
TIEOLOSUHTEET JA II IK EN NETURVA LLISUUS 

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 

TIESUUNNITTELUOSASTON TEKNILLISTALOUDELLINEN TOIMISTO 

TIEDOTUSLEHTI N:o 3 	 HELSINKI 25.3.1968 



- 
-tfl. 

- \ 



TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SUOMESSA JA NIIDEN KUSTANNUKSET V. 1965 

(lyhennelm) 

Anna-Liisa Sirjamo 

Helsinki 1968 



ES IPUHE 
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ja vesirakennushallituksen tiesuunnitteluosaston tiestötoimis-
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Suomessa ja niiden kustannukset vuonna 1965". Lyhenne1m. on laa-

dittu tutkielman liikenneonnettomuuskustannuksia ksitte1evst 

osasta. Tutkielmassa saatuja tuloksia voidaan ktytti hyväksi 

tehtäessi liikennetaloudellisia se1vityksii. 
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Tutk.siht. Anna-Liisa Sirjamo: 

TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SUOMESSA JA NIIDEN KUSTANNUKSET V. 1965 

(lyhennelmä) 

1. Tutkimustehtävän määrittely 

Tämän tutkimuksen kohteena ovat Suomessa tapahtuneet tie-

liikenneonnettomuudet ja niiden aiheuttamat kustannukset vuonna 

1965. 

Tutkimuksessa selvitetään: 

(a) tieliikenneonnettomuuksjen aiheuttamat kustannukset vuonna 

1965 ja 

(b) tieliikenneonnettomuuskustannusten jakautuminen alueellises-

ti ja onnettomuustyypeittäin. 

Tätä analyysia varten kartoitetaan tieliikenneonnettornuus-

ongelman laajuus Suomessa vuonna 1965. 

Tutkimuksen tärkeä tavoite on palvella käytännön tiesuun-

nittelua onnettomuusriskiltään erilaisten teiden parantamistar-

peen toteamisessa ja liikenneturvallisuustojmenpjtejden valin-

nassa. Kun muiden tutkimusten avulla on selvitetty onnettomuuk-

sien jakautuminen tieosittain )  voidaan suorittaa kustannusver-

tailuja tieliikenneonnettomuuksjen aiheuttamien kustannusten ja 

tien liikenneturvallisuuden parantamisen aiheuttamien kustannus- 

ten v1il1ä. 
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2. Aiheeseen liittyviä tutkimuksia 

2. 1 

Liikenneonnettomuuksiin kohdistuvaa tutkimustyötä tehdään 

nykyisin monella taholla. Tietekniikan alaan kuuluvaa tutkimus-

työtä tehdään tie- ja vesirakennushallituksessa, Valtion Tekr1il-

lisessä. Tutkimuslaitoksessa ja teknillisissä korkeakouluissa. 

Näillä tutkimuksilla pyritään selvittämään tie- ja liikenneolo-

suhteiden vaikutus onnettomuuksiin. (Liikenneturvalljsuustojmj-

kunnan mietintö 1967, s. 80-81) 

Työterveyslaitoksella tehdään liikennepsykologista tutki-

mustyötä. Myös eri korkeakouluissa tehdään tällaista ihmiseen 

tienkäyttäjänä kohdistuvaa tutkimustyötä. Taljan piirissä on 

näitä tutkimuksia tehty sen omassa tutkimustoimistossa ja myös 

muualla Taljan tukemina. (Liikenneturvallisuustojmikunnan mie-

tintö 1967, s. 80-81) 

Tämän tutkimuksen kannalta ovat mielenkiintoisia vuonna l964 

tie- ja vesirakennushallituksessa tehty tutkimus "Trafikolycks-

kostnaderna i Finland 1962" ja vuonna 1967 Taljan tutkimussar-

jassa ilmestynyt lääket, ja kir.tri Pär Slätisin tutkimus "Injury 

Patterns in Road Traffic Accidents". 

Tvh:n tutkimus selvittää, mikä on eri tyyppisten tieliiken-

neonnettomuuksien aiheuttama keskimääräinen kustannus. Tässä 

tutkimuksessa käytetty mittaamismenetelmä on erityisen mielen-

kiintoinen. Tutkimus kohdistuu vuoteen 1962, mutta menetelmän 

tarkoituksena on olla yleisesti sovellettavissa. Tutkimuksessa 

lasketaan rahassa mitattavjen tieliikenrievahinkojen määrä. Tutki-

muksessa luokitellaan tieliikenneonnettomuuskustannukset seuraa- 

vasti: 



-3- 

(a)omaisuusvahingot 

(b)liikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneideri 

sairaanhoitokustannukset, 

(c)vakuutusyhtiöjile ja poliisjlajtokselle aiheutuvat hal-

linnolliset kustannukset, 

(d)tavaroiden ja palvelusten kokonaistuotannon nettovähenny3. 

Tieliikenneonnettomuuksien kokonaiskustannukset olivat vuon-

na 1962 tutkimuksen mukaan l7Z,2L milj.mk. Tähän summaan sisäl-

tyvät omaisuusvahingot, sairaanhoitokustannukset, hallinnolliset 

kustannukset ja kokonaistuotantomenetys. Tieliikenneonnettomuuk-

sia tapahtui vuonna 1962 28 500, jolloin keskimääräinen kustan-

nus liikenneonnettomuutta kohti oli 6115 mk. Tutkimuksen mukaan 

laskelmien tulokset edustavat minimiarvoja, koska ei ole voitu 

laskea sellaisia tieliikenneonnettomuuksien aiheuttamia menetyk-

siä, joiden arvoa ei voida mitata rahassa. 

Siätisin tutkimus on koko maan käsittävä tutkimus tieliiken-

neonnettomuuksjen aiheuttamista henkilövaurjojsta. Tutkimuksen 

aineistona ovat kolmen kuukauden aikana (15.8 - 15.11) vuonna 

1962 tieliikenneonnettomuuksjssa surmansa saaneet ja loukkaan-

tuneet henkilöt. Tiedot tieliikenneonnettomuuksien uhreista ke-

rättiin kyselylomakkejila maan kaikilta sairaaloilta, alue- ja 

kunnanlääkärejitä ja yksityjsjltä lääkärejitä, Tutkimus vertaa 

lääkäreille ilmoitettujen tapaturmien määrää poliisiviranomajsjlle 

ilmoitettujen määrään, selvittää loukkaantunejden jakaantuinisen 

vamman laadun mukaan, arvioi loukkaantujnjsen vakavuusasteen sairaa-

lahoitoon joutumisen ja kuollejsuucien mukaan sekä työpäivämenetyk- 

set ja invaliditeettiasteen. 
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Lääkärin hoitoon tulleita liikennetapaturmien uhreja oli 

tutkimusaikana 5291. Heitä oli 26 	enemmän kuin poliisiviran- 

omaisten tietoon tulleita. Tämä johtui pääasiallisesti siitä, 

että moottoripyöräilijöitä ja polkupyöräilijöitä hakeutui lää-

kärin hoitoon, vaikka tapaturmaa ei ilmoitettu poliisiviranomai-

sille. Sairaalahoitoon joutuneita oli 314 % kaikista tutkimuksen 

kohteena olevista. Sairaalahoidon tarpeen aste oli korkein moot-

toripy5räilijöillä ja jalankulkijoilla ja alhaisin linja- ja 

kuorma-autotapaturmissa. Kaikista liikennetapaturmien uhreista 

3,14 % menetti henkensä. Vaikeasti loukkaantumisen vaara oli suu-

rin jalankulkijoilla ja seuraavina olivat moottoripyöräilijät, 

mopedistit, polkupyöräilijät, henkilöautolla matkustavat ja lin-

ja- ja kuorma-autolla matkustavat, Huomattavaa oli vakavan louk-

kaantumisen kohdisturninen ensisijaisesti päähän ja sääriin ja-

lankulkijoilla, rintakehään autonkuljettajilla, päähän ja raajoi-

hin moottoripyöräilijöillä, Kolmen vuoden kuluttua tutkimusajan-

kohdasta tutkittiin uudelleen 1465 henkilöä ja todettiin invali-

deiksi jääneitä olleen 6,6 % ja 3,14 % niitä, joiden invaliditcet-

ti oli 30 	tai enemmän. 

2 .2 Muissa maissa suoritettuja tutkimuksia 

R u o t s i: (Statens trafikverk 1965,  s. 13-29) 

Tieliikenteen järjestäminen Ruotsissa kuuluu ensisijaisesti 

tie- ja vesirakennushallitukselle. Sen toimialaan kuuluu tie-

verkko ja tiehen liittyvät liikenneturvallisuuskysymyksot sekä 

useita tietekniikan ja liikenteen säte1yn alalta ja myös lii-

kenneturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia. Pääasiallisesti tie- 

liikenneturvallisuuden tutkimustyötä suorittaa valtion liikennetur- 
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vallisuustoimikunta (statens trafiksäkerhetsr.d). Sen tehtävänä 

on edistää tieliikenneturvallisuutta koskevaa tutkimusta ja eri-

tyisesti inhimillisen tekijän vaikutusta, ihmisen käyttäy.ttäy-

tymistä liikenteessä. Tiehen kohdistuvaa tutkimusta tekee valtior1 

tieinstituutti (statens vägiristitut). 

Ruotsin autotiheys on Euroopan suurin ja maailman viidennek-

si suurin. Vuosittain kuolee yli 1000 ihmistä ja loukkaantuu 

noin 25 000 tieliikenneonnettomuuksjssa. Yhteiskunnalle tieliiken-

neonnettomuuksjsta aiheutuneiden kustannusten on arvioitu olevan 

vuosittain noin 1,5 miljardia kruunua (noin 1,2 miljardia mk). 

Liikenneturvallisuus katsotaan tärkeäksi tutkimuksen alaksi. 

Tie liikenneturvallisuustyöhön kuuluvat tieliikenneonne'ctomuuk-

sien syiden ja niiden esiintymisfrekvenssjn selvittäminen. Tä-

män syyanalyysin perusteella tutkitaan, mitä keinoja voidaan 

käyttää tieliikenneonnettomuuksien ehkäisemiseksi ja mitkä lii-

kenneturvallisuustoirnenpjteet toteutetaan. 

U S A: (Traffic Engineering Handbook 1965, Chapter 6) 

Tieliikenneturvallisuustutkimuksen keskuseliri on National 

Safety Council. Se kerää tieliikennetapaturmatilastoa ja on 

suorittanut tieliikenneonnettomuuskustannusten laskelmia. Kus-

tannuksiin Sisältyvät tuotantomenetys, sairaanhoitokustannukset, 

vakuutuskustannukset ja omaisuusvahingot. Kuolemantapauksen al-

heuttan-iat menetykset on arvioitu seuraavasti: 

Ikä 	
Kustannukset henkeä kohti 

v. 	 Miehet  

- 15 $ 2z 000 (n. 100 000 mk) 
15 - 5 $ 50 000 (n. 209 000 mk) 
55 - $ 10 000 (n. 2 000 mk) 

Naiset 

$ 17 000 1 (n. 71 000 mk) 
$ 31 000 (n. 130 000 mk) 
$ 8 000 (n. 33 000 mk) 
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E n g 1 a n t 1: 

Tiealan tutkimus on siirtymässä tierakennuksen tutkimisesta 

yhä enemmän liikenteen ja liikenneturvallisuud.en tutkimiseen. 

Tiealan tutkimuksen keskuselin on Road Research Laboratory, jo-

ka on kulkulaitosministeriön (Ministry of Transport) alainen. 

(Report of the Fifth World Meeting 1967, Chapter/iii) Siellä on 

myös tehty tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen tutkimus 

D.J. Reynolds: "The cost of Road Accidents", johon myös tvh:ssa 

tehty tutkimus perustuu. 

Tekijä tutkii niitä tieliikenneonnettomuuksien aiheuttamia 

menetyksiä, joita voidaan mitata kansantaloustieteen menetelmin. 

Näitä menetyksiä ovat omaisuusvahingot, sairaanhoitokustannukset, 

hallinnolliset kustannukset ja tuotantomenetykset, joiden mit-

taamista varten on käytettävissä perusaineistoa. Lisäksi aiheutuu 

taloudellisia menetyksiä, joiden arvoa ei voida mitata perusai-

neiston puutteen vuoksi. Tutkimus koskee vuotta 1952. Tehdyn 

laskelman mukaan liikenneonnettomuuksista yhteiskunnalle aiheu-

tuneet kokonaiskustannukset vuonna 1952 olivat 72 milj. £ (n. 

84O milj.mk). 

3 v e i t s 1: 

Urs Willi Wepfin kirjassa "Das Probiem der Strassensicher-

heit in der Schweitz" on suoritettu tieliikenneonnettomuuskustan-

nusten laskelmat vuonna 1962. Perusaineistona ovat virallisen 

tilaston luvut tieliikenneonnettomuuksista. Kustannukset on las-

kettu tapaturmavakuutuskorvausten perusteella (Die Schweizer-

ische Unfallversicherungsgesellschaft). Kustannusryhmiä on kol-

me: henkilövahingot, omaisuusvahingot ja hallinnolliset kustan- 

nukset. 
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Eri kustannusten määrät käyvät selville seuraavasta las-

keimasta: 

Kokonaiskustannukset: 

1. Henkilövahingot 

1.1 Lievästi loukkaantuneet 

1.2 Vakavasti loukkaanturieet 

1.3 Kuolleet 

2. Omaisuus vahingot 

3. Hailinnolliset kustannukset 

Yhteensä 

Onnettomuuksien lukumäärä 

Kustannukset onnettomuutta kohti 

1 203 000 Fr. 

i4 598 000 Fr. 

356 672 000 Fr. 

loi 663 000 Fr. 

14714 136 000 Fr. 

(n. 1457  milj.mk) 

55 659 

8 519 Fr. 

(n. 8216 mk) 

3. Tieliikenneonnettomuuksien määrä ja jakautuminen Suomessa 

vuonna 1965 

3.1 

Aiheutuneiden vahinkojen mukaan jaoteltuina ovat tielii-

kenneonnettomuudet kuolemaan j ohtaneita, loukkaantumisia aiheut-

taneita tai omaisuusvaurjoita aiheuttaneita. Seuraavasta taulu-

kosta (taulukko 3.1) selviää tieliikenneonnettomuuksien määrä 

meillä vuonna 1965 aiheutuneideri vahinkojen mukaan jaoteltuna. 

Kuolemaan johtaneita oli kaikista onnettomuuksjta vain 

2,5 , mutta silti se merkitsee lukumääräisestj yli tuhannen 

henkilön kuolemaa maanteillämjne. Taulukossa 3.2 ja kuviossa 

3.1 on esitetty tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja louk-

kaantuneiden henkilöiden jakaantuminen iän ja sukupuolen mukaan. 
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Taulukko 3.1 Tieliikenneonnettomuudet Suomessa vuonna 1965 

Tie liikenneonnettornuuks ja 
Onnettomuuden ________________ ________________ 

1ukir laatu 

Kuolemaan johtaneita 976 2,6 

Loukkaantumisia ai- 11 	2145 30,2 
heuttaneita 

Vain omaisuusvauri- 24 996 67,2 
oita aiheuttaneita 

Yhteensä. 37 217 100,0 

Lähde: Suomen tieliikenneonnettomuudet 1965, s. 6. 
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Taulukko 3.2 Tie1iikenneonrettomuuksissa kuolleet ja loukkaari-

tuneet 2uonessa vuonna 1965 iLtn ja sukupuolen riu-

an 

Ikä Kuolleet Loukkaantuneet 

mieep. naisp. yhteen8f rniesp. nalnp. - 1Eiteen&{i 
u % 1u)u luku luku % u 5 iku ___ 

_______ 

0 - 4 
5 - 9 

10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40-44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60-64 
65 - 

20 
41 
32 
87 
74 
57 
47 
51 
52 
46 
48 
52 
51 

112 

2,6 
5,3 
4,2 

11,3 
9,6 
7,4 
6,1 
6,6 
6,8 
6,0 
6,2 
6,8 
6,6 

14,5 

13 
35 
13 
32 
17 

7 
13 

7 
13 
11 
12 
23 
18 
65 

4,7 
12,5 
4,7 

11,4 
6,1 
2,5 
4,7 
2,5 
4,7 
3,9 
4,3 
8,2 
6,5 

23,3 

33 
76 
45 

119 
91 
64 
60 
58 
65 
57 
60 
75 
69 

111 

3,1 
7,3 
4,3 

11,3 
8,7 
6,1 
5,7 
5,5 
6,2 
5,4 
5,7 
7,2 
6,6 

163 

18C 
52C 
42 

90( 
77 
63 
52 
56: 
47 
34 
31 

21820,3 
17015,9 
11310,6 

1,7 
4,8 
4,0 

8,4 
7,2 
5,9 
4,9 
5,2 
4,4 
3,2 
35__?. 

138 
311 
29 

43 
35 
321 
30C 
28E 
30 
24 
20 

103420,0 
62512,1 

2,7 
6,0 
5,8 

8,5 
6,9 
6,2 
5,8 
5,6 
5,9 
4,8 
3,9 

8 

31€ 
831 
72 

157 
125 
110( 

93 
81 
87 
72: 
54 
67 

3220,2 
233(14, 6  

2,0 
5,2 
4,6 

9,9 
7,9 
6,9 
5,9 
5,1 
5,5 
4,5 
3,4 
43 

Yhteensi 	77C 100,0 
73,4 

279 100 1 Q 1049 L°°° 1074 100.i.( i00 1591 1Q0 

26,6 100,0 	- 67,5 32,5 100,0 

Libde: Sosiaalinen Aikakausikirja n:o -5 1966, s. 302. 



— 
(1 	111111111 	IllH1II1IIllhIi11lIIII • 	fl& 

1tll1ll1llllhI1!tIHl#IIIIIII11l11i 
IIflhItItItllIllhIIllIllhIIIIIIliIllt 
ii RQfluRflPOpqP°°° 

IIlIIIllhIIIIIfIlIIlIIIJ1I' 
1lIUIIlllllh1iP1lII1I1llhlIlllht(Ili 

I'w1III11ihIIuhII111i1I1lIIlII 
1 IIIIIiIIIII 11 IIIIII 

9III1Iuh1 I1IIIII1:' 

11I1iIItII1iI1lIi1IIl!!!!' 

iffltiiiitiiiimi 

!lihtM11111111l1i1uh11It! 

Kuvio 3.1 Tiellikenneorinettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet 

in ja sukupuolen mukaan Suomessa vuonna 1965 

MIEHET 	 IKÄ-.. 	NAISET 
P V W M A 
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IIMJi[1 KuoI1et 	jLoukkaantuneet 
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3.2 Tieliikenneorinettomuuksien alueellinen jakautuminen 

A1ueellisesa j akautumassa selvitetään tieliikenneonnetto-

muudet tapahtumapaikan mukaan jaoteltuina kaupunki- ja maalais-

kuntien kesken sekLi läineittäin. 

Taulukko 3.3 Tieliikennevahingot kaupungeissa ja maaseudulla 

lääneittäin Suomessa vuonna 1965 

Lai Tieliikennevahinkola 
Caupungit ja Maalaia- Yhteensä 
auppa1at kunnat ________ ________ ________ 

luku iOO iuicu i000 i.uicu i000 

_____ 

as. 
kohti ______ 

as. 
kohti _______ ________ 

as. 
kohti ________________ 

Uudenmaaii 8023 11.5 2020 8,1 10043 27,0 10,6 

Turun ja Porin 2630 9,8 1968 4,8 4598 12,3 6,8 

Ahvenanmaa 176 22,0 179 13,4 355 1,0 16,6 

Hämeen 3546 10,6 1641 6,0 5187 13,9 8,5 

Kymen 1424 7,8 1256 7,6 2680 7,2 7,7 

I(ikkelin 664 10,2 1027 6,2 1691 4,5 7,4 

Pohjoia-Karjalai 385 9,8 912 5,8 1297 3,5 6,6 

Kuopion 709 8,5 810 4,4 1519 4,1 5,7 

Keski-Submen 684 10,4 1113 6,1 1797 4,8 4.0 

Vaasan 1272 10,2 1703 5,3 2975 8,0 6,6 

Oulun 1297 11,4 1702 5,6 2999 8,1 7,1 

Lapin 795 11,4 1281 8,5 2076 5,6 9,4 

Koko maa 21605 10,5 15612 6,1 37217 100,0 8,0 

Lähde: Vahinkoluvut: Sosiaalinen Aikakauskirja n:o -5  1966, 

s. 297. 
Asukasluku: 	Suomen tilastollinen vuosikirja 1966, s. 8. 

Tämän mukaan kaikista tieliikenneonnettomuuksista tapah-

tui 58,1 % kaupungeissa ja kauppaloissa. Kuolemaan johtaneista 

onnettomuuksista 69 ̂  tapahtui maalaiskunnissa ja kaikista on- 
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t;tcnuukGista 42 , joten maalaiskunnissa tapahtuneet ovat ii-

meisesti vakavampia. On kuitenkin otettava huomioon, että to-

dennäköisesti maalaiskunnissa tapahtuu suurempi määrä lieviä 

vahinkoja, jotka eivdt tule poliisiviranomaisten tietoon. 

3.3 Tieliikenneonnettomuuksien ajallinen jakautuminen 

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet 

on seuraavissa taulukoissa ja kuvioissa jaettu kuukausittairi, 

viikonpäivitt1in ja vuorokauclenajoittain. 

Taulukko 3»4 Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaan-

tuneet sekL autoliikennesuorite kuukausittain 

Suomessa vuonna 1965 

Autoliikenne- Kuolle t Loukkaantuneet 
KuukauBi 8uorite W r milj. 1 milj. 

milj • autolan luku % autokm luku autokin 
______________ _____ _____ kohti ______ _______ kohti ___________ 

Tmnmikuu 440 80 7,6 	0,2 949 6,0 2,2 
Helmikuu 452 63 6,0 	0,1 887 5,6 2,0 
Maaliskuu 476 71 6,8 	0,2 903 5,7 1,9 
Huhtikuu 31 72 6,9 	0,1 848 5,3 1,6 
roukokuu 621 72 69 	0,1 122 7,7 2,0 
Keekuu 748 71 6,8 	0,1 1476 9,3 2,0 
Heinäkuu 874 101 9,6 1 	0,1 1776 11,2 2,0 
Elokuu 784 107 10,21 	0,1 1735 10,9 2,2 
Syyskuu 663 98 9,3 	0,2 1595 10,0 2,4 
Lokakuu 591 129 12,3 	0,2 1800 11,3 3,0 
Marraskuu 543 103 9,8' 	0,2 1400 8,8 2,6 
Joulukuu 513 82 7,8 	0,2 1313 8,2 3,9 

Koko vuosi 1049 100,0 15914 100,0 

Ldhde: Vahinkoluvut: Suomen tieliikenneonnettomuudet 1965,  s.  19. 
Autoliikennesuoriteluvut: TVH:n epLivirallisteri errnak-
kotietojen mukaan 

1) Kausivaihtelu koskee vain TVH:n hoidossa olevia teitä. 
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Taulukko 3.5 Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja louk-

kaantuneet sekä autoliikennesuorite viikonpäi.-

vittäin Suomessa vuonna 1965 

Viikon- Autoliikeine- ______Kuolleet Loukkaantuneet 
¶ milj. 1 milj suorite !J 

milj. autolon luku % autokm luki. % autokm 
___________ ____________ _____ _____ kohti _____ ______ kohti 

Sunnuntai 179 164 15,6 0,9 2781 17,5 15,6 
Maanantai 126 154 14,7 1,2 2174 13,7 17,3 
Tiistai 126 119 11,3 0,9 1916 12,0 15,2 
Keskiviikko 126 128 12,2 1,0 1978 12,4 15,7 
Torstai 126 148 14,1 1,2 1968 12,4 15,6 
Perjantai 126 158 15,1 1,3 2201 13,8 17,5 
Lauantai 161 179 17,0 1,1 2896 18,2 18,0 

Koko Tu08i : 1049 100,0 - 15914 100,0 - 

Lähde: Vahinkoluvut: Suomen tieliikenneonnettomuudet 1965,s. 20. 

Autoliikennesuoriteluvut: TVH:n epävirallisten ennak-

kotietoj en mukaan. 

1) 
Kausivaihtelu koskee vain TVH:n hoidossa olevia teitä. 



- l - 

Yuvio 3.3 

Tiellikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loufrkaanturieet 
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Onnettomuuksien jakautuminen viikonpiivittin osoittaa vii-

konlopun päivien johtavan onriettomuusvahinkojen mLt1rssLi. 

Taulukko 3.6 Tieliikenneonnettornuuksissa kuolleet ja loukkaan-

tuneet seki autoliikennesuorite vuorokaudenajoit-

tain Suomessa vuonna 1965 

utoliiknne- Kuolleet _____ Iukkaantuneet 
Ai.k a suorite L' 

ailj .  autolan luku 
f mIlj. 
autoan luku 

1 milj. 
autokm 

_____ ______________ _____ ______ kohti ______ _______ kohti 
00 26 29 2,8 1,1 362 2,3 13,9 
01 18 28 2,7 1,6 507 1,9 17,1 
02 14 6 0,6 0,4 161 1,0 11,5 
05 14 7 0,7 0,5 106 0,7 7,6 
04 18 4 0,4 0,2 92 0,6 5,1 
05 24 10 0,9 0,4 144 0,9 6,0 
06 94 41 3,9 0,4 610 3,8 6,5 
07 104 42 4,0 0,4 596 3,7 5,7 
08 118 30 2,9 0,3 613 3,9 5,2 
09 118 47 4,5 0,4 579 3,6 4,9 
10 112 52 4,9 0,5 661 4,2 5,) 
11 110 59 5,6 0,5 876 5,5 8,0 
12 112 50 4,8 0,4 951 6,0 8,5 
13 118 6 6,0 0,5 983 6,2 8,3 
14 128 74 7,0 0,6 1074 6,7 8,4 
15 140 73 7,0 0,5 1129 7,1 8,1 
16 164 97 9,2 0,6 1526 9,6 9,3 
17 140 84 8,0 0,6 1023 6,5 7,4 
18 112 56 5,3 0,5 925 5,8 8,3 
19 92 49 4,7 0,5 818 5,1 8,9 
20 72 43 4,1 0,6 761 4,8 10,6 
21 60 45 4,3 0,8 659 4,1 11,0 
22 50 37 3,5 0,7 463 2,9 9,3 
23 38 23 2,2 0,6 489 3,1 12,9 

Koko 
vuoe - 1049 100,0 - 15914 100,0 - 

Uihde: Vahinkoluvut: Suomen tieliikenneonnettomuudet 1965, s. 2L 

Autoliikennesuoriteluvut: TVH:n epiivirailisten ennakko-
tietojen mukaan. 

Kausivaihtelu koskee vain TVH:n hoidossa olevia teit.. 
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Taulukon mukaan vaarallisin aika vahinkojen kannalta oli 

iltapäivän liikenneruuhkan aika. Muina aikoina vahinkojen määrä 

jakautui tasaisesti, liikenteen kannalta hiljiscna i1ana 

yöllä, oli myös onnettomuuksien lukumäärä pienin. 

3.4 Tieliikenneonnettomuuksjen jakautuminen onnettomuustyypeit-

täin 

Tieliikennevahinkojen laatua koskee taulukko 3.7. 

Taulukko 3.7 Liikenneonnettomuuksien laatu Suomessa vuonna 

1965 

Vahingon laatu Kuolleita 	Loukkaantuneita 

luku 
} 	

luku 

Yhteenajo 516 49,2 8828 55,5 
Ajo pysäk. tai 
seisot.ajoneuvoon 26 2,5 526 3,3 
Ajo kiinteään 
esineeseen 21 2,0 752 4,7 
Jalankulkij an 
päälleajo 338 32,2 2582 16,2 
Suistuminen tieltä, 
sillalta ym. 106 10,1 2710 17,0 
Kumoonajo 27 2,6 408 2,6 
Muu vahinko 15 1,14 108 0,7 

Yhteensä 1049 	1 100,0 15914 	
1__100,0 

Lähde: Sosiaalinen Aikakauskirja n:o 4-5/1966, s. 299. 

Yhteenajon seurauksena olleet vahingot olivat vakavimpia, 

taulukon mukaan melkein puolet onnettomuuksien kuolemantapauk- 

siata ja yli puolet loukkaantumisista tapahtuivat yhteenajoissa, 
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14• Tieliikennevahingot 

Tieliikenneonnettomuus on aina tapaturma, joka tuottaa va-

hinkoa. Vahinko voi olla laadultaan sellainen, jonka arvoa on 

vaikea määritellä rahassa, tai konkreettinen rahassa mitattava 

vahinko. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tieliikennevahinkoja 

yksilön ja yhteiskunnan kannalta; painopiste on jälkimrnäisten 

laskemisessa. 

Vuoden 1960 voimaan tullut liikenrjevakuutuslakj merkitsee 

pitkälle vietyä sosiaalista turvaa. Se on poistanut vahingon 

aiheuttaneelta moottriajoneuvon omistajalta, kuljettajalta ja 

matkustajalta kokonaan taloudellisen korvausvastuun; poikkeuk-

sena ovat rikosoikeudellista vastuuta markitsevät tapaukset. 

Korvausvastuu on jaettu siten, että jokaisen moottoriajoneuvon 

omistajan on vakuutusmaksujensa kautta osallistuttava liiken-

teen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen, sillä vahinkojen kor-

vaukset maksetaan vakuutusmaksujsta saaduilla varoilla. Korvauk-

sessa noudatetaan täyden korvauksen periaatetta. Henkilövahinko-

jen osalta ei olo määrätty korvauksen ylärajaa, ja omaisuusvahin-' 

kojen osalta yläraja on 250 000 mk. Maksimikorvauksen raja on 

hyvin korkea eikä tämän mennessä ole ollut yhtään tapausta, jos-

sa täyden korvauksen esteenä olisi ollut tämä yläraja. (Arti 

1965, s. 10-11) 

Liikennevakuutuslain mukaan vahingon aiheuttaneen ajoneuvon 

kuljettajan, omistajan tai matkustajan liikennevakuutus korvaa 

kokonaan vahinkoon syyttömän osapuolen henkilö- ja cmaisuusva-

hingot. Jokaisella moottoriajoneuvon omistajalla on oikeus ot-

taa yleinen liikennevakuutus, jonka mukaan korvataan myös omis-

tajan itsensä ja ajoneuvon kuljettajan henkilövahingot. Vahingon 

aiheuttanoen omaisuusvahinkoja ei liikennevakuutukseen voida si-

sällyttää korvattaviksi. Moottoriajoneuvon omistajalla on luon- 
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nollisesti oikeus ja mandollisuus turvata omaisuusvahinkojensa 

korvaaminen vapaaehtoisella vakuutuksella. Omat omaisuusvahingot 

korvaa autovakuutus, jonka moottoriajoneuvon omistaja voi ottaa 

jätt.en siihen sopivaksi katsomansa omavastuuosuuden. Koska au-

tovakuutuksen hankkimisen ei ole katsottu sis.1tvn ylivoimaista 

rasitusta eivätkä itselle aiheutuneet omaisuusvahingot taloudel-

lisen kestokyvyn y1ittivä rasitusta, lainsUitä.j on katsonut 

oikeaksi jätti autovakuutuksen vapaaehtoiseksi. (Arti 1965, 

5. 85-87) 

)4 •  1 

Yksilö on mukana liikenteessä. tiellä. jalankulkijana, ajo-

neuvon kuljettajana tai matkustajana. Yksilöä. kohdanneet vahingot 

tieliikenneonnettomuuksjssa voidaan jakaa kolmeen ryhmä.in: 

(a)onnettomuuden seurauksena kuolema, 

(b) loukkaantumjrien onnettomuudessa, 

(•c) onnettomuudessa tapahtuneet omaisuusvauriot. 

Kuolemaan johtanut tai loukkaantumisen aiheuttanut tieliiken-

neonnettomuus merkitsee surua ja kipua, jonka arvo on riippu-

vainen yksilöllisestä arvostuksesta ja siten mandoton mitata 

taloustieteen menetelmin. Arvostuksista riippuvia tekijöitä 

voidaan mitata sosiologisin menetelmin. Kirjoittajan tietämin 

mukaan tällaista tutkimusta ei ole vielä. suoritettu. Sensijaan 

Suomen oikeuskäytäntö soveltaa asiantuntijaselvittelyihin ja 

tuomioistuimen harkintaan perustuvaa menetelmää näiden menetys-

ten rahallisen arvon määräämisessä. (Arti 1965, s. 69). 

Rahassa mitattavat vahingot on määritelty liikennevakuutus-

laissa, jonka 1 §:n mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen 

käyttämisestä aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinko, jota jäi- 
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jempänä sanotaan liikennevahingoksi, korvataan ajoneuvoa varten 

annetusta liikennevakuutuksesta tämän lain mukaan." 

Vahingonkorvaukseksi luetaan hyvitys: 

(a) tarpeellisista kuluista 

(b) tulojen ja elatukson vähentymisestä, 

(c) kivusta ja särystä, taikka viasta tahi muusta pysyväi-

sestä haitasta. 

Tarpeellisiin kuluihin si1tyvät onnettomuuksissa kuollei-

den ja loukkaantuneiden sairaanhoitokustannukset. Tulojen vä-

hentymiseen sisältyy vammautumisen vuoksi menetetty palkka tai 

muu tulo. Jos onnettomuudesta on seurannut kuolema, elatukson 

vähentyminen korvataan surmansa saaneen puolisolle ja lapsille, 

kuitenkin vain mikäli he jäävät tarpeellista elatusta vaille. 

Korvaukseen oikeutettu on myös jokainen muu henkilö, jota sur-

mansa saanut vahingon sattuessa oli velvollinen elättämään. Vi-

asta tai muusta pysyväisestä haitasta suoritetaan korvaus, kui-

tenkaan vamman ollessa lyhytaikainen ja ohimenevä ei suoriteta 

korvausta kivusta ja särystä. (Arti 1965, s. 6 14-67) 

Omaisuusvahingot ovat kokonaan korvattavia (yläraja 250 0O) 

mk) vahingon laadusta ja määrästä riippumatta. (Arti 1965, s. 

67 - 6 8) 

Mikäli tieliikennevahingon kohteeksi joutunut henkilö on 

oikeutettu saamaan korvausta muun kuin liikennevakuutuslain, 

esim. tapaturmakorvauslain, mukaan, korvataan hänelle liiken-

nevakuutuslain mukaan täyden korvauksen ja tapaturmavakuutus- 

lain mukaisen korvauksen erotus. Samoin on sairasvakuutuslain 

kohdalla. Muiden lakien perusteella maksettavat korvaukset 

eivät siis vaikuta vähentävästi liikennevakuutuslain maksamiin 

korvauksiin, jotka siis korvaavat vahingot kokonaan. Vapaaeh-

toiset vakuutukset eivät vaikuta liikennevakuutuslajri mukaisiin 

korvauksiin. (Arti 1965, s. 191 - 193, 207-209) 
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Yksi11le aiheutuneiden vahin- 

k oj en ku s tann uk s ja ei tässä tutki - 

muksessa lasketa markkamääräisinä, 

koska nämä kustannukset korvataan liikennevakuutuksesta saata-

villa varoilla ja henkilö itse maksaa pakollisen liikennevakuu-

tuksen maksut. Näin väitetään kaksinkertainen laskelma. Liikenne- 

ja autovakuutuslain mukaan maksettavat korvaukset sisältyvät 

yhteiskunnalle aiheutuneiden kustannusten laskelmiin. 

4.2 Yhteiskunnalle aiheutuneet vahingot 

Yksilön kokemien vahinkojen lisäksi tieliikenneonnettomuudet 

aiheuttavat yhteiskunnalle konkreettisia rahassa mitattavia me-

netyksiä tavaroiden ja palvelusten kokonaistuotannon vähennykse-

nä. Tässä yhteydessä on välttämätöntä korostaa, että seuraavassa 

esitetyissä kustannuslaskej.missa on voitu ottaa huomioon vain 

nämä konkreettiset menetykset eikä siis kohdassa 4.1 mainittuja 

inhimillisiä kärsimyksiä. 

14.3 Tieliikeflnevahiflkojefl kustannukset vuonna 

Tieliikennevahinkojen kustannukset lasketaan vuoden 1965 

osalta. Laskelmien osoittamat kustannukset edustavat minimiar-

voja, koska niihin sisältyvät vain konkreettiset menetykset. 

Laskelmissa mukana olevat tieliikenneonnettomuuskustannukset 

ryhmitellään seura ivasti: 

1) Kustannusryhmät perustuvat luvussa 2 selostettuihin 

Reunoidsin ja TVH:n tutkimuksissa kytettyihin. 
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1) omaisuusvahingot, jotka pääasiassa käsittävät moottoriajo-

neuvojen kärsimät vahingot, 

2) hallinnolliset kustannukset, jotka sisältävät vakuutuslai-

toksille ja poliisilaitokselle suoranaisesti tieliikenne-

onnettomuuksista aiheutuvat kustannukset, 

3) tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneidon 

lääkintäpalvelusten kustannukset, jotka sisältävät sairaala- 

ja poliklinikkakustannuksot, 

14) tavaroiden ja palvelusten kokonaistuotannon nettovhennys, 

joka seuraa tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja louk-

kaantuneiden henkilöiden tuotantopanoksen menetyksistä. 

14. 3.1 Omaisuusvahingot 

Moottoriajoneuvoille aiheutuneiden vahinkojen kustannuksc 1  

on laskettu liikenne- ja autovakuutuskorvausten perusteella. 

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille moottoriajoneuvoille. 

Vuoden 1965 keskimääräinen liikennevakuutuskanta oli 965 000 

(Vakuutusyhtiöt 1965, s.  185).  Autovakuutuskanta oli 212 000, 

joten vain joka neljäs tai viides ajoneuvo oli autovakuutettu, 

Omavastuuden suuruus vaihteli henkilöautojen kohdalla: 100 mk 

250 mk tai 1000 mk. (Tiedot saatu Vahinkovakuutuksen tilasto- 

keskuksesta) Autovakuutuksen perusteella maksetut korvaukset 

kerrotaan 14,5:llä 	ja lisätään liikennevakuutuksen perustee1l 

maksettuihin korvauksiin. Jäljellä on kuitenkin vielä ornavas-

tuuden osuus. Tässä laskelmassa on arvioitu omavastuuden osuu- 

Tarkemman erittelyn puuttuessa on käytetty liikennevakuurus 

ten kokonaismääri. 
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deksi 250 mk, koska Vahinkovakuutuksen tilastokeskuksen antaman 

tiedon mukaan valtaosa autovakuutetuista kuuluu omavastuuryh-

mun 100 mk tai 250  mk. Seuraavassa laskelinassa on esitetty 

omaisuusvahinkojen kustannukset, jotka jakautuivat seuraavasti: 

Onaisuusvahinkojen kustannukset vuonna 1965: 

A. Liikennevakuutuskorvaukset 	614 1486 	53,77 milj.mk 

13. Autovakuutuskorvaukset 	 32 6714 	31,91 milj.mk 

C. Omavastuuosuus (3767 14 x 250 mk) 	 8,17 milj.mk 

D. Omaisuusvahingot yhteensä 

(A. + 14,5 x B. + C.) 	 205,52 milj.mk 

E. Tieliikenneonnettomuuksia 	37 217 

F. Omaisuusvahingot onnetto- 
muutta kohti 	 5522 mk 

14.3.2 Hallinnolliset kustannukset 

Hallinnollisiin kustannuksiin lasketaan vakuutusyhtiöille 

ja poliisilaitokselle suoranaisesti tieli.ikenneonnettomuuksista 

aiheutuneet kustannukset. 

Yhden tieliikenneonnettomuuden poliisilaitokselle aiheutta-

mat kustannukset riippuvat onnettomuuteen 1iittyvisti olosuh-

teista. Poliisilaitokselle aiheutuneisiin kustannuksiin vaikut-

tavat onnettomuuden tapahtuma-aika ja -paikka, onnettomuuden 

aiheuttamien vahinkojen laatu, onnettomuuteen osallisten henki-

löiden ja todistajien 1ukumr. Poliisilaitoksen kokonaiskus-

tannuksista on vaikea erottaa erityisesti tieliikenneonnettomuuk-

sien aiheuttamat kustannukset. Poliisilaitokselta saadun tiedon 

mukaan voidaan kuitenkin arvioida yhden tieliikenneonnettomuuden 
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aiheuttaman työmäärän vastaavan keskimäärin 50 mk:n kustannusta. 

Tiedot vakuutusyhtiöiden hallinnollisista kustannuksista 

on saatu sosiaaliministeriön vakuutusosastolta. Yhden tielii-

kenneonnettomuuden vakuutusyhtiölle aiheuttamien hallinnollis- 

ten kustannusten suuruus riippuu siitä, onko onnettomuus aiheut-

tanut henkilövahinkoja vai pelkästään omaisuusvahinkoja. Vakuu-

tusyhtiöiden hallinnolliset kustannukset vain omaisuusvaurioita 

aiheuttaneesta tieliikenneonnettomuuclesta ajoneuvoa kohti oli-

vat vuonna 1965 keskimäärin 53 mk. Tämä. keskimääräinen kustan-

nus on laskettu onnettomuuksiin osallistuneiden ajoneuvojen lu-

kumäärän perusteella. Henkilövahinkoja aiheuttaneen tieliiken-

neonnettomuuden hallinnolliset kustannukset vakuutusyhtiöille 

ovat suuremmat tällaiseen onnettomuuteen liittyvien oikeuden-

käyntikulujen vuoksi. Kustannus on laskettu henkilövahinkoja 

aiheuttaneiden onnettomuuksien lukumäärän perusteella ja se oli 

vuonna 1965  keskimäärin  133 mk. 

Seuraavasta laskelmasta käyvät selville tieliikenneonnetto-

muuksien aiheuttamat hallinnolliset kustannukset. 
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Hallinnolliset kustannukset vuonna 1965: 

y - 1i 

A. Omaisuusvaurioita aiheuttanut onnettomuus, 

keskimääräinen kustannus ajoneuvoa kohti 

 

53 mk 

B. Osallistuneiden ajoneuvojon lukumäärä 65 6 148 

 

C. Kustannukset yhteensä (A. x B.) 

 

3,48 milj.mk 

D. Henkilövaurioita aiheuttanut onnettomuus, 

kustannukset keskimäärin onnettomuutta kohti 	13 3 mk 

E. Henkilövaurioita aiheuttaneiden 

onnettomuuksien lukumäärä 	12 221 

F. Kustannukset yhteensä (D. x E.) 

Poliisilaitoksen kustannukset: 

G. Keskimäärin onnettomuutta kohti 

H. Onnettomuuksien lukumäärä 	37 217 

1. Kustannukset yhteensä (G. x H.) 

1,63 milj.mk 

50 mk 

1,86 milj.mk 

J. Kustannukset kaikkiaan (C. + F. + 1.,) 	6,97 milj.mk 

K. Onnettomuuksien lukumäärä 	37 217 

L. Kustannukset onnettomuutta kohti 

keskimäärin 	 187 mk 
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4.3.3 Liäkintäpaiveiusten kustannukset 

Läkintäpa1ve1usten kustannuksiin sisältyvät tieliikenne-

onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden sairaala- ja 

poliklinikkahoidon kustannukset. Näihin kustannuksiin eivät siis 

sisälly lääkärin antaman hoidon ja apteekkipalvelusten kustannuk-

set, joista ei ole tietoja saatavissa. Tämän vuoksi esitetyt lää-

kintäpalvelusten kustannukset ovat alimitoitetut. 

Sairaala- ja polikiinikkahoidon kustannukset lasketaan 

erikseen tieliikenneonnettomuuksjssa loukkaantuneiden ja sur-

mansa saaneiden osalta. 

L o ukk a an t un cc t 

Kohdassa 2.1 selostetun Slätisin tutkimuksen mukaan tielii-

konneonnettomuuksissa loukkaantuneiden sairaalahoidon pituus on 

keskimäärin 11,6 vuorokautta ja loukkaantuneista 39 % hoidetaan 

sairaaloissa ja 61 % poliklinikoilla. Yleissairaaloissa olivat 

vuonna 1965 keskimääräiset hoitopäiväkustannukset potilasta koh-

ti 51,40 mk ja poliklinikoilla vastaavat kustannukset 17,35 mk 

(Suomen sairaalatalous 1965, s. 13, 34). 

Kuo lie e t 

Siätisin tutkimuksen mukaan 50 % tieiiikenneonnettomuuksiss 

surmansa saaneista kuolee välittömästi onnettomuuraika1la tai 

matkalla sairaalaan. Muiden hoidon sairaaloissa ja polikiini-
u/ 

koilla voidaan katsoa jakatuv'nkuten loukkaantuneidenkin koh- 

dalla: 39 % hoidetaan sairaaloissa ja 61 % poliklinikoilla. Kes-

kimääräinen hoitoaika on 2 vuorokautta. 

Seuraavassa laskelmassa on esitetty tieliikenneonnettomuuk-

sissa kuolleiden ja inukkaantuneiden lääkintäpalvelusten kustan- 

nukset. 
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Lääkintpa1ve1usten kustannukset vuonna 1965 

Loukkaant uno e t: 

A. Loukkaantuneiden 1ukumär 

B. Hoitopäivien 1ukum.ärä 

C. Sairaalassa hoidottujen 

39 x A. 1ukumrä 	
100 

D. Hoitopiiväkustannus sairaa-

lassa potilasta kohti 

E. Poliklinikcilla hoidettujen 

15 914 

11,6 

51, 140 mk 

1ukumrä ( 61 x A. )  

100 

F. Hoitopäiväkustannus polikii-

nikalla pctilasta kohti 

G. Kustannukset yhteensä 

(B. x C. x D. + E. x F.) 

'1; 

17,35 mk 

5,65 rnilj.mk 

H. Kustannukset keskimäärin 

loukkaantunutta kohti 

(G. ) 
	 355mk 

A. 
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K u o 1 1 e e t: 

1 Kuolleiden lukumr. 	1 049 

J. Sairaaloissa ja poliklinikoilla hoi- 

,50 x 1. dettujen 1ukumärLi 	100 	525 

K. Sairaaloissa hoidettujen 

lukumäärä( 3910 ) 	205 

L. Polikiinikoilla hoidettujen 

lukumäirä( 6110 ) 	320 

N. Hoitopiivien lukumär. 	2 

N. Kustannukset yhteensä 

(M. x K. x D. + L. x F.) 

0. Kustannukset keskimrin surmansa 

saanutta kohti 

0,03 milj.mk 

31 mk 

Tuotantopanoksen menetykset 

Tuotantopanoksen menetystä laskettaessa on ensiksi lasketta-

va keskimtärb1inen tuotantopanos henkeä kohti. Se saadaan jakamalla 

nettokansantulo tuotantokustannushintaan koko tulonsaajien lu-

kumräl1i. Seuraavasta laskelmasta ilmenee kansantulo Suomessa 

(Tilastollinen vuosikirja 1966, s. 2514). 

"tuotantopanoksen menetys" käytetn seuraavassa myös 

5iit aiheutuvasta tuotannon märn (tuotoksen) vähenemisestä. 
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Kansantulotjlj vuonna 1965: 

A. Bruttokansantuote 

tuotantokustannushintaan 	23 278,5 milj.mk 

B. Miinus korot ulkomaille (netto) 	12 14,9 milj.mk 

C. Miinus poistot 	2 1476,9 milj .rnk 

D. Nettokansantulo 

tuotantokustannushintaan 	20 676,7 milj.mk 

Työvoiman määrä (tulonsaajat) on vuoden 1965 työllisen t yö-I 
voiman keskimäärä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 

työvoimaosaston ilmoituksen mukaan. Tuotantopanoksen on oletet-

tu olevan suhteessa mediaanituloihjn. Tilastollisessa vuosikir-

jassa 1963 on ilmoitettu vuoden 1960 mediaanitulot erikseen miesI 

ten ja naisten osalta. Myöhemmiltä vuosilta ei tätä jakautumaa 

ole saatavissa, ja laskelmien yksinkertaistamisen vuoksi on jou- 1 
duttu olettamaan miesten ja naisten vuoden 1965 mediaanitulojen 

suhteen pysyvän samana. Myöhemmät tutkimukset osoittavat, miten 

realistinen tämä olettamus on. Tilastollisen päätoimiston tulo-

tilasto-osastolta on saatu vuoden 196 14 mediaanitulot, 14 290 mk, 

ja vuoden 1965 luku, 14 670 mk, on saatu laskemalla ansiotuloin-

deksin perusteella. Seuraavassa laskelmassa on esitetty keskimää.-I 

räinen tuotanto ja kulutus henkeä kohti vuonna 1965. Siinä on 

oletettu perheenäitien kodinhoidon keskimääräinen tuotantopanos 

samaksi kuin tulonsaajiin kuuluvien naisten. Tämä olettamus on 

tehty tietoisena siitä, että nykyisssä kansantulolaskelmjssa per-1 

heenäitien tuotantopanos on nolla. Kirjoittajan mielestä perheen-I 

äitien suorittama työ on kuitenkin sosiaalipoljittjsestj yhtä 

arvokasta kuin ammatissa toimivien naisten. 
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Keskimääräinen tuotanto ja kulu- - 

t u s v u o n n a 1965: 

A. Nettokansantulo tuotanto- 

kustannushintaan 20 676,7 milj.mk 

B. Työllinen työvoima (.000) 

1. miehet 	1 217 

2. naiset 	 9514 

C. Mediaanitulo 

1. miehet 5 670 mk 

2. naiset 3 500 mk 

D. Suhteellinen osuus kansantulosta 

(tuotaritopanos) 

C.1., 	C.2. 	X 	B.1. 	x C.1. 	+B.2. 	x 	C.2» 
1. miehet 11 1450 mk 

2. naiset 7 100 mk 

E. Tuotantopanos perheenäitiä kohti 7 100 mk 

F. Kokonaiskulutus tuotantokustannushintaan 18 	857,9  milj.mk 

G. Väestö 	(.000) 	14 	625,7 

H. Kulutus henkeä kohti ' mk 

Tuotantopanoksen menetykset lasketaan tieliikennconnetto-

muuksissa surmansa saaneille, vakavasti loukkaantuneille ja lie-

västi loukkaantunejile. Vakavasti loukkaantuneilla tarkoitetaan 

tässä niitä, joille onnettomuuden seurauksena on jäänyt pysyvä 

invaliditeetti, muut loukkaantuneet ovat lievästi loukkaantu-

neita. Tuotantopanoksen menetykset lasketaan erikseen miehille 

ja naisille ikäryhmittäin. 
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Kuoleman aiheuttama tuotantopa-  - 

noksen menetys 

Ensimmäiseksi m rätään keskimääräinen jäljellä oleva työ- 

ikä miehille ja naisille ikiiryhmittäin. Ihmisen työläksi lue-

taan ikävuodet 15 - 65, siis keskimäärin 50 vuotta. Tilastokat-

sauksia n:o 9/1967 mukaan on saatu keskimääräinen jäljellä ole-

va elinikä vuonna 1965 ikäryhmittäin miehille ja naisille. En-

simmäisessä ikäryhmässä, 0 - 	vuotiaat, on jäljellä oleva työ- 

ikä keskimäärin 50 vuotta. Muiden ikäryhmieri kohdalla on ole-

tettu jäljellä olevan keskimääräisen työiän alentuneen suhteelli-

sesti yhtä paljon kuin jäljellä oleva elinikä. 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty nettomenetys. Jäljellä 

olevien työvuosien määrällä on kerrottu vuotuinen tuotantopanos, 

ja siitä on vähennetty vuotuinen kulutus henkeä kohti. Saatu 

jäännösarvo on nettotuotantomenetys henkeä kohti ikäryhniässä 

kuolemaan johtaneen tieliikenneonnettornuuden seurauksena. Kuole-

mantapausten lukumäärällä on kerrottu nettotuotantomenetykset 

jokaisessa ikäryhrnässä, ja siten on saatu kokonaisnettotuotanto-

menetykset ikäryhmittäin. Taulukossa .1 on laskettu tuotanto- 

menetykset miesten osalta ja taulukossa 4.2 vastaavasti naisten 

osalta. 



Taulukko 14.1 	Ku1emaan johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien aiheuttamat tuotanto- 

panoksen menetykset vuonna 1965,  miehet 

Ikä- Jtljell Jiljellä Tuotanto- Kulutu8 Netto- Kuoleman Kokonaia- 
oleva oleva panos (bx4077iik) menetys tapausten nettomenetys 

(fx) lu o. 	a keskimäär. keskiriiär. (cx11450ink (d-e) lucuniVirä 
elinikä 

v. 
työikä 

v. .000 mk .000 mk .000 mk ________ .000 mk _______ 
(a) (b) (0) (d) (e) (Z) () (h) 

0 - 4 65 50 573 265 306 20 6160 

5 - 9 60 46 527 245 282 41 11562 

10 - 14 55 42 481 224 257 32 8224 

15 - 19 51 39 441 208 239 87 20793 

20 - 24 46 35 401 188 213 74 15762 

25 - 34 39 344 159 185 104 19240 

35 - 44 30 23 263 122 141 103 14523 

45 - 54 22 17 195 90 105 94 9870 

55 - 64 15 12 137 61 76 103 7828 

65 - 6 3 5? 24 33 112 3696 

770 111.498 

Lähde: Tilastokatsauksia n:o 9/1967, s. 145 - 46 sarake (b). 

Sosiaalinen Aikakauskirja n:o 14-5/1966,  s. 302 sarake (g). 



Taulukko 11.2 Kuo1maan johtaneiden tieliikcnneonnettomuuksien aiheuttamat tuotantopank-

sen menetykset vuonna 1965,  naiset 

Ikä-. Jäljcllä Jäljellä Tuotantopanos KLlutuB Netto- Kuolenan- Kokona1 
1 UO ..a o'eva oleva (c71O0r!c) (ox4O77mk) nienetys tapausten netto 

keekFiiättr. 1.trnU1x. (d—e) lukumäärä rcustys 
elinlÄcä tydikä (fxg) 

________ v'. v. 

(0) 

.000 rn: 
- (d) 

.00) mk 

()____ 

.000 mk _________ .000 mk 
(a) (b) (f) (g) (h) 

0 - 4 72 50 335 294 41 13 533 

5 - 9 67 47 334 273 61 35 2135 

10 - 14 62 43 305 253 52 13 676 

15 - 19 57 40 284 232 52 32 1664 

20 - 24 53 37 263 216 47 17 799 

25 - 34 45 31 220 183 37 20 740 

35— 44 36 25 178 147 31 20 620 

45 - 54 27 19 135 110 25 23 575 

55 - 64 18 13 92 73 19 41 779 

65 - 7 5 36 29 7 65 455 

__________ 279 8976 

Lähde: Tilastokatsauksia n:o 9/1967, s. 145 - 116 sarake (b). 

Sosiaalinen Aikakauskirja n:o 14-5/1966,  s. 302 sarake (g). 



- 35 - 

Invaliditeetin aiheuttama tuotan- - 

t opanok sen menetys 

Taljan arvion mukaan 3 % kaikista tieliikenneonnottomuuk-

sissa loukkaantuneista jää pysyvästi invalideiksi ja keskimää-

räinen työkyvyttömyysaste on heillä 30 %. Pysyvästi invalideik-

si jääneiden ikä- ja sukupuolijakautuman on oletettu olevan sa-

ma kuin loukkaantuneiden kohdalla yleensä. Taulukossa L3 on 

esitetty tieliikenneonnettomuuden seurauksena jääneen invalidi-

teetin aiheuttamat nettotuotantomenetykset ikäryhmittäin mies-

ten osalta ja taulukossa L•L  vastaavasti naisten osalta. Tuo-

tantopanos on vähentynyt keskimäärin 30 %, ja kertomalla tällä 

invalidien lukumäärä saadaan kokonaisnettotuotantomenetys ikä- 

ryhmittäin. Kulutuksen osuutta ei vähennetä, koska invaliditeetti 

ei todennäköisesti vähennä kulutusta. 



Taulukko .3 Tieliikenneonnettomuuden seurauksena tapahtuneen inväliditeetin aiheuttamat 

tuotantopanoksen menetykset vuonna 1965, miehet 

Ikä— Jä]Jellä Tuotanto— Netto— Invalidien Kokonais- 

110 	a ole:a par.os menetys luku— netto- 
ke:iuiäär. (bxll45bink) (0xC määrä menetys 
työlkä 'T00' (dxe) 

v. (,000ink) (,000mk) (,000mk) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

0-4 50 573 172 5 860 
5 - 9 46 527 158 16 2528 

10 - 14 42 481 144 13 1872 
15 - 19 39 447 134 65 8710 
20 - 24 35 401 120 51 6120 
- 34 30 344 103 61 6283 

35 - 44 23 263 79 42 3318 
45 - 54 17 19 59 33 1947 
55 - 64 12 137 41 24 984 
65— 5 57 17 11 187 

___________ ____________ _________ 322 32809 



Taulukko 14•  4 Tieliikenneonnettomuuden seurauksena tapahtuneeninva]J.dj-

teetin aiheuttamat tuotantopanoksen menetykset vuonna 1965, 

naiset 

Jäi jellä Tuotanto- Netto- Invalidien Xokonals- 
Ikä- oleva panos menetys luku- netto- 

'luokka keskimäär. 
työikä b 1l00ijc' 

/ 

( 3OXC 
1o' 

määrä menetys 
(dxe) _______ 

- (.000mk) L.000mk) __________ 1.000nik) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

0-4 50 355 107 4 428 
5-9 47 334 100 9 900 

10 - 14 43 305 92 9 828 
15 - 19 40 284 85 31 2635 
20 - 24 37 263 79 19 1501 
25 - 34 31 220 66 24 1584 
35 - 44 25 178 53 19 1007 
45 - 54 19 135 41 18 738 
55 - 64 13 92 28 13 364 
65- 5 36 •11 9 99 

________ 155 10084 
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Lievän loukkaantumisen aiheuttama 

tuotantopanokson menetys 

Lievästi loukkaantuneilla tarkoitetaan tässä kaikkia muita 

loukkaantuneita paitsi pysyvästi invalideiksi jääneitä. Taljan 

arvion mukaan näillä lievästi loukkaantuneilla sairausvuorokau-

sien lukumäärä on keskimäärin 33. Seuraavassa laskelmassa on 

esitetty menetykset lievästi loukkaantuneiden miesten ja naisten 

osalta. 

Lievän loukkaantumisen aiheuttama 

t u o t a n t o p a n o k s e n m e n e t y s v u o n ri a 1965 

M ± e h e t: 

A. Tuotantopanoksen menetys henkeä kohti 

( 3- 	x ll50 mk) 	 1 035 	mk 

B. Loukkaantuneiden lukumäärä 	10 427 

C. Kokonaismenetys (.000 mk) 

(A. x E3.) 
	

10 792 

N a i s e t: 

D. Tuotantopanoksen menetys henkeä kohti 

( 3 	x 7100 mk) 	 6142 	mk 

E. Loukkaantune±den lukumäärä 	5 010 

F. Kokonaismenetys (.000 mk) 

(D. x E.) 	 3 216 

G. Kokonaismenetykset yhteensä (.000 mk) 

(C. + F.,) 	 114 008 
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L, 3.5 Kokonaiskustannukset 

Seuraavassa laskelmassa on esitetty vuonna 1965 tieliiken-

neonnettomuuksista aiheutuneet kustannukset, jotka koostuvat 

em. kustannuserist.. Laskelman kustannuserät ovat keskimää.räisi. 

kustannuksia ja myös minimikustannuksia siinä. merkityks essä, etti 

kaikkien aiheutuneiden menetysten markkamääriistä arvoa ei voida 

laskea. 

Tie liikenne onnettomuuksista aihe u - 

tuneet kustannukset vuonnal965: 

A. Ornaisuusvahingot 205,52 milj .mk 

- onn ctomuutta kohti 5 522 mk 

B. Hallinnolliset kustannukset 6.97 milj.mk 

- onnettomuutta kohti 187 mk 

C. Lääkintäpalvelusten kustannukset 

1. Loukkaantuneet 5,65 milj.mk 

- loukkaantunutta kohti 355 mk 

2. Surmansa saaneet 0,03 milj.mk 

- surmansa saanutta kohti 	31 mk 

D. Tuotantopanoksen menetykset 

1. Surmansa saaneet: miehet 	111,50 milj.mk 

naiset 	8,98 milj.mk 

2. Invaliidit: miehet 	 32,81 milj.mk 

naiset 	 10,08 milj.mk 

Lievästi loukkaantuneet: miehet 	10,79 milj.mk 

naiset 	3,22 milj.mk 

E. Tieliikenneonnettomuuskustannukset 

yhteensä 	 395,55 milj.mk 

- onnettomuutta kohti 	10 628 mk 
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Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja invalideiksi jää-

neiden tuotantopanoksen menetykset ovat tulevaisuudessa tapahtuvia 

menetyksiä. Taloudellisten laskentamenetelmien mukaan tulevien 

menetysten arvo tulisi laskea diskonttaamalla menetykset jonkin 

sovitun korkokarinan, esim. 11 %:n, mukaan vertailuajankohdan nyky- 

arvoon. Nykyarvoon diskonttausta ei tässä kuitenkaan ole suori-

tettu, koska on perusteltua olettaa, että onnettomuuksien yk-

sikkökustannukset vastaavasti kohoavat keskimäärin saman korko- 

kannan mukaan,jolloin nämä kaksi vastakkaista tekijää kumoa- 

vat toisensa. 

5. Tieliikenneonnettomuuskustannusten jakautuminen vuonna 1965 

Tieliikenneonnettomuuskustannusten kokonaissumma ja kesk!-

määräinen kustannus onnettomuutta kohti eivät vielä annan tark-

kaa kuvaa tieliikennevahinkojen kustannuksista. Tieliikenneon-

nettomuuskustannusten jakautuminen onnettomuustyypeittäin ja 

alueellisesti antavat jo tarkempaa tietoa kustannuksista. Tä-

tä jakautumista laskettaessa tarvitaan keskimääräinen kustannus 

tieliikenneonnettomuudessa surmansa saanutta ja loukkaantunutta 

kohti, koska tilastoista saadaan selville surmansa saaneiden ja 

loukkaantuneiden lukumäärät erilaatuisissa tieliikenneonnetto-

muuksissa ja eri alueilla. Seuraavasta laskelmasta käy selvil-

le keskimääräinen kustannus surmansa saanutta ja loukkaantunut- 

ta kohti. 
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Keskimääräinen kustannus surmansa 

saanutta ja loukkaantunutta kohti 

v u o n n a 1965: 

Surmansa saaneet: 

A. Lääkintäpalvelusten kustannus 

henkeä kohti 
	

31 mk 

B. Tuotantopanoksen menetykset yhteensä (.000 mk) 	120480 

C. Surmansa saaneiden lukumäärä 
	

l049 

D. Tuotantopanoksen menetys henkeä kohti 
B. 

c. 	 1l852 mk 

E. Kustannukset yhteensä henkeä kohti (A. + D.) 	11'4883 mk 

Lo ukk aant un e e t: 

F. Lääkintäpalvelusten kustannukset 

henkeä kohti 	 355 mk 

G. Tuotantopanoksen menetykset yhteensä (.000 mk) 
	

56900 

H. Loukkaantuneiden lukumäärä 	159]Jl 

1. Tuotantopanoksen menetys henkeä kohti 

( 

	

3575 mk 
H. 

J. Kustannukset yhteensä henkeä kohti (F. + 1.) 	3930 mk 

5. 1 

Tieliikenneonnettomuuskustannusten jakautuminen onnetto-

muustyypeittäin selvittää, minkä tyyppiset onnettomuudet ovat 

kalloimpia kustannuksiltaan, ja osoittaa siten, minkä tyyppis-

ten onnettomuuksien ehkäisemiseksi taloudellisesti ajatellen 

kannattaisi erityisesti suorittaa liikenneturvallisuustoimen-

piteitä. Kun tiedetään eri tyyppisten teiden onnettomuuksien 

kustannukset ja jollakin tieosuudella tapahtuneiden onnetto-

muuksien laatu ja määrä, voidaan laskea tämän tieosuuden osal- 
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ta tieliikenneonnettomuuskustannukset. Tienpitäjän selvitetty. 

tiestä aiheutuneet onnettomuuksien syyt ja laskettua tien pa-

rantainisen kustannukset, voidaan määrt. niukkojen tiemäär.ra-

hojen jakaminen tieverkon eri osien parantamista varten tr-

keysj.rjestyksess. liikenneturvallisuuden kannalta. Seuraavas-

sa taulukossa on esitetty tieliikenneonnettomuuskustannusten 

jakautuminen onnettomuustyypoittäin. 



Taulukko 5.1 Tieliikenneonnettomuuskustannukset onnettomuustyypeittäin vuonna 1965 

Onnettomuuden 
Henkilövaurlot Oniaisuusvaurlot Hallin— 

nolliset 
Kuatann. 
yhteensä 

Kustaym. 
onnettoin. - 	 kuolleet 1oukaantuneot onnetto— 

lu.kum. kustann. lukuu. kuetann. laatu inuuksien kustanri. kuetann, kohti i.000rnkj 
- (.000mkj lukum. (.000r?lkj _QQQ mi1jk mk___ 

(a) (b) ()1 '(d) (e)2 (r) (g) 5 ' (h) 4  (1) (j) 

Yhteenajo 516 59280 8828 34694 22445 123941 4197 222,11 9896 
Ajo. pyeäk. tai 
sei8ot. ajon. 26 2987 526 2067 3599 19874 673 25,60 7113 
Ajo kiinteään 
eeiuees€.sn 21 2413 752 2955 1953 10784 365 1 6,52 8459 
Jalankulkijan 
pttil1eajo 338 38830 2582 10147 2708 14954 506 64,44 23796 
Suistuminen 
tieltä, ali— 
laita ym. 106 12178 2710 10650 .5286 29189 988 53,01 10028 
Kumoonajo 27 3102 408 1603 648 3578 121 8,40 1 2963 
Muu vahinko 15 1723 - 108 424 578 3192 108 5,45 9429 
Yhteenaä 1049 1 205 1 3 15914 62540 37217 - 205512 6958 395,53 10628 

1 Keskimääräiset kustannukset surmansa saanutta kohti 1l 1  883 mk. 

2 Keskimääräiset kustannukset loukkaanturiutta kohti 3 930 mk. 

Omaisuusvahinkojen keskimääräiset kustannukset onnettomuutta kohti 5 522 mk. 

Hallinnolliset kustnnukset onnettomuutta kohti keskimäärin 187 mk. 
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5.2 

Tieliikenneonnettomuudet on tilastoitu tapahtumapaikan mu-

kaan lneittin virallisessa tilastossa. Seuraavassa taulukossa 

on laskettu tieliikenneonnettomuuskustannukset lääneittäin vuon-

na 1965.  Koska eri onnettomuuksien yksikkökustannukset ovat las-

kentamenetelmän vuoksi eri alueilla samat kuin koko maassa, on-

nettomuuskustannukset eri alueilla jakautuvat samassa suhteessa 

kuin onnettomuuksien lukumäärä. 



Taulukko 5.2 Tieliikenneorinettomuuskustanriukset 1LiineittIin vuonna 1965 

Onnetto- Kuolleet Loukkaantuneet Oina1suu- Halllnn. Kustann. 
Lääni muuksia vahingot kustann. yhteenuä 	_____ 

lu.kum. kustann. lukum. kustann. (e+f^h+1) 	% lukum. 
(dxl14883mk) (fx3930,ik) (bx5522mk) (bxlF37rnk) 
(.000 mk) _____ J.000mkj (.000xiik) (.000mkj niilj.rn 	_____ _________ 

(a) 
______ 

(b) 
___ 

(c) 
_____ 

_(d) (e) - (f) (g) (h) (1) (j) (k) 

Uudenmaan 10043 27,( 240 27572 3982 15649 55457 1878 100,56 25,4 

Turun ja 
Porin 4598 12, 149 17118 2229 8760 25390 860 52,13 13,2 

Ahvcnanmaa 355 1,( 2 230 80 314 1960 66 2,57 0,7 

Hämeen 5187 13,( 136 15624 2395 9412 28643 970 54,65 13,8 

Kymen 2680 7, 90 10339 123 1  4838 14799 501 30,48 7,7 

Mikkelin 1691 4, 56 6433 871 3423 9338 316 19,51 4,9 

Pohjole- 
Karjalan 1297 3,5 51 5859 £51 2558 7162 243 1 5,82 4,0 

Kuopion 1519 4,1 51 5859 766 3089 8388 264 17,62 4,5 

Keski- 
Suomen 1797 4,€ 44 5055 764 3003 9923 336 18,32 4,6 

Vaasan 2975 8,C 101 11603 1182 4645 16428 556 33,23 8,4 

Oulun 2999 8,1 67 7697 1126 4425 16560 561 29,24 7,4 

Lapin 2076 5,( 62 7123 617 2425 11464 388 21,40 5,4 

Koko maa 37217 100,( 1 049 120512 15914 62541 205512 6959 395,53 100,0 
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6. Tutkimustulosten tarkastelu 

Tieliikenneonnettornuuskustannukset kokonaisuudessaan olivat 

laskelmien mukaan vuonna 1965 yhteensä 395,55 milj.mk, jonka suu-

ruusluokasta saadaan käsitys, kun sitä verrataan kansantuloon, 

valtion tiemenoihin ja moottoriajoneuvoliikenteen maksamiin ve-

roihin. 

Nettokansantulo tuotantokustannushintaan vuonna 1965 oli 

20676,7 milj.mk (Tilastollinen vuosikirja 1966, s. 254), ja tie-

liikenneonne -ttomuuskustannukset edustavat menoerää, joka merkit-

si noin 2 %:a kansantulosta. Tielaitoksen valtiolle aiheuttamat 

kustannukset vuonna 1965 olivat 661,10 milj.mk (Tieliikennesek-

tori valtiontaloudessa 1 osa, INTA-tutkimus, TVH 1967). Tähän 

sisältyvät kunnossapito-, rakentamis- ja parantamiskustannukset, 

valtion avustukset sekä hallintokoneiston kustannukset. Tielii-

kenneonnettomuuskustannukset vuonna 1965 muodostivat menoerän, 

joka merkitsi noin 60 %:a tielaitoksen kustannuksista vuonna 

1965. I'Joottoriajoneuvoliikenteen erikoisverotukseen kuuluvat tul-

lit ja tuontiverot, polttoaineverot ja moottoriajoneuvoverot. 

Erikoisverotus yhteensä vuonna 1965 oli 622,72 milj.mk, lisäksi 

liikevaihtovero oli 220 milj.mk ja moottoriajoneuvoliikenteen 

kokonaisverotus siten 843,72 milj.mk (Auto ja tie 1966, s. 46). 

Tieliikenneonnettomuuskustannusten määrä 395,55 milj.mk vuonna 

1965 merkitsi noin 47 %:a moottoriajoneuvoliikenteen kokonaisve-

rotuksen määrästä. 

Tiesuunnittelu kuuluu tie- ja vesirakennushallitukselle, 

joka on yleisten teiden tienpitäjä. Tienpito käsittää tien te-

kemisen ja kunnossapidon, ja tien tekemisellä tarkoitetaan uuden 

tien rakentamista sekä vanhan tien parantamista (Laki yleisistä 

teistä 4 §, 6 §). Liikenneturvallisuuden lisäämisessä on tärkeä 

osuus vaarallisiksi osoittautuneiden tieosuuksien korjaamisella. 
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Ei ole vielä käytettävissä tiekohtaisia tilastoja tapahtuneiden 

onnettomuuksien määrästä ja laadusta. Kun nämä tiekohtaiset ti-

lastot ovat tie- ja vesirakennushallituksen kerääminä käytettä-

vissä vuonna 1968 ja tienpitäjä voi laskea kustannukset vanhan 

tien parantamisesta ja uuden tien rakentamisesta, voidaan verra-

ta liikenneturvallisuustoimenpiteen vaatimia kustannuksia saavu-

tettaviin onnettomuuskustannussäästöihin. Näin voidaan liikenne-

turvallisuuden kannalta laatia eri tieosien parantamisen tärkeys 

järjestys. 

Vielä on syytä huomauttaa, että tutkimuksessa lasketut on-

nettomuuskustannukset ovat alimitoitetut siksi, että kaikille 

tieliikenneonnettomuuksien aiheuttamille menetyksille ei ole voi-

tu määritellä rahallista arvoa. Kustanriuseriä tarkasteltaessa on 

pidettävä mielessä, että kirjoittajan mielestä suurimpia, arvos-

tuksista riippuvia menetyksiä ei ole voitu laskelmiin sisällyttää. 
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TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO 
Postilokero 10504 Helsinki 10 
Liikennetilasto 

Poliisin ilmoitus 

tieli ikennevahi ngosta 
1. Tapahtumapaikka 
a. Lääni 2. Tapahtuma-aika: viikonpäivä 	 pvm 	/ 	19 	klo 
1i<aupunki, kauppala, kunta, kylä 

b. Tien kunto 	 4. Onnettomuuden laatu 
c. 	Katu, tieosa '), 	risteys 

1. kuiva, ei pöl>'ää 	 1. liikkeellä olevien 	moottoriajoneuvojen 
yhteenajo 

____________________________________________________________ 2. kuiva, 	pölyävä 	
2. peräänajo 	liikkeellä 	olevaan 	tai 	liikenne- 

esteen 	takia 	pysahtyneeseen 	moottoriajo- 

_____________ 
neuvoon 

______________ 	 [1 3. märkä 	 3. peräänajo pysäköityyn moottoriajoneuvoon 

c. 	
1. luminen 	

4. aio  pysähtyneen tai pysäköidyn moottoriajo- 
neuvoa sivuun d. Km-lukema 

ii:i 2. jäinen 	 5. ajo muuhun esteeseen ajoradalla 
e. 

1. etuajo-oikeutettu risteys 3a. Päällyste 	 d. Elli 1. hiekoitettu 	 [j] 6. yhteenajo polkupyöräilijän kansaa 

2. muu risteys 1. sora 	
2. ei hiekoitettu 	 7. yhteenajo raitiovaunun 	kanssa 

3. suora tie 2. 	asfaltti 
e 	1. irtohiekkaa tai 	 8. ajo jalankulkijan 	päälle 

4. kaarre tai mutka jjj 3. betoni 	 -soraa 

5. mäen harja EI 4. kivi 	
2. kuoppainen tie 	EI 9. suistuminen tieltä 

EI 6. silta 5. öljysora 	 [II] 3. tienreuna heikko 	EI 	x. kumoonajo ajoradalla 

7. vartioitu tasoristeys 6. muu (mikä?) 	 4. tietyö 	 EI y. muu _________________________________ 

8. vartioimaton tasoristeys 	5a. 	Näkyvyys 	 b. 	Valaistus 	 c. 	Sää 
1. 	 EI 	 LII i. 	 EI 5. esteetön 	 i. päivänvalo 	 kirkas 	 myrsky 

9. muu (mikä?) EI 2. rajoitettu (miten?) 	EI 2. hämärä 	 EI 2. pilvipouta 	EI 6. sumua 
r 	

EI ei nopeusrajoitusta 
EI 3. pimeä, tie valaistu 	 EI 3. vesisade 

km nopeusrajoitusalue __________________________________ EI 4. pimeä, tie valaisematon 	EI 4. lumi- tai 	1 d. 

	

räntäsade 	1 	Lämpötila 	C° 

6. Osalliset 

N:ol 	2 	3 	 N:o 	1 	2 	3 	 N:o 	1 	2 	3 	 N:o 	1 	2 	3 

EI Li LII II. henkilöauto EI EI EI 17. johdinauto 	 [j] EI EI 55. hevosajoneuvo 	EI EI [j] 90. eläin 

LIIL EI EI 12. pakettiauto [1] EI EI 20. moottoripyörä 	[] EI EI 56. raitiovaunu 	EI [II EI xO. muu (mikä?) 

EI EI EI 13. kuorma-auto ilman 
perävaunua 

21 	moottoripolku- 	EI EI EI 57. juna tms. [j] [1] EI 1 i. Omistussuhde 

EI EI EI 14. kuorma-auto ja 

	

r1 	58. tuntematon ajo-I EI EI EI 30. traktori 	 EI EI LJ 	 EI EI EI 1. kuljettajan oma perävaunu neuvo 	 1 

LII EI EI 15. erikoisauto 
31 	moottorikäYttöinen[1] 	EI 	ri 01. jalankulkija 	1 EI EI EI 	laite 	 Li 	jalan 	 i 	EI EI EI 2. ei oma 

EI EI EI 16. linja-auto 
3. anastettu tai lu- ii 02. jalankulkija 	 EI 	EI EI EI EI 40. 	 EI EI polkupyörä 	 ii 	vattomasti käyt. L....J 	suksilla 	 ___ _________________ 

8. Osali. 1 	 - 	Ajoneuvo _______________ 1 	 Kuljettaja tai 	jalankulkija 

N:o Tunnusmerkki 	Vak. yhtiö 	 Liikenne Sukupuoli Ikä Ammatti Ajokortti v:sta 
Huomautuksia 

1 ______ EI yks.  EI amm.  EI m.  EI n. ______________ _______ 

2 ______ yks. EI amm.l m. 	EI 	. _________ ___ ___ 

__________ EI yks.  EI amm.  EI m.  EI n. - ____ _________ _____ 
Kukin henkilö omaan 11. Kuljettaja 

9. Henkilövahingot 	 sarakkeeseensa - -- Ajoneuvo n:o 	Ajoneuvon vajavuudet 12. Tiellä kulkevan ajon:ssa n:o 
1 	2 	3 vajavuudet . 

a. miespuolinen 	 1 EI EI EI 01. jarrujen epäkunto 
1 2 3 v 

- 90. tottumattomuus 

91. heikko kuulo 

92. heikko näkökyky 

naispuolinen 	 2 	- EI EI EI 02. ohjauslaitteiden epäkunto 

EI EI EI 03. renkaan puhkeaminen 

EI EI EI 04. valojen epäkunto tai 
asennusvirhe 

b. ikä, 	v. 

c. 	kuljettaja 	 1 ___________________ - 

matkustaja 	 2 
05. huono näkyvyys tuuli- EI EI EI 	lasin läpi 93. muu ruumiinvika - 

osallisessa ajo- 06. heijastimen puuttumi- EI EI 94. äkillinen 	kohtaus, 
neuvossa n:o - - - EI 	nen tai likaisuus pahoinvointi __________________ __________________ - 

- - -________________ jalankulkija 
07. renkaiden 	kuviointi EI EI EI 	puutteellinen 95. väsymys 

d. lieviä vammoja 	 1 EI EI EI 08. nastoitus puuttuu tai 
on 	puutteellinen 96. hätääntyminen ______________ 

- - - - ____________ vaikeita vammoja') 	2 EI EI EI 09. muu (mika?) 97. muu (mikä?) 

kuollut 24 t. 
kuluessa ') 	 3 _______________ _____________ ___________________-__________ ____________________________________________ 

13. Alkoholin tai muun huumausaineen kuollut 1-30 vrk. 
kuluessa') 	 4 -- - ______________________________________ vaikutuksen alaisena') 

1 	1 
kuljettajaja/tai 
jalankulkija 

10 a. 
Ajoneuvo n:o Ajoneuvovauriot 

b. Muut omaisuus- 
vahingot ____________________ ________ 

1 	2 	3 - __________ 

EI EI EI 	1. vähäisiä - ____ ___________ ____ 	__________- matkustaja 

____________ 	- - ___________ EI EI EI 	2. tuntuvia - 	 - 	- 
') Mainittava, onko kyseessä valtatie, kantatie, muu maantie, paikallistie vaiko yksityinen tie. Mainittava valta- ja kantatien numero. 
) Nimet ehdottomasti mainittava kääntöpuolella lisätiedoissa! - ') Tähän kohtaan on aina, myös kielteisissä tapauksissa, vastattava. 



14a b. 
Ajoneuvo n:o KuU jettajan toiminta Ajoneuvo n:o 	Kuljettajan virheet Ajoneuvo n:o 

1 	2 	3 1 	2 	3 1 	2 	3 

EI [1] EI 00. ajoi suoraan EI 	EI 	[] 50. ylitti sallitun ajonopeuden Ei] 	EI 	EI 62. pysähtyi tai jarrutti varomattomasti 

[II] EI [1] 01. kääntyi oikealle [] 	 51. ajoi suojatietä kulkeneen päälle EI [1 EI 63. peruutti 

EI III] EI 02. kääntyi vasemmalle [j] 	EI 	[1) 52. ajoi liian lähellä toista ajoneuvoa EI 	EI 64. ajoi 

EI EI [1] 03. teki U-käännoksen [II] 	EI 	[11 53. ajoi 	liian 	kaukana tien oikeasta reu- 
nasta EI 	EI] EI 65. ajoi kaukovaloin kohdattaessa 

[j) EI] [] 04. oli pysähtymässä EI 	[] 	[] 54. ajoi ajoradan väärällä puoliskolla 
jätti ajoneuvon ajoradalle ilman EI EI EI 66. 

 valoja 

EI [] [] 05. EI 	EI 	EI 55. ohitti tai kohtasi virheellisesti tai EI EI EI 67. jätti ajoneuvon ajoradalle muutoin 
oli pysähtynyt varomattomasti varomattomasti 

EI EI EI 06. oli lähdössä liik- 
keelle EI EI EI 56. muu virheellinen kaista-ajo EI EI EI 68. huolimaton 	tai 	virheellinen 	kuor- 

ma us 

EI EI EI 07. ohitti EI 	EI EI 57. ajoi 	risteyksessä 	virheellisesti 	tai EI EI EI 69. muu virhe (mikä?) varomattomasti 

EIEI EI 08. kohtasi EI EI EI 58. ei noudattanut liikennevaloja 

EIEI EI 09. peruutti EI EI EI 59. ei noudattanut liikennemerkkejä 

EI EI EI 10. muu toiminta 
(mikä?) EI EI EI 60. kääntymis- tai muu merkinanto 	116. puuttui tai oli epäselvä 

Törmäyskohta 
1 Ajoneuvo n:o 	 Ajoneuvo n:o 

EI 	EI EI 61. ei noudattanut tasoristeyksen varoi- 
tusmerkkejä 

1 	2 	3 	 1 	2 	3 

1 F1 ri r-i 	ri [ 	[1 	vasempaan 

15 a. jalankulkijan toiminta 

EI 00. ylitti ajotien merkityllä suojatiellä 

EI 1.
ylitti ajoradan merkitsemättömällä 
suojatiellä 

EI 2.

ylitti ajoradan suojatien ulkopuo-
lella kohtisuoraan tai vinosti 

EI 3.
ylitti ajoradan keltaista tai punaista 
liikennevaloa vastaan 

EI4. kulki ajoradan oikeata puolta 

EI5. kulki ajoradan vasenta puolta 

EI6. nousi ajoneuvoon tai poistui siitä 

EI7. työskenteli ajoradalla 

EI8. muu toiminta (mikä?)  

b. jalankulkijan virheet 

EI 10.
ylitti ajoradan suojatien ulkopuo-
lella vinosti 

EI 11.
tuli ajoradalle seisovan ajoneuvon 
edestä tai takaa 

EI12. juoksi ajoradalle 

EI13. seisoi tai makasi ajoradalla 

EI14. leikki aioradalla 

EI15. riippui ajoneuvossa 

EI16. muu virhe (mikä?) 

EI xx. ei ollut ajoradalla (missä?) 

L__J L__J 	L__J L...J 	L_..J 	L.....J 	n,vu 

EI EI EI 2. oikealle 
eteen EI EI EI 6. taakse 

EI EI EI 3. vas. 
eteen EI EI EI 7. oikealle 

taakse 

EI EI EI 4. oik. 
sivuun 

8. vasemmalle EI EI EI 	taakse 

1. Piirrä pisteviivoja apuna käyttäen tie, jolla onnetto-

muus tapahtui. 2. Numeroi jokainen ajoneuvo ja osoita 

liikesuunta nuolella: -*1 1 >11< 21*- 
3. Käytä viivaa osoittamaan ajoneuvon kulku ennen 

vahinkoa: --* 2 >] ja katkoviivaa vahingon jäl- 

keen: 	-*1: 2 	4. Piirrä jalankulkija näin:-*® 

5. Piirrä rautatie näin: - -j--j-I 6. Merkitse etäisyys ja 

suunta tunnettuihin kiintopisteisiin. Määrittele ne ni-

mellä tai numerolla. 7. Osoita nuolelia pohjoinen ii-

mansuunta. 

17. Piirros 	 Pohjoisnuoli 

	

/ 	.. 

•••••••••••••• -:-••- 	 . 	 s.:: 

-•«-•-•, 
• 	 / 

/ 
,1 

	

1 	 •. 	._.. 

18. Selostus ja lisätietoja onnettomuudesta, osallisista 
sekä tapahtumaan vaikuttaneista tekijöistä 

Pvm 	 Laati ja 

Poliisipiiri 	 - 	- -- - 	 Poliisiraportin n:o 



AHINKOILMOITUS 	 AUTOVAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ LOMAKE 

Kysymyksiin 	on 	vastatteva 	täydellisesti. 	Mikäli 	korvauksen 	vaatijoita 	tai 	vahingoittuneitcs 	henkilöitä 	on 	useanipo, käytetään 	tor- 
vittoessa 	useampia 	lomakkeits. 	Puutteellisten 	tietojen 	antamisesta 	on 	seurauksena 	mm. 	korvaussuorituksen 	viivästyniinen. 	Vuu- 
noiden 	korjausta ei saa aloittaa ennen 	kuin 	asianomaisen 	vakuutusyhtiön 	vohingontarkastaja on 	tarkastanut vauriot. ___________________________________ 

ILMOITUS ON LÄHETETTÄVÄVIIPYMÄTTÄVAKUUTUSYHTIÖLLE! onl =en* 
lukumäärä 

-- Omistaja 	 Osoite Puh 

Haltija 	 Osoite Puh 

0 rn a 
UjOflEUVO Kiijettaja 	

ISukupuoli 	Synty. 	lAmmatti 	 Ensim. ajok. 	Onko ajokortti Voimassa? 
N o 1 

M 	N 	
saatu 

on 	ei 

Rek.n:o 	 IMerkki 	 Volm.n:o 	 Valm.v. 	 Laatu Käyttö 

__________________________________ 	________________________________________ 9 yks. 	 9 
Liikennevakuntusyhtiö 	 Vak.kirjan n :o 	 Autovakuutusyhtiö 	 Vak.kirj 	no Kokon.p.kg/Paikkaluku  henk. 

- Omistussuhde 	- Peräv.käyttä 	Vakuutusyhtiö 	 Vak.kirjan 	n:o Rek. 	n:o 	Ajon:ssa 	eriil. 
vah.hetkellä lukkoloitet 

uettalan 	
vQtt:masOkdytetty 

9 kyllä 	3ei Likyllä 	9ei 

Käytetään 

9 	tavaralinju3ikenteessä 	 9 	säiliöautoliikenteessä 	 9 	ulkomaanliikenteessä 9 

Omistaja 	 Osoite Puh 

Haltija 	- 	 Osoite Puh 

Vieras 
ajoneuvo Kuljettaja 	 Sukupuoli 	- 	Synty. 	 Ammatti ]Ensim.ujOk. 	Ei 	ajok. 

N:o2 
9M 	9N . 	 Li 

Merkki 	 VaIm. n:o 	 Valm.y. 	 Laatu Käyttä 

_________________ 9 yks. 	 9 

Liikennevukuutuuyhtiö 	 Vak.kirjan 5:0 	 Autovakuutusyhtiö 	 Vak.kirjari n:o Kokon.p.kk/Paikkaluku 	lienk 

Omistussuhde Perdv. käyttö 	Vakuutusyhtiö 	 !Vak.kirjan n:o 
vah.hetkelld 

Rek. n:o 

Kuljestajan 	Ei 	Anastettu tai [TE oma 	 oma 	luvattornasti käytetty 9kylld]ei 

LOUKKAANTUNEI- KUOLLEIDEN 

HEN KILÖVAHINGOT DEN LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ 

Nimi 	 Osoite 	 Puh. Oli ajon. sua 

N:o 
Ammatti 	 Synt.vuosi 	 Sukupuoli 	Vahingon Sattuessa 	 9 1 Kuljectoja 	9 3 Jalankulkija 9 1 Vammat. lieviä 

0 M  9 N 	9 1 työssä 	9 2 työmatkalla 	2 3 muualla 	9 2 Matkustaja 	94Muu [Tj 2 	-, ,- 	vaikeita 

fyonancajan nimi 	 Osoite 9 3 Kuollut. 24 t. kuluessa 

O 4 -,,- 30 srk:n kuluessa 

Nimi 	 Osoite 	 Puh. 'Oli ajon.:ssa 

N 
Synt.vuosi 	 Sukupuoli 	j Vahingon sattuessa 	 9 1 Kuljettaja 	9 3 Jalankulkija 1 Vammat, lievid 

9 M  9 N 	9 1 työssä 	9 2 työmatkalla 	9 3 muualla 	9 2 Matkustaja 9 4 Muu 2 	-,,- vaikeita 

Tyonantajan nimi 	 Oso,ta'' 	 -______________ ' 	9 3 Kuollut. 24 t. kuluessa 

9 4 -,,- 30 srk:n kuluessa 

Nimi 	 Osoite 	 Puh. 	 Oli ajon:ssa 

N :o 
Ammatti 	 Synt.ruosi Sukupuoli Vahingon sattuessa 

'i Kuljettaja 	9 3 Jalankulkija 9 1 Vammat, lieviä 

O M  9 N  9 1 työssä 9 	2 työmatkulla 	9 3 muualla 9 2 Matkustaja 	9 4 Muu [J 2 	-,,- vaikeita 

Työnantajan ilmi 	 Osoite - 9 3 Kuollut, 24 t. kuluessa 

9 4 -,.- 30 vrk:n kuluessa 

MAISU USVAHINGOT 
Vohinkomäärä noin 'mk Missä ajoneuvo on tarkostettavissa' 

Oma 
Vauniot 	 -___________ 

ajoneuvo 
N:o 1 

Vahinkomäärä noin mk Missä ajoneuvo on tarkast.ttavissa' 

- Vusuniot 
Vieras 

ajoneuvo 

N:o 2 
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SELOSTUS VA HI NGOSTA (eelostettava tarkkaan 

Paikka-
kunta 

Tapahtu- 
ma-aiko 

Ajonop.en. 
vahinkoa 

IViikonpaivä 

Lääni 	 Kaupunki kauppala, kunta 

Pvm 

/ 	19 	klo 

lAjon. N:o 1 	 Aon. N:o 2 

Tarkka paikka (katu, kylä, risseys, tms.) 

Vahinko tapahtui alueella, Jossa 	- 	- 	- 	
------------- 

EI 	Ei 	nopeusrajojtustcs 	 km:n nopeusrajoitus 

Miten vahinko tapahtui? 

Syyllisyys 
Kuka on käsityksenne mukaan syypää vahinkoon? Myontääkösyyllisyytensä? 

Poliisitut- 
kinta 

Onko suoritettu' 	Milloin? 	 Poliisilaitoksen tai nimiumiespiirin nimi 

EI Eiole 	EI On 	 / 	j9 

Alkoholi 
Oliko joku vahinkotapahtumaan osallistuneista alkoholin vaikutuksen alaisena? 

1 EI Ei 	EI Oli 	Kuka? 

Onko verikoe otettu! 	Milloin? 

EI Ei 	EI Kyllä 	 / 	19 	klo 

TAPAHTUMAN KULKU 

Tapahtu- 
fl 01 Etuajo-oikeutettu risteys 	EI 03 Vartioitu rautatien tasoristeys 

EI 02 Muu risteys 	 04 Vortioim. rautatien tasorist. EI 
EI 05 Suora tie 	EI 07 Mäen harla 	EI 09 Pysäköintiolua 

06 Kaarre, EI 	mutka 	EI 08 Silta 	 EI 10 Tori, piha, huoltoas. ta, vast. 
mapaikka 

EI 11 Pelto- tai metsäalue 

___________ EI 12 Muu 

Tien laji 
EI 1 Katu EI 3 Muu tie 

EI 2 Maantie 5:0 EI 4 Muu alue; selostus 

Tien EI 1 Sora 	EI 3 Asfaltti, betoni 	EI 5 Muu 
Tien pinta 	1 Pahan, kuiva 	[j 3 Luminen tai jdinen hiek. 

paollyste EI 2 Öljysora 	EI 4 Kivi EI 2 Paljon, märkd 	EI 4 Luminen tai jäinen, ei hiek. 

V 
EI 1 Päivänvalo 	EI 3 Pimeä, tie valaistu 

Saä [1 1 Pouta 	 EI 3 Lumi- tai rdntäsode 

EI 2 Hämärä 	EI 4 Pimeä, tie valaisematon EI 2 Vesisade 	EI 4 Sumu 

Nimi Osoite 	 Puh 

-- 	 -- Todistajat 

Vakuuton, että edellä annetut tiedot ovat oikeita ja yhdenmukaisio poliisi- 	Paikka Pvm 	 L i i t te i t ä 
viranomaisille annettujen tietojen kanssa. 

19 
L 	kpl 

Vokuutuksenottojari allekirjoilus 'Kuljettajan 	nimikirjoitus 
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