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TIIVISTELMÄ  

Tutkimuksessa selvitettiin kevyen liikenteen turvallisuutta maaseudun  pää- 
teillä homogeenisista tieosuuksista muodostettujen panen onnettomuusmää

-nä  ja -tiheyksiä  toisiinsa vertaamalla sekä poliisin onnettomuuslomakkeiden 
avulla. Vertailuparit poikkesivat toisistaan lähinnä kevyen liikenteen järjeste-
lyiden suhteen. Valinnassa otettiin huomioon tien varren maankäyttötiedot, 
tilastollisen taajaman  ja  päätien keskinäinen sijainti sekä tilastollisen taaja-
man muoto. Lisäksi verrattiin tiepituuteen suhteutettuja kevyen liikenteen 
onnettomuusriskilukuja kevyen liikenteen matkalukuihin suhteutettuihin  on-
nettomuusriskilukuihin.  Kevyen liikenteen matkaluvut arvioitiin maankäyttö-
tietojen  ja  kevyen liikenteen palvelutason perusteella. 

Aiemmin  on  todettu tievalaistuksen  ja  kevyen liikenteen väylien olevan yh-
teydessä suuriin onnettomuusmääriin  ja -tiheyksiin  /1/.  Havaintojen taustalla 
epäiltiin olevan maankäytöstä johtuvia eroavuuksia vertailuryhmien välillä. 
Parivertailun tulokset osoittivat epäilyn oikeaksi, tulosten perusteella kevyen 
liikenteen väylin varustettujen tieosuuksien  ja  ilman kevyen liikenteen väylää 
olevien tieosuuksien onnettomuustiheyksissä ei ole eroja. Kevyen liikenteen 
turvallisuuden voidaan siten olettaa olevan kevyen liikenteen väylin varus-
tetuilla tieosuuksilla parempi kuin ilman väyliä olevilla tieosuuksilla, koska 

 ensin  mainituilla tieosuuksilla oletettavasti  on  enemmän kevyttä liikennettä. 
Taajamaluokittaisen tarkastelun perusteella väylien rakentaminen oli paran-
tunut turvallisuutta eniten suurempien taajamien lähestymisteillä (luokka  4). 

 Ilman tietoja todellisista kevyen liikenteen määristä vaikutusarvioihin sisältyy 
kuitenkin huomattavia epävarmuustekijöitä. 

Eri menetelmin lasketut onnettomuusriskit poikkesivat toisistaan selkeästi. 
Onnettomuustiheyksien (hvjo/tiekm) perusteella kevyen liikenteen järjeste-
lyin varustetut tieosuudet näyttivät vaarallisemmilta kuin ilman järjestelyjä 
olevat tieosuudet. Maankäytön  ja  kevyen liikenteen palvelutason perusteella 
laskettuihin kevyen liikenteen matkalukuihin suhteutetut teoreettiset riskiluvut 
(hvjo/milj.matkaa) puolestaan esittävät kevyen liikenteen väylin varustettujen 
tieosuuksien olevan turvallisempia. Taajamaluokittaisessa tarkastelussa 
nauhamaiset taajamat (luokka  3)  näyttäisivät olevan matkalukuihin suh-
teutettujen niskilukujen perusteella kevyen liikenteen kannalta muita taaja-
maluokkia turvattomampia. 

Onnettomuuslomaketarkastelun  perusteella kevyen liikenteen turvallisuutta 
olisi mandollista parantaa liittymäjärjestelyjä  ja bussipysäkkijärjestelyjä  ke-
hittämällä. Nopeusrajoitusten alentamista tulisi harkita päätiellä kevyen lii-
kenteen väylien alkamis-  ja päättymiskohdissa  sekä risteysaluellla, joissa 
päätieltä kääntyvä autoilija ylittää päätien suuntaisen kevyen liikenteen väy -
län. Kääntyvän autoilijan nopeutta tulisi hidastaa myös rakenteellisin keinoin. 
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SAMMANFATTNING  

I  denna undersökning klargjordes gång-, cykel- och mopedtrafikens säkerhet 
 på  finska riks- och stamvägars homogena avsnitt genom  en  parvis jämförel-

se av antalet olycksfall, olyckstäthet samt polisens olycksrapporter. Jämfö-
relseparen skilde sig från varandra närmast gällande reglering av gång-, cy-
kel- och mopedtrafikens. Analysmaterialet inkluderade endast vägar utanför 
område markerat med tätortsvägmärke  men  inom statistisk tätort (minst  200 

 invånare som bor högst  200 m  frän varandra). Markanvändning vid vägen, 
 position  av vägen i  en  statistisk tätort och  form  av  en  statistisk tätort beakta-

des  vid  valet  av homogena vägavsnitt. Därtill jämfördes risken för att hamna 
i  en  olycka relaterad i väglängden med risken för att hamna i  en  olycka re-
laterad i antalet resor, som beräknades  på basis  av markanvändning och 
gång-, cykel- och mopedtrafikens servicenivå.  

I en  tidigare undersökning noterades att vägar med belysning och gång- och 
cykelvägar var förknippade med flera olycksfall och större olyckstäthet  Ill.  
Detta antogs bero  på  skillnader i markanvändning mellan jämförelsegrup-
perna. Resultaten av parvis jämförelse bevisar hypotesen; olyckstätheten  på 

 vägavsnitten med gång- och cykelvägar skilde sig inte från olyckstätheten  på 
 vägavsnitten utan gång- och cykelvägar.  På basis  av detta kan  man  föreslå 

att säkerheten  på  vägavsnitt med gång- och cykelvägar  är  bättre  än på  väg-
avsnitt utan dem, eftersom det tydligen finns mera fotgängare, cyklister och 

 mopedister  på  förstnämnd vägar. Positiva effekter  på  trafiksäkerheten note-
rades mest  på  infartsvägar  till  tätorter. Det  är  ändå svårt att bedöma trafik-
säkerheten utan  information  om verkliga trafikmängder. 

Risktalen skilde sig mycket från varandra beroende  på  beräkningsmetoden. 
Gällande olyckstäthet verkade vägavsnitten med gäng- och cykelvägar vara 
farligare  än  vägavsnitten utan dem.  A  andra sidan visade teoretiska risktal 
relaterade i antalet resor att vägavsnitten med gång- och cykelvägar var säk-
rare. Vägavsnitten inom statistiska  bandformiga  tätorter såg ut att vara farli-
gare för fotgängare, cyklister och  mopedister  än  vägavsnitten inom övriga 
statistiska tätortstyper.  

På basis  av polisens olycksrapporter skulle det vara möjligt att förbättra 
gång-, cykel- och mopedtrafikens säkerhet genom att utveckla anordningar 
av korsningsområden och busshållplatser. Lägre hastighetsbegränsningar 
borde övervägas  på  områden där gång- och cykelvägar börjar och  på  kors-
ningsområden där vändande bilar korsar gång- och cykelvägar. Också olika 
strukturella sätt borde utnyttjas för att begränsa vändande bilars hastighet.  
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EIIJi!ÅI'i.'d 

ln  this study the number of injury accidents and accident densities of unpro-
tected road users (pedestrians, bicyclists and mopedists) in Finnish rural 
main roads with or without pedestrian and bicycle ways were examined by 
paired comparison of homogenous road sections and by police accident re-
ports. Rural roads in the study were roads outside "Urban area" -sign, but 
located in "Statistical urban area" (at least 200 inhabitants living not more 
than 200 meters from each other). When choosing the homogenous road 
sections land-use characteristics along the road, location of the main road in 
densely populated area, and geometry of the densely populated area were 
taken into account. Accident densities were also compared with accident 
risks calculated by proportioning the volume of accidents to the theoretical 
number of trips estimated by land use patterns and by service standards for 
unprotected road users. 

ln  previous study road lighting and pedestrian and bicycle ways seems to be 
connected to high accident volumes and densities of unprotected road users 
Ill. Differences in land-use characteristics were assumed to be on back-
ground of this. Results of paired comparison confirmed this assumption, ac-
cident densities in main roads with pedestrian and bicycle ways did not differ 
from accident densities in main roads without pedestrian and bicycle ways. 
According to this the results proposed that safety of unprotected road users 
is better in main roads with pedestrian and bicycle ways than without them, 
because there obviously is more unprotected road users in first mentioned 
road sections. Positive safety effects of pedestrian and bicycle ways were 
perceived in rural main roads approaching urban areas. Anyhow without 
counting of unprotected road users the impact assessment is difficult. 

Accident densities differed a lot from accident risks calculated by propor-
tioning the volume of accidents to theoretical number of unprotected road 
users' trips. Contrary to traditional accident densities the new method pro-
posed main roads with pedestrian and bicycle ways more secure for unpro-
tected road users than main roads without them. ln linear type statistical ur-
ban areas the accident risk calculated by the new method was higher than in 
other statistical urban area types. 

According to police accident reports the safety of unprotected road users in 
rural main roads could be enhanced with better intersection and bus stop 
arrangement. Lower speed limits near the starting points of pedestrian and 
bicycle ways and on intersections where automobiles turns and cross a pe-
destrian and bicycle way should be considered, also different kind of speed 
reducing devices should be utilised. 



ESIPUHE 

Tutkimuksessa tarkasteltiin kevyen liikenteen turvallisuutta maaseudun 
pääteillä maankäyttötietojen, onnettomuustilastojen  ja  poliisin täyttämien  on-
nettomuuslomakkeiden  avulla. 

Tutkimuksesta vastasi Juha  Tapio  \/TT  Rakennus-  ja yhdyskuntateknhikasta. 
 Reijo Martamo VTT Rakennus-  ja yhdyskuntatekniikasta  vastasi maankäyt

-tö- ja tietietojen  yhdistämisestä. Tiehallinnossa työstä vastasi Ari Liimatal-
nen, hänen lisäkseen työn ohjaukseen osallistui myös Päivi Pesu. Raportti 
kuuluu  S12 Pääteiden parantamisratkaisut  -projektiin. 

Helsingissä, elokuussa  2001 

Tiehallinto  
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

1I  Tausta 

Taajamien ulkopuolisten kevyen liikenteen onnettomuuksien  on  todettu ole-
van Suomessa yleisempiä kuin Ruotsissa. Syytä tähän havaintoon ei yrityk-
sistä huolimatta ole kyetty osoittamaan. Mandollisia selityksiä voidaan esit-
tää useita  mm.  erot päätieverkon sijoittumisessa asutuksen  ja  muun maan-
käytön suhteen, erot maaseudun kevyen liikenteen määrissä  tai  jopa erot 
maaseutuväestön  alkoholin käyttötavoissa.  Eron seurauksena  on  nähty tar-
peelliseksi selvittää, miten maaseudun pääteiden kevyen liikenteen turvalli-
suutta voitaisiin Suomessa tienpidon toimin edistää. 

Vuosina  1993-1997  tilastoitiin valta-  ja kantateillä  1013  henkilövahinkoon 
johtanutta kevyen liikenteen onnettomuutta. Näistä noin  70 %  sattui taaja-
mamerkin ulkopuolisilla, yksiajorataisilla tieosuuksilla, jotka edustavat noin 

 80 % päätieverkon kokonaispituudesta./1/  Valta-  ja kantatieverkolla  tapahtu-
neet kevyen liikenteen onnettomuudet ovat siten levinneet hyvin laajalle, 
maaseutumaisissa olosuhteissa sijaitsevalle tieverkolle, josta onnettomuus-
kasautumien löytäminen  on  vaikeaa. 

Koska kevyen liikenteen järjestelyt, etenkin uuden väylän rakentaminen, 
oletettavasti lisäävät kevyen liikenteen määrää,  on järjestelyiden turvalli-
suusvaikutusten  määrittäminen ilman todellisia liikennemäärä-  ja suoritetie-
toja  vaikea tehtävä,  On  mandollista, että kevyen liikenteen määrän lisäänty-
minen lisää myös onnettomuuksien määrää. Toisaalta  on  esitetty, että ni-
menomaan kevyen liikenteen kohdalla määrän lisääminen parantaisi turvalli-
suutta, koska autoilijat muistaisivat ottaa kevyen liikenteen paremmin huo

-m ioon.  

Kevyen liikenteen määristä  on  maassamme tietoja  varsin  rajallisesti,  las-
kentoja  on  toteutettu lähinnä väyläsuunnittelun tarpeiden tyydyttämiseksi. 
Laskentojen tulosten perusteella  on  voitu tiettyjen rajaehtojen toteutuessa 
perustella  ja priorisoida  kevyen liikenteen väylän tarvetta. 

Viimeaikoina  on paikkatietojärjestelmien  kehittymisen myötä  tullut  mandolli-
seksi selvittää tienvarren maankäyttötietojen soveltuvuutta kevyen liikenteen 
turvallisuustarkasteluihin. Kevyen liikenteen suoritetiedon puutetta  on  pyritty 
korvaamaan maankäyttöä kuvaavilla suureilla kuten asukasluku, työpaikko-
jen määrä, palvelutyöpaikkojen määrä jne. 
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JOHDANTO  

12  Tavoitteet 

Kevyen liikenteen turvallisuutta maaseudun kaksikaistaisilla pääteillä tar-
kasteltiin  varsin  laajasti vuonna  1999  valmistuneessa tutkimuksessa Kevyen 
liikenteen turvallisuus maaseudun kaksikaistaisilla pääteillä  Ill.  Tutkimuk-
sessa kevyen liikenteen suoritetietojen puutetta yritettiin korvata suhteutta-
maIla tapahtuneiden kevyen liikenteen onnettomuuksien määrää autoliiken-
teen suoritteeseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös paikkatietojärjestelmi

-en  tarjoamia mandollisuuksia kevyen liikenteen suoritetiedon korvaamiseksi 
tien varren maankäyttötietojen avulla. Menetelmää nähtiin tarpeelliseksi 
edelleen kehittää maankäyttötietoja vielä yksityiskohtaisemmalla tasolla 
hyödyntäväksi. 

Aiemmassa tutkimuksessa havaittiin tievalaistuksen  ja  kevyen liikenteen 
väylien olevan yhteydessä suuriin onnettomuusmääriin  ja -tiheyksiin  /1/.  Ha-
vaintojen taustalla epäiltiin olevan maankäytöstä johtuvia eroavuuksia ver-
tailuryhmien välillä. Tässä kevyen liikenteen turvallisuutta maaseudun kaksi-
kaistaisilla pääteillä selvittävän tutkimussarjan toisessa osassa pyrittiin löy-
tämään lisävalaistusta maaseudun kevyen liikenteen turvallisuuden nykyti-
laan kohdistamalla tarkastelu aikaisempaa tarkemmin rajatulle alueelle. Tut-
kimukseen valittujen tilastollisten taajamien yksityiskohtaisemmalla luokitte

-lulla  maankäytön, kevyen liikenteen järjestelyiden, päätien sijainnin  ja  alueen 
muodon suhteen pyrittiin löytämään tarkempaa tietoa kevyen liikenteen jär-
jestelyiden turvallisuudesta. 

Tutkimuksen tavoitteena oli myös tuottaa aikaisempaa yksityiskohtaisempaa 
tietoa maankäytön  ja  kevyen liikenteen määrien välisistä suhteista. Kevyen 
liikenteen todellisista määristä  on  maassamme tietoja  varsin  vähän - tässä 
yhteydessä pyrittiin hyödyntämään tiepiireissä toteutettuja kevyen liikenteen 
tarveselvityksiä. Tavoitteena oli myös löytää ehdotuksia maaseudun kevyen 
liikenteen turvallisuuden parantamiseksi sekä tarkistaa onko toteutetuissa 
kevyen liikenteen järjestelyissä mandollisesti puutteita, jotka voisivat olla 
syynä aiemmin havaittuihin suuriin onnettomuus-  ja riskilukuihin valaistuilla 
tieosuuksilla  sekä tieosuuksilla, joilla  on  toteutettu kevyen liikenteen järjes-
telyitä. 
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TUTKIMUSAINEISTO  JA  -MENETELMÄT  

2  TUTKIMUSAINEISTO  JA  -MENETELMÄT 

 2.1  Homogeeniset tiejaksot  

Selvitettäessä eri tekijöiden vaikutuksia kevyen liikenteen onnettomuusmää
-rim tierekisterin  ja onnettomuustilastojen  avulla tarvitaan tiedot homogeeni

-sista  ts.  tie-  ja liikenneolosuhteiltaan  samanlaisista tiejaksoista  ja  niillä ta-
pahtuneista onnettomuuksista. Koska tällä jatkotutkimuksella pyrittiin täy-
dentämään vuonna  1999 valmistunutta  kevyen liikenteen turvallisuutta maa-
seudun kaksikaistaisilla pääteillä tarkastellutta tutkimusta siten, että tulosten 
vertailukelpoisuus säilyisi, nähtiin tärkeäksi pitäytyä samassa  tutkimusai-
neistossa. Toisen vaiheen tarkastelujen lähtökohtana oli siten aiempi ai-
neisto ts. homogeeniset tieosat  1.1.1998 tierekisteritilanteessa  ensimmäi-
sessä vaiheessa toteutettuine rajauksineen  ja  niillä vuosina  1993-1997 ti-
lastoidut  kevyen liikenteen onnettomuudet. 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa aineistoa oli käsitelty  mm.  seuraavissa 
vaiheissa: 

• 	homogeenisista  jaksoista  yhdisteltiin  entistä  pidempiä homogeenisia  jaksoja  
• 	poimittiin pois tarkasteluun  soveltumaton  aineisto  
• 	lisättiin onnettomuus-  ja  tietietoihin  tilastollista  taajamaa  koskeva tieto  
• 	yhdistettiin  maankäyttöä  kuvaavat tiedot  homogeenislin tiejaksoihin  

Lisäksi tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa aineistosta oli karsittu pois 
seuraavanlaiset tienkohdat: 

• 	moottori-  ja  moottoriliikennetiet 
• 	muut  kaksiajorataiset  tiet  
• 	taajamamerkin  alueella olevat  tienkohdat 
• 	tiet, joita  on  oleellisesti muutettu vuosina  1993-1997  
• 	muut syyt,  esim. soratiet  ja  tiet joiden  paikantamisessa  tilastollisen taajaman 

suhteen oli ongelmia 

Tarkemmat kuvaukset aineiston muodostamisesta  ja  rajaamisesta tutkimuk-
sen ensimmäisessä osassa  on  esitetty tutkimuksen ensimmäisen osan  ra-
portissa./1  I  

Tässä tutkimuksessa aineiston rajausta tarkennettiin edelleen siten, että mu-
kaan otettiin ainoastaan sellaiset homogeeniset tieosuudet, jotka sijaitsivat 
taajamamerkin ulkopuolella, mutta ns. tilastollisen taajaman sisällä. Tähän 
rajaukseen päädyttiin, koska ensimmäisen tutkimusvaiheen tulosten perus-
teella  45 %  tutkimuksessa mukana olleista kevyen liikenteen onnettomuuk-
sista oli sattunut tämän rajauksen sisällä olevilla tieosuuksilla, siitäkin huoli-
matta, että nämä tieosuudet olivat tutkimusaineiston kokonaispituudesta  vain 
14  %,  (Taulukko  1).  Tilastollisen taajaman määritelmänä käytettiin kaikissa 
Pohjoismaissa käytettävää määritelmää, jonka mukaan tilastollisessa taaja-
massa asuu vähintään  200  asukasta enintään  200  metrin keskinäisin etäi-
syyksin. 
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Koska päämääränä oli selvittää nimenomaan  maaseutumaisten  olojen kevy-
en liikenteen turvallisuutta, pyrittiin mandollisimman pitkien  homogeenisten 
linjaosuuksien  tarkasteluun. Aluksi tarkasteltavan tieosuuden  vähimmäispi-
tuutena  oli  500 m,  tällöin kevyen liikenteen onnettomuuksien määrä jäi kui-
tenkin niin pieneksi, että  vähimmäispituudeksi  valittiin  300 m.  

Edellä  kuvattujen rajausten  vaikutus aineiston  onnettomuusmääriin, tiepi-
tuuksiin  ja  suoritteisiin  esitetään taulukossa  1.  

Taulukko  1. 	Tutkimusaineisto sekä tarkastelun ulkopuolelle  jätetyi'  onnettomuudet,  tiepituudetja 
autosuoritteet  (valta-ja kantatiet  vuosina  1993-1997).  

VAIHE  Ill  HENKILÖVAHINKO -ONNETTOMUUDET: TIEPITUUS  AJONEUVO- 
SUORITE 

MOPEDI  POLKU- JALAN- KEVYT 
PYÖRÄ KULKU LIIKENNE 

Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %  Km  % Milj.km/v %  

YHTEENSÄ  205 100 456 100 352 100 1013 100 13069 100 16867 100 

-  Mo- ja Mol  -teillä  1 0 6 1 31 9 38 4 665 5 3837 23 

-  Muilla  2-ajorataisilla 6 3 22 5 19 5 47 5 158 1 1067 6 

-Taajamamerkin  alueella  26 13 69 15 46 13 141 14 182 1 296 2  

-Muutettu tarkastelujakson aikana  21 10 38 8 37 11 96 9 1224 9 1007 6  

-Muut syyt  3 1 1 0 2 1 -  6 1 74 1 21 0  

MUKANA TARKASTELUSSA:  148 72 320 70 217 62 685 68 10766 82 10639 63  

Tarkastelussa yhteensä:  148 100 320 100 217 100 685 100 10766 100 10639 100 

-  ON  tilastollisessa taajamassa  71 48 153 48 87 40 311 45 1534 14 2523 24 

- Eltilastollisessataajamassa  77 52 167 52 130 60 374 55 9232 86 8116 76 

2.  VAIHE HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUDET: TIEPITUUS  AJONEUVO- 
SUORITE 

MOPEDI  POLKU- JALAN- KEVYT 
PYÖRÄ KULKU LIIKENNE 

_______________________ Lkm % Lkm 	% Lkm 	% Lkm 	%  Km % MiIj.km/v 	%  

YHTEENSÄ  71 100 153 	100 87 	100 311 	100 1534 100 2523 	100 

-Tien  osan pituus ^ 500m  23 32 53 	35 47 	54 123 	40 890 58 1466 	58 

-Tien  osan pituus ^ 300m  33 46 73 	48 59 	68 165 	53 1102 72 1822 	72 
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2.2  Paikkatietojärjestelmän  hyödyntäminen 

 2.2.1  Maankäyttöä  kuvaavat muuttujat 

Tilastokeskuksessa  on  määritetty  vuoden  1995  asukastietoihin  perustuen 
ns. tilastolliset taajamat. Paikkatietojärjestelmän avulla selvitettiin, mitkä  osat 
taajamamerkin  ulkopuolisista kaksikaistaisten pääteiden homogeenisista 
tiejaksoista olivat tilastollisessa taajamassa. Paikkatietojärjestelmän avulla 
kyettiin myös liittämään kuhunkin homogeeniseen tiejaksoon tietoja sitä ym-
päröivästä maankäytöstä. 

Koska tilastollisen taajaman maäritelmä rajaa ainoastaan taajaman vähim-
mäiskokoa,  on  tarkastelussa mukana hyvin eri kokoisia taajamia. Taajamien 
kokovaihtelua pyrittiin vähentämään selvittämällä paikkatietojärjestelmän 
avulla maankäyttötietoja määrätyllä etäisyydellä tienvarren molemmin puolin. 

 Koko  tilastollista taajamaa koskevat muuttujat eivät ole tutkimuksen kannalta 
relevantteja, koska ne eivät kerro suoranaisesti tarkasteltavan tiejakson 
käyttötarpeesta. 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kullekin homogeeniselle linjaosuudelle 
laskettiin  0,5 km  ja  1,0 km  etäisyydellä (kohtisuoraan tien päistä katkaisten) 
sijaitsevien asukkaiden, työpaikkojen  ja palvelutyöpaikkojen  määrät. Tutki-
muksen toisessa osassa laskettiin  em.  lisäksi kokonaan uusia kevyen lii-
kenteen määrään oletettavasti vaikuttavia maankäyttömuuttujia: 

• 	opetustoimen toimipaikat 
•  opetustoimen työpaikat 
• asukkaiden ikäjakaumat 

Opetustoimen toimipai  kat  kuvaavat riittävällä tarkkuudella tiejakson varrella 
olevien koulujen määrää, vastaavasti opetustoimen työpaikat kuvaavat kou-
lujen suuruutta. 

Tieosuuden varrella asuvien asukkaiden ikäjakaumaa tarkasteltiin neljässä 
luokassa: 

• 	0-6  -vuotiaat 
• 	7-12  -vuotiaat 
• 	13-17  -vuotiaat 
• 	18 -vuotiaat. 

Ikäluokat perustuvat Oulun yliopiston  tie-  ja liikennetekniikan faboratoriossa 
 tehtyyn tutkimukseen maankäytön, asukkaiden ikäjakauman, kevyen liiken-

teen palvelutason  ja  kevyen liikenteen määrän välisistä yhteyksistä  /2/.  
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2.22  Kevyen liikenteen laskennalliset  matkaluvut 

Maankäyttötietojen  perusteella laskettiin kunkin tieosuuden ympärillä  (0,5 km 
 tien molemmin puolin) olevan maankäytön synnyttämä kevyen liikenteen 
 matkojen  määrä (generointituotos). Generointituotoksen laskentaan sovel-

lettiin Oulun yliopiston  tie-  ja liikennetekniikan  laboratoriossa kehitettyä  las-
kentamenetelmää./2/ Sen  mukaan jokaisella ikäluokaila  on  oma sille ominai-
nen asuinalueen kevyen liikenteen palvelutasosta riippuvainen matkalukun

-sa. Perusoletuksena  on,  että palvelutason paraneminen lisää kevyen liiken-
teen  matkojen  määrää. Palvelutasoon  A  sisältyy kevyen liikenteen väylä  ja 

 valaistus, palvelutasoon  B  pelkästään tievalaistus. Palvelutaso  C on  ns. pe-
rustaso,  jolloin ei ole toteutettu kevyen liikenteen palvelutasoa parantavia 
toimenpiteitä. Matkaluku kasvaa palvelutason parantuessa. Menetelmän 
mukaiset matkaluvut eri palvelutasoissa ikäluokittain esitetään  taulukos.sa  2.  

Taulukko  2.  Eri ikä ryhmien kevyen liikenteen  matkaluvut palvelutasoluokittain 
(matkaa/hlö/vrk)./2/. 

Matkaluvut:  0-6  -vuotiaat  7-12  -vuotiaat  13-17  -vuotiaat ^  18-vuotiaat  

PalvelutasoA  0,80 3,50 2,50 1,60  
Palvelutaso  B 0,60 2,80 2,00 1,20  
Palvelutaso  C 0,50 2,50 1,80 1,00  

Kevyen liikenteen matkaluvut perustuvat soveltaen henkiiöliikennetutkimuk
-sun  ja  niiden kalibroinnissa  on  käytetty tehtyjä kevyen liikenteen laskentoja. 

Ne ovat kuitenkin arvioituja lukuja  ja  tarkempi kalibrointi edellyttäisi kevyen 
liikenteen laskentoja kaikissa kolmessa palvelutasossa. Henkilölii kennetut-
kimuksen lukuja  on  korjattu ylöspäin, koska ne eivät ota huomioon liiken-
neympäristön palvelutasotekijöitä, eivätkä myöskään esimerkiksi kouluikäis

-ten  tekemiä  matkoja. Koulumatkat  aiheuttavat yksin kaksi matkaa päivässä 
koulun sijaitessa kävely-  tai  pyöräilyetäisyydellä  ja matkan  ollessa riittävän 
turvallinen  /2/  Lisäksi  haja-asutusalueiden matkaluvun  on  todettu olevan 
suuremman kuin valtakunnallisen matkaluvun. 

Tässä tutkimuksessa generointituotoksen laskennassa käytettiin ikäryhmit-
täisiä asukasmääriä  0,5 km  etäisyydellä tieosuuden kummallakin puolella 
(kohtisuoraan tieosuuden päistä katkaisten). Tieosuuksia ympäröivän maan-
käytön synnyttämä kevyen liikenteen  matkojen  määrä saatiin kertomalla 
kunkin alueen ikäryhmittäiset asukasmäärät vastaavan ikäryhmän matkalu-
vulla. Kevyen liikenteen  matkojen  määrää kasvatettiin vielä Oulun yliopistos-
sa kehitetyillä palvelukertoimilla, jotka huomioivat alueella sijaitsevien kou-
lujen  ja  palveluiden vaikutuksen kevyen liikenteen määrään. Mikäli alueella 
sijaitsi koulu generointituotosta kasvatettiin kertoimella  1,3.  Vastaavasti mi-
käli alueella oli palvelualan työpaikkoja, generointituotosta kasvatettiin ker-
toimella  1,2.  Koulujen  ja  palvelualan työpaikkojen olemassa oloa kuvaavina 
maankäyttömuuttujina käytettiin  0,5 km  etäisyydellä tiestå sijaitsevia ope-
tustoimen toimi paikkoja  ja  palvelualan työpaikkoja (kohtisuoraan tieosuuden 
päistä katkaisten). Muita Oulun yliopiston mallissa mukana olevia painotus-
kertoimia (matka lähimpään kuntakeskukseen, matka lähimpään kevyen lii-
kenteen väylään) ei käytetty. 

Matkalukutarkastelut  ovat esimerkinomaisia, koska maankäyttötietojen pe- 
rusteella lasketut matkaluvut ovat arvioita eivätkä perustu todellisiin lasken- 
toihin. Lisäksi tarkemman suoritetiedon puuttuessa jouduttiin olettamaan, 
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että kaikki matkat suuntautuvat päätielle, mikä ei luonnollisesti ole todellinen 
tilanne. Matkaluku onkin nähtävä pikemminkin yrityksenä ottaa huomioon 
erilaisen maankäytön  ja  toteutettujen kevyen liikenteen järjestelyiden aiheut-
tamat muutokset kevyen liikenteen  matkojen  määrissä kuin absoluuttisena 
arviona kevyen liikenteen määrästä kullakin tieosuudella.  

2.3  Aineiston jakaantuminen 

Aiemmissa tutkimuksissa taajaman muodon  on  havaittu vaikuttavan  matko-
jen kohdistumiseen.  Nauha-asutusalueilla sekä kevyen liikenteen matkat 
että ajoneuvoilla tehtävät matkat kohdistuvat suureksi osaksi läpi menevälle 
yleiselle tielle, kun taas rypäleasutusalueen asukkaiden matkat jakautuvat 
tasaisemmin liikenneverkolle./3/ Vaikka havainto koskeekin nauha-asutusta, 
joka yleensä  on harvempaan  asuttua kuin tilastollisen taajaman määrittely 
edellyttää, voidaan  sen  kuitenkin olettaa pitävän jossain määrin paikkaansa 
myös nauhamaisten taajamien osalta. 

Myös päätien sijoittumisen alueen maankäytön suhteen (reunalla, keskellä) 
voidaan olettaa vaikuttavan  mm.  kevyen liikenteen tienylitystarpeeseen  ja 

 siten kevyen liikenteen turvallisuuteen. Päätien sijainti tilastollisessa taaja-
massa sekä tilastollisen taajaman muoto otettiin huomioon luokittelemalla 
aineisto viiteen luokkaan, luokat  1-4 on  esitetty myös kuvassa  1: 

1. Päätie  halkaisee tilastollisen taajaman keskeisesti  

2. Päätie  kulkee tilastollisen taajaman reunalla  

3. Päätie  kulkee nauhamaisessa tilastollisessa taajamassa  

4. Suurta taajamaa lähestyvät päätiet taajaman reuna-alueella  

5. Muut (vaikeasti luokiteltavat, eivät mukana parivertailussa) 
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Luokittelu tehtiin piirtämällä jokaisesta tilastollisessa taajamassa joko koko-
naan  tai  osittain sijaitsevasta homogeenisesta tieosuudesta Mapinfo - 
ohjelmalla karttaesitys  ja  arvioimalla luokitus silmämääräisesti. Aineisto ja-
kaantui taajamaluokkiin  taulukossa  3  esitetyllä  tavalla.  Liittoessä  1  esitetään 
esimerkit MapI nfo -ohjelmalla tehdyistä karttaesityksistä kunkin taajamaluo

-kan  osalta. 

Eniten kevyen liikenteen onnettomuuksia  on  tapahtunut suurta taajamaa  lä-
hestyvillä pääteillä  taajamien reuna-alueella. Syynä tähän  on  suuri jalankul-
kuonnettomuuksien määrä muihin taajamaluokkiin verrattuna. Myös ajoneu-
vosuorite  on  suurempi kuin muissa taajamaluokissa. 

Tutkimusaineisto taajamaluokittain: henkilövahinko-onnettomuudet, 
tiepituudet  ja  ajoneuvosuoritteet. 

HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUDET: TIEPITUUS  AJONEUVO- 
SUORITE 

MOPEDI  POLKU- JALAN- KEVYT 
PYÖRÄ KULKU LIIKENNE  

% Lkm 	% Lkm 	% Lkm %  Km  % MiIj.km/v % 
___________  Lk  _____________ ___________ ____________ ____________ ______________  
YHTEENSÄ  3 100 73 	100 59 	100 165 100 1102 100 1822 100  
-Luokka  1 4 12 18 	25 5 	9 29 18 207 19 305 17  
-Luokka  2 6 19 16 	21 8 	13 25 15 272 25 353 19  
-Luokka  3 9 28 12 	17 12 	21 35 21 208 19 221 12  
-Luokka  4 9 28 15 	20 23 	38 53 32 250 23 667 37  
-Luokka  5 5 14 12 	17 11 	19 23 14 166 15 276 15  
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Kunkin taajamaluokan sisällä aineisto luokiteltiin nopeusrajoituksen, valais-
tuksen  ja  kevyen liikenteen järjestelyiden olemassaolon suhteen. Kullekin 
luokalle laskettiin kevyen liikenteen onnettomuuksien määrä  ja tiepituus.  Ai-
neiston jakaantuminen esitetään  taulukoi.ssa  4  ja  5.  

Taulukko  4.  Onnettomuuksien lukumaärät taajamaluokissa nopeusrajoituksen, 
valaistuksen  ja  kevyen liikenteen järjestelyiden mukaan luokiteltuna.  

50  kmth 60km/h  70 km/h 80 km/h 100 km/h  YHT.  
valot __________valot valot ____________valot valot 

ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  
JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP  
ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  

LUOKKA  1  - . .  0  .  4 1  . . . .  2 0 13 4 3 0 2 0 29  
LUO  K  KA2 - .  0  .  0  -  3  . . . .  0 0 5 4 7  .  2 0 25  
LUOKKA  3  .  2  - .  4 0 9 8 8 0 1 2 35  
LUOKKA4 - -  0 0  -  6 0  . .  0 4 2 0 28 11 2  -  0 0 53  
LU  OK  KA  5 0  - . . .  2  .  I 0 11 3 3  .  1 23  
YHT.  0 0  ••  2 4 9 0 23 0 	 . . 6 2 165 

'lb 	U 	 0 	 I 	U 	3 	 L 	 - 	I 	L 	 I) 	 U 	'4L 	 lO 	 4 	U 	 '4 	 I 	 IOU  

Tilastollisissa taajamissa tapahtuneiden onnettomuuksien osalta aineisto ka-
saantui selkeästi muutamaan luokkaan. Lukumääräisesti eniten onnetto-
muuksia oli tapahtunut  80 km/h nopeusrajoitusalueella valaistuilla tieosuuk-
silla (99 kpl, n. 60 %),  seuraavaksi eniten  100 km/h nopeusrajoitusalueella 
tieosuuksilla,  joilla ei ollut valaistusta  (23 kpl, n. 14 %).  Liki yhtä paljon on-
nettomuuksia oli tapahtunut myös  60 km/h nopeusrajoitusalueilla tieosuuk-
silla,  joilla  on  valaistus  (19 kpl, n. 11 %).  Useimmissa taulukossa  4  esitetyistä 
luokista suurin  osa  onnettomuuksista oli tapahtunut tieosuuksilla, joilla ei ole 
kevyen liikenteen järjestelyitä (yhteensä  125 kpl, n. 76 %).  Näistä taas suurin 

 osa  oli tapahtunut valaistuilla tieosuuksilla (yhteensä  92 kpl, n. 56 %).  

Myös tiepituuksilla mitattuna aineisto keskittyy  80 km/h nopeusrajoitusalueen 
valaistuille tieosuuksille (440,5 km, n. 40 %)  sekä  100 km/h  nopeusrajoitus- 
alueen valaisemattomille  ja  ilman kevyen liikenteen järjestelyitä oleville  tie-
osuuksille (301 km, n. 27 %). 

Taajamaluokittain  tarkasteltuna eniten onnettomuuksia oli tapahtunut suurta 
taajamaa lähestyvillä pääteillä taajamien reuna-alueilla (luokka  4, 53 kpl, 
32 %). Tiepituudesta  tähän taajamaluokkaan kuului  250,3 km (23 %).  

Taulukko  5. Tie pituudet taajamaluokissa nopeusrajoituksen,  valaistuksen  ja  kevyen 
liikenteen järjestelyiden mukaan luokiteltuna  (km). 

50km/li 60km/h 70km/h 80km/h  100 km/h  YHT  
valot __________valot  valot -  ____________valot valot 

ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  
JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP  
ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  

LUOKKA1 . - .  1.1  -  15,8 .4.1  . - - -  37,4 1.6 66,9 19.5 44,5 1.4 13,8 0,5 206,7  
LUOKKA2 - -  1.1  .  118 50  - .  34,8 2,1 69.2 17,5 99,9  -  24,1 3.3 271,5  
LUOKKA3 -  T  - . - -  4,3 6,2  . - - -  22,1 0,8 37,7 25.6 75,3 5.0 19,3 11.2 207,5  
LUOKKA4 - .  0.4  .  0.8  -  9,3 4,8  . -  7,3 4.9 23,2 1,3 112.5 39.6 32,0  -  13,6 0,4 250,3  
LUOKKA5  0.35  -  2,2 0,5 5,5 1.5  . .  3,8  .  30.7 1.7 41,4 10,7 49,3  .  18.1  -  165,6  
YHT.  0.35  .  1.5  .  6,7 0.5 46,7 21,6  - -  11,1 4,9 148,3 7,5 327.7 112,8 301,0 6,4 89,0 15,4 1101,6 

"lo 	U 	- 	U 	- 	I 	U 	 '4 	Z 	 - 	i 	U 	 lO 	 I 	OU 	 iU 	 LI 	 I 	 0 	 I 	 OU 
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2.4  Menetelmät 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa havaittiin kevyen liikenteen väylien  ja 
tievalaistuksen  olevan yhteydessä suuriin kevyen liikenteen onnettomuuksi-
en määriin. Havaintojen taustalla epäiltiin olevan maankäytöstä johtuvia 
eroavuuksia vertailuryhmien välillä. Näitä eroavuuksia pyrittiin jatkotutkimuk

-sessa  vähentämään muodostamalla vertailupareja, jotka poikkesivat toisis-
taan lähinnä kevyen liikenteen järjestelyiden suhteen. Panen valintaperus-
teena käytettiin tien varren maankäyttötietoja, tilastollisen taajaman  ja  pää-
tien keskinäistä sijaintia sekä tilastollisen taajaman muotoa. Parivertailussa 
kevyen liikenteen henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määriä 
tieosuuksilla, joilla  on  toteutettu kevyen liikenteen järjestelyitä verrattiin vas-
taaviin onnettomuusmääriin tieosuuksilla, joilla järjestelyitä ei ole toteutettu 
vaikka ne tien varren maankäyttötietojen  ja liikenneolosuhteiden  osalta olivat 

 ensin  mainittujen kaltaisia. (luku  3)  

Erilaisen maankäytön  ja  kevyen liikenteen järjestelyiden vaikutusta onnetto-
muusmääriin pyrittiin arvioimaan myös määrittämällä tien varren maankäyt-
tötietojen  ja  kevyen liikenteen palvelutason perusteella kunkin alueen syn-
nyttämä laskennallinen kevyen liikenteen määrä. Tilastollisen mallinnuksen 

 ja osittaiskorrelaatioanalyysin  avulla arvioitiin laskennallisten kevyen liiken-
teen määrien, onnettomuusmäärien  ja tienvarsilaskentojen  perusteella  to-
dettujen  kevyen liikenteen määrien yhteyksiä. Tarkastelun perusteella las-
kennallisia kevyen liikenteen määriä oli perusteltua käyttää myös riskistönä 
suhteuttamalla kevyen liikenteen onnettomuudet laskennallisiin kevyen lii-
kenteen määriin  ja  vertaamalla näin saatuja kevyen liikenteen turvallisuutta 
kuvaavia mittareita perinteisin menetelmin laskettuihin onnettomuustiheyk

-sun (onn./tiepituus).  Tarkastelu oli kokeellinen  ja  tarkoitettu lähinnä erilaisten 
menetelmien antamien tulosten vertailuun. Tarkastelu tehtiin nopeusrajoituk

-sen, tievalaistuksen ja  kevyen liikenteen järjestelyiden olemassa olon suh-
teen luokiteltuna. (luku  4)  

Lopuksi käytiin läpi poliisin täyttämiä onnettomuuslomakkeita, joista pyrittiin 
löytämään yksityiskohtaisempia ehdotuksia maaseudun kevyen liikenteen 
turvallisuuden parantamiseksi sekä tarkistamaan onko toteutetuissa kevyen 
liikenteen järjestelyissä mandollisesti puutteita. Lomaketarkastelu kohdistet

-tim  onnettomuuksien jakautumisen perusteella luokkiin, joissa onnettomuuk-
sia oli tapahtunut eniten ts.  80 km/h nopeusrajoitusalueen  valaistut tieosuu

-det ja  100 km/h nopeusrajoitusalueen  ilman valaistusta  ja  kevyen liikenteen 
järjestelyitä olevat tieosuudet. (luku  5) 

Lomakeaineisto  jaettiin kolmeen ryhmään kevyen liikenteen väylän olemas-
sa olon  ja  käytön suhteen. Ensimmäisessä ryhmässä tarkasteltiin kevyen 
liikenteen väylällä  tai  sen jatkeella  tapahtuneita onnettomuuksia. Toisessa 
ryhmässä tarkasteltiin onnettomuuksia, jotka olivat tapahtuneet ajoradalla 
kevyen liikenteen väylän olemassa olosta huolimatta. Kolmannessa ryhmäs-
sä käytiin läpi ilman kevyen liikenteen järjestelyitä olevien tieosuuksien on-
nettomuudet. 

Lomakkeiden tarkastelussa kiinnitettiin huomiota myös onnettomuuden syn-
tyyn mandollisesti myötävai kuttaneisiin tekijöihin, kuten  alkoholin  osuuteen 
sekä mandollisiin itsetuhoepäilyksiin. Erityisesti pyrittiin selvittämään, olisiko 
onnettomuus voitu tienpidon toimenpitein välttää. 
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3  TIEOSUUKSIEN ONNETTOMUUSMÄÄRIEN 
 PARI  VERTAILU  

3.1  Parivertailun  tavoitteen asettelu 

Eräänä tutkimuksen tavoitteena oli selvittää syitä tutkimussarjan ensimmäi-
sessä osassa havaittuihin tievalaistuksella  ja  kevyen liikenteen väylillä va-
rustettujen tieosuuksien suuriin onnettomuusmääriin  ja -tiheyksiin.  Ensim-
mäisen osan havaintojen taustalla epäiltiin olevan maankäytöstä johtuvia 
eroavuuksia vertailuryhmien välillä, jotka tässä tutkimuksen toisessa osassa 
haluttiin kontrolloida tarkemmin. 
Tavoitteeseen pyrittiin muodostamalla tutkimuksen kohteena olevista  homo-
geenisista tieosuuksista vertailupareja,  jotka poikkesivat toisistaan lähinnä 
kevyen liikenteen järjestelyiden suhteen. Aineiston vähäisyydestä johtuen 
vertailupareja ei kuitenkaan ollut mandollista saada täsmälleen samanlaisiksi 
kaikkien liikenteellisten  ja maankäytällisten  ominaisuuksiensa suhteen vaan 
pääpaino asetettiin tien varren asukasluvulle  0,5 km  etäisyydellä tiestä. Tut-
kimuksen ensimmäisessä osassa tämä muuttuja selitti kevyen liikenteen on-
nettomuuksien määrää maankäyttömuuttujista voimakkaimmin. 
Parivertailussa  kevyen liikenteen henkilövahinkoon johtaneiden onnetto-
muuksien määriä tieosuuksilla, joilla  on  toteutettu kevyen liikenteen järjeste-
lyitä verrattiin vastaaviin onnettomuusmääriin tieosuuksilla, joilla järjestelyitä 
ei ole toteutettu vaikka ne tien varren maankäyttötietojen  ja liikenneolosuh

-teiden osalta olivat  ensin  mainittujen kaltaisia. Perusajatuksena oli, että kah-
dessa ainoastaan kevyen liikenteen järjestelyiden suhteen toisistaan poik-
keavassa tieosuuksien joukossa erot kevyen liikenteen onnettomuuksien 
määrissä voivat johtua  vain  kevyen liikenteen järjestelyiden eroavuuksista. 
Tarkastelu ei pysty poistamaan sitä epäkohtaa, että kevyen liikenteen määrä 
kaikkien muiden ominaisuuksien paitsi kevyen liikenteen järjestelyiden suh-
teen homogeenisilla tieosuuksilla vaihtelee, koska kevyen liikenteen järjes-
telyt oletettavasti jossain määrin lisäävät kevyttä liikennettä. Siksi seuraa-
vassa esitetään muutamia reunaehtoja parivertailun tulosten tulkinnan suh-
teen. Päättelyketjut toimivat  vain  mikäli kevyen liikenteen määrä todella li-
sääntyy kevyen liikenteen järjestelyiden seurauksena  ja tieosuudet  muuten 
ovat homogeenisia.  

1. Jos parivertailun  tuloksena kevyen liikenteen väylin varustetut tieosuudet 
ovat onnettomuustiheyksillä mitattuna yhtä vaarallisia kuin tieosuudet, 
joilla järjestelyitä ei ole toteutettu, voidaan olettaa niiden kevyen liiken-
teen suoritetta kohti lasketun  riskin ns. onnettomuusasteen  olevan pie-
nemmän kuin ilman kevyen liikenteen järjestelyitä olevilla tieosuuksilla.  

2. Jotta parivertailun perusteella voitaisiin väittää kevyen liikenteen järjes-
telyiden parantavan turvallisuutta niin, että myös onnettomuuksien ab-
soluuttinen määrä vähenee tulisi kevyen liikenteen järjestelyin varuste-
tuula tieosuuksilla olla pienempi onnettomuustiheys kuin ilman kevyen lii-
kenteen järjestelyitä olevilla tieosuuksilla. 

Edellä kuvattu teoreettinen tarkastelu kuvastaa kevyen liikenteen järjestelyi
-den turvallisuusvaikutusten  kaksijakoisuutta. Onko niin, että kevyen liiken-

teen järjestelyin vähennetään tilastoitujen kevyen liikenteen onnettomuuksi-
en kokonaismäärää, vai käykö ehkä päinvastoin ts. kevyen liikenteen jär 
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jestelyt  lisäävät kevyen liikenteen määrää niin, että onnettomuuksien koko-
naismäärä kasvaa? Parivertailun tulosten kannalta tämä tarkoittaisi sitä, että 
ilman järjestelyitä olevilla tieosuuksilla tapahtuisi kevyen liikenteen suoritteen 
pienuudesta johtuen vähemmän kevyen liikenteen onnettomuuksia kuin  tie-
osuuksilla,  joilla järjestelyt  on  toteutettu. Onnettomuustiheyksillä mitattuna 

 ensin  mainittu ryhmä olisi turvallisempi, mutta suoritetta kohti laskettuna 
ryhmät voisivat olla yhtä turvallisia.  

3.2 Parivertailun  tulokset 

Luvussa  2.3  tehdyn aineistokuvauksen perusteella vertailuparit päätettiin 
poimia  80 km/h nopeusrajoitusalueelta  ja valaistuilta tieosuuksilta.  Poiminta 
tehtiin käsin ilman tieosuuksien onnettomuustietoja, jotta ne eivät olisi vai-
kuttaneet panen valintaan. Tavoitteena oli löytää parivertailuun tilastollisissa 
taajamissa taajamamerkin ulkopuolella sijaitsevia homogeenisia tiejaksoja, 
jotka poikkeaisivat toisistaan lähinnä kevyen liikenteen järjestelyiden suh-
teen. Pääkriteerinä oli asukkaiden lukumäärä  0,5 km  etäisyydellä tiestä, kos-
ka  sen  oli aiemmassa tutkimuksessa todettu selittävän onnettomuuksien 
määrää maankäyttömuuttujista parhaiten. Myös muut maankäyttöä kuvaavat 
muuttujat otettiin mandollisuuksien mukaan huomioon.  Jos  asukasmäärä 
esimerkiksi oli tieosuuksilta sama, mutta havaittiin selkeitä eroja työpaikka- 
määrissä, tieosuudet eivät soveltuneet vertailupareiksi. 

Taajamaluokkaan  5  kuuluneet taajamat olivat muodoltaan niin vaikeasti luo-
kiteltavia, että niitä ei otettu mukaan parivertailuun. 

Edellä kuvatulla tavalla muodostettujen vertailuparien lukumäärä  ja koko  ai-
neistosta muodostettavissa ollut vertailuparien maksimimäärä taajama-
luokittain esitetään taulukossa  6.  Tieosuuksia,  joilla oli tehty kevyen liiken-
teen järjestelyitä oli  koko  aineistossa  124 kpl,  vastaavasti tieosuuksia, joilla 
järjestelyitä ei ollut toteutettu oli  450 kpl.  Tarkasteluun kelpuutettiin  91 ver-
tailuparia,  siis  73 % maksimimäärästä.  Tarkastelussa mukana olevat vertai-
luparit maankäyttömuuttujineen  on  esitetty liitteessä  2.  

Taulukossa  6  esitetään myös valittujen vertailuparien yhteenlasketut tiepi-
tuudet taajamaluokittain. Tieosuuksien, joilla kevyen liikenteen järjestelyitä 
oli toteutettu yhteispituus oli  80,3 km.  Vastaavasti tieosuuksien, joilla kevyen 
liikenteen järjestelyitä ei ollut toteutettu yhteispituus oli  75,1 km. Yhteenlas-
ketulta tiepituudeltaan vertailuparit  vastasivat siten kohtuullisen hyvin toisi-
aan. Myös taajamaluokittain tarkasteltuna vertailuparien yhteispituudet olivat 
luokkaa  3  lukuun ottamatta hyvin lähellä toisiaan. Taajamaluokittain vertailu- 
panen yhteenlasketut pituudet vaihtelivat  12,7 km:stä 27,1 km:iin.  

Taulukko  6.  Vertailuparien lukumäarä, maksimimäärä  sekä  tieosuuksien 
yhteenlasketut tiepituudet  (km)  taajamaluokittain.  

LUKUMÄÄRÄ  (kpl)  Luokka  I  Luokka  2  Luokka  3  Luokka  4  YHT. 

Onjkpp  24 16 20 31 91  

maksimi  29 18 25 52 124  

Eijkpp  24 16 20 31 91  

maksimi  113 128 60 149 450  

TIEPITUUDET  (km)  ________________________________________________ 

Onjkpp  20,2 13,0 21,3 25,8 80,4  

Ei  jkpp  19.7 12,7 15,5 27,1 75,1  
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Vertailuparien  henkilövahinkoon johtaneiden kevyen liikenteen onnetto-
muuksien määrät  ja  niiden perusteella lasketut onnettomuustiheydet 
(hvj onn./tiekm) esitetään taulukossa  7.  

Taulukko  7. Parivertailun onnettomuusmäärät  ja -tTheydet taajamaluokittain. 

HVJ.  ONNETTOMUUDET (kpl) Luokka  I  Luokka  2  Luokka  3  Luokka  4 YHT. 

Onjkpp  6 3 8 10 27  

Eijkpp  3 2 6 16 27  
ONNETTOMUUSTIHEYDET 
(hvj.onn./tiekm) ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  

On  jkpp  0,30 0,23 0,38 0,39 0,34  
Eijkpp  0,15 0,16 0.39 0,59 0,36  

Tieosuuksilla,  joilla kevyen liikenteen järjestelyitä  on  toteutettu oli tapahtunut 
 27  henkilövahinkoon johtanutta kevyen liikenteen onnettomuutta. Myös  tie

-osuuksilla,  joilla kevyen liikenteen järjestelyitä ei ole toteutettu oli tapahtunut 
 27  henkilövahinkoon johtanutta kevyen liikenteen onnettomuutta. Onnetto-

muustiheyksillä mitattuna kevyen liikenteen järjestelyin varustetut tieosuudet 
näyttäisivät olevan hivenen turvallisempia kuin tieosuudet ilman kevyen lii-
kenteen järjestelyitä. Mikäli kevyen liikenteen järjestelyin varustetuilla  tie

-osuuksilla  olisi tapahtunut onnettomuustiheydellä mitattuna saman verran 
onnettomuuksia kuin tieosuuksilla, joilla ei ole kevyen liikenteen järjestelyitä, 
onnettomuuksien määrän odotusarvo olisi  29.  Toteutunut  27  onnettomuutta 
ei poikkea tilastollisesti merkitsevästi odotusarvostaan  95  % luottamustasot

-la.  Myöskään taajamaluokittaisessa tarkastelussa ei ollut tilastollisesti mer-
kitseviä eroja, taajamaluokassa  4  ero oli miltei tilastollisesti merkitsevä. 

Parivertailun  perusteella näyttäisi siltä, että toteutetut kevyen liikenteen jär-
jestelyt ovat parantaneet kevyen liikenteen turvallisuutta suoritetta kohti  las-
ketulla  riskillä arvioituna, mutta lisääntyneestä liikenteestä johtuen onnetto-
muusmäärät ovat pysyneet ennallaan. Onnettomuusmäärien pienuudesta 
johtuen tilastollisesti varmojen johtopäätösten teko  on  vaikeaa. Tutkimuk-
sessa ei myöskään kyetty kontrolloimaan ympäröivän maankäytön riippu-
vuutta päätiestä ts. sitä, kuinka suuri  osa  maankäytön aiheuttamasta liiken-
teestä käytännössä hyödyntää päätietä. 
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4  LASKENNALLISET  MATKALUVUT  

4.1  Tarkasteluaineiston  muodostaminen  

Paikkatietojärjestelmästä  saatujen maankäyttötietojen perusteella arvioitujen 
laskennallisten matkalukujen  ja  kevyen liikenteen onnettomuusmäärien yh-
teyksiä pyrittiin selvittämään tilastollisella mallinnuksella. Lisäksi seivitettiin 
laskenriallisten matkalukujen  ja  kevyen liikenteen määrien yhteyttä vertaa-
maIla Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella toteutettujen laskentojen tuloksia 
samojen, tässä tutkimuksessa mukana olleiden, homogeenisten tieosuuksi

-en maankäyttötietoihin.  

Onnettomuuksien  mall intamisen  osalta tarkasteluaineisto koostui  taulukos.sa  
4  esitetyn mukaisesti homogeenisista päätieverkon tieosuuksista, joiden 
yhteispituus oli  1102 km  (tieosuuden vähimmäispituus oli  300 m)ja  joilla ta-
pahtui  165  henkilövahinkoon johtanutta kevyen liikenteen onnettomuutta. 
Kevyen liikenteen määrien  ja maankäyttötietojen  välisten yhteyksien tarkas-
telussa mukana oli  155 tieosuutta,  joiden yhteispituus oli  52,7 km  ja  joilla oli 
tapahtunut  12  henkilövahinkoon johtanutta kevyen liikenteen onnettomuutta. 
Kevyen liikenteen laskentoihin perustuvia kevyen liikenteen määriä saatiin 
Kaakkois-Suomen tiepiirissä tehdystä kevyen liikenteen väylien tarveselvi-
tyksestä./4/  

4.2  Kevyen liikenteen onnettomuudet  

Maankäyttötietojen  ja  kevyen liikenteen onnettomuuksien välisiä yhteyksiä 
selvitettiin logistisella regressioanalyysilla. Logistisella regressiolla etsitään 
selittäjiä, jotka vaikuttavat tutkitun tapahtuman esiintymistodennäköisyyteen. 
Tutkittavan tapahtuman  so. selitettävän  muuttujan tulee olla dikotominen eli 
kaksiluokkainen, mieluimmin arvot  0  ja  1  saava. Ykkösellä merkitään kiin-
nostuksen kohteena olevaa tapahtumaa, joka tässä tutkimuksessa oli hen-
kilövahinkoon johtanut kevyen liikenteen onnettomuus tarkastelun kohteena 
olevalla tieosuudella. 

Selittävinä  muuttujina usean muuttujan mallissa käytettiin päällysteen leve-
yttä, nopeusrajoitusta, keskimääräistä vuorokausiliikennettä (KyL), vilkkai

-den yksityisteiden liittymien  lukumäärää sekä maankäyttötietojen  ja  kevyen 
liikenteen palvelutason (valaistus, kevyen liikenteen väylä) perusteella las-
kettua arviota kevyen liikenteen  matkojen  määrästä. Korrelaatioanalyysin 
perusteella todettiin, että kevyen liikenteen  matkojen  määrä korreloi jossain 
määrin  em.  muiden selittävien muuttujien kanssa. Samoin päällysteen leve-
ys, KVL  ja yksityisteiden liittymien  lukumäärä korreloivat keskenään. Vaikka 
logistinen regressio ei ole muiden regressioanalyysien tapaan erityisen 
herkkä selittävien muuttujien väliselle korrelaatiolle, mallinnus tehtiin myös 
käyttäen selittävänä muuttujana pelkästään arvioitua kevyen liikenteen  mat-
kojen  määrää. 

Regressiomalli tulostaa osittaiskorrelaatiokertoimet  (R)  kullekin selittävälle 
muuttujalle. Niiden perusteella voidaan päätellä muuttujien selitysosuus 
muiden muuttujien pysyessä vakiona. Vaarasuhde (exp(B)) kertoo kuinka 
paljon onnettomuusriski suurenee  tai  pienenee tutkittavan muuttujan kasva-
essa yhden mittayksikön verran. Selittävien muuttujien yhteydet kevyen lii-
kenteen onnettomuuksien määrään esitetään taulukossa  8. 
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Taulukko  8.  Selittä  v/en  muuttujien kertoimet  (B,).  merkitsevyydet  (Sig.), 
 osittaiskorrelaatiot  (R)  sekä  vaarasuhteet exp(B) logistisissa 

regressiomalleissa.  

Malli  1 B Sig. R  exp(B) 
Päällysteen  leveys  -1722 0288 -0359 8418  
Nopeusrajoitus  0208 0000 0894 1,0210  
KVL  7,30E-05 0003 0723 1,0001  
Yksityistieliittymät  ,2235 0123 0445 1,2504  
Kevyen liikenteen matkat  0005 0000 1205 1,0005  
Vakiotermi  -4,3267 0000  - -  

Malli  2'  _________ _______ _______ ___________  
Kevyen liikenteen matkat*  ,0006 ,0000 .1349 1,0006  
Vakiotermi*  -2,5398 .0000  - -  

*Kevyen  liikenteen matkat  mallin  ainoa selittävä  muuttuja  

Tulosten perusteella  päällysteen  leveys näyttäisi olevan yhteydessä kevyen 
liikenteen onnettomuuksien määrään siten, että leveämmällä  päällysteellä 

 on  sattunut vähemmän onnettomuuksia. Suuri autoliikenteen  KVL  puoles-
taan  on  yhteydessä kevyen liikenteen onnettomuuksien suurempaan mää-
rään. Samoin  vilkkaiden yksityisliittymien  suuri määrä sekä suuri kevyen lii-
kenteen  matkojen  määrä ovat yhteydessä suurempaan kevyen liikenteen 
onnettomuuksien määrään. Voimakkaimmin  tarkastelluista  muuttujista kevy-
en liikenteen onnettomuuksien määrää selitti kevyen liikenteen  matkojen 

 määrä (usean muuttujan mallissa  R=0,1205,  yhden muuttujan mallissa 
 R=0,1349).  Tämä perustelee kevyen liikenteen laskennallisten  matkojen ko

-keilemista  kevyen liikenteen  riskistönä.  

4.3  Kevyen liikenteen määrä 

Kevyen liikenteen määriä ei Suomessa ole laskettu  ja  tilastoitu riittävästi. 
Määrien arviointiin onkin pyritty löytämään vaihtoehtoisia  tilastoituja  muuttu-
jia, jotka riittävällä tarkkuudella kykenisivät korvaamaan todellisia kevyen lii-
kenteen määriä  esim. turvallisuustarkasteluissa.  

Tässä tutkimuksessa  maankäyttötietojen  ja  kevyen liikenteen määrien välisiä 
yhteyksiä pyrittiin arvioimaan  hyödyntämällä  Kaakkois-Suomen tiepiirin alu-
eellaan  teettämää  kevyen liikenteen väylien  tarveselvitystä,  josta löydettiin 
kevyen liikenteen määrät  155:lle  tutkimuksessa mukana olevalle  tieosuu-
delle.  Koska  tarveselvityksissä  pyritään määrittämään kevyen liikenteen 
väylän tarvetta, ei  laskentoja  luonnollisestikaan ole tehty  tieosuuksilla,  joilla 

 on  kevyen liikenteen väylät.  Laskennat  eivät myöskään kerro  piilevästä ns. 
potentiaal isesta  kevyen liikenteen määrästä. 

Kuvassa  2  esitetään kevyen liikenteen  keskivuorokausiliikenteen  ja  maan
-käyttötietojen  perusteella arvioitujen kevyen liikenteen  matkalukujen  piste
-diagrammikuvio.  Kuviossa vaaka -akselilla  esitetään  tieosuudelle  laskettu 

 matkaluku  ja  pystyakselilla  vastaavan tieosuuden  laskennoin  selvitetty kevy-
en liikenteen  keskivuorokausiliikenne. 
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Kuva  2.  Lasketun kevyen liikenteen määrän  ja maankäyttötietojen  perusteella arvi-
oidun  laskenna 1/isen matkaluvun  välinen yhteys  pistediagrammikuviona.  

Laskennallisen matkaluvun kasvaessa kevyen hikenteen KVL ei kasva sa-
massa suhteessa. Näyttäisikin siltä, että ilman kevyen liikenteen väylää  100 

 kevyen liikenteen käyttäjän keskivuorokausilii kennemäärä ylittyy alueella 
 vain  harvoin. Ilmiö saattaa johtua  jo  useaan kertaan esille nousseesta piile-

västä kevyen liikenteen määrästä ts. vaikka maankäyttötietojen perusteella 
tarvetta väylälle olisi, ei tarve tule laskennoissa esille, koska kevyttä liiken-
nettä ei  sen  turvattomuudesta johtuen käytetä. 

Kysymyksessä saattaa olla myös tarveselvityksen luonteesta johtuva ilmiö: 
tarveselvitykseen  on  mandollisesti valikoitunut saman tyyppisiä tieosuuksia, 
koska kevyen liikenteen väylä  on  ehkä  jo  rakennettu tieosuuksille, joilla ke-
vyen liikenteen KVL  on  yli sata. Toisaalta ero voi johtua myös siitä, että 
käytetty menetelmä kevyen liikenteen  matkojen  määrän laskemiseksi tuottaa 
tehokkaan maankäytön alueilla liian suuria matkalukuja. 

Edellä kuvatun  teorian  yleistäminen vaatisikin lisätutkimuksia. Tehtyä ha-
vaintoa hyödynnetään kuitenkin jatkossa kokeellisesti suhteutettaessa kevy-
en liikenteen henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määriä kunkin 
alueen kevyen liikenteen laskennalliseen  matkojen  määrään, siten että ilman 
kevyen liikenteen väylää olevien tieosuuksien kevyen liikenteen  matkojen 

 määrä voi olla korkeintaan  100 matkaa/vrk. 

Osittaiskorrelaatiotarkastelulla  selvitettiin tutkimuksessa mukana olleiden 
maankäyttömuuttujien  ja  laskennallisen kevyen liikenteen  matkojen  määrän 
yhteyttä kevyen liikenteen laskentojen tuloksiin. Osittaiskorrelaatioanalyysis

-sä vakioitiin päällysteen  leveys, nopeusrajoitus, KVL, yksityisliittymien määrä 
 ja tievalaistuksen  olemassa olo. Ainoastaan koulujen määrää kuvaava ope 
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tustoimen toimipaikkojen  lukumäärä  0,5 km  etäisyydellä tien molemmin puo-
lin korreloi tilastollisesti merkitsevästi kevyen liikenteen keskivuorokausilii-
kenteen kanssa (osittaiskorrelaatiokerroin  R=0,2232  ja merkitsevyys 

 p=0,006).  Havainto osaltaan tukee potentiaalisen kevyen liikenteen käsitettä. 
Koulujen lähistöllä piilevää väylän tarvetta  on  oletettavasti vähemmän kuin 
muualla, koska lapset pyöräilevät  ja  kävelevät koulumatkansa. Tästä johtuen 
koulujen lähistöllä maankäyttötietojen perusteella laskettu kevyen liikenteen 

 matkojen  määrä olisi lähempänä laskennoin todettua liikennemäärää.  

4.4 Riskiluvut 

4.4.1  Tarkastelun tausta  

Riskilukuja  laskettaessa tulee pyrkiä riittävän suureen onnettomuusaineis-
toon. Nyt tehdyssä tarkastelussa onnettomuusmäärät ovat pieniä  ja  aiheut-
tavat siten suurta epävarmuutta tulosten tulkintaan. Riskiluvuista ei siksi täs-
sä tarkastelussa pyritäkään tulkitsemaan taajamatyyppien välisiä eroja tur-
vallisuudessa, vaan tutkitaan, miten eri menetelmin lasketut riskiluvut poik-
keavat toisistaan. 

Kuten  jo  aiemmin  on  todettu, riskilukujen käyttöä kevyen liikenteen turvalli-
suustarkasteluissa vaikeuttaa yleisesti kevyen liikenteen suoritetietojen 
puute. Suoritetietoja pyrittiin tässä selvityksessä korvaamaan maankäyttö-
tietojen  ja  kevyen liikenteen palvelutason perusteella lasketuilla kevyen lii-
kenteen matkaluvuilla. Riskilukutarkastelun tavoitteena oli selvittää, miten 
riskiluvut muuttuvat kevyen liikenteen laskennallisia matkalukuja riskistönä 
käytettäessä. Päämääränä oli siten laskentamenetelmiin liittyvän tiedon 
kartuttaminen.  

4.4.2 Onnettomuustiheydet  

Edellä luvussa  3.3  kuvatulla tavalla luokitelluille homogeenisille tieosuuksille 
lasketut onnettomuustiheydet (hvj.onn./tiekm) esitetään taulukoissa  9  ja  lo. 
Koko  aineistosta lasketut taajamaluokittaiset onnettomuustiheydet poikkea-
vat jossain määrin toisistaan. Suurin onnettomuustiheys  (0,21) on  taajama- 
luokassa  4  "Suurempaa taajamaa lähestyvät päätiet taajaman reuna- 
alueella", vastaavasti pienin onnettomuustiheys  (0,09) on taajamaluokassa 2 
"Päätie  kulkee tilastollisen taajaman reunalla". 

Taulukko  9. Koko  tutkimusaineiston  onnettomuustiheydet taajamaluokan, va/als-
tuksen  ja  kevyen liikenteen  järjestelyiden  mukaan luokiteltuna  
(hvj. onn./tiekm).  

Taajama. Ei valaistusta  On  valaistus  Koko  
luokka Ei jkpp  On  jkpp  Ei jkpp  On  jkpp  aineisto 

Luokka  1 0,06 0,00 0,20 0,21 0,14  
Luokka  2 0,05 0,00 0,12 0,19 0,09  
Luokka  3 0,12 0,00 0,18 0.28 0,17  
Luokka  4 0,07 0.00 0.24 0,30 0.21  
Luokka  5 0,06 0.00 0,22 0,25 0,14  
Luokatl -5 0,07 0,00 0,19 0,26 0,15  
Keskim.  0,07 0,21 0,15  
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Valaistujen tieosuuksien onnettomuustiheys  (0,21) on  suurempi kuin  va-
laisemattomien tieosuuksien  (0,07).  Vastaavasti valaisemattomien  ja  ilman 
kevyen liikenteen järjestelyitä olevien tieosuuksien onnettomuustiheydet ovat 
pienempiä kuin valaistujen  ja  kevyen liikenteen järjestelyin varustettujen  tie- 
osuuksien. Vastaava ilmiö tuli esiin myös tutkimuksen ensimmäisessä osas-
sa laskettaessa onnettomuusasteita autoliikenteen suoritteeseen suhteutta

-en. Valaisemattomien,  kevyen liikenteen väylillä varustettujen tieosuuksien 
yhteispituus  on vain 14,4 km,  mistä syystä niiden onnettomuustiheyksistä ei 
voi tehdä johtopäätöksiä. 

Taulukossa  10  onnettomuustiheydet  esitetään luokiteltuna edellä mainittujen 
tekijöiden lisäksi nopeusrajoituksen suhteen. Suurin onnettomuustiheys  on 
70 km/h nopeusrajoitusalueella tieosuuksilta,  joilla  on  valaistus  ja  kevyen lii-
kenteen järjestelyt  (0,81).  Tällaisia tieosuuksia  on  aineistossa  vain 4,9 km  ja 

 ainoastaan taajamaluokassa  4, tieosuuksilla on  tapahtunut  4  onnettomuutta. 
Toiseksi suurin onnettomuustiheys  on valaistuilla tieosuuksilla,  joiden nope-
usrajoitus  on 60 km/h,  mutta ei kevyen liikenteen järjestelyitä  (0,32).  Tämän 
tyyppisen tieosuuden onnettomuustiheyttä nostaa voimakkaasti taajamaluo

-kan  4  suuri onnettomuustiheys, joka ainoana taajamatyyppinä  on  taajama- 
luokkien keskimääräisen onnettomuustiheyden yläpuolella  (0,64).  

Taulukko  10.  Tutkimusaineiston onnettomuu.stiheydet (hvj. onn./tiekm) taajama-luokan. nopeusrajoituksen, 
valaistuksen  ja  kevyen liikenteen järjestelyiden mukaan luokiteltuna. 

50km/h 60km/h 70km/h 80km/h  100 km/h  YHT.  
valot __________valot valot ____________valot valot 

ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  
JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP JK°P JKPP JKPP  
ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  _______ 

LUOKKA1 - -  0.00  -  0,25 0,24  - - - -  0.05 0.00 0,19 0.21 0,07 0.00 0,15 0,00 0,14  
LUOKKA2 -  0,00  .  0,00  -  0.25 0.20  - . - -  0,00 0,00 0,12 0,23 0,07  -  0,08 0,00 0,09  
LUOKKA3 -0.230.32-  - - -  0,18 0.00 0,24 T  1Q.2SL  0.05 0,18 0.17  
LUOKKA4 - -  0,00  -  0,00  -  0,64 0,00  - -  0,00 0,81 0.09 0.00 0.25 0,28 0,06  -  0,00 0,00 0.21  
LUOKKA5  0,00  - 

- 

- -  0,46 0,00 0.18 0.00  - -  0.52  -  0,03 0,00 0,27 0,28 0,06  -  0,06  -  0,14  
_______  0.00  -  0.00  -  0.15 0,00 0,32 0,18  - -  0,18 0,81 0.06 0,00 0.21 0,27 0,08 0,00 0.07 0,13 0.15  

Tarkasteltaessa taulukkoa  10  taajamaluokittain  havaitaan, että suurin  on-
nettomuustiheys on  luokassa  4 70 km/h nopeusrajoitusalueen tieosuuksilla, 

 joilla  on  valaistus  ja  kevyen liikenteen järjestelyt. Toiseksi suurin onnetto-
muustiheys  on  niin ikään taajamaluokassa  4 60 km/h nopeusrajoitusalueen 
tieosuuksilla,  joilla  on  valaistus, mutta ei kevyen liikenteen järjestelyitä. Täl-
laisia ovat usein esim. risteysalueet, mutta tässä taajamaluokassa valaistus 
ilman kevyen liikenteen väylää  on  yleistä myös taajamaa lähestyttäessä. 

Suuren onnettomuustiheyden suurehkojen taajamien lähestymisteillä (taa-
jamaluokka  4) 60 km/h nopeusrajoitusalueen tieosuuksilla,  joilla ei ole kevy-
en liikenteen järjestelyitä voi ajatella johtuvan esimerkiksi liian aikaisin päät-
tyvistä kevyen liikenteen väylistä.  On  mandollista, että väylät eivät ulotu ti-
lastollisissa taajamissa riittävän etäälle varsinaisesta keskustaajamasta.  Tien 

 valaistus  ja keskustaajaman  läheisyys houkuttelevat kevyttä liikennettä tielle, 
joka ei kuitenkaan ole riittävän turvallinen. Ajoympäristö voi autoilijan näkö-
kulmasta olla sellainen, että  hän  mieltää kevyen liikenteen erotetuksi mootto-
riajoneuvoliikenteestä vaikka todellisuudessa näin ei ole. 

Koska edellä esitetyissä onnettomuustiheyksissä ei ole kyetty ottamaan mil-
lään tavoin huomioon kevyen liikenteen määriä, niitä voidaan käyttää aino-
astaan haluttaessa paikantaa kohteita, joissa sattuu paljon kevyen liikenteen 
onnettomuuksia. Niiden avulla ei voi tehdä johtopäätöksiä kevyen liikenteen 
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järjestelyiden turvallisuusvaikutuksista.  Jo  aiemmin  on  todettu maankäytön 
vaikuttavan kevyen liikenteen määrään. Erityisesti koulujen lukumäärän tien 
varrella todettiin olevan yhteydessä kevyen liikenteen  laskentojen  avulla  sel

-vitettyihin  kevyen liikenteen  keskivuorokausilii kennemääriin.  Edellä  on  myös 
esitetty laskennallinen malli tietyn alueen kevyen liikenteen  matkojen  mää-
rän arvioimiseksi,  jota  jatkossa erilaisten  laskentamenetelmien  antamien tu-
losten vertailun mandollistamiseksi sovelletaan myös  riskilukutarkasteluun.  

4.4.3  Laskennalliset matkaluvut riskistönä 

Erilaisen maankäytön vaikutusta  onnettomuustiheyksiin  pyrittiin edellä kap-
paleessa  4  vähentämään poimimalla  parivertailuun tieosuuksia,  joiden 

 maankäyttö  poikkesi toisistaan mandollisimman vähän.  Jo  parivertailun  teo-
reettisissa  pohdinnoissa todethin,  että tarkastelutapa ei kokonaan kykene 
poistamaan kevyen liikenteen  laskentatietojen  puutteesta  ja  varsinkin kevy-
en liikenteen  järjestelyiden  mandollisesti  lisäämästä  liikenteen määrästä ai-
heutuvia ongelmia. 

Seuraavassa tarkastellaan  maankäyttötietojen  ja  kevyen liikenteen palvelu-
tason perusteella  laskettujen  kevyen liikenteen  matkalukujen  käyttöä  riskis- 
tänä. Kevyen liikenteen henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien 
määrät  suhteutettiin  alueiden  maankäyttötietojen  perusteella  laskettuihin  ke-
vyen liikenteen  matkalukuihin.  Laskennallisten kevyen liikenteen  matkojen 

 käyttö  riskistönä  ottaa huomioon kevyen liikenteen järjestelyistä  ja  tievalais-
tuksesta  johtuvan kevyen liikenteen  matkojen  määrän kasvun. 

Tarkastelu  on  esimerkinomainen  ja  tarkoitettu lähinnä erilaisten menetelmien 
antamien tulosten vertailuun, koska täyttä varmuutta  järjestelyiden  kevyen 
liikenteen määrää lisäävästä vaikutuksesta  ja  vaikutuksen  suuruusluokasta 

 ei ole. Ilman kevyen liikenteen  järjestelyitä  olevien  tieosuuksien  kevyen lii-
kenteen  matkojen  ylärajana  käytettiin kappaleessa aiemmin tehtyjen ha-
vaintojen perusteella  100  matkaa/vrk.  Näin saadut uudet  riskiluvut  esitetään 
taulukoissa  ilja  12.  

Taulukko  11.  Tutkimusaineiston onnettomuusmäärät suhteutettuna laskennallisiin 
kevyen liikenteen  matkojen  määriin taajamaluokan, valaistuksen  ja 

 kevyen liikenteen järjestelyiden mukaan luokitelt una, (hvj. onn./1  Q6  

matkaa). 

Taajama- Ei valaistusta  On  valaistus  Koko  
luokka .. 

Ei jkpp  
. 

On  jkpp  
.. 

Ei jkpp  
.  

On  jkpp 
aineisto 

____________ 

Luokka  1 0,35 0,00 0,80 0,17 0,43  

Luokka  2 0,31 0,00 0,53 0,26 0,37  

Luokka  3 1,00 0,00 1,04 0,56 0,80  

Luokka4  0,41 0,00 1,15 0,16 0,40  

Luokka  5 0,37 0,00 1,09 0,26 0,59  

Luokatl -5 0,46 0,00 0,90 0,23 0,47  

Keskim.  0,46 0,48 0,47  
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Esi merkkilaskelman  mukaan valaistujen tieosuuksien onnettomuusriski  on 
 samaa suuruusluokkaa kuin valaisemattomien tieosuuksien. Tiepituuksiin 

suhteutettuihin onnettomuustiheyksiin verrattuna ero valaistujen  ja valaise-
mattomien tieosuuksien  välillä pieneni selvästi. Myös kevyen liikenteen väy -
lm  varustettujen tieosuuksien turvallisuus parani verrattuna tieosuuksiin, joilla 
kevyen liikenteen väyliä ei ole.  Sen  sijaan valaistujen, mutta ilman kevyen 
liikenteen väyliä olevien tieosuuksien turvallisuus näyttää tässä tarkastelus-
sa muun tyyppisiin tieosuuksiin verrattuna selvästi huonommalta kuin  on-
nettomuustiheyksien  perusteella näytti. 

Taulukossa  12  onnettomuusriskit esitetään luokiteltuna edellä mainittujen 
tekijöiden lisäksi nopeusrajoituksen suhteen. Suurin onnettomuusriski  on 60 
km/h nopeusrajoitusalueella tieosuuksilla,  joilla  on  valaistus, mutta ei kevyen 
liikenteen järjestelyitä  (1,14).  Toiseksi suurin onnettomuusriski  on valaistuilla 
tieosuuksilla,  joiden nopeusrajoitus  on 80 km/h,  mutta ei kevyen liikenteen 
järjestelyitä  (0,97). Taajamaluokittaisessa tarkastel ussa nauhamaiset  taaja-
mat (luokka  3)  näyttäisivät olevan kevyen liikenteen kannalta muita turvatto-
mampia (riski  0,80).  

Taulukko  12.  Tutkimusaineiston onnettomuusmäärät suhteutettuna laskennallisiin 
kevyen liikenteen  matkojen  määriin taajamaluokan, 
nopeusrajoituksen,  valaistuksen  ja  kevyen liikenteen järjestelyiden 
mukaan luokiteltuna. (hvj. onn./1  Q6  matkaa).  

50 km/h  60km/h 70km/h 80km/h  100 km/h  YHT.  
valot  valot valot ____________valot valot 

ei  on  
__________ 

ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  
JKPP JKPP JK°P JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP JKPP  
ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  ei  on  _______ 

LUOKKA1 - -  -oil  -  0,31 0.000.800.18 0.41 0,00 0.86 0,00 0,43  
LUOKKA2 -  -0.00-0.00-1.050.36--  - -  0,00 0.000.460.27 0,45 0,46 0,00 0,37  
LUOKI<A3 - - . -  100 023  - -  1,13 0,00 1,29 0,84 0,95 0.00 0,39 0,65 0,80  
LUOKKA4 - -  0,00  -  0.00  -  2.04 0,00  -  0,00 0,54 0,48 0,00 1.26 0.15 0,36  -  0,00 0.00 0,40  
LUOKKA5  0.00  - - -  2,01 0,00 0,78 0,00  - -  2,74 0,23 0,00 1.29 0,30 0.35  -  0.31  -  0.59  
_______  0,00  -  0.00  -  0.69 0,00 1,14 0,13  -  0,91 0,54 0,35 0,00 0,97 0,23 0,51 0.00 0,40 0.39 0,47  

Eri laskentamenetelmillä saadaan siis toisistaan poikkeavia tuloksia. Las-
kettaessa kevyen liikenteen onnettomuusriskejä maankäytön  ja  kevyen lii-
kenteen palvelutason perusteella määritettyihin matkalukuihin suhteutta-
maIla kevyen liikenteen järjestelyin varustetut tieosuudet näyttäisivät olevan 
turvallisempia kuin ilman järjestelyitä olevat tieosuudet kaikissa nopeusra-
joituksen  ja  valaistuksen suhteen esitetyissä luokissa. Turvallisuustilanne  on 

 siis kutakuinkin päinvastainen kuin edellä esitettyjen tiepituuteen suhteutet-
tujen onnettomuustiheyksien perusteella. Tätä voidaan pitää viitteenä siitä, 
että onnettomuustiheyksiä tarkasteltaessa valaistujen  ja  kevyen liikenteen 
väylillä varustettujen tienkohtien kevyen liikenteen ongelmat korostuvat liiak-
si, koska ei kyetä riittävällä tarkkuudella ottamaan huomioon maankäytöstä 
johtuvia eroja kevyen liikenteen määrissä eikä kevyen liikenteen järjestelyi

-den  mandollisesti aiheuttamaa lisäystä kevyen liikenteen matkamääriin. 



Maaseudun tilastolliset taajamat  ja  kevyt liikenne  - Turvallisuusanalyysi 	29 
ONNETTOMUUSLOMAKETARKASTELU  

5  ONNETTOMUUSLOMAKETARKASTELU 

 5.1  Onnettomuuksien ryhmittely  

Onnettomuuslomakkeiden  perusteella käytiin läpi yhteensä  161  henkilöva-
hinkoon johtanutta onnettomuutta. Näistä  12  onnettomuutta  (7,5 %)  poistet-
tiin tarkastelusta itsemurhayrityksinä. Lisäksi  15  onnettomuutta  (9,3 %)  jätet-
tiin tarkastelusta pois niiden puutteellisen tapahtumakuvauksen  tai  muuten 
erikoisen luonteen vuoksi. Varsinaisessa tarkastelussa mukana oli yhteensä 

 134  onnettomuutta. 

Kevyen liikenteen väylän olemassa olon  ja  käytön suhteen aineisto jaettiin 
kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä tarkasteltiin kevyen liikenteen 
väylällä  tai  sen jatkeella  tapahtuneita onnettomuuksia  (16 kpl).  Tavoitteena 
oli tarkistaa onko toteutetuissa kevyen liikenteen järjestelyissä puutteita. Toi-
sessa ryhmässä tarkasteltiin onnettomuuksia, jotka olivat tapahtuneet ajora-
dalla kevyen liikenteen väylän olemassa olosta huolimatta  (9 kpl).  Kolman-
nessa ryhmässä käytiin läpi ilman kevyen liikenteen järjestelyitä olevien  tie- 
osuuksien onnettomuudet  (109 kpl). Onnettom  uudet tyypitetti  in  kuuteen 
pääluokkaan:  

1. Osalliset kulkivat päätietä  tai  sen  suuntaista kevyen liikenteen väylää 
samaan suuntaan  

2. Osalliset kulkivat päätietä  tai  sen  suuntaista kevyen liikenteen väylää 
vastakkaisiin suuntiin  

3. Auto  kääntyi liittymästä päätielle  

4. Jalankulkija,  pyöräilijä  tai  mopoilija kääntyi liittymästä päätielle  

5. Auto  ylitti päätietä  

6. Jalankulkija,  pyöräilijä  tai  mopoilija ylitti päätietä 

Luokat  1  ja  2  jakautuivat vielä alaluokkiin  sen  mukaan oliko joku osallisista 
kääntymässä vai ei. Onnettomuudet luokittain esitetään taulukossa  13.  

Taulukko  13.  Onnettomuudet taajamaluokan  ja onnettomuustyypin  mukaan. 

TAAJ. ONNETTOMUUSTYYPPI 

___  1 2 3 4 5 6  
_______ Suor. Käänt. Suor. Käänt. _______ _______ _______ _________  

1 1+2 1+4 1+1 2 1 I 2 6 
2 3 5 1 3 1 1 2 1+4 
3 (1)+4 2+4  ______  1 2+1  ______ ______  12 
4 (1)+5 1+6  ______  2 2 1  ______  1+(4)+21 
5 3 6 1 1 1+1  _______  1 (2)+3  

Lukuohje: 2=onnettomuudet  kevyen liikenteen väylillä  tai  niiden  jatkeilla, 
(2)=onnettomuudet,  kun kevyen liikenteen väylää ei käytetty,  
2=onnettomuudet  ilman kevyen liikenteen väylää olevilla  tieosuuksilla. 
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5.2  Kevyen liikenteen väylällä  tai  sen jatkeella  tapahtuneet on-
nettomuudet 

Tarkasteluun kelpuutetuista  134  onnettomuudesta  16 (11,9 %)  oli sattunut 
kevyen liikenteen väylällä  tai  sen jatkeella.  Taulukossa  14  esitetään kuvauk-
set onnettomuuksista.  14  onnettomuutta tapahtui valoisalla, yksi pimeällä  ja 

 yksi valaistulla tieosuudella. Onnettomuuksista kolme oli tapahtunut muualla 
kuin yleisten/yksityisten teiden  ja  katujen liittymissä.  Alkoholilla  ei ollut 
osuutta onnettomuuksiin. 

Taulukko  14.  Kuvaukset kevyen liikenteen väylä  I/a  tai  sen  jatkeel/a  tapahtuneista 
onnettomuuksista. 

Taajama- Onnettomuus-  Tapahtumakuva  us  
luokka tyyppi  ____________________________________  

I 1  Takaa  tullut  mopoilija törmäsi kahteen  jalankulkijaan  kevyen liikenteen  
_________ _________  väylällä pimeässä.  ____________________  

1 1  Pyöräilijä (mies  69 v.)  kääntyi tien oikeassa reunassa  sijainneelta  pyörä- 
__________  _______________  tieltä vasemmalle (yleinen  tie)  suoraan takaa tulleen auton eteen.  

4 1  Pyöräilijä (nainen,  51 v.)  kääntyi vasemmalle tarkoituksenaan mennä  kevy- 
__________ ________________  en  liikenteen  väylälle  eikä havainnut takaa tullutta autoa.  

3 1  Pyöräilijä (mies  77 v.)  kääntyi päätien oikeasta reunasta vasemmalle  kevy- 
__________ ________________  en  liikenteen  väylälle  eikä havainnut edestä tullutta autoa.  

3 1  Pyöräilijä (poika,  lOv.)  kääntyi vasemmalle tarkoituksenaan mennä kevyen  
_________ _______________  liikenteen  väylälle  eikä havainnut takana tulevaa autoa.  

3 2  Autoilija kääntyi  päätieltä  vasemmalle  ja  törmäsi vastakkaisesta suunnasta  
_________ _______________  kevyen liikenteen väylää  ajaneeseen mopoilijaan.  

4 2  Autoilija kääntyi  päätieltä  vasemmalle  ja  törmäsi vastakkaisesta suunnasta  
-_____________  kevyen liikenteen väylää  ajaneeseen mopoilijaan. ________  

1 2  Kaksi vastakkaisista suunnista tullutta  mopoilijaa  ajoi yhteen kevyen  lii- 
_____ kenteen  väylällä.  

4 2  Autoilija kääntyi  päätieltä  vasemmalle kadulle  ja  törmäsi vastakkaisesta  
_________ _______________  suunnasta kevyen liikenteen väylää  ajaneeseen pyöräilijään.  

3 3  Autoilija oli lähestynyt  päätietä,  saman  aikaisesti  vasemmalta tuli kevyen 
liikenteen väylää mopoilija. Korkea  pensasaita  esti näkyvyyden. Varsinaista  

__________ ________________ törmäystä  ei tapahtunut, jarruttanut mopoilija kaatui.  
4 3  Autoilija tuli päätielle (ei kerrota  aikoiko  ylittää vai kääntyä) eikä havainnut  

__________ ________________ pensaikon  vuoksi kevyen liikenteen väylää tullutta  polkupyöräilijää.  
3 3  Henkilöauto tuli yleistä tietä päätielle, pyörätietä vasemmalta  tullut  mopoilija  

__________ _________________  (poika) törmäsi auton kylkeen.  
4 3  Henkiloauto  tuli  Tielaitoksen pihasta paatietle pyoratieta  vasemmalta  tullut  

_________ _______________  mopoilija (poika) törmäsi auton kylkeen.  
5 3  Autoilija tuli baarin  phasta paatielleja pyorailija jormasi  auton kylkeen  
4 6  Mies/poika  (ikä ei tiedossa), ylitti  päätietä  jalkaisin kevyen liikenteen väylää  

__________ ________________  käyttäen eikä havainnut autoa.  
2 6  Kevyen liikenteen väylää käyttänyt polkupyöräilijä (tyttö  11 v.)  ylitti  päätietä 

_________ _______________  eikä havainnut lähestyvää autoa. 

Muualla kuin  yleisten/yksityisten  teiden  ja  katujen liittymissä tapahtuneet onnettomuudet  on  rasteroitu.  

Yleisin onnettomuustyyppi  (5  onnettomuutta) oli kevyen liikenteen käyttäjän 
 (3 mopoilijaa, 2 polkupyöräilijää)  ja  auton törmäys auton ylittäessä ennen 

päätietä sijaitsevaa kevyen liikenteen väylää (tarkoituksena joko ylittää  pää- 
tie tai  kääntyä päätielle). 

Toiseksi yleisin onnettomuustyyppi  (4  onnettomuutta) oli kevyen liikenteen 
kulkijan  (4  pyöräilijää) kääntyminen vasemmalle väylän alkaessa  tai  päätty- 
essä. Näistä kolmessa kääntyminen tapahtui kevyen liikenteen väylälle 
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mentäessä  ja  yhdessä väylältä poistuttaessa. Yhdessä onnettomuuksista 
törmäys sattui vastakkaisesta suunnasta tulleen auton kanssa  ja  kolmessa 
samasta suunnasta tulleen auton kanssa. 

Kolmanneksi yleisin onnettomuustyyppi  (3  onnettomuutta) oli kevyen liiken-
teen käyttäjän  ja  auton törmäys auton kääntyessä päätieltä vasemmalle ha-
vaitsematta kevyen liikenteen väylää pitkin vastaan tulevaa kevyen liiken-
teen käyttäjää  (2 mopoilijaa, 1  polkupyöräilijä). 

Kandessa onnettomuudessa kevyen liikenteen käyttäjä  (1 jalankulkija, 
1  pyöräilijä) oli ylittämässä päätietä eikä havainnut autoa. Yhdessä onnetto-
muudessa mopoilija ajoi takaa päin kanden jalankulkijan päälle. Lisäksi yh-
dessä onnettomuudessa kaksi vastakkaisista suunnista tullutta mopoilijaa 
törmäsi toisiinsa kevyen liikenteen väylällä. 

Kevyen liikenteen väylällä  tai  sen jatkeella  tapahtuneista onnettomuuksista 
kolme sattui taajamaluokassa  1,  yksi taajamaluokassa kaksi, viisi taajama- 
luokassa  3,  kuusi taajamaluokassa  4  ja  yksi taajamaluokassa  5.  Onnetto-
muuksien vähäisestä määrästä johtuen ei ollut mandollista tehdä johtopää-
töksiä taajamaluokan vaikutuksesta onnettomuuksiin. 

Onnettomuuslomaketarkastelun  perusteella tähän ryhmään kuuluvien on-
nettomuuksien määrää olisi tienpidon keinoin mandollista vähentää päätien 
suuntaisen kevyen liikenteen  ja sivutieltä  tulevan autoliikenteen risteysjär-
jestelyitä kehittämällä. Kysymykseen tulevat esim. rakenteelliset keinot, joilla 
taataan autojen  ja  kevyen liikenteen  tulo  risteykseen riittävän alhaisella no-
peudella. Autoliikenteen osalta nopeuksia tulisi hidastaa myös päätieltä 
kääntyviltä  ja  päätielle kääntyviltä autoilijoilta esim. liian väljien liittymien uu-
delleen mitoituksella. 

Päätien nopeusrajoitusten alentamista liittymissä, joissa kääntyvä autolii-
kenne  ja  kevyt liikenne risteää tulisi myös harkita. Kevyen liikenteen väylien 
alkamis-/päättymiskohtien turvallisuutta voidaan parantaa esim. nykyistä 
alemmilla nopeusrajoituksilla, myös rakenteellisia keinoja tulisi kehittää. 
Kunnossapidossa tulee kiinnittää huomiota kasvillisuudesta aiheutuvien  nä-
kemäesteiden  poistamiseen.  

5.3  Kevyen liikenteen väylän käyttämättä jättämisen vuoksi ajo- 
radalla sattuneet onnettomuudet 

Yhdeksässä onnettomuudessa  (6,7 %)  kevyen liikenteen kulkija ei ollut 
käyttänyt kevyen liikenteen väylää vaikka sellainen olisi ollut olemassa. 
Täyttä varmuutta kevyen liikenteen väylän olemassa olosta ei lomakkeiden 
perusteella ole mandollista saada, koska niihin merkitään  vain  onnettomuu-
den tapahtumispaikka eikä välttämättä erikseen kevyen liikenteen väylän 
olemassa oloa. Taulukossa  15  esitetään lyhyet kuvaukset onnettomuuksista. 

Kaikki onnettomuudet olivat tapahtuneet  80 km/h nopeusrajoitusalueella. 
 Neljä onnettomuutta tapahtui valoisan aikana, yksi hämärän aikaan, kaksi 

pimeällä  ja  yksi valaistulla tieosuudella. Viisi onnettomuutta kandeksasta oli 
tapahtunut taajamaluokassa  4  "Suurempaa taajamaa lähestyvät päätiet 
taajaman reuna-alueella". Niin ikään viisi onnettomuutta oli sattunut muualla 
kuin yleisten/yksityisten teiden  ja  katujen liittymissä. 
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Taulukko  15.  Kuvaukset kevyen liikenteen väylän käyttämättä jättämisestä a/lieu-
tuneista onnettomuuksista. 

Taajama- Onneftomuus- Tapahtumakuvaus  
luokka tyyppi ______________________________________________________  

3 1  Pyöräilijä  (55 v.)  ajoi tien pientareella vaikka olisi ollut kevyen 
lukenteen vayla Pientareelia  oh  paaUysleessa teravareunainen 
halkeama  joka aiheutti kaatumisen ohittaneen rekan peravaunun 
afle,  

4 1 Tien  piennarta  kulkenut humalainen jalankulkija horjahti auton eteen 
______ _____  (pimeässä). ______________________________________  

5 6  Pieni poika  (6 v.)  oli yllättäen rynnännyt pientareelta tielle.  

5 6  Lapsi  (13 v.)  oli kävellen ylittänyt päätietä  bussin  editsejajäi  bussin  
takaa tulleen kuorma-auton  alle.  Alikulku oli risteyksen toisella 

__________ _______  puolella.  

4 6  -  Poika  (8 v.)  ylitti kävellen tietä vaikka oli alikulkukäytävän kohdalla.  

4 6  Yön naapurissa ryypiskellyt mies  (63 v.)  ylitti päätietä kotiin 
__________ _______________  palatessaan  ja  jäi henkilöauton  alle.  

4 6  Tyttö  (13 v.)  ylitti kävellen tietä vaikka olisi ollut alikulku, pimeässä.  

4 6  Koulupoika  (13 v.)  ylitti koulusta tullessaan kävellen päätietä 
-________ _______________  mennäkseen bussipysäkille, eikä käyttänyt alikulkua.  

4  Humalainen jalankulkija ei kayttanyt kevyen liikenteen vaylaa tuli 
yllattaen  auton eteen (pimeassa) 	 _____ 

Muualla kuin yleisten/yksityisten teiden  ja  katujen liittymissä tapahtuneet onnettomuudet  on  rasteroitu  

Yleisin onnettomuustyyppi oli jalankulkijan tien ylitys alikulkumandollisuuden 
olemassaolosta huolimatta (neljä onnettomuutta). Kandessa onnettomuu-
dessa tien piennarta kulkenut humalainen horjahti takaa tulleen auton eteen, 
yhdessä humalainen ylitti tietä kotinsa kohdalla, yhdessä pyöräilijä ajoi tien 
pientareella  ja  kaatui päällysteessä  ollen halkeaman  vuoksi takaa tulleen 
rekka-auton perävaunun  alle ja  yhdessä pikkulapsi ryntäsi yllättäen tielle. 
Tyypillistä onnettomuuksille oli suuri  lasten  osuus (neljä kouluikäistä, yksi 

 alle kouluikäinen) ja  alikulkumandollisuuden  käyttämättä jättäminen. 

Onnettomuuksia  on  mandollista vähentää harkitsemalla suunnitteluvaihees-
sa alikulkujen sijainti huolellisesti kevyen liikenteen käyttäjien kannalta edul-
liseksi. Erityisesti bussipysäkkien sijoittaminen alikulkujen yhteyteen näyttäisi 
tämän aineiston valossa olevan tärkeää. Bussipysäkit tulisi suunnitella siten, 
että tien ylitys  bussin etupuolelta  estetään  tai  tien ylitys ennen  bussin  pois-
tumista estetään kokonaan. Lisäksi tien ylittämistä tulisi pyrkiä alikulkujen 
kohdalla vaikeuttamaan esimerkiksi tien keskialueelle tehtävillä istutuksilla  ja 
aidoilla. 



Maaseudun tilastolliset taajamat  ja  kevyt liikenne  - Turvallisuusanalyysi 	33  
ONNETTOMUUSLOMAKETARKASTELU  

5.4  Tieosuudet  ilman kevyen liikenteen väylää  

5.4.1  Onnettomuuden osalliset kulkivat samaan suuntaan 

Päätietä  samaan suuntaan kuljettaessa oli sattunut yhteensä  42  onnetto-
muutta  (31,3  %).  Näistä  17  onnettomuudessa kukaan osallisista ei ollut 
kääntymässä.  25  onnettomuudessa kevyen liikenteen käyttäjä oli käänty-
mässä  päätieltä;  23  tapauksessa vasemmalle,  1  tapauksessa oikealle (vas-
taan tulevien kaistalta takaisin omalle kaistalleen)  ja  1  tapauksessa vas-
taantulijoiden kaistalta oikealle yleisen tien liittymässä. Samaan suuntaan 
kuljettaessa kevyen liikenteen käyttäjän kääntyminen vasemmalle oli selke-
ästi yleisin  onnettomuustyyppi,  yhtään onnettomuutta ei ollut sattunut autoi-
lijan kääntyessä  päätieltä.  

Samaan suuntaan, kukaan ei ollut kääntymässä  

Onnettomuustyyppiin  lukeutui yhteensä  17  onnettomuutta  (12,7  %).  Kaikki 
onnettomuudet olivat sattuneet muualla kuin  yleisten/yksityisten  teiden  ja 

 katujen liittymissä. Lyhyet kuvaukset onnettomuuksista esitetään taulukossa 
 16.  

Taulukko  16.  Kuvaukset samaan suuntaan kuljettaessa tapahtuneista onnettomuuksista, kun 
kukaan osallisista ei ollut kääntymässä. 

Taajama- Nopeus- Tapahtumakuvaus  
luokka rajoitus  ____________________________________________________________________  

1 80  Autoilija ei pimeässä havainnut  pientareella  kulkevaa  jalankulkijaa,  koska ajoi  
___________ ___________ vastaantulevan  liikenteen vuoksi  lähivaloilla.  

1 80  Humalainen pyöräilijä (mies,  34 v.)  horjahti takaa  tullen  auton eteen (pimeässä).  
2 100  Pyöräilijä (mies,  64 v.)  ajoi  ensin  vastaantulevien  kaistalle, palasi sieltä  omalleen 

___________ ___________  ja  törmäsi autoon, joka tosin oli  jo  ehtinyt pysähtyä  pientareelle.  
2 100  Pyöräilijä kaatui  rekan  ohittaessa ilmavirran vaikutuksesta  ja  takaa  tullut  

___________ __________  pyöräilijä ajoi hänen päälleen.  
2 100  Mopoilija (mies,  28 v.)  jäi takaa tulleen auton  alle  (pimeässä).  
3 80  Jalankulkija  (17  v.)jäi  vastaantulijoiden vuoksi  lähivaloilla  ajaneen auton  alle  

___________ __________  (pimeässä).  
3 80  Humalainen pyöräilijä (mies  46 v.)  ajautui keskelle kaistaa takaa tulleen auton  

___________ ___________  alle  (pimeässä).  
3 100  Humalainen pyöräilijä (mies  68 v.)  ajautui keskelle kaistaa takaa tulleen auton  

___________ ___________  alle  (pimeässä).  
3 80  Humalainen (mies.  49 v.)  ajautui samaan suuntaan ajaneen auton eteen  

___________ __________  (pimeässä).  
4 80  Humalainen  jalankulkija  (52 v.)  tuli yllättäen autoilijan eteen.  
4 80  Humalainen  jalankulkija  (mies  49 v.)  oli ilmeisesti  liftaamassa  keskellä tietä,  

___________ ___________  jostain syystä autoilija ei voinut väistää  törmäystä  (tie  valaistu).  
4 80  Humalainen  jalankulkija  (mies,  55 v.)  jäi auton  alle,  ei tietoa miksi mies oli tiellä.  
4 80  Pyöräilijä (mies,  29 v.)  jäi takaa tulleen auton  alle,  syy ei selviä kuvauksesta.  
4 80  Mopoilija (poika,  16 V.)  kaatui mopolla auton  ohitettua  hänet vastaan tulevan  

___________ __________  liikenteen vuoksi liian läheltä (pimeässä).  
5 80  Jalankulkija (liftari)  jäi auton  alle,  syy ei tiedossa.  
5 80  Autoilija ei pimeässä havainnut  pientareella  kulkevaa  jalankulkijaa,  koska ajoi  

___________ ___________ vastaantulevan  liikenteen vuoksi  lähivaloilla.  
5 80  Mopoilija (mies,  58 v.)  ei havainnut tien reunaan  pysäköityä  pakettiautoa, vaikka  

___________ ___________  keltaiset  kattovilkut  olivat päällä, vaan ajoi  sen  perään.  
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Onnettomuustyypin onnettomuuksille  näyttäisi olevan yhteistä joko  alkoholin 
 vaikutuksen alaisena oleminen  (7  onnettomuudessa)  tai  pimeys  (9  onnetto-

muudessa), usein molemmat  (4  onnettomuudessa). Ainoastaan kolmessa 
tapauksessa 17:sta alkoholi  tai  pimeys ei varmuudella ollut myötävaikutta

-massa  onnettomuuteen. 

Onnettomuuksissa osallisina olleista kevyen liikenteen kulkijoista kolmen-
toista ikätieto oli kirjattu ylös, ikäjakauma esitetään taulukossa  17.  Ikäja-
kauman  perusteella onnettomuustyyppi  on  yleinen keski-ikäisillä kevyen lii-
kenteen käyttäjillä. Osallisista kandelletoista myös sukupuoli oli kirjattu ylös, 
kaikki olivat miehiä. 

Tievalaistuksella  voitaisiin mandollisesti estää ainakin joitakin tähän tyyppiin 
kuuluvista onnettomuuksista. Myös  osa  onnettomuuksista, joissa kevyen lii-
kenteen kulkija oli  alkoholin  vaikutuksen alaisena olisi mandollisesti ollut 
estettävissä,  jos  autoilija olisi havainnut kulkijan ajoissa. Kevyen liikenteen 
väylän olemassa olo olisi mandollisesti myös estänyt osan onnettomuuksis-
ta. Esimerkiksi humalaisten onnettomuudet olisivat kuitenkin saattanee ta-
pahtua kevyen liikenteen väylästä  ja valaistuksesta  huolimatta tietä ylitettä

-essä.  

Taulukko  17.  Ikäjakaumat  samaan suuntaan kuljettaessa tapahtuneiden onnetto-
muuksien kevyen liikenteen osallisista, kun kukaan ei ollut käänty-
mässä. 

IKÄ KEVYEN LIIKENTEEN EDUSTAJA  
jalankulkija  pyöräilijä mopo 

_________ 1km 1km 1km  

7-12  ___________ ____________ _____________  
13-17 1  ___________  1 
18-64 3 5 2  
^65 ___________  1  _____________  

Samaan suuntaan kuljettaessa joku osallisista kääntyi  

Onnettomuustyyppiin  lukeutui yhteensä  25  onnettomuutta  (18,7  %).  Kaksi 
onnettomuuksista sattui hämärän aikaan, loput päivänvalolla. Alkoholi oli 
mukana ainoastaan yhdessä onnettomuudessa.  13  onnettomuutta oli sattu-
nut muualla kuin yleisten/yksityisten teiden  ja  katujen liittymissä. Lyhyet ku-
vaukset onnettomuuksista esitetään taulukossa  18.  
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Taulukko  18.  Kuvaukset samaan suuntaan kuljettaessa tapahtuneista onnettomuuksista, kun 
joku osallisista oli kääntymassa. 

Taajama- Nopeus-  Tapahtumakuvaus 
luokka  ___________________________________________________________  - 

1 80  Pyöräilijä (nainen,  74 v.)  kääntyi yllättäen hautausmaan liittymässä  vasem- 
________ ___________  malle  takaa tulleen auton eteen.  

1 80  Kaksi pyöräilijää ajoi tien oikeaa reunaa,  takimmainen  (poika,  11 v.)  kääntyi  
__________ __________  taakseen katsomatta vasemmalle huomaamatta autoa.  

1 80  Mopoilija (poika,  16 v.)  kääntyi koulun liittymässä vasemmalle havaitsematta  
_________ __________  takaa tullutta autoa.  

1 80  Mopoilija (poika. ikä ei tiedossa) ryhmittyi kääntyäkseen vasemmalle,  auto  
_______ ___________  ajoi takaa päälle.  

2 100  Pyöräilijä (ikä ei tiedossa) kääntyi  päätieltä  vasemmalle eikä havainnut takaa  
_________ ____________  tullutta autoa.  

2 80  Pyöräilijä (mies,  33 v.)  kääntyi vasemmalle  huoltamon  lähettyvillä  ja  jäi takaa  
_______ _______  tulleen auton  alle.  

2 80  Pyöräilijä (mies,  71 v.)  ryhmittyi kääntyäkseen vasemmalle taakseen katso- 
_______  ___________  matta ja  jäi takaa tulleen auton  alle.  ____________________  

2 80  Pyöräilijä (tyttö, ikä ei tiedossa) kääntyi vasemmalle takaa tulleen auton  
_________- ___________  eteen huoltoaseman liittymässä.  

2 80  Mopoilija (ikä ei tiedossa) kääntyi vasemmalle takaa tulleen auton eteen  
3 80  Samaan suuntaan autoilijan kanssa vastaantulijoiden kaistaa ajanut  pyöräl- 

___________ lijä  (mies,  73 v.)  kääntyi omalle kaistalleen suoraan auton eteen.  __________ 
3 100  - Pyorailija  (poika  15 v)  kaantyi  vasemmalle havaitsematta autoa  
3 80  Mopoilija (poika,  16 v.)  teki  u-käännöksen takaa tulleen auton eteen.  
3 80  Mopoilija (poika,  16 v.)  kääntyi vasemmalle takaa tulleen auton eteen.  
4 100  Pyöräilijä (tyttö,  8v.)  kääntyi vasemmalle takaa tulleen auton eteen.  
4 80  Pyöräilijä (ikä ei tiedossa) kääntyi vasemmalle havaitsematta autoa.  
4 80  Kaksi pyöräilijää ajoi  pientareella  vastaan  tulijoiden kaistalla,  toinen (mies,  55 

v.)  kääntyi oikealle yleisen tien liittymässä  ja  jäi takaa tulleen auton  alle  (pyö- 
___________ ___________ räilijä  oli humalassa).  

4 80  Mopoilija (poika,  15 v.)  kääntyi vasemmalle yleisten teiden risteyksessä eikä  
___________ ___________  havainnut takaa tullutta autoa.  

4 80  Mopoilija  (monkeyllä,  siis oletettavasti lapsi) kääntyi vasemmalle takaa  tul- 
__________ ___________ leen  auton eteen.  

4 100  Mopoilija (mies,  64 v.)  kääntyi vasemmalle mennäkseen keräämään pulloja  
_________- ! 	 dsaikaltaekahavainnut ta  kaa  tu  Uutta autoa  

5 100  Pyorailija  (poika  lOv) kaantyi  vasemmalle  eika  havainnut takaa tullutta  au  
_________ ____________  toa,  ei tietoja liittymästä.  

5 100  Pyöräilijä (mies,  37 v.)  kääntyi vasemmalle takaa tulleen auton eteen,  kään- 
__________ __________ tymisen  syy ei tiedossa.  

5 100  Kouluun matkalla ollut pyöräilijä (poika,  9v.)  kääntyi vasemmalle takaa  tul- 

__________ __________ leen  auton eteen, oli  väistänyt  ensin  ohittaneen rekan.  
5 80  Mopoilija (poika,  iSv.)  kääntyi yllättäen tien oikeasta reunasta vasemmalle  

______ ___________  eikä havainnut takanaan tullutta autoa, liittymästä ei tietoja.  
5 100  Mopoilija (mies  67 v.)  kääntyi vasemmalle takaa tulleessa  autojonossa  aja- 

_________  ___________ neen rekan  kylkeen.  
5 80  Pyöräilijä (nainen,  20 v.)  kääntyi  metsätien  liittymässä vasemmalle takaa  

_________ _____ tuDeenmoottoripyöräneteeri. 	___________ 	 -- 

Muualla kuin yleisten/ yksityisten teiden  ja  katujen liittymissä tapahtuneet onnettomuudet  on  rasteroitu 
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Vasemmalle  kääntyjistä  13  oli pyöräilijöitä  ja  10  mopoilijoita.  Oikealle  kään-
tyneistä  kandesta  pyöräilijästä  toinen palasi vastaantulijoiden kaistalta 
omalle kaistalleen  ja  toinen kääntyi vastaantulijoiden kaistalta oikealle ylei-
sen tien liittymässä.  Kääntyneistä  seitsemän kääntyi yleisen tien risteykses-
sä, viisi kääntyi  yksityistien  tai  kadun kohdalla, yksi kääntyi  metsätielle  ja 

 kaksi kääntyi  tonttiliittymässä.  Yhdeksän  kääntyjän  kohdalla kääntymisen 
syy ei käy ilmi kuvauksista. 

Pyöräilijöiden  ja  mopoilijoiden  vasemmalle  kääntymisien  turvallisuutta voisi 
yleisten teiden liittymissä parantaa ohjaamalla heidät ylittämään  päätie  erik-
seen merkitystä kohdasta  kohtisuoraan  eikä  ryhmittymissääntöjen  mukai-
sesti.  

Kääntyneistä  kevyen liikenteen käyttäjistä  19:lIe  löytyi  lomakkeista ikätieto. 
Ikätiedot  esitetään taulukossa  19.  

Taulukko  19. Päätieltä kääntyneiden  kevyen liikenteen käyttäjien ikäjakauma. 

IKÄ KEVYEN LIIKENTEEN EDUSTAJA 

jalankulkija  pyöräilijä mopo 

_________ 1km 1km 1km  

7-12  __________  4  ____________  
13-17  ___________  1 5 
18-64  __________  4 1  

^65 ___________  3 1 

5.4.2  Onnettomuuden osalliset tulivat vastakkaisista suunnista  

Päätietä  vastakkaisiin suuntiin kuljettaessa oli sattunut yhteensä yhdeksän 
onnettomuutta  (6,7  %).  Näistä kolmessa onnettomuudessa  (2,2  %)  kukaan 
osallisista ei ollut kääntymässä vastaavasti kuudessa onnettomuudessa 

 (4,5  %)  kevyen liikenteen käyttäjä oli kääntymässä  päätieltä.  Viidessä tapa-
uksessa kevyen liikenteen käyttäjä oli kääntymässä vasemmalle  ja  yhdessä 
oikealle. Oikealle  kääntyjä pyöräili  vasten muuta liikennettä ts. vastaan tuli- 
joiden  kaistalla  ja  kääntyi oikealle vastaan tulleen auton eteen.  Kääntyjistä 

 viisi oli pyöräilijöitä  ja  yksi mopoilija. 

Vastakkaiset suunnat, kukaan ei ollut kääntymässä  

Onnettomuustyyppiin  lukeutui yhteensä kolme onnettomuutta  (2,2  %).  Lyhy-
et kuvaukset onnettomuuksista esitetään taulukossa  20.  

Taulukko  20.  Kuvaukset vastakkaisiin suuntiin kuljettaessa tapahtuneista onnettomuuksista, 
kun kukaan osallisista ei ollut kääntymässä. 

Taajama- Nopeus- Tapahtumakuvaus  
luokka rajoitus  _____________________________________________________________________  

1 80  Jalankulkija  (mies  43 v.)  käveli pimeässä lumikolan kanssa tien vasenta 
laitaa, kuorma -auto  ei vastaan tulleen liikenteen vuoksi kyennyt väistämään 
vasemmalle kaistalle. Jalankulkija löi päänsä kuorma-auton peiliin  ja  kaatui 

__________ __________  päin kuorma-autoa.  
2 80  Humalainen nainen  (46 v.)  horjahti vastaan tulleen auton  alle.  
5 80  Autojen kohtaamistilanteessa (pimeässä lähivaloilla) humalainen jalankulkija 

___________ ___________  (mies  39 v.)  ilman heijastinta käveli vastaan keskellä ajokaistaa. 
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Kaksi kolmesta jalankulkijasta oli humalassa, näiden osalta ei myöskään 
voida täysin sulkea pois itsemurha-aikomusta. Kevyen liikenteen väylä olisi 
mandollisesti estänyt ainakin osan onnettomuuksista. 

Vastakkaiset suunnat, joku osallisista kääntyi  

Onnettomuustyyppiin  lukeutui yhteensä kuusi onnettomuutta  (4,5 %).  Lyhyet 
kuvaukset onnettomuuksista esitetään taulukossa  21.  

Taulukko  21.  Kuvaukset vastakkaisiin suuntiin kuljettaessa tapahtuneista onnetto-
muuksista, kun joku osallisista oli kääntymässä. 

Taajama- Nopeus-  - 	 Tapahtumakuvaus  
luokka rajoitus  

1 80  yöräilijä  (tyttö,  12 v.)  kääntyi vasemmalle autoilijan eteen.  
1 80  Pyöräilijä (mies,  66 v,)  käantyi autoliikkeen  kohdalla paätieltä vasemmalle vastaan 

_________ _________  tulleen auton eteen.  
2 80  Mopoilija (mies,  71 v.)  teki  u-käännöksen havaitsematta autoa.  
2 80  Pyöräilijä (nainen  18 v.)  kääntyi päätieltä vasemmalle (yksityistie /  katu) vastaan 

__________ __________  tulleen auton eteen.  
2 100  Pyorailija  (mies  57 v  )  ajoi vasten liikennetta tien vasemmassa reunassa josta kaantyi 

_________ _________  yllättäen oikealle vastaan tulleen auton eteen.  
5 80  Mopoilija (poika  15 v.)  kääntyi päätieltä vasemmalle (yksityistie /  katu) vastaan tulleen 

_________ _________ moottoripyöräilijän  eteen. 

Muualla kuin yleisten/yksityisten teiden  ja  katujen liittymissä tapahtuneet onnetiomuudet  on  rasteroitu  

Jokaisessa onnettomuudessa kääntyjänä oli kevyen liikenteen käyttäjä: kak-
si kääntyi yksityistielle  tai  kadulle, yksi kääntyi palvelualan toimipaikan liitty-
mään, yksi kääntyi tien vasemmasta reunasta oikeaan reunaan, yksi teki  u- 
käännöksen  ja  yhden kääntymisen syytä ei oltu kirjattu.  Alkoholilla  ei todettu 
olleen osuutta yhteenkään onnettomuuteen. Pyöräilijöiden  ja mopoilijoiden 

 vasemmalle kääntymisien turvallisuutta voisi yleisten teiden liittymissä pa-
rantaa ohjaamalla heidät ylittämään päätie erikseen merkitystä kohdasta 
kohtisuoraan eikä ryhmittymissääntöjen mukaisesti.  

Auto  kääntyi päätielle  

Onnettomuustyyppiin  kuului neljä onnettomuutta  (3,0 %).  Lyhyet kuvaukset 
onnettomuuksista esitetään taulukossa  22.  

Taulukko  22.  Kuvaukset onnettomuuksista, joissa autoilija oli kääntymässä päätielle. 

Taajama- 
luokka 

Nopeus-  
rajoitus  

Tapahtumakuvaus  

1 80  Autoilija kääntyi oikealle eikä havainnut vasemmalta tullutta pyöräilijää.  
2 80  Autoilija kääntyi oikealle eikä havainnut risteyksen  jo  miltei ohittanutta pyöräilijää.  
3 80  Autoilija kääntyi vasemmalle eikä huomannut vasemmalta tullutta invalidimopoa.  
5 80  Autoilija kääntyi päätielle  ja  törmäsi  sillä  ajaneeseen mopoilijaan.  

Alkoholilla  ei ollut osuutta onnettomuuksiin. Kandessa onnettomuudessa 
autoilija tuli päätielle yleiseltä tieltä, kandessa yksityiseltä tieltä  tai  kadulta. 
Onnettomuuksia  on  mandollista estää suunnittelemalla risteykset niin, että 
ne alentavat tehokkaasti päätielle tulevien autoilijoiden nopeuksia, jolloin jäi-
si enemmän aikaa muun liikenteen havainnointiin. Alhaisten nopeuksien 
myötä myös törmäykset olisivat seurauksiltaan lievem piä. 
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Auto  ylitti  päätietä 

Onnettomuustyyppiin  lukeutui ainoastaan kolme onnettomuutta  (2,2 %). 
Taajamal uokkaan  1  kuuluvassa taajamassa  80 km/h nopeusrajoitusalueella 

 autoilija törmäsi pyöräilijään. Taajamaluokkaan  4  kuuluvassa taajamassa  80 
km/h nopeusrajoitusalueel!a  autoilija ylitti päätietä  ja  törmäsi mopoilijaan. 
Taajamaluokkaan  2  kuuluvassa taajamassa  80 km/h nopeusrajoitusalueella 

 moottoripyöräilijä ylitti päätietä  ja  törmäsi pyöräilijään.  Alkoholilla  ei ollut 
osuutta tapahtuneisiin onnettomuuksiin. 

Onnettomuuksia  on  mandollista estää suunnittelemalla risteykset niin, että 
ne alentavat tehokkaasti päätielle tulevien autoilijoiden nopeuksia, jolloin jäi-
si enemmän aikaa muun liikenteen havainnointiin. 

Kevyen liikenteen käyttäjä kääntyi päätielle  

Onnettomuustyyppiin  lukeutui viisi onnettomuutta  (3,7 %).  Lyhyet kuvaukset 
onnettomuuksista esitetään taulukossa  23.  

Taulukko  23.  Kuvaukset onnettomuuksista, joissa kevyen liikenteen käyttäjä oli 
kääntymässä päätielle. 

Taajama- Nopeus-  Tapahtumakuvaus  
luokka rajoitus  __________________________________________________________  

1 100  Mopoilija (poika  15 v.)  kääntyi kolmion takaa vasemmalle päätielle  
__________ ________  eikä havainnut oikealta tullutta autoa.  

1 80  Mopoilija (poika, ikää ei ollut kirjattu) oli kääntymässä päätielle 
(oikealle) perässä  tullut  samaan suuntaan kääntynyt  auto  kaatoi  

__________ ________ mopoilijan.  
2 100  Mopoilija (mies  84 v.)  tuli  stop  -merkin takaa päätielle, noudattamatta  

__________ ________ väistämisvelvollisuutta.  
2 80  Mopoilija (vanha mies, ikää ei ollut kirjattu) tuli päätielle  

aikomuksenaan  kääntyä vasemmalle eikä havainnut vasemmalta  
__________ ________  tullutta autoa.  

5 80  Mopoilija (nainen  47 v.)  tuli kolmion takaa päätielle tarkoituksena  
_________ ________  kääntyä vasemmalle, törmäsi  päätietä ajaneeseen  autoon. 

Kaikki onnettomuudet olivat sattuneet mopoilijoille. Neljässä onnettomuu-
dessa mopoilija oli  tullut  päätielle yleiselta tieltä  ja  yhdessä yksityistieltä  tai 

 kadulta. Yhtään onnettomuutta ei ollut sattunut tonttiliittymissä. Kolmessa 
onnettomuudessa mopoilija oli kääntymässä vasemmalle  ja  yhdessä oikeal-
le, yhdestä ei kuvauksessa ollut tietoja. Yhdessä onnettomuudessa syynä oli 
autoilijan havaintovirhe, muissa neljässä onnettomuudessa syynä oli mopoi-
lijan havaintovirhe. 

Onnettomuuksia  on  mandollista vähentää suunnittelemalla risteykset niin, 
että päätielle tuleva pyöräilijä  tai  mopoilija joutuu alentamaan nopeuttaan 
riittävästi. 

Kevyen liikenteen käyttäjä ylitti  päätietä 

Onnettomuustyyppiin  kuului  46  onnettomuutta  (34,3 %).  Lyhyet kuvaukset 
onnettomuuksista esitetään taulukossa  24.  
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Taulukko  24.  Kuvaukset onnettomuuksista, joissa kevyen liikenteen käyttäjä oli ylittämässä 
päätietä. 

Taajama- Nopeus- Tapahtumakuvaus  
luokka rajoitus  

1 80  Pyöräilijä (iäkäs nainen, tarkka ikä ei tiedossa) ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä  
-__________ __________  (stop  merkki) eikä havainnut autoa.  

1 80  Pyöräilijä (nainen, ikä ei tiedossa) ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä  (koimlo)  eikä  
__________ __________  havainnut autoa.  

1 80  Mopoilija (ikä  ja  sukupuoli ei käy ilmi) ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä eikä  
__________ __________  havainnut autoa.  

1 80  Jalankulkija  (nainen,  47 v.)  ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä arvellen  ehtivänsä  yli,  
auto  tuuttasi  ja  väisti  vastaan tulevien kaistalle, nainen ei katsonut autoa vaan kuvitteli  

__________ __________  juosten  ehtivansa  tien yli mutta  jai  alle  koska  auto  oli  vaistanyt  vasemmalle kaistalle  
1 80  Jalankulkija  (vanha tarkempi  ika  et  tiedossa) tuli polkua tielle  eika  katsonut kuin toiseen  

_____ _________  suuntaan  tieta ylittaessaan ____________________________________________  
1 80  Jalankulkija  (nainen  81 v)  ylitti  pirneassa paatieta bussipysakin  kohdalta  eika  huomanneet  

_________ _________  autoa.  
2 100  Pyöräilijä (nainen,  74 v.)  ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä (kolmio) eikä havainnut  

__________ __________  autoa.  
2 80  Pyöräilijä (poika,  17 v.)  ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä  (stop  -merkki) eikä  

__________ __________  havainnut autoa.  
2 80  Pyöräilijä (mies,  47 v.)  tuli yleiseltä tieltä päätielle auton eteen, autoilija  väisti  pyöräilijän,  
_____ __________  mutta joutui  luisuun  ja  törmäsi vastakkaisesta suunnasta tulleeseen autoon (pimeässä).  
2 100  Pyöräilijä (ikä  ja  sukupuoli ei selviä) ylitti  päätietä yksityistien /  kadun risteyksessä eikä  

________- __________  havainnut autoa.  
3 80  Potkukelkkailija  (nainen  86 V.)  ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä eikä havainnut  

__________ __________  autoa.  
3 100  Potkukelkkailija  (mies  60 v.)  ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä eikä havainnut autoa.  
3 100  Jalankulkija  (tyttö,  12 v.)  ylitti  päätietä yksityistien/kadun  liittymässä eikä havainnut autoa,  

__________ __________  vaikka katsoi molempiin suuntiin.  
3 80  Pyöräilijä (nainen,  73 v.)  ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä eikä havainnut autoa.  
3 100  Pyöräilijä (poika,  13 v.)  ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä pimeässä eikä havainnut  

_________ _________  autoa.  
3 80  Pyöräilijä (poika,  11 v.)  ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä eikä havainnut autoa.  
3 80  Humalainen pyöräilijä (mies,  56 v.)  ylitti  päätietä yksityistien /  kadun risteyksessä eikä 

havainnut autoa.  
3 80  Humalainen  pyoratlija  (mies  66 v  )  ylitti  paatieta  kaupan  liittymassa etka  havainnut autoa  
3 100  Mopoilija (tyttö,  13 v.)  ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä eikä havainnut autoa.  
3 80  Mopoilija (poika,  16 v.)  ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä eikä havainnut autoa.  
3 80  Humalainen mopoilija (mies,  68 v.)  ylitti  päätietä yksityistien /  kadun risteyksessä eikä 

havainnut autoa.  
3 80  Jatankulkija  (nainen  77v  dementoitunut) ylitti  tieta hamarassa  ajoneuvoilla  ohitustilanne  
4 80  Jalankulkija  (nainen  ika  ei tiedossa) tuli polkua pitkin  paatielle  tarkoituksenaan  ylittaa  tie  

eika  havainnut autoa  
4 80  Jalankulkija  (mies  49 v)  lahti  yllattaen pimeässa ylittamaan tieta kallioteikkauksen  kohdalla  

__________ __________  (syyta  ylitykseen  ei  tiedeta) ______________________________ 	____________  
4 80  Humalainen  jalankulkija  (mies  45 v.)  ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä,  väisti  

ensimmäisenä ajaneen auton, mutta ei havainnut perässä tullutta autoa.  
4 80  Jalankulkija  (nainen,  40 v.)  ylitti  päätietä porrastetussa  yleisten teiden  nelihaaraliittymässä  

eikä havainnut vasemmalta tullutta autoa.  
4 80  Humalainen  jalankulkija  (mies  43 v.)  ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä eikä 

havainnut autoa.  
4 80  Humalainen  jalankulkija  (mies  62 v.)  ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä, eteni  jo  

vastaan tulevien kaistalle, mutta palasi yllättäen takaisin suoraan auton eteen. 

Muualla kuin  yleisten/yksityisten  teiden  ja  katujen liittymissä tapahtuneet onnettomuudet  on  rasteroitu. 
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Taulukko  24  jatko-osa.  Kuvaukset onnettomuuksista, joissa kevyen liikenteen käyttäjä oli ylittämässä 
 pää  tietä. 

Taajama- 
luokka 

Nopeus-  
rajoitus  

Tapahtumakuvaus  

4 100  
_______ 

Jalankulkija  (nainen, ikä ei tiedossa) tuli päätielle hautausmaan liittymästä  ja  jäi tietä  
ylittäessään  auton  alle.____________________________________________________________  

4 80  Jalankulkija (tytto  15 v  )  tuli paatielle polulta  ja  lahti  ylittamaan tieta  havaitsematta autoa  
4 80  Pyöräilijä (nainen,  52 v.)  ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä eikä havainnut autoa.  
4 80  Pyöräilijä (mies,  69 v.)  ylitti  päätietä yksityistien /  kadun risteyksessä eikä havainnut autoa.  
4 

__________ 
80  

__________  
Kaksi pyöräilijää (naista /tyttöä, iät eivät tiedossa) ylitti  päätietä yksityistien /  kadun  
risteyksessä eivätkä havainneet autoa.  

4 100  Pyöräilijä (nainen, eläkeläinen) ylitti  päätietä yksityistien /  kadun risteyksessä eikä 
havainnut autoa.  

JU  Pyoräilija  (poika  9 v.)  ylitti  päätietä  vanhan  tienpohjan_kohdalla  eikä havainnut autoa.  
4  Humalainen  pyöräilija  (nainen.  49 V.)  ylitti  päätietä  polun kohdalla eikä havainnut autoa.  
4 80  Mopoilija (tyttö.  17 v.)  ylitti päätietä yleisten teiden risteyksessä eikä havainnut autoa.  
4 80  Mopoilija (tyttö 	16 v.)  ylitti päätietä yksityistien / kadun risteyksessä eikä havainnut ai.itoa  
4 

4 

80  

80  

Kaksi  jalankulkijaa  ylitti  päätietä  tarkoituksenaan ehtiä bussiln, jälkimmäinen 	mie.  34 v  
jäi auton  alle  (humalassa, pimeässä).  
Liftaamassa  ollut  jalankulkija  äi  auton  alle  (nainen.  ik 	ei  ticdassa  

4 80  Jalankulkija  (mies.  70 v  )  ylitti  päätietä  eikä havainnut  autu  
80  Jalankulkija  (sukupuoli ei tiedossa.  43 V.)  ylitti  päätetä autuiojon välNta.  autoilija ei  uhtinyt 

väistäa.  
4 30  Mopoiiija  (poika.  15 V.)  lähti tien oikeasta reunasta ylittämään  teta taroieuksena r.enna 

sorakuopalle eikà  havainnut autoa  
S 80  Liftari  (mies,  57 v.  i  oi jäanyt  kyydistä  ja  ylittäessaän  tietä  jãi  auton  alle.  
5 

__________ 
80  

__________  
Jalankulkija  (poika,  6 v.)  ylitti päätietä yleisten teiden risteyksessä tarkoituksenaan mennä 
vastakkaisella puolella olevaan kotiinsa eikä havainnut päätietä ajavaa autoa.  

5 100  Mopoilija (poika,  15 v.)  ylitti  päätietä  yleisten teiden risteyksessä eikä havainnut autoa. 

Muualla kuin  yleisten/yksityisten  teiden  ja  katujen liittymissä tapahtuneet onnettomuudet  on  rasteroitu. 

Päätietä ylittäessään  onnettomuuteen joutuneista  21  oli jalankulkijaa, 
 17  pyöräilijää  ja  kandeksan mopoilijaa. Suurin  osa  tapahtuneista onnetto-

muuksista oli tapahtunut päivän valossa,  alkoholilla  oli osuutta tapahtumiin 
 vain  kandeksassa onnettomuudessa  (6 jalankulkijaa, 1  pyöräilijää,  1  mopoi-

lija). Kuusi onnettomuuksista sattui pimeällä.  21  onnettomuutta tapahtui ylei-
sen tien risteyksessä,  10 yksityistien tai  kadun risteyksessä, kaksi polun  ja 

 yksi vanhan tienpohjan kohdalla  ja  yksi kaupan liittymässä.  11  onnettomuu-
dessa tapahtumapaikka ei selvinnyt onnettomuuskuvauksesta. Suurin  osa 

 onnettomuuksista  (21 kpl)  oli tapahtunut taajamaluokassa  4. 
Ikätieto  oli kirjattu 36:lle kevyen liikenteen osalliselle, taulukko  25.  

Taulukko  25. Päätietä ylittaneiden  kevyen liikenteen käyttäjien ikäjakauma. 

IKÄ KEVYEN LIIKENTEEN EDUSTAJA  

jalankulkija  pyöräilijä mopo  
__________ 1km 1km 1km 

________  1  _____________ _____________  

7-12 1 2  _____________  
13-17 1 2 6 
18-64 10 4  ____________ 

^65  4 4 1  
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Onnettomuuksia  on  mandollista vähentää suunnittelemalla risteykset niin, 
että päätietä ylittävä pyöräilijä  tai  mopoilija joutuu hidastamaan nopeuttaan 
riittävästi. Tehokkain keino päätietä ylitettäessä tapahtuneiden onnetto-
muuksien ehkäisemiseksi  on  luonnollisesti alikulkujen rakentaminen.  

5.5  Lomaketarkastelun  yhteenveto 

Yhteenvedossa  tarkastellaan kevyen liikenteen onnettomuuksien jakautu-
mista eri onnettomuustyyppeihin  sen  mukaan onko kevyen liikenteen väylä 
olemassa vai ei sekä  sen  mukaan käytettiinkö kevyen liikenteen väylää, 
taulukko  26.  

Taulukko  26.  Onnettomuuslomakkeiden  perusteella läpi käydyt onnettomuudet  on
-nettomuustyypeittäin  kevyen liikenteen väylän olemassa olon sekä 

käytön mukaan. 

Onnettomuustyyppi JKPP:tä JKPP:th JKPP:tä 
______________________________________  käytettiin ei käytetty ei ollut 
Osalliset kulkivat päätietä  tai  sen  suuntaista  4 2 42  
kevyen liikenteen väylää samaan suuntaan 

Kukaan ei kääntynyt  1 2 17  
Kevyen liikenteen käyttäjä  3  -  25  
kääntyi  .- - - 

Auto_kääntyi ____________ ____________ ____________  
Osalliset kulkivat päätietä  tai  sen  suuntaista  5 -  9  
kevyen liikenteen väylää vastakkaisiin 
suuntiin  1 -  3  

Kukaan ei kääntynyt  1 -  6  
Kevyen liikenteen käyttäjä  3  - -  

kääntyi  
Auto_kääntyi ____________ ____________ ____________  

Auto  kääntyi liittymästä päätielle  5 -  4  
Jalankulkija,  pyöräilijä  tai  mopoilija kääntyi - -  5  
liittymästä päätielle  ____________ ____________ ____________  
Auto  ylitti päätietä - -  3  
Jalankulkija,  pyöräilijä  tai  mopoilija ylitti  2 6 46  
päätietä ___________ ____________ ___________ 
Yht.  16 9* 109  
Yht.  25 109  
*yksi humalainen,  jota  vaikea luokitella  onnettomuustyyppiin.  

Riippumatta kevyen liikenteen väylän olemassa olosta yleisin onnettomuus- 
tyyppi oli kevyen liikenteen käyttäjän päätietä ylittäessään aiheuttama on-
nettomuus. Onnettomuuksista, joissa kevyen liikenteen väylää ei ollut käy-
tettävissä  42,2 %  lukeutui tähän onnettomuustyyppiin  (46  onnettomuutta 

 109:  stä).  Onnettomuuteen joutuneet jakautuivat tasaisesti eri ikäluokkiin, 
osallisista  21  oli jalankulkijoita,  17  pyöräilijöitä  ja  kandeksan mopoilijaa. 
Vastaavasti onnettomuuksista, joissa kevyen liikenteen väylä oli käytettävis-
sä, tietä ylitettäessä oli tapahtunut  32 %  onnettomuuksista  (8  onnettomuutta 
25:stä). Onnettomuuksista kuusi sattui lapsille, yksi humalaiselle  ja  yhden ikä 
ei ollut tiedossa. Onnettomuuksista puolet tapahtui alikulun käyttämättä jät-
tämisen vuoksi. Alikulusta huolimatta tietä ylittäneet olivat kaikki kävellen 
liikkuneita koululaisia. 

Ilman kevyen liikenteen väylää olevilla tieosuuksilla toiseksi yleisin syy on- 
nettomuuteen  (23 %)  oli kevyen liikenteen käyttäjän kääntyminen päätieltä 
vasemmalle, takaa tulleen auton eteen  (25  onnettomuutta 109:stä). Kevyen 
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liikenteen väylällä varustetuilla tieosuuksilla toiseksi yleisin onnettomuus- 
tyyppi oli kevyen liikenteen käyttäjän  ja  auton törmäys auton kääntyessä  hit-
tymästä  päätielle (yhittäessä ennen päätietä sijaitsevaa kevyen liikenteen 
väylää). Tähän onnettomuustyyppiin kuului  20 %  onnettomuuksista  (5  on-
nettomuutta 25:stä). 

Miltei yhtä yleinen onnettomuustyyppi kevyen liikenteen väylällä varustetuilla 
tieosuuksilla oli kevyen liikenteen käyttäjän kääntyminen väylälle  tai  siltä pois 
väylän alkamis-/päättymiskohdassa  (4  onnettomuutta 25:stä). Autoilijan  pää- 
tieltä kääntyessä sattuneet onnettomuudet  (3  onnettomuutta) olivat törmäyk-
siä kevyen liikenteen väylää vastakkaisesta suunnasta tulleisiin kevyen lii-
kenteen käyttäjiin. Kaikki onnettomuudet olivat sattuneet autoilijan kääntyes-
sä vasemmalle. 

Sekä kevyen liikenteen väylällä varustetuilla  (17  onnettomuutta,  68 %)  että 
ilman kevyen liikenteen väylää olevilla  (58  onnettomuutta,  53 %) tieosuuk-
silla  suurin  osa  onnettomuuksista oli tapahtunut yleisen tien  tai  kadun liitty-
missä. Ilman kevyen liikenteen väylää olevien tieosuuksien onnettomuuk-
sista  19 %:ssa (21  onnettomuutta ) tapahtumapaikkaa ei lomakkeiden tieto-
jen perusteella kyetty varmuudella määrittämään. 

Liittymäjärjestelyiden  kehittäminen näyttäisi nousevan päällimmäiseksi ke-
hittämiskohteeksi kevyen liikenteen onnettomuuksia tilastolhisissa taajamissa 
taajamamerkin ulkopuolella vähennettäessä. Kehittämisehdotuksina esite-
tään  mm. 
•  Sekä kevyen liikenteen että päätielle saapuvien autoilijoiden nopeuksia 

tulisi rakenteellisin keinoin laskea päätien suuntaisten kevyen liikenteen 
väylien  ja  yleisten teiden  tai  katujen hiittymissä. 

•  Nopeusrajoitusten alentamista tulisi harkita risteyksissä, joissa päätieltä 
kääntyvä autoilija ylittää päätien suuntaisen kevyen liikenteen väylän. 
Kääntyvän autoilijan nopeutta tulisi hidastaa myös rakenteellisin keinoin. 

•  Päätien suuntaisen kevyen liikenteen väylän  ja  yleisen tien  tai  kadun  hit-
tymissä  tulisi varmistaa riittävät näkyvyydet kunnossapitotoimin. 

• Alikulut  tulisi sijoittaa kevyen liikenteen käyttäjien kannalta edulhisesti. 
Varsinkin jalankulkijoille  on  tärkeää, että bussipysäkit sijoitetaan ahikul-
kujen yhteyteen. 

• Pääteillä  sijaitsevat bussipysäkit tulisi suunnitella siten, että tien ylittämi-
nen  bussin  ollessa pysäkillä  on  mandotonta  tai  ainakin tien ylitys  bussin 
etupuolelta  tulisi estää. 

•  Päätien piennarta kulkevan kevyen liikenteen vasemmalle kääntymiset 
yleisten teiden  ja  katujen risteyksissä tulisi keskittää yhdelle puolelle  ris-
teystä  niin, että tien ylitys tapahtuu kohtisuoraan tien yli. 

Suhteellisen suuri  osa  kevyen liikenteen onnettomuuksista ilman kevyen lii-
kenteen järjestelyitä olevilla tieosuuksilla  jää liittymäjärjestelyiden  ulottumat-
tomiin. Tällaisia ovat etenkin päätietä muualla kuin yleisten teiden, yksityis-
ten teiden  ja  katujen liittymien kohdalla yhitettäessä tapahtuneet onnetto-
muudet sekä vastaavat kevyen liikenteen käyttäjän vasemmalle kääntymisen 
seurauksena aiheutuneet onnettomuudet. Kevyen liikenteen väylien raken-
taminen  tai  kevyen liikenteen, hitaan liikenteen  ja  paikallisen lyhytmatkaisen 
liikenteen yhteisten väylien kehittäminen  ja  käyttöönotto voisivat vähentää 
näiden onnettomuuksien määriä. 
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Aiemmassa tutkimuksessa havaittiin kevyen liikenteen väylien  ja tievalais-
tuksen  olevan yhteydessä suuriin kevyen liikenteen onnettomuuksien  mää- 
rim.  Havaintojen taustalla epäiltiin olevan  mm. maankäytöstä  johtuvia eroa-
vuuksia vertailuryhmien välillä./1/ Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää 
ehdotuksia maaseudun kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi se-
kä tarkistaa onko toteutetuissa kevyen liikenteen järjestelyissä mandollisesti 
puutteita, jotka voisivat olla syynä aiemmin havaittuihin suuriin onnettomuus- 
ja riskilukuihin valaistuilla tieosuuksilla  sekä tieosuuksilla, joilla  on  toteutettu 
kevyen liikenteen järjestelyitä. 

Maankäytöstä  johtuvia eroja kevyen liikenteen määrissä pyrittiin vähentä-
mään muodostamalla tieosuuksista vertailupareja, jotka poikkesivat toisis-
taan lähinnä kevyen liikenteen järjestetyiden suhteen. Panen valintaperus-
teena käytettiin tien varren maankäyttötietoja, tilastollisen taajaman  ja  pää-
tien keskinäistä sijaintia sekä tilastollisen taajaman muotoa. Parivertailussa 
kevyen liikenteen henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määriä 
tieosuuksilla, joilla  on  toteutettu kevyen liikenteen järjestelyitä verrattiin vas-
taaviin onnettomuusmääriin tieosuuksilla, joilla järjestelyitä ei ole toteutettu. 

 Tien  varren maankäyttötietojen  ja liikenneolosuhteiden  osalta vertailuparit 
olivat samankaltaisia. 

Parivertailussa tieosuuksilla,  joilla kevyen liikenteen järjestelyitä  on  toteutettu 
oli tapahtunut vuosina  1993-97 27  henkilövahinkoon johtanutta kevyen lii-
kenteen onnettomuutta. Myös tieosuuksilla, joilla kevyen liikenteen järjeste-
lyitä ei ole toteutettu oli tapahtunut  27  henkilövahinkoon johtanutta kevyen 
liikenteen onnettomuutta. Onnettomuustiheyksillä mitattuna kevyen liiken-
teen järjestelyin varustetut tieosuudet näyttäisivät olevan hivenen turvalli-
sempia kuin tieosuudet ilman kevyen liikenteen järjestelyitä. Ero ei kuiten-
kaan ole tilastollisesti merkitsevä. 

Voidaan olettaa, että kevyen liikenteen järjestelyt jossain määrin lisäävät ke-
vyttä liikennettä. Näin  ollen parivertailun tulos onnettomuusasteella  mitattuna 
olisi kevyen liikenteen järjestelyin varustettujen tieosuuksien kannalta edulli-
nen. Parivertailun perusteella näyttäisi siltä, että kevyen liikenteen järjeste-
lyin varustetut tieosuudet ovat turvallisempia kuin ilman järjestelyitä olevat 
tieosuudet. Järjestelyt ovat kuitenkin lisänneet kevyttä liikennettä siinä mää-
rin, että onnettomuuksien määrät eivät ole vähentyneet samassa suhteessa. 
Ilman tietoja todellisista kevyen liikenteen määristä  ja  väylien rakentamisen 
mandollisesti synnyttämästä kevyestä liikenteestä luotettavien johtopäätös-
ten teko  on  kuitenkin vaikeaa. 

Homogeenisiin tiejaksoihin liitettyjen paikkatietojen  ja  kevyen liikenteen pal-
velutason perusteella arvioitiin kunkin tieosuuden ympärillä  (0,5 km  tien mo-
lemmin puolin) olevan maankäytön synnyttämää kevyen liikenteen  matkojen 

 määrä (generointituotos). Yksityiskohtaisemman tiedon puuttuessa oletettiin 
kaikkien  matkojen  suuntautuvan päätielle, mikä ei luonnollisestikaan pidä 
yhtä todellisuuden kanssa. Kevyen liikenteen  matkojen  määrää kuvaavan 
muuttujan soveltuvuutta riskitarkasteluun testattiin onnettomuusmäärien ti-
lastollisella mallinnuksella  ja  vertaamalla muuttujaa kevyen liikenteen  las-
kentojen  perusteella selvitettyihin kevyen liikenteen keskivuorokausiliiken-
nemääriin. Tämän jälkeen muuttujaa käytettiin taajamaluokittaisessa riskitar-
kastel ussa riskistönä tiepituuden  sijasta. Riskilukutarkastelun tavoitteena oli 
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selvittää, miten  riskil uvut  muuttuvat kevyen liikenteen laskennallisia matkalu-
kuja riskistönä käytettäessä. Päämääränä oli siten laskentamenetelmiin liit-
tyvän tiedon kartuttaminen. Kaikki tarkastel  ut  olivat esimerkinomaisia, koska 
maankäyttötietojen perusteella lasketut matkaluvut ovat arvioita eivätkä pe-
rustu todellisiin laskentoihin. 

Suhteutettaessa  kevyen liikenteen onnettomuudet laskennallisiin matkalu-
kuihin eri luokkien onnettomuusriskit suhteessa toisiinsa muuttuivat onnet-
tomuustiheyksiin verrattuna selvästi. Tehdyn esimerkkilaskelman mukaan 
kevyen liikenteen järjestelyin varustetut tieosuudet olivat kaikissa nopeusra-
joituksen  ja  valaistuksen suhteen esitetyissä luokissa turvallisempia kuin il-
man järjestelyitä olevat tieosuudet. Valaistujen, mutta ilman kevyen liiken-
teen väyliä olevien tieosuuksien turvallisuus  sen  sijaan näytti tässä tarkas-
telussa muun tyyppisiin tieosuuksiin verrattuna selvästi huonommalta. 

Taajamaluokittaisessa  tarkastelussa henkilövahinkoon johtaneiden onnetto-
muuksien määrät jäivät eri luokissa  varsin  pieniksi. Lukumääräisesti eniten 
kevyen liikenteen hvj-onnettomuuksia oli tapahtunut suurempaa taajamaa 
lähestyvillä pääteillä taajamien reuna-alueilla. Varsinkin jalankulkijan onnet-
tomuuksia oli näissä taajamissa runsaasti suhteessa muihin taajamatyyppei

-hin (vrt,  taulukko  3). Suhteutettaessa onnettomuusmäärät laskennallisiin  ke-
vyen liikenteen matkalukuihin onnettomuusriski oli koholla päätien kulkiessa 
nauhamaisessa tilastollisessa taajamassa (vrt, taulukko  11). Parivertailun 

 tulokset viittaavat siihen, että suurta taajamaa lähestyvillä pääteillä taajami-
en reuna-alueilla kevyen liikenteen väylin varustetut tieosuudet ovat turvalli-
sempia kuin ilman kevyen liikenteen väylää olevat tieosuudet. Onnetto-
muuslomaketarkastelun perusteella suurin  osa  em. taajamaluokkien  onnet-
tomuuksista oli tapahtunut päätietä ylitettäessä tieosuuksilla, joilla ei ole ke-
vyen liikenteen järjestelyitä (vrt, taulukko  13). 

Onnettomuuslomaketarkastelun  päätavoitteena oli tarkistaa onko toteute-
tuissa kevyen liikenteen järjestelyissä puutteita, jotka voisivat selittää aiem-
massa tutkimuksessa tehtyjä havaintoja suurten onnettomuusmäärien  ja ris-
kilukujen  yhteyksistä tievalaistuksen  ja  kevyen liikenteen väylän olemassa-
oloon. Tältä osin tärkeimpänä kehittämiskohteena kevyen liikenteen onnet-
tomuuksien vähentämiseksi ehdotetaan liittymäjärjestelyiden kehittämistä. 
Kehittämisehdotuksina tulevat kyseeseen esim. seuraavat toimenpiteet: 

•  Kevyen liikenteen  ja  päätielle saapuvien autoilijoiden nopeuksia tulisi 
pyrkiä laskemaan rakenteellisin keinoin päätien suuntaisen kevyen lii-
kenteen väylän  ja  yleisen tien  tai  kadun liittymissä. 

•  Nopeusrajoitusten alentamista tulisi harkita risteyksissä, joissa päätieltä 
kääntyvä autoilija ylittää päätien suuntaisen kevyen liikenteen väylän. 
Kääntyvän autoilijan nopeutta tulisi hidastaa myös rakenteellisin keinoin. 

•  Päätien suuntaisen kevyen liikenteen väylän  ja  yleisen tien  tai  kadun 
risteyksissä tulisi kunnossapitotoimin varmistaa riittävät näkyvyydet. 

• Alikulut  tulisi sijoittaa kevyen liikenteen käyttäjien kannalta edullisesti. 
Varsinkin jalankulkijoille  on  tärkeää, että bussipysäkit sijoitetaan alikul-
kujen yhteyteen. 

• 	Pääteillä  sijaitsevat bussipysäkit tulisi suunnitella siten, että tien ylittämi- 
nen  bussin  ollessa pysäkillä  on  mandotonta  tai  ainakin tien ylitys  bussin 
etupuolelta  tulisi estää. 
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Päätien piennarta kulkevan kevyen liikenteen vasemmalle kääntymiset 
yleisten teiden  ja  katujen risteyksissä tulisi keskittää yhdelle puolelle  ris-
teystä  niin, että tien ylitys tapahtuu kohtisuoraan tien yli eikä autojen ta-
paan ryhmittymällä. 

Liittymäalueiden liikenneturvallisuustarkastuksilla  riskialttiit tienkohdat  on 
 mandollista löytää ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu. 

Suhteellisen suuri  osa  kevyen liikenteen onnettomuuksista ilman kevyen lii-
kenteen järjestelyitä olevilla tieosuuksilla  jää liittymäjärjestelyiden  ulottumat-
tomiin. Tällaisia ovat etenkin päätietä muualla kuin yleisten teiden, yksityis-
ten teiden  ja  katujen liittymien kohdalla ylitettäessä tapahtuneet onnetto-
muudet sekä vastaavat kevyen liikenteen käyttäjän vasemmalle kääntymisen 
seurauksena aiheutuneet onnettomuudet. Kevyen liikenteen väylien raken-
taminen  tai  kevyen liikenteen, hitaan liikenteen  ja  paikallisen lyhytmatkaisen 
liikenteen yhteisten väylien kehittäminen  ja  käyttöönotto voisivat vähentää 
näiden onnettomuuksien määriä. 

Kevyen liikenteen määrien  ja suoritetietojen  puute vaikeuttaa turvallisuustar-
kasteluja merkittävästi. Laskentoja  on  toteutettu lähinnä väyläsuunnittelun 
tarpeiden tyydyttämiseksi, jotta  on  voitu tiettyjen rajaehtojen toteutuessa pe-
rustella kevyen liikenteen väylän tarvetta. Tässä yhteydessä tulisi kuitenkin 
muistaa, että kevyen liikenteen määrä  ja suoritetiedot  eivät välttämättä kerro 

 koko  totuutta kevyen liikenteen järjestelyiden tarpeesta, koska väylän  ja  va-
laistuksen puuttuminen peittää alleen mandollisen potentiaalisen kevyen lii-
kenteen määrän. Toisin sanoen kevyen liikenteen järjestelyiden puuttumisen 
vuoksi turvattomiksi koetulla alueella kevyttä liikennettä  on  vähemmän kuin 
turvallisissa olosuhteissa muutoin olisi. Kevyen liikenteen järjestelyiden tar-
vetta tulisikin pystyä arvioimaan niin, että myös piilevä tarve nousee esille. 

Liikennemäärä  ja suoritetietoja  tarvittaisiin kevyen liikenteen väylän tarvear-
vioinnin lisäksi myös kevyen liikenteen järjestelyiden turvallisuuden arvioin-
tiin. Liikennelaskentoja tulisikin tehdä myös kevyen liikenteen järjestelyiden 
toteuttamisen jälkeen, mieluiten ennen-jälkeen-tutkimuksina. Tällöin kyettäi

-sun  entistä perusteellisemmin arvioimaan kevyen liikenteen turvallisuuden 
muuttumista erilaisten liikennejärjestelyiden seurauksena. Siten olisi myös 
mandollista selvittää uusien järjestelyiden mandollisesti synnyttämä kevyt 
liikenne  ja  arvioida muutoksia kevyen liikenteen onnettomuuksien määrissä. 

Kevyen liikenteen määriä pelkästään maankäyttötietojen perusteella arvioi-
taessa vaikeutena  on  tietää milloin maankäyttö tukeutuu tarkasteltavaan 
tiejaksoon. Myöskään ei tiedetä mihin maankäytöstä aiheutuva kevyt liiken-
ne suuntautuu, kulkeeko kevyt liikenne päätien suuntaisesti vai  sen  yli. Tältä 
osin nyt käytetty laskentamalli vaatii edelleen tarkentamista  ja  vertailuja to-
dellisten laskentojen tuloksiin. 
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ESIMERKKEJÄ TAAJAMALUOKISTA 

Taajamaluokka  I  
Päätie  halkaisee tilastollisen taajaman keskeisesti" 

Osittain taajamassa 
Kokonaan taajamassa  
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Taajamaluokka  2  
"Päätie  kulkee tilastollisen taajaman reunalla"  
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Taajamaluokka  3  
Päätie  kulkee nauhamaisessa tilastollisessa taajamassa" 

Osittain taajamassa 
Kokonaan taajamassa 
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Taajamaluokka  4  
"Suurta  taajamaa lähestyvat päätiet  taajaman reuna-alueella" 

Osittain taajamassa 
Kokonaan taajamassa 

Asuttu rakennus 
Liikenneverkko 
Taajama-aue 
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Maaseudun tilastolliset taajamat  ja  kevyt liikenne  - Turvallisuusanalyysi  Lute 1 (5/5)  
LI ITTEET 

Taajamaluokka  5  
"Muut (vaikeasti luokiteltavat, eivät mukana  parivertailussa)"  

Osittain taajamassa 
Kokonaan taajamassa 

Asuttu rakennus 
Liikenneverkko 
Taajama-alue  

' 

/ 



PARIVERTAILUN TIEJAKSOJ  EN OMINAISUUSTIEDOT 

TAAJAMALUOKKA  1 Tieosa,  jolla  tiejakso  sijaitsee  
jkpp/ei jkpp  taajama piiri  tie aosa aet  osa  let  kyl  kev.onn.  mä ka  nä460 aslkm työp. palv.työp. tiepit. aluetun. opetustyöp. opetustoimip. 
JKPP  VIMPELI  10 68 22 5036 22 5772 1444 0 2 1 11 226 172 9 736 0851 0 0 
EIJKPP LAPUA  10 19 11 4514 11 6283 7349 0 0 2 9 222 105 13 1084 0780 0 0 

JKPP  SAARIJÄRVI  9 13 134 2578 134 3168 5541 0 9 25 1 168 379 32 590 0929 0 0 
EIJKPP EURA  2 12 108 6422 108 7200 3204 0 9 5 70 176 171 69 778 0153 0 0 

JKPP  II 12 4 410 1424 410 2482 7926 0 7 23 23 253 22 9 1058 0970 6 
El JKPP HINNERJOKI  2 43 8 0 8 860 1433 0 10 7 60 271 99 28 860 0170 4 

JKPP MUIJALA  1 25 22 2470 22 4130 13687 0 8 43 46 702 252 75 1660 1317 0 0 
EIJKPP PYHAJOKI  12 8 423 1618 424 0 3837 0 5 20 62 677 110 42 678 1021 0 0 

JKPP MASKU  2 8 104 2400 104 4700 9779 1 0 0 1 762 571 291 2300 0240 25 1 
EIJKPP LAPUA  10 19 13 0 13 1292 5174 0 1 0 4 769 395 235 1292 0780 8 1 

JKPP LAPUA  10 66 41 725 41 1723 3628 1 2 11 10 817 475 265 998 0780 24 2 
EIJKPP  KIIMINKI  12 20 6 393 6 921 5177 0 7 10 68 806 362 307 528 0986 107 3 

JKPP  LAPINLAHTI  8 5 212 5650 213 0 5136 0 16 9 49 29 36 4 358 0623 0 0 
EIJKPP  PERHO  10 13 120 1450 120 2074 1531 0 7 23 49 45 11 0 624 0822 0 0 

JKPP  LAITILA  2 43 4 1470 4 1865 3055 0 6 21 72 282 18 4 395 0222 0 0 
El JKPP  SIEVI  12 28 14 1700 14 2386 2450 0 1 16 89 222 14 0 686 1034 0 0 

JKPP HEINÄVAARA  8 74 5 6923 5 7279 2472 0 6 12 44 342 27 12 356 1372 0 0 
El JKPP  PETÄJÄ VESI  9 23 225 1352 225 1934 2983 1 9 35 40 345 35 26 545 0924 0 0 

JKPP  LAITILA  2 43 4 1100 4 1470 3597 0 1 4 14 624 121 94 370 0222 68 1 
El JKPP MYNAMAKI  2 8 108 0 108 800 5536 0 6 5 57 649 192 48 800 0246 19 1 

JKPP  PARKANO  4 3 216 1684 216 2454 5822 0 12 22 33 1026 669 410 770 0268 120 5 
EIJKPP  KORPILAHTI  9 9 229 5300 229 6297 7454 1 7 7 11 1005 506 325 997 0911 79 4 
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TAAJAMALUOKKA  1 Tieosa,  jolla tiejakso sijaitsee 
jkpp/ei jkpp  taajama piiri  tie aosa aet  osa  let  kyl  kev.onn.  mä ka  nä460 aslkm työp. palv.työp. tiepit. aluetun. opetustyäp. opetustoimip 

JKPP  KIIMINKI  12 20 5 0 5 2790 7181 0 12 10 49 192 26 20 929 0986 0 0 
EIJKPP NUKARI  1 45 9 1616 10 0 7272 0 10 10 72 199 67 56 976 0078 0 0 

JKPP YPPARI  12 8 421 0 421 785 2724 0 3 12 85 188 47 29 785 1023 7 1 
El JKPP MARINKAINEN  10 8 409 0 409 800 3185 0 6 6 80 197 46 23 800 0793 15 1 

JKPP NISKANPERÄ  14 4 448 3890 448 5842 6270 0 1 1 7 296 24 11 573 1471 9 1 
EIJKPP TEUVA  10 67 8 0 8 550 2132 0 2 20 60 299 25 8 550 0840 0 0 

JKPP LAPUA  10 66 39 1980 39 3160 2741 0 0 0 1 211 30 8 1180 0780 4 1 
EIJKPP ORITLAMPI  3 6 312 2211 312 3016 5514 0 0 0 0 235 34 1 805 1337 0 0 

JKPP KAANAA  2 2 50 0 50 3200 5299 1 4 8 88 245 13 10 1280 1236 0 0 
EIJKPP  KALANTI  2 43 1 6100 1 6650 5343 1 8 11 0 270 10 0 550 0185 0 0 

JKPP  NUMMI  1 1 15 250 15 3129 7515 0 14 23 49 318 179 146 1472 0070 42 2 
EIJKPP  PULKKILA  12 4 350 1100 350 2508 3036 0 1 4 12 360 175 133 1408 1017 31 2 

JKPP TESJOKI  1 7 20 3139 21 0 7616 0 0 0 88 339 94 59 584 1288 10 2 
EIJKPP KURENALUS  12 20 17 1354 17 2878 4090 0 1 3 14 334 95 36 1288 1016 0 0 

JKPP LAPUA  10 66 39 3160 39 4140 2741 0 2 6 22 352 38 5 980 0780 0 0 
EIJKPP  PAAVOLA  12 86 23 0 23 603 2290 0 10 21 38 348 42 15 603 1008 0 0 

JKPP HONKAVAARA  8 73 8 785 8 2897 1562 1 11 21 43 449 81 26 627 1159 0 0 
EIJKPP  KIIMINKI  12 20 5 3330 5 3900 7181 0 7 5 27 493 51 18 570 0986 0 0 

JKPP LAPUA  10 66 39 4140 39 5010 2741 2 0 2 6 458 186 77 870 0780 0 0 
EIJKPP TEUVA  10 67 9 0 9 1200 2424 0 6 9 70 467 142 73 1200 0840 0 0 

JKPP TESJOKI  1 7 20 2587 20 3139 7616 0 0 0 88 492 144 67 552 1288 10 2 
EIJKPP  HAAPAMÄKI  9 23 216 1523 216 2121 2310 0 14 19 59 486 115 84 598 0904 8 1 

JKPP  LAPPI  2 12 105 2400 105 3200 4350 0 10 18 52 517 162 69 800 2152 0 0 
EIJKPP  MYNÄMÄKI  2 8 107 2646 108 0 5536 0 1 0 13 539 164 108 1515 0246 19 1 
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TAAJAMALUOKKA  2 Tieosa,  jolla tiejakso sijaitsee 
jkpp/ei jkpp  taajama piiri  tie aosa aet losa  let  kyl  kev.onn.  mä ka  nä460 aslkm työp. palv.työp. tiepit. aluetun. opetustyöp. opetustoimip. 
JKPP KAINASTO  10 67 11 5910 12 0 1827 0 5 8 94 78 39 5 940 0755 5 1 
EIJKPP PYHÄLTÖ  3 26 7 928 7 1507 1515 0 27 38 14 77 21 8 579 2084 3 1 

JKPP KVEVLAX  10 8 303 6134 303 6909 7509 0 1 1 6 94 121 1 775 0760 0 0 
EIJKPP  PADASJOKI  4 24 11 0 11 1400 3684 0 16 14 30 96 213 14 1400 0421 0 0 

JKPP  VETELI  10 13 112 364 112 1003 2852 0 6 28 52 174 27 19 578 0848 5 
EIJKPP  OULAINEN  12 86 14 3917 15 0 3033 0 10 29 36 176 22 9 729 1002 4 1 

JKPP  KYRÖSKOSKI  4 3 206 372 206 1800 8260 0 12 28 47 263 164 6 730 0178 0 0 
EIJKPP SILTAKYLA  3 7 26 647 27 0 8253 0 0 0 7 282 180 55 1104 0514 0 0 

JKPP  SAARENKYLÄ  14 81 2 2896 2 5925 1972 0 6 31 42 369 33 14 3029 1117 0 0 
El JKPP  KÄLVIÄ  10 28 2 1650 2 2354 2502 0 5 13 83 370 47 4 704 0772 0 0 

JKPP LAUTTAKYLÄ  2 12 114 930 114 1495 5576 0 1 1 13 298 113 91 565 0175 36 1 
EIJKPP HARTOLA  4 4 216 2970 216 3640 4369 1 7 17 69 305 268 89 670 0561 42 2 

JKPP  YLISTARO  10 16 7 879 7 2030 3277 0 1 6 16 398 301 167 1151 0861 43 3 
El JKPP  PIHTIPUDAS  9 4 326 4270 327 0 4067 0 6 31 39 381 379 215 924 0926 56 3 

JKPP  SALLA  14 82 15 7900 15 8885 1336 0 13 31 36 435 29 6 985 1123 0 0 
El JKPP  MADEKOSKI  12 22 3 0 3 2531 5858 0 1 8 32 407 21 7 1855 1151 0 0 

JKPP KUVANSI  3 5 145 3951 145 4806 6707 1 17 3 48 727 58 15 855 1185 0 0 
El JKPP  MÄNTSÄLÄ  1 55 5 3487 6 0 3083 1 1 2 5 723 68 19 1276 0068 0 0 

JKPP LAUTTAKYLA  2 12 114 1815 114 2440 5576 0 4 4 43 990 501 99 625 0175 71 2 
EIJKPP  JUVAN  3 14 1 1571 1 2300 4768 0 11 21 53 1012 392 218 623 0569 51 1 

JKPP  JUVA  3 5 136 1794 136 2512 7030 0 7 14 69 24 7 6 718 0569 0 0  
EI JKPP HUMPPILA  4 2 26 3782 27 0 4803 0 14 1 65 26 6 5 345 0372 0 0 

JKPP  PIHTIPUDAS  9 4 326 2907 326 3449 4067 2 6 31 39 76 9 2 542 0926 0 0  
EI JKPP TAVASTILA  3 15 2 3390 2 3699 5276 0 10 6 54 83 6 1 309 0501 0 0 
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TAAJAMALUOKKA  2 Tieosa,  jolla  tiejakso  sijaitsee  
jkpp/ei jkpp  taajama piiri  tie aosa 	aet 	osa 	let 	kyl 	kevonn,  mä ka  nä460 aslkm 	työp. palv.työp. tiepit. 	aluetun. 	opetustyöp. opetustoimip. 
JKPP  OULAINEN  12 86 14 3617 	14 3917 	3033 0 3 8 10 106 	8 7 300 	1002 4 1 
EIJKPP YLÄMYLLY  8 17 25 2431 	25 2747 	8012 0 0 0 0 81 	21 11 316 	0679 4 1 

JKPP AHONKYLÄ  lo 67 23 0 	23 2350 8034 0 12 21 52 297 	78 30 357 	1163 0 0 
EIJKPP  KAPELLBY  1 6 121 0 	121 933 	6479 0 11 19 53 312 	71 21 933 	0061 0 0 

JKPP AHONKYLÄ  10 67 22 1648 	22 2050 8034 0 9 10 51 411 	58 30 402 	1163 0 0 
EIJKPP  KAPELLBY  1 6 121 933 	121 1383 6479 0 11 19 53 416 	76 26 450 	0061 0 0 

JKPP HAUKIVUORI  3 72 9 2485 	9 2955 	1501 0 12 45 28 520 	281 156 470 	0562 40 2 
EIJKPP UTAJARVI  12 22 13 0 	13 532 	2428 0 0 8 90 487 	266 123 532 	1045 26 

TAAJAMALUOKKA  3 Tieosa,  jolla  tiejakso  sijaitsee  
jkpp/ei jkpp  kunta piiri  tie aosa 	aet losa 	let 	kyl kevonn.  mä ka  nä460 aslkm 	työp. palv.työp. 	tiepit. 	aluetun. opetustyöp. opetustoimip. 
JKPP  VMKSY  4 24 6 	3000 6 	4000 4445 0 7 24 50 61 6 0 1000 	0360 0 0 
EIJKPP  KURIKKA  10 3 233 	1375 234 	0 	1448 0 16 16 49 62 6 0 580 	0770 0 0 

JKPP OKSAVA  12 27 12 	0 12 	706 	2881 1 4 13 88 92 10 1 706 	0950 0 0 
EIJKPP KAULINRANTA  14 21 121 	0 121 	1467 	1137 1 12 21 41 93 9 0 1467 	2106 0 0 

JKPP  KOLARI  14 21 142 	3600 142 	4126 	2791 0 0 0 89 113 50 7 526 	1101 0 0 
EIJKPP  TURTOLA  14 21 126 	654 126 	1565 	1103 0 5 32 9 119 22 4 911 	1108 0 0 

JKPP  KURIKKA  10 3 234 	1295 234 	2256 5562 2 0 1 6 115 25 1 961 	0770 5 
EIJKPP OKSAKOSKI  10 13 119 	3111 119 	4058 	1424 1 2 8 71 116 22 4 947 	2038 4 1 

JKPP  YLITORNIO  14 21 115 	6689 115 	7639 	1379 0 9 23 53 137 19 3 950 	1134 0 0 
EIJKPP  KOLARI  14 21 142 	2896 142 	3600 2791 0 0 0 89 138 64 17 704 	1101 0 0 

JKPP  LAIHIA  10 3 243 	0 243 	1025 2622 0 3 31 71 159 40 13 1025 	0773 6 1 
EIJKPP  KUORTTI  3 5 116 	8936 117 	0 	5693 0 18 8 32 141 55 19 1240 	1306 7 1 

JKPP  KURIKKA  10 3 234 	2256 234 	3177 5562 0 3 14 84 165 21 1 921 	0770 0 0 
EIJKPP  YLITORNIO  14 21 117 	3739 117 	4294 	3803 0 5 15 54 150 21 16 555 	1134 0 0 
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TAAJAMALUOKKA  3 Tieosa,  jolla tiejakso sijaitsee 
jkpp/ei jkpp  kunta piiri  tie aosa aet  osa  let  kyl kev.onn,  mä ka  nä460 aslkm työp. palv.työp. tiepit. aluetun. opetustyöp. opetustoimip. 
JKPP  YLITORNIO  14 21 115 7639 115 9373 2344 0 9 23 53 361 84 25 1734 1134 0 0 
EIJKPP SARKISALMI  3 6 324 200 324 771 2861 0 2 3 5 304 63 48 571 2081 0 0 

JKPP  VALTIMO  8 6 421 4285 422 0 2874 0 10 9 58 400 31 12 551 0698 0 0 
EIJKPP MUUROLA  14 4 447 0 447 3915 4272 1 13 23 46 426 40 28 705 1113 0 0 

JKPP VAAKSY  4 24 6 316 6 1991 4445 1 6 21 45 402 240 158 1675 0360 72 2 
EIJKPP RAUTIONSAARI  14 4 447 0 447 3915 4272 1 13 23 46 426 40 28 2387 2101 13 1 

JKPP  LAIHIA  lo 3 244 3325 244 4077 4583 0 1 2 20 698 79 13 752 0773 0 0 
EIJKPP MAKSNIEMI  14 4 422 3596 422 4454 5680 1 0 2 7 610 20 6 858 1149 0 0 

JKPP RAUTIONSAARI  14 4 447 5643 448 0 4272 0 13 23 46 48 0 0 342 2101 0 0 
EIJKPP  PELKOSENNIEMI  14 5 410 1110 410 1560 1974 0 7 45 32 52 1 0 450 1105 0 0 

JKPP KAINUUNKYLÄ  14 21 114 2516 114 2816 1280 0 3 23 25 69 5 0 300 2070 0 0 
El JKPP  KUKKOLA  14 21 109 0 109 700 2051 0 8 35 42 71 6 2 683 1087 0 0 

JKPP  LAIHIA  10 3 242 6575 243 0 2069 0 11 17 46 78 19 7 344 0773 0 0 
EIJKPP VISUVESI  4 66 11 1900 11 2480 2177 0 2 5 5 81 7 5 580 0432 0 0 

JKPP VAAKSY  4 24 6 1991 6 3000 4445 1 7 24 50 109 48 0 1009 0360 0 0 
EIJKPP  KURIKKA  10 3 232 4435 233 0 3002 0 5 16 67 95 31 3 301 0770 0 0 

JKPP KAINUUNKYLÄ  14 21 114 2816 114 3186 1280 0 3 23 25 117 13 6 370 2070 6 1 
EIJKPP OKSAKOSKI  lo 13 119 0 119 344 1424 0 2 8 71 131 24 8 344 2038 7 1 

JKPP  LAIHIA  lo 3 244 0 244 300 4128 1 3 10 85 164 31 5 300 0773 0 0 
EIJKPP  KALLBY  10 68 36 413 36 1463 2342 0 9 18 55 163 23 2 454 0826 0 0 

JKPP OKSAVA  12 27 11 6474 12 0 2881 1 3 19 95 241 25 10 1469 0950 4 
EIJKPP  KUORTANE  10 66 30 0 30 850 3929 1 2 2 18 247 185 10 850 0769 28 1 

JKPP RAUTIONSAARI  14 4 447 3915 447 5643 4272 0 13 23 46 271 7 1 1728 2101 0 0 
EIJKPP  LUUMÄKI  3 6 211 1400 211 1806 7301 0 0 1 1 255 16 9 406 0506 0 0 

JKPP MUUROLA  14 4 446 2170 446 6806 3753 1 9 21 44 450 233 226 4636 1113 0 0 
EIJKPP  LAIHIA lO  16 1 400 1 939 4793 0 0 0 2 502 142 83 539 0773 0 0 
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TAAJAMALUOKKA  4 Tieosa,  jolla tiejakso sijaitsee 
jkpp/ei jkpp  kunta piiri  tie aosa aet losa  let  kyl kev.onn.  mä ka  nä460 aslkm työp. palv.työp. tiepit. aluetun. opetustyöp. opetustoimip. 
JKPP  KIRKKONUMMI  1 51 9 3312 10 0 10618 0 7 9 79 104 8 8 731 0058 0 0 
EIJKPP  UUSIKAUPUNKI  2 43 1 3800 1 4700 5343 0 8 12 0 102 3 1 900 0141 0 0 

JKPP  UUSIKAUPUNKI  2 43 1 2650 1 3800 5343 0 6 9 0 115 33 13 1150 0141 0 0 
EIJKPP  KARJAA  1 25 14 702 14 1668 8939 0 12 19 71 120 20 7 711 0012 0 0 

JKPP  HÄMEENLINNA  4 10 28 1877 28 2585 5973 0 14 23 39 140 33 29 708 0332 16 1 
El JKPP  EKENÄS  1 25 7 6579 7 7140 3348 0 11 44 35 140 48 23 557 0007 0 0 

JKPP  PORIN  2 11 20 600 20 1200 5030 0 6 12 90 191 8 3 600 0132 0 0 
EIJKPP  TURKU  2 10 3 2857 3 3520 6017 0 8 26 47 180 18 5 663 0127 0 0 

JKPP  PELLO  14 21 130 558 130 1370 1700 0 9 31 47 210 39 6 812 1106 0 0 
EIJKPP  PELLO  14 21 130 1370 130 3005 1700 1 9 31 47 212 50 4 1635 1106 0 0 

JKPP  PORI  2 8 126 3840 126 4760 8249 0 0 1 4 267 22 11 920 0132 0 0 
EIJKPP  RISTIJÄRVI  12 5 311 3310 312 0 1991 0 4 4 25 261 21 2 829 1032 0 0 

JKPP  KEURUU  9 23 218 3366 218 4228 2590 0 15 56 1 279 327 6 862 0903 0 0 
EIJKPP  KARKKILA  1 2 13 2117 13 2620 7239 0 23 21 31 288 331 40 503 0013 0 0 

JKPP  OULU  12 20 4 1700 4 2700 9163 0 5 9 79 306 33 6 980 0939 0 0  
EI JKPP EKENÄS  1 25 7 7140 8 0 3348 0 11 44 35 308 38 1 584 0007 0 0 

JKPP  LIEKSA  8 73 21 0 21 938 3353 0 15 23 47 380 25 9 714 0655 0 0 
EIJKPP  RAUMA  2 12 102 3210 102 3925 5982 0 9 18 30 360 11 0 715 0138 0 0 

JKPP  TORNIO  14 21 103 2640 103 4958 9457 3 1 3 15 394 58 8 2318 1070 0 0 
EIJKPP  TAMPERE  4 9 128 6798 128 7537 9670 0 9 32 61 414 61 24 739 0331 0 0 
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TAAJAMALUOKKA  4 
jkpp/ei jkpp  kunta 
JKPP  LIEKSA 
EIJKPP  RAAHE 

JKPP  NOKIA 
EIJKPP  TAMPERE 

JKPP  KAJAANI 
EI JKPP JYVÄSKYLÄ 

JKPP  NOKIA 
EIJKPP  RAAHE 

JKPP  KIRKKONUMMI 
EIJKPP  TURKU 

JKPP  VARKAUS 
EI JKPP JÄMSÄ 

JKPP  OULU 
EI JKPP YLIVIESKA 

JKPP  OULU 
EIJKPP  RAAHE 

JKPP  TORNIO 
EIJKPP  KEMI 

JKPP  RAAHE 
EIJKPP  RAAHE 

JKPP  JAKOBSTAD 
EIJKPP  TURKU 

JKPP  LIEKSA 
EIJKPP  JYVÄSKYLÄ 

Tieosa,  jolla tiejakso sijaitsee 
piiri  tie aosa aet losa  let  kyl kev.onn.  mä ka  nä460 aslkm työp. palv.työp. tiepit. aluetun. opetustyäp. opetustoimip.  
8 73 18 3522 21 0 4671 0 13 21 70 778 105 56 639 0655 0 0 
12 8 430 0 430 1058 4907 0 10 1 76 797 81 36 1058 0944 0 0 

4 12 125 385 125 1210 8248 0 11 19 17 885 127 87 825 0351 8 1 
4 3 138 3496 138 4058 12034 0 19 27 51 864 173 11 562 0331 2 1 

12 6 438 2292 438 3548 3116 0 9 45 41 1826 146 120 1256 0942 51 1 
9 9 235 3641 235 4362 12790 1 13 61 0 1802 253 224 721 0873 10 1 

4 12 124 8717 124 9590 6021 0 11 18 23 2267 237 159 873 0351 81 2 
12 8 429 1955 429 3311 4006 0 5 7 23 2217 173 91 1356 0944 38 2 

1 51 9 858 9 1364 10618 0 1 1 7 94 197 104 506 0058 24 1 
2 40 1 1820 1 2600 11894 0 10 60 22 113 248 156 780 0127 34 1 

8 5 146 1000 146 1748 7893 0 9 23 68 230 118 37 748 0606 19 1 
9 9 224 1474 224 1960 6253 1 15 43 50 200 137 53 486 0899 24 1 

12 20 4 671 4 1000 9163 1 3 5 47 223 27 8 329 0939 0 0 
12 27 5 100 5 1700 3608 2 0 8 90 213 65 16 920 1056 0 0 

12 20 4 314 4 671 9163 0 5 9 79 255 32 11 357 0939 0 0 
12 88 1 1300 1 2019 2836 0 1 0 5 273 25 20 430 0944 0 0 

14 21 103 4958 103 6600 10074 1 5 14 64 337 21 1 1642 1070 0 0 
14 21 101 1795 101 2690 8112 0 4 22 85 287 9 4 895 1065 0 0 

12 8 428 5889 429 0 6275 1 7 13 60 495 79 70 580 0944 33 1 
12 8 428 5004 428 5889 6275 1 7 13 60 444 170 90 885 0944 33 1 

10 68 39 16 39 465 5463 0 4 31 37 605 301 60 449 0707 0 0 
2 10 3 1700 3 2300 7752 3 8 26 47 605 396 31 600 0127 0 0 

8 73 17 5930 18 0 3100 2 2 1 15 691 144 85 523 0655 107 4 
9 4 301 3521 301 5493 14333 0 3 9 13 815 106 35 797 0873 46 1 
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TAAJAMALUOKKA  4 Tieosa,  jolla tiejakso sijaitsee 
jkpp/ei jkpp  kunta piiri  tie aosa aet losa  let  kyl  kev.onn.  mä ka  nä460 aslkm työp. palv.työp. tiepit. aluetun. opetustyöp. opetustoimip. 
JKPP  VAASA  10 8 239 3157 239 3623 5434 0 1 28 39 776 1496 955 466 0699 86 2 
EIJKPP  JOENSUU  8 17 27 2583 27 4220 8624 0 1 4 3 866 1478 915 1637 0653 139 

JKPP  LOHJA  1 25 21 1777 21 2623 13556 0 11 21 54 782 210 114 846 0018 0 0 
EIJKPP  SEINÄJOKI  10 19 7 1766 8 0 9832 0 0 0 1 786 154 31 1111 0710 0 0 

JKPP  RAUMA  2 12 102 1550 102 3210 5982 0 2 3 5 856 255 17 1660 0138 0 0 
EIJKPP  JÄMSÄ  9 9 225 231 225 2447 7877 0 15 20 26 882 286 104 1870 0899 0 0 

JKPP  JOENSUU  8 6 350 1327 350 1730 13590 0 5 24 21 901 197 64 403 0653 27 2 
EIJKPP  TORNIO  14 21 105 2627 106 0 4953 1 3 25 82 887 91 65 547 1070 37 1 

JKPP  JOENSUU  8 6 350 1730 350 2444 12358 1 9 40 34 884 581 350 714 0653 14 1 
EIJKPP AL.AVUS  10 66 22 1900 22 2598 3443 2 7 10 77 963 423 210 698 2114 84 2 

JKPP  RAAHE  12 8 429 0 429 1054 8474 1 10 15 52 928 61 10 1054 0944 0 0 
EIJKPP  LAPPEENRANTA  3 6 303 0 303 966 10978 0 6 1 11 854 68 14 966 0474 0 0 

JKPP  KAJAANI  12 5 235 1449 235 2000 4917 0 12 53 54 1095 198 135 400 0942 77 1 
EIJKPP  TURKU  2 40 1 150 1 745 6744 1 2 13 5 978 244 153 595 0127 40 1 

JKPP  KAJAANI  12 5 301 100 301 500 4917 0 12 53 54 1095 198 135 400 0942 77 1 
EIJKPP  OULU  12 20 4 4420 4 5430 7837 2 5 9 79 1124 129 71 1010 0939 30 1 

JKPP  JOENSUU  8 6 350 510 350 974 15521 0 5 24 21 1195 173 94 464 0653 48 2 
EIJKPP  JOENSUU  8 6 349 3740 349 4614 10669 1 5 18 57 1263 181 51 874 0653 26 1 

JKPP  LOHJA  1 25 21 3185 22 0 13556 0 11 21 54 1555 211 143 897 0018 5 1 
EIJKPP  FORSSA  4 2 23 4000 23 4430 5305 0 3 3 13 1511 273 158 430 0347 31 1 
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