkaampi. Ei myöskään ole syytä olettaa, että vai-
kutus olisi vakio, vaan  se  ilmeisesti riippuu kuljettajasta,  matkan  tarkoituksesta, 
ajo-olosuhteista, liikennetilanteista jne. Vastaaminen kysymykseen siitä, onko 
autojen ajo-ominaisuuksien paraneminen pääsääntöisesti vähentänyt vai lisännyt 
ajonopeuden kasvun liikenneturvallisuutta huonontavia vaikutuksia, edellyttäisi 
nykyistä tarkempia tietoja etenkin ajo-ominaisuuksien paranemisen vaikutuksista 
ajonopeuksiin. 
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4  TEIDEN PARANEMISEN VAIKUTUS  AJONOPEU
-DEN JA  TURVALLISUUDEN VÄLISEEN RIIPPU-

VUUTEEN  

4.1  Tieympäristön  muutokset  

Tieympäristöä  kehitetään jatkuvasti kasvavia  ja  muuttuvia tarpeita vastaavaksi. 
Turvallisuusnäkökohdat ovat viimeisen  20-30  vuoden aikana vaikuttaneet paljon 
tieympäristän kehitykseen. Teiden parantamisen tuloksena onnettomuuskasautu

-mat  eli niin sanotut mustat pisteet ovat käytännöllisesti katsoen kokonaan ka-
donneet tieverkolta. Samanaikaisesti liikennemäärät ovat likimain kaksinkertais-
tuneet  ja  teitä  on  parannettu liikenteen sujuvuuden edistämiseksi. Sujuvuuden 
parantaminen voi parantaa myös turvallisuutta (esimerkiksi kapean tien varusta-
minen pientareilla), vaikka joskus voi käydä myös päinvastoin (esimerkiksi  no-
peusrajoituksen  nostaminen). 

Merkittävimpiä tieympäristöä koskevia muutoksia, joiden voi olettaa vaikuttaneen 
ajonopeuden  ja  liikenneturvallisuuden väliseen riippuvuuteen viimeisen parin-
kymmenen vuoden aikana, ovat: 

•  teiden suuntauksen parannukset 
•  teiden leventäminen 
• päällysteiden  kunnon muutokset, mukaan lukien sorateiden päällystäminen 
• päällysteiden kitkaominaisuuksien muutokset 
•  ympäristön pehmentäminen 
• liittymien  parantaminen 
•  liikenteen ohjauksen parantaminen 
• talvihoidon  tehostuminen pääteillä  

4.2  Tieympäristön  muutosten vai  kutusmekanismit  

Teiden suuntauksen parantaminen eli mutkien oikominen  ja korkeuserojen ta- 
saaminen parantavat näkemiä, jolloin kuljettajien mandollisuudet tulevien tilan-
teiden ennakointiin  ja  liikennettä koskevien havaintojen tekoon paranevat. Myös 
ajoneuvon hallinta helpottuu  ja hallinnan  menettämisen riski pienenee, koska 
kaarteissa (vaakatason mutkissa  ja mäennyppylöillä) ajoneuvoon  vaikuttavat 
keskeisvoimat pienenevät kaarresäteen kasvaessa. Nämä voimat ovat verran-
nollisia nopeuden toiseen potenssiin. Kaikkein jyrkimpien kaarteiden poistamisen 
voi silloin odottaa pienentävän ajonopeuden kasvun turvallisuutta alentavaa vai-
kutusta. Loivempien kaarteiden oikaisulla ei ole ajoneuvon  hallinnan  kannalta 
yhtä suurta merkitystä, koska silloin käytettävissä olevasta kitkasta yleensä hyö-
dynnetään pienempi  osa ja  kitkaa  jää  enemmän reserviin. 

Teiden parantamisen vaikutusta ajonopeuden  ja  turvallisuuden väliseen riippu-
vuuteen voidaan tarkastella myös tilastollisten  mallien  avulla. Suomen pääteille 
laadituissa liikenneonnettomuuksien lukumäärää selittävissä malleissa nopeus-
rajoituksella ei ollut merkitseviä yhdysvaikutuksia muina selittävinä muuttujina 
käytettyjen tien kaarteisuuden, mäkisyyden  tai näkemäprosenttien  kanssa (Roine  
&  Kulmala  1991).  Nopeusrajoituksen  vaikutus onnettomuuksien määrään ei  si- 
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ten  merkitsevästi riippunut tien mäkisyydestä, kaarteisuudesta  tai  näkemistä. 
Tällä perusteella tien linjauksen muutokset eivät vaikuta ajonopeuden  ja  turvalli-
suuden väliseen riippuvuuteen. 

Teiden leventäminen  lisää sivusuuntaista turvamarginaalia, mikä vähentää eten-
kin tieltä suistumisen, mutta myös kohtaamisonnettomuuksien riskiä. Kevyen lii-
kenteen turvallisuus paranee,  jos  käytössä  on  riittävän leveä kulkukelpoinen 
piennar.  Tien  leveyden kasvu yleensä parantaa myös näkemiä kaarteissa, eten-
kin  jos  päällysteen leventämisen  yhteydessä levitetään luiskia  ja  raivataan reu-
na-alueita. Nopeusrajoituksen  ja  tien leveyden välillä ei pääteiden onnettomuus- 
mallien  mukaan ole merkittävää yhdysvaikusta, eli nopeusrajoituksen turvalli-
suusvaikutus oli sama tien leveydestä riippumatta (Roine & Ku/ma/a  1991). Tien 

 leveys ei tällä perusteella merkittävästi vaikuta ajonopeuden  ja  turvallisuuden vä-
liseen riippuvuuteen. 

Päällysteiden  kunnon tärkein indikaattori Suomessa ovat pituussuuntaiset urat, 
joita syntyy nastarenkaiden kuluttamana  ja  raskaan liikenteen aiheuttamien  pal-
numien  takia. Urat ovat potentlaalinen turvallisuusriski, koska ne lisäävät vesiliir

-ron  vaaraa  ja  huonontavat  autojen suuntavakavuutta. Teiden urautumisen muu-
tosten voi olettaa vaikuttavan ajonopeuden  ja  turvallisuuden väliseen riippuvuu-
teen erityisesti märällä kelillä, koska silloin ajonopeuden kasvu lisää vesiliirron 
vaaraa nopeammin urautuneilla kuin tasaisilla teillä. Toisaalta, tarkasteltaessa 
kaikkia kelejä yhdessä urautumisen kasvu ei näytä huonontavan turvallisuutta, 
mikä viittaa siihen, että hyvillä keleillä urautuminen muuttaa ajotapoja turvalli-
sempaan suuntaan enemmän kuin urat välittömästi huonontavat turvallisuutta 
(KaI/berg  1983).  Tämä  on  otettava huomioon urautumisen kokonaisvaikutuksia 
arvioitaessa, vaikka  sillä  ei ole vaikutusta ajonopeuden  ja  turvallisuuden väliseen 
riippuvuuteen. Muut ajoneuvon kuljettamiseen vaikuttavat päällystevauriot, kuten 
halkeamat  ja  kuopat,  ovat Suomessa harvinaisia, eikä niiden yleisyydessä ole 
viimeisen parinkymmen vuoden aikana tapahtunut sellaisia muutoksia, joilla olisi 
tässä yhteydessä merkitystä. 

Sorateiden päällystäminen  parantaa ajoneuvon renkaiden  ja  tienpinnan  välistä 
kitkaa ainakin paljaalla  ja  kuivalla kelillä. Soratien päällystäminen kuitenkin tyypfl-
lisesti johtaa ajonopeuksien selvään kasvuun  sillä  seurauksella, että onnetto-
muuksien lukumäärä  ja  vakavuusaste  usein kasvavat  (Kai/berg & Beilinson 

 1984).  Soratiellä irtosora  voi huonontaa kitkaa niin, ettei  se  kaarteissa riitä ulko-
kaarteen puolelle suuntautuvan keskeisvoiman kumoamiseksi tavanomaisilla-
kaan nopeuksilla, vaan  auto  joutuu luistoon, joka saattaa päättyä tieltä suistumi

-seen. Kestopäällystetyllä  tiellä tällaisiin tilanteisiin, missä kitka alenee äkillisesti 
 ja  yllättäen, ei yleensä hyvissä keliolosuhteissa jouduta. Siksi voi olettaa nopeu-

den kasvun tyypillisillä maantienopeuksilla lisäävän onnettomuusriskiä enemmän 
soratiellä kuin päällystetyllä tiellä. Siis vaikka soratien päällystäminen usein huo-
nontaa turvallisuutta, päällystetyillä teillä nopeuden kasvusta aiheutuva turvalli-
suuden huononeminen voi olla suhteellisesti pienempi kuin sorateillä. 

Pää//ysteiden kitkaominaisuudet  voivat periaatteessa vaikuttaa turvallisuuden  ja 
 ajonopeuden  väliseen riippuvuuteen, koska kitka pienenee ajonopeuden kasva-

essa  (Fricke 1990,  Karppinen  1987). Jos  päällysteen  laadun muuttuessa kitka 
paranee  tai  huononee siten, ettei kitkan suhteellinen muutos ole sama kaikilla 
nopeuksilla, myös turvallisuuden muutosten eri nopeusaluellla voi odottaa olevan 
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erilaisia. Suomessa nastarenkaiden käyttö karheuttaa päällysteitä, eikä päällys- 
teiden kuluminen liukkaaksi (kiiliottuminen) ole samanlainen ongelma kuin mo-
nessa muussa maassa. Päällysteiden kitkatason kehitystä Suomessa viimeisen 
parinkymmenen vuoden aikana ei ole järjestelmällisesti seurattu.  Sen  ei kuiten-
kaan arvioida merkittävästi muuttuneen 2 . 

Liikenteen ohjaus  on  parantunut. Viitoitusta  on selkeytetty, tie-  ja liikennemerk-
kien  sekä ajoratamerkintöjen havaittavuus  on  parantunut uusien materiaalien 
käyttöönoton myötä. Liikenteen ohjauksessa kiinnitetään aiempaa enemmän 
huomiota yksittäisen sanoman havaittavuuteen, ymmärrettävyyteen  ja  tarvitta-
essa jatkuvuuteen. Toisaalta liikenteen lisääntynyt määrä  ja  kasvaneet ajonopeu

-det  ovat lisänneet ohjaukselle asetettavia vaatimuksia  ja  liikenteen ohjaus koko-
naisuutena  on monimutkaistunut asettaen  kuljettajille suurempia vaatimuksia. 
Ajonopeuksien kasvaessa viitat  ja  merkit ovat kuljettajien havaittavissa entistä ly-
hyemmän ajan. Vilkkaassa liikenteessä etenkin taajamissa toisten ajoneuvojen 
tarkkailu saattaa vaatia niin paljon huomiota, että viittojen  ja  merkkien tarkkailu 

 jää  vähemmälle. Liikenteen ohjausta parantamalla voidaan parantaa kuljettajien 
mandollisuuksia tulevien tilanteiden ennakointiin. 

Pääteiden talvihoitoa  on  tehostettu  ja  kehitys jatkuu edelleen. Tavoitteena  on 
liukkaimpien, kitkatason 0,3  (vastaa likimain suurinta hidastuvuutta  3 rn/s2  lukko-
jarrutuksessa) alittavien kelien vähentäminen entisestään. Liukkaalla kelillä ajo- 
nopeuden pysähtymismatkaa pidentävä vaikutus korostuu.  Jos  oletetaan reaktio- 
ajaksi  1,5 s, kitkakerrointa 0,2  vastaavassa jarrutuksessa pysähtymismatka  100 
km/h nopeudesta on  noin  1,5  kertaa niin pitkä kuin nopeudesta  80 km/h.  Kitka- 
kerrointa  0,8  vastaavassa jarrutuksessa pysähtymismatka nopeudesta  100 km/h 
on  noin  1,4  kertaa niin suuri kuin nopeudesta  80 km/h. Liukkaiden kelien  vähene-
misen voi  sen  vuoksi odottaa vähentävän ajonopeuden kasvun liikenneturvalli-
suutta huonontavaa vaikutusta. 

Kaikki edellä mainitut tieympäristöä koskevat muutokset ovat sellaisia, että kul-
jettaja saa niistä ajaessaan välitöntä palautetta. Turvallisuusvaikutuksia arvioita-
essa  on  sen  vuoksi otettava huomioon, että toimenpiteet voivat johtaa kokonais-
vaikutuksen kannalta ratkaisevan tärkeisiin käyttäytymismuutoksiin  (Evans 
1991).  Ei riitä, että arvioidaan turvallisuusvaikutus olettaen käyttäytymisen pysy-
vän ennallaan.  On  myös arvioitava käyttäytymismuutoksen suuntaa  ja  suuruutta 
sekä  sen  vaikutusta turvallisuuteen.  

4.3 Tieympäristön  muutosten  määräli iset  vaikutukset  

Tieympäristön  parantamisen määrällisiä vaikutuksia arvioidaan vastaavalla ta-
valla kuin autojen ajo-ominaisuuksien paranemisen vaikutuksia luvussa  3.3.  Ti-
lanne  on  samankaltainen kuin kuvassa  4 (s. 23),  missä yksi käyrä  (A)  kuvaa ti-
lannetta ennen tien parantamista  ja  toinen  (B tai C)  sen  jälkeen. Pelkästään välit-
tömiä vaikutuksia selvitettäessä arvioidaan miten turvallisuus suhteellisesti 
muuttuu eri käyrien mukaan, kun nopeus muuttuu v1 :stä v2 :een, mutta käyttäyty-
minen pysyy ennallaan  (dv1  = dv2  =  0). 

2  KyÖsti  Laukkanen (VTT Yhdyskuntatekniikka), suullinen tiedonanto  20.5.1996 
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VÄLISEEN RIIPPUVUUTEEN  

Tien  parantaminen yleensä parantaa turvallisuutta, ios käyttäytymisvaikutus jäte-
tään huomioon ottamatta.  Se  ei kuitenkaan automaattisesti merkitse sitä, että 
ajonopeuden kasvun turvallisuutta huonontava vaikutus vähenisi. Saattaa käydä 
myös päinvastoin. Asiaa havainnollistetaan kuvassa  5.  Siinä ajonopeuden kasvu 
v 1 :stä v,:een aiheutti ennen tien parantamista onnettomuusriskin kasvun 
R/R,1 1-kertaiseksi ia parantamisen jälkeen vastaavasti  R/R 1 -kertaiseksi.  Jos 

 riskin pieneneminen  on  kaikilla nopeuksilla absoluuttisesti sama, kuten kuvassa 
 5 (käyrien A  ia  B pystysuora  etäisyys  on  vakio), ajonopeuden kasvu lisää  paran-

netulla  tiellä onnettomuusriskiä enemmän kuin parantamattomalla (R,/R, > 
R/R 1 ).  Jos  riskin  muutos (eli käyrien  A  ja  B  välinen pystysuora etäisyys ku-
vassa  5)  kasvaa samassa suhteessa kuin ajonopeus, tien parantaminen ei vai-
kuta ajonopeuden  ja  turvallisuuden väliseen riippuvuuteen.  Jos  taas riski piene-
nee suhteessa nopeammin kuin ajonopeus kasvaa, tien parantaminen vähentää 
ajonopeuden kasvun turvallisuutta huonontavaa vaikutusta. 

v 	Ajonopeus 

Kuva  5. Hypoteettinen  kuva  tien parantamisen vaikutuksesta onnettomuusriskiin, 
kun käyttäytymisvaikutusta ei oteta huomioon. Käyrä  A  kuvaa ajonopeuden  ja  tur-
vallisuuden välistä riippuvuutta ennen parantamista, käyrä  B  sen  jälkeen. 

Ongelmana  on  ensinnäkin  se,  ettei tiedetä, miten tien parantamistoimien turvalli-
suusvaikutus riippuu ajonopeudesta. 

Toinen ongelma  on se,  ettei tien parantamisen vaikutusta käyttäytymiseen tie-
detä  kovin  tarkasti. Vaikka ajonopeuden  ja onnettomuusriskin  välistä riippuvuutta 
kuvaavat käyrät ennen tien parannusta  ja sen  jälkeen pystyttäisiin laskennalli-
sesti määrittämään esimerkiksi  sillä  perusteella, miten parannus vaikuttaa py-
sähtymismatkoihin  tai  käytettävissä olevaan sivukitkan määrään kaarreajossa, ei 
turvauisuusvaikutusta saada selville ennen kuin  on  tietoa toimenpiteen käyttäyty-
misvaikutuksesta, ainakin  sen  suunnasta  ja suuruusluokasta. 

Käyttäytymisvaikutuksen  suunta  on  tässä tapauksessa pääteltävissä.  Jos  tien  (in-
jauksen  oikaiseminen, leventäminen  tai päällysteen epätasaisuuksien  vähentä-
minen vaikuttavat ajonopeuksiin, seurauksena  on ajonopeuksien  kasvu. Saman-
suuntainen vaikutus  on kitkan  paranemisella ainakin silloin, kun  se on  selvästi 
havaittavissa, kuten  lumen  ja  jään väheneminen kunnossapidon vaikutuksesta. 
Käyttäytymisvaikutuksen suuruudesta eri tapauksissa  on  kuitenkin  vain likimää-
räistä  tietoa. Tiedetään kuitenkin, että käyttäytymisvaikutukset voivat joissain olo- 
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suhteissa olla huomattavan suuria. Esimerkiksi heijastavat reunapaalut lisäävät 
ajonopeuksia jopa  5 km/h  ja  nopeudet kasvavat nopeusrajoitusalueella  80 km/h 

 enemmän kuin rajoitusalueella  100 km/h  (KaI/berg  1991).  

Suomalaisen päätien uudelleenpäällystämisen  on  todettu lisäävän liikenteen 
keskinopeutta tyypillisesti vähemmän kuin  1 km/h  (Leden ym.  1995).  Liukkaalla 
talvikelillä liikenteen keskinopeus alenee pääteillä  4-7 km/h pitävään  keliin ver-
rattuna (Saastamoinen  1993).  Linjauksen  parantamisen vaikutuksesta nopeuk

-sun  ei ole tutkimuksiin perustuvaa tietoa, ei myöskään siitä miten  em.  tekijöiden 
vaikutukset ajonopeuksiin riippuvat nopeudesta ennen toimenpidettä.  

On  myös otettava huomioon, että tässä käsiteltävät tienparannustoimet vaikutta-
vat ajonopeuden  ja  turvallisuuden väliseen riippuvuuteen  vain  siellä, missä niitä 

 on  tehty (eikä ole selvää, että niillä  on  merkittävää vaikutusta sielläkään). Viimei-
sen parinkymmenen vuoden aikana linjausta  on  merkittävästi oikaistu  tai  teitä  le-
vennetty vain  pienellä osalla päätieverkkoa. Päällysteiden kunnon  tai kitkaomi-
naisuuksien  mandolliset muutokset koskevat suurempaa osaa tieverkosta, mutta 
tapahtuneiden muutosten (esimerkiksi päällysteiden kitkaominaisuuksien kehi-
tyksessä) selvittäminen ei ollut tämän tutkimuksen puitteissa mandollista, koska 
teiden kitkaominaisuuksien kehitystä ei ole systemaattisesti raportoitu. Myöskään 
liukkaudentorjunnan kehityksestä ei ole saatavissa sellaista tietoa, jonka perus-
teella olisi tämän tutkimuksen puitteissa voitu arvioida, miten talviajan ajo-olo-
suhteet ovat viimeisen  20-30  vuoden aikana muuttuneet. 

Erikseen voisi tarkastella sitä, miten yksiajorataisen tien korvaaminen moottori-
tiellä vaikuttaa ajonopeuden  ja  turvallisuuden väliseen riippuvuuteen. Vaikka  on-
nettomuusaste on moottoriteillä  pienempi kuin yksiajorataisilla valtateillä,  se  ei 
välttämättä tarkoita, että ajonopeuden kasvu lisäisi onnettomuusastetta moottori- 
teillä suhteellisesti selvästi vähemmän kuin muilla pääteillä. Voisi kuitenkin olet-
taa, että moottoriteillä nopeusrajoituksen nostaminen huonontaa turvallisuutta 
suhteellisesti jonkin verran vähemmän kuin yksiajorataisilla teillä, koska  a) moot-
toriteillä  ei ole tasoliittymiä, joiden kohdalla nopeusrajoituksen nostaminen lisää 
nopeuseroja kääntyvien  ja  suoraan ajavien välillä, mikä lisää onnettomuusriskiä 

 ja  onnettomuuksien vakavuutta,  ja  b) moottoriteillä on  hyvin vähän kohtaamis-
onnettomuuksia, joissa ajonopeuksien kasvu erityisen selvästi lisää onnetto-
muusriskiä  ja  onnettomuuksien vakavuutta  (Kai/berg & Rathmayer  1996).  

Kaiken  kaikkiaan  kuva tienparannustoimien  vaikutuksesta ajonopeuden  ja  lii-
kenneturvallisuuden väliseen riippuvuuteen  jää  yksityiskohdiltaan hämäräksi. Eri-
tyisesti tiedot tienparannustoimien vaikutuksesta ajokäyttäytymiseen  ja  sitä 
kautta myös turvallisuuteen ovat puutteelliset. Teiden parantamisen vaikutus- 
mekanismeja koskevassa tarkastelussa ei kuitenkaan  tullut  esiin seikkoja, joiden 
perusteella voisi olettaa ajonopeuden  ja  turvallisuuden välisessä riippuvuudessa 
tapahtuneen merkittäviä, vaikutukseltaan laaja-alaisia muutoksia.  Se,  että jokin 
toimi parantaa turvallisuutta, ei merkitse sitä, että toimella olisi vaikutusta ajo- 
nopeuden  ja  turvallisuuden väliseen suhteelliseen riippuvuuteen. 
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5 	LIIKENNEVIRRAN  MUUTOSTEN VAIKUTUS AJO- 
NOPEUDEN  JA  TURVALLISUUDEN VÄLISEEN 
RIIPPUVUUTEEN  

5.1 	Liikennevirran  ominaisuuksien muutokset 

Liikennevirran ominaisuuksissa  on 1 970-luvun jälkeen tapahtunut muutoksia, joi-
den voidaan olettaa vaikuttaneen liikenneturvallisuuteen. Suurin  ja  selvimmin to-
dennettava muutos  on liikennesuoritteen  kaksinkertaistuminen  1970-luvun  alun 

 jälkeen  (Auto  ja  tie 1996).  Koska tiestön pituudessa ei ole tapahtunut oleellisia 
muutoksia, liikennemäärät  ja liikennetiheys  ovat kasvaneet likimain samassa 
suhteessa. Kasvu vaikuttaa turvallisuuteen lisäämäNä ajoneuvojen keskinäisiä 
vuorovaikutusti lanteita. 

Liikennevirran  ominaisuudet ovat voineet muuttua myös siksi, että ajokäyttäyty
-minen  on  muuttunut syistä, jotka eivät välittömästi liity liikenteen kasvuun. Kuijet-

tajapopulaatio  on  kasvanut  ja sen  ominaisuudet ovat voineet muuttua. Asen-
teissa  ja  sosiaalisessa kanssakäymisessä  on  voinut tapahtua muutoksia, jotka 
heijastuivat myös liikennekäyttäytymiseen. Kattavan nopeusrajoitusjärjestelmän 
käyttöönotto  on  muuttanut ajokäyttäytymistä: aluksi ajonopeudet alenivat hyp-
päyksenomaisesti, mutta vuosien myötä järjestelmään  on  totuttu  ja  käyttäyty-
mistä  on sopeutettu  valvonnan toleranssien  ja  sosiaalisesti hyväksyttäväksi koe-
tun nopeustason perusteella  sillä  seurauksella, että ajonopeudet ovat vähitellen 
kasvaneet  (Tie-ja  vesirakennushaiitus  1986,  Tielaitos  1991). 

5.2 	Liikennevirran  ominaisuuksien muutosten vaikutusmeka- 
nismit  

Liikenteen kasvulla  on  seuraavia osaksi ilmeisiä, osaksi oletettuja  tai  mandollisia 
vaikutuksia liikenneturvallisuuteen: 

•  Liikenteen kasvun välittömänä seurauksena kasvaa riski törmätä muihin liik-
kujiin tilanteissa, joissa oman virheen takia ajaudutaan pois oikealta  tai  aio- 
tulta ajolinjalta. 

•  Jos nopeusjakautuma  pysyy muuttumattomana, ohitusten absoluuttinen 
(vaikkakaan ei liikennemäärään suhteutettu) määrä kasvaa. Koska kohtaavaa 
liikennettä  on  enemmän, ohitustilanteet vaikeutuvat  ja  tulevat vaarallisem-
miksi, mikä  on  voinut vähentää ohitushaluja. Ohitushalukkuus  on  voinut pie-
nentyä myös siksi, että ohitusta kohden saavutettava aikavoitto  on  liikenne-
tiheyden kasvaessa pienentynyt: yhden ohituksen jälkeen ei voi ajaa  kovin 

 pitkää matkaa muuta liikennettä nopeammin ennen kuin edessä  on  taas hi-
taammin ajava ajoneuvo. 

•  Kun muuta liikennettä  on  enemmän,  sen  kohtaamiseen osataan paremmin 
varautua. Tilanteissa, joissa ennen ainakin joskus ajateltiin, että "ei sieltä ke-
tään kuitenkaan tule", nykyisin aiempaa useammin ajatellaan, että "joku sieltä 
tulee kuitenkin". Liikennetiheyden kasvu  on  lisäksi saattanut totuttaa ihmisiä 
ajamaan muun liikenteen tahtiin  sen  sijaan, että saavutettu edellä ajava olisi 



	

Ajonopeuden turvallisuusvaikutusten  riippuvuus ulkoisista tekijöistä 	 31  
LIIKENNEVIRRAN  MUUTOSTEN VAIKUTUS  AJONOPEUDEN  JA  
TURVALLISUUDEN VÄLISEEN RIIPPUVUUTEEN 

aina ohitettava. Tämänkaltaiset käyttäytymismuutokset vähentävät vaaratilan-
teisiin joutumista  ja  parantavat liikenneturvallisuutta. 

• Pääteillä ajokilometreihin  suhteutettu henkilövahinko-onnettomuuksien riski 
 on  selvästi suurimmillaan, kun liikennemäärä  on  pienimmillään.  Sen  jälkeen 

riski aluksi pienenee liikennemäärän kasvaessa, mutta kohoaa taas liikenne- 
määrän ylittäessä  1000  autoa tunnissa ajosuuntaa kohden  (kuva  6). 

100 	200 400 	1000  Autoa tunnissa 	2400 

100 

200 

400 

1000 

2400  

Kuva  6.  Pääteiden onnettomuusasteen  riippuvuus ajosuunnittaisista lllkennemää-
ristä  (Pajunen & Kulmala  1995).  

Liikennevirrassa  on  voinut tapahtua myös muita kuin liikenteen kasvusta välittö-
mästi seuraavia muutoksia: 

• Kuljettajapopulaation  laajentuminen  on  voinut vaikuttaa liikennevirtaan. Ajo-
kortillisen väestön osuus  on  kasvanut  ja  yhä useammalla  on auto  käytettä-
vissä. Liikenteessä olevien kuljettajien välillä saattaa nykyisin olla monessa 
suhteessa suurempia eroja kuin parikymmentä vuotta sitten. Kuljettajien välis-
ten erojen kasvaminen  on  voinut lisätä ajokäyttäytymisen vaihteluita.  Matko-
jen  tarkoituksen jakauma  on  muuttunut. Erityisesti vapaa-ajan  matkojen 

 osuus  on  kasvanut, mikä myös saattaa näkyä ajokäyttäytymisessä. 

•  Kuljettajien suhtautumisessa nopeusrajoituksiin  on  voinut tapahtua muutok-
sia, jotka näkyvät ajokäyttäytymisessä. Kaikkia teitä koskevat nopeusrajoituk

-set  ovat nykyisin olennainen  ja  suuren enemmistön hyväksymä  osa  tieliiken-
teen järjestelyjä.  1970-luvulla tottumattomuus uuteen nopeusrajoitusjärjestel-
mään saattoi näkyä ajokäyttäytymisessä. 

•  Autot ovat tulleet mukavammiksi  ja melutaso  ohjaamossa  on  alentunut, eikä 
kuljettaja saa käyttämästään nopeudesta yhtä selvää  ja  monipuolista palau-
tetta kuin aiemmin. Parantunut ajomukavuus voi pienentää kuljettajan  riskin 
tunnetta  siten, että hyvällä autolla ajettaessa pienen nopeuden lisäyksen ei 
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uskota lisäävän onnettomuusriskiä  tai  riskin  lisäystä pidetään merkityksettö
-män  pienenä. Nämä seikat ovat voineet edesauttaa ajonopeuksien kasvua. 

•  Poliisin lilkennevalvontaan käyttämät resurssit eivät ole lisääntyneet samassa 
tandissa kuin liikenne  on  kasvanut. Liikennesääntöjä rikkovien kiinnijäämis-
riski  on  siten pienentynyt. Nopeusvalvonnassa resurssit riittävät usein  vain 

 kaikkein suurimpiin ylinopeuksiln puuttumiseen. Autoilijat käyttävät hyväkseen 
tietoutta nopeusvalvonnan kasvavista toleransseista  ja  nostavat ajonopeutta. 
Joudutaan noidankehään: Valvonnan keskittyminen  vain  suurimpiin yli-
nopeuksiin lisää pienempien nopeusylitysten lukumäärää  ja  vähitellen myös 
ylitysten tasoa. Valvonnan puuttumiskynnys nousee, koska nopeustason nou-
sun seurauksena valvonnassa ehditään puuttua  vain  entistä suurempiin ylilyk

-sun.  

• Rikesakkojärjestelmän  käyttöönotto nopeusvalvonnassa  on  käytännössä luo-
nut kaksiportaisen nopeusrajoitusjärjestelmän. Virallisen nopeusrajoituksen 
voi ylittää enintään  15  km/h:lla,  jos  hyväksyy tosiasiallisesti  varsin  pienen 
kiinnijäämisriskin  ja  on  valmis tarvittaessa maksamaan ylityksestä  300  mk:n 
rikemaksun. Vasta,  jos  ylityksestä  jää  vuoden sisällä kandesti kiinni, tarvitsee 
pelätä vakavampia seuraamuksia. Käytännössä rikesakkojärjestelmä  ja  no

-peusvalvonnan  suuret toleranssit näkyvät  mm.  siten, että henkilöautoista  55 
 %  ylittää nopeusrajoituksen  80 km/h  ja  15  %:lla  ylitys  on  ainakin  10 km/h. 

 Kaikkien autojen keskinopeus  80 km/h  nopeusrajoituksella  kasvoi  76,9 
 km/h:sta  vuonna  1975 81,9  km/h:iin  vuonna  1990.  Nopeusrajoitusalueella  100 

km/h  vastaava kasvu oli  88,3  krrv'h:sta  91,3  krn/ti:iin (Tielaitos  1991). 

5.3 	Liikennevirran  ominaisuuksien muutosten määrälliset vai- 
kutukset 

Edellä esitetyt muutokset vaikuttavat enemmän  tai  vähemmän selvästi liikenne- 
turvallisuuteen, nostamalla ajonopeuksia  tai  muulla tavoin. Tarkastelussa ei kui-
tenkaan ole  tullut  ilmi sellaisia vaikutusmekanismeja, että olisi aihetta olettaa  em. 

 muutosten merkittävästi vaikuttaneen ajonopeuden  ja  liikenneturvallisuuden väli-
seen suhteelliseen riippuvuuteen. Muutosten jälkeenkin tietystä ajonopeuden 
kasvusta seuraa suhteellisesti likimain samansuuruinen liikenneturvallisuuden 
huononeminen. Yksi poikkeus tästä kuitenkin  on. Se  liittyy kuljettajapopulaation 
laajenemiseen  ja  erityisesti kuljettajien ikärakenteen muutoksiin, joita käsitellään 
tarkemmin kohdassa  6.  
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6  VÄESTÖN IKÄRAKENTEEN MUUTOSTEN VAIKU-
TUS  AJONOPEU  DEN JA  TURVALLISUUDEN VÄLI-
SEEN RIIPPUVUUTEEN  

6.1 	Väestön ikärakenteen muutokset 

Yli  64-vuotiaiden  osuus väestöstä  on  vuosina  1970-1994  noussut  9  %:sta  14 
%:iin  eli likimain  1 ,5-kertaiseksi (Liikenneturva 1972, Liikenneturva 1995). 

lkääntyneiden  (yli  64-vuotiaiden)  osuus moottoriajoneuvollikenteen kokonaissuo-
ritteesta (kuljettajina  tai matkustajina)  ei ole kasvanut yhtä paljon kuin heidän 
osuutensa väestöstä, koska ikääntyneet ajavat moottoriajoneuvoilla keskimää-
räistä vähemmän  (Em  vall  & Pirtala  1992). 

lkääntyneiden kuIjettajien  osuus tieliikenteen kokonaissuoritteesta  on  myös kas-
vanut hitaammin kuin heidän osuutensa väestöstä. Vuonna  1990  yli  64-vuotiailla 

 oli  5 %  voimassa olevista ajokorteista. Kaikkiaan yli  64-vuotiaita ajokortin haIti-
joita oli  133 000.  Heistä  82 %  oli  65-74-vuotiaita  (Hakamies-Blomqvist  1993). 

6.2  Väestön ikärakenteen muutosten vaikutusmekanismit 

Yli  65-vuotiaiden  osuus liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista kasvoi vuo-
sina  1970-1994  viidestä kymmeneen prosenttiin  ja  osuus kuolleista  16  %:sta  24 
%:iin (Lilkenneturva 1972, Liikenneturva 1995).  Vuonna  1994  yli  64-vuotiaiden 

 osuudet liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista  ja  kuolleista olivat tienkäyt-
täj äryhmittäin seuraavat  (Liikenneturva  1995): 

Tienkayttäiäryhmã 
 Auton kuijettajat 

Auton matkustajat 
Jalankulkijat 
PolkupyOrãilijät 
Mopoilijat 

Osuus loukkaantuneista  
7 Of  

$  /0 

o o, o  io  

21 % 
1 7 0/ 
Ii /0 

o o, o  io  

Osuus kuolleista  
14% 
23 % 
34 % 
48 % 
27 % 

Ikääntyneiden  osuus liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista  on jalankulku
-ja polkupyöräonnettomuuksia  lukuun ottamatta pienempi kuin heidän osuutensa 

väestöstä. Tämä ilmeisesti johtuu paljolti siitä, että ikääntyneet liikkuvat moottori-
ajoneuvoilla muita vähemmän. Ikääntyneiden osuus kevyen liikenteen onnetto-
muuksissa loukkaantuneista  on väestöosuutta  suurempi. Yli  64-vuotiaiden  osuus 
onnettomuuksissa kuolleista  on  auton kuljettajien osalta samaa suuruusluokkaa 
kuin heidän väestöosuutensa. Muiden tienkäyttäjäryhmien osalta ikääntyneiden 
osuus kuolleista  on  paljon väestöosuutta suurempi. 

Auton kuljettajien ajomäärään suhteutettu onnettomuuteen joutumisen riski 
(onnettomuusaste)  on  korkeimmillaan uusilla, vasta ajokortin saneilla  alle  20-
vuotiailla kuljettajilla.  Riski  on  pienimmillään  30-55  vuoden iässä, minkä jälkeen 

 se  alkaa kasvaa siten, että noin  70-vuoden iässä riski  on  noussut samalle tasolle 
kuin  21-22-vuotiailla  (kuva  7).  Miesten  ja  naisten riskien välillä ei ole merkittävää 
eroa. Erityisesti risteysonnettomuuksien riski  on ikääntyneillä  korkea  (Emnvall & 
Pirtala  1992). 
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Kuva  7.  Iän vaikutus mieskuijettajien onnettomuusriskiin (ErnvaH & Pirtala  1992) 

Ikääntyneiden yliedustukseen vakavim  missa  onnettomuuksissa vaikuttaa merkit-
tävästi  se,  että onnettomuuden tapahtuessa vakavan vammautumisen  ja  kuole-
man riski  on ikääntyneillä  selvästi suurempi kuin nuoremmalla väestöllä. Vaka-
van vammautumisen riski  on 60-vuotiailla  noin  70 %  suurempi kuin  20-vuotlailla 

 samanlaisessa törmäyksessä  (kuva  8).  Kuoleman riski kasvaa yli  20-vuotlailla 
 noin  2 %  vuodessa siten, että riski  on 70  vuoden iässä noin kolme kertaa niin 

suuri kuin  20-vuotiallla  samanlaisessa törmäyksessä  (Evans 1991).  

Ikääntyminen siis näyttää vaikuttavaa liikenneturvaHisuuteen kandella tavalla:  1) 
 onnettomuuteen joutumisen riski kasvaa  ja  2)  vakavien  vammojen riski onnetto-

muuden tapahtuessa lisääntyy. Käytännössä  on  usein vaikea erottaa näitä vaiku-
tustapoja toisistaan, koska vammautumisen vakavuus vaikuttaa onnettom uuk-
sien raportointiin. 

0 	20 	40 	60 	80  

Nopeudenmuutos 	v (km/h) 

Kuva  8.  Vakavan vammautumsen  riskin  riippuvuus törmäyksen  vaka vuudesta 
(törmäyksenaikaisesta nopeudenmuutoksesta) ja  henkilön iästä nokkakolareissa  
(Mackay 1988). 
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Onnettomuuteen joutumisen  riskin  kasvua selitetään usein ikääntymiseen liitty-
villa  havaintojen tekoon, arviointiin  ja  auton hallintalaitteiden käyttöön tarvittavien 
kykyjen heikkenemisellä. Onnettomuudet ovat kuitenkin tavallisesti monen sa-
manaikaisesti vaikuttavan tekijän seuraus, eikä ikääntyneiden korkean  riskin 

 syitä toistaiseksi tunneta erityisen syvällisesti.  On  myös huomattava, että ikä kät-
kee taakseen suuria yksilöllisiä eroja  ja,  että ikääntyneet myös kompensoivat fyy-
sisten syiden takia kohonnutta riskiä muuttamalla ajokäyttäytymistään  (Haka

-mies-Blomqvist  1993, 1994)  

Onnettomuuksien seurausten paheneminen iän myötä selittyy  sillä,  että ihmis-
ruumiin kestokyky ulkoisia voimia vastaan heikkenee. Samanlaisessa tilanteessa 
ikääntyneet ihmiset vammautuvat nuorempia helpommin  (Mackay 1988).  

Ajonopeuksien  ja  liikenneturvallisuuden väliseen riippuvuuteen väestön ikäänty-
minen voi vaikuttaa seuraavasti:  

a) Ikääntyvillä kuljettajilla ajonopeuden  kasvu voi lisätä onnettomuuteen joutumi-
sen riskiä keskimääräistä enemmän, koska ikääntyneiden joukossa  on  keski-
määräistä enemmän kuljettajia, joiden havaintotoiminta  ja  motoriikka ovat hei-
kentyneet. Silloin väestön vanheneminen lisää ajonopeuden kasvusta aitieu-
tuvaa turvallisuuden huononemista.  

Jos ikääntyneet  eivät nosta omaa ajonopeuttaan (esimerkiksi siksi, että kom-
pensoivat ikääntymisen haittoja varovaisemmalla ajotavalla), mutta muu lii-
kenne nostaa, nopeuserot liikenteessä kasvavat. Silloin liikenteen keski- 
nopeuden kasvuun liittyy tavallista suurempi nopeuksien hajonnan kasvu.  Sen 

 vuoksi liikenteen keskinopeuden kasvu tässä tapauksessa huonontaa turvalli-
suutta enemmän kuin keskinopeuden muutoksen perusteella yleensä voisi 
odottaa.  

b) Ikääntyvien  osuuden kasvu pahentaa onnettomuuksien seurauksia. Tilanne 
 on  samantapainen kuin turvalaitteiden käyttää koskevassa esimerkissä ku-

vissa  1  ja  3 (s. 15  ja  18). Ajonopeuden  ja  onnettomuuden vakavuuden välistä 
riippuvuutta kuvaava käyrä siirtyy ikärakenteen muutoksen takia sivusuun-
nassa  ja  muuttaa jonkin verran muotoaan. Kuvan  8  esittämässä tapauksessa 
törmäyksenaikaisen nopeudenmuutoksen kasvu yleensä lisää vakavan  yam

-mautumisen  riskiä vanhemmilla henkilöillä suhteellisesti vähemmän kuin nuo-
remmilla.  

Esimerkki  4:  Kuvasta  8 on  luettavissa, että nopeudenmuutoksen kasvu  25 
km/h:sta 35 krnfh:iin  lisää  riskin  60-vuotiailla  noin  2,3-kertaiseksi, 
40-vuotiailla 2,9-kertaiseksi  ja  20-vuotlailla 3,4-kertaiseksi.  Vas-
taavasti tärmäyksenaikaisen nopeudenmuutoksen kasvu  50 
km/h:sta 60 krn/h:iin  lisää  riskin  60-vuotiailla  noin  1 ,3-kertaiseksi, 
40-vuotiail la 1 ,5-kertaiseksi  ja  20-vuotiailla 1 ,8-kertaiseksi.  

Esimerkin  4 törmäyksenaikaisen nopeudenmuutoksen kasvut  olivat  varsin 
 suuria  (10 km/h). On  myös otettava huomioon, että laskuesimerkissä käytetyt 

kuvan  8  käyrät eivät välttämättä ole  kovin  tarkkoja. Lisäksi ne koskevat  vain 



36 	 Ajonopeuden turvallisuusvaikutusten  riippuvuus ulkoisista tekijöistä 
VAESTON IKARAKENTEEN  MUUTOSTEN VAIKUTUS AJONOPEUDEN  JA 

 TURVALLISUUDEN VÄLISEEN RIIPPUVUUTEEN 

yhtä onnettomuustyyppiä  ja  on  epävarmaa, miten hyvin ne kuvaavat ajo- 
nopeuden muutosten kokonaisvaikutuksia.  

6.3 	Väestön  i  kärakenteen  muutosten määräl liset vaikutukset 

Väestön ikääntymisen vaikutusmekanismit ajonopeuden  ja  liikenneturvallisuuden 
väliseen riippuvuuteen kuvattiin edellä. Samalla esitettiin esimerkinomaisesti ar-
vioita vaikutusten suunnasta  ja  määrästä. Arviot perustuvat arviolhin ikäraken-
teen vaikutuksesta ajonopeuden  ja  onnettomuuteen joutumisen  riskin  väliseen 
riippuvuuteen sekä tutkimuksiin iän  ja  vammautumisriskin  välisestä yhteydestä. 

Jotta voitaisiin luotettavasti määrittää ikärakenteen muutoksen vaikutus ajo- 
nopeuden  ja  liikenneturvallisuuden väliseen riippuvuuteen, tarvitaan nykyistä tar-
kempia lähtötietoja. Empiiristä tutkimustietoa tarvittaisiin etenkin  sen  selvittämi-
seen, miten ikääntyminen vaikuttaa ajonopeuksiin  ja  vaikuttaako ikääntyminen 
onnettomuusriskiin eri nopeuksilla eri tavalla. Ikärakenteen vaikutus vammautu-
misriskiin vakavuusasteeltaan erilaisissa törmäyksissä tunnetaan pääpiirteittäin. 
Tiedot eivät kuitenkaan ole niin tarkkoja, että niistä voitaisiin luotettavasti pää-
tellä, miten nopeudenmuutokset eri nopeusalueilla vaikuttavat suhteelliseen 
vammautuniisriskin muutokseen eri ikäisillä ihmisillä. 

Kohdan  6.2  perusteella näyttää siltä, että väestön ikääntyminen toisaalta lisää 
ajonopeuksien kasvusta aiheutuvaa onnettomuuteen joutumisen  riskin  suhteel-
lista kasvua. Toisaalta  se  näyttäisi ainakin joissakin tapauksissa pienentävän va-
kavan vammautumisen  riskin  suhteellista kasvua. Vaikutukset ovat eri suuntai-
sia, minkä takia voidaan ajatella niiden ainakin osittain kumoavan toisensa.  Ko

-konaisvaikutuksen  määrästä (mikä viime kädessä tarkoittaa onnettomuuksien 
seurausten kokonaismäärää)  tai suunnastakaan  ei ole varmuutta. Pienet vaiku-
tukset suuntaan  tai  toiseen ovat todennäköisiä. Tarkasteluissa ei kuitenkaan ole 

 tullut  esille sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, että väestön ikäänty-
minen olisi muuttanut ajonopeuden  ja  liikenneturvallisuuden välistä riippuvuutta 
niin paljon, että  se  antaisi aihetta parinkymmenen vuoden takaisten ajonopeuk-
sien turvallisuusvaikutuksia koskevien tutkimustulosten tarkistamiseen  tai  korjaa-
miseen. 
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Ajonopeuden turvallisuusvaikutuksista  saatujen tutkimustulosten sovellettavuutta 
koskevan tarkastelun tarkoituksena oli selvittää, onko nopeusrajoitusten teho lii-
kenneturvallisuustoimenpiteenä vähentynyt liikenneturvallisuuden yleisen para-
nemisen  ja  muiden liikenteessä tapahtuneiden muutosten myötä,  ja  miten parin-
kymmenen vuoden takaisten  ja  ulkomaisten tutkimusten tulokset soveltuvat ny-
kypäivän Suomen olosuhteisiin. 

Tarkastelussa selvitettiin erityisesti seuraavien tekijöiden vaikutusta ajonopeuden 
 ja  liikenneturvallisuuden väliseen riippuvuuteen: 

•  Autojen törmäysturvallisuuden (passiivisen turvallisuuden) paraneminen 
• Autojen ajo-ominaisuuksien (aktiivisen turvallisuuden) paraneminen 
•  Teiden paraneminen 
• Lilkennevirran  ominaisuuksien  ja ajokulttuurin  muutokset 
•  Väestön ikärakenteen muutokset 

Näiden tekijöiden muutosten vaikutusta tarkasteltiln systemaattisesti kuvaamalla 
 ensin  keskeisimpiä liikenneturvallisuuteen vaikuttaneita muutoksia  ja  arvioimalla 

sitten niiden vaikutusmekanismia. Lopuksi arvioitiin vaikutusmekanismeja koske-
vien tarkastelujen perusteella määrällisiä vaikutuksia ajonopeuden  ja  liikennetur-
vallisuuden väliseen riippuvuuteen. 

Edellä mainituissa tekijöissä tapahtuneet muutokset ovat pääsääntöisesti paran-
taneet liikenneturvallisuutta joko pienentämällä onnettomuuteen joutumisen  ris-
klä  tai lieventämällä  onnettomuuden seurauksia, erityisesti henkilövahinkoja. Sa-
malla tietystä nopeuden muutoksesta johtuva turvallisuustason absoluuttinen 
muutos  on  pienentynyt. Yleisen ajonopeuden  ja liikenneturvalilsuuden välisen 

 riippuvuuden ei kuitenkaan arvioida merkittävästi muuttuneen.  Jos  keskinopeu-
den  alentamisella tietyllä tieosuudella noin  10 km/h  parikymmentä vuotta sitten 
onnettomuuksia vähennettiin 20:stä  14:ään,  vastaava väheneminen nykyisin olisi 
ehkä lO:stä  7:ään.  Onnettomuuksien absoluuttinen vähenemä  on  pienentynyt 
kuudesta kolmeen, mutta suhteellinen vaikutus  on  pysynyt  30 %:ssa. 

Kokonaisvaikutukset  arvioitiin pieniksi, vaikka yksittäisten tekijöiden muutosten 
voitiin useissa tapauksissa perustellusti olettaa vaikuttaneen ajonopeuden  ja  tur-
vallisuuden väliseen riippuvuuteen. Esimerkiksi autojen rakenteellisen turvalli-
suuden paranemisella, turvalaitteiden käytön lisääntymisellä  ja  väestön ikäraken-
teen muutoksilla voi perustellusti olettaa olevan vaikutuksia ajonopeuden  ja  lii-
kenneturvallisuuden väliseen riippuvuuteen. Osaksi vaikutukset ovat eri suuntai-
sia  ja  kokonaisuutta ajatellen ainakin osittain kumoavat toisensa. Usein vaikutuk-
set myös ovat erilaisia  ja  jopa eri suuntaisia eri nopeusaluellla. Monessa tapauk-
sessa käytettävissä olevat tiedot sallivat vaikutusten arvioinnin  vain  karkeasti. 
Yleensä yksittäisiin tekijöihin liittyvät vaikutukset arvioitiin määrällisesti pieniksi. 

Tarkastelun perusteella suomalaisia parinkymmen vuoden takaisia ajonopeuk-
sien turvallisuusvaikutuksia koskevia tutkimustuloksia voidaan pääsääntöisesti 
soveltaa Suomen nykyisiin olosuhteisiin sellaisenaan, ilman erityisiä olosuhde-
korjauksia. Myös ulkomaisten ajonopeuksien turvallisuusvaikutuksia koskevien 
tutkimusten tuloksia voidaan yleensä soveltaa Suomessa sellaisenaan, koska 
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tärkeimmät erot suomalaisten  ja  ulkomaisten liikenneolosuhteiden välillä voidaan 
kuvata viiden edellä luetellun tekijäryhmän avulla. Päätelmä, ettei erityisiä olo-
suhdekorjauksia tarvita, tukeutuu kolmeen seikkaan: 

•  Vaikka olosuhdekorjauksen tarpeellisuutta ei voida kokonaan sulkea pois,  sen 
 suuruus  ja  useassa tapauksessa myös suunta ovat  vain  arvattavissa. 

•  Vaikka olosuhdekorjaus pystyttäisiin määrittämään,  se  koostuisi  usein mo-
neen eri tekijään liittyvästä osavaikutuksesta, jotka osittain kumoaisivat toi-
sensa. Kokonaisvaikutus jäisi ilmeisesti pieneksi. 

•  Päätelmä  on  teoreettisesti johdonmukainen. Ajonopeuden yleiset vaikutus- 
mekanismit, joita  on  kuvattu erillisessä NOPSA -projektin  osaraportissa 
(Kai/berg & Rathmayer  1996),  eivät olennaisesti muutu ulkoisten tekijöiden 
vaikutuksesta. 

Edellä esitetty ei tarkoita sitä, että tutkimuksiin pitäisi suhtautua kritiikittömästi. 
Päinvastoin, tutkimusten laadun arviointi  on  tärkeää. Tutkimuksen tulosten käyt-
tökelpoisuus riippuu  mm.  tutkimusasetelmasta, lähtötietojen  laadusta  ja  määräs-
tä, analyysimenetelmien valinnasta  ja  tulosten tulkinnan oikeellisuudesta. Ajo-
nopeuksien turvallisuusvaikutuksia koskevien tutkimusten käyttökelpoisuus mää-
räytyy ensisijaisesti tällaisten yleisten tutkimusten laatua koskevien kriteerien pe-
rusteella. Niihin verrattuna tutkimuksen tekopaikan  ja  tulosten soveltamispaikan 
olosuhteiden erojen merkitys  on  käytännössä vähäinen. 
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