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TIIVISTELMÄ  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuijettajien talviajan onnettomuusriskejä  ja 
 vertailla erityisesti nastattomia talvirenkaita  ja nastarenkaita käyttäneiden  kuljet-

tajien turvallisuutta. Tutkimus kuuluu tielaitoksen käynnistämään laajaan Talvi  ja 
tieliikenne  -projektiin  ja  on  yksi  sen liikenneturvafiisuutta kokevista  tutkimuksista. 

Tutkimuksen perusaineisto koottiin  lo  000:lle  ajoneuvon haltijalle suunnatulla 
posti kyselyllä. Tarvittava satunnaisotos ajoneuvojen haltijoiden yhteystiedoista 
poimittlin ajoneuvorekisteristä. Tutkimuksen yhteydessä tehtiin kysely myös tal-
vikautena  1992-1993  onnettomuuksissa osallisena olleille kuljettajille tilasto-
keskuksen saamien onnettomuustietojen perusteella. Postikyselyjen vertailuai-
neistona käytettiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan  (VALT) ko-
koamia  tietoja liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johta-
neista onnettomuuksista vuosilta  1987-1991.  

Postikyselyihin  saatiin vastauksia  6 772  kuljettajalta,  joista käyttökelpoisia oli yh-
teensä  5 874,  joten kyselyn vastausprosentiksi tuli  58,7  %.  Kyselyyn vastan-
neista henkilöauton pääkäyttäjistä oli  642 (12,6  %)  ollut osallisena onnettomuuk-
sissa vuosina  1991  -  1993  ja  329 (6,4  %) talviajan  onnettomuuksissa (ajanjak-
solla  1 .11. —31 .3.).  Tilastokeskuksen kautta tehtyyn 3000:lle onnettomuuskuljet-
tajille suunnattuun kyselyyn saatiin vastauksia 763:lta talvikautena  1992-1993 

 henkilöautolla  onnettomuuksissa olleelta kuljettajalta. Tutkijalautakuntien onnet-
tomuusaineistoon sisällytettiin tiedot  1  347:stä  vuosina  1987-1991  onnetto-
muuksissa osallisena olleesta henkilöauton kuljettajasta. Näistä kuijettajista oli 

 658  ollut osallisena talviajan onnettomuuksissa. 

Postikyselyn  ja  tutkijalautakuntien aineistojen perusteella saadut tulokset täyden-
sivät hyvin toisiaan. Postikyselyssä ei voitu selvittää luotettavasti kaikkia tärkeitä 
tietoja kuljettajien onnettomuusriskien analysointia varten, koska tiedot perustui-
vat kuljettajien omiin vastauksiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa  on  todettu, että 
postikyselyissä saattaa esiintyä virheellisyyttä erityisesti vastausten poisjää-
misen johdosta, muistamisvaikeudesta, halusta kaunistella tietoja  ja  myös itse 
kyselymenetelmästä johtuen. Tutkijalautakuntien aineistosta saatiin tämän joh-
dosta vertailutietoja  ja  täydennystä postikyselylle erityisesti kuljettajan taustaan 

 ja  tilaan, ajoneuvojen ominaisuuksiin, onnettomuuksien tapahtumaolosuhteisiin 
 ja kuljettajakäyttäytymiseen  liittyen. 

Kuljettajan onnettomuusriskeihin vaikuttavat talviajan liikenteessä monet eri teki-
jät. Onnettomuuksien taustalla oli kuljettajien ajama kilometrimäärä eli altistumi-
nen liikenteen onnettomuusriskeille. Vanhoilla  ja  paljon ajetuilla autoilla ajaneet 
kuijettajat olivat useammin onnettomuuksien osallisia kuin muut kuljettajat. Taa-
jamaliikenteessä paljon liikkuneilla kuljettajilla todettiin myös keskimääräistä 
korkeampia suhteellisia riskejä kuin paljon taajamien ulkopuolella liikkuneilla 
kuljettajilla. Tämän johdosta myös kuljettajien onnettomuuksien määrä riippui 
liikkumisen määrästä, auton ominaisuuksista  ja  taajama-ajon määrästä. 



Nuorilla kuljettajilla todettiin erityisen korkeita suhteellisia riskejä.  Osa nuorten 
kuijettajien turvallisuusongelmista  näytti liittyvän liikkumistottumuksiin  ja  koke-
mattomuuteen liikenteessä, mutta  osa  myös  nuorten  kuljettajien suureen liikku-
misen määrään eri olosuhteissa. Tutkijalautakuntien aineiston mukaan myös 
vanhimman ikäluokan kuljettajat joutuivat usein onnettomuuksiin. Onnetto-
muusriskien arviointiin käytettyjen  mallien  pääteltiin tutkijalautakuntien aineistos-
sa erottelevan myös kuljettajan iän  ja ajokokemuksen  vaikutuksen. Postikyselyn 
aineistossa kuljettajan ajokokemuksen vaikutus sisältyi kuljettajan iän vaikutuk-
seen. 

Naiskuijettajien suhtellinen  riski oli  mallien  mukaan jonkin verran suurempi kuin 
mieskuljettajien.  Nuorten,  enintään  25-vuotiaiden ikäluokkaan  kuuluneet naiskul-
jettajat joutuivat yhtä usein talviaikana onnettomuuksiin kuin ikäluokan mieskul-
jettajatkin. Naiskuljettajat olivat kuitenkin miehiä useammin onnettomuuksien 
osallisina ikäluokissa  26-50-  ja  yli  50-vuotiaat. Ero oli suurimmillaan ikäluokas-
sa  26-50-vuotiaat kuijettajat. Nais-  ja mieskuijettajien ikäjakaumissa  oli selvä 
ero, naiset ajoivat yleensä vähemmän  ja  suuremman osan suoritteestaan taaja-
missa kuin miehet, käyttivät yleensä pienempiä  ja  kevyempiä autoja  ja  olivat 
harvemmin  alkoholin  vaikutuksen alaisina kuin miehet. Todetut liikkumiseen liit-
tyvät erot eri sukupuolten välillä selittävät pitkälti nais-  ja mieskuljettajien  välistä 
eroa onnettomuuksiin joutumisessa.  

Alkoholin  vaikutuksen alaisena ajaminen kasvatti tutkijalautakuntien aineiston 
mukaan huomattavasti kuljettajien onnettomuusriskiä. Tutkijalautakuntien aineis-
ton mukaan myös kuljettajakäyttäytymisellä oli huomattava merkitys onnetto-
muuksiin joutumisessa. Kuljettajakäyttäytymisen vaikutusta selitettiin kuljettajan 
ennen onnettomuushetkeä käyttämän nopeuden  ja nopeusrajoituksen  välisellä 
nopeuserolla. Ne kuljettajat, joilla todettiin suuria suhteellisia nopeuksia, olivat 
myös muita useammin onnettomuuksien pääaiheuttajia. 

Kuljettajan käyttämän auton ominaisuuksien vaikutus kuvautui autolla ajettujen 
kilometrien määrässä, auton iässä  ja  painossa. Postikyselyn mukaan yli  150 000 

 kilometriä ajettuja autoja käyttäneillä nuorilla kuijettajilla oli korkeita suhteellisisa 
riskejä, mikä kuitenkin johtui suurelta osin siitä, että nuoret kuljettajat ajoivat il-
meisesti enemmän huonoissa  sää-,  keli-  ja valoisuusoloissa altistuen  korkeille 
riskeille  ja  käyttivät myös muita useammin paljon ajettuja autoja. Tutkijalauta-
kuntien aineisto korosti ajoneuvon painon merkitystä siten, että niillä kuljettajilla, 
jotka käyttivät yli  1 000  kg:n painoisia autoja, suhteellinen riski oli onnettomuus- 
malleissa yleensä selvästi pienempi kuin kevyempiä autoja käyttäneillä kuijetta-
jilla. 

Tutkimuksen eräänä tärkeänä tavoitteena oli selvittää kuljettajan käyttämän  ren-
gastyypin  vaikutusta onnettomuusriskiin  ja  erityisesti nastattomien talvirenkaiden 
vaikutusta. Uuden tyyppisten talvirenkaiden ns. kitkarenkaiden vaikutuksia ei 
voitu kuitenkaan tarkastella, koska liikenteessä oli  vain  erittäin vähän kitkaren-
kaita käyttäneitä kuljettajia. Talvi  ja tieliikenne -projektin  tutkimuksissa  on  todet-
tu, että melko suuri  osa  nykyisin liikenteessä käytetyistä nastattomista talviren-
kaista  on  sellaisia, usein kuluneita renkaita, joista nastat  on  poistettu. Nastatto-
mia talvirenkaita käyttäneet kuijettajat erosivat myös monessa muussa suhtees-
sa suhteessa nastaren kaita käyttäneistä kuljettajista. 



Tutkimusten perusteella nastattomia talvirenkaita käyttäneet kuijettajat ovat jou-
tuneet suhteellisesti useammin onnettomuuksiin kuin nastarenkaita käyttäneet 
kuljettajat. Tarkastelujen perusteella  on  ilmeistä myös, että nastattomia talviren-
kaita käyttäneiden kuljettajien onnettomuusriski oli suurempi kuin nastarenkaita 
käyttäneiden kutjettajien. Tutkijalautakuntien aineiston mukaan  vain  hyväkun-
toisia nastarenkaita käyttäneillä kuljettajilla oli keskimääräistä pienempi suhteel-
linen riski. Postikyselyn aineiston  mallien  mukaan talvikausien  1991-1993  lo-
pussa nastarenkaita käyttäneistä kuijettajista olisi noin  7 %  ollut osallisina onnet-
tomuuksissa  ja  vastaavasti noin  10 %,  jos  kaikki kuljettajat olisivat olleet nastat-
tomien talvirenkaiden käyttäjiä. 



Matti  Roine  1994.  AccIdent risks In winter traffic among drivers using non-studded 
winter tyres. Finnish Road Administration, FinnRA. ISBN 951-726-017-2, ISSN 0788-3722, 
T1EL3200278. 49 p + app. 13 p. 

ABSTRACT 

The aim of this study was to examine the accident risks of drivers during the 
winter months and especially to compare the safety of the drivers using studded 
and non-studded winter tyres. The basic research data was collected by ques-
tionnaire addressed to 10 000 vehicle owners. Data on fatal accidents gathered 
by the Road Accident Investigation Teams during 1987-1991 was used as 
comparative data. ln winter traffic several different factors have a bearing on the 
accident risks facing drivers. The amount of accidents depends on exposure and 
accident risks. The main risk-factors were age of driver, driving experience, 
gender, use of alcohol, driver behaviour, road condition, familiarity of the se-
lected route and vehicle characteristics. Drivers using non-studded winter tyres 
had a higher relative risk than drivers with studded winter tyres. Most of these 
non-studded tyres were old studded winter tyres with the studs removed and not 
specific non-stud type winter tyres. This was partly due to the tyres but also due 
to the accumulation of risk-factors among this special and very small population 
of drivers using non-studded winter tyres. However, young drivers had alto-
gether higher accident risks during winter months. 





quence,  the number of accidents among the drivers was dependent both on 
their mobility and the degree of built-up area mileage. 

Young drivers exhibited particularly high relative risk levels in winter traffic. A 
part of the safety problems associated with young drivers seemed to stem from 
their driving habits and from their inexperience in traffic, but also a part from the 
high degree of mobility of these drivers under different conditions. When exam-
ined on the basis of the fatal accidents reported by the accident investigation 
teams, it was also apparent that drivers in the oldest age-group were often in-
volved in winter accidents. 

The relative accident risk for women drivers according to the models was 
slightly higher than for male drivers. Young female drivers aged under 25 are in-
volved in winter time accidents as frequently as male drivers in the same age 
group. Women in the age groups 26-50 and over 50 were involved in accidents 
more frequently than male drivers. The difference is greatest in the age group 
26-50. There were clear differences in the age-distributions of male and female 
drivers, women generally drove less than men and drove a greater share of their 
vehicle mileage in built-up areas, generally used smaller and lighter cars, and 
were less often guilty of driving under the influence of alcohol than men. These 
systematic differences between the sexes go a long way towards explaining the 
differences in being involved in accidents between male and female drivers. 

According to the data provided by the accident investigation teams, driving un-
der the influence of alcohol greatly increased the drivers' risk of being in an ac-
cident. The same material also indicated that driver behaviour had a consider-
able impact on being involved in an accident. The impact of driver behaviour 
was explained by the difference between the drivers selected speed immedi-
ately prior to the accident and the existing speed limit at that point. Those drivers 
who exhibited high speeds relative to the speed limit were also more frequently 
the main guilty parties in an accident. 

The age and type of car used by the drivers had a statistically significant impact 
on accident risk. The influence of the vehicles properties was described in terms 
of the kilometres driven and the overall weight of the vehicle. According to the 
postal questionnaire, young drivers behind the wheel of cars having driven more 
than 150,000 km had high relative risk levels, though this could be explained in a 
great part by the fact that young drivers drive more than other drivers and under 
differing conditions, thereby exposing themselves to risks, and also that they 
more often than other drivers are found driving older - and hence high-mileage 
cars. 

The accident investigation team material stressed the significance of vehicle 
weight, demonstrating that drivers using vehicles in excess of 1,000 kg were 
generally exposed to a markedly lower relative risk in the models than in the 
case of lighter cars. 

One important objective in this study was to examine the influence on accident 
risk of the type of tyre used, and in particular the impact of unstudded winter 
tyres. It was not possible, however, to investigate the influence of the new type 
of studless winter tyre, so called friction tyre, on accident risks in winter condi- 



tions,  since there were very few drivers using this kind of winter tyre in the traf-
fic. Other studies in the "Winter and Road Traffic" project have indicated that a 
fairly large proportion of the  unstudded  winter tyres found in traffic today are ac-
tually tyres from which the studs have been removed. Drivers using  unstudded 

 winter tyres, and particularly such drivers who were involved in accidents, also 
differed in many respects from drivers using studded tyres. The differences were 
taken into account in multi-variable models that standardised as far as possible 
the influence of the distinguishing factors. 

According to the study, drivers using  unstudded  winter tyres were involved in 
accidents more frequently than drivers with studded tyres. It is also obvious that 
the accident risk of the drivers with  unstudded  tyres was higher than that of driv-
ers with studded tyres. According to the data from the accident investigation 
teams, only the use of studded tyres in good condition served to reduce the 
drivers relative risk in traffic. On the basis of the postal questionnaire material, 
at the end of the 1991-93 winter periods some 7% of drivers using studded 
tyres would have been involved in accidents and correspondingly some 10% 
would have been involved in accidents if all drivers had used  unstudded  winter 
tyres and all other factors had remained constant.  



ALKUSANAT  

Tämä tutkimus  on  osa  talvi  ja tieliikenne  -projektia. Tutkimuksessa selvitettiin 
Tielaitoksen toimeksiannosta henkilöautojen kuljettajien talviajan onnettomuus- 
riskejä liikenteessä  ja  erityisesti rengastyypin vaikutusta kuljettajien onnetto-
muusriskeihin. Tutkimuksen aineisto koottlin laajana postikyselynä Ajoneuvore-
kisterin osoitetietojen avulla. Vertailuaineistona käytettiin Vakuutusyhtiöiden lii-
kenneturvallisuustoimikunnan  (VALT) kokoamia  tietoja liikennevahinkojen tutkija-
lautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Aineistojen ko-
koamiseen osallistui myös Tilastokeskus. Vastaamista pyrittiin parantamaan  ar-
pomalla  kolmet  Nokia  Oy:n lahjoittamat rengaskerrat lomakkeen palauttajien 
kesken. 

Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen Yhdys-
kuntatekniikan tutkimusyksikössä erikoistutkija  Matti  Roine. Yhdyshenkilönä  tie- 
laitoksessa toimi projektipäällikkö  Dl Anne  Leppänen. Turvallisuustutkimuksia 
koordinoivan työryhmän puheenjohtajan toimi apul.prof.  Matti  Syvänen. 

Liikenteen palvelukeskus 

Talvi  ja tieliikenne  -projekti 	 Anne  Leppänen 
Projektipäällikkö 
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että todettu käyttäytyminen koskee sekä nastarenkaallisia että nastarenkaatto-
mia kuljettajia  ja  että kuljettajat ottavat joko tietoisesti suuren  riskin  tai  heillä ei 
ole riittävästi tietoa kitkan vaihteluista eri keleillä  /13/. 

OEC  D:n  toimesta selvitettiin  1980-luvun lopulla kuljettajakäyttäytymisen merki-
tystä turvallisuutta parantavien toimenpiteiden vaikutuksiin. Selvityksen kohteen 
oli erityisesti kuljettajien ajokäyttäytymisen muutokset toimenpiteiden vaikutuk-
sesta  /27/.  Siinä todettiin, että ne kuijettajat, jotka käyttivät nastarenkaita joutui-
vat harvemmin onnettomuuksiin kuin tavallisia (kesärenkaita) renkaita käyttä-
neet kuljettajat ruotsalaisten  ja  saksalaisten tutkimusten mukaan. OECD:n selvi-
tyksen mukaan kuljettajat sopeuttavat käyttäytymistään eri rengastyyppien mu-
kaan, mutta eivät kompensoi nastarenkaita käyttäessään  koko  tekniikan tarjoa- 
maa hyötyä kasvaneina nopeuksina. OECD:n mukaan saksalaisissa tutkimuk-
sissa oli todettu, että nastarenkaita käyttäneet kuljettajat ajoivat moottoritie-
osuuksilla hitaammin kuin kesärenkaalliset kuljettajat tien ollessa jäinen. 

Renkaiden  ja  erityisesti nastarenkaiden vaikutuksia  on  pohjoismaissa edelleen 
selvitetty  1980-luvun lopulla  ja  myös  1990-luvulla. Liikennevahinkojen tutkija-
lautakuntien keräämien onnettomuustietojen mukaan arvioitiin, että kuolemaan 
johtaneiden onnettomuuksien määrä olisi vuosina  1979— 1983  lisääntynyt keski-
määrin noin  10 %,  jos  voimassa olisi ollut nastakielto  /35/.  Viimeisimmässä ruot-
salaisessa tutkimuksessa selvitettiin nastarenkaiden  ja kesärenkaiden  välistä 
onnettomuusriskieroa liukkailla keleillä kyselytutkimuksen avulla  (case-control 

 -tyyppinen koeasetelma). Siinä todettiin, että nastarenkaallisten henkilöautojen 
onnettomuusriski oli noin  36-50 %  pienempi liukkailla keleillä kuin kesärenkain 
varustetuilla henkilöautoilla. Suhteellisten riskiestimaattien perusteella  (odds- 
ratio)  arvioitiin, että taajama-alueiden ulkopuolella vaikutus oli vastaavan suurui-
nen, mutta että taajama-alueella nastarenkaallisten henkilöautojen onnettomuus-
riski oli lähes jopa suurempi kuin kesärenkaallisten onnettomuusriski.  On  huo-
mattava, että tutkimuksessa kehitettiin tutkimusmenetelmää  ja  että saadut tulok-
set ovat hyvin epävarmoja  /37/. 

Max Lundell  hyödynsi tutkijalautakuntien vuosien  1987-1990  keräämien kuole-
maan johtaneiden onnettomuuksien aineistoa pyrkiessään selvittämään kuljetta-
jan, talvirenkaiden  ja  liikenneonnettomuuksien välistä riippuvuutta  /22/.  Tutki-
muksessa vertailtiin onnettomuuksien ensimmäisiä osallisia (pääaiheuttaja)  ja 

 muita osallisia. Tutkimuksen mukaan talvirenkaiden osalta keskeiset liikenne- 
turvallisuuteen vaikuttavat tekijät olivat kuviosyvyys  ja nastaulkonema.  Muilla 
rengastekijöillä ei todettu olevan merkittäviä vaikutuksia. Onnettomuuksiin myö-
tävaikuttavaksi tekijäksi todettiin myös kuljettajan liikenneasenteet. Pääaiheutta-
jissa oli paljon  alkoholin  vaikutuksen alaisina ajaneita kuljettajia, jotka olivat 
yleensä mieskuijettajia. Pääaiheuttajissa oli myös suhteellisesti enemmän naisia 
kuin miehiä  ja pääaiheuttajilla  oli usein vähäisempi ajokokemus kuin syyttömillä 
kuljettajilla. Syyttömillä osapuolilla oli jonkin verran uudempia, kalliimpia  ja  pa-
remmassa kunnossa olleita autoja kuin pääaiheuttajilla. 

Talvi  ja tieliikenne -projektin  yhteydessä  on  tehty useita kuljettajakäyttäytymistä 
koskevia tutkimuksia.  Kelin  vaikutusta koskeneessa tutkimuksessa todettiin, että 
ajonopeudet laskivat tiesääjärjestelmän tietojen mukaan lumisilla keleillä noin 

 4 km/h  hyvään talvikeliin verrattuna. Ajokäyttäytymisessä ei todettu alueellisia 
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eroja. Huonoilla talvikeleillä jonossa olleista kuljettajista ajoi joka neljäs  alle  1,5 
 sekunnin aikaväleillä. Talvi  ja tieliikenne  -projektissa tutkittiin myös kuljettajien 

kaarre-  ja jonoajoa turvamarginaalien  perusteella. Tutkimus osoitti, vaikka ai-
neisto oli melko pieni, että nastarenkaita käyttäneillä kuljettajilla oli hieman suu-
rempia turvamarginaaleja kuin nastattomia talvirenkaita käyttäneillä kuijettajilla. 
Todetut erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä  /32/.  

Talvi  ja tieliikenne  -projektiin nasta-  ja kitkarenkaallisten  kuljettajien ajokäyttäyty-
mistä vertailevan tutkimuksen alustavissa tuloksissa todettiin, että rengastyyppi 
ei näyttänyt vaikuttavat kuljettajan  matkojen  määrään  ja  liikkumiseen. Kitkaren-
kaita käyttäneet kuljettajat näyttivät kuitenkin ajavan hyvillä keleillä jossain mää-
rin suuremmilla nopeuksilla kuin nastarenkaita käyttäneet vertailukuljettajat  /26/. 

 Tämä nopeusero  on  kuitenkin tasaantunut toisen tutkimustalven tuloksissa. Ko-
keellisessa tutkimuksessa, jossa mukana oli  60 nastarenkaita  ja  60 kitkarenkaita 
käyttänyttä  kuljettajaa ilmeni, että liukkaalla kelillä kitkarenkailla ajaneet kuljetta-
jat ajoivat kaarteissa  ja  taajama-alueilla hiljempää kuin nastarenkailla ajaneet 
kuijettajat. Kitkarenkailla ajaneet pitivät myös pitempää etäisyyttä edellä ajavaan 
kuin nastarenkailla ajaneet  (26).  

Kelin  kokemista, rengaskuntoa  ja rengastyypin  vaikutusta koskeneessa tutki-
muksessa ei nastarenkaita  ja nastattomia talvirenkaita käyttäneiden  kuljettajien 
ajonopeuksissa todettu tilastollisia eroja eri keleillä  ja nopeusrajoitusalueilla  /11/. 
Vain  kolmasosa kuljettajista kykeni kysyttäessä arvioimaan oikein  kelin  liukkau-
den. Nastarenkaiden todettiin olevan yleensä paremmassa kunnossa kuin nas-
tattomat talvirenkaat, joista  2/3  oli ollut aikaisemmin nastoitettuja renkaita. 

Kuljettajat näyttävät myös Talvi  ja tieliikenne -projektin  tutkimusten tulosten mu-
kaan sopeuttavan käyttäytymistään rengastyypin mukaan kuten saksalaisissa 
tutkimuksissa  ja  muissakin renkaita koskeneissa tutkimuksissa  on  jo  aikaisem-
min todettu. Kuljettajakäyttäytymisen muutokset selittävät onnettomuusriskeissä 
tapahtuvaa kehitystä  ja  käyttäytymisen perusteella voidaan arvioida  ja  myös 
ymmärtää erilaisten toimenpiteiden vaikutusprosessia. Kuijettajien  on  todettu 
yleensä kompensoivan käyttäytymistään silloin, kun toimenpiteet ovat tähdän

-fleet  enemmän onnettomuuksien todennäköisyyden kuin niiden seurausten pie-
nentämiseen  /13, 27/.  Rengasten  osalta tärkeää  on  myös ollut kuljettajan saama 
palaute  mm.  auton ohjattavuudessa  ja melutasossa (mukavuus/epämukavuus) 

 /26/. 
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2 	TUTKIMUSAINEISTO  

2.1  Aineiston kokoaminen 

Tutkimusaineisto koottiin henkilöauton kuijettajille  ja  talvikautena  1992-1993 
 henkilövahinkoihin johtaneisiin onnettomuuksiin osallisina olleille kuljettajille 

suunnatuilla postikyselyillä. Vertailuissa käytettiin Vakuutusyhtiöiden liikennetur -
vallisuustoimikunnan  (VALT) kokoamia liikennevahinkojen  tutkijalautakuntien ke-
räämiä onnettomuustietoja. 

Postikysely 

Ajoneuvorekisteristä poimittiln  10 000  henkilöauton haltijan satunnaisotos ke-
väällä  1993.  Näille henkilöauton haltijoille postitettlin kyselylomake  (lute 1),  jossa 
tiedusteltiin haltijoiden taustatiedot, auton omistus, auton käyttö, pääasiallisen 
auton rengastyyppi, suhtautuminen talvirenkaisiin  ja  tiedot vuosina  1991  -  1993 

 tapahtuneista liikenneonnettomuuksista. Ensimmäiseen kyselyyn saatiin vas-
tauksia  4 168  ajoneuvon haltijalta. Tämän jälkeen lähetettiin vielä uusi kysely 
kaikille niille henkilöauton haltijoille, jotka eivät olleet palauttaneet kyselyloma-
ketta. Postikyselyn saatiin toisen kyselyn jälkeen vielä  1 713  käyttökelpoista 
vastausta ajoneuvon haltijoilta, joten satunnaisotokseen vastasi yhteensä  5 881 

 ajoneuvon haltijaa  ja palautusprosentiksi  tuli  58,7  %. Palautusprosentin  kohotta-
miseksi kyselyssä ilmoitettiin, että vastanneiden kesken arvotaan kolmet  Nokia 

 Oy:n lahjoittamat rengaskerrat. 

Postikyselyjen  vastaukset tallennettiin lomakkeilta tietokantaan. Tämän jälkeen 
aineistosta poistettiin kaikki sellaiset vastaukset, jotka todettiin hyvin puutteelli-
siksi  ja  joissa ei ollut tietoa syntymävuodesta  ja  sukupuolesta. Tutkimusaineisto-
jen analyysissä ei edelleen ole käytetty hyväksi sellaisia vastauksia, joissa  on  il-
moitettu, että vastaajalla ei ole ajokorttia, ei autoa käytettävissä  ja  joissa vastaa-
ja  on  ilmoittanut että ei aja millään ajoneuvolla. 

Tutkimusaineistosta  poistettiin edelleen ne kuljettajat, joiden onnettomuus-  ja 
 muissa tiedoissa oli vielä puutteellisuuksia. Tutkimusaineistoon sisältyville kuijet-

tajille laskettiin myös onnettomuusajat, jolloin onnettomuuskuljettajaksi otettiin 
 vain  ne kuljettajat, joiden onnettomuustiedot oli esitetty ainakin kuukauden tark-

kuudella. 

Lopuksi tutkimusaineistosta jätettiin vielä pois nelivetoiset  ja pakettiautotyyppi
-siksi luokitellut ajoneuvot. Tutkimusaineistoon tuli tiedot  4 368  kuljettajasta,  joista 

 302  oli ollut talviajan onnettomuuksissa talvikausina  1991  -  1993  (vuonna  1993 
vain  alkutalvi),  eli talviajan onnettomuuksissa olleiden kuljettajien osuus oli 

 6,9  %.  Lopullisen tutkimusaineiston  302  kuljettajalle oli tapahtunut kuljettajien il-
moitusten mukaan yhteensä  323  onnettomuutta, joissa 312:ssa  (94,6  %)  kuljet-
taja oli käyttänyt nastarenkaita  ja  11  :ssä  (3,4  %) nastattomia talvirenkaita. 

Nastattomien talvirenkaiden käyttäjiin  sisältyi myös lopullisessa tutkimusaineis
-tossa  pieni joukko ns. kitkarenkaallisia kuljettajia  (5),  joita ei kuitenkaan voitu vä-

häisen määrän vuoksi erikseen tarkastella. Postikyselyssä ei erikseen kysytty 
kitkarenkaan käyttöä, koska tiedettiin  jo  edeltä, että kuljettajista  vain  hyvin  harva 
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oli kitkarenkaiden käyttäjiä. Vähäinen määrä kuljettajia ilmoitti kuitenkin lisätie
-tona  käyttävänsä kitkarenkaita. 

Nastattomista  kuljettajista oli yhdeksän kuljettajaa ollut osallisena  11  onnetto-
muudessa eli postikyselyn mukaan aineistossa oli  2,5  nastattomia talvirenkaita 

 käyttäneen kuljettajan onnettomuutta  1 000  postikyselyyn vastannutta  kuljettajaa 
kohti  (4 368).  Nastoja käyttäneistä  kuljettajista yhteensä  289  kuljettajaa oli ollut 

 312  onnettomuudessa, mikä vastaa  71,4  nastoja  käyttäneen kuljettajan onnetto-
muutta  1 000  kyselyyn vastannutta kuljettajaa kohti. 

Nastarenkaita käyttäneistä  kuljettajista oli  7,3  %  ollut osallisena yhdessä  tai  use-
ammassa talviajan onnettomuudessa talvikausina vuosina  1991  -  1993  (vuoden 

 1993  osalta  vain  tammi-maaliskuu). Nastattomia talvirenkaita käyttäneistä kul-
jettajista oli vastaavasti  10,1  %  ollut osallisena onnettomuuksissa (taulukko  1).  

Taulukko  1.  Postikyselyyn  vastanneiden henkilöauton pääkä yttälien  ilmoittama 
rengastyyppija onnettomuuskuljettajat talvikausina  1991- 1993.  Lopullinen tutki-
musaineisto tarkistusten jälkeen. Puuttuvia havaintoja oli yhteensä  20.  

Rengastyyppi 	 Kuljettajan  onnettomuudettalvikausina  1991-1993  

Kyllä 	 Ei 	 Yhteensä  
1km 	% 	1km 	 1km 

Nastarengas 	 312 	7,3 	3966 	92,7 	4 278 	100,0  
Nastaton talvirengas 	11 	10,1 	98 	89,9 	109 	100,0  

Yhteensä 	 323 	7,4 	4 064 	92,6 	4 387 	100,0  

Talvikausi  1992-1 993  

Tilastokeskus poimi huhtikuussa poliisin ilmoituksiin perustuvista onnettomuus-
tiedoistaan kaikki talvikautena  1992- 1993  henkilöauton kuljettajana onnetto-
muuksiin osalliset. Näille noin  3 000  kuljettajalle lähetettiin sama postikysely kuin 
ajoneuvorekisteristä poimituille henkilöauton haltijoille. Postikyselyn palautti noin 

 898  kuljettajaa, joista  763  oli ollut henkilöauton kuijettajana talvikautena  1992-
1993  liikenneonnettomuudessa. Palautusprosentti oli siten  vain  noin  30  %.  

Tutki jalautakunnat  1987-1991  

Kyselytutkimuksia  varten kehitettiin vuosina  1992-1993  yksilömallien  tutkimus- 
menetelmää, jossa käytettiin hyväksi liikennevahinkojen tutkijalautakuntien ke-
räämiä tietoja kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista vuosilta  1987-
1991. Koko  tutkijalautakuntien aineisto tarkastetuajanjaksolta sisälsi tiedot  2 700 

 tutkitusta kuolemaan johtaneesta lii  ken neon  nettomuu desta.  Tästä aineistosta 
rajattiin vertailuissa käytetty tutkimusaineisto. 

Tutkijalautakuntien keräävät jokaisesta tutki mastaan onnettomuudesta laajat  ja 
 yksityiskohtaiset tiedot, jotka myöhemmin tallennetaan VALT:n tietokantaan hyö-

dyntämistä varten. Onnettomuuksista kootaan myös kansiot, joihin liitetään 
kootut tiedot  ja  myös muuta tausta-aineistoa kuten kuvamateriaalia onnettomuu-
desta. 
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Tutkimuksessa käytetty  vertailuaineisto  muodostettiin vuosia  1987-1991  koske-
neesta  perusaineistosta,  joka oli muodostettu aikaisempien tutkimusten yh-
teydessä  /32/.  Tähän aineistoon otettiin mukaan  vain  sellaiset vähintään kanden 
osallisen väliset onnettomuudet, joissa osallisina oli henkilöautoja. Aineistosta 
voitiin onnettomuuden tapahtuma-ajan perusteella tutkimusten yhteydessä rajata 
erikseen mukaan  vain  talviajan  (marras- ja  maaliskuun) onnettomuudet.  

Tutkimusaineistoon  sisältyi  rajausten  jälkeen tiedot  793:stä  onnettomuuden en-
simmäisestä osallisesta  (pääaiheuttaja)  ja  554  muusta osallisesta eli tiedot yh-
teensä  1 347  osallisesta. Näistä onnettomuuksien  osalliskuijettajista  oli  386  en-
simmäisiä osallisia  ja  272  muita osallisia  talviajan  onnettomuuksissa. 

Tutkijalautakuntien aineistoon otettiin  postikyselyn  aineistosta poiketen mukaan 
eri  rengastyyppejä  käyttäneet kuljettajat, koska aikaisemmat kokemukset osoitti-
vat, että tällainen selittäjä tulee  tilastollisena  hyvänä selittäjänä mukaan  onnetto-
muusmalleihin.  Talviaikaan  rajatussa  aineistossa oli  4,3  % kesärenkaita,  6,1  % 
nastattomia talvirenkaita,  69,5  % hyväkuntoisiksi luokiteltujen  ja  20,1  %  huono

-kuntoisiksi luokiteltujen nastarenkaiden  käyttäjiä (taulukko  2).  

Kuljettajien renkaat  ja  nastojen  kunto määriteltiin tutkijalautakuntien antamien 
tietojen perusteella.  Nastarenkaiden  kunto riippui  käytetyssä luokituksessa  eri-
tyisesti  nastojen  kunnosta.  Hyväkuntoislin nastarenkaisiin  luettiin ne, joilla lauta-
kuntien mukaan  nastat  olivat kuin uudet, lähes uuden veroiset  ja  kuluneet.  Huo-
nokuntoisiin nastarenkaisiin  otettiin  luokituksessa  mukaan  vain  ne, jotka olivat 
lautakuntien mukaan loppuun kuluneita  ja  joista oli myös irronnut  nastoja.  Valitul-
la  luokituksen rajauksella  haluttiin erottaa selvästi kuluneet  nastarenkaat  muista 

 nastarenkaista.  

Taulukko  2.  Tutkijalautakuntien aineiston perusteella laadittuun aineistoon  raja tut 
talviajan  onnettomuuksien ensimmäisten  ja  muiden osalliset kuljettajatja kulje tta

-flen  käyttämä rengastyyppi. Puuttuvia havaintoja oli yhteensä  35. 

Rengastyyppi  Onnettomuuksien osalliset  talvikausina  1987-1991  
Ensimmäinen Muu Yhteensä  

_____________ 1km % 1km 1km % 

Kesärengas  21 5,7 6 2,4 27 4,3  
Nastaton talvirngas  27 7,3 11 4,3 38 6,1  
Hyväkuntoiset  nastat  228 61,8 205 80,7 433 69,5  
Huonokuntoiset  nastat  93 25,2 32 12,6 125 20,1  
Yhteensä  369 100,0 254 100,0 4387 100,0  
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4  TULOKSET  

4.1  Nastarenkaita  ja  nastattomia talvirenkaita 
käyttäneiden kuijettajien  ominaisuudet 

Postikyselyn  aineistoon kuuluvien nastarenkaita  ja nastattomia talvirenkaita käyt-
täneiden kuijettajien  ominaisuuksia vertailemalla selvitettlin, mitkä tekijät erotti-
vat talviaikana  liikenteessä nastarenkaita käyttäneet kuljettajat nastattomia talvi- 
renkaita käyttäneistä kuljettajista. Vertailtavina tekijöinä olivat erityisesti kuijet-
tajan sukupuoli, ikä, talviaikana ajamien kilometrien määrä, vuosittainen ajokilo-
metrimäärä, käytetty rengastyyppi, taajama-ajon osuus, käytetyllä henkilöautolla 
ajettujen kilometrien määrä  ja  auton omistussuhde. Onnettomuuskuljettajien tie-
dot käsiteltiin taulukoissa  ja  myös analyyseissä onnettomuuksittain, jolloin use-
assa onnettomuudessa mukana olleen kuljettajan tiedot kertautuivat aineistossa.  

4.1.1  Kuljettajien ikä  ja  sukupuoli 

Tutkimusaineiston kuljettajista kuului  8,5 %  nuoriin, enintään  25-vuotiaisiin  kul-
jettajiin.  Yli  65-vuotiaita kuljettajia oli vastanneissa  9,9 %  (taulukko  3). Talviajan 

 onnettomuuksissa olleiden  ja talviajan  onnettomuudet välttäneiden kuljettajien 
ikäjakaumat erosivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi toisistaan. 

Taulukko  3. Postikyselyyn  vastanneiden kaikkien kuljettajien, onnettomuuskuljet-
tajien  ja  onnettomuudet välttäneiden kuijettajien ikäjakaumat. Puuttu  via ha vain-
toja  oli yhteensä  24. 

Kuijettajat 
______________  25 26-35__36-45__46-55__56-65 

Kuijettajien  ikäluokka 
>65  Yht 

Eionnetto- 1km  310 826 1017 849 636 416 4054  
muuksissa %  7,6 20,4 25,1 20,9 15,7 10,3 100,0  
Onnetto- 1km  64 79 79 59 29 19 329  
muuksissa %  19,5 24,0 24,0 17,9 8,8 5,8 100,0  

Yhteensä 1km  374 905 1096 908 665 435 4383  
-_____________  8,5 20,6 25,0 20,7 15,2 9,9 100,0  

Onnettomuuskuljettajista  oli suhteellisesti suurempi osuus nuorien (enintään  25- 
ja  26-35-vuotiaiden  kuljettajien) luokissa kuin onnettomuudet välttäneissä  kul-
jettajissa.  Vastaavasti onnettomuuskuljettajissa oli suhteellisesti vähemmän van-
himpiin ikäluokkiin kuuluneita kuljettajia  (kuva  1).  Kuljettajien keski-ikä oli tutki-
musaineistossa  45  vuotta. 
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Yhteensä  2,5  %  kuljettajista luokiteltiin nastattomien talvirenkaiden käyttäjiin. 
Nastattomia talvirenkaita käyttäneiden kuljettajien osuus oli eri ikäluokissa  1,6-
3,0  %  ja  pienimmillään yli  65-vuotiaiden  ikäluokassa  (kuva  2). 
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Nastoja  ja nastattomia talvirenkaita käyttäneiden  kuljettajien ikäjakaumat eivät 
kuitenkaan eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (taulukko  4).  Kuljet-
tajista oli noin  9  %  nuoria, enintään  25-vuotiaita kuljettajia molempien  rengas- 
tyyppien käyttäjistä. Nastakuljettajista oli yli  55-vuotiaita runsaat  25  %  ja nastat

-tomista kuljettajista hieman vähemmän, noin  18  %. 

Nastoja  ja nastattomia talvirenkaita käyttäneiden  kuljettajien ikäjakaumia vertail
-tim  erikseen myös onnettomuuskuljettajien  ja  onnettomuudet välttäneiden kuijet-

tajien ryhmissä. Vertailussa todettiin, että sekä onnettomuuskuljettajien että on-
nettomuudet välttäneiden kuljettajien ryhmissä ei eri rengastyyppejä käyt-
tänemden kuljettajien ikäjakaumissa ollut tilastollisia merkitseviä eroja.  On  kui-
tenkin huomattava että, onnettomuuskuljettajien ryhmässä nastattomia talviren-
kaita käyttäneitä kuljettajia oli suhteellisesti suurempi osuus  nuorten  kuljettajien 
ikäluokassa  (kuva  3).  
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Taulukko  4.  Nastarenkaita  ja nastattomia talvirenkaita käyttäneiden ku/jettajien 
 ikäjaka umat postikyselyssä. Puuttu  via ha vain  toja  oli yhteensä  44.  

Rengas- 
 tyyppi  <25 25-35 

Kuljettajien ikäjakauma 
35-45 	45-55 	55-65 >65  Yht 

Nastat 1km  361 871 1066 880 650 426 4254  
%  8,5 20,5 25,1 20,7 15,3 10,0 100,0  

Nastattomat 1km  10 27 28 24 13 7 109  
talvirenkaat %  9,2 24,8 25,7 22,0 11,9 6,4 100,0  
Yhteensä 1km  371 898 1094 904 663 433 4363  

%  8,5 20,6 25,1 20,7 15,2 9,9 100,0 
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Tutkimusaineiston kuljettajista oli  23,3  % nais-  ja  76,7  % mieskuijettajia.  Aineis-
ton nais-  ja mieskuljettajien ikäjakaumat  erosivat tilastollisesti erittäin merkitse-
västi toisistaan. Naiskuljettajissa oli suhteellisesti enemmän enintään  35-vuoti-
aita kuljettajia kuin mieskuljettajissa  ja  vastaavasti suhteellisesti vähemmän van-
himpiin ikäluokkiin kuuluneita kuljettajia. Naiskuljettajien keski-ikä oli tutkimusai-
neistossa  42  ja mieskuljettajien  46  vuotta.  

4.L2  Kuijettajien talviajon kilometrimäärät 

Postikyselyyn  vastanneiden kuljettajien ilmoittama talviajon vuosittaisen kilomet-
rimäärän keskiarvo oli  8 723 km (95 %:n  luottamusväli ±  400 km).  Talviajon  kilo

-metrimäärä  riippui tilastollisesti merkitsevästi kuljettajan iästä  ja  sukupuolesta 
 (kuva  4).  Mieskuljettajat  ajoivat selvästi enemmän kilometrejä talviaikana kuin 

naiskuljettajat. 
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Ikäluokittain  tarkasteltuna talviajon kilometrimäärän keskiarvo kasvoi mieskuljet-
tajilla ikäluokkaan  36-45  asti  ja pienentyivät  sitten vanhemmissa ikäluokissa 

 (kuva  4).  Naiskuljettajilla talviajon kilometrimäärä  oli suurimmillaan nuorilla enin-
tään  25-vuotiailla kuljettajilla,  mutta oli kuitenkin kaikissa ikäluokissa selvästi 
pienempi kuin  mieskuijettajilla.  
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Kuva  4.  Nais-ja  mieskul-
jettajien ta/viajon kilomet-
rimäärän ikäluokittaiset 
keskiarvot postikyselyssä. 

Talviajon kilometrimäärästä  ajoivat nuoret, enintään  25-vuotiaat kuljettajat, 
 8,5  %.  Runsaat  66  %  vuosittaisesta talviajon kilometrimäärästä koostui  26-55-

vuotiaiden  kuljettajien ajokilometreistä  ja  loput noin  25  %  yli  55-vuotlailta  kuljet-
tajilta. Nastoja ja nastattomia talvirenkaita käyttäneiden  kuljettajien talviajon ki-
lometrimäärän keskiarvot eivät eronneet tilastollisesti toisistaan (nastakuljetta-
jien keskiarvo  8 735  km/talvikausi  ja nastattomia talvirenkaita käyttäneiden  kul-
jettajien  9 055  kmltalvikausi).  Sekä nastarenkaita että nastattomia talvirenkaita 
käyttäneet onnettomuuskuljettajat ajoivat kuitenkin talvikausina keskimäärin 
enemmän kilometrejä kuin onnettomuudet välttäneet kuljettajat.  

4.1.3  Kuljettajien autoilla  ajetut kilometrimäärät  

Kuljettajien autoilla ajettujen kilometrien määrästä saatiin tietoja  4 285  kuljet-
tajalta.  Yhteensä  122 (2,8  %) postikyselyyn  vastanneista ei ollut ilmoittanut ky-
syttyä tietoa. Kyselyyn vastanneiden kuljettajien autoilla oli ajettu keskimäärin 

 128 534 km.  Autolla ajettujen kilometrien määrä riippui kuljettajan iästä siten, 
että nuorimpien ikäluokassa  kuljettajilla  oli keskimäärin eniten  ja  vanhimpien ikä-
luokassa keskimäärin vähiten ajettuja autoja. 

Talviajan onnettomuuskuljettajien  autoilla oli ajettu keskimäärin  141 834 km  ja 
 onnettomuudet välttäneillä kuljettajilla  127 460 km.  Nastarenkaita  käyttäneet 

kuljettajat olivat ajaneet autoillaan keskimäärin  127 967 km  ja nastattomia  talvi- 
renkaita käyttäneet kuljettajat  157 272 km.  Nastattomia talvirenkaita käyttänei

-den  kuijettajien  autoilla oli siten ajettu yleensä selvästi enemmän kuin nastaren-
kaita käyttäneiden kuljettajien autoilla. 
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4.1.4  Kuljettajien taajama-ajon osuus  

Kuljettajilta  kysyttiin postikyselyssä myös omaa arviota vuosittaisesta taajamissa 
ajettujen kilometrien osuudesta. Kysymys oli muotoiltu seuraavasti "Kuinka suu-
ren osuuden ajamastanne vuosittaisesta ajokilometrimäärästä ajatte taajamissa 
(nopeusrajoitus enintään  60 km/h)?"  Taajama-ajon osuuden määritelmä ei siten 
ollut tarkka  ja  jätti vastaajille melko paljon tulkinnan varaa, mikä näkyi osuuden 
suuressa vaihtelussa.  Koko  aineiston keskiarvo taajama-ajon osuudelle oli 

 40,5  %.  Onnettomuuksissa osallisina olleiden kuljettajien keskiarvo oli  42,9  %  ja 
 onnettomuudet välttäneiden  40,3  %. 

Nastattomia talvirenkaita käyttäneiden  kuljettajien taajama-ajon osuuden kes-
kiarvo oli  45,2  %  ja nastarenkaita käyttäneiden  kuljettajien  40,4.  Nastattomia 
talvirenkaita käyttäneiden  kuljettajien suoritteet keskittyivät siten jonkin verran 
useammin taajamiin kuin nastarenkaita käyttäneiden kuijettajien.  

4.1.5  Kuljettajien autojen  moottoritilavuus 

Postikyselyssä  tiedusteltiin eräänä ajoneuvotietona kuljettajan pääasiallisesti 
käyttämän auton moottorin tilavuutta. Kysymys esitettiin muodossa "Nykyisen 
autonne tiedot (esim. rekisteriotteen perustella)"  ja  moottorin osalta "Moottorin 
tilavuus  (I tai  cm3)".  Kaikki moottorin tilavuutta koskeneet vastaukset muutettiin 
myöhemmin muunnoskertoimilla kuutiosenttimetreiksi. 

Moottoritilavuuteen  vaikuttavien tekijöiden testaus osoitti, että eri ikäisten kuljet-
tajien autojen moottoritilavuuden keskiarvoissa oli huomattavia eroja. Moottoriti-
lavuuden keskiarvo kasvoi kuljettajien ikäluokkaan  36-45-vuotiaat asti  ja  pie-
neni tämän jälkeen vanhemmissa ikäluokissa. Naiskuljettajien autojen moottori-
en  keskitilavuus  oli aineistossa  1 461  cm3  ja mieskuljettajien  1 672  cm3 .  Naisten 
käyttämät autot olivat siten keskimäärin pienempitehoisempia kuin miesten. 
Myös eri rengastyppiä käyttäneiden kuljettajien autojen moottoritilavuudessa to-
dettiin selviä eroja. Nastattomia talvirenkaita käyttäneillä kuljettajilla oli yleensä 
kaytössään jonkin verran suuramman moottoritilavuuden omanneita autoja.  

4.1.6  Kuljettajien autojen  omistussuhde  

Kul  jettajat  luokiteltiin henkilöauton omistussuhteen mukaan neljään luokaan: 

•  1 -luokka: oma  tai  perheen oma  auto  
•  2-luokka: käytössä myös työsuhdeauto 
•  3-luokka: käytössä  vain  työsuhdeauto 
•  4-luokka: kaikki muut tapaukset. 

Nastarenkaita  ja nastattomia talvirenkaita käyttäneiden  kuljettajien välillä ei ollut 
eroa henkilöauton omistussuhteen jakaumissa. Kaikki nastattomia talvirenkaita 
käyttäneet onnettomuuskuljettajat kuuluivat kuitenkin ensimmäiseen luokkaan eli 
onnettomuudet oli ajettu omalla autolla. 
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4.2  Tutkijalautakuntien aineisto 

Tutkijalautakuntien aineistossa kuljettajien keski-ikä oli  39  vuotta, mikä oli sel-
västi pienempi kuin postikyselyn aineiston keski-ikä  (46  vuotta). Naiskuljettajien 
keski-ikä oli tässä aineistossa  34  vuotta  ja mieskuljettajien  40  vuotta. Todettu ero 
nais-  ja mieskuljettajien  keski-iässä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

Suurin ero tutkijalautakuntien  ja postikyselyyn sisältyneiden  aineistojen kuijet-
tajien ikäjakaumissa oli  nuorten,  enintään  25 -vuotiaiden,  kuljettajien luokassa. 
Tutkijalautakuntien aineistossa tähän luokkaan sisältyi noin  25  % kuijeftajista, 

 kun postikyselyn aineistossa tässä ikäluokassa oli  vain  vajaat  10  %  kuljettajista 
 ja onnettomuuskuljettajistakin  vain  noin  20  %  (kuva  5).  

Tutkijalautakuntien aineistoa käytettiin elinajan malleissa (kohta  4.7.5)  osallistie-
tojen  mukaan siten, että onnettomuuden ensimmäinen osallinen (pääaiheuttaja) 
oli varsinainen tutkimusryhmä  ja  muut osalliset muodostivat vertailuryhmän. On-
nettomuuksien ensimmäisissä osallisissa oli suhteellisesti enemmän kesärenkal

-ta ja nastattomia talvirenkaita käyttäneitä  kuljettajia kuin muissa osallisissa 
(taulukko  5).  Muissa osallisissa oli vastaavasti suhteellisesti huomattavasti 
enemmän hyväkuntoisten nastarenkaiden käyttäjiä. 
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Kuva  5.  Kuljettajien ikä-
jakaumat tutkija/auta-
kuntien  ja  postikyselyn 
aineistoissa.  

Taulukko  5.  Onnettomuuksien ensimmäisten  ja  muiden osaiisten rengastyyppien 
jakaumat tutkijalautakuntien aineistossa vuosilta  1987-1991.  Havaintomäärä  on 

 ilmoitettu suluissa. 

Osallinen Rengastyyppi,  osuus (%) 
Kesären- Nastattomal  Hyväkuntoiset Huonokun-  Yhteensä 

kaat  talvi renkaat nastat  toiset nastat 
Muu  2,4 4,3 80,7 12,6 100,0  
____________  (6) (11) (205) (32) (254)  
Ensimmäinen  5,7 7,3 61,8 25,2 100,0  
____________  (21) (27) (228) (93) (369)  
Yhteensä  4,3 6,1 69,5 20,1 100,0  
_____________  (27) (38) (433) (125) (623)  
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Kuva  6.  Onnettomuuksi-
en ensimmäisten  ja  mui-
den  osa/listen ikäja-
kaumat tutkija/auta  kun-
tien aineistossa 

Tutkijalautakuntien aineistossa oli suhteellisesti enemmän onnettomuuskuljet-
tajia nuorimpien  ja  vanhimpien kuljettajien ikäluokissa. Naiskuljettajia oli tutkija-
lautakuntien aineistossa  22,8  %  ja postikyselyn  aineistossa  23,3  %  eli kuljettajien 
sukupuolten jakaumissa ei aineistojen välillä ollut huomattavia eroja. Posti- 
kyselyn aineistossa oli  sen  sijaan jonkin verran suurempia naiskuljettajien 
osuuksia  46-55-, 56-65-ja  yli  65 -vuotiaiden  kuljettajien ikäluokissa. Tämä selit-
tynee suurelta osin kuljettajien liikkumisen, ajomäärien  ja matkojen kohdentu-
misen  eroista. 

Tutkijalautakuntien aineistossa oli myös tiedot  alkoholin  vaikutuksen alaisena 
Ilikkuneista kuijettajista.  Alkoholin  vaikutuksen alaisiin kuljettajiin sisällytettiin 
kaikki ne kuljettajat, joiden veressä oli mittausten mukaan yli puoli promillea al-
koholia.  Alkoholin  vaikutuksen alaisena ajaneiden kuljettajien osuus oli  koko  ai-
neistossa  7,2  %.  Osuus oli suurimmillaan nuorilla, enintään  25-vuotiailla  kuljet-
tajilla  (9,7  %).  

Lähes kaikki  alkoholin  vaikutuksen alaisena ajaneet kuijettajat olivat onnetto-
muuden ensimmäisiä osaflisia  (95,6  %).  Vertailtaessa kuljettajia käytetyn  ren-
gastyypin  perusteella todettiin, että kesärenkaita käyttäneistä kuljettajista oli 

 11,5  %, nastattomia talvirenkaita käyttäneistä  2,7  %,  hyväkuntoisia nastarenkaita 
käyttäneistä  6,4  %  ja  huonokuntoisia nastarenkaita käyttäneistä  8,9  %  alkoholin 
vaikutuksena  alaisia kuljettajia.  Kai  kista nastattomia  talvi renkaita käyttäneistä 
kuljettajista  (37  kuljettajaa) oli  vain  yksi kuljettaja ajanut  alkoholin  vaikutuksen 
alaisena. 
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4.3  Onnettomuusmallit  

Kuljettajien onnettomuuteen joutumista  ja onnettomuusriskiin  vaikuttavia tekijöitä 
selvitettiln onnettomuusmallien avulla. Aluksi laadittiin onnettomuuskuljettajien 
osuuteen perustuvia onnettomuustodennäköisyyden malleja. Nämä mallit  ja  to-
detut tärkeimmät selittäjät olivat sitten lähtökohtana tärkeimpien ns. elinajan  on-
nettomuusmallien  laatimiselle. 

Onnettomuusmallit  ovat kokonaisuuksia, joissa eri selittäjien vaikutukset muo-
dostuvat tutkimusaineiston korrelaatioiden pohjalta. Elinajan malleissa selittäjien 
estimoidut kertoimet osoittavat, miten eri tekijät vaikuttavat kuljettajien onnetto-
muuteen joutumiseen (onnettomuusaikaan  ja onnettomuusmäärään). Mallien 

 tulkinnassa vaikeutena  on  erottaa onnettomuuksille altistumiseen vaikuttavat 
tekijät onnettomuusriskeistä.  On  ilmeistä, että malleja näin tulkittaessa erottelua 
ei pystytä kunnolla tekemään  ja riskeiksi tulkituissa  tekijöissä  on  myös altistumi-
sen vaikutuksia.  

4.3.1  Yleiset periaatteet  

Elinajan  malleilla selitetään, mitkä tekijät vaikuttavat vian  tai  vastaavan poikke-
uksellisen tapahtuman ajalliseen ilmenemiseen. Tarkasteltavan voi olla esim. 
jonkin laitteen  tai  sen  osan kunnossa pysyminen  tai  sairauden ilmeneminen, kun 
ajassa altistutaan erilaisille riskitekijöille. 

Elinajan  malleissa selitettävänä perustekijänä oli kuljettajien onnettomuuten jou-
tumisen aika talvipäivinä. Tarkasteluissa aikajakson alkupisteenä oli postikyse-
lyn aineistossa  1.11.1992  ja  tutkijalautakuntien aineistossa  1.11.1987.  Kun  tar-
kasteltlin talviajan  onnettomuuksia, talvikuukausien  (marras- ja  maaliskuu) tiedot 
eri vuosilta yhdistettiin talvipäiviksi  ja  muita kuukausia koskevat tiedot jätettiin 
pois aineistosta. 

Elinajan  malleissa kuljettajat olivat joko olleet osallisina yhdessä  tai  useammas-
sa onnettomuudessa tarkasteluaikana  tai  kuljettajille ei  koko tarkasteluaikana 

 ollut tapahtunut onnettomuuksia (ns. sensoroidut kuljettajat). Elinajan malleissa 
kuljettaja voi sensuroitua myös tarkasteluajan kuluessa, esim. luopumalla  koko- 
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naan  ajamisesta  tai  muuten poistumalla seurannasta. Sensoroituminen ei vai-
keuta elinajan  mallien  muodostamista, vaan  on  tyypillinen  ja  hallittavissa oleva 
ilmiö. 

Onnettomuuksiin joutuneiden kuijettajien "elinaika" oli talvipäivien määrä tarkas-
teluajan alusta onnettomuuspäivään asti.  Jos  kuljettaja oli ollut useammassa 
kuin yhdessä onnettomuudessa, laskettiin onnettomuuspäiviksi onnettomuuksien 
välisten talvipäivien määrä.  Osa  kuljettajista oli ilmoittanut  vain  onnettomuuden 
tapahtumiskuukauden. Näillä kutjettajille tarkaksi tapahtumapäiväksi määritettiin 
kuukauden puoliväli eli  15.  päivä. 

Elinajan tarkasteluissa elinajan tiheysfunktion  ohella keskeiset funktiot ovat  sur-
vival-  ja hasardifunktiot. Survivalfunktio S(t  on kumulatiivinen  funktio, joka ku-
vaa "elossa olevien" osuuden ajan funktiona. Hasardifunktio kuvaa tapahtuman 
todennäköisyyttä hetkellä  t  ehdolla, että yksilö tms. tarkastelun kohde  on  ollut 
"elossa" hetkeen  t  asti. Näiden funktioiden välillä  on  olemassa seuraavat yh-
teydet: 

h(t) = f(t) / S(t) 	 (1) 

H(t) = fh(u)du 	 (2)  

S(t) = exp(-H(t)) 	 (3)  

Missä  

h (t)  = hasardifunktio 
H (1)  = kumulatiivinen hasardifunktio 
S (1)  = surf ivalfunktio  

Suhteellisissa (proportionaalinen) elinajan malleissa oletetaan, että elinajalla  T0  
on  tiheys-, hasardi-  ja survivalfunktionsa. Elinajan  T0  tiheysfunktion  muodosta ei 
tehdä erityisiä lähtöoletuksia. Malli  on  muodoltaan: 

h(t,  X)  = h0 (t)  x exp (XB) 	 (4)  

Missä 

h(t,  X)  = hasardifunktio 
h0(t) = hasardifunktion perustaso 
exp (XB) =  lineaarinen selittäjien  ja  niiden parametrien muodostama funktio 

Hasardimallia estimoitaessa tutkimusaineistosta  tuotetaan aluksi  hasardin  las-
kennallinen perustaso h0(t  ja  tämän jälkeen estimoidaan lopullinen malli selittä-
jineen  ja parametreineen. 
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4.3.2  Tärkeimmät laaditut mallit  

Postikyselyn  aineiston perusteella laadituissa  elinajan  malleissa käytettiin  selittä-
jinä  kuljettajien ominaisuuksia, liikkumisen määrää  ja  laatua, henkilöauton omi-
naisuuksia  ja  tietoja käytetystä  rengastyypistä  (taulukko  6).  Henkilöautojen omi-
naisuuksien vaihtelua karsittiin poistamalla aineistosta  nelivetoiset maasturi

-tyyppiset autot  ja  vähäinen määrä muita  nelivetoisia  sekä  moottoritilavuudeltaan 
 suuret  pakettiautotyyppiset  henkilöautot. Malleja laadittaessa testattiin  selittäjinä 

 myös auton muita ominaisuuksia kuten henkilöauton ikää,  ajettujen  kilometrien 
määrää  ja  moottoritilavuutta.  Näistä tärkeimmäksi  selittäjäksi  osoittautui autolla 

 ajettujen  kilometrien määrä. 

Malleissa käytettiin  talviajon kilometrimäärää  joko luokiteltuna  tai  jatkuvana selit-
täjänä.  Luokiteltua selittäjää  käytettäessä malliin pystyttiin ottamaan mukaan 
myös  talviajon kilometrimäärän  ja  muiden  selittäjien  väliset  yhdysvaikutukset. 
Tutkimusaineistossa  oli myös mukana sellaisia kuljettajia, jotka olivat ilmoitta-
neet hyvin suuria  talviajon kilometrimääriä.  Kun  talviajon kilometrimäärää  käy-
tettiin luokiteltuna selittäjänä, eivät nämä  ääriarvot  päässeet vaikuttamaan  vää

-ristävästi  mallin  rakenteeseen  ja  selittäjien kertoimien estimoituihin  arvoihin. 

Taulukko  6.  Postikyselyn  perusteella laadituissa elinajan malleissa käytetyt tär-
keimmät selittäjät. 

Selittäjät 
Nimi Sisältö Luokitus  
CAKM Talvikauden ajokilometnmäärä  1 	5000 km 

2 	50001 -10000km  
3 	>10000km 

CKIKA  Kuljettajan ikä  1 	^  25 v 
2 	26-50v 
3 	>50v  

CKIKA  Kuljettajan ikä  1 	^  25 v 
2 	26-35v 
3 	36-45v 
4 	46-55 v 
5 	56-65v 
6 	>65v  

CTAJA  Taajama-ajon osuus  1 	^  50  %  
2 	>50%  

RENGAS Rengastyyppi  1 	Nastarenkaat  
2 	Nastattomat talvirenkaat 

SPUOLI  Sukupuoli  1 	Mies 
2 	Nainen  

LNAKM Ln(Talviajon  määrä  /  1000)  Jatkuva selittäjä 

Parhaat  ja  tarvittavat selittäjät  postikyselyn  aineiston eri malleissa olivat  (lute 2: 
 mallit  1  -  10)):  

•  kuljettajan  ilmoittama ajomäärä  talvikautena (ajanjakso  1.11.-31.3.) 
 •  kuljettajan ikä  

•  kuljettajan  ilmoittama  taajama-ajon osuus  koko  vuoden  ajomäärästä 
•  kuljettajan sukupuoli  ja  
•  autossa käytetty  rengastyyppi (nastarengas  I  nastaton talvirengas) 
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•  autolla ajettujen kilometrien määrä 
•  eri selittäjien väliset yhdysvaikutukset. 

Postikyselyyn  aineistoon perustuvien  mallien  vertailussa käytettyjen tutkijalauta-
kunta-aineiston  mallien  tärkeimmät selittäjät olivat vastaavasti  (lute 2): 

•  kuljettajan keskimääräinen vuotuinen ajomäärä 
• kuljettajan ikä 
•  alkoholin  vaikutuksen alaisuus 
•  kuljettajan sukupuoli 
• turvavyön  käyttö 
•  reitin tuttuus 
•  henkilöauton paino 
• rengastyyppi 
• talvikeli  ja 
•  nopeusrajoitus. 

Tärkeimmät mallit  on  koottu liitteeseen  2,  jossa  on  esitetty  mallien  selittäjät,  es-
timoidut parametrit  ja  niiden keskivirheet sekä  mallien  log-likelihood tai scaled- 
deviance  -arvot.  

4.3.3  Kuljettajan onnetomuusaika  ja  onnettomuusriski postiky-
selyn mukaan 

Seuraavaan  on  koottu yhteenveto siitä miten eri tekijät vaikuttivat elinajan  malli-
en  mukaan kuljettajien onnettomuuteen joutumiseen. Selittäjien vaikutukset 
muodostavat  mallin  muiden selittäjien kanssa kokonaisuuden, joka määräytyy 
havaintoaineiston  ja sen  korrelaatioiden perusteella. Kuvissa  on  esitetty kunkin 
selittäjän vaikutuksen odotusarvot  ja sen  95 %:n luottamusväli (harmaalia  esitet-
ty pylväs). 

Kuijettajan talviajon kilometrimaärä 

Kuijettajien talviajon kilometrimäärä  kuvasi malleissa onnettomuuksille altistumi-
sen määrän vaihtelua. Onnettomuuteen joutuminen  on  mallien  mukaan sitä  to-
dennäköisempää,  mitä suurempi oli kuljettajan ilmoittama talviajon kilometri- 
määrä  (kuva  8). Koko  aineiston malleissa talviajon kilometrimäärää käytettiin 
malleissa joko jatkuvana  tai  kolmeen luokkaan luokiteltuna selittäjänä. 

Kuijettajan  taajama-ajon osuus 

Kuljettajien ilmoittama taajama-ajon osuus tuli tärkeänä selittäjänä mukaan  koko 
 aineiston malleihin. Niissä malleissa, joissa käytettiin luokiteltua talviajon mää-

rää, tuli malleihin tilastollisesti merkitsevänä selittäjänä myös taajama-ajon 
osuuden  ja talviajon  määrän yhdysvaikutus (malli  4). Yhdysvaikutus on  tulkitta-
vissa siten, että taajama-alueilla kaikkien onnettomuuksien onnettomuusriski  on 

 yleensä suurempi kuin maaseutualueilla  ja  altistuminen suuremmalle  riskille 
 kasvattaa onnettomuusmäärää  (kuva  9). 



32 	 Nastattomia talvirenkalta käyttäneiden  kuljettajien onnettomuusriskit 
TULOKSET  

3,0 
 SUHTEELLINEN  RISKIKERROIN  

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5  

nfl  
<=5 	5-10 	>10  

TALVIAJON  MMRA (1000  KM/TALVIKAUSI) 

SUI-ITEEWNEN RISKIKERROIN  

<=5 	5-10 	>10  
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Kuijettajan  ikä  

Kuva  8. Talviajon kiometrimäärän 
 vaikutus suhteelliseen riskikertoi-

meen postikyselyn  koko  aineiston 
mukaan (malli  4). Estimaatitja 
95 %:n  luottamus välit.  

Kuva  9. Talviajon kiometrimäärän 
 ja  taajama-ajon osuuden yhdys-

vaikutus suhteel/iseen riskikertoi-
meen postikyselyn  koko  aineiston 
mukaan (malli  4). Estimaatitja 95 
%:n  luottamus välit. 

Kuijettajan  iällä oli kaikissa parhaimmissa malleissa hyvin merkittävä vaikutus 
kuljettajan onnettomuuteen joutumiseen. Kuljettajan ikää käytettiin malleissa jo-
ko kolme-  tai kuusiluokkaisena  selittäjänä. Vaikka malleissa oli mukana selittä-
jien yhdysvaikutuksia (mallit  3  ja  4),  ei kuljettajan iän kertoimet paljoakaan 
muuttuneet verrattuna niihin malleihin (malli  1),  joihin ei ollut sisällytetty yhdys-
vaikutuksia. 

Nuorilla kuljettajilla oli elinajan  mallien  mukaan tulkittuna korkeimmat onnetto-
muusriskit  ja  onnettomuusriski pieneni kuijettajan iän karttuessa  (kuvat  10  ja  11). 

 Enintään  50 %  taajama-ajoa ajaneiden kuijettajien onnettomuusmallien mukaan 
(mallit  5  ja  6)  onnettomuusriski aleni tasaisesti nuorimman (enintään  25-vuotiai-
den) kuljettajaluokan  selvän riskihuipun  jälkeen  (kuva  11).  

Kuljettajan iän  ja ajokokemuksen  vaikutusten erottaminen  on  osoittautunut 
yleensä vaikeaksi, koska tekijät ovat yleensä vahvassa korrelaatiossa keske-
nään. Postikyselyn aineistossa ei sisältynyt tietoja esim. kuljettajan ajokortin 
iästä,  jota  olisi voitu kokeilla ajokokemuksen selittäjänä. Siten kuljettajan ikään 
sisältyy myös ajokokemuksen vaikutus, joka kasvaa aineistossa kuljettajien 
ikääntyessä. 
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Kuva  10.  Kuljettajan iän vaikutus 
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Kuva  11.  Kuljettajien iän vaikutus 
suhteellisten riskikertoimeen.  Pos

-tikyselyn  rajattu aineisto (malli  5), 
 kuljettajien taajama-ajon osuus 

enintään  50  %  vuosittaisesta 
ajokilometrimäärästä. Estimaatit  ja 

 95 %:n  luottamus välit. 
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Kuljettajan iällä  ja  taajama-ajon osuudella oli myös yhdysvaikutus postikyselyn 
elinajan malleissa. Nuorilla kuljettajilla taajama-ajon osuus lisäsi onnettomuuk

-sun  joutumista enemmän kuin muissa ikäluokissa  (kuva  12).  Nuoret kuljettajat 
ajoivat kuitenkin suhteellisesti suuremman osuuden taajamissa kuin muun ikä-
luokan kuljettajat, joten vaikutus  on  osaltaan peräisin myös liikkumisen ikäluokit-
taisista eroista. 
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Kuva  12.  Kuljettajan iän  ja  taaja-
ma-ajon osuuden yhdys vaikutus 
suhteellisen riskikertoimeen posti- 
kyselyn aineiston mukaan (malli 

 4).  Estimaatit  ja  95 %:n  luotta-
mus välit. <=25 	25-50 	>50  

KULJETTAJAN IKÄLUOKKA  



<=25 	25-50 	>50  
KULJETTAJAN KALUOKKA  
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Kuljettajan sukupuoli 

Kuljettajan sukupuoli tuli kaikkiin malleihin mukaan jossain muodossa tilastol-
lisesti tärkeänä selittäjänä. Selittäjä vertailee malleissa naiskuljettajien onnetto-
muuteen joutumista suhteessa mieskuljettajiin. 

Kun selittäjä oli yksinään mallissa, osoitti  se,  että naiskuijettajat joutuivat keski-
määrin noin  1,2  kertaa useammin onnettomuuksiin kuin mieskuljettajat.  Koko  ai-
neistoa koskevien  mallien  mukaan naiskuljettajien tilanne riippui kuitenkin myös 
kuljettajan iästä siten, että naiskuljettajilla oli enintään  25-vuotiaiden  kuljettajien 
luokassa lähes saman suuruinen suhteellinen riski kuin mieskuljettajilla.  Sen  si-
jaan erityisesti ikäluokassa  26-50  vuotta naiskuljettajat joutuivat onnettomuuk

-sun  mallien  mukaan huomattavasti useammin kuin mieskuijettajat  (kuva  13).  

Naiskuljettajat  ajoivat postikyselyn mukaan selvästi vähemmän kilometrejä talvi- 
aikana kuin miehet. Naiskuljettajien talviajon keskiarvo oli aineistossa  6 557 km 

 ja mieskuljettajien  9 446 km.  Todettu ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. 
Keskimmäisessä ikäluokassa  (26-50  vuotta) olleet miehet ajoivat talvikautena 
keskimäärin eniten ajokilometrejä. Kyseisessä ikäluokassa naiskuljettajien  tal-
viajon  määrän keskiarvo oli runsaat  40  %  pienempi kuin miesten.  
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Kuva  13.  Kuljettajan iän  ja  suku-
puolen yhdys vaikutus suhteel-
liseen riskikertoimeen posti- 
kyselyn aineiston mukaan (malli 

 4).  Estimaatitja  95 %:n  luotta-
mus välit. 

Naiskuljettajista  oli myös tilastollisesti merkitsevästi suurempi osuus enintään 
 25-  ja  26-50-vuotiaiden  ikäluokissa, mistä johtuen naiskuijettajien keski-ikä oli 

aineistossa pienempi kuin mieskuljettajien. Naiskuljettajat ilmoittivat myös aja-
vansa keskimäärin enemmän taajamissa kuin mieskuljettajat. Lisäksi naiskul-
jettajilla oli selvästi mieskuljettajia vähemmän autoja, joilla oli suuri moottoritila-
vuus  (>1 800  cm3).  

Kun  koko  aineiston malleissa selittäjien yhdysvaikutukset otettiin huomioon 
(esim. malli  4),  tuli sukupuolen vaikutus malleihin mukaan kuljettajan iän  ja  su-
kupuolen yhdysvaikutuksena, mutta ei itsenäisenä erillisenä selittäjänä  (kuva 

 13).  Sukupuolen vaikutusta koskevat yksityiskohtaiset tarkastelut osoittivat, että 
erot sukupuolten välisissä onnettomuusriskeissä selittyivät kuitenkin suurelta 
osin eroilla liikkumisessa, ikäjakaumissa, ajokokemuksessa  ja  mm.  ajoneuvon 
käytössä (naisilla usein pienehköjä henkilöautoja). 
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Kuijettajan  käyttämä  auto 

Kuljettajien käyttämien autojen ominaisuuksien vaikutus onnettomuuteen joutu-
miseen tuli  koko  aineiston malleihin mukaan autolla ajettujen kilometrimäärien 
perusteella, jonka postikyselyyn vastanneet olivat ilmoittaneet lomakkeissaan. 
Autot luokiteltiin tutkimusaineistossa kahteen luokkaan niillä ajettujen kilometrien 
perusteella (enintään  150 000 km  ja  yli  150 000 km). 

Koko  aineistossa auton ominaisuuksien vaikutus (malli  4)  oli riippuvainen kuljet-
tajan iästä. Nuorilla, enintään  25-vuotiailla kuljettajilla,  jotka olivat käyttäneet pal-
jon ajettuja autoja, oli malleissa korkeampi suhteellinen riski kuin vähän ajettuja 
autoja käyttäneillä kuijettajilla. Yli  25-vuotiailla kuijettajilla,  jotka olivat käyttäneet 
paljon ajettuja autoja, oli jonkin verran pienempi suhteellisen  riskin odotusarvo 

 kuin saman ikäisillä vähemmän ajettuja autoja käyttäneillä kuljettajilla. Suhteelli-
sen  riskin odotusarvojen  95 %:n luottamusväti  oli kuitenkin näissä ikäluokissa 
huomattavan leveä  (kuva  14).  Kuljettajan iän  ja  autolla ajettujen kilometrien 
määrän yhdysvaikutuksen tuleminen malliin johtui myös selittäjien kertoimien 
keskivirheet huomioon ottaen pitkälti  nuorten kuijettajien  ikäluokasta. Etenkin 
nuorissa kuijettajissa oli  osa  sellaisia kuljettajia, jotka ajoivat paljon ajetuilla  ja 

 suuren moottoritilavuuden omanneilla autoilla. 
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Kuva  14.  Kuljettajan iän  ja  autolla 
ajettujen kilometrien määrän yh

-dys  vaikutus suhteelliseen riskiker-
toimeen postikyselyn aineiston 
mukaan (malli  4). Estimaatitja 
95 %:n  luottamus välit. 

<=25 	25-50 	>50  
Kuljettajan ikål uokka 

Kuijettajan  käyttämä rengastyyppi  

Tutkimusaineistossa  oli mukana  vain  sellaisia kuljettajia, jotka ilmoittivat käyttä-
vänsä pääasiallisessa henkilöautossaan joko nastarenkaita  tai nastattomia  talvi- 
renkaita. Nastattomien talvirenkaiden käyttäjiin sisältyivät tällöin myös  se  vähäi-
nen määrä kuljettajia, jotka ilmoittivat käyttävänsä uuden tyyppisiä ns. kitkaren-
kaita. Vaikka yksittäisten onnettomuuksien tapahtumista tarkasteltaessa  on 

 usein jouduttu toteamaan, että renkaiden huono kunto  on  saattanut myötävaikut-
taa onnettomuuden syntymiseen  tai  sen  seurauksiin, eivät rengastekijät kuiten-
kaan ote olleet parhaimpia kuijettajien välisten riskierojen selittäjiä.  

Koko  tutkimusaineisto  mat  teihin, joihin otettiin mukaan  vain  ne selittäjät, joilla oli 
tilastollisesti selvä merkitsevä vaikutus onnettomuusriskiin, ei  tullut  mukaan  ren- 
gastyyppiä  kuvaavaa selittäjää.  Sen  sijaan rajattaessa aineisto koskemaan  vain 
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niitä kuljettajia, jotka ajoivat vuosittaisesta ajomäärästään enintään  50  %  taaja-
massa, tuli rengastyyppi tilastollisesti hyvin vahvana selittäjänä mukaan mallei-
hin. Taajama-ajon osuuden  ja  muiden aineiston selittäjien väliset korrelaatiot 
kätkivät rengastyypin vaikutuksen  koko  aineistossa, mikä näkyi  mm.  siitä, että 
rajatun aineiston malleihin (mallit  5  ja  6)  ei tarvittu selittäjäksi yhtään selittäjien 
välisiä yhdysvaikutuksia  ja mallien  rakenne muodostui yksinkertaiseksi.  

Koko  aineiston malleissa nastattomia talvirenkaita käyttäneiden kuljettajien suh-
tellinen riski oli keskimäärin  1 ,6 -kertainen  (95 %:n  luottamusväli  0,87-2,91)  ja 

 rajatun aineiston malleissa  2,1 -kertainen  (95 %:n  luottamusväli  1,16-3,91)  nas-
tarenkaita käyttäneisiin kuljettajiin  verrattuna  (kuva  15).  Paljon maaseutuoloissa 
ajaneilla nastattomia talvirenkaita käyttäneillä kuljettajilla oli  mallien  perusteella 
tutkittaessa selvästi suurempi riski kuin niillä nastattomilla kuljettajilla, joilla 
vuosittaisesta ajokilometrimäärästä oli suuri osuus taajama-ajoa.  
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Kuva  15.  Kuljettajan käyttämän  
ren  gastyypin  vaikutus suhteellisten  
riskikertoimeen postikyselyn  ai-
neiston mukaan (malli  4  ja  rajatun 
aineiston malli  5).  Estimaatitja  
95 %:n  luottamus välit.  

4.3.4  Kuljettajan onnettomuusriski tutkijalautakuntien aineiston 
 mallien  mukaan 

Tutkijalautakuntien aineiston malleissa käytettiin osittain eri selittäjiä kuin posti- 
kyselyn aineiston malleissa. Tutkijalautakuntien aineistossa ei ollut tiedossa kul-
jettajan talviajon kilometrimäärää eikä kattavaa arviota taajama-ajon osuudesta. 
Malleissa käytettiin tämän vuoksi altistumisen vaihtelua kuvaavana selittäjänä 
kuljettajan  koko  vuoden keskimääräistä ajokilometrimäärää  ja  taajama-ajon 
osuuden tilalla nopeusrajoitustietoja. Postikyselyssä ei voitu selvittää kuijettajien 
ajamista  alkoholin  vaikutuksen alaisena. Tutkijalautakuntien aineistossa oli  sen 

 sijaan käytettävissä tiedot myös siitä, oliko kuljettaja ollut  alkoholin  vaikutuksen 
alaisena (mitatut tiedot). Tutkijalautakuntien aineisto sisälsi myös tiedot kuljetta-
jan ajoreitin tuttuudesta (kuinka usein oli lähivuosina sivuuttanut onnetto-
muuskohdan)  ja  auton renkaiden sekä nastojen kunnosta. Koska kaikki tutkija-
lautakuntien aineiston osalliset olivat olleet mukana onnettomuuksissa, oli ai-
neistossa tiedot myös onnettomuushetken kelioloista (taulukko  7).  
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Nopeusrajoitus luokiteltiin malleissa kahteen ryhmään  (  60 km/h  ja>  60 km/h). 

 Selittäjän  katsottiin kuvaavan taajama-  ja  maaseutuolojen  vaikutusta. Malleissa 
käytettiin hyväksi myös tutkijalautakuntien arvioita kuljettajan nopeudesta juuri 
ennen onnettomuuden tapahtumahetkeä. Jotta nopeusrajoituksen vaikutus ei  se

-koittaisi  nopeuden merkitystä, muodostettiin uudeksi selittäjäksi suhteellinen no-
peus (SNOPE), joka oli kuljettajan käyttämän nopeuden  ja  nopeusrajoituksen 

 erotus. 

Taulukko  7.  Tutkijalautakuntien aineistoon perustuvien elinajan  mallien  tärkeim-
mät selittäjät. 

Selittäjät 
Nimi Sisältö Luokitus 

VAKM  Koko  vuoden ajokilometnmäärä  1 <10 000 km 
2 10000-29999km 
3  ^ 30000km 

CKIKA Kuijettajan  ikä  1  ^  25 V 
2 26-50v 
3 >50v  

ALKO Alkoholin  vaikutuksen alaisuus  0  ^  0,5  promillea  
1  >  0,5  promillea 

KEVYT Auton paino  1  ^  1 000 kg 
2  >1000kg 

TKELI  Talvi keli  0  kuiva  tai  märkä  
1  luminen, jäinen  tai  sohjoinen 

NRAJA  Nopeusrajoitus  0  ^  60 km/h 
1 >60km/h  

RENGAS  Rengastyyppi  1  Kesärenkaat  
2  Nastattomat talvirenkaat  
3  Hyväkuntoiset nastat  
4  Huonokuntoiset nastat 

HNASTA  Hyväkuntoiset nastat  0  Muut renkaat  
1  Hyväkuntoiset nastat 

SNOPE  Suhteellinen nopeus  0 <0 km/h 
1  ^ Okm/h 

SPUOLI  Sukupuoli  1 Mies 
2  Nainen  

TWO  Turvavyö  0  Ei käyttänyt  
1  Käytti 

TUTTU Reitin tuttuus  1  >  Ken-an  kuukaudessa 
-  0  <Kerran kuukaudessa 

Rengastyypille  ei kannattanut käyttää vastaavanlaista selittäjää kuin postikyselyn 
malleissa (nastarenkaat / nastattomat talvirenkaat), koska  selittäjällä  ei ollut hy-
vää sehtysvoimaa malleissa. Parhaaksi selittäjäksi osoittautui neliluokkainen 
rengastyypin selittäjä, jossa luokkina olivat kesärenkaat, nastattomat talviren-
kaat, hyväkuntoiset nastarenkaat  ja  huonokuntoiset nastarenkaat. 

Seuraavaan  on  koottu yhteenveto eri selittäjien vaikutuksesta kuljettajien onnet-
tomuusaikaan tutkijalautakuntien aineiston perusteella laadittujen elinajan  mal-

lien  mukaan. 
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Kuijettajan keskimaaräinen  vuotuinen ajokilometrimäarä 

Suhteellinen riskikerroin pieneni malleissa kuijettajien vuotuisen ajomäärän kas-
vaessa. Vähän kilometreja vuodessa ajaneiden kuljettajien luokassa  (alle  10 000 

 kmlv)  suhteellinen riski oli huomattavasti suurempi kuin keskimääräisen määrän 
 tai  paljon ajaneiden kuljettajien luokissa  (kuva  16).  

Postikyselyn  aineiston malleissa talviajan ajokilometrimäärän tulkittiin kuvaavan 
onnettomuuksille altistumisen määrän vaihtelua. Tutkijalautakuntien aineiston 
malleissa kuljettajien vuotuinen ajokilometrimäärä kuvasi ilmeisesti kuljettajien 
ajokokemuksen välistä keskimääräistä eroa, jolloin onnettomuusriski olisi  malli-
en  mukaan pienempi enemmän ajokokemusta omaavilla kuijettajilla.  
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Kuva  16.  Kuljettajan vuotuisen keski- 
määrä  iseen ajokilometrimäärän  vaiku-
tus suhteelliseen  riskikertoimeen  tutki-
ja/autakuntien  aineistossa (malli  10). 
Estimaatitja 95 %:n  luottamus  vä lit.  

Kuijettajan  ikä  

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien elinajan malleissa sekä nuorimpien 
että vanhimpien ikäluokkien kuljettajilla oli keskimääräistä suuremmat suhteelli-
set riskikertoimet.  Mallien  mukaan tulkittuna yli  50-vuotiaiden  kuljettajien on-
nettomuusriski oli jopa suurempi kuin  nuorten  kuljettajien riski toisin kuin posti- 
kyselyn aineistossa. Postikyselyn aineiston  mallien  mukaan  nuorten  kuijettajien 

 onnettomuusriski oli silmiinpistävän suuri muihin kuljettajien ikäluokkiin verrattu-
na. 

Kuijettajan  alkoholin  käyttö  

Alkoholin  vaikutuksen alaisena ajamisen  on  yleensä todettu kasvattavari huo-
mattavasti kuljettajan onnettomuusriskiä. Laadittujen  mallien  mukaan  alkoholin 

 vaikutuksen alaisena ajaneet kuljettajat joutuvat muita kuljettajia keskimäärin 
kaksi kertaa useammin mukaan onnettomuuksiin. 

Kuijettajan  sukupuoli 

Myös tutkijalautakuntien aineistoon perustuvissa elinajan malleissa naiskuljetta-
jien suhteellinen riski oli suurempi kuin mieskuljettajien.  Koko  vuoden aineiston 
malleissa naiskuljettajien suhteellinen riski oli noin  1 ,2 -kertainen  ja  talviajan 

 malleissa noin  1 ,4-kertainen mieskuljettajiin  verrattuna. Postikyselyn  ja  tutkija-
lautakuntien aineistojen  mallien  mukaan tulkittuna naiskuljettajien onnettomuus-
riski oli lähes samaa suuruusluokkaa. Molempia aineistoja tarkemmin tutkit- 
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taessa  päädyttiin kuitenkin siihen että, sukupuolten välinen ero suhteellisessa 
riskissä johtui kuljettajien liikkumisen, ikäjakaumien, ajokokemuksen  ja  mm. 

 käyttämien autojen eroista eikä eri kuljettajien ominaisuuksista. 

Kuijettajan turvavyön  käyttö  

Turvavyön  käyttö osoittautui hyväksi  ja  tilastollisesti merkitseväksi selittäjäksi. 
Turvavyön käyttäminen pienensi  mallien  mukaan huomattavasti kuljettajien 
suhteellista riskiä. Turvavöitä käyttäneiden kuljettajien suhteellinen riski oli  mal-
lien  mukaan noin  35  %  pienempi kuin niiden kuljettajien suhteellinen riski, jotka 
eivät olleet käyttäneet turvavyötä. 

Kuijettajan  auton paino  ja rengastyyppi  

Kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien yhteydessä tutkijalautakunnat 
keräävät myös monipuoliset tiedot osallisajoneuvoista  ja  ajoneuvojen kunnosta. 
Tutkimusaineiston monista vaihtoehtoisista auton ominaisuuksia kuvaavista  se-
littäjistä  osoittautui parhaaksi selittäjäksi auton paino. Elinajan malleissa auton 
painoa käytettiin kaksiluokkaisena selittäjänä (enintään  1 000 kg  ja  yli  1 000 kg). 
On  ilmeistä, että selittäjä kuvasi auton painon ohella myös muita autoihin liittyviä 
piirteitä  ja  ominaisuuksia. 

Tutkijalautakuntien aineiston talviajan elinajan malleihin tuli mukaan tilastollisesti 
merkitsevänä selittäjänä myös auton rengastyyppi. Kesärenkaita käyttäneillä  kul-
jettajilla  oli  mallin  (malli  10)  mukaan korkeimmat suhteelliset riskit. Nastattomia 
talvirenkaita käyttäneiden kuljettajien suhteellisen  riskin odotusarvo  oli pienempi 
kuin kesärenkaallisilla kuljettajilla, mutta  sen  95 %:n luottamusväli  oli laaja  
(0,33— 1,57).  Ainoastaan hyväkuntoisilla nastarenkailla oli kuljettajan suhteellista 
riskiä selvästi pienentävä vaikutus  (kuva  17).  
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Koko  vuosien  1987-1991  aineistoa hyödyntäneissä malleissa rengastyyppi otet-
tiin mukaan  vain kelioloja  kuvaavan selittäjän kautta. Tässä mallissa (malli  9) 
kuljettajilla  oli talvikelillä suurempi suhteellinen riski kuin kuivalla  tai märällä  kelil-
lä  ja  ainoastaan hyvässä kunnossa olleet nastarenkaat pienensivät kuljettajan 
suhteellista riskiä talvisilla keleillä. Muilla rengastyypeillä ei  koko  vuoden aineis- 
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ton  mukaan todettu olevan tilastollisesti selviä vaikutuksia kuljettajan onnetto-
muuteen joutumiseen. 

Kuijettajan  reitin tuttuus 

Tutkimusaineistossa  oli myös tieto siitä kuinka usein kuljettaja oli lähivuosina 
ajanut onnettomuuspaikan kautta. Muodostetun selittäjän luokitteluna käytettiin 
jakoa: useammin kuin kerran kuukaudessa  ja  harvemmin kuin kerran kuukau-
dessa ajaneisiin kuljettajiin. Selittäjällä oli hyvä selitysvoima malleissa.  Mallien 

 mukaan suhteellinen riski oli selvästi pienempi niillä kuljettajilla, jotka olivat aja-
neet usein vuosittain onnettomuuspaikan ohi. 

Kuljettajan käyttäma suhteellinen nopeus  ja  nopeusrajoitus 

Nopeusrajoituksen  tulkittiin erottelevan tutkijalautakuntien aineistoon perustuvis
-sa  malleissa lähinnä taajama-  ja  maaseutuolot.  Pienten (  60 km/h)  nopeusrajoi-

tusten oletettiin kuvaavan lähinnä taajamaolojen vaikutuksia. Suhteellinen riski 
oli oli  mallien  mukaan yleensä suurempi maaseutuoloissa kuin taajamaoloissa. 

Tutkijalautakunnat  arvioivat kuljettajan käyttämän nopeuden ennen onnettomuu-
den tapahtumista esim. jarrutusjälkien perusteella. Tätä selittäjää käytettiin hy-
väksi kuvattaessa kuljettajakäyttäytymisen vaikutusta  mal  leissa  (suhteellinen 
nopeus = kuljettajan nopeuden  ja  nopeusrajoituksen  erotus). Kuljettajan suhteel-
lisella nopeudella ennen onnettomuutta oli  mallien  mukaan merkittävä vaikutus 
suhteelliseen riskiin. Niiden kuijettajien suhteellinen riski, joiden käyttämä nope-
us oli suurempi kuin nopeusrajoitus juuri ennen onnettomuushetkeä, oli huomat-
tavasti suurempi kuin nopeusrajoitusta hitaammin ajaneilla kuijettajilla. 

Kuljettajan onnettomuudet talvikelillä 

Talvikeli  otettiin mukaan selittäjäksi sekä vuosien  1987— 1991  koko  aineiston 
että talvikausien tietojen perusteella laadittuihin elinajan malleihin. Talvikeli ku-
vasi malleissa sitä, että tiellä oli onnettomuushetkellä  talviset  olosuhteet (tien 

 pinta  luminen, sohjoirien  tai  jäinen). Talvikeli tuli  koko  vuosijaksoa  koskeviin 
malleihin myös tilastollisesti selvästi merkitseväksi selittäjäksi. Talviajan malleis-
sa selittäjä pidettiin mukana, koska  sen  kertoimet vastasivat ennakko-odotuksia 

 ja  selittäjä oli looginen  mallin  rakenteen kannalta. Kuljettajan suhteellinen riski oli 
talvikelillä  mallien  mukaan keskimäärin  1,2— 1 ,3-kertainen  muihin keliolosuhtei

-sun  verrattuna. 
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Onnettomuuteen joutumista selvitettäessä käytettiin kaikkia kuljettajien ilmoit-
tamien onnettomuuksien tietoja hyväksi. Tarkasteluissa ei siten rajauduttu  tai 

 erikseen selvitetty eri onnettomuustyyppeihin liittyviä turvallisuuskysymyksiä. 
Tutkijalautakuntien talviajan aineistossa onnettomuuksista oli suurin  osa  kohtaa-
misonnettomuuksia, esim. pääaiheuttajista oli yli  64  %  ollut osallisena juuri koh-
taamisonnettomuuksissa. Postikyselyn aineistossa oli sitä vastoin laajempi 
vaihtelu onnettomuustyypeissä. 

Talviajan  todellinen pituus  ja  olosuhteet vaihtelevat myös eri lailla maan eri puo-
lilla. Tutkimusaineiston perusteella voitaisiin jatkossa edelleen selvittää myös 
maantieteellisten erojen merkitystä kuljettajien onnettomuuksiin joutumisessa.  

5.1 	Kuljettajien  talviajan  onnettomuusriskit 

Tutkimuksen mukaan kuijettajien talviajan onnettomuusriskit  ja  tapahtuneiden 
onnettomuuksien määrät riippuvat kuljettajasta  ja kuljettajakäyttäytymisestä, 

 auton ominaisuuksista, turvalaitteiden kuten turvavyön käytöstä, liikkumisen 
määrästä  ja  laadusta  ja  myös kelioloista. Myös autossa käytetyllä rengastyypillä 
näyttää olevan merkitsevä vaikutus  kul jettajan  onnettomuuteen joutumiseen. 

Kuljettajan ikä 

Kuljettajan iän  ja ajokokemuksen  vaikutuksia  on  yleensä vaikea erottaa. Postiky-
selyn aineiston perusteella suoraan laskettu eri ikäisten kuljettajien talviajan  on

-nettomuusaste  oli aikaisempien tutkimusten mukainen  (kuva  34).  Nuorien kuljet-
tajien onnettomuusaste oli erittäin korkea, jonka jälkeen onnettomuusaste aleni 

 ja  kasvoi jälleen vanhimmassa kuljettajien ikäluokassa. 

Postikyselyn  aineiston  mallien  mukaan kuljettajien suhteellinen riski pieneni kul-
jettajien ikääntyessä. Tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksi-
en aineiston perusteella laadittujen  mallien  mukaan vanhimman ikäluokan  kuljet-
tajilla  oli  sen  sijaan jopa korkeampi suhteellinen riski kuin nuorilla kuljettajilla 
muiden tekijöiden ollessa vakioituna. Tuloksia voidaan tulkita siten, että kuljetta-
jien iän  ja ajokokemuksen  karttuessa lievempien onnettomuuksien riski näyttäisi 
pienenevän, mutta erityisesti vakavimmissa onnettomuuksissa riski olisi suurim-
millaan nuorilla  ja  vanhoilla kuljettajilla  /7/.  Postikyselyn  aineiston malleissa kul-
jettajan ikä sisälsi myös ajokokemuksen vaikutuksen, mutta tutkijalautakuntien 
aineiston perusteella laadituissa malleissa ainakin  osa ajokokemuksen  vai-
kutusta latautui vuosittain ajettujen kilometrien määrään eikä ainoastaan kuljet-
tajan ikään. 

Nais-  ja  mieskuljettajat 

Naiskuljettajilla  oli laadittujen  mallien  mukaan keskimäärin suurempi suhteelli-
nen riski kuin mieskuljettajilla. Postikyselyn aineiston  mallien  mukaan riskiero 
riippui myös kuljettajan iästä. Postikyselyn aineiston  mallien  mukaan  nuorten 
nais- ja mieskuljettajien  välillä ei ollut sanottavia riskieroja. Naiskuljettajien suh-
teellinen riski oli kuitenkin selvästi korkeampi kuin mieskuijettajien erityisesti 
keski-ikäisten kuijettajien ikäluokassa. Tutkijalautakuntien aineistossa naiskuljet- 
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tajat luokittuivat  usein pienemmän ajokokemuksensa myötä onnettomuuksien 
ensimmäisiksi osallisiksi. 

Postikyselyn  aineiston mukaan naiskuijettajat olivat keskimäärin nuorempia kuin 
mieskuijettajat,  vain  harvat  käyttivät nastattomia talvirenkaita, naiset ajoivat 
keskimäärin vähemmän vuosittain kilometrejä autollaan kuin miehet, naisten 
käyttämät autot olivat moottoritilavuudeltaan keskimäärin pienempiä kuin mies-
ten  ja  naiset ajoivat yleensä myös suuremman osan suoritteestaan taajamissa 
kuin miehet. Tutkijalautakuntien aineiston mukaan naiskuijettajat olivat myös 
harvemmin  alkoholin  vaikutuksen alaisia. Sukupuolten väliset erot koskivat siten 
monia onnettomuuksia selittäviä tekijöitä  ja mallien  perusteella todettu ero suh-
teellisessa riskissä johtunee suurelta osin kuijettajien käyttäytymis-  ja liikkumis-
tottumuseroista.  

Kuljettajan tila 

Tutkijalautakuntien aineiston analysointi osoitti, että  alkoholin  vaikutuksen alaise-
na ajaminen kasvatti suhteellisen  riskin  noin kaksinkertaiseksi. Postikyselyssä ei 
voitu selvittää  alkoholin  vaikutuksen alaisena ajamista, joten selittäjä ei sisältynyt 
aineiston perusteella laadittuihin malleihin.  On  kuitenkin ilmeistä, että  sillä  on 

 huomattava vaikutus kuijettajan onnettomuusriskiin kuten monissa tutkimuksissa 
 on  todettu  /7, 8, 15, 29/.  Alkoholin  käyttö liittyy usein nuorien kuljettajiin elämän- 

tyyliin  ja alkoholin alaisille kuijettajille  kasaantuu usein myös muita riskiä kasvat- 
tavia tekijöitä  /29, 33/. 

Onnettomuuksille  altistuminen 

Kuijettajien ajamien  kilometrien määrän oletettiin ottavan huomioon kuljettajien 
 välisen  altistumisen vaihtelun. Postikyselyn aineiston elinajan  mallien  mukaan 

kuljettajien onnettomuuden todennäköisyys kasvoi, kun ajettujen kilometrien 
määrä kasvoi. Tutkijalautakuntien aineiston  mallien  mukaan suhteellinen riski 
kuitenkin pieneni vuosittain ajettujen kilometrien määrän kasvaessa. Saatu  tulos 

 näyttää johtuvan aineistojen välisistä eroista.  On  ilmeistä, että vuosittain ajettu-
jen kilometrien määrä ei mitannut tutkijalautakuntien aineistossa kuijettajien vä-
lisiä eroja altistumisessa, vaan pikemminkin eroa ajokokemuksessa. Tutkija-
lautakuntien aineistossa onnettomuuksien ensimmäiset osalliset olivat yleensä 
ajaneet vuosittain vähemmän kilometrejä kuin muut onnettomuuksien osalliset. 
Muilla osallisilla oli myös ollut ajokortti keskimäärin kauemmin kuin ensimmäi-
sillä osallisilla eli muilla osallisiUa oli myös yleensä enemmän ajokokemusta. Li-
säksi paljon ajaneet muut osalliset olivat usein iäkkäämpiä kuin onnet-
tomuuksien ensimmäiset osalliset. 

Kaikista tutkimusaineiston onnettomuuksista oli tapahtunut noin  73 % lumisilla, 
sohjoisilla tai jäisillä tienpinnoilla.  Nuorilla kuijettajilla oli keskimääräistä suurem-
pi osuus onnettomuuksista tapahtunut liukkailla talvisilla keleillä  (80 %). Nastat-
tomia talvirenkaita käyttäneiden kuijettajien liukkaiden kelien  onnettomuuksien 
osuus  (67 %)  ei kuitenkaan ollut suurempi kuin nastarenkaita käyttäneillä kuijet-
tajilla. Keliolosuhteiden tarkka huomioon ottaminen malleissa olisi edellyttänyt, 
että tiedossa olisi ollut kaikkien kuijettajien altistumistiedot keliolojen mukaan 
jaoteltuna. Postikyselyssä tähän ei ollut mandollisuuksia  sillä kuijettajien  ei kat-
sottu pystyvän arvioimaan jakaumaa riittävän luotettavasti. 
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Tutkijalautakuntien aineiston malleihin saatiin kuitenkin selittäjäksi myös talvikeli, 
koska aineistossa oli käytettävissä kelitiedot kaikille onnettomuuksien osallisille. 
Tutkijalautakuntien aineiston  mallien  mukaan talvikeli kasvattaa onnettomuus- 
riskiä. Kuljettajien suhteellinen riski oli liukkailla keleillä noin  1 ,3-kertainen  hy-
vään talvikeliin verrattuna. Samat mallit osoittivat, että hyväkuntoiset nastaren-
kaat vähentävät onnettomuustilanteita tiukkailla talvikeleillä. 

Taajama-ajon osuuden  ja nopeusrajoitusta  koskevien selittäjien perusteella tul-
kittuna taajamissa oli myös elinajan  mallien  mukaan suuremmat onnettomuus-
riskit kuin taajamien ulkopuolella. Postikyselyn aineiston  mallien  mukaan taaja-
missa paljon ajaminen kasvatti erityisesti ikääntyneimpien kuljettajien onnetto-
muusmäärää. 

Auton ominaisuudet 

Käytetyn henkilöauton ominaisuuksien vaikutukset kuvautuvat postikyselyn ai-
neistossa parhaiten autolla ajettujen kilometrien määrässä (enintään  150 000 km 

 ja  yli  150 000 km)  ja  tutkijalautakuntien aineistossa auton painossa (enintään 
 1 000 kg  ja  yli  1 000 kg). Postikyselyn  aineiston  mallien  mukaan suhteellinen 

riski oli erityisen suuri paljon ajettuja autoja käyttäneillä nuorilla kuijettajilla. Van-
hemmissa ikäluokissa ei vastaava eroa todettu. Tutkijalautakuntien aineiston 

 mallien  mukaan kevyitä autoja käyttäneet kuljettajat olivat muita kuljettajia use-
ammin onnettomuuksien ensimmäisiä osallisia.  Mallien  perusteella saadut tutki-
mustulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin aikaisemmissa kotimaisissa  ja  ui-
komaisissa tutkimuksissa  on  todettu  /8, 14/.  Molempien aineistojen perusteella 
voidaan päätellä, että käytetyn auton ominaisuuksilla  on  kuljettajan onnetto-
muusriskiin liittyviä suoria vaikutuksia.  Mallien  perusteella  on  myös ilmeistä, että 
vaikutukset voivat olla erilaisia eri kuljettajaryhmissä. 

Kuijettajan  käyttämä  rengastyyppi  

Kuljettajien käyttämällä rengastyypillä näyttää myös olevan selvä vaikutus kuljet-
tajien onnettomuusriskiin. Postikyseiyn aineiston  mallien  mukaan nastattomia 
talvirenkaita käyttäneillä kuljettajilia suhteellinen riski oli selvästi suurempi kuin 
nastarenkaita käyttäneillä kuljettajilia. Maaseutuoloissa paljon liikkuneilla  kuljet-
tajilla  todettu riskiero vielä korostui. Rengastyypin tarkkaa vaikutusta onnetto-
muusriskiin ei kuitenkaan pystytty nastattomia talvirenkaita käyttäneiden kuljetta-
jien pienestä määrästä johtuen luotettavasti arvioimaan. 

'Tri:n  vuonna  1993  tekemän tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että nastaren-
kaiden käyttäminen pienentäisi erityisesti liukkaiden kelien onnettomuusriskiä 

 /35/.  Tutkimuksessa todettiin myös, että nastarenkaita käytettäessä onnetto-
muusriski saattaa taajamaoloissa olla jopa korkeampi kuin kesärenkaita käytet-
täessä. Saatua tutkimustulosta ei pystytty kunnolla selittämään.  On  mandollista, 
että tutkimuksessa käytetty menetelmä ei kykene ottamaan riittävästi huomioon 
johtopäätöksiä vaikeuttavien väliintulevien muuttujien vaikutuksia. 

Onnettomuusriskien vaihteiu  ja  merkitys 

Koska selittäjien vaikutukset ovat suhteellisia  ja kerrannallisia,  riippuvat abso-
luuttiset muutokset, kuten onnettomuusmäärän  ja onnettomuuskuljettajien  osuu-
den muutokset, siitä minkä suuruiseen onnettomuusriskiin muutokset kohdistu- 
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esille nastattomia talvirenkaita käyttäneiden kuljettajien vähäisestä määrästä 
johtuen. 

Tuloksia ei voida suoraan siirtää koskemaan ns. kitkarenkaallisia kuljettajia, kos-
ka eri rengastyyppiä käyttäneiden kuljettajaryhmien välillä todettiin huomattavia 
eroja perusominaisuuksissa.  On  myös mandollista, että kuljettajakäyttäytymi-
sessä  on  systemaattisia eroja. 
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1(8)  

Syntymävuotenne...................................................................................................  

2 	Asuinkuntanne.........................................................................................................................  

3 	Sukupuolenne 	 1  mies........................................................-i  
2  nainen....................................................  

4 	Oletteko itse 	 1  ansiotyössä............................................  
2  ei ansiotyössä ........................................  
3  työtön.....................................................  
4  eläkeläinen.............................................i__i  

5 	Mihin seuraavista ryhmistä 
katsotte kuuluvan ne  1  työntekijä................................................  

2  toimihenkilö............................................  
3  johtava toimihenkilö................................  
4  yrittäjä....................................................  
5  maanviljelijä...........................................  
6  perheenemäntä, kotityötä tekevä ............  
7  opiskelija  tai  koululainen.........................  
8  muu, mikä..............................................i._i  

6 	Ajokorttinne  laatu 	 1  ei ajokorttia ............................................  
2  moottoripyörä  tai  traktori  (A, T) ...............  
3  henkilöauto  (B) ....................................... L_.J  

4  kuorma-  tai  linja-auto (C, D, E) ...............  

7 	Auton käyttömandollisuus  

8 	Millä  ajoneuvolla ajatte  
pääasiallisesti  

o ei autoa..................................................  
1  oma  auto  (lukumäärä)............................  
2  perheessä muilla oma  auto  (lukumäärä).  
3  työsuhdeauto  (lukumäärä)......................  
4  jokin muu, mikä  ja  lukumäärä......................  

o en  aja millään.........................................  
1  moottoripyörällä .....................................  
2  henkilöautolla.........................................  
3  pakettiautolla..........................................  
4  kuorma-autolla.......................................  
5  linja-autolla.............................................  
6  muulla,  millä................................................  

9 	Paljonko ajatte itse autolla 
vuodessa  o en  aja lainkaan.......................................  

1  alle5000krn/v.......................................  
2 5000 -15000km/v................................__  
3 15000 -25000km/v..............................  
4 25000 -40000km/v..............................  
5  yli  40 000  km/v.......................................  
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ONNETTOMUUSKYSELY  

10  Nykyisen  autonne  tiedot  (esim. rekisteriotteen  perusteella)  

Merkk .. ....................................................................................................................................  

Malli ...................................................................................................................................... 

 Ensimmäinen  käyttöönottopvm . ...............................................................................................  

Moottorin tilavuus  (I tai  cm3 ) . ....................................................................................................  

Moottorinteho  (kW) . ...............................................................................................................  

11 Jos  olette vaihtanut autoa viimeisen kanden vuoden aikana, mikä oli edellisen  autonne  merkki, tyyppi 
 ja vuosimalli  

Merkki .................................................................................................................................... 

 Malli. .................................................................................Vuosimalli . .............................  

12 J05  olette vaihtanut autoa viimeisen kanden vuoden aikana, milloin  se  tapahtui? 
kuukausi ................................................  
vuosi ......................................................  
en  ole vaihtanut autoa ................................  

13  Kuinka monta kilometriä nykyisellä  autollanne  on  ajettu?  
Kilometrimäärä..................... I 	 I 	 I 	 I 	 km 

14  Paljonko  ajoitte  itse  autollanne  viime talvena marraskuun  ja  maaliskuun välisenä aikana 
 (1.11.1992-31.3.1993)?  

Ajetut kilometrit....................._______________. 	km 

15  Kuinka suuren osuuden  ajamastanne  vuosittaisesta  ajokilometrimäärästä ajatte  taajamissa 
(nopeusrajoitus enintään  60  km/t)?  

Osuus  on  noin  .................................. I 	 I 	 I 	%  

16  Kuinka suuri osuus  ajamastanne vuosrttaisesta ajokilometrimäärästä  on 
1  työmatkoja  (työhön  tai  työstä kotiin)..  L_i..... %  

2  työajan  matkoja (esim. virkamatkoja. L......L...J %  

3  ostos-, asiointi- ym. matkoja .............i.._i %  
4  loma-  tai  vapaa-ajan  matkoja............ ii  %  

17  Onko  käyttämässänne autossatalviaikana  (1.11.-31.3.) 
1 	nastarenkaat..........................................  
2  nastattomat talvirenkaat.........................  
3  muut, mitkä renkaat ..................................... 
..................................................................  

18  Mitä mieltä olette  nastarenkaiden  tarpeellisuudesta  talviliikenteessä  
1  ehdottoman tarpeelliset ..........................  
2  melko tarpeelliset ...................................  
3  melko  tarpeettomat................................  
4  täysin  tarpeettomat ................................  
5  enosaasanoa ....................................... 
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19  Tarvitsette autoonne uude  renkaat.  Saisitte  mandollisuuden hankkia  nastattomat talvirenkaat  puolet 
halvemmalla kuin  nastarenkaat. Valitsetteko...  

1  ehdottomasti  nastarenkaat .....................  
2  melko varmasti  nastarenkaat..................  
3  melko varmasti  nasttomat talvirenkaat....  
4  ehdottomasti  nastattomat talvirenkaat .... i_j  
5  enosaasanoa........................................ 

Täyttäkää  yksi  pystysarake  jokaisesta liikenneonnettomuudesta, Jossa olette ollut  autonne 
kuijettajana  vuonna  1991  tal sen  Jälkeen. Taulukoissa  on  varattu tilaa neljälle onnettomuu-
delle.  Jos  olette ollut  vain  yhdessä onnettomuudessa,  täyttäkää  taulukossa  vain  sarake  1. Jos 

 onnettomuuksia  on  ollut useampia,  täyttäkää  yksi sarake Jokaisesta onnettomuudesta siten, 
että tietty  onnettomuusnumero  eri taulukoissa tarkoittaa aina samaa onnettomuutta.  

20  Onnettomuuden  tapahtumavuosi,  -kuukausi  ja  päivä  

On n  etto  mu us 

1 	2 	3 	4  

Vuosi 

Kuukausi 

Päivä  

21 	Mitkä olivat onnettomuuden seuraukset  itsellenne  (kuljettaja,  rasti  ruutuun) 

Onnettomuus  

1 	2 	3 	4 

Auto  vaurioitui 

Lievä loukkaantuminen 

Vakava loukkaantuminen  

22  Mitkä olivat onnettomuuden seuraukset muille Teidän  autossanne  mukana olleille henkilöille?  

On  nettomu  us 

1 	2 	3 	4  

Lievästi  lou kkaantuneiden  määrä 

Vakavasti loukkaantuneiden määrä 

Kuolleiden määrä 	 ________________________________________  

Lievä loukkaantuminen:  mustelmia, tikkejä,  käynti terveyskeskuksessa 
Vakava loukkaantuminen: hoidossa terveyskeskuksessa  tai  sairaalassa  
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23  Onnettomuuden kaikki seuraukset (eri  osallisille  yhteensä)  

Vaurioituneiden  autojen määrä 

Loukkaantuneiden määrä 

Kuolleiden määrä  

24  Onnettomuuden tapahtumapaikka  (rasti  ruutuun) 

Taajaman katu  tai tie 

 Maaseututie  

Piha, pysäköintialue 

 Yksityistie  

Muu, mikä?  

Onnettomuus 
 1 	2 	3 	4 

On n  etto  mu us 
1 	2 	3 	4 

25 	Oliko onnettomuuden  tapahtumakohta (rasti  ruutuun) 

Risteys  

Muu kohta  

26 	Mitkä olivat onnettomuuden muut  osafliset  (lukumäärä). Mikäli 
siinä ei ollut muita osallisia,  rasti  ruutuun "Ei muita osallisia"  

Moottoripyörä 

Mopedi 

Henkilöauto 

Pakettiauto 

Kuorma-auto 

 Linja-auto 

 Raitiovaun  u 

 Juna  

Jalankulkija 

Polkupyöräilijä  

Traktori 

Eläin  (esim.  hirvi)  

Ei muita osallisia 

Muu, mikä  

27 	Käytittekö  itse  turvavyätä  onnettomuuden  tapahtuessa  
(rasti  ruutuun)  

Kyl  lä  

En 

Onnettomuus  
1 	2 	3  

_____ ______ _____  

Onnettomuus 
1 	2 	3  

_____ ______ _____ 

______ ______ ______  

______ _____ 

______ 

______ 

______ 

_____ 

______  

_____  

______ ______ ______  

_____ _____  

Onnettomuus  
1 	2 	3  

______ _____ _____  

4 

4  

ni  
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28  Oliko  autossanne  onnettomuuden  tapahtuessa (rasti  ruutuun)  

Nastarenkaat 

Nastattomat talvimekaat 

Kesärenkaat  

Muut renkaat  

29  Olivatko  autonne  renkaat onnettomuuden  tapahtuessa 
(rasti  ruutuun) 

Uudet  tai  uuden veroiset 

Jonkin verran kuluneet 

Melko kuluneet 

Erittäin kuluneet  

30  Mikä oli  sen matkan  päätarkoitus, jolla onnettomuus tapahtui?  
(rasti  ruutuun) 

Matka työhön  tai  työstä kotiin 

 Työasiamatka  

Ostos-  tai asiointimatka  

Vapaa-ajan matka  

Onnettomuus 
 1 	2 	3 	4 

On nettomuus 
1 	2 	3 	4  

Onnettomuus 
 1 	2 	3 	4 

On  netto  mu us 
1 	2 	3 	4  

31 	Minkälaiset olivat  keliolot  (tien  pinta)  
onnettomuuden  tapahtuessa? (rasti  ruutuun) 

Kuiva 

Märkä 

Märkä,  suolattu  

Luminen  

Sohjoinen  

Jäinen 

Luminen,  sohjoinen  tai  jäinen, mutta  a 

32  Minkälainen  sää  oli onnettomuuden  tapahtuessa? 
(rasti  ruutuun) 

Aurinkoinen 

 Pilvipouta 

Vesisade 

 Lumisade 

Sumuinen  

Onnettomuus 
 1 	2 	3 	4 
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33  Minkälainen valaistus oli onnettomuuden tapahtuessa? 
(rasti ruutuun) 

Valoisa 

Hämärä 

Pimeä, ei tievalaistusta 

Pimeä,  tie  valaistu 

Onnettomuus 
 1 	2 	3 	4 

34  Kuinka kauan olitte matkalla ennen kuin onnettomuus tapahtui 
(esim.  7 min tai 1 h 45 min) 

Onnettomuus 
 I 

	
2 
	

4  
Aika  (tunnit ja  
minuutit) 	 h ........... min 	.............. h ........... min 	.............. h ........... min 	.............. h ........... min  

Voitteko liittää tähän vielä selostuksen eri onnettomuuksien syistä  ja 
 plirroksen  niiden tapahtumista?  

I 	Onnettomuus  1 	 I  
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I 	Onnettomuus  1 	I 

I 	 Onnettomuus  1 	I  
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ONNETTOMUUSKYSELY  

I 	Onnettomuus  1 	I  

Jos  tarvitsemme lisätietoja  kyseisistä  onnettomuuksista, voitteko kirjoittaa  
osoitteenne  ja  puhelinnumeronne  alla  olevaan tilaan (tiedot ovat luottamuksellisia). 

Nimi ...................................................................................................................................... 

 Osoite...................................................................................................................................... 

Postinumero  ja  postitoimipaikka ............................................................................................... 

 Puhelinnumero (myös  suuntanumero....................................................................................... 

Palautusosoite: VTT/Tie-, geo-  ja  liikennetekniikan  laboratorio,  Sähkömiehentie  3, 02150  ESPOO 
Lisätietoja:  Matti  Roine,  puh.  (90) 456 4549  ja  Veli-Pekka  Kallberg, puh.  (90) 456 4591  
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ELINAJAN  MALLIT 

Malli  1 	Koko  tutkimusaineiston perusmalli, jossa rengastyyppi ei ole mukana selittäjänä eikä 
mallissa ole myöskään mukana selittäjien välisiã yhdysvaikutuksia. 

Malli  2 	Koko  aineiston malli, johon  on  lisätty rengastyypin vaikutus. 

Malli  3 	Koko  aineiston malli, jossa talviajon määrä  on  jatkuvana selittäjänä  ja  mailissa  on  
mukana rengastyyppi  ja  todetut tilastollisesti merkitsevät yhdysvai kutu kset. 

Malli  4 	Koko  aineiston malli, jossa talviajon määrä  on  luokiteltuna selittäjänä  ja  malliin  on  
otettu mukaan rengastyyppi  ja  todetut tilastollisesti merkitsevät yhdysvaikutukset. 

Malli  5 	Osa-aineiston malli, jossa mukana ovat  vain  ne kuijettajat, jotka ilmoittivat ajavansa 
vuosittaisesta ajomãäråstään enintään  50  %  taajama-ajoa. Talviajon määrä jatkuva-
na selittäjänä. 

Malli  6 	Osa-aineiston malli, jossa mukana ovat  vain  ne kuljettajat, jotka ilmoittivat ajavansa 
vuosittaisesta ajomäärästään enintään  50  %  taajama-ajoa. Talviajon määrä luokitel-
tuna selittäjänä. 

Malli  7 	Koko  aineiston malli, jossa elinajan jakaumana  on  käytetty Weibuli-jakaumaan ilman 
yhdysvaikutuksia.  Weibull  jakauman estimoitu muotoparametri oli  1,136.  

Malli  8 	Koko  aineiston malli, jossa elinajan jakaumana  on  käytetty  Weibull -jakaumaan  ja  
malliin  on  otettu mukaan myös tilastollisesti tärkeät yhdysvaikutukset. Waibull-
jakauman estimoitu muotoparametri oli  1,139.  

Malli  9 	Tutkijalautakuntien vuosien  1987-1991  koko  aineistoon perustuva malli. 

Malli  10  Tutkijalautakuntien vuosien  1987-1991  aineistoon perustuva malli, jossa  on  mukana 

 vain  talvikauden  onnettomuudet. 

Proportionaalisten  eli Cox:n elinajan  mallien  vertailumalleina  tarkasteltiin myös  Weibull
-jakaumaan  perustuvia elinajan malleja (mallit  7  ja  8).  Näissä maileissa onnettomuusajan jakau
-mana  käytettiin  Weibull-jakaumaa. 
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POSTIKYSELYN  PERUSTEELLA LAADITUT ELINAJAN MALLIT 

Taulukko  1.  Postikyselyn  perusteella laaditut elinajan mallit  1-4.  

Selittäjät Estimoid  ut  parametrit  
Nimi Arvo Malli  1  Malli  2  Malli  3  Malli  4  
LNAKM Ln(talviajokm/1  000) 0,2435 0,2435 0,2692  
_________________________________  (0,0653) (0,0652) (0,0669)  
CAKM ^  5 000 km -0,3331 

(0,0866) 
-0,0412 5 000-10 000 km 
(0,0852) 

>10000 km 0,3743  
CKIKA ^  25 v 0,6776 0,6780 0,6334 0,6280  

___________________  (0,0980) (0,0980) (0,1263) (0,1268) 
25-50 v -0,1570 -0,1 586 -0,0999 -0,0888  
_________________  (0,0764) (0,0764) (0,0981) (0,0986)  
>  50 v .0,5206* .0,5194* 0 , 5335* .0,5392*  

CTAJA >  50  %  taajamassa  0,2250 0,2234 0,3654 0,4254  
_______________________________  (0,1221) (0,1221) (0,1366) (0,1376)  
SPUOLI  Nainen  0,2424 0,2456  
______________________________  (0,1305) (0,1306)  
RENGAS  Nastaton talvirengas  0,3259 0,4580 0,4644 

(0,3070) (0,3080) (0,3083)  
CTAJA*CAKM CTAJA*CAKM(1)  -0,4212 

(0,1706)  
0,1997 CTAJA*CAKM(2)  

(0,1703)  
0,2215*  CTAJA*CAKM(3)  

CTAJA*CKIKA CTAJA*CKIKA(1)  0,3480 0,2911 
(0,2041) (0,2063)  
-0,3112 -0,3353 CTAJA*CKIKA(2)  

(0,1657) (0,1657)  
.0,0368* .0,0442*  CTAJA*CKIKA(3)  

CKIKA*SPUOLI CKIKA(1)*SPUOLI  -0,3741 -0,3349 
(0,2457) (0,2451)  
0,3962 0,3818 CKIKA(2)*SPUOLI  

(0,1552) (0,1545)  
.0,0221* .0,0469*  CKIKA(3)*SPUOLI  

CKIKA*CCKM CCKM*CKIKA(1)  0,4100 0,4230 
(0,2118) (0,2127)  
-0,1981 -0,2009  CCKM*CKIKA(2)  

_________________  (0,1510) (0,1512)  
0,2119* .0,222*  CCKM*CKIKA(3)  

Alkutilanteen  log-likelihood 5345,9 5345,9 51 82,5 51 82,5  
Mallin  log-likelihood 5275,8 5274,7 5101,5 5096,0  
Havairitomäärä  4293 4293 4200 4200  
* Vertailutaso 
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Taulukko  2.  Postikyselyn  perusteella laaditut elinajan mallit 5ja  6.  

Selittäjät  Estimoidut parametrit  

Nimi Arvo  MaUi  5  Malli  6  

LNAKM Ln(talviajokm/1000)  0,1585  
_________________________________  (0,0796)  

CKIKA ^  25 v 0 , 7283* 0 , 7306*  

__________________  (0,1693) (0,1698) 

26-35 v 0,2717 0,2858  

___________________  (0,1397) (0,1397) 

36-45v 0,0445 0,0673  
___________________  (0,1408) (0,1405) 

46-55 v -0,0510 -0,0427  
__________________  (0,1513) (0,1511) 

-0,2471 -0,2491  56-65 v 
__________________  (0,1913) (0,1916)  

>  65 v .0 , 7464* .0 ,7919*  

CAKM ^  5 000 km .0,0974*  

_____________________  (0,0995) 

-0,1240 5 000-10 000 km 
(0,0976)  
0,2214*  >  10 000 km 

SPUOLI  Nainen  0,31 00 0,2274  
________________________________  (0,1612) (0,1609)  

RENGAS  Nastaton talvirengas  0,7521 0,7569  

_________________________________  (0,3098) (0,3099)  

Alkutilanteen  log-likelihood 3470,2 3470,2  
Mallin  log-likelihood 3428,2 3427,4  
Havaintomäärä  3076 3076  
* Vertailutaso 
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Taulukko  3. Postikyselyn  perusteella laaditut elinajan mallit 7ja  8.  

Selittäjät  Estimoidut parametrit  
Nimi Arvo Malli  7 Matti 8  
VAKIO  -0,8933 -9,1970  

________________________________________  (0,1882) (0,2931)  
CAKM ^  5 000 km 1,0000 1,0000 

0,2072 -0,02174  5 000-10 000 km 
_________________________  (0,1392) (0,1721)  

0 , 5774* 0 , 3776*  >  10 000 km 
__________________________________________  (0,1491) (0,1732)  
CKIKA2 ^  25 v 1,0000 1,0000 

-0,7808 -0,3318  26-50 v 
_______________________  (0,151 5) (0,2929) 

.1 , 1420* 0 ,7841*  >50 v 
________________________________________  (0,1848) (0,3228)  
CTAJA >  50  %  taajamassa  0,2618  

________________________________________  (0,1238)  
SPUOLI  Nainen  0,1897  

_______________________________________  (0,1345)  
RENGAS  Nastaton talvirengas  0,3996 0,4635  

__________________________________________  (0,3067) (0,3076)  
CTAJA*CAKM CTAJA*CAKM(1)  0,3111 

(0,3191)  
0,9383 CTAJA*CAKM(2)  

(03106)  
0 , 9747* CTAJA*CAKM(3)  
(0,3243)  

CTAJA*CKIKA CTAJA*CKIKA(1)  1,0000  
-0,6463 CTAJA*CKIKA(2)  
(0,3122)  
.0 ,2682* CTAJA*CKIKA(3)  
(0,3752)  

CKIKA*SPUOLI CKIKA(1)*SPUOLI  -0,2449 
(0,13177)  

0,4055 CKIKA(2)*SPUOLI  
(0,1641)  
0 , 03812* CKIKA(3)*SPUOLI  
(0,3282)  

CKIKA*CCKM CCKM*CKIKA(1)  0,6246 
(0,2722)  
-0,1286 CCKM*CKIKA(2)  
(0,1599)  
0 , 01727* CCKM*CKIKA(3)  
(0,2846)  

Alkutilanteen  scaled-deviance 5885,0 5864,3  
Mallin  scaled-deviance 5879,8 5858,9  
Alkutilanteen  vapausasteet  4190 4182  
Mallin  Vapausasteet  4200 4200  
Haval ntomäärä ________________________________ 
* Vertailutaso 



Nastattomia talvirenkaita käyttäneiden kuijettajien  onnettomuusriskit 	 LuTE  4  

TUTKIJALAUTAKUNTIEN AINEISTON PERUSTEELLA LAADITUT 
 ELINAJAN  MALLIT  9 JA lo.  

Selittäjät  Estimoidut parametrit  
Nimi Arvo Malli  9  Malli  10  
ALKO Alkoholin  vaikutus  0,7012 0,6797  

________________________________________  (0,1725) (0,2628)  
VAKM  <10 000 km 0,3805 0,3262  

________________________________________  (0,0847) (0,1295) 
10000 -29999km  -0,1213 -0,1150  

____________________________________________  (0,0626) (0,0937)  
^  30 000 km 0,2592* 0,2112*  

CKIKA  25  vuotta  0,0939 0,0804  
________________________________________  (0,0703) (0,1029) 

25-50  vuotta  -0,2033 -0,2835  
________________________________________  (0,0663) (0,091 2)  

>50vuotta  0,1094* 0,2031*  
KEVYT auton paino>  1 000 kg 0,2578 0,2439  

________________________________________  (0,0999) (0,1407)  
NRAJA >  60 km/h -0,2203 -0,4002  

______________________________________  (0,1150) (0,1702)  
SPUOLI  Nainen  0,1831 0,3617  

________________________________________  (0,1226) (0,1801)  
TKELI Talvikeli  0,2872 0,1907  

________________________________________  (0,0989) (0,1624)  
TVYÖ Turvavyö  -0,3782 -0,4234  

________________________________________  (0,1194) (0,1755)  
TUTTU Reitin tuttuus  -0,4054 -0,4822  

________________________________________  (0,1020) (0,1507)  
RENGAS  Kesårenkaat  0,2745 

(0,230 1)  
Nastattomat talvirenkaat  -0,0519 

(0,2189)  
Hyväkuntoiset  nastat  -0,3552 

(0,1226)  
Huonokuntoiset  nastat  0,1326*  

NRAJA*SNOPE NRAJA*SNOPE  0,6333 0,5156  
________________________________________  (0,1925) (0,2848)  
TKELI*HNASTA TKELI*HNASTA  -0,4584  

______________________________________  (0,2115)  
Alkutiianteen  log-likelihood 591 8,8 261 5,9  
Mallin  log-likelihood 5779,7 2524,2  
Havaintomäärä  842 412  

* Vertailutaso 



TALVI  JA TIELIIKENNE  -PROJEKTIN  JULKAISUJA  

Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja 

Raskaan liikenteen  kuijettajien kyselytutkimus  (Kimmo Saastamoinen).  Tielaitoksen 
 sisäisiä julkaisuja  44/1 993.  TIEL  4000050  

Nastarenkaiden  vaikutus matkoihin  ja  kuijettajien riskinottoon; Kuijettajavertailu, 
 väliraportti (Tapani Mäkinen).  Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  1/1994.  TIEL  4000054  

Liikennemäärät  eri  kelioloissa tiesääasemien kelitiedon  ja  liikenteen automaattisilta 
 mittauspisteiltä  saadun  liken  netiedon  perusteella (Kimmo Saastamoinen).  Tie  laitok-

sen sisäisiä julkaisuja  14/1 994.  TIEL  4000064  

Rajoitetun  suolauksen  kokeilu Uudenmaan  tiepiirissä  1993-94;  Ammattikuljetlajien 
 mielipiteet  (Heikki  Lappalainen).  Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  20/1994.  TIEL  

4000068  

Nastarenkaiden  vaikutus  polanteen kulumisnopeuteeri  ja  tienpinnan kitkaominaisuuk
-sun (Matti  Anila -  Veli-Pekka  Kallberg).  Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  26/1 994.  TIEL  

4000072  

Talvikelin  vaikutus henkilöauton  poittonesteen  kulutukseen  (Matti  Anila,  Veli-Pekka 
 Kallberg).  Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  27/1 994.  TIEL  4000073  

CMA:n suotautumisen lysimetrikokeet  talvikaudella  1993-1994.  Tielaitoksen  sisäisiä 
julkaisuja  34/1994.  TIEL  4000078.  

Natriumkloridilte  tutkitut vaihtoehdot Yhdysvalloissa tehtyjen  kirjallisuusselvitysten  ja 
 haastattelujen perusteella;  Kirjallisuusselvitys. Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  35/1 994.  

TIEL  4000079.  

Lumipolanteen kiillottuminen  (Matti  Anila,  Kari  Alppivuori) Tielaitoksen  sisäisiä jul-
kaisuja  39/1 994.  hEL  4000082  

Talvihoidon poikkileikkausseuranta; Suolauksen  rajoitukset  1993-94 (Heikki  Lappa-
lainen).  Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  40/1994.  TIEL  4000083  

Tieliikenteen  kunnossapidon  ja  nastojen  vaikutus  pölyyn  ilmassa.  Tielaitoksen  sisäisiä 
julkaisuja  60/1 994.  TIEL  4000093  

Kitka-  ja  nastarenkaiden  pito-ominaisuudet eri  keeillä. Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja 
 68/1 994.  TIEL  4000098  

Tielaitoksen  selvityksiä  

CMA:n ympäristövaikutuksia  ja  käyttökokemuksia, kirjallisuustutkimus. Tielaitoksen 
 selvityksiä  38/1 992.  hEL  3200092  

Nastojen, hiekoituksen  ja  suolauksen  aiheuttama pöly  ja sen  leviäminen ympäristöön, 
 kirjallisuustutkimus. Tielaitoksen  selvityksiä  79/1992.  TIEL  3200120  

Astalttipäällysteiden suunnitteluperusteiden  vertailu  nastallisen  ja  nastattoman  liiken-
teen välillä,  kirjallisuustutkimus. Tielaitoksen  selvityksiä  17/1993.  TIEL  3200144  

Nastallisen  ja  nastattoman  liikenteen  päällysteet,  yhteenveto.  Tielaitoksen  selvityksiä 
 28/1993.  TIEL  3200154  

Tiesuolan  pohjavesivaikutusten mallintaminen Joutsenonkankaalla  (Amelia de  Conter, 
 Kirsti  Granlund,  Jouko  Soveri). Tielaitoksen  selvityksiä  33/1993.  Keskushallinnon  ent-

lisprojekti. TIEL  32001 58  

Talvikunnossapidon  laadun  logistiset  vaikutukset  (Hanna  Kalenoja,  Jorma  Mäntynen) 
Tielaitoksen  selvityksiä  37/1993.  TIEL  32001 62  

JATKUU  TAKAKANNESSA 



TALVI  JA  TIELIIKENNE  -PROJEKTIN  JULKAISUJA 
(jatkoa takakannen sisäpuolelta)  

Talvirengastutkimus; Talvirenkaiden  käyttö  ja  kunto sekä  kuijettajien  arviot  talviren-
kaistaan  talvikaudella  1992-1 993  (Kimmo Saastamoinen,  Heikki  Heinijoki). Tielaitok

-sen  selvityksiä  45/1 993.  TIEL  3200170  

Tiesuolaus  ja  pohjavedet; Nykytilan  selvitys  (Jukka  Yli-Kuivila,  Anna-Liisa Kivimäki, 
Timo Kinnunen).  Tielaitoksen  selvityksiä  49/1993.  TIEL  32001 74  

Tiesuolan  pohjavesivaikutukset - Kulkeutumismekanismien  moni -ilmiömallinnus 
 (Terhi  Kling,  Veijo Pirhonen).  Tielaitoksen  selvityksiä  65/1 993.  Keskushallinnon  erillis

-projekti.  TIEL  32001 90  

Kokemuksia  Japanin  nastattomasta talvilliikenteestä. Tielaitoksen  selvityksiä  66/1993. 
 TIEL  3200191  

Suolan käytön vähentäminen, väliraportti väestön asenteista Kuopion läänin kokei-
luun talvikaudella  1992-1993 (Pauli  Niemelä, Juhani  Laurinkari,  Sakari Kainulainen, 

 RistoTuunanen). Tielaitoksen  selvityksiä  67/1993.  TIEL  32001 92  

Kelin  vaikutus  ajokäyttäytymiseen  ja  liikennevirran  ominaisuuksiin (Kimmo Saastamoi-
nen).  Tielaitoksen  selvityksiä  80/1 993.  hEL  3200204  

Teiden  suolauksen  vähentäminen Kuopion  tiepiirissä;  Vaikutukset talvella  1992-1993 
 (Veli-Pekka  Kallberg).  Tielaitoksen  selvityksiä  86/1993.  TIEL  3200210  

Kuljettajakäyttäytyminen  kaarre-  ja  jonoajossa  (M.  Roine).  Tielaitoksen  selvityksiä 
 87/1993.  TIEL  3200212  

Kelin  kokemisen,  rengaskunnon  ja  rengastyypin  vaikutus  nopeuskäyttäytymiseen 
 (Heikki Hein  ijoki). Tielaitoksen  selvityksiä  19/1994.  TIEL  3200229  

Talvirangastutkimus; Talvikauden kulumis-  ja  kitkaominaisuuksien  vertailu sekä käyttö 
 ja  kunto talvikaudella  1993-1 994  (Jukka  Antila,  Timo  Mäkelä,  Heikki  Heinijoki,  Kimmo 

Saastamoinen).  Tielaitoksen  selvityksiä  34/1994.  TIEL  3200243  

Tiestön kunnossapito vähemmällä  suolauksella.  Loppuraportti väestön asenteista 
Kuopion läänin kokeiluun  talvikausina  1992-1 994 (Pauli  Niemelä, Sakari Kainulainen). 

 Tielaitoksen  selvityksiä  38/1994.  TIEL  3200247  

Rajoitetun suolan käytön vaikutus  asfalttibetonin  kulumiseen (Timo Kurki).  Tielaitok
-sen  selvityksiä  46/1994.  TIEL  3200255  

Tiesuolan käytön vähentämisen vaikutukset tienvarren  mäntyyn (Pinus sylvestris): 
 Neulasten  suolapitoisuudet  ja  ulkoiset vauriot vuosina  1992-94  (Eeva-Liisa Hautala, 

 Lauri  Kärenlampi). Tielaitoksen  selvityksiä  49/1994.  TIEL  3200258  

Teiden  talvituolauksen  vaikutus  korroosiokustannuksiin  (Markku Rönnholm, Jorma 
 Huura,  Eva  Häkkä-Rönnholm).  Tielaitoksen  selvityksiä  51/1 994.  TIEL  3200260  

Nastojen  vähentämisen vaikutus  kunnossapitokustannuksiin  (Pertti  Virtala). Tielaitok
-sen  selvityksiä  58/1994.  TIEL  3200267  

Nastarenkaiden  vaikutus matkoihin  ja  kuljettajien  riskinottoon  (Tapani Mäkinen,  Leif 
 Beilinson,  Rita  Rathmayer,  Arja  Wuolijoki). Tielaitoksen  selvityksiä  64/1 994.  

TIEL  3200273  

Teiden  suolauksen pohjavesivaikutusten simu lointi tyyppimuodostumissa  (Niemi, 
 Kling,  Vahanne, Vaittinen, Hatva,  Kivimäki).  Tielaitoksen  selvityksiä  66/1 994. 

 TIEL  3200275  

Nastattomia talvirenkaita käyttäneiden kujettajien  onnettomuusriskit  (Matti  Roine). 
 Tielaitoksen  selvityksiä  69/1994.  TIEL  3200278  

Talviliikenteeri  järjestelyjen  painopisteet  (Anne  Leppänen, Timo  Byckling). Tielaitok
-sen  selvityksiä  70/1 994.  TIEL  3200279 
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