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"Ali research is impossible, but 

some research is more impossible 

than other research." (Conger 1961) 



ALKUSANAT 

Liikenteen turvallisuuden parantaminen edellytt 	riittvii 

tietoja liikenteestä seki liikenneturvallisuuteen vaikutta-

vista tekijöist. Eri tekijöiden vlisi riippuvuuksia ja vai-

kutuksia voidaan se1v1tt 	monilla tutkimustavoilla. 

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tekijöit voidaan tutkia 

esim. seuraavien menetelmien avulla: onnettomuustilastoihin 

perustuvat tutkimukset, onnettomuuskohtaiset tutkimukset (ns. 

case-tutkimukset), lhes-onnettomuuksien tutkiminen, liiken-

teen tarkkailututkimukset, haastattelututkimukset ja labora-

toriotutkimukset. Kullakin menetelmll on omat etunsa ja 

puutteensa. Kokonaisuuden kannalta parhaaseen tulokseen ps-

tneen suuntaamalla ja painottamalla tutkimuskapasiteetti eri 

menetelmien osalle tarkojtuksenmukajsella tavalla ja kehitt-

mll kutakin menetelmi mandollisimman hyvin tavoitteita 

vastaavaksi. 

Tutkijalautakuntien toiminta, joka voidaan katsoa ns. case-

tutkimukseen kuuluvaksi, on ollut kynniss jo usean vuoden 

ajan. Aineistoa ja kokemuksia on kertynyt jo riittvsti, 

jotta voidaan tarkastella tutkimusten tuloksia ja etsiä mah-

dollisuuksia menetelmn edelleen kehittrniseksi. 

TVH on osaltaan pyrkinyt kehittmn menetelm& tutkijalau-

takuntien aineistoa ja toiminnan keh1ttmist koskevalla tut-

kimuksella, jonka on suorittanut tiesuunnitteluosaston tek-

ni llistaloudellisen toimiston liikenneturvallisuusj aostossa 

dipl.ins. Alpo Matilainen. Raportissa esitetyt ehdotukset 

perustuvat tutkijan omakohtaisiin ksityksiin eikä TVH ole 

ottanut niihin tss va±heessa kantaa. 

Dipl.ins. 	Teuvo Futtonen 



SISÄLLYSLUETTELO 

Sivu 

ALKUSANAT 

YHTEEN VETO 	 1 

1. 	JOHOANTO 3 

2. 	MÄÄRITELMIÄ 5 

3. 	LIIKENNE.ONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTATOIMINTA SUOMESSA 6 

3.1 	Tutkijalautakuntien perustaminen 6 

3.2 	Tutkijalautakuntatoiminnan tarkoitus 7 
3.3 	Tutkijalautakuntien tehtvt 7 
3.4 	Tutkijalautakuntien kokoonpano 8 
3.5 	Tutkijalautakuntien toiminta kytnnöss 9 
3.6 	Tutkijalautakuntatoiminnan tulokset 10 

4. EHDOTUS LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTATOIMINNAN 

KEHITTÄMISEKSI SUOMESSA 	 13 

4.1 	Ehdotus 	tutkimusperusteiden kehittmiseksi. 13 

4.11 	Syy-käsite 13 
4.111 	Vanha syyjaottelu - psyyt ja myötä- 

vaikuttaneet syyt 13 

4.112 	Syy-käsitteen tarpeellisuus 22 
4.113 	Syy-käsitteen selventminen 24 

4.12 	Onnettomuuteen 	liittyvien tekijöiden jaottelu 27 
4.121 	Yleist 27 
4.122 	Inhimilliset, 	ajoneuvo- 	ja 	liikenne- 

ympristötekijt 26 

4.123 	Suorenaiset ja vlilliset tekijt 33 
4.2 	Ehdotus tutkimusaineiston hyvksikytöksi 34 
4.3 	Ehdotus toimintamuotojen kehittmiseksi 36 

5. 	LOPPUSANAT 40 

LÄHDELUETTLLU 	 43 

LIITE 	 45 



1 

YHTEENVETO 

Tutkimuksessa 'Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntatoi-

minta ja sen kehittminen Suomessa' on nimens mukaisesti 

tarkasteltu tutkijalautakuntatoimintaa yleisesti ja varsinkin 

sen kehittmistarvetta tll hetkellä Suomessa. Erityisesti 

on pohdittu tutkimuksen teorian, saadun tietouden hyvksiky-

tön ja lautakuntatyön toimintamuotojen kehittmist. Tavoit-

teena on ollut saattaa tutkijalautakuntatoiminta sellaiseksi, 

että se entistäkin paremmin voisi palvella liikenneturvalli-

suustietouden antajana liikenneturvallisuudesta vastaavia 

viranomaisia. 

Selvityksess on ehdotettu tutkimuksen jakamista selvästi kah-

teen osaan: 1 asteen tutkimukseen, joka  on varsinaista lauta-

kuntien kentttyöskentely sek II asteen tutkimukseen, joka 

on lautakuntien toiminnan suunnittelua ja saadun tutklmusai-

neiston selvittmjst. 

Ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa ehdotetaan luovuttavaksi 

kokonaan syy-ksitteest; sen sijaan tutkijalautakunnat voi-

sivat puhua onnettomuustekijöist. Vasta toisen vaiheen tut-

kimuksessa, jossa syy-ksitett voidaan tutkia laajemmalti, 

ehdotetaan puhuttavaksi onnettomuuksien (tai niiden seuraus-

ten) syist. Syy-ksite ehdotetaan sidottavaksi liikennejr-

jestelmn laatutasoon, jolloin syiden luotettavuuden takaami-

seksi toisen vaiheen tutkimus on tarpeellinen. 

Liikenneonnettomuuden syy ehdotetaan m riteltvksi seuraa-

valla tavalla: Onnettomuuden syy on sellainen liikennejrjes-

telmn tekij, joka joko yksin tai yhdess joidenkin muiden 

tekijöiden kanssa on ollut vlttmtön tai riittv onnetto-

muuden syntymiseksi (onnettomuustekij) ja joka auttaa lii-

kennejrjestelmn laatutason kulloinkin vallitsevissa olosuh-

teissa. 

Onnettomuuden syyt ehdotetaan jaettavaksi kahteen pryhmin 

eli syiden laadun mukaan inhimillisiin, ajoneuvo- ja liiken-

neympristösyihin •sek syiden syy-seuraussuhteiden mukaan suo- 



ranaisiin ja vlillisiin syihin. 

Vanhasta psyy- ja niyätvaikuttanut syy-jaottelusta ehdo-

tetaan luovuttavaksi ja tilalle ehdotetaan otettavaksi syi-

den esiintymistodennköisyyksien arviointi esimerkiksi pro-

sentteina ja lisäksi syiden vaikutusten voimakkuuden arvi-

ointi niin ikn prosentteina. 

Tutkimusaineiston 	hyvksikytön tehostamiseksi ehdote- 

taan, ett lautakuntien aineisto annettaisiin vastaisuudes-

sa selvitettvksi tilaustyön kulloinkin sopivimmaksi kat-

sotulis viranomaiselle. Jo nykyisin kytettviss olevan 

aineiston kokonaisvaltainen selvitys olisi annettava valtion 

tehtvksi. 

Tutkijalautakuntien toimintamuotoja ehdotetaan kehitettvk-

ei siten, että luovuttaisiin yleisestä kuolemaan johtanei- 

den onnettomuuksien tutkimisesta. Sen sijaan ehdotetaan clix'-

ryttvksi nykyistä enemmän projektikohtaisiin tutkimuksiin. 

Näiden tutkimusten suunnittelu ja - kuten edell on mainit-

tu - saadun aineiston selvittäminen annettaisiin tilaus- 

työksi ko. ammattialaa edustavalle viranomaiselle. Toi-

minnan yleisen suunnittelun hoitaisi nykyistä tutkijalauta-

kuntien neuvottelukuntaa vastaava elin, jolla olisi pysyvä 

sihteeri siinä örganisaatiossa, joka vastaisi tutkijalauta-

kuntien toiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Selvityk-

sess ei oteta kantaa siihen, mik tm organisaatio olisi. 
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1. JOHDANTO 

Tieliikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntatoiminta alkoi 

Suomessa vuonna 1968. Tllöin Liikennevakuutusyhdistyksen 

perustama Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta 

asetti ensimmäisen tutkijalautakunnan Uudenmaan lniin. 

Lautakunnan tehtvn oli tutkia kuolemaan johtaneita lii-

kenneonnettomuuksia. 

Vuodesta 1968 tutkijalautakuntatoiminta on laajentunut alu-

eellisesti kattaen tll hetkellä koko maan. Lautakuntatoi-

minnan alusta lhtien tie- ja vesirakennuslaitos on osallis-

tunut työhön toivoen saavansa s1it sellaista yleist tietout-

ta liikenneturvallisuuteen veikuttavista liikenneympristö-

tekijöistä, jota voitaisiin kytt 	hyvksi yleisten teiden 

tienpidossa. Tss tarkoituksessa kunkin lnin tutkijalauta-

kuntaan on kuulunut ja kuuluu tie- ja vesirakennuspiirin lii-

kenneturvallisuusinsinööri tai hnen varamiehens. Muut lau-

takuntien jäsenet ovat poliisin ja autokatsastustoiminnan 

edustajat. Nykyn lautakuntiin kuuluu myöskin lkrijsen. 

Pian leutakuntatoiminnan alettua havaittiin työn positiivi-

seksi puoleksi yhteistyön paraneminen toiminnassa olleiden 

viranomaisten kesken. Liikenneonnettomuustietous lisntyi 

yleisesti. Lautakunnilta saatiin myös ehdotuksia kohteittai-

sista liikenneturvallisuustoimenpiteist liikenneympristön 

parantamista varten. 

Koska lautakuntatoiminnasta ei. kuitenkaan saatu yleisemp 

tietoutta liikenneympristön kohentamiseksi, esitti Tie- ja 

vesirakennushallitus jo vuonna 1971, ett lautakuntien toimin-

taa tulisi ainakin osaksi muuttaa siten, ett se hyödyttisi 

enemmän TVL:n tarpeita. joitakin muutoksia toimintaan on teh-

tykin, mutta periaatteessa työ on ollut samanlaista aina vuo-

den 1975 alkuun saakka. 

Tmn tutkimuksen tarkoituksena on pohtia liikenneonnettomuuk-

den tutkijalautakuntatoiminnassa ilmenneit puutteita sek 

esitt 	ehdotuksia lautakuntatyön kehittämiseksi Suomessa ssl- 



laiseksi, että siitä voitaisiin saada entistäkin luotettavam-

paa tietoutta liikenneturvallisuutta edistvist toimenpi-

teistä liikenneturvallisuudesta vastaavia eri viranomaisia 

varten. 

4 
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2. 	MÄÄRITELMIÄ 

Tieliikenneonnettomuude lie tarkoitetaan tss seloatuksessa 

omajsuusvahjnkojhjn ja/tai henkilövahjnkojhjn johtanutta kul-

kuneuvon liikkumisesta aiheutunutta tapahtumaa 1  joka on sat-
tunut tieliikennelain mukaan yleiseile liikenteelle tarkoite-

tulla tai yleisesti liikenteeseen kytetyll tiellä tai alu-

ee]Ja ja jossa on osailisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. 
/15/ 

Liikennevahinko-sanaa kytetn vain käsitteen 'liikennevahin-

kojen tutkijaiautakunta' yhteydessä. Liikenneonnettomuuksien 

tutkijalautakuntatoiminnassa Liikennevakuutusyhdistys on sys-

temaattisesti kyttnyt liikennevahinko-sanaa liikenneonnet-

tomuuden sijasta ja tarkoittanut liikennevahingoila paitsi it-

se onnettomuustapahtumaa myös onnettomuuden seurauksia. Tss 
tutkimuksessa erotetaan selvästi itse onnettomuus ja sen seu-

raukset (varsinaiset vahingot). 

Tieliikenneonnettomuuden seurauksilla tarkoitetaan onnetto-

muuden aiheuttamia omaisuus- ja/tai henkilövahinkoja. Henki-
lövahingot voivat olla joko kuolemaan tai vammoihin johtanei-
te vahinkoja. 

Syyketju on toisiinsa syy-seuraussuhteissa joko osittain tai 

kokonaan olevien syiden muodostama syyjoukko. 

Syykombinaatio on toisiinsa yhteen liittyneiden, vaikkakin il-

man syy-seuraussuhteita olevien syiden muodostama syyjoukko. 



3. LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTATOIMINTA 
SUOMESSA /1,2,3/ 

3.1 	TUTKIJALAUTAKUNTIEN PERUSTAMINEN 

Hoitaessaan lii kennevahinkoj en korvauskysymyksi vakuutus-

yhtiöt alkoivat 1960-luvulla tiedostaa liikenneonnettomuuk-

sien tutkimisen tarpeen. Merellä ja ilmassa sattuneita vaka-

via onnettomuuksia tutkimaan oli jo aikaisemmin yleens ase-

tettu tutkijalautakunta meri- ja ilmailulain mukaisesti. Sen 

sijaan tieliikenneonnettomuuksien osalta lautakuntia ei tois-

taiseksi vielä ollut perustettu. Tm puute poistui v. 1968, 

jolloin Liikennevakuutusyhdistys (LVY) aloitti tieliikenneon-

nettomuuksien tutkij alautakuntatoiminnan Suomessa. 

Liikennevakuutusyhdistyksen perustama Vakuutusyhtiöiden lii-

kenneturvallisuustoimikunta - VALT asetti ensimmäisen tutki-

jalautakunnan Uudenmaan lniin. Tutkijalautakunnan tehtv-

n oli tutkia kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia 

Uudenmaan l4nin alueella He1sinki lukuunottamatta. 

Uudenmaan lnin tutkijalautakunnasta saatujen myönteisten ko-

kemusten johdosta Liikennevakuutusyhdistys perusti kevll 

1969 tutkijalautakunnat myös Turun ja Porin, Hmeen sek Ky-

men lneihin ja edelleen seuraavana vuonna Mikkelin ja Vaa-

san lneihin. Vuoden 1971 toukokuussa tutkijalautakunnat 

perustettiin lisäksi Keski-Suomen, Kuopion, Lapin, Oulun ja 

Pohjois-Karjalan lneihin sek Ahvenanmaalle. Tst lhtien 

tutkijalautakuntien toiminta on kattenut koko maan. 

Tutkijalautakuntien toiminnan yleisen organisoinnin on hoita-

nut ja hoitaa edell mainittu VALT. Toiminnan kustantaa p- 

asiassa Liikennevakuutusyhdistys. Tie- ja vesirakennuslaitos 

osallistuu kustannuksiin mm. antamalla lautakuntiin kuuluvi-

en edustajiensa tehdä lautakuntatyöt valtion virka-aikana. 

TVL:n eri piireist saatujen tietojen mukaan liikenneonnetto- 
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muuksien tutkijalautakuntatyö vaatii nykyisin TVL:lta noin 

0,5 - 2 miestyöpiv 	tutkittua tapausta kohti. Yhteens t- 

m merkitsee keskimrin noin kanden miehen kokoaikaista 

työpanosta tutkijalautakuntien työss koko Suomessa. On kui-

tenkin huomattava, ett osa tehdyst työst tapahtuu virka- 

ajan ulkopuolella. 

3.2 TUTKIJALAUTAKUNTATOIMINNAN TARKOITUS 

Tutkj.jalautakunnan tarkoituksena on omalta osaltaan edist 

liikenneturvallisuutta Suomessa. Pmrn on vakavien lii-

kenneonnettomuuksien ehkiseminen. Näihin tavoitteisiin py-

ritn tutkimalla kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuk-

sien ja niiden seurausten sy±t. Tutkimuksissa on kiinnitet-

ty phuomio onnettomuuksien alkusyiden selvittmiseen, tur-

valaitteiden merkitykseen sek suositeltaviin liikenneturval-

lis uustoimenpiteisiin vastaavan laisten onnettomuuksien ehki-

semiseksi. Tutkimus tapahtuu kytnnöss useiden eri ammatti- 

aloja edustavien asiantuntijoiden ryhmtyöskentelyn. 

Tutkijalautakuntien tehtvn ei ole selvitell rikosoikeu-

dellisia syyllisyyskysyrnyksi. Tarvittaessa kuitenkin tutki-

jalautakunnat voivat antaa asiantuntija-apua tutkivalle po-

liisiviranomaiselle. 

3.3 TUTKI.JALAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT 

Tutkijalautakuntien toiminta on laajentunut paitsi alueelli-

sesti myös tutkimuskohteiden suhteen. Vuonna 1968 Uudenmaan 

lnin tutkijalautakunta tutki vain kuolemaan johtaneita 

moottoriajoneuvojen sekä moottoriajoneuvon ja junan yhteen-

ajoja. Seuraavana vuonna 1969 tutkittiin edelleen yhteenajo-

ja sellaisissa tapauksissa, joissa ainakin yksi henkilö oli 

kuollut 30 vrk:n kuluessa onnettomuuden sattumisesta. 



Vuonna 1970 tutkijalautakunnat tutkivat yhteenajojen lisäksi 

myös ajoneuvojen yksittäisonnettomuuksia. Tutkimuskohteiksi 

otettiin kaikki ne onnettomuudet, joissa kuolema oli seuran-

nut 3 vrk:n kuluessa onnettomuustapahtumasta. Harkinnan mu-

kaan tutkittiin myös ne onnettomuudet, joissa loukkaantunut 

oli kuollut 4-30 vrk:n kuluttua onnettomuudesta. Harkinnan-

varaisesti saatettiin tutkia myöskin kuolemaan johtaneita 

mopo-onnettomuuksia. Vuoden 1970 käytäntö onollut voimassa 

koko maassa aina tähän päivään saakka. 

Vakiintuneen tutkijalautakuntatoiminnan lisäksi tutkittiin 

Turun ja Porin läänissä vuosina 1971-72 myös jalankulkijoi 

den kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Tutkimuksia on jat-

kettu vuoden 1972 marraskuun alusta paitsi jalankulkijoiden 

myös polkupyöräilijöiden osalta. Vastaavien onnettomuuksien 

tutkiminen alkoi Oulun kaupungin ja sen kolmen ympäristö- 

kunnan alueella vuoden 1974 alusta. Niin ikään vuoden 1974 

alusta aloitettiin Kymen läänissä eräillä tieosuuksilla 

kaikkien poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien 

tapauskohtainen tutkimus. 

3.4 TUTKIJALAUTAKUNTIEN KOKOONPANO 

Tutkijalautakuntien perustamisesta lähtien lautakuntien jäse-

ninä ovat olleet poliisijäsen, autotekninen jäsen ja tietekni-
nen jäsen. Poliisijäsen, joka on toiminut lautakunnan puheen-

johtajana, on ollut yleensä liikkuvan poliisin lääninkomisa-

rio. Autoteknisenä jäsenenä on ollut autoketsastusmies ja 

tieteknisenä jäsenenä tie- ja vesirakennuslaitoksen piirin 

liikenneturvallisuusinsinööri. Edellä mainittujen jäsenten 

lisäksi lautakuntiin on kuulunut vaihteleva määrä jäsenten 

varajäseniä. 

Vuodesta 1972 lähtien on Uudenmaan läänin tutkijalautakuntaan 

kuulunut asiantuntijana Helsingin Yliopiston Oikeuslääketie -

teen laitoksen edustaja. Mainitun vuoden lopulla lautakuntaan 

nimitettiin myös silmälääkäri. Vuoden 1974 alusta lääkäri on 



ollut varsinaisena tai asiantuntijajsenen kaikissa tutki-

jalautakunnissa. Tarvittaessa tutkijaleutakunnat ovat kuul-

leet myös muita asiantuntijoita, kuten esimerkiksi psykolo-

geja kevyen liikenteen onnettomuuksien tutkimuksissa. 

3.5 TUTKIJALAUTAKUNTIEN TOIMINTA KÄYTÄNNÖSSÄ 

Tutkijalautakunta saa h1ytykcen onnettomuudesta poliisilta 
ja lähtee onnettomuuspaikalle vlittömsti. Paikalla jokai-

nen lautakunnan jäsen tekee mrtynlaisen perustutkimuksen. 

Tmn lisäksi selvjtetn onnettomuuden erityispiirteet. Tut-

kimuksia voidaan jatkaa tarvittaessa seuraavina pivin. 

Poliisijsen selvitt 	onnettomuuteen liittyvt yleiset teki- 
jöt. Pasiassa hn ker 	myös inhimillisiä tekijöitä koske- 
vat onnettomuustiedot. Näitten perusteella hn tytt 	eri- 
tyisen poliisijsenen tutkimuslomakkeen. 

Autotekninen jäsen tutkii ajoneuvon kunnon, tulkitsee ajoneu-

vojen jttmt jäljet ja suorittaa tarpeelliset laskelmat. 

Ajoneuvojen sisätarkastukseasa selvitetään sisällä olleiden 

henkilöiden autoon jättämät jäljet. Näiden ja lääkärilausun-

tojen perusteella päätellään turvavöiden käytön tai puuttu-

misen vaikutus syntyneisiin vammoihin. Autotekninen jäsen 

täyttää oman autoteknisen jäsenen tutkimuslomakkeensa. 

Tietekninen jäsen tutkii liikenneympäristötekijät kuten tien, 

tieympäristön, vallinneen liikenteen sekä sään ja kelin. 

Tietekninen jäsen täyttää tieteknisen jäsenen tutkimuslomak-

keen. Vuosina 1973-74 tietekninen jäsen on täyttänyt lisäksi 

edellä mainitun tutkimuslomakkeen lisälehden, ne. rastilomak-

keen. Tällä on pyritty selvittämään erityisesti eri tieteknis-

ten parannustoimenpiteiden vaikutusta vaataavanlaisten onnet-

tomuuksien ehkäisemiseksi. 

Lkärijäsen selvittää yhdessä poliisijäsenen kanssa kuljet- 



tajan fyysisi ja psyykkisi edellytyksiä toimia ajoneuvon 

kuljettajana. Lkri tutkii myös kuljettajan toimintaa ja 

toiminnan motiiveja ennen onnettomuutta sekä näiden vaiku-

tusta onnettomuuden syntyyn. Lisksi lkri selvitt 	p- 

asiassa autoteknisen jäsenen kanssa vammojen aiheuttajakoh-

dat ajoneuvossa. Lkrijsen tytt 	lkrijsenen tutki- 

mus lomakkeen. 

Erityistutkimuksia varten on olemassa luonnollisesti omat 

tutkimuslomakkeensa. Tllaisia tutkimuksia ovat edell mai-

nitut kevyen liikenteen tutkimukset, Kymen lnin tieosa-

kohtainen tutkimus sekä nastarengastutkimus. 

Omien tutkimustensa lisäksi tutkijalautakunta tilaa poliisi-

tutkintapöytkirj an ja oikeuslketietee ].liset ruumiinavaus- 

lausunnot vainajien vammoista ja kuolinsyist. Tarvittaessa 

voidaan hankkia myös muita onnettomuutta valaisevia selvityk-

si. 

Kun tutkimukset on suoritettu ja asiapaperit koottu, pit 

tutkijalautakunta loppukokouksen. Siin tutustutaan kaikkiin 

asiapapereihin, ptelln onnettomuustapahtuman kulku ja 

laaditaan loppulausunto. 

Loppulausunnossa esitetn onnettomuuden kuvaus, onnettomuu-

den 8yntymiseen vaikuttaneet syyt, vammat ja niiden eiheut-

tajat, turvalaitteet ja niiden merkitys sekä onnettomuuden 

perusteella huomioon otettavat turvallisuusnkökohdat. 

3.6 TUTKI.JALAUTAKUNTATOIMINNAN TULOKSET 

Tutkijalautakunnat ovat tutkineet vuosina 1968-73 yhteens 

1580 moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Niss onnettomuuksissa 

on kuollut 1961 ja vammautunut 2287 henki lö. 

Tutkimusaineiston perusteella on VALT julkaissut vuosittain 

raportin, johon on koottu tietoja mm. onnettomuutta edelt-

neist liikennetilanteista, onnettomuuden syistä, peruskuo- 

10 
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linsyyvammoista, turvavöiden vaikutuksesta sekä vastaisuu-

dessa huomioon otettavista turvallisuusnkökohdista. 

Vuosiraportin lisäksi VALT on tehnyt myös tutkijalautakun-

tien työhön perustuvia erillisselvityksi. Nist trke1mmt 

ovat lnikohtaiset yhteenvedot, alkoholiraportit, mopora-

portti, rengasraportti, raportti jalankulkijoiden onnetto-

muuksista sekä tuulilasin pesunestekokeilu. 

Muun m.uassa tutkijalautakuntien työn tuloksiin nojautuen Lii-
kennevakuutusyhdistys on esittnyt liikennerninisteriölle tur-

vavöiden käytön m rmist pakolliseksi henkilö- ja paket-

tiautoissa. Samoin LVY on esittnyt pakolliseksi suojakyp- 

rn kyttmist moottoripyörfll ajettaessa. Edelleen LVY on 

suosittanut mrysten antamista mm. tuulilasin puhdistus- 

laitteista, ajoneuvon laseista sekä lukkiintumattomista jar-

ruista. Myös uusien autoilijoiden koeajokorttiajatus on osak-

si saanut alkunsa tutkijalautakuntien työn tuloksista. 

Joissakin tapauksissa viranomaiset ovat perustelleet jo ai-

kaisemmin antamiaan m ryksi tutkijalautakuntien tutkimus- 

tuloksilla. Tällaisia m ryksi ovat olleet mm. ajoneuvon 

rengastusta ja turvavöiden asentamista koskevat mrykset. 

Liikenneturvallisuuden kannalta merkityksellisi ovat olleet 

myös ert tutkijalautakuntien aloitteista tehdyt parannus- 

toimenpiteet liikenneympristöss itse onnettomuuspaikalla. 

Unohtaa ei sovi myöskn tutkijalautakuntien tekem liiken-

neturvallisuusvalistusta eri lneiss. 

Tutkijalautakuntien toiminnan ansiosta on työhön osallistu-

vien viranomaisten yhteistyö parantunut. Samoin voidaan oi-

keusturvan olettaa lisntyneen niiden onnettomuuksien osal-

ta, joissa tuomioistuimilla on ollut kytettvnn tutkija-

lautakuntien loppulausunnot. Loppulausunnoista saadaan ii-

sksi tietoja liikennevahinkojen korvausselvittelyyn. Mer-

kittvä on niin ikn ollut tutkijalautakuntien työstä seu-

rannut yleinen liikenneonnettomuustietouden lisntyminen. 



Yleisesti voidaan todeta tutkijalautakuntien työn olleen po-

sitiivista ja hyödyllistä. Työn tuloksia on jo osaksi nky-

ViSS. Kokonaisuudessaan työn merkityst voidaan arvioida 

kuitenkin vasta sitten, kun kaikki se tietous, minkä tutki-

jalautakuntien onnettomuusraportit sisltvt, on selvitetty 

ja otettu Suomen liikenneturvallisuudesta vastaavien viran-

omaisten käyttöön. 

12 
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4. 	EHDOTUS LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTA - 
KUNTATOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI SUOMESSA 

Vaikka tutkija].autakuntien työ yleensä onkin ollut niyönteis-

t ja edistönyt liikenneturval].isuutta Suomessa, ei TVL ole 

kuitenkaan saanut siitä riittvsti yleistä tietoutta eri-

tyisesti liikenneympristön vaikutuksesta liikenneonnetto-

muuksien ja niiden seurausten syntymiseen. Tmn vuoksi TVL 
onkin pitänyt tarpeellisena lautakuntatyön kehittMmist sel-

laiseksi, että se paremmin tyydyttäisi myöskin tienpitjän 

tarpeita. Työ. voidaan tällöin kohdistaa esim. tutkimuaperus-

teiden, tutkimusaineiston hyvkaikytön ja lautekuntien toi-
mintamuotojen kehittämiseen. 

	

4.1 	EHDOTUS TUTKIMUSPERUSTEIDEN KEHITTAMISEKSI 

Tutkijalautakuntatyön trkeimpi tehtvi on liikenneonnet-

tomuuksien ja niiden seurausten syiden selvittäminen. Tmn 

vuoksi on olennaisen trke 	itse syy-käsitteen mrittmi- 

nen: erilaisilla syiden mrityksill voidaan saada huomatta-

vastikin toisistaan poikkeavia tuloksia. Ert tutkijat ovat 

jopa sit mieltä, että syy-ksitteest voitaisiin tss yh-

teydess kokonaan luopua. On siis perusteltua tutkia, onko 

tutkijalautakuntien kyttöm syiden mrittely ja syiden ku-

ten myös muidenkin onnettomuustietojen jaottelu paras mandol-

unen onnettomuustietojer luotettavuuden kannalta. 

4.11 Syy-käsite 

4.111 Vanha syyjaottelu - psyyt ja myötvaikuttaneet syyt 

Tutkijalautakuntien loppulausunnoissa on syyt jaettu pä- ja 

myötvaikuttaneiaiin syihin. Tutkijalautakuntien toimintaoh-

jeissa nm syyt on määritelty seuraavasti: 



Psyy on sellainen syy, jonka on arvioitu eniten vaikutta-

neen onnettomuuden syntymiseen. Myötvaikuttaneita ovat 

kaikki muut onnettomuuden syntymiseen vaikuttaneet syyt. /11/ 

Koska so. märitelmt ovat melko yleiapiirteisi, on p- 

syiden ja myötvaikuttaneiden syiden arviointi jnyt mii-

tel yksinomaan tutkijalautakuntien subjektiivisen nkemyk-

sen varaan aiheuttaen kirjavuutta ja samalla jopa virheel-

iisyytt syiden m rittmisess. Yieens psyyksi on mer-

kitty vain yksi onnettomuustekij, vaikka periaatteessa 

olisi ollut mandollista merkitä useitakin psyiti. Näin on 

tehtykin silloin, kun lautakunta ei ole pitänyt yhtä ainoa- 

te syytä merkittvati muita syitä mrvmpn tai kun 

syiden vaikutusten erottaminen syiden luonteen vuoksi on 

ollut mandotonta. 

Kun seuraavassa puhutaan psyist ja my6tvaikuttaneista 

syistä, ne ksitetn sellaisiksi, joksi tutkijalautakunnat 

ovat ne mrittneet, vaikka ne eivät olisikaan olleet on-

nettomuuksien todellisia syitä. 

Jako psyihin ja myötävaikuttaneisiin syihin on tehty syi-

den vaikutusten voimakkuuden perusteella. Syyt voidaan jakaa 

myös syy-seuraussuhteiden ja syiden laadun perusteella. Ajal-

listen syy-seuraussuhteiden mukainen jako on syiden jaottelu 

suoranaisiin ja vliilisiin syihin. Laatua voidaan kuvata ja-

kamalla syyt inhimiliisiin, ajoneuvotekniilisiin ja liikenne-

ympäristösyihin. 

Tutkijalautakuntatyössä on Suomessa virallisesti käytetty 

vain jakoa pääsyihin ja myötävaikuttaneisiin 8yihifl. Kuiten-

kin jako syy-seuraussuhteiden ja niiden laadun mukaan näyt-
täisi olennaisemmalta. Itse asiassa jaot ovat jo oileetkin 

käytössä lautakuntien työssä vaikka piilevinä. Kysymyksessä 

olevia syyjaotteluja käsitellään tarkemmin kohdissa 4.121 - 

123. 
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Syyjaottelut eivät ole ristiriitaisia, vaan voivat esiin- 
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ty toistensa alajaotuksena. F- ja myötvaikuttanut syy-

jaotukaen hankaluutta tutkijalautakuntien työssä - sellai-

sena kuin pö- ja myötvaikuttaneet syyt siinä on mritelty - 

kuvaavat kuitenkin tapaukset, joissa syyt ovat muodostaneet 

syyketjuja tai syykombinaatioita. Syyketjut ovat juuri edel- 

1 mainittuja ajallisesti syy-seuraussuhteessa olevia syitä 

ja syykombinaatiot puolestaan syiden muodostamia joukkoja 

syiden laadun perusteella. Syykombinaatioiden syill ei ole 

keskinisi syy-seuraussuhteita. 

Syy ketj ut 

Syyketjujen syyt ovat ainakin osittain syy-seuraussuhteessa 

toisiinsa. Tavallisimmin syyketju muodostuu inhimillisist 

tekijöistä. Esimerkiksi mainittakoon seuraava syyketju: 

lkeaineet -- vsymys - huomiointivirhe. Mitn ohjetta ei 
ole olemassa siitä, mikö kysymyksess olevan syyketjun syis-

t olisi ollut merkittv psyyksi. Yleensä täksi on mer-

kitty suoranaisin syy eli tss tapauksessa huomiointivirhe. 

Tm lienee omalta osaltaan johtanut huomiointivirheen tun 

tuvaan korostumiseen LVY:n raporttien psyyjakautumissa. 

/1,2/ 

Huomi ointi virhe onnettomuustapahtumaa aj allisesti lheisen 

onnettomuustekijn on triviaali. Enemmän onnettomuuden syis-
t antaisivatkin tietoa et mmll olevat vlilliset tekijät. 

Nm ovat myös tekijöitä, joihin useissa tapauksissa voidaan 

vaikuttaa parhaiten pyrittess onnettomuuksien ehkisemiseen. 
Tmn vuoksi tuntuisikin luonnolliselta, ett psyiksi olisi 
merkitty trkempi vlillisi tekij5it. 

On joskus todettu, ettei inhimilljjin tekijöihin suoranai-

sesti vaikuttamalla voida kovinkaan paljon vhent 	liikenne- 
onnettomuuksia ja että sen vuoksi olisi hyödyllisemp 	pyr- 

ki muuttamaan liikenneympristö sellaiseksi, ett inhimilli-

set virhetoiminnot tt kautta vhenisjvt. Ainakin osaksi 

tmn voidaan olettaa johtuvan siitä, ett liikenneonnetto-

muuksien psyytilastot ovat liiaksi korostaneet suoranais-

ten tekijöiden osuutta onnettomuuksjssa jtten samalla riit- 



tävästi huomioon ottamatta näihin tekijöihin syy-seuraussuh-

teis6a olleita välillisiä tekijöitä. 

Pääsyyn määrittäminen on monimutkaista silloin, kun syyket-

jut haarautuvat. Tällöin yhdellä suoranaisella syyllä on 

useita ajallisesti 8amafltasoisia välillisiä syitä. Esimer-

kik8i edellä mainitussa syyketjussa huomiointivirheen syn-

tymiseen ovat saattaneet vaikuttaa paitsi lääkeaineet myös 

ylirasittuneisuus, masennua jne. Koska näiden useiden välil-

listen syiden vaikutusten osuuksien arvioiminen on hyvin 

hankalaa, on - kuten edellä on mainittu - tavallisesti pää-

dytty pitämään pääsyynä yksinomaan yhtä suoranaista syytä 

ja pidetty välillisiä syitä onnettomuuteen myötävaikutta-

neina syinä. 

Suoranaisten ja välillisten syiden kausaalisuhteiden sel-

vittäminen on tärkeä tehtävä. Ellei välillisten tekijöiden 

osuuksia selvitetä, voidaan helposti pitää syinä myöskin 

sellaisia tekijöitä, joilla ei ole mitään syy-seuraussuh-

detta suoranaiseen syyhyn. Niin ikään pääasiallisena syynä 

voidaan pitää syytä, jonka kausaalisuhde suoranaiseen syy-

hyn on vain osittainen. Esimerkiksi kun havaitaan kuljetta-

jan olleen alkoholin vaikutuksen alaisena, saatetaan hyvin 

helposti pitää alkoholia yhtenä onnettomuuden syynä, vaikka 

tarkempi tutkimus oaoittaisi, ettei sillä ole ollut mitään 

osuutta onnettomuuden syntymiseen, olkoonkin, ettei alkoho-

lin käyttö liikenteessä muuten ole mitenkään puolustettavia-

se. USA:ssa onkin todettu, että niissä onnettomuuksissa, 

joissa kuljettaja oli nauttinut alkoholia, oli alkoholi on-

nettomuuden eraänä syynä vain 50 % ko. tapauksista kaikissa 

onnettomuuksissa. Vakavissa onnettomuuksiesa prosenttiosuu-

den arvioitiin olevan noin 75 %. /10/ 

Syyketjujen syyt pääsyytä lukuun ottamatta on merkitty myö-

tävaikuttaneiksi syiksi. Tällöin myötävaikuttaneik8i syiksi 

on saattanut tulla useita täysin syy-aeurau8auhteessa ollei-

ta välillisiä syitä tai osittain syy-seuraussuhteessa ollei-

ta, ajallisesti samantasoisia syyketjujen syitä, joilla on 

jokin yhteinen vaikutus (suoranainen syy). On selvää, että 

silloin nämä välilliset syyt eivät ole lukumääriltään vertail- 
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tavissa sellaisiin myötvaikutteneisiin syihin, joilla syy-

seuraussuhteita ei ole olemassa. Jos vertailu inhimillisten, 

ajoneuvon ja liikenneympristön myötvaikuttaneiden syiden 

kesken silloin tehdään, saa liian suuren painotuksen se edel-

1 mainittu syyryhm, jossa syyketjut ovat pitempi ja haa-

rautuvampia. Liian suuri painotus tulisi tällöin ilmeisesti 

inhimillisten tekijöiden osalle. 

Luotettavan kuvan saamiseksi myötvaikuttaneista syistä oli-

sikin pitänyt erottaa: 1. toisaalta ne tekijt, jotka kuulu-

vat johonkin syyketjuun ja ksitell niitä kussakin syyket-

jun tasossa erikseen, ja 2. toisaalta ne tekijät, jotka ovat 

täysin riippumattomia. Tm olisi ollut sitäkin trkemp 

silloin, kun syyketjujen joillakin vlillisill syill on 

mandollisesti ollut keskinisiä riippuvaisuussuhteita. Vei'-

tailtaessa eri syyryhmi syyketjujen syitä tulisi pit 	yh- 

ten kokonaisuutena. 

Psyiden lukumäri eri syyryhmien vlill voidaan vertail-

la edellyttäen, että psyyksi on merkitty vain yksi syy ku-

ten LVY:n tilastoissa on tehtykin (kuva 1, sivu 19). /1,2/ 

Syykombinaatiot 

Syykombinaatiot muodostuvat tekijöistä, jotka eivt ole kau-

saalisuhteessa toisiinsa, mutta jotka kaikki ovat kuitenkin 

olleet vlttmttömi onnettomuuden syntymiselle. Syykombi-

naatioiden syyt voivat esiintyä joko samanaikaisesti tai eri 

aikoina. Yhtkän syykombinaatioiden syistä ei voida perus-

tellusti pit yksin4n onnettomuuden psyyn. 

Esimerkiksi samanaikaisesti esiintyvien syiden muodostamasta 

syykombinaatiosta mainittakoon seuraava onnettomuustapahtuma: 

kuljettaja menett 	ajoneuvonsa hallinnan jyrkss kaartees- 

sa ajettuaan tilanteeseen nähden liian suurella nopeudella, 

autossa kesrenkaat ja keli on jinen. Mitn nist neljäs- 

t syystä ei voida pit 	sen trkempn syynä kuin mitn 

toistakaan. Jos jokin nist syist ei olisi ollut vaikutta- 



massa, onnettomuus olisi ilmeisesti jnyt tapahtumatta. 

Kytnnöss tutkijalautakunnat ovat - yksittäisiä poikkeuk-

sia lukuun ottamatta - merkinneet syykombinaatiosta psyyk-

si yhden syyn, joka tavallisimmin on ollut inhimillinen teki- 

j, edellisessä esimerkiss liian suuri ti].annenopeus. Tm 

selittneekin osaksi LVY:n raporttien psyyjakautuman voi-

makkaan inhimillisen tekijän korostuksen (91 % yhteenajoissa 

ja 84 % ykaittisonnettomuuksissa vv. 1968-72) (kuva 1, sivu 

19). /2/ Inhimillisen tekijän korostukseen viittaa myös se, 

että - huolimatta inhimillisen tekijän suuresta osuudesta 

syyjakaumassa - tutkijalautakuntien ehdottamat onnettomuu-
den estotoimenpiteet ovat suuntautuneet huomattavan usein 

ajoneuvo- ja etenkin liikenneympristötekijöihin. Tämä nkö-

kohta tukee sitä ajatusta, että onnettomuuden todellisina 
syin voidaan pit 	niitä syitä, joihin kytnnöss voidaan 

vaikuttaa onnettomuuksien ehkisemiseksi (kohta 4.113). 

Syykombinaatioiden syyt psyyt lukuun ottamatta on merkit-

ty myötvaikuttaneiksi syiksi. Koska ne luonteeltaan kuiten-

kin ovat psyit, aiheuttavat ne virheitä myötvaikuttanei-

den syiden jakaumaan. Syykombinaatioiden myötvaikuttaneet 

syyt ovat usein ajoneuvo- ja etenkin liikenneympristöteki-

jöit. Tällöin näiden syyryhmien vaikutus korostuu liiaksi 

myötvaikuttaneiden syiden jakaumassa. Tosin tmn virheel-

lisyyden voidaan osittain olettaa kompensoituvan sillä, että 

erikoisesti syyketjujen inhimilliset tekijät korostavat liian 

paljon my5tvaikuttaneiden syiden osuutta. 

Psyy- ja myötvaikuttanut syy-käsitteet 

Edellä esitetty kritiikki psyiden ja myötveikuttaneiden 

syiden mrittelyn perusteista ja syyjakautumien luotetta-

vuudesta antaa aiheen epill, onko syiden jakaminen p- 

syihin ja myötvaikuttaneisiin syihin tarpeellista tai edes 

mandollista nykyisess muodossaan. 

Psyiden ja myötvaikuttaneiden syiden mrittminen perus- 

tuu ajatukseen, että liikenneonnettomuuden syill on olemas- 

18 
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sa eriasteisia vaikutuksia onnettomuuden syntymiseen. Vaiku-

tusten summa on kunkin onnettomuuden osalta sata prosenttia. 

Jos jokin onnettomuuden syy puuttuu, onnettomuutta ei tapah-

du. Psyyksi on katsottu se syy, jonka osuus mainitusta sa-

dasta prosentista on suurin (vaikka prosenttilukuja ei ole-

kaan esitetty). 

Vaikka psyyn tai päsyiden arvioiminen ei olisikaan helppoa, 

lienee kuitenkin eniten vaikeuksia niiden onnettomuustekijin 

arvioinnissa, joiden vaikutus on vhisempi. Rajatapauksessa 

tutkijalautakunta joutuu nimittäin harkitsemaan, onko jollakin 

onnettomuuteen liittyvll tekijll ollut lainkaan vaikutus-

ta ko. onnettomuuteen. Tllöin käsitteet 'onnettomuuden syyn 

vaikutuksen voimakkuus' ja 'onnettomuuden syyn esiintymisen 
todennäköisyys' helposti sekaantuvat. 

r1yötvaikuttaneiden syiden jakauma LVY:n raporteissa kuvannee- 

km samanaikaisesti kahta eri asiaa: toisaalta tutkijalauta-

kuntien ksityst vhisempien myötvaikuttaneiden syiden vai-

kutuksen voimakkuudesta psyihin verrattuna ja toisaalta ai-

nakin jossain mrin tutkijalautakunnan ksityst onnettomuu-

teen liittyvien tekijöiden syynä esiintymisen todennköisyy-

dest. Tällöin osan myötvaikuttaneista syistä ei ole lain-

kaan tarvinnut olla onnettomuuden syynä. Koska syyn vaikutus-

ta ja esiintymisen todennköiayytt ei erikoisesti myötvai-

kuttaneiden syiden osalta ole eritelty, on myötvaikuttanei-

den syiden jakaumaan siksi suhtauduttava tlt osin varsin va-

rauksellisesti. 

Edellä esitetyn mukaisesti syitä p- ja myötvaikuttanut syy-

jaotuksen poistamiseksi kytöst on useita. P- ja myötvai-

kuttanut syj-jaotusmenettkin merkityksens, kun siirrytn 

kytntöön, jossa_kunkin onnettomuustekijn osalta selvitetn: 
1. tekijän arvioitu esiintymistodennköisyys esimerkiksi pro-

sentteina tai sanoilla 'mandollisesti', 'todennäköisesti' 
ja 'varmasti' 

2. tekijn vaikutuksen voimakkuus prosentteina syiden yhteis-

vaikutuksesta (100 %). 

llöin_ksitteist psyy ja myötvaikuttanut voidaan perua- 
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tellusti luopua. Seuraavassa luvussa tarkastellaan sitä, 

onko ylipäänsä tarkoituksenmukaista puhua liikenneonnetto-

muuksien yhteydessä onnettomuuksien syistä. 

4.112 Syy-käsitteen tarpeellisuus 

Erityisesti liikenneturvallisuustutkimuksen alkuvaiheessa 

ajateltiin, että liikenneonnettomuus aiheutuu yhdestä •eril-

lisestä syystä tai että ainakin pitäisi osoittaa yksi on-

nettomuuden pääasiallinen syy. Tämä näkökanta edellyttää, 

että liikennejärjestelmässä eli ihmisessä, ajoneuvossa ja 

liikenneympäristössä on tekijöitä, jotka toisistaan riip-

pumatta tai lineraalisina kombinaatiaina aiheuttavat onnet-

tomuuksia. /8/ 

Nykyään kuitenkin jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, ettei 

ehkä ole tarpeellistakaan pohtia liikenneonnettomuuksien 

syitä: riittää kun selvitellään niitä olosuhteita, joissa 

onnettomuus on tapahtunut. Tämänmukaisesti pyritään sel-

vittämään ne tekijät, jotka lisäävät onnettomuuksien toden-

näköisyyttä,ja ne, jotka vähentävät sitä. Tällöin liiken-

nettä tarkastellaan ihminen - ajoneuvo - ympäristö -jär-

jestelmänä, jossa onnettomuudet merkitsevät satunnaisilmi-

öitä ilman mitään erillistä syytä tai syy-yhdistelmää. Ky-

seisten tutkijoiden mukaan onnettomuudessa samanaikaisesti 

esiintyvien tekijöiden lukuisuus ja onnettomuuteen johtavan 

tapahtumaketj un dynaamisuus tekevät syy-seuraussuhteiden 

selvittämisen joka tapauksessa vaikeaksi ja karkeaksi. /8/ 

Edellä esitetyt näkökannat eivät ole ristiriitaisia. Kysy-

mys on siitä, miten syy-käsite määritellään ja missä liiken-

neturvallisuustutkimuksen -tasossa onnettomuuteen johtavia 

tekijöitä tarkastellaan. Jos "onnettomuus aiheutuu" josta-

kin, on sillä luonnollisesti omat syynsä, vaikkakin ne oli-

sivat ajallisesti kaukana itse onnettomuustapahtumasta. 

Systeemiajattelun kannalta liikenneonnettomuuden syy on lii-

kenteen kokonaisjärjestelmässä. Tästä seuraa, että onnetto- 
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muuksien vhentminen tapahtuu vaikuttamalla koko jrjestel-

mn eikä vain joihinkin sen o8iin. Tt nkemyst on perus-

teltu muun muassa si1] olettamuksella, että erillisten te-

kijöiden muuttamisen vaikutus kumoutuisi yleensä jrjestel-

mn tasapainoon pyrkimisen vuoksi, toisin sanoen oletetaan, 

että tietyissä liikennejrjeatelmn olosuhteissa onnettomuuk-

sien lukumr pysyisi muuttumattomana, vaikka j4rjestelmn 

sisss tapahtuisikin joitakin erillisiä parannustoimenpitei-
t. /8/ 

Koko liikennejrjestelmn parantamisen ohella lienee kuiten-

kin aiheellista tutkia myöskin niiden menetelmien kyttökel-

poisuutta, jotka tutkivat liikenneonnettomuuksia ja niihin 

johtaneita tekijöitä jollakin suppeammalla alueella ja lhem-

pn itse onnettomuustapahtumaa. Tällöin on kuitenkin pidet-

tv mielessä näiden alemman tasoisten' tutkimusten asetta-

mat rajoitukset onnettomuuksien estmistoimenpiteiden suosit-

tamisessa ja tehtv tm selvksi liikennejrjestelmst ko-

konaisuudessaan vastaaville viranomaisille. 

Tutkijalautakuntien työ on tapauskohtaista tutkimusta, jolla 

pyritn kunkin yksittäisen onnettomuuden osalta selvitt-

mn miten ja miksi onnettomuus on tapahtunut. Tutkijalauta-

kuntien työ tutkimusmenetelmn on onnettomuustapahtumaa l-

hinn oleva menetelmä. Sen vuoksi menetelmä on tavallaan tri-

viaali. Silloin ovat triviaaleja myös sen antamat tiedot: 

syyt ja estotoimenpiteet, jos tarkastellaan jotain yksittis-

t onnettomuustapausta. Sen sijaan useita onnettomuuksia yh- 

distmäll voidaan olettaa saatavan myöskin yleisemp 	ja luo- 

tettavampaa tietoa onnettomuuksien syistä ja niiden estotoi-

menpiteist. 

Syy-käsitteen tarpeellisuuden suhteen tutkijalautakuntian työ 

voidaan jakaa kahteen osaan: Kytnnöllisesa kentttutkimuk-

sessa ei syy-ksitett tarvittane, koska ne syyt, jotka tut-

kijalautakunta mritt, voivat olla nennäisi ja voivat an-

taa värn kuvan onnettomuuden todellisista syistä. Kentttut-

kimuksiasa riittnee onnettomuuteen liittyvien tekijöiden: on-

nettomuusolosuhteiden ja toiminnallieten tekijöiden vaikutus- 



ten arviointi puuttumatta sen kummemmin onnettomuuden syyky-

symyksiin. Tutkijalautakuntien loppulausunnoissa tulisikin 

siksi puhua onnettomuustekijöist eik onnettomuuden syistä. 

Toisen vaiheen tutkimukseasa, jossa tarkastellaan onnetto-

muuteen liittyviä tekijöitä tilastollisesti, syy-käsite saa 

luotettavamman merkityksen. Syy-käsite tss vaiheessa on 

tarpeellista toimenpidesuo8itusten antamisen kannalta. Ern 

tutkijan mielestä operoiminen pelkill onnettomuusolosuhteil-
la tai -tekijöill saattaisi johtaa tutkimustulosten vhtte-

lyyn ja pidättymiseen toimenpideauosituksista. Suunnittelun-

kökohtien kannalta puhuminen liikenneonnettomuuden syistä lie-

nee siten perusteltua. /9,10/ 

4.113 Syy-käsitteen selventminen 

Yleisimpi ksitesekaannukaia tutkijalautakuntien loppulau-

sunnoissa on ollut käsitteiden ajotilanne, liikennetilanne 

ja liikenneonnettomuuksien seurausten syyt sekoittaminen it-

se liikenneonnettomuuden syihin. Niinpä syin on saatettu 

pitää sellaisia ajotilanteita kuten 'ajo vastaan tulevan kais-

talla' ja 'virheellinen ajolinja' tai sellaisia liikennetilan-

teita kuten 'virheellinen tai varomaton ohitus'. Nist tilan-

teista 'virheellinen ajolinja' on mainittu syyn myös LVY:n 

toimittamiesa vuosiraporteissa (kuva 1, sivu 19). 

Liikenneonnettomuuksien ja niiden seurausten syiden välinen 

sekaannus tutkijalautakuntien loppulausunnoissa johtunee pait-

si syymrittelyjen puuttumisesta myös Liikennevakuutusyhdis-

tyksen kyttmst sanasta 'liikennevahinko', jolla LVY tar-

koittaa onnettomuuden seurausten (vahinkojen) lisäksi myös it-

se onnettomuustapahtumaa. 

Tarvitaan siis selvennykset ksitteille ajotilanne, liikenne- 

tilanne, liikenneonnettomuuden syy ja liikenneonnettomuuden 

seurausten syyt. Nm ehdotetaan m riteltvksi seuraaval- 

la tavalla: 
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Aj oti lanne 

Ajotilanne kuvaa onnettomuuteen johtavaa tapahtumaa yksit 

tisen ajoneuvon osalta. Ajotilanne ei selit onnettomuuteen 

johtavia tekijöitä, vaikka nm saattavatkin ilmet itse 

ajotilanteessa. Ajotilanne ei. vlttmtt edel1yt onnetto-

muuden syntymistä. Ajotilanne antaa vastauksen kysymykseen 

miten? tai mikä?, ei kysymykseen miksi?. Ajotilanne pttyy 

yhteentörmyksiss törmyahetkeen ja yksittisonnettomuuksis-

se suistumis- tai hallinnanmenettmishetkeen. 

Liikennetilanne 

Liikennetilanne kuvaa onnettomuuteen johtavaa tapahtumasar-

jaa kaikkien onnettomuusosapuolten kannalta. Yksittisonnet-

tomuuksissa ajotilanne on liikennetilanne. Muuten liikenneti-

lanne on ajotilannetta vastaava. 

Liikenneonnettomuuden syy 

Erityisesti toisen vaiheen tutkimusta varten liikenneonnetto-

niuuden syy voidaan mritell sellaiseksi liikennejrjestel-

mn tekijäksi, joka joko yksin tai. yhdessä joidenkin muiden 

tekijöiden kanssa 

1. on ollut vlttämtän tai riittv onnettomuuden syntymi-

seksi ja joka 

2. alittaa liikennejrjestelmn laatutason kulloinkin vallit-

sevissa olosuhteissa. 

Liikennejrjestelm on tällöin käsitettv ihmisen, ajoneuvon 

ja liikenneympristön muodostamaksi kokonaisuudeksi. 

Mritelmn mukaisesti ne onnettomuudet, jotka sattuvat lii-

kennejrjestelmss siitä huolimatta, ettei mitn edellä 

mainituista tekijöistä ole olemassa, johtuvat liikennejrjes-

telmn laatutason alhaisuudesta. Tällöin liikenneonnettomuu-

den syy on yhteiskunnassa, joka ei ole pystynyt luomaan tai 

ei ole halunnut luoda parempaa maksimaalista liikennejrjes-

telm. Maksimilaatutason kyseessä ollen liikenneonnettomuu- 



den syynä voidaan pitää sattumaa, ellei laatutasosta poikkea-

via tekijöitä ole olemassa. 

Liikenneonnettomuudefl syyn määrittämisen perusta on liiken-

nejärjeatelmän laatutason määrittäminen. Käytännössä tämä 

merkitsee sopimusta siitä, miten paljon yhteiskunta haluaa 

hyväksyä liikenneonnettomuuksia sekä niistä koituvia talou-

dellisia menetyksiä ja inhimillisiä kärsimyksiä. Liikennejär-

jestelmän laatutaso määräytyy yhteiskunnan liikennejärjestel-

män luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen käyttämien va-

rojen määrästä. 

Laatutasoon perustuva syyn määritelmä sisältää ajatuksen, 

että niitä tekijöitä, joihin ei. voida vaikuttaa käytännössä 

eikä teoriassa, ei voida pitää liikenneonnettomuuksien syinä. 

Tämän mukaisesti syitä eivät ole esimerkiksi sellaiset luon-

nonolosuhteet kuten valoisuus, tuulisuus ja sateisuus edel-

lyttäen, että liikkuminen mainituissa olosuhteissa on ylei-

sesti hyväksyttyä. Näiden olosuhdetekijöiden sijaan onnetto-

muuksien syiksi tulisi erilaisia liikenneympäristön ja ajo-

neuvon puutteita tai inhimillisiä tekijöitä, mikäli nämä te-

kijät ovat auttaneet liikennejärjestelmän laatutason. Edel-

lise8sä esimerkissä syitä voisivat olla esimerkiksi valais-

tuksen ja tuuliesteiden puuttuminen tai liian suuri tilanne- 

nopeus. 

Kun yhtenä syyn määrittelyn perustana pidetään siihen vaikut-

tamisen mandollisuutta käytännössä, on onnettomuuden syyn, 

satotoimenpiteidan ja onnettomuusolosuhteiden välinen rajan-

veto selkeä: onnettomuuden syy ilmaisee itseasiassa suoraan 

onnettomuuden estotoimenpiteen ja onnettomuusolosuhteiksi 

jäisivät silloin ne tekijät, joihin ei voida vaikuttaa. Tämä 

poisteisi sen nykyisen syytutkimuksan heikkouden, etteivät 

onnettomuuksien syyt ja estotoimenpiteet ole yhteneviä: 'syyt' 

ovat usein olleet inhimillisiä, kun taas estotoimenpiteet 

ovat suureksi osaksi kohdistuneet ajoneuvon tai liikenneym-

päristön parantamiseen. 
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On selvää, ettei tutkijaleutakunnilla aina ole mandollisuuk- 
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cia mritt 	liikennejrjestelmn laatutaaoa. Sen vuoksi kyt- 

tökelpoinen 'syiden' mriteln tutkijalautakuntien kenttä- 

työskentelyä varten on seuraava, jossa syyn nennisen luon 

teen vuoksi ayy-kaitteest on luovuttu ja otettu sen sijal-

le käsite 'onnettomuustekij': 

0nnettomuustekJ on sellainen liikennejrjestelmn tekijä, 

joka yksin tai yhdess muiden tekijöiden kanssa on ollut vlt-

tmtön tai riittv onnettomuuden syntymiselle. Jos tt te-

kij 	tai tekijryhm 	ei olisi ollut olemassa, onnettomuutta 

ei olisi tapahtunut (vrt. /10/). 

Onnettomuustekijn mritelmö sislt 	siis vain toisen osan 

liikenneonnettomuuden syyn m ritelmst. Mritelmt eivät 

ole ristiriitaisia eikä mikn estä tutkijalautakuntia otta-

masta huomioon myös liikennejrjestelmn laatutasoa, jos t- 

m vain on mandollista. Varsinaisesti liikenneonnettomuuksien 

syiden mrittminen on kuitenkin toisen vaiheen tutkimuksen 

tehtv. 

Lii kenneonnettomuuden se urausten syyt 

Liikenneonnettomuuden seurausten: aineellisten vaurioiden ja 

henkilövahinkojen syyt ovat liikennejrjestelmn tekijöitä, 

jotka joko yksin tai tekijryhmin esiintyessn eivät ole 

vaikuttaneet onnettomuuden syntymiseen, mutta ovat lisnneet 

onnettomuuden vakavuutta. Näiden tekijöiden poistaminen ei 

olisi estänyt onnettomuuden syntymistä, mutta olisi lieven-

tnyt sen seurauksia 	(vrt. /10/). 

4.12 Onnettomuuteen liittyvien tekijöiden jaottelu 

4.121 Yleistä 

Onnettomuuteen liittyvät tekijät ovat liikennejrjestelmn 

tai sen jonkun osan ominaisuuksia, tilaa, tilan muutosta tai 

toimintaa kuvaavia tekijöitä. Onnettomuuden syyt muodostuvat 

onnettomuuteen liittyvistä tekijöistä silloin, kun ko. teki- 
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jät on havaittu onnettomuuden syyksi, toisin sanoen kun teki- 

jäillä on ollut havaittu seurausvaikutus. 

Onnettomuuteen liittyvättekijät voidaan jakaa - kuten koh-

daasa 4.111 on mainittu - tekijöiden laadun ja niiden syy-

seuraussuhteiden perusteella. Yleiseksi laatua kuvaavaksi 

jaoksi ehdotetaan seuraavassa tekijöiden jakoa inhimillisiin, 

ajoneuvo- ja liikenneympäristätekijöihin. Selkeyden vuoksi 

'muita tekijöitä' ei ole sisällytetty tähän jakoon, vaikka 

eräiden tekijöiden sijoittaminen mainittuihin kolmeen ryh-

mään ei olekaan itsestään selvää, vaan on suuressa mitassa 

määritelmiatä riippuva. 

Syy-seuraussuhteisiin perustuvaksi jaoksi ehdotetaan tekijöi-

den jakamista suoranaisiin ja välillisiin tekijöihin. /13/ 

Pää- ja myötävaikuttanut syy-käsitteistä on kokonaan luovut-

tu. 'Pää- ja myötävaikuttanut'-käsittBitä ei voitaisikaan 

käyttää pelkistä onnettomuuteen liittyvistä tekijöistä, vaan 

ainoastaan silloin kun ne ovat olleet onnettomuuden syitä. 

Onnettomuuteen liittyvien tekijöiden yksityiskohtainen jaot-

telu on esitetty sivulla 29 olevassa taulukossa 1 ja tarkem-

min liitteessä 1. Jako ei ole täydellinen ja sitä voidaan 

tarkentaa ja laajentaa tarvittaessa. 

4.122 Inhimilliset, ajoneuvo- ja liikenneympäristötekijät 

Inhimilliset tekijät 

Inhimilliset tekijät (liite 1) määritellään ajoneuvon kul-

jett..jan tai jalankulkijan ominaisuutta, tilaa, tilan muutos-

ta tai toimintaa kuvaaviksi tekijöiksi. 

Ominaisuuksia ja tilaa kuvaavat tekijät voivat olla 

- pysyviä 

- muuttuvia 

- vaihtelevia. 
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1 	t.iikenneympristön ominaisuudet ja kunto 

a 	Pysyvät tekijät 	(tien geometria, 	rakenne1 
tiehen kuuluvat laitteet, 	liikenteen oh- 

uJ i- jaus, 	pysyvät nkemt ja nköesteet sekä 
1— tieympristö) 

b 	Muuttuvat tekijät 	(tien kunto, muuttuvat 
nkemt ja nköesteet, 	valoisuus, muut 
muuttuvat tekijät) 

c 	Vaihtelevat tekijät 	(liikenne, 	sateisuua, 
> auringon aiheuttama hikisy, 	tuuli, 	keli, 

ajourat tiess, 	kunnossapito jne.) 

'-4 
1- 

1 	I—'( 
2 	Liikenneympristön tilan yhtkkiset muutokset 

(penkereen sortuminen jne.) 
I-1 
-1 

<W 
(J,P- 

'-1 _____ 
3 	P%uut 	liikenneympristötekijt 	(eläimet, mat- 

kustajat ja kuorma jne.) 

- 
: 

1- 
1 
.jp_rj u 	Ajoneuvon ominaisuudet ja kunto 	(ajoneuvon 

'--4 JCJ)s veri, 	renkaiden kuluneisuus, 	tuulilasin huur- 
<i-iW teisuus jne.) 

Ui >.JI- 
1—  _____ 
0 
> - 
J 
Ui 

iu 
U) 
,-, 2 	Ajoneuvossa ilmenevt yhtkkieet viat (ren- 

o <- kaan puhkeaminen, pyörn irtoaminen, jarrujan 
lukkiutuminen jne.) 

'-4 
0.0 

'-4 
'-4 

UJ 
U)I- 

1 	Kuljettajan tai jalankulkijan ominaisuudet 
tai 	tilatekijt 

a 	Pysyvät tekijät 	(alhainen flykkyys. 	hidas 
reaktionopeus, 	pitkäaikainen sairaus, 	inva- 
liditeetti jne.) 

b 	Muuttuvat tekijät 	(korkea ikä, 	tuntematon 
tie, 	vär 	asennoituminen jne.) 

r J 
c 	Vaihtelevat tekijat 	(vesymys, masennus, 

alkoholi, 	huumeet, 	kiireisyys, 	etreasi, 
- > lyhytaikainen sairaus jne.) 

1—  _____ 

2 	Kuljettajan tai jalankulkijan tilan yhtkkiset 
muutokset 	(sairauskohtaus, 	kuolema jne.) 

-4 ,-_ 
3 	Kuljettajan tai jalankulkijan toimintaan liit- 

t tyvt tekijät 
z 

a 	Huomiointivirheet 	(virheellinen huomioin- 
ti, 	huomioimattomuus jne.) 

'-4 .  1- 
b 	Arviointivirheet 	(liian 8UUri nopeus, 	vir- 

haellinen ohitusarvio, 	virheellinen ett- 
syyden arviointi jne.) 

c 	Suoritusvirheet 	(ohjausvirhe, jarrutusvir- 
he, 	vr 	kiihdytys, 	ohjaamatta jttrni- 
nen 	jne.) 

43 
:45 

5 
43 

43 
:15 
> 
>' 

43 
4.3 
-ri 

c 

43 

E 
0 

4.) 
4.) 

c 
0 

c 

.r4 
4 

-j 

r 

0 

-J 

1- 
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Mainittu onnettomuuteen liittyvien tekijöiden jaottelu on pe-

ruste itu onnettomuuksien ehkisymandollisuuksien tutkimisen 

kannalta. Yleensä ominaisuuksia kuvaavat tekijät ovat pysy-

vi tai muuttuvia ja tilaa kuvaavat tekijät muuttuvia tai 

vaihtelevia tekijöitä. 

Pysyvät tekijät ovat aikaan nhden suhteellisen muuttumatto-

mia. Psykologiset soveltuvuustutkimukset kohdistuvat pöasi-

assa näihin tekijöihin kuten lykkyys, reaktionopeus, huomio- 

kyky, luonteen tasapainoisuus, seurallisuus jne. Yksilöt ovat 

näiden tekijin suhteen eri tasoilla, mutta muutoksia ajan 

mukana ei tapandu. /4/ 

Muuttuvat tekijät voivat vaihdella in mukana, mutta ovat mi-

n ajankohtana tahansa periaatteessa kontrolloitavissa. Muut-

tuvia tekijöitä ovat esim. ajokoulutus, ajokokemus, ik ja 

asenteet. /4/ 

Vaihtelevien tekijöiden muuttuminen on niin nopeaa tai sattu-

manvarajsta, ettei niiden yleinen kontrollointi ole mandol-

lista, vaan vastuu näiden tekijöiden huomioon ottamisesta lii-
kenteess j 	pasiassa jokaiselle yksilölle. Tllaisia ts- 

kijöit ovat vsymys, lyhytaikaiset sairaudet, masennus- ja 

kiihtymystilat sekä alkoholin ja lkeaine.den vaikutus. /4/ 

Liikenteessä suoriutuminen - kuljettajilla ajotaito - riippuu 

kunakin hetkenä näiden kolmen tekijän yhteisvaikutukaesta. 

Pysyviin ja muuttuviin tekijöihin voidaan vaikuttaa suoraan 

erilaisilla m ryksill (a].immat psyykkiset ja fyysiset vaa-

timukset, rajoitukset ikn ja koulutukseen nähden) ja veli-

koivalla toiminnalle. Vaihteleviin tekijöihin voidaan vaikut-

taa vain vhisess mrin. /4/ 

Kuljettajan ja jalankulkijan tilan killisi muutoksia ovat 

sairauskohtaukset ja kuolema. 

Kuljettajan ja jalankulkijan toiminnassa voidaan erottaa kol-

me eri tekij: 



- huomiointi. 

- arviointi 

- suoritukset. 

Huomiointiin liittyviä syytekijöit ovat mm. vrn huomion 

tekeminen tai huomioimatta jttminen. Arviointivirheit 

ovat esim. liian suuri tilannenopsus ja virheellinen ohi-

tusarvio. Suoritusvirheit ovat mm. ajoneuvon ksittelyvir-

heet kuten ohjausvirhe ja jarrutusvirhe. 

Kuljettajan tai jalankulkijan toiminta riippuu yksilön omi-

naisuuksista, tilasta tai. sen muutoksista. Sen vuoksi toi-

mintaan liittyviin tekijöihin voidaan vaikuttaa vain tietyil -

1 rajoituksilla ja yksilön tilaan kohdistuvilla toimenpi- 

teillä 

Ajoneuvotekijät 

Ajonsuvotekijt (liite 1) mritelln ajoneuvon ominaisuuk-

sia, tilaa tai tilan muutoksia kuvaaviksi tekijöiksi. Ajoneu-

vaieta puhuttaessa tilaa sanotaan ajoneuvon kunnoksi ja siinä 

ilmenBvi yhtkkieiö muutoksia vioiksi. 

Myös ajonuvon ominaisuuksia ja tilaa kuvaavat tekijät voi-

daan jakaa pysyviin, muuttuviin ja vaihteleviin tekijöihin. 

Nm5 voidaan mritell kuten vastaavat inhimilliset tekijät 

(kts. sivu 31). Ajoneuvon ominaisuudet ovat pysyviä tai muut-

tuvia tekijöitä. Tilaa kuvaavat tekijt ovat muuttuvia tai 

vaihtelavia tekijöitä. 

Pysyvist tekijöistä esimerkiksi mainittakoon ajoneuvon väri, 

muuttuvista tekijöistä renkaiden kunto ja vaihtelevista teki-

jöist tuulilasin puhtaus. 

32 

Ajonauvon yhtkkisi vikoja ovat esim. renkaan puhkeaminen ja 

pyörn irtoaminen. 
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Liikenneympristötekijt 

Liikenneympristötekijöit (liite 1) ovat kaikki muut paitsi 

ajoneuvon kuljettajan ja jalankulkijan inhimilliset tekijät 

sekä ajoneuvotekijät. Tällöin kuljettajan liikenneympäris-

töön kuuluvat myös oman auton matkustajat ja kuorma. Varsi-

naista liikenneympäristöä on kuitenkin liiknneympäristö ajo-

neuvon suhteen tarkasteltuna. 

Kuten ajoneuvotekijät ovat myös liikenneympäristötekijät ym-

päristön ominaisuuksia, tilaa tai sen muutoksia kuvaavia te-

kijöitä. Ominaisuuksia kuvaavat tekijät ovat joko pysyviä tai 

muuttuvia ja tilaa kuvaavat muuttuvia tai vaihtelevia tekijöi-

tä. Tekijät voidaan määritellä kuten vastaavat inhimilliset 

tekijät (kts. sivu 31). 

Pysyviä tekijöitä ovat mm. tien geometria ja tiehen kuuluvat 

laitteet ja rakenteet. Muuttuvia tekijöitä ovat esim. tien 

kunto ja valoisuus ja vaihtelevia tekijöitä liikenne, sää ja 

keli. Liikenneympäristön yhtäkkiset muutokset ovat lähinnä 

teoreettisia kuten esim. sillan tai tiepenkereen sortuminen. 

4.123 Suoranaiset ja välilliset tekijät 

Suoranaisia ja välillisiä tekijöitä voi esiintyä kaikissa 

edellisessä kohdassa 4.122 mainituissa tekijäryhmissä: inhi-

millisissä tekijöissä sekä ajoneuvo- ja liikenneympäristöte-

kijöissä. Koska syyketjut voivat muodostua useista eri teki-

jöistä, on täysin sopimuksen varassa, mitä syyketjun syitä 

pidetään suoranaisina ja mitä välil].isinä syinä edellyttäen 

tietysti, että suoranaiset syyt ovat lähinnä onnettomuusta-

pahtumaa. Jotta suoranaisten ja välilliaten tekijöiden väli-

nen raja saataisiin yhdenmukaiseksi kaikissa tekijöiden laa-

tua kuvaavissa ryhmissä, on selväpiirteinen syy-seuraussuh-

teisiin perustuva tekijöiden jako seuraava: 

Suoranaisia tekijöitä ovat ihmisen, ajoneuvon ja liikenneym- 

päristön tilan yhtäkkisiä muutoksia ja ihmisen osalta lisäk- 
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si toimintaa kuvaavat tekijät. Vlillisi tekijöit ovat 

kaikki muut ihmisen, ajoneuvon ja liikenneympristön teki- 

t eli niiden ominaisuuksia ja tilaa kuvaavat tekijät. 

Mikäli kytntö osoittaa, että mriteltyjen suoranaisten 

ja vlilli8tefl tekijöiden raja on liian jykk ja teoreet-

tinen, voidaan rajaa kytnnöss pit 	myöskin liikkuvana, 

kunhan kunkin tapauksen yhteydessä erikseen ilmoitetaan, mi-

hin kohtaan erityisesti syyketjujen ollessa kyseessä raja 

on vedetty. 

Yleensä syyketjut pysyvät omissa inhimillisiss, ajoneuvoon 

tai liikenneympristöön liittyviss tekijryhmissn, mutta 

ryhmien välisikin syy-seur'aussuhteita voi esiinty. Tekijä- 

ketju 'alkoholi - vsymys - huomiointivirhe' muodostuu yk-

sinomaan inhimillisist tekijöistä, mikä syyketjuissa onkin 

yleisint. Tekijketjuasa 'naulainen lauta tiellä - ren-

kaan puhkeaminen' on edellinen liikenneympristön vlilli-

nen tilatekijä, kun taas jälkimmäinen ajoneuvon suoranainen 

ja yhtäkkinen tilan muutos. 

Unnettomuuteen liittyvien tekijöiden jakaminen suoranaisiin 

ja välilliiin tekijöihin on tärkeä varsinkin inhimillisten 

tekijöiden kannalta. Käytännössä suoranaisia tekijöitä - 

edellä olevan rajauksen mukaisesti - esiintyy ajoneuvo- ja 

liikenneympäristötekijöissä hyvin harvoin. 

Inhimillisten tekijöiden sekä ajoneuvo- ja liikenneympäris-

tötekijöiden ominaisuuksien ja tilan taustalla olevia vä-

lillisiä tekijöitä ei tapaustutkimusten kenttätutkimuksis-

sa yleensä tarkastella. Sen sijaan toisen vaiheen tutkimuk- 

sissa nämäkin tekijät voidaan jos mandollista ottaa huomioon. 

4.2 	EHDOTUS TUTKIMUSAINEISTON HYVÄKSIKÄYTÖKSI 

Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta - VALT on 

julkaissut vuosittain raportin liikennevahinkojen tutkija-

lautakuntien tutkimista liikenneonnettomuuksista. Tämän 1.1- 
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sksi VALT on tehnyt joitakin erillisselvityksi. Tarvitse-

mansa tiedot VALT on saanut lautakuntien tyttmist ns. ajo-

neuvo- ja henkilökohtaisista tilastointilomakkeista. 

VALT:in vuosiraporttien perusteella ei ole kuitenkaan voitu 

tehd riittvn pitklle meneviä johtoptöksi liikennetur-

vallisuutta parantavista toimenpiteistä erityi8esti liikenne-

ympristötekijöiden osalta. Tm johtunee osaksi siitä, ettei 

liikenneympristötekijöill ole ollut omaa tilastointiloma-

ketta kuten on ajoneuvoteknisill ja inhimillisill tekijöil-

l. Toistaiseksi liikenneympristön tiedot on koottu ajoneu-

vokohtaiseen tilastointilomakkeeseen. Näiden tietojen mr 

on kuitenkin ollut riittmtön. 

Koska LVY:n raporttien tarkoituksena ei ole ollut tutkijalau-

takuntatyön perinpohjainen selvittminen vaan vuosittaisten 

tilastotietojen jakaminen, on raporteista saatava tietous ol-

lut ainakin liikenneympristön kannalta suhteellisen pinnal-
lista. Osittain tietous on ollut jopa virheellist (kohta 

4.112). Tm on osaksi johtunut selkeön tutkimuksen teorian 

ja osaksi thn tarkoitukseen varatun tutkijahenkilöstön puut-

tumisesta. On kokonaan eri asia, onko LVY:n tehtvn tllai-

sen tutkijahenkilöstön palkkaaminen ja nykyistä syvllisem-

pien ja laajempien tutkimusr'aporttien tekeminen. 

Liikennej rj estelmn turvallisuuden parantamiseksi tietoja 

tarvittaisiin mm. seuraavista asioista (II vaiheen tutkimus): 

- inhimillisten, ajoneuvo- ja liikenneympristötekijöiden 

osuudet liikenneonnettomuuksien ja niiden seurausten syn-

tymisess 

- pysyvien, muuttuvien ja vaihtelevien tekijöiden osuudet 

liikenneonnettomuuksien syntymisess 

- suoranaisten ja vlillisten tekijöiden osuudet liikenneon-

nettomuuksien syntymisess 

- yksittäisten tekijöiden osuudet edellä mainituissa ryhmissä 

- eri syyketjut ja -kombinaatiot sekä niiden esiintymisti-

heydet 

- suositellut liikenneturvallisuustoimenpiteet. 



Tiedot olisi annettava - jos mandollista - erilaisissa olo-

suhteissa ja liikennetilanteissa. Lisäksi tiedot olisi suh-

teutettava vertailututkimuksiin, jos niitä on olemassa. 

Tutkijalautakuntien loppulausunnoissa olevien tietojen hyväk-

sikäyttö vastaisuudessa edellyttää toisen vaiheen tutkijaor-

ganisaation luomista. Koska Liikennevakuutusyhdistyksellä ei 

ainakaan toistaiseksi liene tähän mandollisuuksia, olisi työ 

annettava tilaustyönä tehtäväksi kulloinkin sopivimmaksi kat-

sotulle viranomaiselle. 

Myöskin jo nykyisin LVY:ssä olevan tutkimusaineiston kokonais-

valtainen selvitys olisi välttämätöntä. Toistaiseksi tehdyt 

osaselvitykset ovat olleet yksittäisten tutkijoiden, tutki-

muslaitosten tai muiden viranomaisten satunnaisen mielenkiin-

non varassa. Kokonaisselvitys tulisi tehdä valtion toimesta 

ja sen kustantamana. Tutkijatyöryhmään tuli8i kuulua kaikkien 

niiden ammattialojen edustajat, jotka ovat mukana nykyisessä- 

km tutkijalautakuntatoiminnassa. 

4.3 	EHDOTUS TOIMINTAMUOTOJEN KEHITTÄMISEKSI 

Kuten luvussa 3 on kerrottu tutkijalautakuntien toiminta al-

koi Suomessa v. 1968. Tämän jälkeen toiminta on laajentunut 

paitsi alueellisesti osittain myös tutkimuskohteiden suhteen. 

Niin ikään lautakuntien kokoonpano on monipuolistunut. Kui-

tenkin pääosiltaan lautakuntien työ on pysynyt muuttumatto-

mana. Samalla on lautakuntien työn kehittämisen tarve käynyt 

yhä ilmeisemmäksi. 

Jo v. 1971 tie- ja vesirakennuehallitus kiinnitti LVY:n huo-

miota siihen, ettei tutkijalautakuntien työstä ollut saata-

vissa sellaista yleistä tietoutta, jota olisi voitu käyttää 

hyväksi tienpidossa. Toiminnan parantamiseksi TVH esittikin, 

että Kymen läänin tutkijalautakunta tutkisi v. 1972 kokeilu-

mielessä kaikki tietyillä tieosilla poliisin tietoon tulleet 

onnettomuudet riippumatta niiden vakavuudesta. Tutkimusta oli 
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tarkoitus täydentää eräillä liikenneympäristöön liittyvillä 

selvityksillä. Koska LVY:n mielestä lautakuntatyöstä yleen-

sä oli vielä silloin liian vähän kokemuksia, ei ehdotettua 

tutkimusta vielä siinä vaiheessa aloitettu. /5,6/ 

Kuitenkin myös LVY:ssä alettiin harkita lautakuntien työn ke-

hittämistä. Niinpä jalankulkijoiden kuolemaan johtaneita on-

nettomuuksia alettiin tutkia v. 1971 Turun ja Porin läänissä. 

Tällä hetkellä jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden onnet-

tomuuksia tutkitaan lisäksi myös Oulun läänissä. 

Tutkijalautakuntatoiminnan kehittämisen tehostamiseksi LVY 

muodosti keväällä 1973 liikennevahinkojen tutkijalautakuntien 

neuvottelukunnan, johon nimettiin poliisin, autokatsastustoi-

minnan, TVL:n, tiedotustoiminnan, tilastoinnin ja liikenne- 
vakuutusyhtiöiden edustajat. Yksi neuvottelukunnan perusta-

misen tarkoitus on antaa toiminnassa mukana oleville organi-

saatioille entistä parempi mandollisuus vaikuttaa tutkijalau-

takuntien työhön. /1/ 

Liikennevahinkojen tutkij alautakuntien neuvottelukunnan ja 

TVH:n esityksestä aloitettiin v. 1974 edellä mainittu Kymen 

läänin tisosakohtainen onnettomuustutkimus. Neuvotte lukunnan 

aloitteesta muodostettiin v. 1974 syksyllä työryhmä, jonka 

tehtäväksi annettiin kehittää tutkijalautakuntatyön perustei-

ta erityisesti liikenneonnettomuuksien syiden määrittelyn ja 

ryhmittelyn kannalta. 

Myöskin Parlamentaarinen liikennekomitea on toisessa osamie-

tinnössään puuttunut tutkijalautakuntien toiminnan kehittä-

miseen ja esittää siitä seuraavaa:M...Tutkijalautakuntatoi-

minnan luonteesta johtuen komitea esittää...että ensi tilas-

sa selvitettäisiin, missä muodossa tämä tehtävä voitaisiin 

siirtää valtion toimesta suoritettavaksi. Samalla olisi sel-
vitettävä tutkijalautakuntatoiminnan tarkoituksenmukainen 

kytkeytyminen muuhun liikenneturvallisuustutkimukseen ja 

yleensä liikenneonnettomuuksien tilastointijärjestelmään se-

kä mandollisuudet ulottaa toiminta koskemaan kaikki tien-

käyttäjäryhmät ja yleensäkin tutkijalautakuntatoiminnan tar-

koituksenmukainen kehittäminen ottaen huomioon toiminnasta 



aiheutuvat kustannukset ja hyity." /4/ 

Vaikka tutkijalautakuntien työt onkin jatkuvasti kehitetty, 

ei toiminnan kokonaisvaltaiseen uudistamiseen ole vielä ryh-

dytty. Tll hetkellä kokemuksia lautakuntatoiminnasta on 

eeitsemn vuoden ajalta. Tutkimusaineistoa on kytettviss 

yli syvllisemmnkin tutkimuksen tarpeen. Jos tutkijalau-

takuntien toimintaa jatketaan nykyiselln, on vaara, ett 

tutkimus alkaa toistaa itsen ja että varoja kytetn sel-

laisen tietouden hankkimiseen, joka jo on olemassa. Tmn es-

tmiseksi lautakuntatoiminnan uudistaminen nyttisi tll 

hetkellä välttmttömlt. 

Tutkijalautakuntien toiminnassa olisikin ehkä luovuttava ko-

ko maan ksittvst kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 

tutkimisesta. Tmn sijasta olisi harkittava siirtymist yh 

enemmän projektikohtaisiin tutkimuksiin. Niss yksi tai use-

ampi tutkijalautakunta tutkisi tietty liikenneonnettomuus- 

tutkimuksen erityisaluetta, kunnes riittv mr aineistoa 

olisi tutkijoiden kytettviss. Tällaisia erityisprojekteja 

olisivat esim. alkoholitutkimus, hirvionnettomuuksien tutki-

mus, raskaan liikenteen onnettomuuksien tutkimus, ensiaputoi-

menpiteiden ja kuljetuksen vaikutuksen tutkiminen jne. Mah-

dollisesti tutkimuksiin liittyisi vertailu- ja tukitutkimuk-

sia ajoneuvoista, kuljettajista ja liikenneympristöolosuh-

teista yleensä. Tutkimusprojektien suunnittelussa olisi otet-

tava huomioon kunkin lnin erityisolosuhteet. 

Siirtyminen projektikohtaisiin tutkimuksiin tulisi tapahtua 

asteittain. Lopulta kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ny-

kyisess muodossaan jäisi tutkimaan vain yksi tai kaksi tut-

kijalautakuntaa. Tll tutkimuksella seurattaisiin vakavien 

onnettomuuksien ja niiden seurausten syiss mandollisesti ta-

pahtuvia muutoksia. Muiden tutkijalautakuntien tutkimusalueet 

märytyiaivt kulloinkin vallitsevan tutkimustarpeen mukai-

sesti. 
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Tutkimusprojektit tulisi suunnitella siten, että tutkittavien 

tapausten mr lautakuntaa kohden olisi n. 30-50 onnetto- 
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muutta vuodessa. Muun muassa eri viranomaisten yhteistyön 

vuoksi lautakuntien tulisi toimia kaikissa lneiss. Sen 

sijaan lautakuntien koostumusta voisi tarpeen vaatiessa vaih-

della. Nykyisten jäsenten lisksi voitai8iifl ainakin joiden-

kin lautakuntien jäseniksi ottaa psykologeja myöskin mootto-

riajoneuvo-onnettomuuksien tutkimiseen. 

Projektikohtaiseen tutkimukseen siirtyminen vaatii toisen 

vaiheen tutkimusorganisaation perustamista. Kytnnöss on-

nettomuustutkimus pysyisi edelleenkin nykyisillä tutkijalau-

takunnilla. Sen sijaan kunkin projektin suunnittelu ja saa-

dun tutkimusmateriaalin selvittäminen tulisi antaa tilaus- 
työksi ko. ammattialaa edustavalle viranomaiselle (kta. sivu 

36). Työn yleisen suunnittelun hoitaisi nykyist liikenneva-

hinkojen tutkijalautakuntien neuvottelukuntaa vastaava elin, 

johon kuuluisivat neuvottelukunnassa nykyisinkin edustettuna 

olevien ammattialojen edustajat. Neuvottelukunnalla olisi py-

syvä sihteeri siinä organisaatiossa, joka vastaisi tutkija-
lautakuntien toiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Parla-

mentaarisen liikennekomitean mielestä tm organisaatio oli-

si valtionhallinnon alainen. 
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5. LOPPUSANAT 

Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien neuvottelukunta pe -
rusti - kuten sivulla 37 on mainittu - vuoden 1974 syksyllä 

työryhmän, jonka tehtvn oli kehitt 	tutkijalautakunta- 

työn perusteita erityisesti liikenneonnettomuuksien syiden 

mrittelyn ja ryhmittelyn kannalta. Työryhmn kuului LVY:n, 

TVH:n ja autokatsastustoiminnan edustajat. Työryhm sai. teh-

tvns valmiiksi vuoden 1975 alussa. Työryhmän ehdottamat 

trkeimmt muutokset aikaisempaan kyt5ntöön verrattuna ovat 
seuraavat: /14/ 

1. Onnettomuustapahturna- ja onnettomuuden syy-käsite on ero-

tettu 8elv$ti toisistaan. Onnettomuustapahtumalla tar-

koitetaan onnettomuuden syyn tai syiden aiheuttamaa ajo-

neuvon liikkumisen tai olemisen kuvausta onnettomuusta-

pahtuman kuluessa. 

2. Onnettomuuden syy on mritelty uudella tavalla: 

Onnettomuuden syill tarkoitetaan niitä onnettomuuteen 

liittyviä tekijöitä, joiden tutkimuksissa todetaan tai 

arvioidaan oleellisesti vaikuttaneen onnettomuuden syn-

tymiseen. Kuten havaitaan onnettomuuden syyn mritelrn 

poikkeaa tss selvityksessä kytetyst mritelmst 

huomattavalla tavalla (vrt, kohta 4.113). 

Pä- ja myötvaikuttanut syy-jaottelusta on luovuttu. 

Syiden vaikutusten voimakkuutta arvioidaan sen sijaan 

termeill valtasyy, osasyy ja lissyy. Mritelmien mu-

kaan näihin ksitteisiin sisältyy myös syyn esiintymisen 

todennköisyyden arviointi. Käsitteet vastaavat tss 

selvityksessä ehdotettua prosentuaalista syiden vaikutus-

ten ja esiintymistodennköisyyksien arviointia, vaikka-

kaan tässä ei ole otettu käyttöön erillisiä syiden nimiä. 

Lisäksi tss selvityksess on selvästi erotettu syiden 

vaikutusten voimakkuus a yyn esiintymisen todennköi-

syys (vrt, kohta 4.111) 
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Syiden pjaoksi on otettu syiden jako vlittömiin ja taus-

tasyihin. Nm syyt vastaavat tmn selvityksen suoranai-

sia ja v].illisi syit, vaikka ne onkin mritelty eri ta-

valla (vrt, kohta 4.123). 

Vlittömien ja taustasyiden alajaotukseksi on otettu syi-

den jako inhimillisiin, ajoneuvoteknisiin ja liikenneymp-

ristösyihin. Nmkin syyt on mritelty hiukan ari taval-

la kuin tss selvityksess (vrt, kohta 4.122). 

3. Uuden kytnnön mukaan tutkitaan tarkemmin liikenneymp-

ristön ja ajoneuvon vaikutusta onnettomuuden seurauksiin 

(vaurioihin) 

4. Liikenneympristötekijöiden luetteloa on laajennettu ja 

tarkennettu syyj aotteluissa. 

5. Onnettomuuksien ja niiden seurausten estomando].lisuuksia 

tutkitaan entistä tarkemmin: erikseen ksitelln kutakin 

estotoimenpidett sei.laisenaan tai korkeintaan kanden muun 

toimenpiteen kanssa. Periaatteena on pidetty sitä, ett 

estotoimenpide on toteuttamiskelpoinen ja sen vaikutus to-

dennköinen. 

6. Uutena asiana tutkitaan sitä, miten kuljettaja hallitsi 

ajoneuvoaan onnettomuuden kulue8sa. 

Lähemmin tehtyihin muutoksiin voi tutustua suoraan liikenne- 

vahinkojen tutkijalautakuntien toimintaohjeista vuodelle 1975. 

Yleisesti voidaan todeta, että vuoden 1975 alusta käyttöön 

otettu uusi systeemi on parannus edelliseen teoreettisesti 

melko hataraan tutkimukseen. Työryhmän ehdotus on kehitetty 

perusteiltaan niin pitkälle kuin kytettvias olleen ajan 

puitteissa on ollut mandollista. Erikoisesti on jouduttu ot-

tamaan huomioon ATK:n ja kentttyöskentelyn asettamat rajoi-

tukset tutkimusmenetelmn kehittmisess. On huomattava, et- 

t työryhmän tehtvn ei ollut pohtia tutkimusaineiston hy-

vksikyttö, toimintamuotojen kehittmist tai yleisesti 



liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntatoiminnan asemaa 

liikenneturvallisuustutkimukeessa. 

Työryhmän tuloksis8a on jo jonkin verran otettu huomioon 

myöskin tss tutkimusselostuksessa esitettyj ajatuksia. 

Tulevaisuus osoittaa, onko nyt käyttöön otettu tutkimus 

elinkelpoinen vai onko sitä edelleen kehitettv lhitule-

vaisuudesaa. Tutkimuksen kehittmisesa voitaneen silloin 

kytt 	visl enemmän hyväksi tmn selvityksen tuloksia ei 

yksinomaan tutkimuksen teorian vaan myös lautakuntien toi-

mintamuotojen ja saadun tietouden hyvksikytön kannalta. 
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LIITE 



LIITE 1 
	 1 

A. ONNETTOMUUTEEN LIITTYVÄT TEKIJÄT 

1 	Inhimilliset tekijät 

1. Kuljettajan tai jalankulkijan ominaisuudet tai tilatekijät 

(välilliset tekijät) 

a) Pysyvät tekijät 

- alhainen älykkyys 

- hidas reaktionopeus 

- huono huomiointikyky 

- luonteen tasapainottomuus 

- asosiaalisuus 

- yleinen taitamattomuus 

- pitkäaikainen sairaus 

- huono näkökyky 

- invaliditeetti 

- muu pysyvä tekijä 

b) Muuttuvat tekijät 

- korkea ikä 

- vähäinen ajokokemus 

- tottumattomuus ajoneuvoon 

- tuntematon tie 

- väärä asennoituminen 

- muu muuttuva tekijä 

c) Vaihtelevat tekijät 

- väsymys 

- kiihtynyt mielentila 

- masennus 

- alkoholi 

- huumeet 

- lääkeaineet 

- kiireisyys 

- stressi 

- lyhytaikainen sairaus 

- muut vaihtelevat syyt 



2. Kuljettajan tai jalankulkijan tilan yhtäkkiset muutokset 

(suoranaiset tekijät) 

- sairauskohtaus 

- normaali kuolema 

- itsemurha 

- muu 

3. Kuljettajan tai jalankulkijan toimintaan liittyvät tekijät 

(suoranaiset tekijät) 

a) Huomiointovirheet 

- virheellinen huomiointi 

- huomioimattomuus 

- muu huomiointivirhe 

b) Arviointivirheet 

- liian suuri tilannenopeus 

- liian suuri ajonopeus 

- virheellinen ohitusarvio 

- virheellinen etäisyyden arviointi 

- virheellinen toisen ajoneuvon nopeuden arviointi 

- virheellinen toisen ajoneuvon toiminnan arviointi 

- muu arviointivirhe 

c) Suoritu8virhe 

- ohi ausvirhe 

- jarrutusvirhe 

- väärä kiihdytys 

- ohjaamatta jättäminen 

- muut ajoneuvon käsittelyvirheet 

II 	Ajoneuvotekijät 

ii 

1. Ajoneuvon ominaisuudet tai kunto (välilliset tekijät) 



lii 

- ajoneuvon väri 

- huonot ajo-ominaisuudet 

- renkaiden kulunoisuus 

- ajoneuvon huonot kiihtyvyysominaisuudet 

- tuulilasin huurteisuus 

- muut kuntoon liittyvät tekijät 

2. Ajoneuvossa ilmenevät yhtäkkiset viat (suoranaiset tekijät) 

- renkaan puhkeaminen 

- pyörän irtoaminen 

- jarrujen lukkiutuminen 

- ohjauslaitteiden rikkoutuminen 

- muut viat 

III Liikenneyinpärietötekijät 

1. Liikenneyinpäristön ominaisuudet ja kunto (välilliset teki-

jät) 

a) Pysyvät tekijät 

- Tien geometria 

- Jyrkkä kaarre 

- väärä optinen johdatus 

- väärä sivukaltevuus 

- kapea tie tai tienkohta 

-muu 

- Tien rakenne 

- Tiehen kuuluvat laitteet, liikenteen ohjaus 

- valaistuksen puuttuminen 

- viitoitue huono 

- liittymien kanavointi puuttuu 

-muu 



- Näkemät ja näköesteet 

- kumpareet 

- painantaet 

- rakennukset ja rakenteet 

- kallio- ja maaleikkaus 

- liikenne- ym. tiemerkit 

-muu 

- Tieympäristö 

- maankäyttö 

- mainokset 

- muut 

b) Muuttuvat tekijät 

- Tien kunto 

- kuopat 

- painaumat, kohoumat 

- kulumisurat 

- rikkoutunut tien reuna 

- aafaltin ja sorapientareen välinen korkeusero 

- tiellä olleet kivet 

- muu 

- Näkemät ja näköeateet 

- puusto ja kasvillisuus 

- korkea aurausvalli 

- muu 

- Valoisuus 

- hämärä 

- pimeys 

-Muu 

c) Vaihtelevat tekijät 

- Liikenne 

- poikkeuksellinen koostumus 

iv 



- ruuhka 

- onnettomuus 

- väärin pysäköity tai pysähtynyt ajoneuvo 

- ajoneuvon aiheuttama häikäisy 

- ajoneuvon nostattama pöly tai roiske 

- muu 

- Sateisuus 

- tihkusade 

- vesisade 

- räntäsade 

- lumisade 

- raesade 

- sumu, usva 

- Auringon aiheuttama häikäisy 

- Tuuli 

- Keli 

- vesiliirto 

- ihanne 

- peilijää, jääpolanne 

- luminen tie, lumipolanne 

- sohjoinen tie 

- märkä savisoratie 

- märkä kiveys 

- märkä puukansi 

- irtosoraa tiellä 

- muu 

- Ajourat tiessä 

- Kunnossapitotoimenpiteet puutteellisia 

- auraus puutteellinen 

- yliauraus 

- suolaus puutteellinen 

- hiekoitus puutteellinen 

- suolahiekoitus puutteellinen 



- höyläys puutteellinen 

- kastelu puuttuu 

-muu 

2. Liikenneympäristön tilan yhtäkkiset muutokset (suoranaiset 

tekijät) 

- penkereen sortuminen 

- sillan sortuminen 

- muu 

3. Muut liikenneympäristötekijät 

- eläim.t 

- hirvi 

- muu 

- matkustajat 

- kuorma 

-muu 

B. 	VAHINKOON LIITrYVÄT TEKIJÄT 

1 	Aineelliset vauriot 

1. Ajorieuvotekijät 

- puskuri 

- lava- tai korirakenne 

- runko 

-muu 

2. Liikenneympäristötekijät 

a) Tien pinta 

vi 



b) Tiehen kuuluva laite tai rakenne 

- liittyvän tien penger (rumpu) 

- kaide 

- puukaide 

- teräskaide, päät ei maahan upotettu 

- teräskaide, päät maahan upotettu 

- tolpat ja pylväät 

- liikenne- ym. tiemerkit 

- muu 

c) Luiskissa olleet kivet 

d) Kallionleikkaus 

e) Tieympäristö 

- kivi tai kivikko 

- puut 

- rakennus, rakennelma 

- esteetön tieympäristö 

- muu 

f) Muu liikenneympäristötekijä 

3. Ajoneuvon siirtoon liittyvät tekijät 

II 	Vammat 

1. Ajoneuvotekijät 

2. Liikenneympäristötekijät 

(kts. "Aineelliset vauriot", kohta 2.) 

3. Ensiapuun ja kuljetukseen liittyvät tekijät 

vii 
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- myöhäinen hälytys 

- väärä ensia.pu 

- puutteellinen enaiapu 

- puutteellinen kuljetus 

- muu 
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