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TIIVISTELMÄ  

Tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä pyöräilijöiden liittymäonnettomuuksien 
liikenneympäristöön liittyviä riskitekijöitä yleisimmistä onnettomuustyypeistä. 
Pyöräilijöiden  ja  moottoriajoneuvojen välisistä, poliisiin tietoon tulleista  hit

-tymäonnettomuuksista  tapahtui vuosina  1990  -  1994  taajamamerkin  alueel-
la  86,9  %.  Maaseudun liittymäonnettomuustyypit erosivat taajamissa sattu-
neista: taajamissa pyöräilijä oli pyörätiellä  54,8  %:ssa  onnettomuuksista 
mutta maaseudulla  18,0  %:ssa.  Maaseudun osuus  (44,3  %)  kuolemaan 
johtaneista liittymissä sattuneista pyöräonnettomuuksista oli huomattavasti 
suurempi kuin loukkaantumiseen johtaneista  (11,8  %).  Tilanteet, joissa toi-
nen osallinen, yleensä pyöräilijä, oli kääntymässä vasemmalle aiheuttivat 

 54,8  %  maaseudun kuolemaan johtaneista liittymäonnettomuuksista kun 
vastaava luku taajamassa oli  15,3  %. 
Tiepiireiltä  tilattiin vuosien  1991  -  1995  poliisin ilmoituslomakkeet viiden ylei

-simmän,  yleisten teiden onnettomuustyypin osalta  (40, 13, 41, 53  ja  42)  ja 
 niistä tutkittiin osallisten kulkusuunnat  ja  tapahtumapaikat  (n709).  Viralli-

sen onnettomuusluokituksen puutteet kuvata pyöräonnettomuuksia riittävän 
tarkasti tulivat selvästi ilmi. Pyöräonnettomuuksien vähentämiseen tarkoite-
tut toimenpiteet voidaan jatkossa kohdistaa tehokkaammin,  jos  onnetto-
muus-luokitukseen  tai  tiedostoihin  saadaan yksiselitteisesti toisiinsa liitettä

-vät  tiedot siitä, tuliko pyöräilijä moottoriajoneuvoon nähden oikealta vai va-
semmalta, Ilittymän jälkeen vai ennen liittymää sijaitsevalla pyörätien  jat

-keella  sekä pyöräilijän  ja ja  autoilijan kulkusuunta  tie-/katuluokittain.  
Tutkimuksessa käytiin paikan päällä mittaamassa  208  liittymän  ominai-
suuksia neljän yleisimmän onnettomuustyypin osalta. Tutkimus vahvisti  ko-
ko  maan kattavalla aineistolla aiemmin Helsingin alueella todetun näkemä-
esteiden vaikutuksen onnettomuustyyppiin, jossa autoilija oli kääntymässä 
oikealle sivutieltä  ja  pyöräilijä tuli pyörätien jatkeelle suoraan oikealta  (A- 
tyyppi). Niillä onnettomuuspaikoilla, joissa autoilija kääntyi oikealle päätieltä 
törmäten vastakkaisesta suunnasta suoraan pyörätien jatkeelle ajaneeseen 
pyöräilijään  (B-tyyppi), pyörätien jatke sijaitsi kauempana ajoradan reunasta 
kuin  A-tyypin onnettomuuksissa. Ero säilyi silloinkin, kun näkemäesteiden 
vaikutus jatkeen sijaintiin  A-tyypissä  otettiin huomioon. Sijoittamalla pyörä- 
tien jatke ajoradan reunaan näkemät sivutieltä pyörätielle paranevat  ja  pää- 
tieltä kääntyvä autoilija voi havaita vastakkaisesta suunnasta tulevan pyö-
räilijän keskeisen nään alueella.  
B-tyypin onnettomuuksissa, jotka tapahtuivat valo-ohjatuissa liittymissä, 
pyöräilijällä oli liikennesaarekkeen jälkeen ylitettävänään  65  %:ssa  vähin-
tään  8,0 m  matka ajoradalla. Liittymäalue  on  saatava kapeammaksi tällaisil-
la paikoilla. Onnettomuustilanteissa, joissa autoilija ajoi suoraan  ja  pyöräilijä 
tuli vasemmalta liittymän jälkeen saitsevalle pyörätien jatkeelle  (C-tyyppi), 
oli saarekkeen odotustilan leveys  74  %:ssa  alle  2,5 m.  Saarekkeiden odo-
tustilojen  kapeus ei johtunut liikennetilan rajallisuudesta. Pyöräilijän kään-
tyessä vasemmalle alkavalle pyörätielle takaa tulevan auton eteen  (D - 
tyyppi) pyörätien alkamisesta ei ollut varoitettu liikennemerkillä. 



RÄSÄNEN, Mikko:  Cyclist accident types at intersections and characteristics of 
intersections. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to identify risk factors in the traffic environment in the 
most common types of cyclist accidents at intersections. 

According to police statistics 86,9  %  of accidents between cyclists and motor 
vehicles during 1990  -  1994 occurred in built-up areas. The types of cyclist ac-
cidents at intersections in rural areas differed from those in built-up areas: in 
rural areas the cyclist was on a cycle path in 18,0  %  of the accidents but in 
built-up areas in 54,8  %  of the accidents.  ln caces  of cyclist accidents taking 
place at intersections the rural areas had a considerably higher percentage 
(44,3  %)  in the accidents leading to death than in the accidents leading to injury 
(11,8  %).  Situations in which the other party, generally the cyclist was turning 
left, caused 54,8  %  of the fatal accidents in rural areas whereas the corre-
sponding number in built-up areas was 15,3  %.  
All police reports concerning the five most common types of accidents in public 
roads during the years 1991  -  1995 were collected from the road districts. The 
reports (n=709) were analysed in detail in order to find out the directions of 
movement of those involved and the sites of accident. The defects in the official 
accident classification system in describing the cyclist accidents in sufficient 
detail were clearly demonstrated. Further progress in the measures taken to 
ensure cyclists' safety requires that the accident classification system or data 
bases have to be changed in a way that provides unambiguous information 
about the direction of movement of the cyclist from the drivers' point of view, 
whether cycle crossing was located before or after the intersection, and what 
the directions of movement of both parties were by  road/street  categories. 

The characteristics of 208 intersections were measured in relation to the four 
most common types of accidents. The study confirmed, with nation wide data, 
the effect of sight obstacles to type of accident where the driver is turning right 
from a side-road and the cyclist is coming from the drivers right side along a 
cycle path (A-type), which is something that had been observed earlier in the 
Helsinki area.  ln  the accident sites, where the driver turning right from the main 
road hit a cyclist riding straight forward to the cycle crossing from the opposite 
direction (B-type), the cycle crossing was situated further away from the edge 
of the road than in the accident sites of the A-type. The difference remained 
even when the effect of sight obstacles to the location of the cycle crossing was 
taken into account. By locating the cycle crossing very close to the edge of the 
road the sight conditions from the side-road to the cycle path will improve and a 
driver turning right from the main road can detect the cyclist with  foveal  sight.  

ln  the accidents of type B that took place at traffic signalised intersections, the 
cyclist had to cross a distance of minimum 8,0 m on the driveway after the traf-
fic island in 65  %  of the cases. The intersection area has to be narrowed down 
at sites like these. The width of the waiting area of the traffic island was under 
2,5 m in 74  %  of the accidents where a driver drove straight ahead and a cyclist 
came from the left to the cycle crossing after the intersection (C-type). The nar-
rowness of the waiting area was not due to the lack of traffic space. There was 
no warning sign about the beginning of the cycle path when a cyclist was turn-
ing left to the start of the cycle path and a car coming from behind hit the cyclist 
(D-type).  



ALKUSANAT  

Pyöräilijöiden  ja  autoilijoiden välisiä liittymissä tapahtuneita yleisimpiä  on-
nettomuustyyppejä  on  aiemmin selvitetty tutkimuksella, jossa oli mukana 

 234  liikennevahinkojen  tutkijalautakuntien neljällä paikkakunnalla  tutkimaa 
 henkilövahinkoon johtanutta  pyöräilyonnettomuutta.  Aineiston pohjalta tuli 

esiin eräitä tyypillisiä  onnettomuustyyppejä.  Tutkimuksen  onnettomuusku-
vauksista  käy ilmi, että liittymissä  on  eräitä  liittymien  muotoiluun  tai  liittymä- 
ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka ovat ehkä edesauttaneet onnettomuuden 
syntyyn. 

Taajaman  lähialueilla  ja  maaseudulla  sattuvien polkupyöräonnettomuuksien 
 tyyppejä ei ole aiemmin tutkittu tarkasti. Suurin  osa  polkupyöräonnettomuuk-

sista  tapahtuu taajamissa, mutta taajaman  lähialueilla  ja  maaseudulla tapah-
tuneiden onnettomuuksien seuraukset ovat  vakavammat  moottoriajoneuvojen 
suurempien  nopeuksien  takia. 

Tutkimuksessa  on  selvitetty  yleisimmät  polkupyöräilijöiden  ja  autoilijoiden vä-
liset  liittymäonnettomuustyypit.  Lisäksi  on  selvitetty, mitkä  liittymien  ominai-
suudet ovat yleisiä  onnettomuustapahtumissa  ja  saattavat edesauttaa niiden 
tapahtumista. 

Tutkimus  on  tehty  Tielaitoksen  tie-  ja  liikennetekniikka  -yksikön toimeksian-
nosta Helsingin yliopiston  psykologian  laitoksen  liikennetutkimusyksikössä.  
Selvityksen laati  FK  Mikko Räsänen  liikennetutkimusyksiköstä,  jossa työtä oh-
jasi  prof. Heikki  Summala. Maastotutkimuksissa  Turun ympäristössä avusti 

 Dl Matti  Kiljunen.  Tielaitoksen  tie-  ja  liikennetekniikka -yksikössä yhdyshen-
kilönä  toimi  Dl  Ari Liimatainen. 

Helsingissä joulukuussa  1997  

Tie/altos  

tie  ja  liikennetekniikka 
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JOHDANTO  

1  JOHDANTO 

Pyöräilijöiden  ja  moottoriajoneuvojen välisten onnettomuuksien tutkiminen 
pelkästään virallisten tilastojen perusteella ei anna tarpeeksi tarkkaa  ja 

 kattavaa kuvaa onnettomuuspaikoista  ja  -tilanteista (Stutts ym.  1990; Thom 
& Clayton 1993;  Liikenneministeriö  1995).  Tutkijalautakunnat  tutkivat vuosina  
1 990  - 1 994  neljän kaupungin alueella polkupyöräonnettomuuksia. Tulosten 
mukaan suurin  osa  (61%)  pyöräilijöiden  ja  moottoriajoneuvojen välisistä 
onnettomuuksista tapahtui pyöräteiden jatkeifla. Osallisten kulkusuuntien  ja 
tapahtumapaikan  mukaan tarkasteltuna erottui viisi yleistä liittymä-
onnettomuustyyppiä taajamissa  (kuva  1).  (Räsänen  1995). Yleisimmän 
onnettomuustyypin  osalta tiedetään, että näkemäesteet lisäävät merkittävästi 
näiden onnettomuuksien synnyn riskiä (Pasanen & Räsänen  1996),  mutta 
muuten ei tiedetä tarkemmin monien liikenneympäristöön liittyvien tekijöiden 
vaikutusta eri tyyppisten onnettomuuksien synnyssä erityisesti liittymissä. 

Poliisin tietoon tulleista polkupyöräonnettomuuksista vuosina  1990  -  1994 
(n=7711) 84,5  %  tapahtui taajamissa, mutta maaseudulla/yleisillä teillä 
sattuneiden onnettomuuksien seuraukset ovat luultavasti vakavampia 
moottoriajoneuvojen suurempien nopeuksien takia. 

Polkupyöräliikennejärjestelyiden  suunnittelu tarvitsee tietoja tekijöistä, jotka 
lisäävät onnettomuuden riskiä. Polkupyöräliikenteen erottaminen moottori-
ajoneuvoliikenteessä parantaa pyöräilyn turvallisuutta. Ongelmat syntyvät 
liittymissä, joissa pyöräliikenne risteää autoliikenteen kanssa. Tutkimalla 

liittymien ominaisuuksia, joissa onnettomuudet ovat tapahtuneet, saadaan 
tietoa tekijöistä, jotka mandollisesti lisäävät tietyn tyyppisten onnetto-
muuksien riskiä. 

Tutkimuksen tavoitteet olivat:  
a) selvittää mitkä ovat yleisten teiden/maaseudun yleisimmäl 
polkupyöräonnettomuustyypit liittymissä;  
b) tutkia yleisimpien liittymäonnettomuustyyppien liikenneympäristöön 
liittyviä tekijöitä;  

C)  esittää keinoja pyöräilyn turvallisuuden parantamiseksi liittymissä. 



11  onnett.  
I 

3 o 

issä  ja  
3  muuta  T-liittymää)  
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JO-I  DANTO 

Liittymäonnettomuuksiksi  määriteltiin onnettomuuksien  tilastoinnissa 

 käytettävän virallisen  onnettomuusluokituksen  mukaan  onnettomuustyypit: 

 l0-19ja30-59 (lute 1).  

Valo-ohjaamattomissa  Ii  ittymissä tapahtu  fleet, 
60  onnettomuutta  (45  %) 134:stä.  

26  onnett. 	 12  onnett. 

mo.ajon.  

mo  .ajon.  
(7  onnettomuutta  tonttiliittymissä, 

 5 X-liittymissä)  
(6T-liittymää,  
4:ssä autoilijalle kärkikolmio)  

11  onnett. 

iL 
mo.ajon. 

npp  
(2  onnettomuudessa  pp  
tuli oikealta) 

Valo-ohjatu issa  I  iittymissä  tapahtuneet, 
 8  onnettomuutta  (53  %) 15:sta.  

4  onnett. 

Kuva  1:  Yleisimmät pyöräilyöiden  ja  moottorIajoneuvojen  väliset liittymä- 
onnettomuustyypit  valo-ohjaamattomisSa  ja  valo-ohjatuissa 
liittymissä taajamissa tutkijalautakunta -aineiston mukaan 
(Räsänen  1995). 
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2  MENETELMÄT  JA  AINEISTOT  

Perinteinen tapa pyrkiä vähentämään onnettomuuksia  on  merkitä 
onnettomuuspaikka kartalle  ja  kohdistaa toimenpiteet paikkoihin, joihin 
onnettomuudet kasautuvat. Onnettomuuksien  musta  piste-analyysin 
vaarana kuitenkin  on,  että turvallisuutta parantavat toimenpiteet kohdistuvat 
satunnaisesti  (Hauer 1986; Summala ym. 1996).  Edellisen lisäksi tarvitaan 
onnettomuustilanneanalyysiä. Tarkastelu perustuu tarkkaan onnettomuuksien 
luokitteluun tapahtumapaikan  ja  osallisten kulkusuuntien mukaan  ja  niiden 
taustalla olevien riskitekijöiden  ja -kasaumien  tutkimiseen. Tässä 
tutkimuksessa haettiin erityisesti yleisimpien pyöräilijöiden liittymä- 
onnettomuuksien ympäristöön liittyviä ominaisuuksia. 

Tiepiireistä  oli mandollisuus tilata nopeasti  koko  maan kattava riittävän suuri 
otos poliisin ilmoituksia polkupyöräonnettomuuksista. Tielaitoksen onnet-
tomuusrekisteristä poimittiin kaikki pyöräilijöiden  ja  autoilijoiden väliset 
tasoliittymäonnettomuudet  1991 -1995.  Näiden perusteella tilattiin tiepiireistä 
poliisin ilmoitukset viiden yleisimmän onnettomuustyypin osalta (virallisen 
onnettomuusluokituksen mukaan), joista selvitettiin niin tarkasti kuin 
mandollista osallisten kulkusuunnat  ja onnettomuuspaikan  ominaisuuksia niiltä 
osin kuin  se  oli mandollista. Saatua onnettomuustyyppijakautumaa verrattiin 
aiempaan tutkimukseen  (kuva  1)  ja  valittiin tutkittavat onnettomuustyypit. 

Aiemman tutkijalautakunta-aineistoon perustuvan tutkimuksen (Räsänen 
 1995)  perusteella tiedettiin vastaavien onnettomuustyyppien tapahtuma-

paikat Helsingissä, Hämeenlinnassa, Mikkelissä  ja  Ylivieskassa. Tätä 
aineistoa täydennettiin Helsingin kaupungin onnettomuusrekisterin tiedoilla, 
koska sieltä osallisten tarkat kulkusuunnat  ja  tapahtumapaikka olivat heti 
nähtävissä. Tavoitteena oli kerätä maastotutkimuksia varten noin  60 
onnettomuuspaikkaa! onnettomu ustyyppi.  Liittymistä maastossa tutkittavat 
ominaisuudet olivat: 
-päätien, sivutien, pyörätien leveydet; 
-pyörätien  ja sen jatkeen  mitat  ja  etäisyys ajoradan reunasta 
-näkemät; 
-saarekkeen  mitat; 
-tien tasaus (vaaka,nousu,lasku); 
-liittymäkulma  (suora, tylppä, terävä tulosuunnasta katsottuna oikealle) 
-vahinkopaikan sijainti 
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3  LUTTYMÄONNETTOMUUSTYYPIT  TAAJAMASSA 
 JA  MAASEUDULLA 

Poliisin tietoon vuosina  1990  -  1994  tulleesta  7711  polkupyörä- 

onnettomuudesta  75,4  %  sattui pyöräilijöiden  ja  moottoriajoneuvojen välillä 
liittymissä. Kaikista liittymissä sattuneista pyöräonnettomuuksista oli 

taajamamerkin alueella  86,9%  poliisin tilaston mukaan  (n=:5053,  yht.  n5814) 

 ja  54,5  % Tielaitoksen onnettomuusrekisterin  mukaan  (n=71 6,  yht.  n=1 314). 

 Tielaitoksen onnettomuusrekisteri  (1991  -  1995)  edusti hyvin yleisimpiä 

pyöräilijäiden  ja  moottoriajoneuvojen välisiä liittymäonnettomuuksia, kun 
verrataan erikseen taajamassa  ja  maaseudulla sattuneita tyyppejä poliisin 

tilastoon (taulukko  1).  Tielaitoksen  teillä sattui kuitenkin taajaman  ja 
 maaseudun onnettomuudet yhteenlaskettuina huomattavasti enemmän tyypin  

13  mukaisia onnettomuuksia  ja  toisaalta vähemmän tyypin  41  mukaisia 

onnettomuuksia kuin poliisin tilaston mukaan. 

Taulukko  1:  Yleisimpin liittymäonnettomuustyyppien  osuus (%) taajamassa 
 ja  maaseudulla tapahtuneista liittymäonnettomuuksista sekä 

kaikista liittymäonnettomuuksista poliisin tilastossa (n=5814)ja 
Tielaitoksen onnettomuusrekisterissä  (n= 1314).  

Onnett. 
 tyyppi 

poliisin tilasto 
taajama maaseutu 

yhteensä yleiset tiet 
taajama maaseutu  

yhteensä 

13 3,6 25,9 6,5 8,2 25,7 17,7 
30 3,4 4,7 3,6 2,8 5,3 4,2 
34 5,5 2,5 5,1 6,7 2,1 4,2 
40 22,8 26,8 23,4 20,2 21,5 20,9 
41 27,6 8,4 25,1 26,6 8,8 16,9 
42 10,3 3,3 9,4 7,0 5,6 6,2 
52 1,7 3,3 1,9 2,3 6,0 4,3 
53 3.6 8.3 4.2 4,7 8,2 6,6  

Yhteensä 	74,9 	83,2 	79,2 	78,5 	83,2 	81,0 
(3974) 	(633) 	(4607) 	(596) 	(470) 	(1066 

(X2=1 25.018  df  =4  p<0.00l,  testi tehtiin yleisten teiden viiden  yleisimmän 
onnettomuustyypin  välillä).  

LLJL]L  
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Maaseudun  liittymäonnettomuustyypit  erosivat taajamissa  sattuneista: 

onnettomuustyypit  13, 53  ja  52  olivat selvästi yleisempiä maaseudulla kuin 
taajamissa  ja  toisaalta  onnettomuustyypit  41  ja  34  eivät olleet maaseudulla 
niin yleisiä kuin taajamissa.  Onnettomuustyyppi  40  oli yleinen sekä 

maaseudulla että taajamissa. Taajamissa pyöräilijä oli  pyörätiellä  54,8  %:ssa 

 onnettomuuksista mutta maaseudulla  vain 18,0  %:ssa.  

Taajamissa kuolemaan johtaneissa  liittymäonnettomuuksissa  43,5  %:ssa 
 pyöräilijä oli  pyörätiellä (onnettomuustyypit  15,16,34,35,41,42,55),  mutta 

maaseudulla  vain 8,7  %:ssa.  Vastaavasti tyypin  13  osuus taajamassa oli 
 6,9  %,  mutta maaseudulla  31,7  %. Onnettomuustyypin  40  osuus kuolemaan 

johtaneista onnettomuuksista oli sama sekä taajamassa  ja  maaseudulla  29,8  
%  (taulukko  2).  Maaseudun osuus  luokkaantumiseen  johtaneista 

 liittymäonnettomuuksista  oli  11,8  %  mutta kuolemaan johtaneista  44,3  %.  

Tilanteet, joissa toinen osallinen, yleensä pyöräilijä, oli kääntymässä 
vasemmalle  (onnettomuustyypit  13, 30, 53  ja  52),  aiheuttivat  54,8 %:a 

 maaseudun kuolemaan johtaneista  liittymäonnettomuuksista  kun vastaava 
luku taajamassa oli  vain 15,3 %:a.  Maaseudun kuolemaan johtaneet 
vasemmalle  kääntymisonnettomuudet  tapahtuivat yhtä  (56:sta)  lukuun-
ottamatta yleisillä teillä. 

Taulukko  2:  Yleisimpin  kuolemaan johtaneiden liitlymäonnettomuustyyppien 
osuus (%) taajamassaja maaseudulla tapahtuneista 
liittymäonnettomuuksista  sekä vertailu loukkaantumislln 
johtaneislln polIIsin  tilastossa  (n=5814,).  

Onnefl, 
 tyyppi  

poliisin  tilasto/kuolleet  
taaiama  maaseutu  

yhteensä poliisin tilasto 
loukk.  johtaneet  

yhteensä 

53 3,1 	8,7 5,5 4,1 4,2 
52 3,8 	7,7 5,5 1,8 1,9 
42 9,2 	4,8 7,2 9,5 9,4 
41 19,8 	2,9 12,3 25,7 25,1 
40 29,8 	29,8 29,8 23,1 23,4 
34 2,3 	0 1,3 5,3 5,1 
30 1,5 	6,7 3,8 3,6 3,6 
13 6,9 	31,7 17,9 6,0 6,5  

Yhteensä  76,3 	92,3 83,4 79,1 79,2 
_____  (100) 	(96) (196) (4411) (4607)  

Kaikista loukkaantumiseen johtaneista  liittymäonnettomuuksista  50,9  %:ssa  
(2841/5579)  pyöräilijä oli  pyörätiellä  ja  28,1  %:ssa  (66/235)  kuolemaan 
johtaneista (kuolemaan  ja  loukkaantumiseen johtaneissa yhteensä  50,0  
%:ssa). Onnettomuustyyppien  41  ja  34  osuus loukkaantumiseen johtaneista 
onnettomuuksista oli suurempi kuin kuolemaan johtaneista.  
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4  YLEISILLÄ TEILLÄ TAPAHTUNEIDEN 
ONNETTOMUUKSIEN LUOKITTELU  

Tiepiireiltä  tilattiin kaikki vuosien  1991 - 1995  poliisin ilmoituslomakkeet viiden 

yleisimmän onnettomuustyypin osalta  (40, 13, 41, 53,  ja  42  virallisen 

onnettomuusluokituksen mukaan). Lomakkeita saatiin yhteensä  709 kpl,  joka 

oli  78,7 %  tilatuista  (n= 901).  Onnettomuudet luokiteltiin uudestaan osallisten 

kulkusuuntien mukaan  (22  ilmoitusta jouduttiin hylkäämään, koska niistä ei 

pystynyt selvittämään kulkusuuntia). Virallisen onnettomuusluokituksen 

puutteet kuvata  pol kupyöräonnettom uuksia  tulivat selvästi esille. Ensinnäkin 
luokitus ei useimmissa tapauksissa kerro, tuliko pyöräilijä moottoriajoneuvoon 
nähden oikealta vai vasemmalta, liittymän jälkeen vai ennen liittymää 
sijaitsevalla suojatiellä. Toiseksi luokituksen puutteet näkyivät vääriin 

tyyppeihin merkittyinä onnettomuuksina. 

Onnettomuustyypissä  41 "risteävät ajosuunnat  suoraan, pyöräilijä 

pyörätiellä" autoilija oli kääntymässä  36,6 %:ssa (59/161)  tapauksista eikä 

suinkaan ajamassa suoraan. Näistä yleisimmät tyypit olivat: autoilija oli 

kääntymässä sivutieltä oikealle  ja  pyöräilijä tuli oikealta  19,3 %:ssa (31/1 61), 

 autoilija oli kääntymässä sivutieltä vasemmalle  ja  pyöräilijä tuli vasemmalta 

 10,6 %:ssa (17/161). 

Onnettomuustyyppiä  42 'risteävät ajosuunnat,  pyöräilijä pyörätiellä muualla" 

käytettiin paljon merkityksessä "pyöräilijä risteyksessä muualla"  (69,1 % 

(38/55)  oli koodattu 42:ksi vaikka onnettomuus oli jotain muuta tyyppiä, 

34,5%:ssa  (19/55)  pyöräilijä ei ollut edes pyörätiellä vaan ajoradalla 

liittymässä). 

Toisaalta onnettomuustyyppiin  40  "ajo risteäviä ajosuuntia suoraan" oli 

merkitty onnettomuuksia, joissa pyöräilijä ajoi pyörätien jatkeelle  (16,4 %:ssa, 

35/214)  sekä myös muita tyyppejä joissa autoilija  tai  pyöräilijä oli 

kääntymässä  (12,6 %, 27/21 4). 

Onnettomuustyypiksi  53 risteävät ajosuunnat,  kääntyminen vasemmalle 

vastaantulevan eteen  tai  kylkeen" oli puolestaan merkitty onnettomuuksia, 

joissa osallisilla oli vastakkaiset ajosuunnat jaltai pyöräilijä oli suojatiellä 

 (20,0%, 14/70  ei vastannut tyyppiä  53).  Kaiken  kaikkiaan  36 % (1 80/500) 

 näiden neljän onnettomuustyypin ilmoituksista ei vastannut virallisen 
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onnettomuustyyppikuvaston tarkoittamaa  tyyppiä. Viides tutkittu 

 onnettomuustyyppi  13  oli ainoa, jossa oli vähän  tyyppiin kuulumattomia 

 onnettomuuksia  (5/182).  Kuva  2  esittää  yleisimmät liittymäonnettomuus

-tyypit. Osallisten  kulkusuuntien  mukaan tehdystä tarkastelusta  on  jätetty 
pois onnettomuudet, jotka  oh  koodattu  näihin  tyyppeihin  mutta eivät 

edustaneet näitä tyyppejä.  

Onnettomuustyyppi nro  13, 
17,7%,  samat  ajosuunnat 

 muu  tärmäys käännyttäessä 
v)nmaHe.  

56,8%, 

I 
61,1 /:ssa kolrnio, 	pp  70,6%:ssa  kolmio, 
5,3%:ssa  stop  ja 	 1 8,8%:ssa stop  ja 
20%:ssa  pyöräilijä 	11 ,6%:ssa pyäräilijä  
tuli "vähäiseltä tieltä', 	tuli 'vähäiseltä tieltä. 

Onnettomuustyyppi nro  40, 
20,9%,  risteävät ajosuunnat 

 ajo  risteäviä ajosuuntia  suoraan  

4. 	%  maaseudulla  

0  .ajo  n.  

Onnettomuustyyppi nro  41, 
16,9%,  risteävät ajosuunnat 

 pyöräilijä  pyörätiella  risteyksessä.  

32,8%PP  
Näistä  80,1 %,/  
taajamassa, 60,6%:ssa 
pp:Ile kolmio, autolle 
koim 0/stop 31 , :ssa.  

nn  
ijur .  
mo.  ajon.  

Onnettomuustyyppi nra  42 
6,2%,  risteävät ajosuunnat 

 pyöräilijä  pyörätiellä  muualla.  
PP 30,4%  

Onnettomuustyyppi nro  53, 
6,6%,  risteävät ajosuunnat 

 kääntyminen vasemmalle 
 vastaantulevan  eteen  tai  kylkeen. 

ajon  23,3%  

( ,. 	PP36,7%  

Näistä  
69,1%  maaseudulla, 

 80% T-liittymissä,  
pp 	pyöräilijälle: 

64,9%:ssa  kolmio, 
mo.ajon. 7%:ssa  stop  ja 

26,3%:ssa  pyöräilijä 
tuli "vähäiseltä tieltä.  

mo.aion.  

69,6 % 

Kuva  2:  Yleisillä teillä tapahtuneet  yleisimmät pyöräilöiden  ja  moottori- 
ajoneuvojen väliset  ilittymä  onnettomuudet  v. 1991  -  1995  virallisen  
onnettomuusluokituksen  mukaan  ja nIIden  todellinen jakautuminen 
osallisten  kulkusuuntien  mukaan.  
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5  TUTKITTAVAT  ONNETTOMUUSTYYPIT 

Maastotutkimuksia  varten onnettomuusaineistosta valittiin neljä tyyppiä.  

A  ja  B)  Pyöräilijän ajaessa suoraan päätien suuntaista pyörätietä oli 
tyypillinen onnettomuustilanne autoilijan kääntyminen joko sivutieltä  tai 

sivutielle  oikealle. Pyörätien  ja sen jatkeen  ominaisuuksien inventointi näissä 

tyypeissä  on  tärkeä vertailun lähtökohta. Tähän liittyy myös valo-ohjattuissa 
liittymissä esiintyvä ongelma, kun suoraan ajavalla pyöräilijällä  ja kääntyvällä 

 autoilijalla  on  samaan aikaan vihreä valo.  

C) Pyöräilijän risteäminen pääsuunnan Ilikennevirran kanssa muodostaa 
usein vaikean tilanteen pyöräilijälle autojen suurien nopeuksien takia. Näille 

kolmelle tyypille oli yhteistä  se,  että pyöräilijä ajoi menosuunnassaan tien 

vasenta puolta.  

D) Maaseudulla erottui selvästi yksi erillinen onnettomuustyyppi, jossa 

osallisilla oli samat ajosuunnat  ja  pyöräilijä kääntyi takaa tulevan 

moottoriajoneuvon eteen. Ilmoituksista  (n=187)  löytyi  20 kpl  onnettomuuksia, 

joissa pyöräilijä oli kääntymässä pyörätielle. Lisäksi tarkasteluun otettiin 

mukaan myös ilman pyöräliikennejärjestelyitä olleita paikkoja vertailun vuoksi. 
Tässä tyypissä huomio keskittyi erityisesti pientareen leveyteen. 

Taulukko  3:  Tutkimuksen aineisto  onnettomuustyypin  ja  lähteen mukaan. 

Aineiston lähde  Onnettomuustyyppi  
A 	B 	C 	D 	yhteensä  

Tielaitoksen  
rekisteri  31 	26 	28 	48 	133  
H:gin  rekisteri  ja 
tutk.lautakunnat  33 	31 	10 	1 	75  

Yhteensä 	 64 	57 	38 	49 	208 
—J U  

Taulukossa  3  esitetään tutkimuksen onnettomuustyypit aineiston lähtee  fl  

mukaan. Valinta perustui kuvien  1  ja  2  tietoihin sekä alustaviin 

maastokäynteihin. Näiden perusteella todettiin, että  on  järkevää keskittyä 

onnettomuuspaikkoihin joissa  on  ollut pyöräliikennejärjestely. Pyöräteiden 

rakentamisen yksi tärkeä syy turvallisuuden parantaminen. Puolet 

henkilövahinkoihin johtaneista pyöräilijöiden liittymäonnettomuuksista sattui 

kuitenkin tilanteissa, joissa pyöräilijä tuli pyörätieltä. Tämän takia tiepiireiltä 

tilattiin vielä onnettomuustyyppien  15  ja  34  ilmoitukset, jotta saatiin edustava 

otos myös tyypistä  B. 
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Yhteensä käytiin mittaamassa  208  onnettomuuspaikan  mitat. Lisäksi käytiin 
37:llä paikalla, joissa liittymä oli kuitenkin joko rakennettu uudelleen 
onnettomuuden jälkeen  (A  7kpl;  B 5  kpl;  C  9kpl;  D 1  kpl)  tai  sitten paikalla 
selvisi että tapaus ei vastannut onnettomuustyyppiä  (A  2kpl;  B 1  kpl;  C 9 

 kpl;  D  3kpl).  Liitteessä  2 on  luettelo tutkimuksen onnettomuuspaikoista.  

6  MAASTOTUTKIMUSTEN  TULOKSET 

Jokaisesta onnettomuuspaikasta täytettiin liitteiden  3  -  6  mukainen kaavake. 
Seuraavissa taulukoissa  ja  kuvissa olevat pikkukirjaimet viittaavat 
liitekuvissa esitettyihin mittoihin.  

6.1  Onnettomuuspaikan  sijainti 

Onnettomuuspaikan  läheinen maankäyttö arvioitiin kandeksaan luokkaan 
(taulukko  4). A-tyypin onnettomuuksista yli  40  %  tapahtui asuntoalueilla.  B- 
ja  C-tyypin tapauksissa maankäyttö liittyi puolestaan noin  60  %  tapauksista 
kauppaan  ja  palveluihin, kun luokat kaupunkimainen  ja keskustaajama 

 lasketaan myös tähän ryhmään kuuluviksi. 

Taulukko  4: Onnettomuuspaikan maankäyttö. 

Onnettomuustyyppi 
Maankäyttö  A B C D  yhteensä 
kaupunkimainen  8 15 3 1 17 

(12,5%) (26,3%) (7,9%) (2,0%) (8,2%)  
keskustaajama  4 5 5 0 14 

(6,3%) (8,8%) (13,2%) (6,7%)  
asunto- kauppa  ja  10 8 6 1 25  
palvelut  (15,6%) (14,0%) (15,8%) (2,0%) (12,0%)  
asuntoalue  28 11 13 14 66 

(43,8%) (19,3%) (34,2%) (28,6%) (31,7%)  
kauppa-  ja  palvelut  7 6 9 1 23 

(10,9%) (10,5%) (23,7%) (2,0%) (11,1%)  
teollisuus  4 4 1 0 9 

(6,3%) (7,0%) (2,6%) (0%) (4,3%)  
taajaman  lähialue  3 7 1 11 32 

(4,7%) (12,3%) (2,6%) (22,4%) (154%)  
maaseutu  0 1 0 21 22 

(0%) (1,8%) (42,9%) (10,6%)  

Yhteensä 	 64 	57 38 49 208 
(100%) 	(100%) (100%) (100%) (100%) 

rr!rii 
-J 	U  
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Maaseudulla, taajaman lähialueilla  ja  teollisuusalueilla onnettomuudet sattuivat 

useammin  >  50 km/h  nopeusrajoitusalueilla  kuin muut. Nopeusrajoitus oli maa-

seudulla sattuneissa onnettomuuksissa  68,2  %:ssa ̂   80 km/h;  taajaman 

lähialueilla 52,4%:ssa  80 km/h  ja  42,9  %:ssa  60 km/h;  teollisuusalueifla 

44,4%:ssa  60 km/h  ja  11,1  %:ssa  80 km/h.  Muissa maankäyttöluokissa 

nopeusrajoitus oli yli  80  %:ssa ̂   50 km/h.  

Onnettomuuspaikan  sijaintia arvioitiin myös siitä näkökulmasta kuinka 

hallitseva toiminto liikenne  on  kyseisellä paikalla kevyen liikenteen kannalta. 

Liikennealueiksi määriteltiin vilkkaat  ja  suurikokoiset liittymät, joissa voitiin 

arvioida että tienylitys vaatii pyöräilijältä erityistä huomiota.  Jos  sijainnin ei 

todettu olevan liikennealue niin onnettomuuspaikan ympärillä olevat 

rakennukset luokiteltiin kolmeen luokkaan.  B -tyypistä tarkasteltiln erikseen 

valo-ohjatu issa liittymissä sattuneet onnettomuudet (taulukko  5).  Valo-ohjaus 

kertoo tietenkin suurista liikennemääristä, joten lähes kaikki Bvalo-tyypin 
onnettomuudet tapahtuivat liikennealueilla.  B -tyypin onnettomuuksia sattui 

puolestaan hieman useammin kauppa-  ja palvelurakennusten  alueella kuin 

muita. 

Taulukko  5:  Liikennealueetja  muut alueet rakennusten  käyttötarkoituksen  
mukaan.  

A B Bvalo  C  yhteensä 
liikennealue  21 7 24 18 70 

(32,8%) (21,9%) (96,0%) (47,4%) (44,0%) 
omakotitaloalue  21 8 0 4 33 

(32,8%) (25,0%) (0%) (10,5%) (20,8%) 
asuntokerrostaloalue  14 5 1 9 29 

(21,9%) (15,6%) (4,0%) (23,7%) (18,2%)  
kauppa-japalvelu-  8 12 0 7 27  
rakennusten alue  (12,5%) (37,5%) (0%) (18,4%) (17,0%)  

Yhteensä 	 64 	32 	25 	38 	 159 
(100%) (100%) 	(100%) 	(100%) 	 (100%)  - 

(X2 =8.386 df =2 P=0.015,  testissä käytettiin rajana kauppa  ja  palvelu  I  muut; testissä ei ollut 
mukana Bvalo-tyyppi) 

Bvalo-tyypin onnettomuksista  36  %  sattui  >50 km/h  nopeusrajoitusalueilla  

(taulukko  6).  Aikana, jolloin tutkittavat onnettomuudet tapahtuivat  40 km/h 

 nopeusrajoitusalueet  eivät olleet vielä yleisiä. Näiden tapausten määrä oli 

ilmeisen pieni, koska Tielaitoksen rekisteristä ei löytynyt merkintöjä  40 km/h 

 rajoituksesta tutkitu issa tapauksissa. Lähes puolet tapau ksista tapahtui 

yhdysteillä  (taulukko  7).  
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Taulukko  6:  Nopeusrajoitukset.  

Nopeusrajoitus  A B  Bvalo  C D  yht.  
50 55 24 16 36 6 137 

(87,3%) (77,4%) (64,0%) (94,7%) (12,8%) (67,2%) 
60 7 5 7 1 18 38 

(11,1%) (16,1%) (28,0%) (2,6%) (38,3%) (18,6%) 
80 1 2 2 1 19 25 

(1,6%) (6,5%) (8,0%) (2,6%) (40,4%) (12,3%) 
100 0 0 0 0 4 4 

(0%) (0%) (0%) (0%) (8,5%) (2,0%)  

Yhteensä 	 63 31 25 38 47 	204 
(100%) (100%) (100%) (100%) 	(100) (100%) 

(X2= 1  1.84  df  =3 P=0.008,  testissä käytettiin rajana  ^  50 I> 50;  testissä ei ollut mukana  D - 
tyyppi, Bvalo-tyypin kaksi onnettomuutta tapahtui  70 km/h  alueella, nämä laskettiin mukaan 

 80 km/h  alueelle). 

Taulukko  7:  Päätien  tieluokka  (r-haara).  

Tieluokat  A B  Bvalo  C 	D  yhteensä 
valtatie  2 1 3 1 	6 13 
(1-39) (6,5%) (5,9%) (37,5%) (4,0%) 	(12,2%) (10,0%)  
kantatie  1 1 2 4 	13 21 
(40-99) (3,2%) (5,9%) (25,0%) 	(16,0%) (26,5%) (16,2%)  
seututie  9 2 2 9 	14 36 
(100-999) (29,0%) (11,8%) (25,0%) 	(36,0%) (28,6%) (27,7%)  
yhdystie  19 13 1 11 	16 60  
(^  1000) (61,3%) (76,5%) (12,5%) 	(44,0%) 	(32,7%) (46,2%)  

Yhteensä  31 17 8 35 	49 130 
(100%) (100%) (100%) 	(100%) (100%) (100%) 

6.2  Liittymän  koko  

6.2.1  Päätien  ja  sivutien  leveys  
Ajoratojen Jeveydet  mitattiin  lo  m:n  etäisyydellä liittymästä.  Kuva  3  osoittaa 
että  A-  ja  B -tyypin onnettomuudet tapahtuivat useammin pienikokoisissa 
liittymissä kuin Bvao-  ja  C-tyypit (toistomittausten ANOVA, onnettomuustyyppi 

onnettomuuksien välisenä tekijänä, ajoratojen leveydet  (s, p)  onnettomuuksien sisäisenä 

tekijänä  F=24.37, P<0.001,  testi tehtiin metrin välein luokitellulla aineistolla). 
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Kuva  3:  Sivutien  ja  päätien leveyksien jakautuminen  %:na 
onnettomuustyypeittäin  (liitteessä  7  absoluuttiset luvut).  

6.2.2  Pyörätien jatkeen  pituus 

Pyörätien jatkeen  reunojen pituudet olivat Bvalo-tyypissä pidemmät  ja  B

-tyypissä  lyhyemmät kuin muissa  (kuva  4),  (toistomittausten  ANOVA 

onnettomuustyyppi  onnettomuuksien välisenä tekijänä, pyärätien jatkeen pituudet  (I, h) 

 onnettomuuksien sisäisenä tekijänä  F=7.203  P<O.001).  

Kuva  4:  Ylitettä  vän matkan  pituus  ajettaessa pyörätien jatkeen liittymän  ja 
 haaran  puoleista reunaa.  (llltteessä  8  absoluuttiset luvut).  

6.3  Pyörätien  ja sen  jatkeen  etäisyys ajoradan reunasta 

Pyörätien  ja sen jatkeen  etäisyydellä ajoradan reunasta voidaan olettaa 

olevan vaikutusta erityisesti onnettomuustyyppeihin  A  ja  B.  Pyörätie  ja sen  

jatke sijaitsivat useammin kauempana ajoradan reunasta 

onnettomuustyypeiSSä Bvalo  ja  B  kuin  A  (taulukko  8).  (toistomittausten  ANOVA  

onnettomuustyyppi  onnettomuuksien välisenä tekijänä, etäisyys  ajoradan  reunasta 

onnettomuuksien sisäisenä tekijänä  F=4.378,  P=O.015.  C -tyyppi ei ollut mukana testissä,  B- 

ja  Bvalo -tyyppi eivät eronneet merkitsevästi toisistaan erikseen  testattaessa). 
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Taulukko  8.  Pyörätien  ja sen  jatkeen  etäisyys keskimäärin ajoradan reunasta. 

mittauspiste  A B Bvalo  C 
pyörätien  jatke  (a) 3,7 m 5,6 m 5,2 m 7,6 m 
fl v2 3,0 m 4,5 m 6,0 m 3,4 m 
g / u2 3,1 m 4,3 m 5,1 m 3,7 m 
h/t2  3,1 m 4,1 m 5,6m 3,9m  

Yhteensä 	 -  3,2 m 4,6 m 5,2 m 4,6 m  

Pyörätien  jatke sijaitsi useammin lähempänä ajoradan reunaa 
onnettomuustyypissä  A  verrattuna muihin (taulukko  9).  Toisaalta onnet-
tomuustyypissä  C  pyärätien  jatke sijaitsi kauempana ajoradan reunasta kuin 
muissa tyypeissä. 

Taulukko  9.  Pyörät/en jatkeen  etäisyys ajoradan reunasta  (a). 

a A B Bvalo  C  yhteensä  
0-2m 26 2 3 3 34 

(41,3%) (6,3%) (12%) (7,9%) (21,5%) 
2-4m 9 10 6 4 29 

(14,3%) (31,3%) (24%) (10,5%) (18,4%) 
4-6m 13 8 6 5 32 

(20,6%) (25,0%) (24%) (13,2%) (20,3%) 
6-8m 12 2 6 8 28 

(19,1%) (6,3%) (24%) (21,1%) (17,7%) 
8-12m 2 9 3 10 24 

(3,2%) (28,1%) (12%) (26,3%) (15,2%)  
^ 12m  1 1 1 8 11 

(1,6%) (3,1%) (4%) (21,1%) (7,0%)  

Yhteensä 	 63 	57 	25 	38 	 158 
(100%) (100%) 	(100%) 	(100%) 	(100%) 

-J L 

( 2 =24.488 df=3 P<0.001  testissä käytettiin rajana  <  2m / ̂   2 m;  tulos  oli myös yhtä 
merkitsevä kun verrattiin  vain A-  ja  B -tyyppejä keskenään)  (X2=19.774  df =3 P<0.001 

 testissä käytettiin rajan  a < 6m / ̂   6 m) 

Pyörätien jatkeen  pituus, jonka pyöräilijä joutui ajamaan, todettiin olleen  B
-tyypissä  lyhyempi  ja Bvalo-tyypissä  pidempi kuin muissa tyypeissä. Ero 

 A-  ja  B -tyypin välillä ei ollut kuitenkaan enää merkitsevä, kun katsottiin  ^  2m 
 päässä ajoradan reunasta sijaitsevien pyörätien jatkeiden pituuksia. Ero 

Bvalo-tyypin  ja  muiden tyyppien välillä oli  sen  sijaan edelleen merkitsevä. 

Kaupunkimaisilla alueilla  ja  asuntoalueilla pyörätien jatke sijaitsi yli  80  %:ssa 
 ja yhdistetyiliä  asunto-  ja kauppapalvelualueilia  77,8  %:ssa  tapauksista  alle 

 6  m:n päässa ajoradan  reunasta  A-, B-  ja Bvatotyypissä,  kun vastaava luku 
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muut maankäyttöluokat (kts.  taulukko  3)  yhteenlaskettuna oli  42,5  %  

22 926  df=7 P=O002  testissä käytettiin rajana  <  6m  / ̂  6 m). 

6.4  Autoilijan  tulokulma pyörätien jatkeelle  

Loiva tulokulma päätieltä oikealle sivutielle pyörätien jatkeelle käännyttäessä 
voi nostaa autojen lähestymisnopeuksia. Autoilijan tulokulma päätieltä 

suojatielle  (B-  ja Bvalo-tyypissä)  laskettiin kuvassa  5  esitetyn kaavan 

mukaan.  B-  ja Bvalo -tyypin onnettomuuspaikoiUa tulokulma päätieltä sivutieHe 

oli loivempi kuin  A-tyypin paikoilla (taulukko  10). 

cc 1= cc 2 

 Tulokulma oc3 =  90 + arctan  

Kuva  5:  Tulokulman laskukaava.  

Taulukko  10:  Tulokulma päätieltä suojatielle. 

tulokulma  A B  Bvalo  yhteensä  
<130 19 3 1 23 

(33.3%) (12%) (5.9%) (23.2%) 
130- 150 12 3 3 18 

(21.1%) (12%) (17.7%) (18.2%) 
150- 170 15 9 9 33 

(26.3%) (36%) (52.9%) (33.3%)  
^ 170  11 10 4 25 

(19.3%) (40%) (23.5%) (25.3%)  

Yhteensä 	 57 	25 	17 	 99 
(100%) (100%) 	(100%) 	 (100%) 

( 2=9.319  df=2  P=0.01,  testissä käytettiin rajana  <150/  ^1  50; A-tyypin tulokulma  on  laskettu 
päätieltä oikealle sivutielle kaännyttäessä eli vastaava paikka kuin  B -tyypeissä) 
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Suojatien  leveys ei eronnut merkitsevästi toisistaan eri onnettomuus-
tyypeissä  (taulukko  11).  Pyärätien jatkeen erottelussa suojatiestä  ei 
myöskään ollut eroja. Pyörätien jatke oli erotettu suojatiestä  21 ,9  %:ssa  A

-tyypissä;  18,8  %:ssa  B -tyypissä  ja  20  %:ssa Bvalo-tyypissä.  

Taulukko  11:  Suojatien  leveys  (c). 

c A B Bvalo  C  yhteensä  
2-3m 3 1 1 2 7 

(5,6%) 3,2%) (4,6%) (5,7%) (4,9%) 
3-4m 22 14 5 15 56 

(40,7%) (45,2%) (22,7%) (42,9%) (39,4%) 
4-Sm 19 9 8 14 50 

(35,2%) (29,0%) (36,4%) (40,0%) (35,2%)  
^ 5m  lo 7 8 4 29 

(18,5%) (22,6%) (36,4%) (11,4%) (20,4%)  

Yhteensä 	 54 	31 	22 	35 	 142 
(100%) (100%) 	(100%) 	(100%) 	 (100%) 

23.14 df =3 P=3.706,  testissä käytettiin rajana  2-4 m I  ^  4m) 

Tulokulma  oli luonnollisesti suuresti riippuvainen pyörätien jatkeen sijainnista 
ajoradan reunan suhteen  ja  k-mitasta  (taulukko  12).  Mitä lähempänä ajoradan 
reunaa jatke sijaitsi sitä lähempänä kohtisuoraa tulokulma  oli. Toisaalta mitä 
suurempi  k-mitta oli sitä lähempänä kohtisuoraa tulokulma oli (taulukko  13).  

Taulukko  12:  Pyörät/en jatkeen  etäisyys  ajoradan  reunasta  ja tulokulma 
 (A-,B-  ja Bvalo-tyypit yhdessä).  

jatkeen  etäisyys  <130 130- 150 150- 170  ^170  yhteensä  
0-2m 21 6 1 0 28 

(91,3%) (33,3%) (3,0%) (0%) (28,3%) 
2-4m 2 9 8 3 22 

(8,7%) (50,0%) (24,2%) (12,0%) (22,2%) 
4-6m 0 3 16 3 22 

(0%) (16,7%) (48,5%) (12,0%) (22,2%) 
6-8m 0 0 6 9 15 

(0%) (0%) (18,2%) (36,0%) (15,2%) 
8-12m 0 0 2 8 10 

(0%) (28,1%) (6,1%) (32,0%) (10,1%)  
^ 12m  0 0 0 2 2 

(0%) (0%) (0%) (8,0%) (2,0%)  

Yhteensä 	 23 	18 	33 	25 	 99 
(100%) (100%) 	(100%) 	(100%) 	 (100% 

261 .679 df=5 P<zO.001,  testissä käytettiin rajana  <150/  ^1  50)  

Tulokulma  ei ollut merkitsevästi riippuvainen ajoratojen leveyksistä  tai 
 onnettomuuspaikan  sijainnista. Tulokulma ei eronnut enää merkitsevästi 
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onnettomuustyyppien  välillä, kun tarkasteltiin pelkästään  ^  2 m  etäisyydellä  
ajoradan reunasta sijaitsevia pyärätien jatkeita. 

Taulukko  13: K-mitan vaikutus  tulokulmaan  (A-,B-  ja  B-valotyypit  yhdessä).  

k <130 130- 
150 

150-  
170 

^170  yhteensä  

0-lm 2 0 4 18 24 
(8,7%) (0%) (12,5%) (75%) (24,7%) 

l-2m 3 7 17 5 32 
(13,0%) (38,9%) (53,1%) (20,8%) (33,0%) 

2-3m 4 6 11 1 22 
(17,4%) (33,3%) (34,4%) (4,2%) (22,7%) 

3-4m 8 4 0 0 12 
(34,8%) (22,2%) (0%) (0%) (12,4%)  

^ 4m  6 1 0 0 7 
(26,1%) (5,6%) (0%) (0%) (7,2%)  

Yhteensä  23 18 32 24 99 
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

2,..38 961  df=4  P<0.001,  testissä käytettiin rajana  <150/  ^150)  

6.5  Pyörätien jatkeet,  joissa oli liikennesaareke 

Onnettomuustyypeissä Bvalo  ja  C  liikennesaareke  oli selvästi useammin 

onnettomuuspaikalla kuin tyypeissä  A  ja  B  (taulukko  14). C-tyypin päätien 
saarekkeissa sijaitseva pyärätien jatke oli selvästi kauimpana ajoradan 
reunasta verrattuna muiden onnettomuustyyppien sivutien saarekkeissa 
sijaitseviin jatkeisiin, 83,3%:ssa  se  oli yli  6 m  päässä. 

Taulukko  14: Pyörätien jatkeet,  joissa oli  liikennesaareke.  

saareke 	 A B  Bvalo  C  yhteensä  
kyllä 	 16 6 21 24 67 

(26,2%) (19,4%) (84%) (63,2%) (43,2%)  
ei 	45 25 4 14 88 

(73,8%) (80,7%) (16%) (36,8%) (56,8%)  

Yhteensä 	 61 	31 	25 	38 	 155 
(100%) (100%) (100%) (100%) 	 (100%) 

2_37 466  df=3  P=0.001)  

Liikennesaarekkeen odotustilan  leveys oli  C  onnettomuustyypissä  26,1 

 %:ssa  alle  2,0 m  ja  47,8  %:ssa  2,0  -  2,4 m  (taulukko  15),  joka ei kuitenkaan 
eronnut merkitsevästi muista tyypeistä. Toisaalta saarekkeiden etuosat olivat 
melko pitkiä autoilijan tulosuunnasta:  C-tyypissä saarekkeen  etuosa oli yli  90 

 %:ssa ^  2 m  ja Bvalo-tyypissä  lähes  90  %:ssa  (taulukko  16).  Kuva  6  esittää 

taulukoiden osoittamat mitat. 
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saarekkeen etuosan  pituus  

Jz\ jatkeen  pituus  saarekkeen  
jälkeen  

a 
odotustilan  
leveys 

E4A  
Kuva  6: Taulukoiden  osoittamat mitat. 

Taulukko  15: Liikennesaarekkeen odotustilan  leveys  (a). 
ä A B  Bvalo  C  yhteensä  
1,5-2m 3 1 3 6 13 

(20%) (14,3%) (15,8%) (26,1%) (20,3%) 
2-2,5m 4 1 8 11 24 

(26,7%) (14,3%) (42,1%) (47,8%) (37,5%) 
2,5-3m 3 1 3 2 9 

(20%) (14,3%) (15,8%) (8,7%) (14,1%)  
^ 3m  5 4 5 4 18 

(33,3%) (57,1%) (26,3%) (17,4%) (28,2%)  

Yhteensä 	 15 	7 	19 	23 	 64 
(100%) (100%) 	(100%) 	(100%) 	 (100%)  

Taulukko  16: Lllkennesaarekkeen etuosan  pituus  (z). 

z 	 A 	B 	Bvalo 	C 	 yhteensä  
1-2m 	 3 	0 	2 	1 	 6 

(21,4%) 	(0%) 	(11,1%) 	(4,6%) 	 (10,0%) 
2-3m 	 7 	1 	5 	7 	 20 

(50%) 	(16,7%) (27,8%) (31,8%) 	 (33,3%) 
3-5m 	 1 	1 	8 	3 	 13 

(7,1%) (16,7%) (44,4%) (13,6%) 	 (21,7%) 
5-7m 	 2 	1 	2 	5 	 10 

(14,3%) (16,7%) (11,1%) (22,7%) 	 (16,7%)  
^ 7m 	 1 	3 	1 	6 	 11 

(7,1%) 	(50,0%) 	(5,6%) 	(27,3%) 	 (18,3%)  

Yhteensä 	 14 	6 	18 	22 	 60 
(100% 	(100%' 	(100%1 	(100% 	 (100%  

Pyörätien jatkeen  pituus saarekkeen jälkeen oli yleensä pidempi Bvalo-
tyypissä kuin  C-tyypissä  (taulukko  17).  



26 	Pyöräilijöiden liittymäonnettomuustyypit  ja  liittymien  ominaisuudet 
MMSTOTUTKIMUSTEN  TULOKSET 

Taulukko  17:  Pyörätien jatkeen  pituus liikennesaarekkeen jälkeen  (ö). 

ö A B  Bvalo  C  yhteensä  
3,5 -Sm  0 0 0 6 6 

(0%) (0%) (0%) (26,1%) (9,4%) 
5-6,5m 1 3 2 5 11 

(6,7%) (50,0%) (10,0%) (21,7%) (17,2%) 
6,5-8m 4 0 5 6 15 

(26,7%) (0%) (25,0%) (26,1%) (23,4%) 
8-9,5m 5 0 5 5 15 

(33,3%) (0%) (25,0%) (21,7%) (23,4%)  
^ 9,5m  5 3 8 1 17 

(33,3%) (50,0%) (40,0%) (4,4%) (26,6%)  

Yhteensä 	 15 	6 	23 	22 	 64 
(100%) 	(100%) 	(100%) (100%) 	 (100%) 

(X2= 8 . 728  df=3  P=0.013;  testissä käytettiin rajana  <  8m  / ̂   8m; B -tyyppi ei mukana testissä; 
 A-tyypin tapauksissa pyöräilijä joutui onnettomuuteen ennen saareketta, tässä taulukossa 

katsottiin vertailun vuoksi jatkeen pituutta saarekkeen jälkeen myös  A-tyypissä) 

Pyöräilijällä  oli ajokaistoja ylitettävänään saarekkeen jälkeen Bvalo-tyypissä 

viidessä tapauksessa kaksi ajokaistaa  ja  neljässä kolme ajokaistaa;  C-

tyypissä  kolmessa tapauksessa kaksi ajokaistaa  ja  yhdessä kolme 

ajokaistaa. Liikennesaarekkeen odotustilan leveys oli  <2,5 m  ja jatkeen  pituus 

liikennesaarekkeen jälkeen oli  ^  8 m A-tyypin tapauksista  50 %:ssa (5/10); 

Bvalo-tyypin tapauksista  61,5 %:ssa (8/13)  ja  C-tyypin tapauksista  83,3 

%:ssa (5/6). 

6.6  Näkemät  ja  tien tasaus  

A-tyypin onnettomuuspaikoilla näkemät olivat erittäin rajoitetut erityisesti 

pyöräilijän tulosuuntaan  (kuva  7)  (toistomittausten  ANOVA onnettomuustyyppi 

onnettomuuksien välisenä tekijänä, näkemä oikealle onnettomuuksien sisäisenä tekijänä 

 F=16.269, P<0.001; C-tyyppi ei ollut mukana testissä).  Näkemä oikealle oli  15 m  

päässä suojatien reunasta  74,2 %:ssa  alle  15 m A-tyypin onnettomuuksissa 

kun vastaava luku  B-  ja Bvalo-tyyppien onnettomuuksissa oli  28,1%. (B-  ja 

Bvalo -tyyppi yhdistettiin tässä tarkastelussa koska ne eivät eronneet 

toisistaan).  C-tyypissä  näkemät olivat pyöräilijän tulosuunnasta auton 

tulosuuntaan päin yleensä hyvät:  15 m  etäisyydellä pyörätien jatkeesta 

näkemä oikealle oli  vain 1 8,4%:ssa  alle  30 m. 
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Pyörätien  jatke sijaitsi lähempänä ajoradan reunaa  B-tyypissä  verrattuna  A
-tyyppiin.  Tämä ero saattaisi johtua  A-tapausten näkemäesteistä, jotka ovat 

estäneet jatkeen rakentamisen kauemmaksi ajoradasta. Ero oli kuitenkin 
edelleen merkitsevä, kun verrattiin pyöräteiden jatkeiden sijaintia  A-  ja  B- 

tyypin liittymissä, joissa oli hyvät  tai  kohtalaiset näkemät (näkemä lOm:n 
etäisyydellä liittymästä oikealle  ^  1 5m) (x2=1  0.946  df=4  P=0.027).  

Tyypit Aja  B 
% 100 

80 
C) 
C) 

0 

E 
C)  

.  20 

0 

näkemä 
 m 

D  ^ 20  
0 15-20 
o 10-15 

5-10  
•  0-5  

20m 	15m 	lOm 	5m 	Om  
etäisyys suojatien reunaan 
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Tyypit  A  ja  B  

2Dm 	15m 	1Dm 	5m 	Om  
etäisyys suojatien reunaan  
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D  ^ 20  
15-20 

0 10-15 
5-10  

•  0-5  

100  
%  

80 
E 
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40 
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o 80-105 

o 55-80 
O 30-55 

10-30  
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20m 	15m 	lOm 	5m 	Om  
etäisyys suojatien reunaan 

 

Kuva  7:  Näkemät. (Näkemät määriteltiin  sen  mukaan kuinka kaukaa viisi  
sivutiellä  sijaitsevaa  mittapistettä i=20m,j= 15m,k=  1 Om, l=5m  ja  n=Om  näkyivät 
vasemmalta  ja  oikealta pyörä tieltä  A-  ja  B-tyypeissä, pää  tieltä  C-tyypissä). 
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Pyörätiellä  oli pyöräilijälle alamäki noin  30 %:ssa A-tyypin  ja  B-tyyppien 

onnettomuuksista, joka  on  saattanut edesauttaa liian suuren nopeuden 
syntyä (taulukko  18). A-tyypin tapauksista  40 %:ssa  (kymmenen 25:stä), 
joissa näkemä autoilijan tulosuunnasta oikealle oli  15m  kohdalla  ^ lOm, 

pyöräilijälle oli myös alamäki. 

Bvalo-tyypin tapauksista neljässä 7:stä  (57,1 %:ssa),  joissa jatkeen pituus 

oli liikenteen  jakajan  jälkeen  alle  8 m, pyöräilijällä  oli myös alamäki. Toisaalta 

kuudessa tapauksessa 13:sta  (46,2 %) jatkeen  pituus ajoradan jälkeen oli  ^ 

 8m  ja autoilijaa  koskeva nopeusrajoitus oli  > 50km/h. 

Ajorata  oli  A-tyypissä  nousua  23,4  %  (taulukko  19),  mutta paikalta oli 

kuitenkin yleensä riittävä pysähtymistasanne  (85,9 %:ssa). Liittymäkulma  oli 

autoilijan näkökulmasta  25 %:ssa tylppä B-tyypissä; A-tyypissä tylppä 15,6 

%:ssa  ja  terävä  4,7 %:ssa.  

Taulukko  18:  Pyörätien  kaltevuuden suunta liittymää lähestyttäessä  

A B  Bvalo  C  yhteensä 
lähes tasainen 	42 21 17 27 107 

(65,6%) (65,6%) (68%) (71,1%) (67,3%)  
nousu 	 2 2 1 5 10 

(3,1%) (6,3%) (4,0%) (13,2%) (6,3%)  
lasku 	 20 9 7 6 42 

(31,3%) (28,1%) (28%) (15,8%) (26,4%)  

Yhteensä 	 64 32 25 38 159 
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%)  

Taulukko  19:  Ajoradan  kaltevuuden suunta liittymää lähestyttäessä.  

A B  Bvalo  C  yhteensä 
lähes tasainen 	45 27 21 27 120 

(70,3%) (84,4%) (84%) (71,1%) (75,5%)  
nousu 	 15 3 3 5 26 

(23,4%) (9,4%) (12,0%) (13,2%) (16,4%)  
lasku 	 4 2 1 6 13 

(6,3%) (6,3%) (4,0%) (15,8%) (8,2%)  

Yhteensä 	 64 32 25 38 159 
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%)  
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6.7  Pyöräilijän kääntyminen vasemmalle takaa tulevan 
auton eteen  (D) 

D -tyyppi oli maaseudun yleisten teiden yleisin liittymäonnettomuustyyppi 
 (25,7  %). Tielaitoksen rekisterin  perusteella näistä onnettomuuksista tapahtui 

vuosina  1992-1996  valtateillä  21,6%;  kantateillä  16,4%;  seututeillä  25,9% 

 ja yhdysteillä  36,2  %.  Tämän tyypin poliisin ilmoituksia saatiin  ja  luettiin läpi 
 187  kpl,  joista käytiin 49:llä onnettomuuspaikalla. Nopeusrajoitus oli  46,5 

 %:ssa  80 km/h; 22,5  %:ssa  100 km/h; 17,7  %:ssa ̂   50 km/h  ja  13,4  %:ssa 
 60 km/h.  

Onnettomuusilmoituksista  selvitettiin niiltä osin kuin  se  oli mandollista  (n=164) 
 mihin pyöräilijä oli kääntymässä, pääryhmät olivat:  28,7  %:ssa kärkikolmiolla 

 ja 6,1%:ssa  stop-merkillä varustettuun liittymän haaraan;  20,1  %:ssa 
yksityistielle,  jossa ei ollut kärkikolmiota;  11 ,8  %:ssa pyörätielle;  8,5  %:ssa 

 pihalle  ja  8,5  %:ssa  ei löytynyt selvää kääntymisen syytä. 

Onnettomuuspaikoilla  (n=49)  tehtyjen havaintojen mukaan moottoriajoneuvo 
tuli  40,8  %:ssa  sellaisen  mutkan  tai kumpareen  takaa, että  se  saattoi haitata 
pyöräilijän havainnointia auton tulosuuntaan. 

Yli  40  %:ssa  onnettomuuksista päällystetyn pientareen leveys oli  ^  0,3 m.  
Sorapientareen  leveys oli lähes  90  %:ssa ̂   0,6 m  (taulukko  20).  

Taulukko  20:  Pientareiden leveydet onnettomuustyypissä  D.  

Päällystetty  pennar 
Sorapiennar  0-0,3m 0,4-0,6m 0,7-0,9m 1-iSm >1,Sm  Yhteensä  
O-0,3m ii 2 1 4 1 19 

(57,9%) (10,5%) (5,3%) (21,1%) (5,3%) (100%) 
0,4-0,6m 9 5 2 6 2 24 

(37,5%) (20,8%) (8,3%) (25,0%) (8,3%) (100%) 
0,7-0,9m 1 1 0 1 0 3 

(33,3%) (33,3%) (0%) (33,3%) (0%) (100%) 
1-1,5m 0 1 1 0 0 2 

(0%) (50%) (50%) (0%) (0%) (100%)  

Yhteensä 	 21 	9 	4 	11 	3 	48 
(43,8%) (18,6%) 	(8,3%) 	(22,9%) 	(6,3%) 	(100%) 

Kapeimmat  päällystetyt pientareet olivat luonnollisesti alemman luokan teillä 
(taulukko  21).  Yleisten teiden (pois lukien moottoritiet  ja moottoriliikennetiet) 

 päällystetyn pientareen leveys oli  55,5  %:ssa ̂   0,3 m  vuonna  1996  ja  näillä 
tieosuuksilla sattui taulukon  21  mukaan  42,9  %  D -tyypin onnettomuuksista. 
Nopeusrajoitusalueella  80 km/h  sattuneissa  onnettomuuksissa lähes 
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puolessa päällystetyn pientareen leveys oli  ^  0,3 m  (taulukko  22).  

Pääflystetyn pientareen  leveys oli yleisillä teillä, joiden nopeusrajoitus oli  80 

km/h, 70  %:ssa  alle  0,3 m (v.1996).  

Taulukko  21:  Päällystetyn pientareen leveys tieluokan mukaan. 

Päällystetty  piennar 	Valtatie  kantatie Seututie Yhdyst.  Yhteensä  
0-0,3m 0 3 6 12 21 

(0%) (23,1%) (42,9%) (75,0%) (42,9%) 
0,4-0,6m 0 2 4 3 9 

(0%) (15,4%) (28,6%) (18,8%) (18,4%) 
0,7-0,9m 1 3 0 0 4 

(16,7%) (23,1%) (0%) (0%) (8,2%) 
1-1,5m 3 4 3 1 11 

(50,0%) (30,8%) (21,4%) (6,3%) (22,5%) 
>1,5m 2 1 1 0 4 

(33,3%) (7,7%) (7,1%) (0%) (8,2%)  

Yhteensä 	 6 	13 	14 	16 	 49 
(100%) (100%) 	(100%) 	(100%) 	 (100%)  

Taulukko  22:  Päällystetyn pientareen leveys nopeusrajoituksen mukaan. 

Nopeusrajoitus  (km/h)  
Päällystetty  piennar 	^50  60 80 100  Yhteensä  
0-0,3m 3 6 9 1 19 

(50%) (33,3%) (47,4%) (25,0%) (40,4%) 
0,4-0,6m 3 4 2 0 9 

(50%) (22,2%) (10,5%) (0%) (19,2%) 
0,7-0,9m 0 1 1 2 4 

(0%) (5,6%) (5,3%) (50,0%) (8,5%) 
1-1,5m 0 6 4 1 11 

(0%) (33,3%) (21,1%) (25,0%) (23,4%) 
>1,5 0 1 3 0 4 

(0%) (5,6%) (15,8%) (0%) (8,2%)  

Yhteensä 	 6 	18 	19 	4 	 47 
(100%) (100%) 	(100%) 	(100%) 	 (100%)  

Onnettomuustyypissä  D  löytyi  20  tapausta, joissa pyöräilijä oli kääntymässä 

vasemmalle pyörätielle. Päällystetyn pientareen leveys, tieluokka  ja 

 nopeusrajoitus eivät eronneet merkitsevästi onnettomuuksista, joissa ei ollut 

pyöräteitä. Pyörätie alkoi paikalla  15  tapauksessa, josta ei kuitenkaan 

varoitettu liikennemerkillä missään paikassa. Neljässä ylityskohta oli merkitty 
suojatieksi. Kandessa muussa tapauksessa olisi ollut alikulku, mutta  sen  

käyttö olisi ilmeisesti aiheuttanut pyöräilijälle liikaa kiertoalylämäkeä. Pyörätien 

 alkaminen  liittyi kaikissa muissa paitsi kandessa tapauksessa 

moottoriajoneuvoliikenteen liittymään. 
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7  TULOSTEN TARKASTELU  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET  

7.1  Liittymäonnettomuustyypit  virallisen luokituksen 
mukaan 

Pyöräilijäiden  ja  moottoriajoneuvojen välisistä liittymäonnettomuuksista 
tapahtui taajamamerkin alueella  86,9  %  poliisin tilaston mukaan. Maaseudun 
liittymäonnettomuustyypit erosivat taajamissa sattuneista: taajamissa 
pyöräilijä oli pyörätiellä  54,8  %:ssa  onnettomuuksista mutta maaseudulla  vain 

1 8,0  %:ssa.  Maaseudun osuus  (44,3  %)  kuolemaan johtaneista liittymissä 
sattuneista pyöräonnettomuuksista oli huomattavasti suurempi kuin 
luokkaantumiseen johtaneista  (11,8  %).  Tilanteet, joissa toinen osallinen, 
yleensä pyöräilijä, oli kääntymässä vasemmalle, aiheuttivat  54,8  % 

 maaseudun kuolemaan johtaneista liittymäonnettomuuksista kun vastaava 
luku taajamassa oli  vain 15,3  %.  Maaseudun kuolemaan johtaneet 
vasemmalle kääntymisonnettomuudet tapahtuivat yhtä (56:sta) 
lukuunottamatta yleisillä teillä. Ainakin maaseutualueilla pyöräilijäille kannattaa 
suositella ns. suorakulmakäännöstä, jossa pysähdytään ennen tien 
ylittämistä, koska pyöräilijän liikkuessa hänen  on  vaikeampi arvioida takaa 
tulevien moottoriajoneuvojen nopeuksia  ja  etäisyyksiä. 

Kaikista loukkaantumiseen johtaneista liittymäonnettomuuksista  50,9  %:ssa 
 pyöräilijä oli pyörätiellä  ja  28,1  %:ssa  kuolemaan johtaneista (kuolemaan  ja 
 loukkaantumiseen johtaneista yhteensä  50,0  %:ssa). Pyörätien jatkeella 
 sattuvat onnettomuudet näyttävät johtavan harvemmin kuolemaan kuin 

ajoradalla sattuvat, joka johtuu ilmeisesti autojen suuremmista nopeuksista 
ajoradalla. 

Tiepiireiltä  tilattiin kaikki vuosien  1991  -  1995  poliisin ilmoituslomakkeet viiden 
yleisimmän, yleisten teiden polkupyäräonnettomuustyypin osalta  (40, 13, 41, 

53  ja  42)  virallisen onnettomuusluokituksen mukaan. Onnettomuusluokituksen 
puutteet kuvata polkupyöräonnettomu uksia riittävän tarkasti tulivat selvästi 
esille. Luokituksen epätarkkuus polkupyäräonnettomuuksien osalta näkyi 

vääriin tyyppeihin merkittyinä onnettomuuksina, koska onnettomuustilannetta 
vastaavaa tyyppiä ei ollut löytynyt kuvastosta (neljän onnettomuustyypin, 

 40, 41, 42, 53,  ilmoituksista  36  %  ei vastannut virallisen onnettomuus 
tyyppikuvaston tarkoittamaa tyyppiä). Polkupyäräonnettomuuksien 
vähentämiseen tarkoitetut toimenpiteet liikenneympäristössä voidaan 
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jatkossa kohdistaa tehokkaasti,  jos onnettomuusluokitukseen  tai tiedostoihin 
 saadaan yksiselitteisesti toisiinsa liitettävät tiedot siitä, tuliko pyöräilijä 

moottoriajoneuvoon nähden oikealta vai vasemmalta, liittymän jälkeen vai 
ennen liittymää sijaitsevalla pyörätien jatkeella sekä pyöräilijän  ja  autoilijan 

kulkusuunta  tie-/katuluokittain. 

7.2 Yleisimpien liittymäonnettomuustyyppien 

tapahtumapaikkojen  ominaisuuksia 

Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmen yleisimmän, pyörätien jatkeilla sattuvan, 
pyöräilijöiden  ja  moottoriajoneuvojen  välisen liittymäonnettomuustyypin 

ympäriställisiä  taustatekijöitä sekä vastaavasti maaseudun yhtä yleisintä 

ajoradalla tapahtuvaa pyöräilijöiden  ja  moottoriajoneuvojen välistä 

onnettomuustyyppiä. Tutkimuksessa käytiin paikan päällä mittaamassa  208:n 

liittymän  ominaisuuksia. 

Pyöräteiden rakentamisen yksi tärkeä syy  on  turvallisuuden parantaminen. 
Turvallisuusetu, joka pyöräteiden rakentamisella saavutetaan linjaosuuksilla 
menetään kuitenkin helposti liittymissä pyörätien jatkeen väärällä 

sijoittamisella liittymässä  (Leden  1989).  Tanskalaisen tutkimuksen mukaan 

liittymät, joissa  on pyöräkaista tai  ei mitään pyöräliikennejärjestelyitä ovatkin 

turvallisempia kuin liittymät joissa  on pyärätie (Agüstsson 1994).  Lisäksi 

kaksisuuntaisella pyörätiellä normaalia liikennevirtaa vastaan, tien vasemmalla 

puolella ajavalla pyöräilijällä  on  suurempi riski joutua onnettomuuteen kuin 

oikealla puolella ajavalla (Schnüll ym.  1992; Wachtel & Lewinston 1994). 

Kaksisuuntaiset pyörätiet  sopivat parhaiten harvaan asutuille alueilla (puistot 

ym.), reiteille joissa  on  vähän liittymiä  (Statens Vegvesen  1994). 

 Yksisuuntaisia pyöräilijöiden väyliä voidaan arvostella siitä, että ne lisäävät 
vilkkaiden pääteiden ylityksiä. Tämä ei kuitenkaan ole niin vaarallista kuin 

kaksisuuntaisen järjestelmän aiheuttamat tilanteet  sillä  pyöräilyn kuolemanriski 

sataa miljoonaa henkilökilometriä kohden  on  yli kaksinkertainen Suomessa 

verrattuna Tanskaan  ja  Hollantiin, joissa  on  pääasiassa yksisuuntaiset 

pyöräilijöiden väylät (Räsänen  1995).  Mikäli Suomen kaksisuuntaista 

pyörätiejärjestelmää ei ryhdytä muuttamaan yksisuuntaiseksi taajamissa,  on 

 keksittävä turvallisempia ratkaisuja tähän systeemiin. Kaikissa tutkituissa 

onnettomuustyypeissä, jotka tapahtuivat pyörätien jatkeilla pyöräilijä lähestyi 

liittymää tien vasenta puolta. 



Pyöräilijäiden liittymäonnettomuustyypit  Ja  liittymien  ominaisuudet 	33  
TULOSTEN TARKASTELU  JA JOHTORÄÄTÖKSET  

Autoilija kääntyy sivutieltä oikealle  ja  törmää oikealta 

suoraan pyörätien jatkeelle tulevan pyöräiljän kanssa 

valo-ohjaamattomassa liittymässä  (A-tyyppi,  n=64) 
 Autoilija kääntyy päätieltä 	oikealle 	ja 	törmää 

vastakkaisesta suunnasta suoraan pyörätien jatkeelle 
tulevan pyöräilijän kanssa valo-ohjaamattomassa 
liittymässä  (B-tyyppi,  n=32). 

A-  ja  B -tyypin onnettomuudet tapahtuivat  sijainniltaan  ja  kooltaan melko 
samanlaisissa liittymissä: pääasiassa asuntoalueilla pienikokoisissa 

liittymissä, joissa  liikennemäärät  eivät ole suuria. Suurin ero näiden tyyppien 

välillä oli  näkemissä.  A-tyypin  onnettomuuspaikoilla  oli todella huonot 

näkemät erityisesti oikealle verrattuna  B-tyyppiin. B-tyypissä pyärätie  ja 

sen  jatke sijaitsivat puolestaan kauempana  ajoradan  reunasta kuin  A:ssa  

(kuva  8).  Ero  jatkeen sijainnissa  saattaisi johtua  A -tapausten 

 näkemäesteistä,  jotka ovat estäneet  pyörätien  rakentamisen kauemmaksi 

 ajoradasta.  Verrattaessa pyöräteiden  jatkeiden  sijaintia  A-  ja  B -tyypin 

liittymissä, joissa oli hyvät  tai  kohtalaiset näkemät  (näkemä lOm:n 

 etäisyydellä liittymästä oikealle  ^  15m)  ero oli edelleen merkitsevä. Näillä 

kandella erolla voi olla merkitystä onnettomuuksien synnyssä.  

A  

f=3,O  g=3,1 

4 

näkemäkolmio  

B  

(a, f,g  ja  h  ovat  keskiarvoja pyörätien  ja sen jatkeen 
 etäisyydestä  ajoradan  reunasta)  

Jatkeen  sijoittaminen ajoradan reunaan  

Kuva  8: A-ja  B-tyypin  onnettomuustilanteetja jatkeen  sijoittaminen  ajoradan  
reunaan.  
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Autoilijoiden kääntyessä sivutieltä oikealle heidän täytyy autojen suhteen 

varoa  vain  vasemmalta tulevia. Tällöin autoilijoiden katseet suuntautuvat 
suurelta osin vasemmalle, jolloin oikealta tuleva pyöräilijä  jää  helposti 

huomaamatta. (Summala ym.  1996). Näkemäesteiden  takia autoilijat eivät 

havaitse pyöräilijöitä edes perifeerisellä näällä.  

B -tyypin tapauksissa pyörätien jatke sijaitsi keskimäärin lähes  6  metrin 

päässä ajoradan reunasta jolloin  auto on  jo onnettomuustilanteessa  lähes 

kokonaan kääntynyt. Kuljettajan keskeisen näkökentän alue  (14O)  pyöräilijän 

havaitsemiseksi kaventuu auton kääntyessä. Lisäksi auton sivupilarit 
vaikeuttavat vastakkaisesta suunnasta tulevan pyöräilijän havaitsemista sitä 

enemmän mitä pidemmälle sivutielle  auto  kääntyy.  

A-tyypin tapauksissa näkemäesteiden poisto usein yksityisten omistamilta 

mailta  on  käytännössä vaikeaa  ja  vaatisi jatkuvaa seurantaa aitojen yms. 
kasvaessa. Pyörätien jatkeen sijofttamisella aivan ajoradan reunaan  on  monia 

etuja  (kuva  6).  Autoilijalle jää  enemmän aikaa havaita pyöräilijä  ja  hidastaa kun 

näkemäkolmio suurenee ajoradan  ja pyörätien risteyskohdan  siirtyessä  A-

tyypissä.  Lisäksi ajoradan reunassa sijaitsevassa risteyskohdassa autoi lijan 

huomio  on  useammin kiinnittynyt  jo  itse oikealle kääntymiseen, jolloin 

pyöräilijän havaitseminen  on todennäköisempää. Pyörätien  jatke pitäisi myös 

merkitä erilleen suojatiestä liittymän kohdalla, vaikka kyseessä olisi 
linjaosuudella oleva yhdistetty väylä. Autoilijat voivat tällöin havaita 
helpommin, että kyseisen suojatien yhteydessä  on pyörätien  jatke  ja  samalla 

saadaan  pari lisämetriä näkemää  lisää.  

B -tyypin tapauksissa autoilija pystyy havaitsemaan pyöräilijän keskei-
semmän näön alueella pyörätien jatkeen sijaitessa ajoradan reunassa kuin 
tilanteessa, jossa jatke sijaitsee kauempana ajoradasta. Muutos pyörätien 

linjauksessa noin  20 - 30 m  ennen liittymää kertoo myös pyöräilijöille tulevasta 

risteyksestä. 

Aikaisemmat tutkimukset tukevat pyörätien jatkeen sijoittamista ajoradan 

reunaan. Ledenin  (1989)  mukaan törmäysriski pyöräilevän lapsen  ja  auton 

välillä  on  noin  0,4 törmäystä  sataa tuhatta pyöräilevää  lasta  kohti,  jos 

pyörätie  sijaitsee ajoradan reunassa;  jos pyörätien  jatke  on  "vedetty" pois 

ajoradan reunasta  on  vastaava törmäysriski  1,3. Schnüll ym. (1992)  mukaan 
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yli  4  metrin etäisyydellä päätien ajoradan reunasta sijaitsevat pyörätien 
jatkeet ovat turvallisuuden kannalta huonompi ratkaisu kuin ajoradan lähellä 
sijaitsevat (tutkimus perustui onnettomuusanalyyseihin  ja  tienkäyttäjien 
käyttäytymisen tutkimiseen). 

Pyörätien jatkeen  sijoittamista ajoradan reunaan  on  harkittava erityisesti 

taajamissa, joissa liikennetila ei usein riitä pyörätien jatkeen sijoittamiseen 
selvästi erilleen liittymästä. Taajaman lähialueilla  ja  maaseudulla pyörätien 

jatkeen sijoittaminen kauemmaksi (>  lo m) ajoradan  reunasta  on  sen  sijaan 
perusteltua kolmesta syystä. Moottoriajoneuvojen nopeudet ovat usein näillä 
alueilla suuremmat kuin taajamassa, jolloin päätieltä sivutielle kääntyvän 
auton  on  päästävä nopeasti takaa tulevien "alta pois". Autoilijan liittymäajo 
saadaan selvästi kaksivaiheiseksi, jolloin ajoradan  ja pyörätien jatkeen 
risteyskohta  erottuu omana liikennetilanteenaan. Pyörätien linjaus voidaan 
taajaman ulkopuolella helpommin suunnitella läpi  koko  reitin kulkemaan jonkin 

 matkan  päässä ajoradasta, jolloin pyäräilijäille ei tule kiertoteitä liittymissä 
vaikka pyörätien jatke sijaitsee kauempana liittymästä. 

Autoilija kääntyy päätieltä oikealle  ja  törmää vastakkaisesta 

suunnasta suoraan pyörätien Jatkeelle tulevan pyöräilijän kanssa valo-

ohjatussa liittymässä (Bvalo-tyyppi,  n=25).  

Bvalo -tyypin onnettomuudet sattuivat isokokoisissa liittymissä, ajoradan 
leveys oli  10 m:n  etäisyydellä liittymästä  ^  15 m  päätien osalta lähes  80  
%:ssa  ja sivutien  osalta lähes puolessa tapauksista. 

Liikennesaareke  oli onnettomuuspaikalla  84 %:ssa  ja pyörätien jatkeen  pituus 
 sen  jälkeen oli  10 %:ssa 5  -  6,4 m; 25 %:ssa 6,5  -  7,9 m; 25 %:ssa 8,0  -  9,4 

m  ja  40 %:ssa ̂   9,5 m.  Näin pitkillä pyörätien jatkeilla vihreän valon palaessa 

molemmille tienkäyttäjille altistus törmäykseen  on  suuri. Liittymäalue  on 
 saatava kapeammaksi tällaisilla paikoilla. Silloin kun pyörätien jatke oli  jakajan 
 jälkeen lyhyempi (<  8 m) pyäräilijällä  oli alamäki yli puolessa tapauksista. 

Toisaalta silloin, kun pyörätien jatke oli pidempi  jakajan  jälkeen (^  8 m) 
autoilijaa  koskeva nopeusrajoitus oli lähes puolessa  >  50 km/h. 
Liikennesaarekkeen odotustilan  leveys oli lisäksi  61,5 %:ssa  alle  2,5 m  kun 
pyörätien jatkeen pituus oli  ^  8 m.  Vihreä valo  on  voimakas signaali  
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tienkäyttäjälle "kulkuoikeudesta",  jolloin toinen osapuoli  jää  helposti 

havaitsematta  tai  jos  havaitaan oletetaan toisen väistävän. 

Pyörätien jatkeen  sijainti ei eronnut merkitsevästi Bvalo-  ja  B-tyypin välillä. 

Kuvan  8  tyyppinen ratkaisu  on  todettu turvalliseksi myös valo-ohjatuissa 

liittymissä kun  on  etsitty ratkaisua suoraan ajavan pyöräilijän  ja  samasta 

suunnasta oikealle kääntyvän autoilijan onnettomuuksiin. Pyörätien 
päättäminen noin  30 m  ennen valo-ohjattua liittymää  ja  jatkaminen 

pyöräkaistana liittymän yli  on  osoittautunut turvalliseksi ratkaisuksi 

(Linderholm  1992; Gårder 1994 et. al.; Agüstsson 1994).  Tämä sopii kuitenkin 

 vain yksisuuntaisille  pyöräteille; kaksisuuntaista pyörätietä ei voi johtaa 

ajoradalle vaan pyörätien jatke  on  sijoitettava kuvan  8  mukaisesti ajoradan 

reunaan. 

Autoilija ajaa suoraan  ja  törmää vasemmalta suoraan tulevan 

pyörällijän kanssa liittymän Jälkeen slJaltsevalla pyörätien jatkeella  (C- 

tyyppi,  n=38)  

Pyöräilijän risteäminen pääsuunnan liikennevirran kanssa muodostaa usein 

vaikean tilanteen pyöräiljälle autojen suurempien nopeuksien  ja  määrien takia 

verrattuna esimerkiksi edellä kuvattuihin valo-ohjaamattomissa liittymissä 
sattuneisiin onnettomuustyypeihin, joissa pyöräilijä oli ylittämässä sivutietä. 

Tilanteen vaikeutta kuvaakin hyvin  se,  että  C-tyypin onnettomuuksissa, 

pyöräilijät ehtivät harvemmin tehdä jotakin onnettomuuden estämiseksi  ja 

 heillä oli harvemmin ajokortti kuin muissa onnettomuustyypeissä (Räsänen 

 1995).  Pyöräilijän  ja (jalankulkijan) ylityksen  helpottamiseksi  on  rakennettu 

liikennesaarekkeita, jolloin pyöräilijä voi tehdä ylityksen tavallaan kandessa 

vaiheessa. Liian kapea  (alle  2,0 m)  saareke ei pyöräilijää kuitenkaan paljon 

auta. 

Liikennesaareke  oli onnettomuuspaikalla  63,2 %:ssa  ja saarekkeessa 

 sijaitseva pyörätien jatke oli  83,3 %:ssa  yli  6 m  päässä ajoradan reunasta, 

Saarekkeen odotustilan leveys oli  26,1 %:ssa  alle  2 m  ja  47,8 %:ssa 2,0 m  - 

2,4 m. Ajoradan  leveys saarekkeen jälkeen oli kuitenkin  21 ,7 %:ssa 5  -  6,4 m 

 ja  52,2 %:ssa ̂   6.5 m,  vaikka ajorata jatkui kaksi-  tai kolmikaistaisena vain 

16,6 %:ssa  tapauksista. Saarekkeiden leventämiselle  on  tilaa. 
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Onnettomuuspaikoissa,  joissa ei ollut Ilikennesaareketta, pyörätien jatkeen 
liittymän puoleinen pituus oli  28,6  %:ssa  5  -  9,9 m, 35,7  %:ssa  10  -  14,9 m  ja 

 samoin  35,7  %:ssa ̂   15m.  Näistä  vain  yhdessä paikassa 14:sta oli 
enemmän kuin kaksi ajokaistaa molempiin suuntiin. Jatkeen pituus ei 
myöskään yleensä johtunut siitä, että  se  oli lähellä liittymää  sillä  71 ,4  %:ssa 

 se  oli  ^  4  m:n  päässä ajoradan reunasta. Uusien riittävien leveiden 
saarekkeiden rakentamiselle  on  myös tilaa. 

Liikennesaarekkeiden leventäminen  ja  rakentaminen tulisi erityisesti huomioida 
kauppa-  ja palvelutoimintojen  alueilla, koska  0 -tyypin onnettomuuksien 
ympäristön maankäyttö liittyi yli puolessa  (60  %:ssa)  tapauksista kauppaan 

 ja  palveluihin. 

Autoilija ajaa suoraan  ja  törmää samaan suuntaa ajavaan, vasemmalle  
kääntyvään pyöräilijään  (D-tyyppl, n=49) 

D -tyyppi oli maaseudun yleisten teiden yleisin liittymäonnettomuustyyppi 
 (25,7  %).  Tämän tyypin poliisin ilmoituksia saatiin  ja  luettiin läpi  187  kpl,  joista 

käytiin  49  onnettomuuspaikalla. 

Läpi käydyistä tämän tyypin poliisin ilmoituksista löytyi  20(10,7%)  sellaista 
tapausta, joissa pyöräilijä oli kääntymässä pyörätielle. Näistä 15:ssa 
pyörätie alkoi onnettomuuspaikalla. Lisäksi käytiin vertailun vuosi 29:llä 

onnettomuuspaikalla, jossa ei ollut pyörätietä. Näistä voitiin todeta, että 
moottoriajoneuvo tuli  40,8  %:ssa  sellaisen  mutkan  tai  kumpareen  takaa, että 

 se  saattoi haitata pyöräilijän havainnointia auton tulosuuntaan. Yli  40  %:ssa 
 onnettomuuksista asfaittipientareen leveys oli  ^  0.3 m.  Pyörätien  alkamisesta 

ei ollut varoitettu liikennemerkillä missään. Ainoa asia joka epäsuorasti kertoi 
mandollisesta pyörätien alkamisesta oli suojatiemaalaus neljällä paikalla. 
Kandessa muussa tapauksessa pyöräilijällä olisi ollut alikulku 
käytettävissään. Pyörätien  alkaminen  liittyi kaikissa muissa paitsi kandessa 

tapauksessa moottoriajoneuvoliikenteen liittymään. 

Pyörätien  alkamista ei ollut otettu liikenneympäristössä yleensä mitenkään 
huomioon, vaikka  73,3  %:ssa  nopeusrajoitus oli  ^  60 km/h.  Rakennettaessa 
pyörätieverkkoa yhä enemmän kohti taajamien reuna-alueita  on  pyörätien 

 alkamisesta varoitettava liikennemerkillä. 
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PIIRI KUNTA TIE/KATU TIE/KATU 	NRO T''YPPl  
1 Helsinki Mellunmäentie Pyhätuntunrint.  C 
1 Helsinki Tikkuritie Bvalo  
1 Helsinki Mellunmäentie Naulakalliontie  C 
1 Helsinki Meripellontioe itäväylä Bvalo  
1 Helsinki Kauppakartanonk Voikukantie  A 
1 Helsinki Kauppakartanonk. Visbynkuja  B 
1 Helsinki Meripellontie Puotilantie  B 
1 Helsinki Tikkuritie Arttolantie Bvalo  
1 Helsinki  Malminkan Malmin asematie  A 
1 Helsinki Vilppulantie Hietakummuntie  A 
1 Helsinki  Malmin Kauppatie Viljatie  B 
1 Helsinki Kirkonkyläntie Talvelantie  A 
1 Helsinki Tapulikgintie Tikkuritie  C 
1 Helsinki Suutarilantie Jklpptie  C 
1 Helsinki Tapaninvainiontie Jk/pptie  C 
1 Helsinki SörnäistenRT Parrukatu Bvalo  
1 Helsinki Varastokatu Verkkosaarenkatu  A 
1 Helsinki  Helsinginkatu Linnunlauluntie  A 
1 Helsinki SörnäistenRT Näkinkuja  B 
1 Helsinki ET.Makasiinikatu  Eteläranta  C 
1 Helsinki  Siltasaarenkatu Eläintarhantie Bvalo  
1 Helsinki SörnäistenRT Haapaniemenkatu Bvalo  
1 Helsinki  Nordenskiöldinkatu Vauhtitie Bvalo  
1 Helsinki Laajasalnt Rynnästie  A 
1 Helsinki Linnanrakentajnatie Ramppiltäväylä  B 
1 Helsinki A.Wetterint Sorvaajank  A 
1 Helsinki Kuvernöörintie Humalniementie  A 
1 Helsinki  Nordenskiöldinkatu Pohj.Stadionink Bvalo  
1 Helsinki Pasilankatu Radiokatu  A 
1 Helsinki Hakamäentie Veturitie Bvalo  
1 Helsinki Pukinmäenkaari Rälssintie  A 
1 Helsinki Kaupintie Kuparitie  A 
1 Helsinki Vihdintie Malminkarlanontie Bvalo  
1 Helsinki Vitidintie Kaupintie Bvalo  
1 Helsinki Petimannintie Viulutie  A 
1 Helsinki Asesepäntie Niittyläntie  B 
1 Helsinki Metsäläntie Postintaival  A 
1 Helsinki Näyttelijäntie  Ida Aalbergintie Bvalo  
1 Helsinki Kaupinti Atomitie  A 
1 Helsinki  Lapinmäentie Ruusutarhantie  A 
1 Helsinki HML:n  väylä Vihdintie Bvalo  
1 Helsinki Tilkanvierto Ratsastie  B 
1 Helsinki Ramsaynranta  B 
1 Helsinki Pitäjänmäentie Takkatie  A 
1 Helsinki Pitäjänmäentie Pajamäentie  B 
1 Helsinki Pitäjänmäentie Purotie  A 
1 Helsinki Mäkitorpantie Perkiöntie  A 
1 Helsinki Mäkitorpantie Kivalterintie  B 
1 Helsinki Norrtäljentie Siltavoudintie Bvalo  
1 Helsinki Siltavoudintie Patomäentie  A 
1 Helsinki  Vanha Tuusulantie  11547 D 
1 Helsinki Pirkkolantie PU  A 
1 Helsinki  Pakilantie Ripusuontie  A 
1 Helsinki Oulunkyläntie Kirkkoherrantie  A 
1 Helsinki  Mäkelänkatu Väinölänlatu Bvalo  
1 Helsinki Koskelantie Tursontie  C 
1 Helsinki Asesepäntie Tinasepäntie42  A 
1 Helsinki Käpyläntie Kullervonkatu  B 
1 Helsinki Viikintie Pornaistenkatu  B 
1 Helsinki Malminraitti Siemenkuja  A 
1 Helsinki Intiankatu Liminganhie  A 
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 LUTE 2 

1 	Espoo  Turuntie  
1 	Lohja  Maksjoentie  
1 	Espoo  Turuntie  
1 	Tuusula  Koskenmäentie  
1 	Lohja  Ojamonharjuntie  
1 	Kerava  Kulloontie  
1 	Nurmijärvi  Klaukkalantie  
1 	Mäntsälä  Sälinkääntie  
1 	Orimattila  Landentie  
1 	Onmattila Villikkala  
1 	Vantaa  Landentie  
1 	Orimattila  Haarajoki  
1 	Espoo  Ramppi Länsiväylä  
1 	Orimattila  Myrskylä-Orimattila  
1 	Sipoo  Nikkiläntie  
1 	Mänlsälä  Kellokoski-Mäntsälä  
1 	Mäntsälä  Landentie  
1 	Loviisa Loviisan  sisääntulotie  
1 	Kerava  Landentie  
1 	Orimattila  Landentie  
1 	Pernaja  Isnäs-Vanhakylä  
1 	Lohja  Ventelänhie  
1 	Vihti  Jokikunnanntie  
1 	Nurmijärvi  Rajamäentie  
2 	Salo  Somerontie  
2 	Salo  Somerontie  
2 	Aetsä Kiikkapääntie  
2 	UMIa Friitala-Nakkila  
2 	UMIa Pitkärannantie  
2 	Noormark}cu Ruosniementie  
2 	Eura Yhdystie/Osmantie  
2 	Kankaanpää Kankaanpää-Lavia  
2 	Eurajoki  Vt  8 
2 	Naantali  Maskuntie  
2 	Raisio  Nesteentie  
2 	Turku  Kakskerrantie  
2 	Aura  Yhdystie  
2 	Raisio  Nesteentie  
2 	Lieto  VtlO  
2 	Laitila  Uudenkgintie  
2 	Mynämäki  Kirkkokatu  
2 	Säkylä  Sivarinkuja  
2 	LappiTl  12 
2 	Vammala  Turuntie  
2 	Säkylä Rantatie  
2 	Somero  Turuntie  
2 	Parainen  Skärgårdsvägen  
2 	Vammala  Turuntie  
2 	Masku Seikeläntie  
2 	Piikkiö  Luodontie  
3 	Luumäki  Riihitie  
3 	Savonlinna  Vt  14  Rantasalmentie  
3 	Mikkeli  Kaituentie  
3 	Mikkeli mlk Vanha  Otavantie  
3 	Mikkeli  Vt  13/15 
3 	Mikkeli  Otavankatu  
3 	Sysmä  Otamo  
4 	Ylöjärvi  Kuruntie  
4 	Hämeenlinna  Rengontie  
4 	Hämeenlinna  Kankaantaustantie  
4 	Hollola  Kuivannontie  
4 	Tammela  Forssantie 
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 LuTE  2 

4  Ylöjärvi  Kuruntie Lähdevainointie330  C 
4  Virrat  Kt  66Torisevanmäki  66 D 
4  Asikkala Aniapellontie Rusthollintie  313 C 
4  Lempäälä  Tampereentie Katepalintie  3024 A 
4  Orivesi  Vt-9 -Yliskyläntie  9 D 
4  Nastola  Vehkasiflantie  14091 D 
4  Lammi  Sankola  3191 D 
4  Viiala  Vt9  9 D 
4  Hämeenlinna  Viipurintie Keinusaarentie Bvalo  
4  Hämeenlinna  Paasikiventie Verkakortteli  A 
4  Lempäälä  Lietsamo -Kuokkala  3024 D 
4  Ylöjärvi  Kuruntie  330 D 
4  Jokioinen  Humppilantie  2813 D 
4  Hämeenlinna  Saaristenkatu Paasikiventie Bvalo  
4  Hämeenlinna  Vt 10/Harvialantie  1 0 D 
4  Hämeenlinna  Pälkäneentie  57 D 
4  Ylöjärvi  Laaduntie Kuruntie  330 C 
4  Hämeenlinna  Parolantie Lukiokatu  A 
4  Hämeenlinna  Brahenkatu Parolantie  C 
4  Hämeenlinna  Parolantie Meijerikatu  A 
4  Viljakkala Kyräskoski-Heittola  276 D 
4  Riihimäki  Kt 54 54 D 
4  Ruovesi  Kt 66  Visuvesi  66 D 
4  Orivesi  Kt 58  Hirsilä  58 D 
4  Ruovesi  Kt 66  Visuvesi  66 D 
4  Viiala  303 D 
4  Hämeenlinna  Parolantie Härkätie  A 
4  Urjala  284 D 
4  Hämeenlinna  Hattelmalantie Rengontie  B 
4  Viiala  303 D 
4  Hämeenlinna  Hattetmalantie Armonlaaksontie  B 
8  Lapinlahti  Linnansalmentie  B 
8 Eno Kt 73  Vallisärkkä  73 D 
8  Juuka Sairaalantie Laurilantie  508 A 
8  Juankoski  Juankoskentie  tori  569 A 
8  Kiuruvesi  Asematie Ahonpääntie  16081 C 
8  Siilinjärvi  Nilsiäntie Haarahongantie75  C 
8  Kiuruvesi  Ahonpääntie Asematie  16081 C 
8  Valtimo  Keskustie Sammonkatu  15941 A 
8  Joensuu  Vt6 ramppi Bvalo  
8  Kontiolahti  Asemantie vanhatie  15720 A 
8  Kitee  Kiteentie Pokentie  4870 B 
8  Kiuruvesi  Kukkomäentie Asematie  16081 C 
9  Jyväskylä  mik Ritopohjantie Saikkosentie  16711 A 
9  Keuruu  Mäntäntie Ronkavuorent.  58 B 
9  Jyväskylä  mik Vt4 / Hupeli  4 D 
9  Saarijärvi  Viitasaarentie Pajamäentie  6510 C 
9  Saarijärvi  Paavontie Lukiontie  1 6839 C 
9  Petäjävesi Kirkkotie Papintie  16603 B 
9  Muurame Muuramentie Mikkolantie  16619 A 
9  Jyväskylä mk  Saarijärventie Haukkamäentiel  6689 A 
9  Karstula Soini-Karstula  697 D 
9  Keuruu  Vaasantie Tehtaantie  621 C 
9  Joutsa  Myllylie Jousitie  16647 C 
9  Saarijärvi  Viitasaarentie Pajamäentie  6510 B 
9  Keuruu  Vaasantie  58 D 
9  Jyväskylä  Vaajakoskentie  4 C 
1 0  Kauhajoki  Topeeka Ostajantie  6900 B 
1 0  Jalasjärvi  Tiemestarintie Ramppi  Vt  3 6922 A 
1 0  Kokkola Vt  8  Vessintie  8 B 
10 Vaasa  Sundomintie Näsintie  6741 B 
1 0  Larsmo  749 /Holm 749 D  



Pyöräilijäiden liittymäonnettomuustyypit  ja  liittymien  ominaisuudet 
 UITE  2 

1 0  Kauhajoki  Topeeka Etel. Yhdystie  663 	C 
1 0  Kannus  Kleemolankatu Vattakatu  C 
1 0  Kauhajoki  Etel. Yhdystie Topeeka  C 
1 0  Närpiö  Vaasantie  6760 	D 
1 0  Yliharma Vaasanhie  725 	D 
1 0  Kauhajoki  Topeeka Urheilutie  6900 	C 
1 0  Yhharma Päämajantie lisakkilantie  17786 A 
1 0  Ylivieska  Vie  skankatu Vattakatu  C 
1 0  Ylivieska  Suksitie Tulolantie  C 
1 0  Kauhava  Kauhavantie Kauppatie  63 	C 
1 0  Närpes  Gamla Strandvägen  Närpesvägen  6760 	A 
12  Kuusamo  Kitkantie Muikkutie  18857 B 
12  Kuusamo  Kitkantie Vienantie  18857 A 
12  Ylivieska  Kt86  86 	D 
12  Kuusamo  Kitkantie Muikkutie  18857 C 
12  Ruukki  Ruukintie Ahlströmintie  807 	C 
12  Sotkamo  Ristijärventie Oikokatu  888 	A 
1 2  Taivalkoski  Sairaalantie Talonpojantie  C 
12  Kuusamo  Ouluntie Vienantie  18857 A 
12  Kuusamo  Kitkantie Sossonniemt.  18857 C 
12 Oulu  Limingantie Karhunkedont.  847 	A 
14 Tornio  Vt21 Huoltamon  21 	A 
14  Simo  Simonkylä Etappitie  19503 B  



rurra  Kuvaan,  osalusteri IcuiKuu. 
väistämisvelvollisuutta osoittavat 
liikennemerkit, kaistat sekä muu 
oleellinen liikenteen ohjaus  
(key.  liik.  järjestelyt) 
Vahinkopaikan  sijainti 	P 
1  kaupunkimainen  
2  taajama (asuntoalue)  
3  teollisuus  
4 kauppa+palvelu 
5  taajaman lähialue  
6  maaseutu  
7  muu, mikä 

Saarekkeet  
1  maalaukset  
2  liikenteen  jakaja  
3  muu, mikä  

Jos  liikenteen 
 jakaja, odotustilan  

leveys 	 ( 
Piirrä mitoista  ja 	j 
viitoista  tarvittaessa  
kuva  toiselle puolelle 
Liittymäkulma autoiijan 
tulosuunnasta  katsottuna 
oikealle  
1  suora  
2 tylppä 
3  terävä  
4  muu, mikä 	 10m koik 
Ylityskohdan tiemerkinnät  
1  yhdistetty jk/pp suojatie  
2  erotettu pptienjatke, leveys  

4  muu, mikä 	 Tie pystytasossa 	 —  15 m  i oik  3  ei mitään  

autoilijan tulosuunnasta 
Onko ennen suojatietä 	 1  vaaka 
riittävä  (n. 5m)  pysähtymistasanne? 	2  nousu  
1  kyllä 	 3  lasku 	 —  20 m  i oik  2  ei 	 4  muu, 	 Nopeusrajoitus  
3 muu,mikä 	 mikä? 	 Tien nro/nimi________________________ 

	

ILMOITUSNUMERO: 	 PIIRI 	KUNTA 	 TAPAHTUMA-AIKA_ 

Nopeusrajoitus  
Tien nro/nimi____________________ 

10 m h 

(Jk)IPptien  leveys 

Pptie pystytasossa 
pp:n tulosuunnasta  
1  vaaka  
2  nousu  
3  lasku  

1 	 4  muu, 
mikä?  

Jos  erillisiä näkemäesteitä kirjaa 
ylös mitä /Piirrä kuvaan? 
Kuinka kaukaa 
näkyvät  
i  vasemmalta,  
j  vasemmalta,  
k  vasemmalta, 

 1  vasemmalta  
ja  n  vasemmalta 
(1.lm korkeudella) 
(suojatien  reunasta,  ensin  0.8m  
jos  ei sitten  1.5 m  korkeudelta) 

katsottuna  (max. 20 m) 



i  uiia I.0  Yawl, ualuu.11 luJJuuulm-a 	 - 

väistämisvelvollisuutta  osoittavat 
liikennemerkit,  kaistat  sekä muu 
oleellinen liikenteen ohjaus 	 ______  
(key.  ilik.  järjestelyt) 	I 	 _______ 
Vahinkopaikan  sijainti 	P 	 ______  
1  kaupunkimainen 	 h2 
2  taajama (asuntoalue) 	 _______  
3  teollisuus  
4kauppa+palvelu 	 _-  !t' 
5  taajaman  lähialue 	 _______  
6  maaseutu 	 ______  
7  muu, mikä  

Saarekkeet 	 ______  
1  maalaukset 	 ______  
2  liikenteen  jakaja 	

-  o j'  '-- 	
,  3  muu, mikä 	 n2 

Jos  liikenteen 	 I— 0 m 
v2  jakaja,  odotustilan  

leveys 	 (Jk)/Pptien 	 5 m l2_  
Piirrä mitoista  ja  
viitnt 	 leveys 

Tyyppi  

iL 

iopeusrajoitus  
Tien  nro/nimi____________________ 

 myös vastakkainen suunta  

pyörätien  etäisyys ajoradan reunasta 

mf 	J.Smg 	jlomh  

yl  
(Jk)/Pptien  leveys  

kuva  toiselle puolelle  
-  

5 m Tie  pystytasossa Pptie pystytasossa 
u2  autoiijan  tulos. 	pp:n tulosuunnasta 

Liittymäkulma pyöräilhjän  1  vaaka 	1  vaaka 
tulosuunnasta  katsottuna  2  nousu 	2  nousu  
oikealle  10 m 	

— 3  lasku 	3  lasku  
1  suora  10 m 4  muu, 	4  muu,  
2  tyippä (Jk)/Pptien  y3 l•-1. 1___••• 	4  mikä? 	mikä?  
3  terävä leveys  t2 	s (Jk)/Pptien  Jos  erillisiä  niikemäesteitä  kirjaa  
4  muu, mikä  

leveys ylös mitä?  
Ylityskohdan tiemerkinnät  15 m j2_  Kuinka kaukaa  

näkyvät  1  yhdistetty  jk/pp suojatie  i2  vasemmalta,  2  erotettu  pptienjatke,  leveys  j2  vasemmalta,  3  ei mitään  k2  vasemmalta,  4  muu, mikä  12  vasemmalta 
Onko ennen  suojatietä 20 m i2 

—  ja  n2  vasemmalta 
riittävä  (n. 5m)  pysähtymistasanne?  (0.8m  jos  ei sitten  1 .5m  korkeudella)  
1  kyllä  autoilijan  tulosuunnasta  
2  ei Nopeusrajoitus  (suojatien  reunasta,  l.lm  korkeudelta)  
3  muu,mikä  Tien  nroinimi  katsottuna  (max.  160m/70;130m/60; 

ILMOITUSNUMERO:  PIIRI KUNTA TAPAHTUMA-AIKA 105m/50;80m/4Okm/h)  

I- 
-I m  



LuTE  5  



c21  

Nopeusrajoitus 
 Tien nro/nimi 

TAPAHTUMA -A  

Piirrä kuvaan, osallisten kulkusuunnat 
väistämisvelvollisuutta osoittavat 
liikennemerkit, kaistat sekä muu 
oleellinen liikenteen ohjaus  
(key.  hk.  järjestelyt) 
Ylityskohdan tiemerkinnät  
1  yhdistetty jk/pp suojatie  
2  erotettu pptienjatke, leveys  
3  ei mitään  
4  muu, mikä 	 ILMOITUSNUMERO: 	 PIIRI 	KIJNT 

Vahinkopaikan  sijainti  
1  kaupunkimainen  
2  taajama (asuntoalue)  
3  teollisuus  
4 kauppa+palvelu 
5  taajaman lähialue  
6  maaseutu  
7  muu, mikä  

Tie pystytasossa 
tulosuunnasta 
1  vaaka  
2  nousu  
3  lasku  
4  muu, 
mikä? 

uhiko  auto  mandollisesti 
utkan  tai kumpareen  takaa? 

Saarekkeet  
1  maalaukset  
2  liikenteen  jakaja  
3  muu, mikä  

Jos  liikenteen  
jakaja, odotustilan 

 leveys 
Piirrä mitoista  ja 
viitoista  tarvittaessa 

 kuva  toiselle puolelle  
I- 
-I m 
a) 



Pyöräilijöiden liittymäonnettomuustyypit  ja  liittymien  ominaisuudet 
LIITTEET7ja8 	 lo 

LillE  7a.  Aioradan  leveys  
p 	 A B B/valo  C 0  yhteensä  
5-lOm 	 36 20 1 14 44 115 

(56,3%) (62,5%) (4,2%) (36,8%) (91 ,7%) (55,8%) 
1O-15m 	 16 6 4 18 4 48 

(25%) (18,8%) (16,7%) (47,4%) (8,3%) (23,3%)  
^15m 	 12 6 19 6 0 43 

(18,8%) (18,8%) (79,2%) (15,8%) (0%) (20,9%)  

Yhteensä 	 64 	32 	24 38 48 206 
(100%) 	(100%) 	(100%) (100%) (100%) (100%) 

LUTE 7b.  Aloradan  leveys  (s 
s 	 A B Bvalo  C  yhteensä  
3-lOm 	 4,3 22 3 13 81 

(69,4%) (73,3%) (13,0%) (38,2%) (54,4%) 
1O-15m 	 11 6 9 15 41 

(17,7%) (20,0%) (39,1%) (44,1%) (27,5%)  
^ 15m 	 8 2 11 6 27 

(12,9%) (6,7%) (47,8%) (17,7%) (18,1%)  

Yhteensä 	 64 	30 	23 38 149 
(100%) 	(100%) 	(100%) (100%) (100%) 

Uite Ba. Pvörätien latkeen liittvmän ouoleisen  reunan pituus  
I 	 A B Bvalo  C  yhteensä  
5-lOm 	 11 13 2 5 31 

(17,7%) (41,9%) (9,1%) (13,5%) (20,4%) 
10-15m 	 16 8 2 14 40 

(25,8%) (25,8%) (9,1%) (37,8%) (26,3%)  
^ 15m 	 35 10 18 18 81 

(56,5%) (32,3%) (81,8%) (48,7%) (53,3%)  

Yhteensä 	 64 	31 	22 38 	 152 
(100%) 	(100%) 	(100%) (100%) 	 (100%) 

Lute 8b.  Pvörätien iatkeen haaran Duoleisen  reunan pituus  (h 
h A B Bvalo  C  yhteensä  
3-lOm 26 16 3 7 52 

(41,9%) (53,3%) (16,7%) (20%) (35,9%) 
10-15m 21 8 1 16 46 

(33,9%) (26,7%) (5,7%) (45,7%) (31,7%)  
^ 15m  15 6 14 12 47 

(24,2%) (20,0%) (77,8%) (34,3%) (32,4%)  

Yhteensä  62 30 18 35 145 
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
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