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1 Johdanto 
1.1 Tausta 
Liikenneturvallisuus Suomessa on parantunut huomattavasti katsottaessa tieliikenteessä kuollei-
den määrien vuosittaista kehitystä 1970-luvulta vuoteen 2004. 1990-luvun puolivälissä vuosit-
tain liikenteessä ja varsinkin henkilöautossa kuolleiden vähentyminen kuitenkin lähes pysähtyi. 
Henkilöautossa tapahtuu lähes 70 prosenttia kaikista tieliikenteen kuolemista. Vuosina 2003–
2005 liikennekuolemia on ollut aiempaa vähemmän. 

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan Liikenneturvallisuussuunnitelmaan vuosille 
2001–2005 on kirjattu valtioneuvoston hyväksymä visio, jonka mukaan kenenkään ei tarvitse 
kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Lisäksi visiossa todetaan, että liikennejärjestelmän 
suunnittelijoiden ja toteuttajien tulee pystyä vastaamaan tästä tavoitteesta siten, että asianmukai-
set tiedot ja taidot omaavalla henkilöllä ei liikenteessä ole tätä riskiä. 

Vuosille 2006–2010 suunnatussa Liikenneturvallisuussuunnitelmassa visioita on konkretisoi-
tu ottamalla tavoitteeksi päästä vuonna 2025 alle sadan liikennekuoleman. Suunnitelmassa tode-
taan, että tämä edellyttää tahtoa ja vastuuta turvallisuustyötä tekevien lisäksi kaikilta tienkäyttä-
jiltä sekä yksilöinä että tienkäyttäjäryhminä.  

LINTU-ohjelman tutkimushaussa vuonna 2005 valittiin TKK:n tie- ja liikennelaboratoriot 
sekä Lappeenrannan aluetyöterveyslaitos toteuttamaan tutkimusprojekti edellä mainitut seikat 
huomioiden aiheesta ”Tutkijalautakunta-aineistojen syväanalyysi”.  

 

1.2 Tavoitteet 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia liikennejärjestelmän ominaisuuksista seuraavia liiken-
nekuolemia, joita sattuu vastuunsa tunteville, normaaleja ajotapoja noudattaville ja normaaleja 
satunnaisia virheitä tekeville kuljettajille. Pääaineistona ovat liikenneonnettomuuksien tutkija-
lautakuntien tutkintakansiot kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Tutkimuksen tavoitteena 
on arvioida, millaista kolariväkivaltaa ihmiskeho kestää, mitkä ovat ihmisen vammautumisen 
kannalta keskeiset kolariväkivallan seuraukset ja mitkä ovat ne liikennejärjestelmän ominaisuu-
det ja niiden puutteet, jotka altistavat näille tilanteille ja niiden seurauksille. 

Keskeisenä tavoitteena on määritellä yleisimmät kuolemaan johtaneet vammatyypit ja niiden 
syntymekanismit sekä nyt käytössä olevien tieympäristön ja ajoneuvotekniikan vaikutukset näi-
hin. Tarkastelu kohdennetaan myös tieympäristön ja ajoneuvojen turvavarusteiden yhteistoimin-
taan.  

Näiden perusteella esitetään parannusehdotukset nykyiseen liikennejärjestelmään. Paran-
nusehdotuksissa tullaan painottumaan erityisesti tien ja ajoneuvojen yhteensopivuuteen vakavien 
vammojen syntymekanismien näkökulmasta. 

Toissijaisena tavoitteena on esittää myös mahdollisia parannusehdotuksia liikenneonnetto-
muuksien tutkijalautakuntien tutkintaan ja menetelmiin, jotta nämä edistäisivät vielä nykyistäkin 
paremmin vakavien vammojen torjuntaan keskittyvää liikenneturvallisuustutkimusta sekä Suo-
messa että kansainvälisesti. 
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1.3 Rajaukset 
Onnettomuuden syntyyn ja vammojen vakavuuteen vaikuttavia riskitekijöitä ovat tunnetusti: 
 ihmisen toiminta ja ominaisuudet 
 ajoneuvon huono törmäysturvallisuus 
 tieympäristön huono turvallisuustaso 
 ajoneuvon turvalaitteiden käyttämättömyys 
 ylinopeus tai liian suuri tilannenopeus 
 alkoholin ja huumausaineiden käyttö 

Liikennesääntöjä noudattamalla voidaan sulkea pois kolme viimeksi mainittua: turvalaitteiden 
käyttämättömyys, ylinopeus sekä päihteiden käyttö. Jäljelle jäävät ihmisen yleinen toimintakyky 
liikenteessä (human factor), ihmisen yksilölliset ominaisuudet kestää mahdollisen onnettomuu-
den seurauksia sekä ajoneuvojen ja tieympäristön aktiivinen ja passiivinen turvallisuus. 

Tässä tutkimuksessa on keskitytty liikennejärjestelmän riskeihin, jotka kohdistuvat tavallisiin 
autoilijoihin, jotka muodostavat valtaosan tienkäyttäjistä. Tutkimusaineistona on liikenneonnet-
tomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Aineisto on pyrit-
ty rajaamaan siten, että onnettomuuden osapuoli on inhimillisten virheiden ja eroavaisuuksien 
puitteissa huomioinut liikennesäännöt. Aineiston onnettomuuksien rajausperusteiksi määriteltiin 
seuraavat kriteerit: onnettomuudessa menehtyneellä turvavyö on ollut käytössä, kuljettajan veren 
alkoholi on ollut alle 0,5 ‰ ja tutkijalautakunnan arvioima mahdollinen ylinopeus on ollut enin-
tään 19 km/h. Tietyypin osalta on keskitytty niihin teihin, joilla pääosa maanteiden vakavista 
onnettomuuksista tapahtuu eli taajamien ulkopuolisiin yksiajorataisiin valta- ja kantateihin. 
Työmäärän kohtuullisena pitämisen perusteella on rajattu pois kevyen liikenteen onnettomuudet 
samoin kuin itsetuhotarkoituksessa tapahtuneet onnettomuudet ja sellaiset sairaskohtauksen takia 
tapahtuneet onnettomuudet, joissa menehtyminen on tapahtunut yksinomaan sairaskohtauksen 
takia eli syynä on ollut ns. luonnollinen kuolema. Eläinonnettomuudet päätettiin jättää pois tut-
kimuksesta, sillä ne nähtiin johtoryhmässä erityiskysymyksenä, joka ei liity suoranaisesti tämän 
tutkimuksen ongelmanasetteluun. 
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2 Vammautuminen kolarissa 
2.1 Yleistä 
Ajoneuvossa oleva ihminen voi vammautua liikenneonnettomuudessa muun muassa ajoneuvon 
törmäyksen tai kaatumisen takia. Myös ajoneuvon palaminen tai syöksyminen veteen voivat olla 
kohtalokkaita. Yleisimmin autossa olevat vahingoittuvat iskeytyessään auton sisärakenteita vas-
ten. Vammojen sijainti ja vaikeusaste riippuvat vahvasti törmäyksen suunnasta, törmäävän auton 
nopeudesta sekä iskeytymispintojen muotoilusta ja joustavuudesta. (Slätis, 1995).  

Liikenneonnettomuudet on perinteisesti jaettu onnettomuustyyppeihin. Ne koostuvat tietyistä 
onnettomuusmekanismeista, jotka puolestaan vaikuttavat vammautumismekanismiin eli siihen, 
mikä on vamman fyysinen aiheuttaja ja aiheutumistapa. Onnettomuusmekanismilla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä osallisten ajoneuvojen liikkeitä onnettomuustilanteessa (törmäysvoimien koh-
dentuminen ja suunta). Esimerkiksi kohtaamisonnettomuuksissa on kaksi tyypillistä mekanis-
mia, jotka eroavat toisistaan törmäyssuunnan perusteella: yhteenajo keulat vastakkain ja yhteen-
ajo siten, että toinen auto törmää sivu edellä toisen keulaan. 

Pohjimmiltaan liikenneonnettomuuksien vammautumisissa on kyse ihmisen kestokyvystä. 
Kestokykyyn vaikuttaa vammautumismekanismi, joka on sidoksissa onnettomuusmekanismiin 
ja onnettomuustyyppiin, joihin vaikuttaa liikenneympäristö. Vamman vakavuuteen vaikuttaa 
auton passiivisen turvallisuuden lisäksi tie- ja liikenneympäristö eli käytännössä törmäyskohde 
ja törmäysnopeus. 

Taulukossa 1 on esitetty onnettomuustyyppien jakauma kaikissa Suomessa tapahtuneissa 
moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa vuonna 2003. Taulukosta nähdään, että tyypillisimpiä on-
nettomuustyyppejä ovat kohtaamisonnettomuudet ja tieltä suistumiset. Molemmissa tyypeissä 
yleisiä onnettomuusmekanismeja ovat vastakkaisten ajosuuntien etu- ja sivutörmäykset. Suistu-
misissa tyypillinen onnettomuusmekanismi on myös ajoneuvon kaatuminen tai pyöriminen tieltä 
ojaan tai pengerluiskaan suistuttaessa.  

Seuraavassa on selostettu kirjallisuuden perusteella vammatyyppejä, vammautumismekanis-
meja sekä ihmisen kestokykyä onnettomuuksissa.  
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Taulukko 1 Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet 

Suomessa 2003: onnettomuustyypit (Salo, Nystén, 2005) 

 Yhteenajon 
aiheuttaja 

Yhteenajon 
vastapuoli 

Yksittäis- 
onnettomuus 

Osalliset yh-
teensä 

Onnettomuudet 
yhteensä 

Onnettomuustyyppi N % N % N % N % N % 
Samat ajosuunnat 00-

09 2 1,3 4 2,2 - - 6 1,4 2 0,8 

Samat ajosuunnat /joku 
kääntyi 10-19 10 6,4 16 8,9 - - 26 5,9 10 3,8 

Vastakkaiset ajosuun-
nat 20-29 95 60,5 107 59,4 - - 202 45,9 95 36,5 

Vastakkaiset ajosuun-
nat /joku kääntyi 30-39 4 2,5 4 2,2 - - 8 1,8 4 1,5 

Risteävät ajosuunnat 
50-59 22 14,0 23 12,8 - - 45 10,2 22 8,5 

Risteävät ajosuunnat 
/joku kääntyi 50-59 16 10,2 16 8,9 - - 32 7,3 16 6,2 

Tieltä suistuminen 80-
89 1 0,6 1 0,6 90 87,4 92 20,9 91 35,0 

Muu onnettomuus 90-
99 7 4,5 9 5,0 13 12,6 29 6,6 20 7,7 

Yhteensä 157 100 180 100 103 100 440 100 260 100 
  

2.2 Vammojen vakavuuden luokittelu 
Vammojen vaikeusasteluokitus AIS (Abbreviated Injury Scale) syntyi Yhdysvaltain liikennemi-
nisteriön (National Highway Traffic Safety Administration of the US Department of Transporta-
tion) moniammatillisen onnettomuustutkijalautakunnan myötä 1970-luvulla. AIS-luokitus mittaa 
ensisijassa vamman aiheuttamaa kuoleman riskiä, ei vamman aiheuttamia mahdollisia pitkäai-
kaishaittoja tai toimintavajausta (AAAM, 1998). 

AIS-luokitusta kehitettiin aktiivisesti 1970- ja 1980-luvuilla. Se otettiin käyttöön myös Eu-
roopassa (mm. Englannissa, Ranskassa ja Ruotsissa) ja Australiassa. Viimeinen AIS-versio on 
vuodelta 2005 (AAAM, 2005). AIS-luokitus on kehittynyt merkittävästi 30 vuoden aikana, 
muodostaen nykyään erityisesti liikennetapaturmatutkimuksissa yleisesti käytetyn vammojen 
vaikeusasteluokituksen "golden-standardin".  

AIS-vammaluokitus on otettu käyttöön Suomessa VALT:in tutkijalautakunta-aineistossa 
vuoden 1984 alusta ja ISS on koodattu vuodesta 2002 lähtien. Sen sijaan sairaalakäytössä AIS-
luokitusta ei ole säännöllisesti käytetty, mutta luokitusta on tehty joissakin tutkimusprojekteissa 
sairaskertomustietojen pohjalta. 

 

AIS:n historiasta: 
 AIS 1.0 (1974–75). Ensimmäisen version tavoitteena oli kuvata iskeytymisen aiheuttamaa 

vamman vakavuutta liikenneonnettomuuksissa, hengenvaarallisuutta, iskuenergian vaikutus-
ta, hoidettavuutta ja pysyvää toimintahaittaa. 

 AIS 1.1 (1976). Mukana oli muitakin kuin iskun aiheuttamia vammoja (palovammat). En-
simmäinen vammahakemisto. 

 AIS 1980. Laajennettu vammakuvaus, parannettu aivovammojen osuutta. 



LINTU 3/2006 · Liikennejärjestelmän kolariväkivalta 13 

 AIS 1985. Kliinisesti parannettu vammakuvaus, pistovammat lisätty, numerokoodi jokaiselle 
vammalle. 

 AIS 1990. Huomioitiin lasten vammat, luokitusta selvennettiin fysiologisilla tekijöillä, vam-
maluetteloa laajennettiin koskemaan toimintahaittaa, annettiin koodausohjeisto, 6-
numeroinen systemaattinen luokitus. 

 1998 päivitys. Selvennyksiä versioon 1990. 
 AIS 2005. Diagnoosien, terminologian ja vammakuvauksen päivitys, yhdistää sisäelinvam-

ma- ja murtumaluokituksen, huomioi symmetristen elinten vammat ja räjähdysvammat, yksi-
tyiskohtaiset koodausohjeet. 

Nykyisin AIS edustaa maailmanlaajuista konsensusta anatomisten vammojen vaikeusasteluoki-
tuksesta. AIS luokittaa jokaisen vamman kehon eri osissa sen suhteellisen merkittävyyden mu-
kaan kuuteen luokkaan lievästä (1) kuolettavaan (6), (taulukko 2). Jos ei ole todettavaa kudos-
vauriota, AIS on 0. Jos kuolinsyy on tuntematon, käytetään AIS-luokkaa 9.  

Taulukko 2 Esimerkki siitä, miten AIS-luokitus luokittaa jokaisen vamman eri kehon osassa sen suh-
teellisen merkittävyyden mukaan 6-luokkaisena järjestyslukuasteikkona. 

VAMMA AIS-LUOKKA 
Olkapään kipu (ei todettavaa kudosvauriota) 0 
Ranteen venähdys (turvotus, ei murtumaa) 1 lievä (minor) 
Sääriluun suljettu, hyväasentoinen murtuma 2 kohtalainen (moderate) 
Aivotärähdys, jossa <1h tajuttomuus, ei 
neurologisia puutosoireita 

3 vakava (serious) 

Suuri maksan repeämä, ei kudospuutosta 4 vaikea (severe) 
Aortan osittainen repeämä 5 kriittinen (critical) 
Aivorungon repeämä 6 kuolettava (fatal) 

 

AIS-luokkien vakavuusero ei ole tasamittainen. Esimerkiksi AIS 3:n ja AIS 4:n välinen ero ei 
ole välttämättä sama kuin AIS 1:n ja AIS 2:n välillä, mutta mitä korkeampi AIS-luokka on, sitä 
vakavampi vamma on kyseessä. 

AIS:n ongelmia ovat tai ovat olleet mm. 
 Ei mittaa ”läheltä piti” -tapauksia 
 Ei määritä vamman sijaintia elimen sisällä 
 Ei huomioinut molemminpuolista, symmetristen elinten samanaikaista vammaa (AIS versiot 

<2005, esim silmät, munuaiset, kädet, jalat) 
 Joissakin vammoissa epäherkkä seurauksien vakavuuteen 
 Kansalliset tarpeet voivat vaihdella 
 AIS:n kehitystavoitteena on vastata käyttäjien tarpeita, mm. yhteensopivuus ICD9, ICD 10:n 

kanssa. Ongelmana on se, että kansainvälisestä ICD-luokituksesta on tehty kansallisia modi-
fikaatioita. 

 Ikä vaikuttaa AIS-luokan vakavuusennusteeseen: tulisiko lapsille ja ikäihmisille olla oma 
AIS?  

 Whiplash-vammoissa AIS 1 ei kuvaa seurauksia tyydyttävästi. 
 Toimintahaitta tarvitsee oman luokituksen 
 AIS-koodi sisältää liikaa tietoa 
 AIS-rekisteröinti vie aikaa diagnoosi- ja hoitotyöstä 
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 Ortopedinen luokitus tarvitsee kehittämistä; sairaalan näkemys ja tarve ovat erilaiset kuin 
liikenneturvallisuustutkijoiden ja autonvalmistajien. 

 Lääkäri ei ole välttämättä paras koodaaja, usein erityinen koodaaja (esim. Englannissa tutki-
ja, Ruotsissa koulutettu hoitaja), lääketieteellinen koulutus on kuitenkin hyvä pohja koodaa-
jalle. 

 Kylmävammoja (hypotermiaa) ja hukkumista ei voida AIS:ssa luokittaa, niiden tulisi olla 
luokituksessa. 

Luokitusta on täydennetty MAIS (Maximum AIS) luokalla. Tämän määrittelyssä huomioidaan 
kaikkien vammojen vakavin AIS-luokka. ISS-luokitusta (Injury Severity Score) käytetään moni-
vammapotilaiden vammojen kokonaisvakavuuden arviossa (Baker 1974). ISS-luokituksessa 
huomioidaan kolme korkeinta AIS-luokkaa kuudelta kehon alueelta (pää ja kaula, vatsa ja lanti-
on sisäelimet, lantio ja raajat, kasvot, rintakehä ja kehonpinta). Näistä lasketaan yhteen kolmen 
korkeimman AIS-luokan kehon alueen AIS-arvon neliöt. Maksimi pistemäärä on 75 
(25+25+25). 

On sovittu, että jos uhri on saanut AIS6-luokan, vastaava ISS-luokka on poikkeuksellisesti 
aina 75. ISS-luokituksessa käytetyt kehon alueet eivät ole aivan yhtenevät AIS-luokituksessa 
käytettyyn (AAAM, 1998). 

Myös ISS-luokitus on epälineaarinen: eri lukuarvojen esiintymisessä on huomattavaa vaihte-
lua: 9 ja 16 ovat tavallisia, mutta 14 ja 22 epätavallisia, 7 ja 15 ei esiinny. Tästä johtuen ryhmien 
välisessä vertailuarviossa tulisi käyttää mediaania ja vaihteluväliä keskiarvon sijaan sekä tilastol-
lisessa analyysissä epäparametrisia testejä. ISS on kehitetty ennustamaan monivammapotilaan 
kuoleman riskiä, jonka vuoksi sitä on käytetty laajasti traumapotilaiden ensihoitoarviossa ja 
epidemiologisissa tutkimuksissa.  

Kuoleman riski riippuu paitsi vamman vakavuudesta myös iästä: Onkin määritetty ISS:n 
LD50 (Lethal dose 50, arvo jossa 50 prosenttia uhreista kuolee): LD50 oli15–44-vuotiaille 40, 
45–64-vuotiaille 29 ja yli 65-vuotiaille 20 (Bull JP, 1975a). 

AIS-luokitusta on hyödynnetty useissa eurooppalaisissa liikenneturvallisuusprojekteissa, 
mm. PENDANT:issa, joka pyrkii kehittämään ohjeistusta liikennevammojen ehkäisyn ja lain-
säädännön toteuttamiseksi. Mukana ovat Englanti, Espanja, Hollanti, Itävalta, Saksa, Ruotsi, 
Ranska ja Suomi (Turun yliopisto ja VALT). Projektissa on esitetty AIS-luokitukselle seuraavia 
kehitystoiveita: 
• Eri luokitukset kuoleman riskille, toimintahaitalle ja vamman biomekaniikalle 
• AIS-luokitusohjeiston selkiyttäminen 
• AIS-koodaajille hyväksymiskriteerit 
• Tukijärjestelmien kehittäminen koodaajille: esim. web-tiedosto European vehicle passive 

safety network; 20 yhteistyötahoa. 

Ruotsissa on käytössä liikenneonnettomuuksien onnettomuustietokanta STRADA (Swedish 
Traffic Accident Data Acquisition), mihin tallennetaan kaikki poliisin raportoimat onnettomuus-
tiedot. Noin puolet päivystyssairaaloista kirjaa onnettomuus- ja vammatiedot STRADA:an. 
Vamman vaikeusaste (AIS) ja sijainti kehossa määritetään tietokoneohjelmassa olevan anatomi-
sen kuvan avulla. ICD-10 luokitus rekisteröidään yhdessä AIS:n kanssa. Muodostunutta vamma-
tiedostoa voidaan hyödyntää sairaskertomuksen osana. Hoidon seurantaa ja kustannusanalyysiä 
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varten on olemassa lisäksi erillinen ohjelmamoduuli. Jokaisessa sairaalassa rekisteröinnistä vas-
taa koodaamiseen koulutettu sairaanhoitaja.  

Yleisiä huomioita AIS:n rekisteröinnistä: 
 USA:ssa kaikki tapaturmien hoitoyksiköt koodaavat AIS:n, koodaajat on koulutettu tehtä-

vään 
 Englannissa viisi sairaala-aluetta jotka rekisteröivät AIS:n, tutkija koodaa sairaskertomus-

tietojen pohjalta. 
 Sairaalan näkemys ja tarve ovat eri kuin liikenneturvallisuustutkijoiden ja auton valmistajan. 
 Lääkäri ei ole välttämättä paras koodaaja, usein erityinen koodaaja (esim. Englannissa tutki-

ja, Ruotsissa koulutettu hoitaja), lääketieteellinen koulutus on kuitenkin hyvä pohja koodaa-
jalle. 

 

2.3 Vammat ja vammautumismekanismit 

2.3.1 Yleistä 

Vamma syntyy ulkoisen väkivallan seurauksena. Kudosvamma syntyy, kun kudoksen kestä-
vyysraja ylittyy. Esimerkiksi iholle tämän aiheuttaa helposti terävä esine, vaikeammin tylppä 
esine, joka deformoi kudoksia toistensa suhteen. Elimistön kyky kestää mekaanisia rasituksia 
riippuu olennaisesti sidekudoksesta, jota on kaikkialla elimistössä liittämässä kudoksia toisiinsa 
ja tukemassa niitä (Alho, 1995). Suurissa deformoivissa traumoissa, kuten liikennevammoissa, 
sisäelimet voivat joutua alttiiksi huomattaville mekaanisen kuormituksen muutoksille. Toisaalta 
nopeat liikkeen muutokset aiheuttavat rasitushuippuja, jotka johtavat kudosvammoihin hidastu-
vuusvoimien vaikutuksesta.  

Tyypillisiä hidastuvuusvammoja ovat esimerkiksi aivojen coup- ja countrecoup-vamma 
(coup= vamma syntyy iskun puoleiselle sivulle positiivisen paine-eron aiheuttamana, countre-
coup= vamma syntyy iskun vastakkaiselle puolelle negatiivisen paine-eron aiheuttamana), kau-
larankavamma sekä aortan kaaren repeämä. Sisäelimet, erityisesti perna ja maksa ovat myös 
tällaiselle vammalle alttiita suuren massansa ja hauraan rakenteensa vuoksi. Suolisto kestää suu-
riakin rasituksia, suolilieve taas repeää helpommin. Putkiluiden (esim. reisiluu) lujuus on suu-
rempi kuin hohkaluun (esim. rintalasta). Putkiluu taipuu rajallisesti, noin 20 astetta, sen jälkeen 
se taittuu. Luun lujuus lisääntyy sen tiheyden ja massan lisääntyessä (Alho, 1995).  

Ihmisen kannalta kolari jaetaan kolmeen vammoja aiheuttavaan vaiheeseen. Ensimmäisessä 
vaiheessa matkustaja iskeytyy päin ajoneuvon sisäosia tai turvalaitteita. Vaikka ihmisen ”kuori” 
pysäytetään, jatkavat sisäelimet hetken matkaa alkuperäisellä nopeudella ja saattavat siirtyä niin 
paljon, että siitä aiheutuu sisäisiä vammoja. Törmäyksen loppuvaiheessa matkustajaan kohdistuu 
sama hidastuvuus kuin ajoneuvoonkin. Näiden dynaamisten kuormitusten lisäksi kolarin uhri voi 
altistua staattiselle puristukselle jäädessään esimerkiksi kaatuvan ajoneuvon alle. 

Etutörmäys on tavallisin törmäyssuunta. Hidastuvuusvoima saavuttaa maksiminsa yleensä 
0,1 sekunnissa. Hidastuvuusvoima vähenee törmäyskohdasta etäännyttäessä ja on matkustusti-
lassa noin puolet pienempi kuin auton etuosassa (Slätis, 1995). 

Sivutörmäyksessä auton sivun painuminen sisään aiheuttaa usein pään iskeytymisen oven 
yläosaan. Lisäksi tavallisia ovat rintakehän ja hartiaseudun vammat törmäyksenpuoleisen raken-
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teiden sisään painumisesta sekä lantion ja reisiluun murtumat. Vanhemmat ihmiset vammautuvat 
sivutörmäyksissä herkemmin. Turvavyöt suojaavat matkustajaa vakavilta vammoilta törmäys-
kohdan vastapuolella, mutta eivät juurikaan suojaa törmäyspuolella istuvaa. (Farmer et.al., 1997) 

Törmäyssuunta vaikuttaa olennaisesti vammautumismekanismin määräytymiseen ja sitä 
kautta vamman sijaintiin. Kuolemaan johtavat päävammat ovat vallitsevia törmäyssuunnasta 
riippumatta (Fildes et.al., 2003). Etutörmäyksissä korostuu lisäksi rintakehän vammojen osuus 
(taulukko 3). 

Taulukko 3 Australialaisen tutkimuksen mukaan kuolettavan vamman ja törmäyskohdan sijainti, 
henkilöautot 1997–99, n=2767 (Fildes et.al., 2003) 

Törmäyskohdan sijainti 

ei tie-
dossa muu etuosa 

matkus-
tajan 

puolen 
sivu 

kuljetta-
jan sivu takaosa 

katol-
leen 

kaatu-
minen Kaikki 

MAIS sijainti 

% % % % % % % % 
Ei tiedossa 1,5 0,5 2,5 1,5 1,6 0,4 2,5 10,4 
Pää 1,7 4,1 11,8 8,8 9,3 0,9 8,6 45,2 
Kasvot 0,0 0,1 0,8 0,2 0,3 0,0 0,1 1,5 
Kaula 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,7 
Rintakehä 1,2 2,5 11,4 4,6 6,4 0,4 3,8 30,2 
Vatsa/lantio 0,1 0,3 1,2 0,3 0,4 0,0 0,4 2,9 
Selkäranka 0,3 0,3 0,9 0,6 0,5 0,0 0,5 3,2 
Yläraaja 0,0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,0 0,1 0,9 
Alaraaja 0,0 0,0 0,8 0,3 0,5 0,0 0,0 1,7 
Ulkoinen 0,1 0,1 0,9 0,5 0,9 0,2 0,7 3,3 
Yhteensä 5,0 8,1 30,9 16,9 20,3 2,0 16,8 100,0 

 

2.3.2 Pää 

Päävammat ovat yleisin kuoleman aiheuttanut vammatyyppi moottoriajoneuvojen onnettomuuk-
sissa. Päävammat aiheutuvat useilla erilaisilla mekanismeilla (kuva 1). Vammautumismekanis-
mit jaetaan staattisiin ja dynaamisiin voimiin. Staattiseksi voimaksi on määritetty voima, jonka 
vaikutusaika on pidempi kuin 200 ms. Staattista vammatyyppiä ei auto-onnettomuuksissa taval-
lisesti synny.  

Dynaamisen voiman aiheuttamat vammat jaetaan edelleen ns. suoraan ja epäsuoraan meka-
nismiin: iskuun kosketuksen kanssa ja iskuun ilman kosketusta muodostuviin vammoihin. Is-
kuista ilman kosketusta muodostuvat vammat johtuvat pään äkillisistä kiertoliikkeistä tai nopeu-
den muutoksista. (Schmitt et.al., 2004). Suora kosketusisku auton rakenteisiin voi aiheuttaa kal-
lon muodonmuutoksen (samalla usein murtuman iskualueelle) tai epäsuoran murtuman (kuva 1). 
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 Vammamekanismi 
Päävammat 

DynaaminenStaattinen  
(>200 ms) 

Kosketus Ei kosketusta

Kosketusvoima Kesto

Deformaatio Kiihtyvyys

Suora Epäsuora Siirtyminen Rotaatio

Murskaantumi
nen 

(murtuma) 

Taipuminen 
(murtuma) 

Paikallinen 
aivovamma

Laaja-alain. 
aivovamma

 
Kuva 1  Mahdolliset pään vammautumismekanismit (Schmitt et.al., 2004) 

Vakavimmat päävammat ovat kallo- ja aivovammoja (kuva 2). Lievempiä auto-
onnettomuuksille tyypillisiä päävammoja ovat kallon ja kasvojen pehmytkudosvammat sekä 
silmien ja korvien vammat. Vakavammat kallovammat ovat usein seurausta kasvojen luiden 
(nenäluu, yläleuka) ja pääkallon (kallonpohja, muut) murtumista. (Schmitt et.al., 2004) Tajunnan 
menetys johtuu yleensä aivorungon toiminnan häiriintymisestä. Isot aivot voivat vaurioitua va-
kavasti myös ilman tajunnan häiriöitä, jos vammamekanismi on ollut sellainen, että aivorunkoon 
ei ole kohdistunut venytystä tai ruhjevammaa. Tällainen tilanne on tyypillinen otsalohkon ruhje-
vamman tai aivojen pinnallisten verenvuotojen yhteydessä (Tenovuo, 2006). 

 
Kuva 2 Liikenneonnettomuuksille tyypillisten päävammojen luokittelua (Schmitt et.al., 2004) 

Etutörmäyksissä päävammoja syntyy etenkin turvavyötä käyttämättömille etumatkustajille tyy-
pillisesti pään iskeytyessä tuulilasiin, joka tavallisesti rikkoutuu ja aiheuttaa haavoja kasvoihin. 
Kallon traumatoleranssi on korkea: kallon murtumia syntyy lyötäessä pää tuulilasin kehyksiin tai 
muihin metallirakenteisiin.  

Sivutörmäyksissä päävammat aiheutuvat tyypillisesti iskusta ulkopuoliseen esineeseen, ikku-
naan tai B-pilariin. Vaikka törmäys tapahtuukin usein uhrin olkapäälinjan alapuolelle, voi pään 
alueen vakava vammautuminen tapahtua siten, että uhrin pää heilahtaa sivuikkunan läpi ja osuu 
törmäyskohteeseen. Isossa-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan lievien päävammojen aihe-
uttajia sivutörmäyksissä ovat tavallisesti auton sisäosat. Vakavammat vammat (AIS 2+) aiheutu-
vat auton ulkopuolisista tekijöistä ja niihin on siten vaikeampi vaikuttaa ajoneuvoteknisesti. 
(Morris et.al., 1995) 

Päävamma 

Kallovamma Aivovamma 

pehmytkudosvamma murtuma paikallinen laaja-alainen 
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Rintakehä 

Rintakehän elimet, sydän, keuhkot ja suuret valtimot, ovat elämän ylläpidon kannalta välttämät-
tömät. Rintakehän vammat ovatkin yhdessä pään vammojen kanssa kuljettajan ja matkustajan 
merkittävin kuolemanaiheuttaja liikenneonnettomuuksissa (Tolonen, 1983, Arajärvi, 1989). 
Rintakehän vamma oli kuolinsyynä turvavyötä käyttäneillä samanpainoisten ajoneuvojen törmä-
yksessä 25 prosentissa onnettomuuksista ja toisen osapuolen ollessa merkittävästi painavampi 22 
prosentissa onnettomuuksista (Tutkijalautakunta-aineisto 1972–79). Suistumisonnettomuuksissa 
rintakehävammojen osuus oli vastaavasti 23 prosenttia (Tolonen et.al., 1984). 

Rintakehän vamma on tyypillinen etu- ja sivutörmäyksessä ja aiheutuu tavallisimmin tylpästä 
iskeytymisestä auton sisärakenteisiin kuten ohjauspyörään, kojelautaan, turvavyöhön ja oveen 
(Schmitt et.al., 2004). Terävät iskut aiheuttavat harvoin rintakehän vammoja (Kuva 5). Turvalli-
suusvälineiden ja -rakenteiden jatkuva kehitys muuttavat vammautumisprofiilia ja mekanismeja 
(mm. ilmatyynyt edessä ja sivulla). Rintaranka, kylkiluut, rintalasta ja lapaluut suojaavat jossain 
määrin rintakehän sisäelimiä. Jos turvavyötä ei käytetä, niin iskuvoimat ovat usein riittävät aihe-
uttamaan esimerkiksi kylkiluiden ja rintalastan murtuman. Edestä suuntautuva isku aiheuttaa 
useimmiten yksittäisen kylkiluun murtuman, sivuisku sen sijaan usean kylkiluun murtuman. 
Kylkiluu murtuu helpoimmin suurimman käyristymisen kohdalta. Tämä yhdessä sivualueen 
heikomman lihaksiston kanssa selittää sivualueiden murtumien yleisyyden. Kylkiluun murtuma-
kohta riippuu myös iskun kosketuspinnan laajuudesta ja muodosta (kuva 3). Lapsen kylkiluut 
ovat joustavat. Iän myötä kylkiluiden jäykkyys lisääntyy, mutta tietty joustavuus säilyy. Ikään-
tyneillä luiden murtuminen tapahtuu helpommin kudosten haurastumisen myötä. Turvavyön 
käytön yhteydessä kuolemaan johtava rintakehävamman aiheuttaja on yleensä poikkeuksellisen 
suurienerginen.  

 
Kuva 3 Kylkiluumurtuma on usein rintakehän sivuissa, sijainti riippuu iskupinnan laajuudesta, 

muodosta, kylkiluun voimakkaimmasta käyristymiskohdasta sekä lihaksiston suojasta 
(Kramer, 1998). 

Äkillisen tylpän iskun rintakehään aiheuttamassa hidastuvuusvoimassa voidaan erottaa kolme 
erilaista vammamekanismia: kompressio, sisäelinten viskositeetin ja hitauden aiheuttama kuor-
mitus sekä näiden kaikkien eriasteiset yhdistelmät. 18–108 km/h (5–30 m/s) iskunopeudessa 
sydämen ja suurten verisuonten vammamekanismina on kokoonpuristumisen lisäksi repeytymi-
nen ja venytys. Seurauksena on esimerkiksi aortan ja sydämen sekä keuhkopussin ja keuhkoku-
doksen repeämä (Kuva 5, King 2000, Schmitt et al 2004). Verisuonten repeäminen ja usean 
kylkiluun murtuma näyttää seuraavan helpommin sivusuuntaisesta iskuvoimasta.  

Tylppä isku rintaan voi aiheuttaa kammiovärinän (King, 2000). Vatsan sisäelimet ovat osaksi 
rintakehän suojaamina, jonka vuoksi rintakehän ja vatsan vammautumisia ei aina voida erottaa 
toisistaan. 
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Kuolemaan johtaneista rintakehän vammoista turvavyötä käyttäneillä tavallisimpia ovat aor-
tan repeäminen (37 prosentilla uhreista), sydämen repeämä (28 %) ja keuhkojen ruhjeet (31 %) 
tai repeytymät (16 %) (Arajärvi, Santavirta, 1989). Jos turvavyö ei ole käytössä, kuljettaja sin-
koutuu ohjauspyörää vasten. Rintakehä ja välikarsina puristuvat kasaan ja hidastuvuusvoima 
aiheuttaa rinta-aortan työntymisen eteenpäin, jolloin syntyy usein aortan poikittainen repeämä, 
jonka koko voi vaihdella muutaman millimetrin vauriosta koko seinämän poikittaiseen repeä-
mään. Kylkiluiden sarjamurtumat ovat tavallisia koko rintakehän painuessa kokoon. Niihin liit-
tyy keuhkokudoksen ja välikarsinan repeämiä (Slätis, 1995). Turvavyön aiheuttamat vammat 
sijoittuvat pääasiassa vyön ja rintakehän sekä vatsan ja lantion kosketuskohtiin. Kuljettajalla on 
useammin oikean puolen kylkiluun murtumia (79 prosenttia) ja etuistuimen matkustajalla vas-
taavasti enemmän vasemman puolen kylkiluun murtumia (76 prosenttia) (Arajärvi, Santavirta, 
1989) (kuva 4).  

 
Kuva 4 Turvavyön aiheuttaman kylkiluumurtuman sijainti suurienergisessä törmäyksessä (Ara-

järvi, 1989) Kuljettajalla on useammin oikean puolen kylkiluun murtumia (79 %) ja etuis-
tuimen matkustajalla vastaavasti enemmän vasemman puolen kylkiluun murtumia (76 %).  

 
Sivutörmäyksessä rintakehän vammat ovat tavallisia vatsan ja pään vammojen ohella. Rintake-
hän ja vatsan alueen vammat aiheutuvat iskusta auton sisäosiin. Sivutörmäyksissä törmätyllä 
sivulla istuva on hyvin lähellä törmäyskohdetta, eikä auton rakenteilla ole tilaa deformoitua is-
kun vaikutuksesta (Morris et.al., 1995). Sivutörmäysten vakavuustasoa lisää se, että iäkkäät ovat 
onnettomuuksissa yliedustettuina. Sivutörmäyksiä syntyy usein risteysonnettomuuksissa, joissa 
korostuu vanhempien kuljettajien osuus. (Hakamies-Blomqvist, 1994, Morris et.al., 1995) 

Turvavyö vähentää riskiä sinkoutua ulos autosta ja vähentää merkittävästi vaikeiden isku-
vammojen syntymistä. Sinkoutuminen autosta ulos viisinkertaistaa vakavien vammojen määrän 
(Slätis, 1995). Rintarangan murtumat ovat harvinaisia, mutta niiden osuus on kasvanut turva-
vyön käytön myötä (Olkkonen, Forsten, 1995). Turvavyö on silloin estänyt kuitenkin useimmi-
ten muut henkeä uhkaavat vammat. Rintakehän pehmytkudosvammojen tyyppejä on esitetty 
kuvassa 5. 
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Kuva 5 Kaavio rintakehän pehmytkudosvammojen jakautumisesta (Schmitt et.al., 2004). 

2.3.3 Vatsa ja lantio 

Vatsa on suojaamattomana altis ulkoisille iskuille. Vatsan vammat aiheutuvat useimmiten tyl-
pästä iskusta. Sisäelinten kiinteät kudokset (maksa, perna, haima, munuaiset, munasarjat ja lisä-
munuaiset) ovat herkimpiä iskuvoimien aiheuttamille vaurioille (kuva 6).  

 
Kuva 6 Kaavio vatsan sisäelinvammojen jakautumisesta ja vammamekanismeista (Schmitt et.al., 

2004). 

Vatsan elinten vammautumiseen vaikuttaa elinten liikkuvuus, esimerkiksi sisäelinten sijainti 
vaihtelee kehon asennon mukaan ja lisäksi maksa liikkuu pallean mukana hengitettäessä 
(Schmitt et.al., 2004). Tutkijalautakunnan vuosien 1972–1985 aineistossa rintakehän vammoihin 
kuolleilla turvavyön käyttäjillä (N=207) oli myös maksan (51 %) ja pernan (32 %) repeämiä 
(Arajärvi, Santavirta, 1989). Sivutörmäyksissä yli viidesosa vakavista (AIS≥4) vammoista on 
ollut vatsavammoja (Rouhana, Foster, 1985). Oikeanpuoleisessa sivuiskussa maksavauriot ovat 
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tavallisempia kuin vasemmanpuoleisissa iskuissa. Turvavyön aiheuttamat vammat sijoittuvat 
pääasiassa vyön ja vatsan sekä lantion kosketuskohtiin. Kun turvavyö ei ole ollut käytössä, ohja-
uspyörävamma voi aiheuttaa maksan repeämisen. Suolisto kestää ulkoisia voimia paremmin 
kuin niitä paikallaan pitävä suolilieve. Turvavyön käyttäjillä, joilla vatsavamma oli vakavin 
vamma, oli usein myös muita vakavia vammoja; kahdella kolmesta oli samanaikaisesti rintake-
hän vamma (Arajärvi, 1989). Vähentäessään vakavia, usein kuolemaan johtavia pään ja rintake-
hän vammoja turvavyö on mahdollisesti lisännyt lievien vatsavammojen määrä (Harms et.al., 
1987). 

2.3.4  Kasvovammat 

Liikenneonnettomuudet ovat väkivallan ohella tavallisimmat syyt kasvon luiden murtumiin. 
Kasvovammat ovat harvoin hengenvaarallisia, mutta niihin voi liittyä muita vakavia vammoja 
kuten aivo- tai kaularangan vamma. Kasvovammaan liittyy potentiaalisesti ylähengitysteiden 
tukkeutumisuhka, jonka voivat aiheuttaa esimerkiksi runsas verenvuoto, kieli, oksennukset, me-
kaaninen este murtuman seurauksena (kuva 7) (Lindqvist, 1995).  
 

 
Kuva 7 Hengitysteiden tukkeutumisen kasvovammassa voi aiheuttaa esim. runsas verenvuoto, 

oksennukset, mekaaninen este murtuman seurauksena tai kielen aiheuttamana (Lindqvist, 
1995).  

 
Valtaosassa kuoleman aiheuttaneissa kasvovammoista on todettu veren joutuminen hengitystei-
hin. Yhdessä lievänkin aivo- ja rintakehävamman kanssa se muodostaa tavallisen kuolinmeka-
nismin. Kasvovamman saaneet uhrit kuolivat usein välittömästi tapahtumapaikalla (Lindqvist, 
1995). Jos turvavyötä (ja ilmatyynyä) ei ole käytössä, autonkuljettaja saa usein kasvojen luiden 
murtumia sekä hammasvammoja pään iskeytyessä esimerkiksi auton ohjauspyörään.  

2.3.5 Selkäranka 

Selkärangan alueista tavallisimmin vammautuu kaularanka. Pää ja kaularanka muodostavat yh-
tenäisen toiminnallisen yksikön, jonka vuoksi pään iskussa myös kaularankaan kohdistuu kuor-
mitus. Isku päähän tai voimakas hidastuvuus voi johtaa välittömään kuolemaan kallokaularan-
kanivelen sijoiltaan menon ja ydinjatkoksen katkeamisen seurauksena. Esimerkiksi jos turvavyö 
ei ole käytössä, kaularangan vamma voi seurata pään iskeytymisestä auton eturakenteisiin  (kuva 
8). Kaularankavamman yleisyys liikenneonnettomuuksissa johtuu peräänajo-onnettomuuksien ja 
niihin liittyvien whiplash-vammojen (niskan retkahdusvamma) yleisyydestä ja toisaalta kaula-
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rangan suojaamattomuudesta suurienergisiä päähän kohdistuvia voimia vastaan. Suurin osa rin-
tarankavammoista aiheutuu suorasta iskusta (Rokkanen et.al., 1988).  

Kuolemaan johtaneissa yhteentörmäyksissä, joissa auton kuljettaja tai matkustaja oli käyttä-
nyt turvavyötä, kaularankavamma oli tavallisempi (21 %) kuolinsyy kuin vyötä käyttämättömillä 
uhreilla (14 %) (Tolonen et.al., 1984). Sairaalapoistoilmoitusten mukaan selkärankavammat 
lisääntyivät 3,9 prosentista 8,7 prosenttiin vuosina 1970–1990 (Olkkonen, Forsten, 1995). Selkä-
rankavammojen määrä kasvoi erityisesti kuljettajilla ja yli 65-vuotiailla matkustajilla. Näiden 
vammojen vakavuutta lisäävät selkäydinvaurion yhteydessä esiintyvät kaksi- tai neliraajahalva-
us, joka usein aiheuttaa pysyvän invaliditeetin.  

 
Kuva 8 Kaularangan kompressio-taaksetaipumismekanismi. Kaularankaan kohdistuva kompres-

siovoima lisääntyy vielä passiivisesti kehon painon liikkuessa päätä kohti (Goldsmith, 
Ommaya, 1984). 

 

Ympäriajossa tyyppivammana on kaularangan murtumasijoiltaanmeno, johon usein liittyy neli-
raajahalvaus. Vamma syntyy kun pää iskee auton kattoon ja kaularanka kiertyy ja taipuu eteen- 
tai taaksepäin (Kuva 9) (Slätis, 1995). 

 
Kuva 9 Pään voimakas kompressio ja eteen taipuminen voi johtaa kaularangan murtumaan ja 

selkäydinvaurioon (McElhaney et.al., 2002). 

Liikenneonnettomuuksissa ilmaantuvat niskan retkahdusvammat ovat kymmenen viime vuoden 
aikana lisääntyneet samalla kun muut vammat ovat vähentyneet (Lingren, Miettinen, 2004). 
Vammaa kutsutaan englannin kielessä nimellä ”whiplash injury” pään ratsupiiskan kärjen liiket-
tä muistuttavan liikkeen mukaan (Slätis, 1995). Whiplash injuryn lisäksi on käytetty myös nimi-
tystä WAD (whiplash associated disorder) tai cervical spine disorder (CSD) (kuva 10). (Slätis, 
1995, Schmitt et.al., 2004)  
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Niskan retkahdusvamman merkittävyyttä lisää se, että osalle vammautuneista aiheutuu kroo-
nistuvat pitkäaikaishaitat, jonka vuoksi esimerkiksi Englannissa arvioitiin v. 1994 retkahdus-
vamman aiheuttaneen 18 prosenttia kaikista liikenneonnettomuuksien kustannuksista (Murray 
et.al., 1994). Suomen liikenteessä sattui vuonna 1991 lähes 19 000 peräänajoa, joissa vammautui 
1689 henkilöä (Huittinen, 1995). Noin neljännes peräänajokolareista johtaa niskan retkahdus-
vammaan, joista suurin osa on vaikeusasteeltaan lieviä. Valtaosa niskan retkahdusvammoista 
kärsivistä on naisia (65 %) (Miettinen, 2005). Peräänajo aiheuttaa tyypillisen hidastumisvam-
man, jos niskatuki ei tue päätä kunnolla: kaularanka venyy voimakkaaseen taakse taivutukseen 
ja sen jälkeen takaisin voimakkaaseen etutaivutukseen ja palaa normaaliasentoon. Liikkeeseen 
voi liittyä myös puristus- ja kiertoliikettä (Halldin et.al., 2001, Lingren, Miettinen, 2004).  

 

 
Kuva 10 Peräänajossa tapahtuvat pään ja kaularangan liikkeet: 1) taakse, 2) eteen ja 3) alas tur-

vavyön vaikutuksesta (Muser et.al., 2000). 

Useat kaularangan rakenteet voivat vahingoittua jo verrattain pienillä perätörmäysnopeuksilla. 
Seurauksena voi syntyä nivelsidevaurioita, kaularangan etuosaan pieniä murtumia ja takaosaan 
nivelvaurioita. Useimmiten vammat korjaantuvat viimeistään muutamassa viikossa, mutta on-
gelmallisissa tapauksissa oireet voivat kestää jopa vuosia (Carette, 1994). Jos oireet jatkuvat yli 
kuusi kuukautta tapaturman jälkeen, on kyseessä krooninen piiskaniskuvammasyndrooma (Pear-
ce, 1994) tai piiskaniskuvamman myöhäisoireyhtymä (Carette, 1994). Kroonisessa kivussa ki-
vun laajentuminen ja hermojärjestelmän muuttuneet reaktiot vaikuttavat esimerkiksi asentotun-
toon (Lidbeck, 2002, Koelback et.al., 1999, Johansson et.al., 1999, Hellström et.al., 2000). Ret-
kahdusvamma voi aiheuttaa laaja-alaisia häiriöitä, jotka liittyvät kivun aistimiseen, koordinaa-
tioon sekä kognitiivisiin ja vegetatiivisiin muutoksiin (Lingren, Miettinen, 2004). Piiskanisku-
vamman myöhäisoireyhtymä on lääketieteen kroonistunut kiistakysymys. Myöhäisoireyhtymä 
on kliinisesti vaikeahoitoinen tila. Potilaalle lakisääteisesti kuuluvista korvauksista päättäminen 
on usein pulmallista (Huittinen, 1995). 

2.3.6 Raajat 

Lantion ja alaraajan vammat ovat melko harvoin kuolemaan johtavia. VALT:n v. 1972–79 ai-
neistossa viidessä prosentissa kuolinsyynä oli alaraajan ja lantion vamma (Tolonen et.al., 1984). 
Niiden merkitystä lisää kuitenkin toimintahaittojen vakavuus ja pitkäaikaisuus. Kun hengenvaa-
rallisia vammoja on saatu lievennettyä ja vähennettyä, raajavammojen osuus näyttää olevan 
esimerkiksi auton kuljettajilla kasvussa (Olkkonen, Forsten, 1995). Reiden, säären, nilkan ja 
jalkaterän luiden murtumat ovat tavallisia. Lantion murtumat ovat sen sijaan melko harvinaisia 
(King, 2001).  

Alaraajan vammat syntyvät usein polven seudun iskeytyessä kojelautaan (kuva 11) (Slätis, 
1995). Tyyppivammoina ovat reisiluun sijoiltaan meno ja reisiluun murtuma. Nilkan ja jalkate-
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rän murtumat syntyvät jalan vääntymisestä polkimia ja lattiaa vasten (Slätis, 1995). Lantion ja 
reisiluun murtumat ovat tavallisia sivutörmäyksissä. (Slätis, 1995). 

Turvavyötä ja ilmatyynyä käytettäessä nilkan ja jalkaterän vammojen osuus kasvaa kaksin-
kertaiseksi verrattuna pään vammoihin (Crandall, 2001).  

 
Lonkkamaljakon murtuma Polvilumpion murtuma 
 

 
Reisimurtuma 
 

Kuva 11 Esimerkki polven iskeytymisen seurauksena syntyvistä murtumista: suora isku aiheuttaa 
polvilumpion murtuman ja epäsuora voima lisäksi reisiluun varren tai lonkkamaljakon 
murtuman (Crandall, 2001). 

 

Yläraajavammat eivät yleensä ole hengenvaarallisia ja senkin vuoksi niihin on kiinnitetty vä-
hän huomiota. Tyypillisiä vammoja ovat olka- ja kyynärvarren murtumat. Niihin voi liittyä pit-
käaikaisia toimintahaittoja, joka lisää niiden kansantaloudellista merkitystä. Ilmatyynyjen lisään-
tynyt käyttö on tuonut käsivammat ja niiden ehkäisyn kiinnostuksen kohteeksi. Ilmatyynyn käy-
tön on raportoitu lisänneen AIS2<-käsivammojen osuuden 1,1 prosentista 4,4 prosenttiin (Kuppa 
et.al., 1997). Toisaalta Segui-Gomez ja Baker (2002) saivat päinvastaisen tuloksen, kun verrat-
tiin vuosimallien 1993–97 ja 1998–2001 autojen etutörmäyksissä loukkaantuneiden vammoja: 
käsivammat olivat vähentyneet uudemmissa autoissa. Edellä mainituissa tutkimuksissa havaittiin 
muiden muassa seuraavia syitä käsivammoihin: 
 Suora kontakti ilmatyynyyn 
 Iskeytyminen auton sisäosiin 
 Iskeytyminen auton sisäosiin ilmatyynyn aiheuttamana 
 Käden iskeytyminen toiseen matkustajaan  

Lisäksi on havaittu, että hartian yli kulkeva turvavyön hihna voi aiheuttaa solisluun murtuman 
(Schmitt et.al., 2004). 

2.3.7 Monivammat  

Liikenneuhreille on luonteenomaista monivammaisuus, vaikeat kudosvauriot ja suuri kuolevuus. 
Hengissä selviytymisaika (agonaaliaika, aika onnettomuudesta kuolemaan) lyhenee uhrin vam-
ma-alueiden lukumäärän kasvaessa. Samanaikainen aivo- ja rintakehävamma tai aivo- ja vatsa-
vamma lyhentävät selviytymisaikaa. Kuolleena sairaalaan tuoduilla on ollut vähemmän aivo-
vammoja kuin uhreilla jotka kuolivat sairaalassa 24 tunnin kuluessa. Vakaviin monivammoihin 
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liittyy yleensä suuri verenhukka, johon liittyvä vaikea traumaattinen shokki voi johtaa optimaali-
sestikin hoidettuna kuolemaan (Slätis, 1980).  

Monielinvaurio (multiple organ dysfunction syndrome) korostaa keskeisten elintoimintojen 
dynaamista häiriintymistä. Se on tavallinen monivammaan liittyvän pitkittyneen verenhukan ja 
vaikean verenkierron ja hengityksen vajauksen sekä yleistyneen mikrobitulehduksen seuraus. 
Monielinvaurio kuvaa tilaa, jossa useat elintoiminnot ovat häiriintyneet siten, ettei elimistön 
toimintojen tasapaino ole mahdollista ilman hoitotoimenpiteitä (Takala, 1995).  

Kuolema voi aiheutua myös vaikeasta elimistön kudosten murskautumisesta (aivojen, rinta-
kehän, vatsan ja lantion murskavammat, joissa vakavuusaste=AIS6, kuolettava vamma, jossa ei 
teoreettistakaan selviytymismahdollisuutta). 

2.3.8 Muut vammat 

Vammojen komplikaatiot 

Vakavien (AIS3) ja vaikeiden (AIS4) primäärivammojen seurauksena voi kehittyä henkeä uh-
kaava tai kuolemaan johtava komplikaatio. Primäärikomplikaatioista ovat tavallisimpia rasva-
tulppa, joka voi ilmaantua alaraajamurtumapotilaalle 2–4 vrk:n kuluttua onnettomuudesta. 
Vammapotilasta uhkaavat keuhkolohkon kokoon painuminen, keuhkokuume ja hengityksen 
vajaatoiminta sekä muut tulehdukset. Hitaimmin ilmaantuu veritulppa keskimäärin noin 17 vrk:n 
kuluttua tapaturmasta. Tapaturmakuolleisuus on kolmijakoinen (kuva 12). Kuolettavan (AIS6) 
vamman saaneet uhrit menehtyvät tapahtumapaikalle esimerkiksi aortan poikkileikkautumisen, 
kallokaularankanivelen sijoiltaan menon ja ydinjatkoksen katkeamisen seurauksena. Alkuvai-
heessa 1–2 tunnin aikana uhrit menehtyvät verenvuotoon tai aivovammaan. Myöhäisvaiheessa 
kuoleman aiheuttavat pääasiassa komplikaatiot mm. infektiot ja monielinvauriot (Kivioja, 1995).  

 
 

  
Kuva 12. Tapaturmakuolemien kolmijakoinen ajoittuminen (Kivioja, 1995). 
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Veren yleistynyt hyytymishäiriö esiintyy monivammapotilailla suuren verenhukan ja runsaiden 
verensiirtojen yhteydessä. Komplikaatioita esiintyy monivammaisilla keskimäärin kaksi potilas-
ta kohti. Sairaalassa tehohoidon tavoitteena onkin komplikaatioiden ehkäisy, varhainen toteami-
nen ja hoito (Kivioja, 1995).  

Kylmävammat (alilämpöisyys ja paleltumavammat) voivat kylmässä säässä muiden vam-
mojen myötävaikuttamana esimerkiksi talviajan yksittäisonnettomuuksissa johtaa kuolemaan 
harvaan asutuilla alueilla. Usein samalla henkilöllä on sekä alilämpö ja paleltuminen samanai-
kaisesti. 

Hukkuminen. Tieltä ulosajo esimerkiksi sillalta voi johtaa auton vajoamiseen veteen, joka 
aiheuttaa vakavimmillaan kaikkien auton matkustajien hukkumiseen.  

Palovammat. Auton syttyminen ja nopeasti leviävä palo kolarin yhteydessä voi johtaa kaik-
kien matkustajien menehtymiseen. Auton sisällä uhkaa myös häkämyrkytys. Ensisijaista on uh-
rin nopea siirtäminen turvaan palavasta kohteesta raittiiseen ilmaan. Laajan palovamman yhtey-
dessä nestehoito on aloitettava tunnin kuluessa onnettomuudesta (Härmä, 1995). 

 

2.4 Ihmisen kestokyvyn rajat 

2.4.1 Yleistä 

Täsmällinen tieto ihmisen kestokyvystä ulkoisille voimille on puutteellista siksi, että eettiset 
normit estävät ihmistä vahingoittavat tutkimukset. Raja-arvot ja kriteerit ovat kompromisseja ja 
niiden valinta on perustunut joihinkin ruumiilla tai ruumiiden osilla tehtyihin kokeisiin sekä 
parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan. Ihmisen yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat 
suuresti kestokyvyn rajoihin.  

2.4.2 Ihmisen kestokykyä kuvaavat kriteerit 

Hengenvaaran kannalta keskeiset kriteerit ovat pään vammautumisen riskiä kuvaava HIC (Head 
Injury Criterion), niskan vammautumista kuvaava NIC (Neck Injury Criterion) ja rintakehän 
vammautumisriskiä kuvaava VC (Viscous Criterion). Kehon eri alueiden vammautumisriskin 
kuvaamiseksi on kehitetty myös useita muita kriteerejä. HIC-arvo saadaan mittaamalla tes-
tinuken kiihtyvyyttä nuken päähän sijoitetuilla antureilla. Mitä suurempia kiihtyvyyksiä mita-
taan, sitä lyhyempi vaikutusaika niille sallitaan. HIC-kriteerien puute on se, että se perustuu vain 
kiihtyvyyksien mittaamiseen. Ne eivät siten kuvaa vammoja, jotka aiheutuvat puristusvoimista. 
NIC:ssa mitataan testinuken niskarakenteeseen kohdistuvia voimia. Voimille on asetettu suu-
rimpien sallittujen voimien lisäksi rajat voimien vaikutusajalle – mitä suurempi voima, sitä ly-
hyemmän ajan sen sallitaan vaikuttavan. Rintakehän kriteerissä mitataan testinuken rintakehän 
painumista ja samalla painumisen nopeutta. Molemmille arvoille on asetettu ylärajat. (Schmitt 
et.al., 2004, EURONCAP, 2006) 

HIC perustuu Wayne State -yliopistossa kehitettyyn WSTC-käyrään (kuva 13). HIC kuvaa 
sitä kiihtyvyyttä, joka vastaa WSTC-käyrän arvoa eli ihmisen aivojen kestokyvyn raja-arvoa. 
HIC kuvaa vain suoraviivaista kiihtyvyyttä, kiertymisen aiheuttamaa kiihtyvyyttä ei oteta huo-
mioon. HIC lasketaan yleensä aikavälille 0–36 ms. HIC:in keskeisin raja-arvo on HIC36=1000, 
joka tarkoittaa, että vakavan päävamman todennäköisyys on noin 20 prosenttia. Myös 3 ms kri-
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teeri perustuu WSTC-käyrään. Se on suurin kiihtyvyys, joka saavutetaan 3 ms aikana. (Schmitt 
et.al., 2004) 

Rintakehä voi kestää 45 g:n hidastuvuusvoiman silloin, kun on käytetty maksimaalista turva-
vyökiinnitystä (Stapp 1951, 1970). Edestä suuntautuvaa huippukiihtyvyyttä 30 g (1000 g/s) eivät 
rintakehän kudokset kestäneet Mertz ja Kroellin tutkimuksessa (1970). Rintakehän 92 mm 
kompressio aiheutti AIS4-, 76 mm kompressio AIS3- ja 69 mm kompressio AIS2-vamman 
(Neathery, 1975). 

Kudosvauriorajoja kuvaavat laskennalliset käyrät sekä vammojen yhtenäinen vakavuusaste-
luokitus auttavat kehittämään vammojen ehkäisyä ja hoitoa. Suuret hidastuvuusvoimat (käyrän 
yläpuolella) aiheuttavat vakavia, pysyviä kudosvaurioita. Käyrän alapuolella olevat hidastu-
vuusvoimat voivat aiheuttaa lieviä, palautuvia kudosvaurioita. Suurempia hidastuvuusvoimia 
voidaan kestää lyhyempiä aikoja. Yhteentörmäyksessä hidastuvuusvoiman suuruutta ihmisen 
kudoksiin voidaan vähentää pidentämällä iskuenergian vapautumisaikaa esimerkiksi auton ra-
kenteiden hallitulla kokoonpainumisella. 

 

 
Kuva 13  WSTC –käyrä (Wayne State Tolerance Curve) (Schmitt et.al., 2004) 

Yhteentörmäys- ja hidastuvuuskokeet ovat osoittaneet, että etutörmäyksessä ajoneuvon vaurioi-
tuminen tapahtuu 0.1–0.2 sekunnissa ja että ajoneuvoon ja matkustajiin kohdistuu törmäystilan-
teessa hidastuvuus, jonka suuruus on 20–200 g (Slätis, 1995). Hidastuvuusonnettomuuksissa 
vapautuva liike-energia on suorassa suhteessa massaan ja nopeuden muutokseen. Esim. 10 g:n 
hidastumisessa 70 kg:n painoiseen ihmiseen vaikuttaa n. 700 kg:n voima (Slätis, 1995). 

Ajoneuvojen törmäystesteissä autoihin asennetaan ihmisen kaltaiset testinuket. Nukkeihin on 
sijoitettu useita antureita, joiden tiedon perusteella arvioidaan törmäyksen mahdollisesti oikeille 
ihmisille aiheuttamia riskejä. Henkilöautojen EuroNCAP-testissä keskeisimmät mitattavat kriit-
tiset raja-arvot etutörmäyksessä nopeudella 64 km/h ovat: 

a) Kuljettajan pää, ohjauspyörässä turvatyyny: 
 ylempi vaatimusraja, HIC36 = 650 (AIS3; todennäköisyys ≥ 5 prosenttia), 3 ms kiihtyvyys = 

72 g 
 alempi vaatimusraja, HIC36 = 1000 (AIS3; todennäköisyys ≥ 20 prosenttia), 3 ms kiihtyvyys 

= 88 g 
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b) Kuljettajan rintakehä: 
 ylempi vaatimusraja, puristuminen 22 mm (AIS3; todennäköisyys ≥ 5 prosenttia), viscous 

criterion 0,5 m/s (AIS4; todennäköisyys ≥ 5 prosenttia) 
 alempi vaatimusraja, puristuminen 50 mm (AIS3; todennäköisyys ≥ 50 prosenttia), viscous 

criterion 0,5 m/s (AIS4; todennäköisyys ≥ 25 prosenttia) 

Amerikkalaisiin törmäyskoevaatimuksiin liittyen NHTSA (National Highway Traffic Safety 
Administration) on esittänyt HIC:in ja AIS:in yhteyttä kuvaavan ns. laajennetun Prasad/Mertz-
käyrän (kuva 14).  
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Kuva 14 HIC-päävammakriteerin ja pään loukkaantumisen vakavuutta kuvaavan AIS-luokan vas-

taavuus. (NHTSA, 1997) 

Kuvan 14 datasta voidaan laskea myös esim. käyrät AIS = 0, AIS ≥ 3, AIS ≥ 4 ja AIS ≥ 5. Nämä 
on esitetty kuvassa 15. 
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Kuva 15 HIC-päävammakriteerin ja loukkaantumisen vakavuus: AIS vähintään 3, 4 tai 5. Lähde-

datana on käytetty laajennettuja Prasad/Mertz-käyriä (NHTSA, 1997) 
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2.4.3 Ihmisen kestokyky todellisissa törmäyksissä 

Suojaamaton ihminen – putoaminen tai auton törmäys 

”Ei se suuri nopeus vaan se äkkipysäys” 

Periaatteessa liikenne- ja putoamisonnettomuuksissa on kyse samasta asiasta. Tietyllä nopeudel-
la liikkuva ihminen pysäytetään äkisti. Tarkastelemalla putoamisonnettomuuksia saadaan ihmi-
sen kestokyvylle minimiarvo. Putoamisissa suojaamaton ihminen iskeytyy kiinteään kohteeseen 
nopeudella, jonka suuruus riippuu putoamiskorkeudesta. Aivoihin vaikuttavan voiman a suuruus 
on laskettavissa kaavasta a = (v²-v0

2)/2sg, jossa v on alkunopeus, v0 loppunopeus, s pysähtymis-
matka ja g vakio (9,81 m/s2). Aivovamman riski alkaa olla merkittävä, jos voiman suuruus ylit-
tää 30 g:tä. Suorilta jaloilta kaatumisessa kovalle alustalle päähän kohdistuu noin 110 g:n voima 
(Tenovuo, 2006). 

Hämeen työsuojelupiiri ylläpitää sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelun piirihallinnon 
tarkastajien laatimista tapaturma- ja ammattitautiselostuksista koottua tapaturmaselostusrekiste-
riä. Selostukset on laadittu vaikealaatuiseen vammaan tai kuolemaan johtaneista tapaturmista ja 
ammattitaudeista. Näiden selostusten ohella siihen on liitetty myös Tapaturmavakuutuslaitosten 
Liiton toimesta tehdyt ns. TOT-raportit. Rekisteristä haettiin tiedot tapaturmaselostuksista, joissa 
esiintyivät sanat ”putoaminen” ja ”metrin”. Näin saatiin tiedot noin 190 putoamisonnettomuu-
desta (joulukuu 2005) (kuva 16). Pieni osa tapaturmista on taakan putoamisen aiheuttamia, mut-
ta ”puhtaita” putoamisonnettomuuksia jäi vielä lähes 150 kpl.  

Putoamiskorkeus poimittiin suoraviivaisesti esimerkiksi työtason korkeudesta. Tässä ei huo-
mioitu, oliko putoaja työskennellyt työtasolla esimerkiksi seisten tai polvillaan. Katolta putoami-
sissa putoamiskorkeudeksi otettiin räystäslinjan korkeus ja esimerkiksi katon lappeella liukumi-
sen antamaa alkuvauhtia ei otettu huomioon. Rekisteriin on kirjattu vain tutkitut tapaukset ja 
rekisterissä on vain joitakin tapauksia, joissa putoaja ei ole loukkaantunut Tämän aineiston pe-
rusteella vielä noin kymmenen metrin putoamisesta selvisi hengissä lähes 80 prosenttia onnet-
tomuuksien uhreista – osa toki loukkaantui vakavasti. Putoamisonnettomuuksissa kuoleman riski 
näyttäisi lähes vakiolta, kun putoamiskorkeus ylittää 2,5 m. Tähän vaikuttaa se, että aineistosta 
puuttuvat lievään vammautumiseen johtaneet onnettomuudet. Aineiston putoamiset ovat hallit-
semattomia tapahtumia, jolloin vammoihin vaikuttaa putoamiskorkeutta enemmän se, missä 
asennossa alastulo tapahtuu. Lisäksi matalammalta pudottaessa pudotaan yleensä rakennuksen 
sisätiloissa ja alastulopaikka on silloin hiukan kovempi kuin ulkotiloissa tapahtuvissa putoami-
sissa. Kun putoamiskorkeus ylittää 10 metriä, vain noin 20 prosenttia pudonneista selvisi hengis-
sä (kuva 17).  
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Kuva 16 Työtapaturmissa eri korkeuksista pudonneiden määrät (Työsuojeluhallinto, 2006).  
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Kuva 17 Kuolleiden osuus työtapaturmissa eri korkeuksilta pudonneista (Työsuojeluhallinto, 

2006). 
 

Jalankulkijalle on lähes sama, iskeytyykö hän maahan 50 km/h vai iskeytyykö häneen ajoneuvo 
nopeudella 50 km/h. Esimerkin 50 km/h on nopeus, joka saavutetaan 10 metrin vapaan putouk-
sen aikana. Pasanen on arvioinut, että noin 45 prosenttia henkilöauton kanssa törmänneistä ja-
lankulkijoista on selvinnyt hengissä 50 km/h nopeudella tapahtuneissa törmäyksissä (Pasanen, 
1991). Ero tuloksissa ei välttämättä ole suuri, koska aineisto tällaisissa vertailuissa jää lähes 
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poikkeuksetta hyvin pieneksi. Auton yliajamaksi jääneeseen kohdistuu isku kahteen kertaan. 
Aluksi uhri iskeytyy päin autoa ja usein tämän jälkeen vielä katuun, mikä lisää vammautumisen 
todennäköisyyttä ja vakavuutta. 
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Kuva 18 Jalankulkijan kuolemanriskin riippuvuus ajoneuvon törmäysnopeudesta. Mitä suurempi 

on törmäävän ajoneuvon nopeus, sitä pienempi mahdollisuus jalankulkijalla on jäädä 
eloon (Pasanen, 1991). 

Pasasen tutkimuksen mukaan ihminen kestää äkillisen nopeuden muutoksen aiheuttamia kuor-
mia varsin hyvin tiettyyn pisteeseen asti, mutta kun kriittinen nopeuden muutos ylitetään, kuol-
leisuusluvut kasvavat jyrkästi. Kriittinen piste on noin 40 km/h kohdalla.  

Ihminen ajoneuvossa 

Ajoneuvon törmäyksessä matkustajan iskeytymistä ajoneuvon sisäosiin voi verrata putoamiseen. 
Ennen törmäystä autolla ja matkustajalla on sama nopeus. Törmäyksessä matkustaja pyrkii jat-
kamaan matkaansa alkuperäisellä nopeudella ja alkuperäiseen suuntaan. Ajoneuvon nopeuden 
hidastuessa ajoneuvon ja matkustajan välille syntyy nopeusero. Nopeusero syntyy hyvin lyhyel-
lä, alle metrin matkalla, koska matkustajat istuvat suhteellisen lähellä auton sisäosia. Ajoneuvon 
kiihtyvyydet (= hidastuvuudet) ovat törmäyksessä suuria, tyypillisesti useita kymmeniä kertoja 
suurempia kuin maan vetovoiman aiheuttama kiihtyvyys g. Nopeuseroa kasvattavat vielä mah-
dollisesti matkustajaa kohti painuvat ajoneuvon korin osat. Käytännössä yksittäisonnettomuuk-
sissa matkustajan iskeytymisnopeus on korkeintaan ajonopeuden suuruinen ja yleensä huomat-
tavasti pienempi. Kohtaamisonnettomuuksissa iskeytymisnopeus riippuu ajonopeuksien lisäksi 
ajoneuvojen massasuhteesta ja pahimmillaan matkustajan iskeytymisnopeus voi olla yhtä suuri 
kuin ajoneuvojen nopeuksien summa. 

Turvavyötä käyttävä matkustaja iskeytyy aluksi vasten turvavöitä. Nopeusero aiheutuu tur-
vavyön löysyydestä esimerkiksi paksujen vaatteiden takia tai vain siitä, että turvavyöt vaativat 
lukkiutuakseen hiukan uloskelautumista. Iskeytymisnopeus jää kuitenkin suhteellisen pieneksi 
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verrattuna matkustajaan, joka ei käytä turvavöitä. Törmäyksen jatkuessa turvavyötä käyttävällä 
hidastuvuus on likimain yhtä suuri kuin auton hidastuvuus törmäyksessä ja tätä hidastuvuutta 
ihminen kestää varsin hyvin. Turvavyöt estävät matkustajaa myös iskeytymästä matkustamon 
koviin ja teräviin sisäosiin. Turvatyynyt täydentävät matkustajan suojaa estämällä pään iskeyty-
misen ohjauspyörään tai kojelautaan. (Kallberg, Rathmayer, 1996) 

NCAP-törmäystesteihin osallistuvista uusista autoista huomattava osa täyttää tiukimmat kri-
teerit menestyksekkäästi (4–5 tähteä), jolloin kuljettajan ja matkustajan riski vammautua vaka-
vasti on vähäinen (GAO, 2005). Osa autoista saa kuitenkin huonompia tuloksia ja osaa ei testata 
lainkaan. Testien perusteella siis turvavyötä käyttävä matkustaja voi selviytyä etuturvatyynyllä 
varustetussa autossa 64 km/h etutörmäyksestä ilman vakavia vammoja. Näin ei ole kuitenkaan 
laita kaikkien uusien autojen – eikä varsinkaan vanhempien autojen osalta (www.autoliitto.fi, 
2006). Nopeudenmuutos ∆v = 64 km/h vastannee lähinnä keskimääräistä törmäystä 80 km/h 
teillä.  

Liikenneonnettomuuksissa tapahtuneissa törmäyksissä ei ole käytettävissä instrumentoidun 
törmäyskoenuken mittausdataa. Ihmiset ovat myös fyysisesti hyvin erilaisia standardoituihin 
testinukkeihin verrattuna. Ikä, paino, pituus ja terveydentila vaikuttavat merkittävästi ihmisen 
kestokykyyn törmäyksissä. Ihmisen kokemat rasitukset todellisissa onnettomuuksissa joudutaan 
arvioimaan ajoneuvon liiketilan muutoksen (∆v) ja ajoneuvon vaurioiden perusteella. Muun 
muassa Evans (1996) on arvioinut nopeuden muutoksen yhteyttä turvavyötä käyttävien ja käyt-
tämättömien matkustajien todennäköisyyteen vammautua vakavasti (kuva 19). Nopeudenmuu-
tokset on arvioitu autojen vaurioiden perusteella esimerkkikuvaluetteloa avuksi käyttäen. 

Evansin tutkimus perustuu amerikkalaiseen NASS:in (National Accident Sampling System) 
dataan vuosilta 1982–91. Lähtöaineisto sisältää noin 22 000 tapausta, jotka on painotettu tilastol-
lisen hävikin korjaamiseksi. Evansin tutkimuksen mukaan kuoleman todennäköisyys alkaa kas-
vaa, kun nopeudenmuutos on noin 40 km/h. Sen jälkeen todennäköisyys kasvaa turvavyötä käyt-
tämättömillä nopeammin kuin turvavyötä käyttävillä. 

Vakavan loukkaantumisen riski alkaa kasvaa, kun nopeuden muutos törmäyksessä ylittää 30 
km/h (kuva 20). Turvavyön hyöty tulee parhaiten esiin, kun ∆v on noin 70 km/h. Kun nopeu-
denmuutos ylittää 100 km/h, on lähes mahdotonta välttää loukkaantumista – oli turvavyö käy-
tössä tai ei. 
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Kuva 19 Törmäyksen aikaisen nopeuden muutoksen vaikutus kuoleman todennäköisyyteen onnetto-

muuksissa, joissa on tullut vähintäänkin omaisuusvahinkoja (ajoneuvo jouduttu hinaamaan 
pois). Pistejoukkoihin on sovitettu toisen asteen polynomikäyrät. (Evans, 1996) 
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Kuva 20 Törmäyksen aikaisen nopeuden muutoksen vaikutus loukkaantumisen todennäköisyyteen 

onnettomuuksissa, joissa on tullut vähintäänkin omaisuusvahinkoja (ajoneuvo jouduttu hi-
naamaan pois). Pistejoukkoihin on sovitettu toisen asteen polynomikäyrät. (Evans, 1996) 
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Amerikkalainen Riccin tekemä NCSS-tutkimus (The National Crash Severity Study) vuodelta 
1980 sisältää tiedot yli 11 000 onnettomuudesta vuosilta 1977–1979. Tietokantaan on sisällytetty 
ajoneuvon muodonmuutokseen, kokoon, painoon ja korin jäykkyyteen perustuva laskennallinen 
arvio nopeuden muutoksesta törmäyshetkellä (∆v). Kuvasta 21 on nähtävissä, että kuoleman 
todennäköisyys etutörmäyksissä alkaa kasvaa merkittävästi, kun ∆v ylittää 60 km/h. Tulos on 
hyvin yhtenevä Evansin tulosten kanssa. 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

0 20 40 60 80 100

delta-v (km/h)

AIS 2+ AIS 3+ kuolleet

 
Kuva 21 Loukkaantumisen ja kuoleman todennäköisyys henkilöautojen etutörmäyksissä amerikka-

laisen vuosien 1977–79 onnettomuusaineiston mukaan (n = 31431). Aineistossa ei ole eri-
telty turvavyön käyttöä. (Ricci, 1980) 

Sivutörmäyksissä ajoneuvon korirakenteet eivät suojaa matkustajaa yhtä hyvin kuin keula- ja 
perätörmäyksissä. Sivutörmäyksissä on tyypillistä, että kuljettaja tai matkustaja iskeytyy sisään 
työntyviä korinosia tai esineitä vasten. Esimerkiksi täydellisessä keulatörmäyksessä, jossa ajo-
neuvo törmää samanlaiseen paikallaan olevaan ajoneuvoon, on nopeuden muutos molemmissa 
ajoneuvoissa sama eli noin puolet liikkuvan auton nopeudesta. Jos paikallaan oleva ajoneuvo on 
sivuttain, on nopeuden muutos ajoneuvoissa sama kuin edellisessä esimerkissä, mutta todelli-
suudessa sivutörmäyksessä olevan ajoneuvon matkustaja lyö itsensä sisään työntyvään autoon, 
jonka nopeus on lähes sama kuin törmäävän ajoneuvon ajonopeus. 

Australialaisessa tutkimuksessa kirjattiin matkustajien vammautumisen kohdentuminen vuo-
sien 1997–1999 kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvojen onnettomuuksissa. Tulokset on 
esitetty taulukossa 4 (Fildes et.al., 2003). AIS6 vammoja oli 16,7 prosenttia. Puolet (53,6 pro-
senttia) uhreista kuoli välittömästi. Ensiavun ja hoitotoimenpiteiden kehittämisellä voidaan siten 
vaikuttaa noin kolmannekseen uhreista (taulukko 5). 
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Taulukko 4 Kuoleman aiheuttaneiden vammojen jakautuminen kehonosien ja AIS-luokituksen mukaan 
australialaisissa vuosien 1997–1999 moottoriliikenneonnettomuuksissa (Fildes et.al., 
2003). 

AIS vakavuus 
Ei tiedossa AIS 1 AIS 2 AIS 3 AIS 4 AIS 5 AIS 6 

Yhteensä Vammautu-
miskohta 

Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % 

Ei tiedossa 289 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 10,4 
Pää 3 0,1 25 0,9 33 1,2 304 11,0 389 14,1 270 9,8 226 8,2 1250 45,2 
Kasvot 0 0 24 0,9 14 0,5 4 0,1 0 0 0 0 0 0 42 1,5 
Niska 0 0 1 0,0 8 0,3 2 0,1 3 0,1 2 0,1 3 0,1 19 0,7 
Rintakehä 0 0 12 0,4 44 1,6 116 4,2 331 12,0 204 7,4 130 4,7 837 30,2 
Vatsa / lantio 0 0 2 0,1 31 1,1 10 0,4 23 0,8 11 0,4 2 0,1 79 2,9 
Selkäranka 0 0 0 0 23 0,8 5 0,2 2 0,1 28 1,0 30 1,1 88 3,2 
Yläraajat 0 0 3 0,1 15 0,5 7 0,3 0 0 0 0 0 0 25 0,9 
Alaraajat 0 0 2 0,1 6 0,2 35 1,3 2 0,1 1 0,0 0 0 46 1,7 
Sisäelimet 0 0 10 0,4 0 0 1 0,0 1 0,0 10 0,4 70 2,5 92 3,3 

Yhteensä 292 10,5 79 2,9 174 6,3 484 17,5 751 27,1 526 19,0 461 16,7 2767 100 

 
Taulukko 5 Aika onnettomuudesta henkilön kuolemaan australialaisissa vuosien 1997–1999 moottori-

liikenneonnettomuuksissa (Fildes et.al., 2003). 

Aika onnettomuudesta kuolemaan Lukumäärä % Kertymä-% 
Ei tiedossa 40 1,4 1,4 
Välittömästi 1483 53,6 55,0 
Ei silminnäkijöitä 129 4,7 59,7 
Ennen ensiapua 308 11,1 70,8 
Ensiavun aikana 136 4,9 75,7 
Matkalla sairaalaan 45 1,6 77,4 
Sairaalassa 625 22,6 100 
Kotiutuksen jälkeen 1 0,0 100 
Yhteensä 2767 100  

 
Ajoneuvon kuljettajan ja matkustajan yksilölliset ominaisuudet (mm. ikä, sukupuoli, pituus, 
paino, terveydentila, lääkitys, sijainti ajoneuvossa ja turvalaitteiden käyttö) vaikuttavat paitsi 
onnettomuuteen joutumiseen, myös syntyvien vammojen vakavuuteen ja niistä toipumiseen. Ikä 
vaikuttaa merkittävästi onnettomuuden seurausten vakavuuteen (Evans 2006). Kudoshaurauden 
ja luukadon vuoksi ikääntyneet saavat helpommin luun murtumia ja lievemmätkin vammat joh-
tavat helpommin vakaviin komplikaatioihin kuin nuoremmilla. Miehet ovat naisia useammin 
osallisena liikenneonnettomuuksissa, mutta naiset ovat alttiimpia vakavammille seurauksille 
samassa törmäysnopeudessa kuin miehet (Evans 2006). Tämä sukupuoliero näkyy mm. niskan 
retkahdusvammoissa (Baker et.al., 1984). Kehon painon ja BMI:n (body mass index = painoin-
deksi) on havaittu korreloivan liikennekuoleman riskiin, joka voi liittyä ylipainoon liittyviin 
muihin terveysongelmiin (Mock et.al., 2000). Samoin korkeampi paino ja BMI näyttää korreloi-
van vakavampiin vammoihin, erityisesti rintakehän vammoihin (Boulanger et.al., 1992). 
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Kuva 22 Eri ikäisten ihmisten todennäköisyys loukkaantua vakavasti henkilöautojen törmäyksissä 

delta-v:n funktiona (mph). (Mackay, 1988). 
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3 Tutkimusaineisto ja mene-
telmät 

3.1 Tutkimusaineisto 
Tutkimusaineiston rajauksen tavoitteena on ollut sisällyttää mukaan tavallisille tienkäyttäjille 
tapahtuneet kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Tarkoituksena on ollut hakea ne kuolemanta-
paukset, joihin liikenneturvallisuusvision mukaisesti liikennejärjestelmää kehittämällä pitäisi 
voida vaikuttaa. Aineiston rajauksesta keskusteltiin tutkimuksen aikana ja lopullinen rajaus on 
tehty tutkimusryhmän ja tutkimuksen ohjausryhmän yhteisymmärryksessä. 

Kuljettajan tai matkustajan käyttäytymisen mukaan on tehty kolme rajausta, joiden tarkoituk-
sena on erotella tavalliset tienkäyttäjät inhimillisine virheineen niistä, jotka osoittavat piittaamat-
tomuutta liikenneturvallisuudesta. 
 Ajonopeus 

Aineistossa ovat mukana vain onnettomuudet, joissa osalliset ovat ajaneet nopeusrajoitusten 
mukaan, tai nopeusrajoitusten tai ajoneuvokohtaisten nopeusrajoituksien ylitykset ovat olleet 
alle 20 km/h. Osalliset, silminnäkijät tai tutkijalautakunnat arvioivat henkilö- ja pakettiauto-
jen nopeudet 5 tai 10 km/h tarkkuudella, joten todelliset nopeudet rajoittunevat nopeusrajoi-
tusten tai rikesakkorajan puitteisiin. 

 Turvalaitteet 
Henkilö- ja pakettiautossa kuolleiden osalta on edellytetty, että turvavyö on ollut käytössä. 
Lasten osalta ei ole tehty yksityiskohtaista tarkastelua asianmukaisen turvalaitteen käytön 
suhteen – on vain edellytetty, että turvalaite on ollut käytössä 

 Päihteet 
Kuljettajien veren alkoholipitoisuuden on edellytetty olevan alle nykyisen lainsäädännön 
mukaisen alkoholin promillerajan 0,5. Lisäksi, jos kuljettajan on raportoitu olleen huumaavan 
aineen vaikutuksen alainen, niin kyseinen onnettomuus on poistettu aineistosta. 

Edellä mainittujen rajausten lisäksi oli tarve poistaa aineistosta tiettyjä onnettomuuksia sekä 
tutkimuksen tavoitteiden että työmäärän kohtuullisena pitämisen takia. Näistä syistä tehtiin seu-
raavat rajaukset: 
 vain yksiajorataiset päätiet – moottoritiet ovat jo nyt melko turvallisia ja niillä tapahtuvien 

onnettomuuksien ominaisuudet ovat hyvin erilaisia kuin yksiajorataisilla pääteillä 
 ei kaksipyöräisten ajoneuvojen onnettomuuksia 
 ei kevyen liikenteen tai moottorikelkkaonnettomuuksia 
 ei eläinonnettomuuksia 
 ei itsemurhiksi tulkittuja liikennekuolemia tai sairaskohtauksien takia tapahtuneita kuolemia 
 ei kuljettajia, jotka ikänsä puolesta eivät olisi saaneet vielä kuljettaa ko. ajoneuvoa (ei siis 

myöskään ajokorttia). 
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Kuva 23 Tutkimusaineiston rajauksen kriteerit 
 

Aineistona käytettiin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkintakansioita kuolemaan 
johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista vuosilta 1996–2003. Alun perin aineisto koski 
myös vuosia 1994 ja 1995. Tutkimuksen edetessä huomattiin, että vammautumista kuvaava 
ICD-luokitus oli muuttunut merkittävästi vuosien 1995 ja 1996 välillä. Tästä syystä päätettiin 
vuodet 1994 ja 1995 jättää pois lopullisesta aineistosta. 

Aineisto on valmiiksi sähköisessä muodossa, johon on koodattu tietoja tutkintakansioista. 
Vuoden 2002 alussa tehtiin edellisen kerran muutoksia tutkijalautakuntien tutkintamenetelmään, 
jolloin kerättävän tiedon määrä lisääntyi ja osa tutkinnassa kerättävistä tiedoista muuttui vastaa-
maan tämän päivän tilannetta. Tällöin myös sähköiseen dataan tallennetun tiedon määrä lisään-
tyi. Osa sähköisen aineiston tiedoista on tästä syystä olemassa vain vuoden 2002 ja sitä uudem-
mista raporteista. 

Karsinnan jälkeen jäi jäljelle tutkittavaksi 422 onnettomuutta, joissa oli osallisina yhteensä 
1417 henkilöä, joista 524 kuoli kolarin seurauksena (taulukko 6). 

Tutkimuksen rajauksen mukaisten kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä vaihtelee 
vuosittain 51 ja 65 välillä. Vuosittain tapahtuneet onnettomuudet eivät ole kuitenkaan erityisesti 
lisääntyneet tai vähentyneet tutkimuksen kahdeksan vuoden aikajaksossa. Myöskään onnetto-
muuksissa kuolleiden määrässä ei ole varsinaisesti havaittavissa nousua tai laskua. 

 

YKSIAJORATAISET VALTA- JA KANTATIET: 
kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet 

taajamien ulkopuolella vuosina 1996–2003 
 

PÄIHTEET: 
alkoholi < 0,5 ‰, 

ei huumaavia aineita 

NOPEUS: 
rajoituksen mukainen tai 

ylinopeutta < 20 km/h 

TURVALAITTEET: 
turvavyö tms. käytössä, jos laki 

näin edellyttää 

EI mopo-, moottoripyörä- tai 
moottorikelkka-onnettomuuksia 

EI jalankulkija-, pyöräilijä- tai 
eläinonnettomuuksia 

EI itsemurhia 
EI sairaskohtauksia, jos se on 

ollut kuoleman aiheuttaja 
EI alaikäistä kuljettajaa 
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Taulukko 6  Vuosittaiset tutkimusrajauksen mukaiset onnettomuus-, henkilö- ja vammautumismäärät 

VUOSI Onnettomuudet Henkilöt Loukkaantuneet Kuolleet 
1996 52 166 57 66 
1997 58 196 79 74 
1998 49 180 80 61 
1999 61 198 75 68 
2000 49 161 41 65 
2001 57 191 80 69 
2002 44 151 56 58 
2003 52 174 77 63 
Yhteensä 422 1417 545 524 
 
Törkeiden ylinopeuksien jäätyä pois tutkimuksen rajauksessa, voidaan havaita, että vain joka 
kymmenennessä onnettomuudessa oli pääaiheuttaja ajanut ylinopeutta tien nopeusrajoitukseen 
nähden. Pääosa ylityksistä oli enintään 10 km/h (taulukko 7).  

Taulukko 7 Ylinopeuksien jakauma onnettomuuksista tien nopeusrajoitukseen nähden 

Ylinopeus 
(km/h) n % 

0 359 85,1 
1-10 39 9,2 
11-19 9 2,1 

ei määritelty 15 3,6 
yhteensä 422 100,0 
 
Suurin osa rajauksen mukaisista liikennekuolemista tapahtui kohtaamisonnettomuuksissa (57,6 
prosenttia). Suistumisonnettomuuksissa kuolleiden osuus kaikista tutkimusaineiston liikenne-
kuolemista oli vain 7,1 prosenttia (taulukko 8).  

Taulukko 8  Kuolleet henkilöt  onnettomuustyypeittäin Tiehallinnon onnettomuusluokittelun mukaises-
ti. (Kuvaus luokittelusta raportin liitteenä) 

Onnettomuusluokka n % 
1=yksittäis 37 7,1 
2=kääntymis 25 4,8 
3=ohitus 59 11,3 
4=risteämis 66 12,6 
5=kohtaamis 302 57,6 
6=peräänajo 20 3,8 
muut onnettomuudet 15 2,9 
Yhteensä 524 100,0 

 



 
40 LINTU 3/2006 · Liikennejärjestelmän kolariväkivalta 

Tutkittavassa aineistossa 92 prosenttia kuolemista tapahtui henkilöautossa olleille. Näistä mer-
kittävässä osassa toisena osapuolena oli raskas ajoneuvo. Raskaissa ajoneuvoissa olleita kuoli 
kuitenkin vain kahdeksan (taulukko 9).  

Taulukko 9  Osalliset ajoneuvot ja kuolleet henkilöt ajoneuvolajeittain. 

oslaji_5 Osallisia Kuolleita 
  n % n % 
Henkilöauto 610 68,6 482 92,0 
Pakettiauto 64 7,2 30 5,7 
Raskas ajoneuvo 199 22,4 8 1,5 
Traktori 6 0,7   
Muu 10 1,1 4 0,8 
Yhteensä 889 100,0 524 100,0 

 

Tutkimuksessa käsiteltiin pääteiden onnettomuuksia ja 20 km/h tai sitä suuremmat ylinopeudet 
karsittiin aineistosta pois. Kuorma-autoilla ja suurella osalla linja-autoista on ajoneuvokohtainen 
rajoitus 80 km/h. Suurimmalla osalla tarkasteltavaa tieverkkoa on talviaikana nopeusrajoitus 80 
km/h. Siksi osallisten ajoneuvojen ajonopeudet olivat varsin suppealla jakaumalla 80 km/h mo-
lemmin puolin. Yhtenä nopeuden tilastointia haittaavana tekijänä on henkilöautojen nopeuden 
määrittämisen vaikeus onnettomuustilanteissa. Raskaan liikenteen nopeudet sekä ennen onnet-
tomuutta että törmäyshetkellä saadaan varsin hyvin selville ajopiirtureiden avulla. 

Taulukko 10 Ajoneuvoissa kuolleet ajoneuvon nopeuden (nopeus ennen onnettomuutta) mukaan jaotel-
tuna.  

Osallisen ajonopeus Osallisia Kuolleita 
  n % n % 

0 - 20 km/h 23 2,6 21 4,0 
20 - 40 km/h 40 4,5 33 6,3 
40- 60 km/h 22 2,5 14 2,7 
60 - 80 km/h 163 18,3 93 17,7 
80 - 100 km/h 512 57,6 261 49,8 
100 - 120 km/h 92 10,3 79 15,1 

Ei tietoa 37 4,2 23 4,4 
Yhteensä 889 100,0 524 100,0 

 
Taulukko 11  Ajoneuvoissa kuolleet pääsuunnan nopeusrajoituksen mukaan.  

Nopeusrajoitus Kuolleita % 
40 1 0,2 
50 7 1,3 
60 31 5,9 
70 5 1,0 
80 271 51,7 
100 208 39,7 

Ei tiedossa 1 0,2 
Yhteensä 524 100,0 
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Taulukko 12 Osalliskuljettajat iän ja sukupuolen mukaan. M=mies, N=nainen. 

Ikä Kuljettajia Kuljettajia+Matkustajia 
  n % n % 
M 18-24 95 11,2 131 9,2 
M 25-44 246 28,9 284 20,0 
M 45-64 230 27,0 274 19,3 
M 65-84 73 8,6 89 6,3 
muu 4 0,5 108 7,6 
N 18-24 35 4,1 63 4,4 
N 25-44 76 8,9 153 10,8 
N 45-64 77 9,0 157 11,1 
N 65-84 15 1,8 69 4,9 
muu 1 0,1 89 6,3 
Yhteensä 852 100,0 1417 100,0 
 
Rajauksen perusteella jätettiin aineistosta pois henkilö- ja pakettiautossa kuolleet turvavyötä 
käyttämättömät henkilöt. Turvavyökriteeriä tehtäessä kuitenkin tapahtui erehdys, jonka seurauk-
sena pakettiautoissa turvavyötä käyttämättömät eivät poistuneet aineistosta ja sen sijaan kevyi-
den (alle 5 tonnia) linja-autojen turvavyötä käyttämättömät poistuivat aineistosta. Näiden vir-
heellisten tapausten kuolleiden määrä on hyvin vähäinen. Turvavyötä käyttämättömiä kuoli pa-
kettiautoissa kaksi ja kevyissä linja-autoissa kolme. Erehdys havaittiin raportin viimeistelyvai-
heessa. Virheellisten tapausten vähäisen määrän vuoksi ja tutkimustulosten keskittyessä lähinnä 
henkilöautoissa tapahtuneisiin vammautumisiin virhettä ei ole korjattu. 
 

3.2 Menetelmä 
Tutkimuksessa on käytetty valmiiksi sähköiseen muotoon koodattua tietokantaa perustietojen 
kartoittamiseen. Koodatuista muuttujista on tehty tutkimuskäyttöön soveltuvia luokitteluja. Luo-
kittelut on esitetty raportin liitteessä. Koska osa tiedoista on puutteellisesti koodattu sähköiseen 
materiaaliin, on tutkimusryhmä lukenut lähes kaikki tutkintakansiot ja etsinyt puuttuvat tiedot 
niistä.  

Tutkintakansioista on analysoitu: 
 vammojen laatu ja kohdentuminen uhreihin 
 vammojen aiheutumismekanismi  
 ajoneuvon dynamiikka (liikesuunnat ja nopeudet) ja karkeat muodonmuutokset 
 onnettomuustapahtuma  
 onnettomuuteen vaikuttaneet tekijät 
 tie- ja liikenneympäristön onnettomuuteen vaikuttavat tekijät 

Tavoitteena on siten ollut ensin selvittää yleisimmät kuolemaan johtaneiden vammojen yksityis-
kohdat sekä tarkastella vamman vakavuuden lieventämispotentiaalia vammojen aiheutumisme-
kanismin ja ajoneuvon dynamiikan kannalta (ajoneuvotekniikka) sekä onnettomuustapahtuman 
ja onnettomuuden syntyyn vaikuttaneiden tekijöiden kannalta (liikenneympäristö, tienpitäjän 
toimet). 
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4 Tutkimustulokset 
4.1 Vammautumiset 
Osallisista henkilöistä kuoli 524 (37 %) ja vammautui 545 (38,5 %). Vammautumisista vaikeita 
oli 158 (11,2 %) ja lieviä 387 (27,3 %). Ilman vammoja selvisi 348 (24,6 % kaikista osallisista).  

Taulukko 13  Kuljettajien ja matkustajien vammautumisten jakauma vammojen vaikeusasteen ja kuo-
linajan mukaan. 

Vammautuminen n % 
Ei vammautunut 348 24,6 
Lievä loukkaantuminen 387 27,3 
Vakava loukkaantuminen 158 11,2 
Kuoli heti 400 28,2 
Kuoli ennen hoitotoimenpiteitä 30 2,1 
Kuoli < 6 h 45 3,2 
Kuoli 6–24 h 20 1,4 
Kuoli 1–7 vrk 19 1,3 
Kuoli 7–30 vrk 8 0,6 
Kuoli >30 vrk 2 0,1 
Yhteensä 1417 100,0 

 

Potentiaalisesti vammojen ensihoidon kehittämisellä olisi voinut olla mahdollisuuksia 124 me-
nehtyneen kohdalla, jotka eivät kuolleet heti onnettomuuden yhteydessä.  

Vammojen hoitoisuus on koodattu vuodesta 2002, tässä aineistossa 356 osallisen kohdalla. On-
nettomuuspaikalla kuoli 94 uhria, sairaalassa 20 ja matkalla sairaalaan 4 uhria. Loukkaantuneista 
tavallisessa sairaalahoidossa oli 60 henkilöä ja sen lisäksi 20 henkilöä teho-osastohoidossa. 

Taulukko 14  Vammautumisen laatu ja MAIS 

  MAIS 

Vammautumisen laatu 

Ei 
määri-
telty 0 1 2 3 4 5 6 

Yh-
teen-

sä 
Ei vammautunut  348       348 
Lievä loukkaantuminen  385 1 1     387 
Vakava loukkaantuminen  111 1 3 30 9 4  158 
Kuoli heti 2 96 1 2 5 17 40 237 400 
Kuoli ennen hoitotoimia  8    4 7 11 30 
Kuoli < 6 h  9   2 4 13 17 45 
Kuoli 6–24 h  5    5 3 7 20 
Kuoli 1–7 vrk  3   2 2 5 7 19 
Kuoli 7–30 vrk  2  1 3 1 1  8 
Kuoli > 30 vrk  1      1 2 
Yhteensä 2 968 3 7 42 42 73 280 1417

 
AIS-määritystä ei ole yleensä tehty lievissä (AIS 1–2) vammoissa. AIS tieto puuttui myöskin 
vakavissa loukkaantumisissa 70 prosentista tapauksista. MAIS6-arvoja oli 15 tapauksessa yli 
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kuusi tuntia onnettomuuden jälkeen hengissä pysyneillä uhreilla. Jälkimmäinen seikka voi liittyä 
liian korkeaan arvioituun AIS-arvoon ja 0-arvojen esiintyminen tapaturmaisesti kuolleella voi 
johtua kuolinsyistä, joita ei voi AIS-luokittaa, esimerkiksi hukkumisesta. 

Taulukko 15  Vammojen hoito ja kokonaisvaikeusaste ISS:n mukaan (2002–2003) 

  ISS         

Vammautuminen 0 1–19 20–29 30–39 40–49 50–74 75 

Ei 
määri-
telty Yhteensä 

Ei vammautunut 5       343 348 
Lievä loukkaantuminen 3 2      382 387 
Vakava loukkaantuminen  9 3 1    145 158 
Kuoli heti  2 2 5 4 12 50 325 400 
Kuoli ennen hoitotoimenpiteitä   1   2  27 30 
Kuoli < 6 h  1  1 3 2 4 34 45 
Kuoli 6–24 h   1 1 1 1  16 20 
Kuoli 1–7 vrk  1 1 3   1 13 19 
Kuoli 7–30 vrk  4      4 8 
Kuoli >30 vrk        2 2 
Yhteensä 8 19 8 11 8 17 55 1291 1417 

Valtaosa kuolleista oli vaikeasti vammautuneita (70 % >ISS 50) ja uhreilla oli yleensä useita 
vaikeita vammoja. Huomionarvoista on myös se, että kuolema aiheutui 7,8 prosentissa alle 
ISS20:n vammautumisesta, jolloin yksittäisen vamman vakavuus on ollut <AIS4.  

4.1.1 Kuolonkolareiden osallisten ominaisuudet 

Sukupuoli ja ikä. Osallisista henkilöistä oli miehiä 886 (62,5%) ja naisia 531 (37,5%). Kuol-
leista 524 uhrista oli miehiä 308 (58,8%) ja naisia 216 (41,2%). Naisten kuoleman todennäköi-
syys eli kuolleiden osuus kaikista tutkimusaineiston kolareihin osallisista oli suurempi kuin 
miesten: naisista menehtyi 40,7 prosenttia ja miehistä vain 34,8 prosenttia ( p< 0,03).  

Onnettomuuksiin osallisten kuoleman todennäköisyys noudatti J-käyrää (kuva 24): kuoletta-
van vammautumisen todennäköisyys on kohonnut alle kolmevuotiailla lapsilla verrattuna 4–15-
vuotiaisiin. Sen jälkeen kuoleman todennäköisyys nousee tasaisesti, yli 65-vuotiailla todennä-
köisyys kuolla oli yli kaksi kertaa suurempi kuin 16–45-vuotiailla. Sukupuolierot olivat selvim-
mät nuorilla aikuisilla (16–45 v.), joista naisista kuoli 38 prosenttia osallisista (93/244) ja mie-
histä 26 prosenttia (116/450) sekä toisaalta vanhimmassa ryhmässä (71-v), jossa miehistä kuoli 
83 prosenttia (47/57) ja naisista 55 prosenttia (21/38), päin vastoin kuin nuorempien aikuisten 
kohdalla. Teini-ikäisistä (12–15 v.) tyttöjä ei kuollut yhtään (0/17), kun poikia menehtyi 21 pro-
senttia (5/24). Erot voivat johtua ikään ja sukupuoleen liittyvästä vammojen sietokyvyn erosta 
(Evans 2006), mutta myöskin mm. seuraavista tekijöistä: sijainti autossa, onnettomuustyyppi 
(yksin autossa esim. sivutörmäys/risteys, vs. matkustajana autossa etutörmäyksessä), uhrin auton 
koko ja ikä, vastapuolen auton paino. Valtaosa (4/5) tutkimusaineiston autonkuljettajista oli 
miehiä ja vain 1/5 naisia (taulukko 11). 
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Havaintomäärät (N) 

Ikä v.>  0–3 4–11 12–15 16–45 46–65 66–70 71– 
Mies  5/20 11/43  5/24 116/450 106/262 18/29 47/57 
Nainen  6/16  2/34  0/17  93/244  74/150 20/31 21/38 
Yhteensä 11/36 13/77  5/41 209/694 180/412 38/60 68/95 

Kuva 24 Tutkimusaineiston kuolleiden osuus kaikista osallisista sukupuolen ja iän mukaan.  

Kehon rakenne (pituus ja paino). Pituustieto oli 126 kuolleesta kuljettajasta tai matkustajasta. 
Pituus jakautui seuraavasti: alle 160 cm 5,6 prosenttia, 160–169 cm 25,4 prosenttia, 170–179 cm 
49,2 prosenttia ja yli 180 cm 19,8 prosenttia. Paino oli tiedossa 95 kuolleesta. Uhrien painot 
jakautuivat: alle 50 kg 1,1 prosenttia, 50–69 kg 29,5 prosenttia, 70–89 kg 46,3 prosenttia, 90–
109 kg 10,5 prosenttia ja >110 kg 12,4 prosenttia. Yli 89 kg painoisilla uhreilla oli enemmän 
kuolettavia ISS75-vammoja (56,3%) kuin tätä kevyemmillä osallisilla (43,5%). Myöskin iskey-
tyminen etusisäosiin oli yli 89 kg painavilla tavallisempaa (64,0%) kuin tätä kevyemmillä uh-
reilla (43,0%) ja vastaavasti yli 89 kg painavilla iskeytyminen vasempaan tai oikeaan sisäsivuun 
(8,0%) oli harvinaisempaa kuin kevyemmillä uhreilla (22,1%). 

Väsymys ja sairaudet. Tutkijalautakunnan kansioista saatiin erikseen tiedot onnettomuuteen 
myötävaikuttaneesta kuljettajan väsymyksestä 100 kuljettajan ja sairauksista 141 kuljettajan 
kohdalla. Väsymys oli onnettomuuden riskitekijänä mahdollinen 17,2 prosentilla, todennäköinen 
12,1 prosentilla ja erittäin todennäköinen 3,0 prosentilla. Sairauksien merkitys onnettomuuden 
riskitekijänä oli mahdollinen 7,8 prosentilla, todennäköinen 2,8 prosentilla ja erittäin todennä-
köinen 0,7% prosentilla. Sairauksien kokonaisosuus liikenneonnettomuusriskinä on tätä suurem-
pi, koska tutkimusaineistossa ei ollut mukana osallisia, joiden kuolinsyynä oli sairauskohtaus.  

4.1.2 Vammatyypit 

Taulukossa 16 on esitetty kuolleiden ja loukkaantuneiden kuljettajien ja matkustajien vakavim-
man vamman kehonalue ICD-luokituksen mukaan. Kuolemaan johtaneissa vammautumisissa 
vakavimpina vammoina ovat kaikkein tyypillisimpiä pään ja rintakehän alueen vammat. Raajo-
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jen vammat eivät yleensä aiheuta kuolemaa, vaikka ne ovat muuten hyvin yleisiä liikenneonnet-
tomuuksissa. Loukkaantumisissa vakavimmat vammat jakautuvat huomattavan tasaisesti kehon 
eri alueille. 

Taulukko 16  Kuolleiden ja loukkaantuneiden kuljettajien ja matkustajien vakavimman vamman kehon-
alue ICD-luokituksen mukaan. Monivammassa on vähintään kaksi yhtä suurta MAIS-
arvoa. 

  Kuljettajat Matkustaja 
Kehon alue Kuollut Loukkaantunut Kuollut Loukkaantunut 
 n % n % n % n % 
Pää 143 39,6 14 21,5 60 36,8 9 11,1 
Selkä 37 10,2 6 9,2 19 11,7 14 17,3 
Rinta 103 28,5 1 1,5 41 25,2 5 6,2 
Vatsa ja lantio 10 2,8 9 13,9 12 7,4 13 16,0 
Raajat 5 1,4 13 20,0 3 1,8 15 18,5 
Moni 25 6,9 14 21,5 7 4,3 9 11,1 
Muu 38 10,5 8 12,3 21 12,9 16 19,8 
Yhteensä 361 100 65 100 163 100 81 100 
Ei luokiteltu   195    204  
 
Taulukossa 17 on esitetty kuljettajien ja matkustajien vammautuminen kehon alueiden sekä 
vammojen vakavuuden (AIS) mukaan. Kuolettavista AIS6-vammoista 43,4 prosenttia kohdistui 
rintakehän, 38,9 prosenttia pään ja 6,1 prosenttia vatsan ja lantion sisäelinten alueelle (Taulukko 
17). Kriittisistä AIS5-vammoista 35,1 prosenttia sijaitsi rintakehän, 26,4 prosenttia vatsan ja 
lantionsisäelinten ja 23,4 prosenttia pään alueella. Vaikeista AIS4-vammoista 27,1 prosenttia 
sijaitsi alaraajoissa ja luisessa lantiossa, 25,8 prosenttia vatsan ja lantion sisäelinten ja 24,4 pro-
senttia rintakehän sekä 17,6 prosenttia pään alueella. 

Taulukko 17  Kuljettajien ja matkustajien (N=1556 kpl) vammautuminen kehon alueiden sekä vammo-
jen vakavuuden (AIS) mukaan.  

 

  Pää Kasvot Kaula Rintakehä Vatsa 
Selkä-
ranka Yläraaja Alaraaja Ihokudos  Yhteensä 

AIS n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
1 22 9 25 10 47 20 9 4 18 8 0 0 11 5 22 9 85 36 239 100
2 22 9 14 6 17 7 19 8 46 19 7 3 21 8 35 14 67 27 248 100
3 49 15 5 1 6 2 45 13 54 16 7 2 17 5 138 41 14 4 335 100
4 33 17 0   3 2 46 24 50 26 0   0   54 28 6 3 192 100
5 44 22 0   1 1 71 36 53 27 6 3 0   20 10 2 1 197 100
6 136 39 0   7 2 150 43 23 7 10 3 0   7 2 12 3 345 100
Yht. 306   44   81   340   244   30   49   276   186       
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Taulukossa 18 on esitetty eri tyyppisissä ajoneuvoissa kuolleiden ja loukkaantuneiden vaka-
vimman vamman kehon alue ICD-10 koodin mukaan. Pään vammat ovat yleisin kuolinsyy hen-
kilö- ja pakettiautoissa (30,9 prosenttia vs. 26,7 prosenttia). Rintakehän vammoja oli pakettiau-
toissa jonkin verran vähemmän (16,7 prosenttia) kuin henkilöautoissa (20,3 prosenttia). 

Taulukko 18  Eri tyyppisissä ajoneuvoissa kuolleiden ja loukkaantuneiden vakavimman vamman kehon 
alue ICD-10 koodin mukaan (Raskas ajoneuvo=linja-auto, kuorma-auto). 

 
  Henkilöautot Pakettiautot Raskaat ajoneuvot 

Kehon alue Kuollut Loukkaantunut Kuollut Loukkaantunut Kuollut Loukkaantunut 
 n % n % n % n % n % n % 

Pää 149 30,9 20 15,9 8 26,7 3 21,4 2 25,0  0,0 
Selkä 47 9,8 16 12,7 5 16,7 1 7,1  0,0 2 40,0 
Rinta 98 20,3 6 4,8 5 16,7  0,0  0,0  0,0 

Vatsa ja lantio 15 3,1 21 16,7  0,0  0,0  0,0 1 20,0 
Raajat 7 1,5 25 19,8  0,0 3 21,4 1 12,5  0,0 

Moni 22 4,6 18 14,3 2 6,7 3 21,4 1 12,5 2 40,0 
Muu 144 29,9 20 15,9 10 33,3 4 28,6 4 50,0  0,0 

Yhteensä 482 100,0 126 100,0 30 100,0 14 100,0 8 100,0 5 100,0 
Ei luokiteltu   320    28    41  

 

Henkilöauton ja raskaan ajoneuvon yhteenajoissa (taulukko 19) on henkilöautossa olevilla erit-
täin pieni mahdollisuus selvitä hengissä. Monivammojen osuus on henkilöautojen ja raskaiden 
ajoneuvojen yhteenajoissa selvästi suurempi kuin kahden henkilöauton tai henkilö- ja pakettiau-
ton yhteenajoissa. Näiden onnettomuuksien osalta on henkilöautojen kolariturvallisuutta merkit-
tävämpää tutkia onnettomuuksien syntymisen syitä ja onnettomuusketjujen katkaisemismahdol-
lisuuksia. 

Taulukko 19  Henkilöautoissa kuolleet ja loukkaantuneet tarkasteltuna vastapuolen ajoneuvon mukaan. 
Kuolleiden ja loukkaantuneiden vakavimman vamman kehon alue ICD-10 koodin mukaan 
(Raskas ajoneuvo=linja-auto, kuorma-auto). 

  Henkilöautot Pakettiautot Raskaat ajoneuvot 
Kehon alue Kuollut Loukkaantunut Kuollut Loukkaantunut Kuollut Loukkaantunut
 n % n % n % n % n % n % 
Pää 61 30,5 13 15,5 17 41,5 1 12,5 88 47,1 5 27,8 
Selkä 32 16,0 9 10,7 2 4,9 4 50,0 16 8,6 1 5,6 
Rinta 57 28,5 3 3,6 17 41,5  0,0 49 26,2 1 5,6 
Vatsa ja 
lantio 15 7,5 12 14,3 1 2,4 2 25,0 4 2,1 3 16,7 
Raajat 2 1,0 18 21,4 1 2,4 1 12,5 1 0,5 3 16,7 
Moni 9 4,5 14 16,7 1 2,4  0,0 19 10,2 2 11,1 
Muu 24 12,0 15 17,9 2 4,9  0,0 10 5,3 3 16,7 
Yhteensä 200 100,0 84 100,0 41 100,0 8 100,0 187 100,0 18 100,0 
Ei luokiteltu   217    22    38  
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4.1.3 Vammautumismekanismit 

Kuljettajan paikka on auton vaarallisin paikka. Kuljettajien osuus onnettomuuksiin osallisista 
henkilöistä oli kaikkiaan 56,9 prosenttia, mutta kuolleista 68,9 prosenttia. Muut kuolleet henkilöt 
sijaitsivat autoissa seuraavasti: kuljettajan vieressä 23,1 prosenttia, toisella penkkirivillä 1. paik-
ka vasemmalta 4,2 prosenttia, toisella penkkirivillä 3. paikka vasemmalta (oikealla takapenkillä), 
2,5 prosenttia toisella penkkirivillä 2. paikka vasemmalta (takana keskellä) 0,6 prosenttia, muul-
la paikalla 0,8 prosenttia. Onnettomuuksiin osallisten henkilöiden sijainti autoissa on esitetty 
taulukossa 20. 

Taulukko 20 Kaikkien henkilöiden ja kuolleiden sijainti ajoneuvossa ennen onnettomuutta.  
 
  Henkilöitä Kuolleita 
Sijainti ajoneuvossa n % n % 
Muu tai ei tietoa 20 1,4 4 0,8 
Kuljettaja 849 59,9 361 68,9 
Edessä oikealla 353 24,9 121 23,1 
Takana vasemmalla 87 6,1 22 4,2 
Takana keskellä 25 1,8 3 0,6 
Takana oikealla 83 5,9 13 2,5 
Yhteensä 1417 100,0 524 100,0 

Taulukko 21 Auton sisärakenteiden aiheuttajan mukaan onnettomuuksissa kuolleiden vakavimman 
vamman kehon alue. 

 

  Vamman aiheuttaja 

 
Ohjaus-
pyörä 

Ohj+aks+ 
lauta+pilari 

Katto ja 
etusisäsivu 

Vas tai oik 
sisäsivu 

Sisäosat 
yleensä 

Suuri 
hidastuvuus

Varuste-
lauta Muu 

Kehon alue n % n % n % n % n % n % n % n % 
Pää 4 23,5 27 27,8 35 35,0 34 26,4 11 28,2 2 8,7 14 34,1 32 41,0 
Selkä 2 11,8 10 10,3 5 5,0 19 14,7 2 5,1 2 8,7 6 14,6 7 9,0 
Rinta 8 47,1 26 26,8 7 7,0 33 25,6 6 15,4 10 43,5 9 22,0 5 6,4 
Vatsa ja 
lantio  0,0 4 4,1 2 2,0 6 4,7  0,0 2 8,7  0,0 2 2,6 
Raajat  0,0 2 2,1 2 2,0 1 0,8 1 2,6  0,0  0,0 2 2,6 
Moni  0,0 5 5,2 10 10,0 3 2,3 1 2,6  0,0 3 7,3 3 3,8 
Muu 3 17,6 23 23,7 39 39,0 33 25,6 18 46,2 7 30,4 9 22,0 27 34,6 
Yhteensä 17 100 97 100 100 100 129 100 39 100 23 100 41 100 78 100 

Auton sisärakenteista tavallisimmat vakavimman vamman aiheuttajat olivat katto ja etusisäosat, 
ohjauspyörä, ja sen akseli, varustelauta ja tuulilasin pilari. Molemmat auton sisäsivuista olivat 
lähes yhtä useasti vamman aiheuttajana. Vakavin vamma oli useimmiten pään alueella. Vakavat 
rintakehän vammat syntyivät useimmiten ohjauspyörästä ja varustelaudasta, vasemman ja oikean 
sisäsivun sekä hidastuvuusvoimien aiheuttamana. 
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Taulukko 22 Onnettomuuksissa kuolleiden vakavimman vamman kehon alue aiheutumistavan mukaan. 
Iskeytymisessä henkilö iskeytyy auton sisäosiin, iskeytymisessä ja painumisessa matkus-
tamon korirakenne painuu lisäksi henkilöön. 

 Iskeytyminen 
kohtaa vasten 

Iskeytyminen ja 
painuminen 

Ajoneuvon murs-
kautuminen 

Muu mekanismi Ei määri-
telty 

Kehon alue n % n % n % n % n 
Pää 27 31,8 73 27,8 35 35,7 23 30,3 1 
Selkä 13 15,3 30 11,4 5 5,1 5 6,6  
Rinta 17 20,0 66 25,1 10 10,2 11 14,5  
Vatsa ja lantio 1 1,2 10 3,8 1 1,0 4 5,3  
Raajat 1 1,2 3 1,1 3 3,1 1 1,3  
Moni 1 1,2 7 2,7 15 15,3 2 2,6  
Muu 25 29,4 74 28,1 29 29,6 30 39,5 1 
Yhteensä 85 100 263 100 98 100 76 100 1 

 

Tavallisin kuoleman aiheuttaneen vamman aiheutumistapa oli iskeytyminen ja painuminen, joka 
aiheutti useimmiten pään (27 prosenttia) tai rintakehän (25 prosenttia) vamman. Toiseksi tärkein 
mekanismi oli murskautuminen, josta aiheutui vakavin vamma päähän (36 prosenttia) ja rintake-
hään (10 prosenttia). 

Taulukko 23  Tutkimusaineiston henkilö- tai pakettiautossa kuolettavasti vam-
mautuneiden jakautuminen onnettomuustyypin ja törmäyssuunnan 
mukaan  

  Henkilö tai pakettiauto vastaan henkilö tai pakettiauto 
Onnettomuusluokka Nokka Kylki Perä Muu 
 n % n % n % n % 
2=kääntymis 4 2,8 2 2,0 3 37,5 2 66,7 
3=ohitus 21 14,7 12 12,1     
4=risteämis 6 4,2 23 23,2     
5=kohtaamis 106 74,1 58 58,6 4 50,0 1 33,3 
6=peräänajo 3 2,1 1 1,0 1 12,5   
Muut onnettom. 3 2,1 3 3,0     
Yhteensä 143 100 99 100 8 100 3 100 
          
  Henkilö tai pakettiauto vastaan raskas ajoneuvo 
Onnettomuusluokka Nokka Kylki Perä Muu 
 n % n % n % n % 
2=kääntymis 6 3,4 11 14,9 6 35,3   
3=ohitus 20 11,3 4 5,4 1 5,9   
4=risteämis 4 2,3 42 56,8 4 23,5   
5=kohtaamis 137 77,4 15 20,3  0,0 4 50,0 
6=peräänajo 4 2,3  0,0 6 35,3  0,0 
Muut onnettom. 6 3,4 2 2,7  0,0 4 50,0 
Yhteensä 177 100 74 100 17 100 8 100 
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Vakavimman vamman aiheutumistapa on kirjattu kaikille onnettomuuksissa mukana olleille 
henkilöille. Taulukossa 24 on vammautumistapa taulukoitu vammojen vakavuuden mukaan. 
MAIS luku ilmoittaa vartalon eri alueille tulleiden vammojen vakavimman vamman asteen. 

Taulukko 24 Vammautuneet (loukkaantuneet tai kuolleet) henkilöt vakavimman vamman aiheutumis-
tavan ja vaikeusasteen mukaan, koko aineisto. Iskeytymisessä matkustaja iskeytyy auton 
sisäosiin, iskeytymisessä ja painumisessa matkustamon korirakenne painuu lisäksi henki-
löön. 

  MAIS 
Aiheutumistapa 0 1 2 3 4 5 6 Ei määritelty Yhteensä 
Iskeytyminen 28 1  15 8 22 44 1 119 
Isk+painum 110   16 28 35 142 1 332 
Ajon mursk 38   1 1 7 54  101 
Muu 49 1 5 9 3 9 39  115 
Ei määritelty 395 1 2 1 2  1  402 
Yhteensä 620 3 7 42 42 73 280 2 1069 
 
 
Taulukko 25  Vammautuneiden (Loukkaantuneet tai kuolleet) henkilöiden jakautuminen vakavimman 

vamman vammautumistavan ja vammautuneen kehon alueen mukaan, koko aineisto 

  Vakavin vamma        

Vammautumistapa Pää Kaula Selkä Rinta Lantio Raajat Moni Muu 
Ei määritel-

ty Yhteensä 
Iskeytyminen 44 3 14 27 5 9 4 10 3 119 
Isk+painum 103 6 41 92 19 15 28 28 0 332 
Ajon mursk 48 1 6 18 2 3 19 3 1 101 
Muu 31 4 14 13 18 5 3 23 4 115 
Ei määritelty 0 0 1 0 0 4 1 5 391 402 
Yhteensä 226 14 76 150 44 36 55 69 399 1069 
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4.2 Ajoneuvot 
Tutkimusaineiston ajoneuvot ja niissä kuolleiden henkilöiden määrät on esitetty taulukossa 26. 
Aineistossa on yhteensä 852 moottoriajoneuvoa, joista 591 on henkilöautoja. Suurin osa eli 484 
henkilöä tutkimusaineiston kuolleista henkilöistä on ollut henkilöautossa.  

Pakettiautoksi rekisteröidyissä autoissa on kuollut 29 henkilöä. Lisäksi aineistossa on yksi 
polkupyörä, joka on ollut kolmantena osapuolena onnettomuudessa. Suurin osa tutkimusaineis-
ton ajoneuvoista on otettu käyttöön ennen vuotta 1992, joten aineiston ajoneuvokanta on nyky-
hetkeen verrattuna varsin vanhaa. Tarkastelujakson pituudesta johtuen autot eivät kuitenkaan ole 
onnettomuushetkellä olleet välttämättä vanhoja.  

Raskaiden ajoneuvojen osuus kaikista osallisista ajoneuvoista on huomattavan suuri (noin 20 
prosenttia), mutta raskaissa ajoneuvoissa on kuollut vain kahdeksan henkeä (noin 1,5 prosenttia), 
heistä kaikki kuorma-autoissa. 

Taulukko 26  Tutkimusaineiston moottoriajoneuvojen kappalemäärät sekä niissä kuolleet henkilöt ajo-
neuvoluokan ja käyttöönottovuoden mukaan. Kuolleiden henkilöiden määrät esitetty sul-
keissa. 

  Käyttöönottovuosi   
Ajoneuvon luokka –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut Yhteensä 
Henkilöautot 106 (97) 248 (215) 160 (124) 77 (48) 0 (0) 591 (484) 
Pakettiautot 6 (4) 30 (10) 14 (11) 13 (4) 0 (0) 63 (29) 
Linja-autot, max 5 tonnia 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 
Linja-autot yli 5 tonnia 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 4 (0) 
Kuorma-autot max. 12 
tonnia, ei perävaunua 14 (2) 9 (0) 9 (1) 3 (0) 0 (0) 35 (3) 
Kuorma-autot max. 12 
tonnia, on perävaunu 6 (0) 26 (2) 59 (0) 17 (1) 1 (0) 109 (3) 
Kuorma-autot yli 12 ton-
nia, ei perävaunua 2 (0) 0 (0) 2 (0) 1 (0) 0 (0) 5 (0) 
Kuorma-autot yli 12 ton-
nia, on perävaunu 0 (0) 1 (0) 12 (1) 15 (1) 1 (0) 29 (2) 
Muut ajoneuvot 6 (2) 6 (1) 2 (0) 1 (0) 0 (0) 15 (3) 
Yhteensä 141 (105) 321 (228) 259 (137) 129 (54) 2 (0) 852 (524) 
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Henkilöautoissa kuolleet istumapaikan mukaan on esitetty kuvassa 25. Valtaosa kuolleista hen-
kilöistä oli kuljettajia. Takapenkillä kuolleiden määrä oli kaikkiin kuolleisiin nähden erittäin 
vähäinen. 
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Kuva 25 Henkilöautoissa kuolleet istumapaikan mukaan  

 

Kuva 26 esittää henkilöautojen ja niissä kuolleiden jakautumista suhteessa auton käyttöönotto-
vuoteen. Vuosina 1986–1991 käyttöönotetuissa autoissa on kuollut hieman yli puolet kaikista 
kuolleista. Henkilöautoja tarkastellaan myös jatkossa käyttöönottovuoden mukaan. Tutkimusai-
neisto mahdollistaisi ajoneuvojen tarkastelun myös niiden onnettomuushetken iän mukaan. 
Käyttöönottovuosi kuvastaa kuitenkin paremmin autojen teknisen kehityksen tasoa, joka on 
tämän tutkimuksen kannalta käyttöikää olennaisempaa.  

Tämän tyyppisissä tarkasteluissa on huomioitava se, että kaikki vuosina 1992–1997 ja 1998–
2003 käyttöön otetut autot eivät ole ehtineet olla liikenteessä onnettomuuksien tarkastelujakson 
(1996–2003) koko aikaväliä. Näin ollen tässä käyttöönottovuosille muodostetut luokat eivät ole 
suoraan verrannollisia keskenään. Käyttöönottovuosittain vertailemalla voidaan kuitenkin saada 
suuntaa-antavaa tietoa yleisistä trendeistä. 
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Kuva 26 Koko aineiston sisältämien henkilöautojen ja autoissa kuolleiden lukumäärä autojen 
käyttöönottovuoden mukaan. 
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Noin puolet tutkimusaineiston henkilöautoista on painanut matkustajineen ja kuormineen onnet-
tomuushetkellä enintään 1200 kg. Vastaavasti näissä autoissa on ollut noin puolet kuolleista 
henkilöistä. Massatieto ei perustu punnituksiin vaan onnettomuustutkijan tarkkaan tietoon auto-
jen omamassasta sekä hänen arvioonsa auton kuormituksen tuomasta lisämassasta. Tutkimusai-
neiston henkilöautojen massajakauma on esitetty kuvassa 27.  
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Kuva 27 Onnettomuuksiin osallisten henkilöautojen kappalemäärät ja niissä kuolleiden henkilöi-

den määrät suhteessa auton massaan. 
 

4.2.1 Onnettomuusmekanismit ajoneuvotekniikan kannalta 

Kuvassa 28 on esitetty ajoneuvoissa kuolleiden määrät suhteessa avaintapahtumaa edeltäneeseen 
liikennetilanteeseen. Kuvan perusteella suurin osa tutkimusaineiston kuolleista on menehtynyt 
kohtaamistilanteiden yhteydessä. Huomattavassa osassa tapauksia avaintapahtumaa edeltäväksi 
liikennetilanteeksi on kirjattu ajo linjalla, joka kuvastanee normaalia ajotilannetta vailla ylimää-
räisiä tekijöitä. Suurin osa linjalla ajaessa kuolleista on kohtaamisonnettomuuksien vastapuolia. 
Tämän lisäksi kuolleiden määrän kannalta avaintapahtumaa edeltäneistä liikennetilanteista nou-
sevat esille risteämistilanteet, perässä ajo tai edellä ajavan saavuttaminen sekä kaarreajo, jotka 
ovat keskenään hyvin erilaisia tilanteita. 

Ajoneuvoissa kuolleista joka toinen on ollut ajoneuvossa, jota kuljettaja on hallinnut tietoi-
sesti törmäykseen saakka. Noin joka neljäs on kuollut ajoneuvossa, jonka kuljettaja on menettä-
nyt ajoneuvon hallinnan joko alusta alkaen tai vahinkotapahtuman kuluessa. Niin ikään noin 
joka neljäs on kuollut ajoneuvon tiedostamattoman ohjaamattomuuden seurauksena. Tiedosta-
mattomalla ohjaamattomuudella tarkoitetaan tässä kuljettajan vireystilan alenemista tai huomion 
siirtymistä pois ajamisesta.  
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Kuva 28 Osallisen ajoneuvon liikennetilanne ennen avaintapahtumaa: 

03 Ohitus 
14 Tulo etuajo-oikeutettuun risteykseen väistämisvelvollisesta suunnasta 
16 Vasemmalle kääntymisen aikomus 
22 Perässä ajo tai edellä ajavan/olevan saavuttaminen 
29 Kaarreajo  
30 Kohtaaminen 
31 Ajo linjalla 

Ottaen huomioon kohtaamisonnettomuuksien yleisyyden tässä aineistossa on oletettavaa, että 
kuljettajan hallinnasta riistäytyneet ajoneuvot ovat monessa tapauksessa törmänneet yhteen vas-
tapuolen hallinnassa olleeseen ajoneuvoon. Kuolleiden määrät suhteessa ajoneuvon käyttäytymi-
seen avaintapahtumassa on esitetty kuvassa 29 ja kuolleiden määrät suhteessa ajoneuvon hallin-
taan avaintapahtumassa on esitetty kuvassa 30.  
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Kuva 29 Ajoneuvon käyttäytyminen avaintapahtumassa: 

Kuljettajan hallinnassa Vastoin kuljettajan tahtoa 
01 Jatkoi tien suuntaisesti 12 Kulkeutui/kaarsi oikealle 
02 Kulki/kaarsi oikealle 13 Kulkeutui/kaarsi vasemmalle 
03 Kulki/kaarsi vasemmalle 15 Lähti oikeaan/oikealle luisuun 

16 Lähti vasempaan/vasemmalle luisuun 
18 Alkoi heittelehtiä 

 



 
54 LINTU 3/2006 · Liikennejärjestelmän kolariväkivalta 

0

50

100

150

200

250

4 14 31 32 Muut

Ajoneuvon hallinta 

K
uo

lle
ita

 [k
pl

]

Kaikki ajoneuvot
Henkilöautot

 
Kuva 30 Ajoneuvon hallinta avaintapahtumassa: 

Alusta alkaen: 
04 Ajohallinnan menetys ilman jarrutusta 

Vahinkotapahtuman kuluessa: 
14 Ajohallinnan menetys ilman jarrutusta 

Ajoneuvon hallinnan menetystä ei ollut: 
31 Tietoinen hallinta törmäykseen saakka 
32 Ohjaamattomuus (ei tietoisesti) 

Kuvissa 31–33 on tarkasteltu onnettomuuksiin osallisten raskaiden ajoneuvojen liikennetilannet-
ta ennen avaintapahtumaa sekä ajoneuvojen käyttäytymistä ja hallintaa avaintapahtumassa. Tar-
kastelut on tehty sekä onnettomuuksissa pääaiheuttajana että vastapuolena olleille ajoneuvoille. 
Kuvissa 32 ja 33 raskaat ajoneuvot on lisäksi jaoteltu perävaunullisiin ja perävaunuttomiin.  

Kuvasta 31 on nähtävissä, että noin 80 (40 %) kaikista osallisista raskaista ajoneuvoista on 
ollut ennen onnettomuutta kohtaamistilanteessa. Kohtaaminen on ollut yleisin onnettomuutta 
edeltävä yksittäinen liikennetilanne sekä pääaiheuttajana että vastapuolena olleille. Pääaiheutta-
jana olleiden liikennetilanteista suuri osa koostuu joukosta ”muut”, jonka havainnot ovat jakau-
tuneet useaan hyvin erilaiseen liikennetilanteeseen.  
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Kuva 31 Onnettomuutta edeltäneet liikennetilanteet tutkimusaineiston raskailla ajoneuvoilla:  

15 Tulo etuajo-oikeutettuun risteykseen etuajo-oikeutetusta suunnasta 
22 Perässä ajo tai edellä ajavan/olevan saavuttaminen 
30 Kohtaaminen 
31 Ajo linjalla 
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Kuvasta 32 ilmenee, että suurin osa onnettomuuksien pääaiheuttajana olleista raskaista ajoneu-
voista on liikkunut vastoin kuljettajan tahtoa. Näitä ongelmia on ollut eniten perävaunullisilla 
ajoneuvoilla. Sen sijaan ns. normaalisti linjalla ajaneista pääaiheuttajista tasan puolet on ollut 
perävaunullisia. Vastapuolena olleista raskaista ajoneuvoista suurin osa on ollut perävaunullisia 
ja suurin osa on ajanut onnettomuuden sattuessa normaalisti linjalla.  
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Kuva 32 Raskaan ajoneuvon käyttäytyminen avaintapahtumassa: 

Kuljettajan hallinnassa 
01 Jatkoi tien suuntaisesti 

Vastoin kuljettajan tahtoa 
12 Kulkeutui/kaarsi oikealle 
13 Kulkeutui/kaarsi vasemmalle 
16 Lähti vasempaan/vasemmalle luisuun 
18 Alkoi heittelehtiä 

Onnettomuuksien pääaiheuttajana olleista raskaista ajoneuvoista noin joka toisen hallinta on 
menetetty jossain vaiheessa onnettomuustapahtumaa (Kuva 33). Suurimmassa osassa hallinnan 
menetyksiä on kyseessä ollut perävaunullinen ajoneuvo. Vastapuolina olleet raskaat ajoneuvot 
ovat pääsääntöisesti olleet kuljettajiensa hallinnassa. 
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Kuva 33 Ajoneuvon hallinta avaintapahtumassa:  

Alusta alkaen (Alusta alk): 
Vahinkotapahtuman kuluessa (Vaht kul): 
1 sek ennen onnettomuutta (1s ennen) 
Ajoneuvon hallinnan menetystä ei ollut (Ei hm): 

31 Tietoinen hallinta törmäykseen saakka 
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Onnettomuuksiin osallisten kuljettajiin ja heidän toimintaansa liittyviä riskitekijöitä on tarkastel-
tu kuvassa 34. Yleisimmät riskitekijät henkilöautojen kuljettajilla liittyvät ajoneuvon käsittely-
virheisiin tai ajotoimintoihin. Toisaalta henkilöauton kuljettajilla esiintyy lähes yhtä paljon ha-
vaintovirheisiin liittyviä riskitekijöitä. Raskaiden ajoneuvojen kuljettajien yleisimmät riskitekijät 
liittyvät kuljettajan vähäisiin mahdollisuuksiin välttää onnettomuus. Nukahtamiseen ja toiminta-
kyvyn muutokseen liittyvät riskitekijät olivat henkilöauton kuljettajilla huomattavasti yleisempiä 
kuin raskaiden ajoneuvojen kuljettajilla. Henkilöautojen kuljettajista noin 30 prosentilla ja ras-
kaiden ajoneuvojen kuljettajista noin 55 prosentilla ei onnettomuustutkinnan yhteydessä oltu 
havaittu selkeää riskitekijää. 
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Kuva 34 Onnettomuuksien välittömät riskitekijät kuljettajien määrän mukaan. Kaaviossa mukana 

kaikki kuljettajat ajoneuvossa olleiden vammautumisesta riippumatta. 
0 Ei riskiä 
Osallinen ei voinut välttää onnettomuutta 
01 Vaaraa ei ollut havaittavissa 
02 Lyhyt toiminta-aika 
03 Ei muuten mahdollisuutta vaikuttaa onnettomuuden syntyyn 
Osallisen toimintakyvyn muutos 
04 Nukahtaminen, vireystilan lasku 
Osallisen havaintovirheet 
12 Puutteellinen havainto omasta paikasta ajoradalla 
13 Ei havainnut toista osapuolta tai tilannetta 
14 Virheellinen havainto toisesta osapuolesta tai tilanteesta 
Ajoneuvon käsittelyvirheet tai ajotoiminnat 
31 Virheellinen ajolinja (lähestyminen kaarretta, leikkaus liian jyrkästi, kaistanpito jne.) 
32 Virheellinen ohjausliike (äkillinen, voimakas, myöhästynyt, hidas, vesiliirrossa, lukko-

jarrutuksessa jne.) 
33 Jarrutusvirhe (tarpeeton/liian pitkä lukkojarrutus, liian voimakas, heikko, myöhästynyt, 

pitkä jarrutus jne.) 
34 Kaasunkäyttövirhe (liian voimakas, vedon lopettaminen jne.) 
35 Edellisten yhdistelmävirheet 

 

4.2.2 Vaurioiden synty ajoneuvoissa 

Noin puolet henkilöautoissa kuolleista on kuollut henkilöautojen välisissä yhteenajoissa ja hie-
man alle puolet yhteenajoissa raskaiden ajoneuvojen kanssa. Henkilöautoissa kuolleet törmäys-
kohteen mukaan on esitetty taulukossa 27. 
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Taulukko 27 Henkilöautoissa kuolleet ensimmäisen törmäyskohteen mukaan 

Törmäyskohde Kuolleet 
Henkilöauto tai pakettiauto 241 
Raskas ajoneuvo 187 
Tiehen kuuluva laite tai rakenne 21 
Tieympäristö 13 
Muu 20 
Yhteensä 482 

 
Kuvassa 35 on tarkasteltu eri vuosina käyttöönotettujen henkilöautojen törmäyskohteita suhtees-
sa autoissa kuolleiden ihmisten määrään. Kuva antaa viitteitä siitä, että uudemmilla autoilla on 
tiehen ja tieympäristöön liittyvien kohteiden osuus on hiljalleen lisääntymässä. Kuvan perusteel-
la vuonna 1992 ja sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa on kuoltu suhteellisesti harvemmin 
yhteenajoissa henkilö- tai pakettiauton kanssa kuin tätä vanhemmissa autoissa. Vastaavasti yh-
teenajoissa raskaiden ajoneuvojen kanssa kuolleiden ihmisten osuudessa ei ole havaittavissa 
merkittäviä muutoksia.  
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Kuva 35 Henkilöautoissa kuolleiden jakauma auton käyttöönottovuoden ja ensimmäisen törmäys-

kohteen mukaan. 
1=henkilö- tai pakettiauto 
2=raskas ajoneuvo 
3=tiehen kuuluva laite tai rakenne 
4=tieympäristö 
5=muu 

 
Törmäyssuunta 

Suurin osa henkilöautoissa kuolleista on kuollut auton etuosaan kohdistuneen törmäyksen yh-
teydessä (kuva 36). Auton etuosaan kohdistuneissa törmäyksissä on kuollut melko tarkasti kaksi 
kertaa enemmän ihmisiä kuin auton vasempaan ja oikeaan sivuun kohdistuneissa törmäyksissä 
yhtensä.  
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Kuva 36 Henkilöautoissa kuolleet autoon kohdistuneen törmäyksen suunnan mukaan. 
 
Kuvassa 37 on esitetty niiden kuolleiden henkilöiden lukumäärä, jotka ovat kuolleet niin rajun 
törmäyksen yhteydessä, että joku osa matkustamoa on painunut sisään ja henkilö on iskeytynyt 
kyseiseen osaan. Ihmiseen kohdistuvat hidastuvuudet ovat näissä tapauksissa varsin suuria, kos-
ka iskeytymishetkellä ihminen ja sisään painuva matkustamonosa ovat liikkeessä toisiaan kohti. 
Yhteensä eniten ihmisiä on kuollut kylkikolareissa eli muodonmuutoksen kohdistuessa matkus-
tamon vasempaan tai oikeaan sivuun. Lähes yhtä moni on kuollut muodonmuutoksen kohdistu-
essa matkustamon etuosaan. Toisaalta matkustamon vasempaan sivuun kohdistuneissa muo-
donmuutoksissa on kuollut yhtä moni kuin oikean sivun muodonmuutoksissa. 
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Kuva 37 Henkilöauton matkustamon merkittävimmän muodonmuutoksen suunta ja kuolleiden 

määrä, kun autossa ollut henkilö on kuollut iskeytymällä sisään painuneeseen matkus-
tamonosaan. Kuva perustuu osaotokseen tutkimusaineistosta (n=145). 

Kuvien 36 ja 37 avulla voidaan tarkastella etu- ja kylkitörmäysten mekaniikan eroa vammautu-
misen kannalta. Kuvissa on käsitelty ajallisesti hyvin edustavaa osaotosta koko aineistosta. Ku-
van 36 perusteella henkilöautoissa on kaikissa kylkikolareissa kuollut 159 henkilöä ja etutörmä-
yksissä 292 henkilöä. Sen sijaan kuvan 37 perusteella iskeytymällä sisään painuneeseen matkus-
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tamon osaan on kylkikolareissa kuollut 70 henkilöä ja etutörmäyksissä 60 henkilöä. Näin ollen 
kylkitörmäyksissä iskeytymällä ja painumalla kuoleminen näyttäisi olevan huomattavasti etu-
törmäyksiä yleisempi vammautumismekanismi.  
 
Törmäysnopeus ja nopeusrajoitus 

Noin puolet henkilöautoissa kuolleista henkilöistä on kuollut onnettomuuksissa, joiden tapahtu-
mispaikalla ja -hetkellä on vallinnut 80 km/h nopeusrajoitus. Henkilöautojen kappalemäärät, 
törmäyskohteet sekä autoissa kuolleet onnettomuuspaikan nopeusrajoituksen mukaan on esitetty 
kuvassa 38. Osallisten henkilöautojen määrään suhteutettuna henkilöautoissa on kuollut suunnil-
leen saman verran ihmisiä sekä 80 km/h että 100 km/h nopeusrajoituksilla. 100 km/h nopeusra-
joituksella henkilöautot ovat törmänneet suhteellisesti hieman harvemmin raskaisiin ajoneuvoi-
hin kuin 80 km/h rajoituksella. Lisäksi kuvan 38 perusteella voidaan todeta, että 100 km/h nope-
usrajoituksella tapahtuneet henkilöautojen yhteenajot ovat olleet yhtä tuhoisia kuin 80 km/h 
rajoituksella tapahtuneet. 
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Kuva 38 Henkilöautojen kappalemäärät (A), henkilöautojen törmäyskohteet sekä henkilöautoissa 

kuolleet (K) onnettomuuspaikan nopeusrajoituksen mukaan. 
 
Henkilö- ja pakettiautojen törmäysnopeuksissa on havaittavissa selvää riippuvuutta nopeusrajoi-
tuksen suuruudesta. Törmäysnopeudet ovat noin 10 km/h suurempia 100 km/h alueella kuin 80 
km/h alueella. Tämä johtunee paljolti siitä, että suurin osa aineiston onnettomuuksista on koh-
taamisonnettomuuksia, joissa kuljettajalla on ollut hyvin vähän aikaa toimia. Henkilö- ja paket-
tiautojen arvioidut törmäysnopeudet eri nopeusrajoituksilla on esitetty kuvassa 39. 
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Kuva 39 Henkilö- ja pakettiautojen törmäysnopeudet suhteessa onnettomuuspaikan nopeusrajoi-

tukseen (NOPRA). 

Myös raskaiden ajoneuvojen törmäysnopeuksien voidaan havaita painottuvan suurempiin nope-
uksiin, kun verrataan 80 km/h nopeusrajoitusta 100 km/h rajoitukseen. Lisäksi törmäysnopeuk-
sien hajonta on 100 km/h rajoituksella selvästi pienempi kuin 80 km/h rajoituksella. Kuorma- ja 
linja-autojen havaitut törmäysnopeudet eri nopeusrajoituksilla on esitetty kuvassa 40. Tietoa 
voidaan pitää varsin luotettavana, koska se saadaan lähes poikkeuksetta ajopiirturin kiekosta. 
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Kuva 40 Kuorma- ja linja-autojen törmäysnopeudet eri nopeusrajoituksilla. 
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Henkilöautojen matkustamon etuosan muodonmuutoksen riippuvuutta onnettomuuspaikan no-
peusrajoituksesta tarkastellaan kuvassa 41. Kuvassa on huomioitu osajoukosta vain ne autot, 
joiden matkustamon etuosassa on tapahtunut muodonmuutosta (n=41). Onnettomuustyyppiä ei 
sen sijaan ole havaintomäärän maksimoimiseksi huomioitu. Muodonmuutokset ovat siten voi-
neet tapahtua esim. keula-keula- tai keula-kylki-kontakteissa. Kuvan perusteella henkilöauton 
matkustamon etuosan muodonmuutos ei juuri riipu onnettomuuspaikan nopeusrajoituksesta, kun 
tarkastellaan alle 30 cm muodonmuutoksia ja rajataan pois ne tapaukset, joissa ei ole havaittavaa 
muodonmuutosta. Sen sijaan suurempia muodonmuutoksia näyttäisi esiintyvän enemmän 100 
km/h nopeusrajoituksella. Suurempien muodonmuutosten havaintomäärät ovat niin vähäisiä, että 
niiden luotettavuus on kyseenalaista.  
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Kuva 41.  Henkilöautojen matkustamon etuosan muodonmuutoksen kumulatiivinen jakauma suh-

teessa onnettomuuspaikan nopeusrajoitukseen. Aineistona on valittu osajoukko (n=41) 
tapauksia, joissa muodonmuutoksia on havaittavissa. Muodonmuutokset on arvioitu on-
nettomuusraportissa olevien valokuvien ja raportoitujen muodonmuutosten perusteella. 

4.2.3 Vammautumismekanismit 

Turvavarusteet tutkimusaineiston henkilöautoissa 

Tutkimusaineiston ajoneuvot ovat keskimäärin varsin iäkkäitä, joten nykyaikaisten turvavarus-
teiden määrä ajoneuvoissa oli varsin niukka. Kuitenkin tutkijalautakunnan arvio turvavarustei-
den mahdollisista hyödyistä onnettomuustapauksissa antaa mahdollisuuden arvioida myös puut-
tuvien varusteiden merkitystä vammautumista lieventävinä. 
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Taulukko 28 Turvavyön arvioitu vaikutus kaikissa ajoneuvoluokissa turvavyötä käyttäneille henkilöille. 
(Huom! Turvavyön vaikutusta ei ole arvioitu kaikissa lievissä tapauksissa) 

VAIKUTUS Kaikki, n Kuolleet, n
 Kuolemalta pelastuminen varmuudella 124 0 
 Kuolemalta pelastuminen todennäköisesti 69 0 
 Kuolemalta pelastuminen mahdollisesti 34 0 
 Vammojen estyminen varmuudella 67 0 
 Vammojen estyminen todennäköisesti 40 0 
 Vammojen estyminen mahdollisesti 15 0 
 Vammojen lieventyminen varmuudella 228 0 
 Vammojen lieventyminen todennäköisesti 19 0 
 Vammojen lieventyminen mahdollisesti 8 0 
 Ei vaikutusta 589 510 
 Vammautuminen varmuudella 0 0 
 Vammautuminen todennäköisesti 0 0 
 Vammautuminen mahdollisesti 0 0 
 Vammojen lisääntyminen varmuudella 1 0 
 Vammojen lisääntyminen todennäköisesti 0 0 
 Vammojen lisääntyminen mahdollisesti 0 0 
 Kuolema varmuudella 1 1 
 Kuolema todennäköisesti 2 2 
 Kuolema mahdollisesti 1 1 
 Ei arvioitu 19 2 
 Ei tiedossa 6 2 
Yhteensä 1223 518 

 
Noin joka viidennessä tutkimusaineiston henkilöautoista on ollut vähintään ohjauspyörään sijoi-
tettu turvatyyny (taulukko 29). Neljässä autossa on ollut etu- ja sivutyynyt samoin kuin neljä 
autoa on ollut varustettu etu-, sivu- ja verhotyynyillä. Turvatyynyn toimiminen suunnitellusta 
tavasta poikkeavasti on tutkimusaineiston mukaan harvinaista. Tutkimusaineistoon on kirjattu 
kahden kuolleen henkilön kohdalle merkintä siitä, että turvatyyny ei ole toiminut suunnitellulla 
tavalla.  

Taulukko 29  Turvatyynyt tutkimusaineiston henkilöautoissa 

Ei tyynyä On tyyny Muut Yhteensä 
475 134 2 611 

 
Kuvan 42 perusteella turvatyynyt yleistyivät selvästi 1990-luvun puolivälissä. Kaikissa tutki-
musaineiston vuonna 2001 ja sen jälkeen käyttöönotetuissa henkilöautoissa on ollut vähintään 
etutyyny.  
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Kuva 42 Turvatyynyn yleisyys tutkimusaineiston kaikissa henkilöautoissa auton käyt-

töönottovuoden mukaan. 

Kuvat 42 ja 43 ilmentävät turvatyynyjen yleistymistä autokannassa ja kolareihin osallisissa au-
toissa. Kuten kuvasta 42 ilmenee, onnettomuuksiin osallisista autoista esimerkiksi vuonna 1996 
käyttöönotetuissa oli noin 70 prosentissa vähintään kuljettajan etutyyny. Sen sijaan kuvasta 43 
ilmenee, että kaikista vuosien 1996–1998 onnettomuuksiin osallisista autoista vain noin 10 pro-
sentissa on ollut kuljettajan etutyyny. Vuosien 2002–2003 onnettomuuksiin osallisissa autoissa 
oli vähintään kuljettajan etutyynyllä varustettujen autojen osuus kasvanut noin 40 prosenttiin.   
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Kuva 43 Turvatyynyt tutkimusaineiston kaikissa henkilöautoissa onnettomuuden ta-

pahtumisvuoden mukaan. 
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Turvatyynyt eivät olleet aiheuttaneet merkittäviä lisävammoja tutkittavissa onnettomuuksissa 
mukana olleille henkilöille. Henkilöautoissa etuturvatyynyllisellä paikalla istuneista kuljettajista 
ja etumatkustajista oli kuollut noin 40 prosenttia. Vastaavasti henkilöautoissa turvatyynyttömillä 
paikoilla istuneista kuljettajista ja etumatkustajista oli kuollut noin 47 prosenttia.  

Tutkijaryhmä täydensi osaotoksesta tutkimusaineistoa (n=528) onnettomuuksien tutkijalauta-
kuntien arvioita turvatyynyjen pelastavasta vaikutuksesta. Näiden täydennettyjen arvioiden mu-
kaan turvatyyny oli pelastanut kuolemalta noin neljänneksen henkilöautoissa hengissä selvin-
neistä kuljettajista ja etumatkustajista (taulukko 30). Lisäksi arvioitiin, että noin joka toinen oli 
selvinnyt turvatyynyjen ansiosta lievemmin vammoin tai kokonaan vammoitta. Noin neljännek-
selle turvatyynyllä ei arvioitu olleen vaikutusta.  

Henkilöautoissa turvatyynyttömällä paikalla matkustaneista kuljettajista ja etumatkustajista 
turvatyyny olisi arvioiden mukaan pelastanut melko varmasti menehtyneistä noin joka viiden-
nen. Lisäksi heikommalla varmuudella sanottuna (”vammojen lieventyminen” ja ”vammojen 
estyminen”, taulukko 30) turvatyyny olisi voinut parantaa hengissä selviämisen mahdollisuuksia 
noin seitsemällä prosentilla. Hengissä selvinneistä joka kolmannen vammat olisivat arvioiden 
mukaan turvatyynyn ansiosta joko lieventyneet tai estyneet kokonaan.  

Taulukko 30  Turvatyynyjen arvioitu vaikutus henkilöautojen kuljettajille ja etumatkustajille, joiden 
istumapaikalla on ollut / ei ollut turvatyynyä (osaotos, n=528). 

On tyyny Ei tyynyä 

Vaikutus 
Hengissä 
selvinneet Kuolleet 

Hengissä 
selvinneet Kuolleet YHTEENSÄ 

Kuolemalta pelastuminen 18 – – 39 57 
Vammojen lieventyminen 33 0 52 12 97 
Vammojen estyminen 4 0 16 1 21 
Ei vaikutusta 17 49 146 141 353 
YHTEENSÄ 72 49 214 193 528 

 
Henkilöautoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien vammautumismekanismit 

Kuljettajia ja etumatkustajia tarkastellaan yhdessä sen vuoksi, että he istuvat turvavarusteiden 
kannalta suunnilleen samanarvoisilla paikoilla. He ovat myös samalla tavalla alttiina edestä ja 
sivuilta kohdistuvissa törmäyksissä. Takamatkustajia tarkastellaan myöhemmin omana kokonai-
suutenaan, koska heillä ei ole esim. etutyynyjä. 

Taulukossa 31 ja kuvassa 44 on esitetty henkilöautoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkus-
tajien määrät suhteessa autoon kohdistuneen törmäyksen suuntaan ja auton käyttöönottovuoteen. 

Taulukko 31 Henkilöautoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien määrät suhteessa autoon koh-
distuneen törmäyksen suuntaan ja auton käyttöönottovuoteen. 

  Käyttöönottovuosi 
Suunta –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut 
Etu (klo 11,12,1) 44 117 82 27 0 
Sivu (klo 2–4, 8–10) 30 75 27 14 2 
Taka (klo 5–7) 6 3 2 0 1 
Muut 1 6 5 3 0 
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Kuva 44 Henkilöautoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien prosenttijakauma suhteessa 

autoon kohdistuneen törmäyksen suuntaan ja auton käyttöönottovuoteen. 
 
Taulukoissa 32–34 tarkastellaan henkilöautoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien 
vammautumismekanismeja suhteessa auton käyttöönottovuoteen ja törmäyskohteeseen. Tör-
mäyskohteella on selvästi suuri merkitys vammautumismekanismiin. Henkilö- ja pakettiautoihin 
törmätessä vammautumismekanismina on tyypillisimmin henkilön iskeytyminen sisään painu-
nutta matkustamon osaa vasten. Kaikissa henkilöautoille tapahtuneissa törmäyksissä on kohta-
laisen paljon ajoneuvojen murskautumisia. Suuri murskautumisten osuus johtuu törmäyksistä 
raskaisiin ajoneuvoihin. Erityisesti uudemmilla henkilöautoilla on nähtävissä vammautumisme-
kanismien pelkistyminen ajoneuvon murskautumisiin. Tämä antaa viitteitä uudempien ajoneuvo-
jen paremmasta turvallisuudesta lievemmissä törmäyksissä. 
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Taulukko 32  Henkilöautoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien määrät ja prosenttiosuudet 
suhteessa auton käyttöönottovuoteen ja vammautumistapaan. Kaikki törmäyskohteet. 

  Käyttöönottovuosi (kuolleet kpl)   

Vammautumistapa –1985 
1986–
1991 

1992–
1997 

1998–
2003 Muut Yhteensä 

Iskeytyminen kohtaa vastaan 10 38 17 4 0 69 
Iskeytyminen ja painuminen 40 114 54 27 3 238 
Ajoneuvon murskautuminen 16 33 26 9 0 84 
Ulkopuolisten osien tunkeutuminen 4 5 6 1 0 16 
Painuminen turvavyötä vasten 2 5 5 0 0 12 
Muu mekanismi 9 6 8 3 0 26 
Yhteensä 81 201 116 44 3 445 
   
  Käyttöönottovuosi (kuolleet %)   

Vammautumistapa –1985 
1986–
1991 

1992–
1997 

1998–
2003 Muut Yhteensä 

Iskeytyminen kohtaa vastaan 12 19 15 9 0 16 
Iskeytyminen ja painuminen 49 57 47 61 100 53 
Ajoneuvon murskautuminen 20 16 22 20 0 19 
Ulkopuolisten osien tunkeutuminen 5 2 5 2 0 4 
Painuminen turvavyötä vasten 2 2 4 0 0 3 
Muu mekanismi 11 3 7 7 0 6 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 

Taulukko 33 Henkilöautoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien määrät ja prosenttiosuudet 
suhteessa henkilöauton käyttöönottovuoteen ja vammautumistapaan. Törmäyskohteena 
henkilö- tai pakettiauto. 

  Käyttöönottovuosi (kuolleet kpl)   

Vammautumistapa –1985 
1986–
1991 

1992–
1997 

1998–
2003 Muut Yhteensä 

Iskeytyminen kohtaa vastaan 7 24 9 1 0 41 
Iskeytyminen ja painuminen 30 68 29 19 1 147 
Ajoneuvon murskautuminen 2 5 4 0 0 11 
Ulkopuolisten osien tunkeutuminen 0 0 2 0 0 2 
Painuminen turvavyötä vasten 0 4 2 0 0 6 
Muu mekanismi 5 4 2 0 0 11 
Yhteensä 44 105 48 20 1 218 
   
  Käyttöönottovuosi (kuolleet %)   

Vammautumistapa –1985 
1986–
1991 

1992–
1997 

1998–
2003 Muut Yhteensä 

Iskeytyminen kohtaa vastaan 16 23 19 5 0 19 
Iskeytyminen ja painuminen 68 65 60 95 100 67 
Ajoneuvon murskautuminen 5 5 8 0 0 5 
Ulkopuolisten osien tunkeutuminen 0 0 4 0 0 1 
Painuminen turvavyötä vasten 0 4 4 0 0 3 
Muu mekanismi 11 4 4 0 0 5 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 
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Taulukko 34 Henkilöautoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien määrät ja prosenttiosuudet 
suhteessa henkilöauton käyttöönottovuoteen ja vammautumistapaan. Törmäyskohteena 
raskas ajoneuvo. 

  Käyttöönottovuosi (kuolleet kpl)   

Vammautumistapa –1985 
1986–
1991 

1992–
1997 

1998–
2003 Muut Yhteensä 

Iskeytyminen kohtaa vastaan 3 11 7 2 0 23 
Iskeytyminen ja painuminen 13 36 20 6 0 75 
Ajoneuvon murskautuminen 15 33 23 10 0 80 
Ulkopuolisten osien tunkeutuminen 4 2 2 0 0 8 
Painuminen turvavyötä vasten 1 0 2 0 0 3 
Muu mekanismi 3 1 3 1 0 8 
Yhteensä 39 82 57 19 0 197 
   
  Käyttöönottovuosi (kuolleet %)   

Vammautumistapa –1985 
1986–
1991 

1992–
1997 

1998–
2003 Muut Yhteensä 

Iskeytyminen kohtaa vastaan 8 13 12 11 0 12 
Iskeytyminen ja painuminen 33 44 35 32 100 38 
Ajoneuvon murskautuminen 38 39 40 53 0 41 
Ulkopuolisten osien tunkeutuminen 10 2 4 0 0 4 
Painuminen turvavyötä vasten 3 0 4 0 0 2 
Muu mekanismi 8 1 5 5 0 4 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 

 
Taulukossa 35 on tarkasteltu henkilöautoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien vammau-
tumistavan riippuvuutta auton käyttöönottovuodesta nokkakolarien yhteydessä.  

Havaintoja: 
 uusissa autoissa pelkästään iskeytymisiä ja painumisia 
 pelkkien iskeytymisten osuus vähenee kohti uudempia autoja (turvatyynyjen vaikutusta?) 

Taulukko 35 Henkilöautojen nokkakolareissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien vammautumis-
tavat suhteessa auton käyttöönottovuoteen. 

  Käyttöönottovuosi (kuolleet kpl)   
Vammautumistapa –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Yhteensä 
Iskeytyminen kohtaa vastaan 1 9 1  11 
Iskeytyminen ja painuminen 4 15 10 6 35 
Muut 0 2 1 0 3 
Yhteensä 5 26 12 6 49 

 
Taulukon 35 kriteerit: 

- Törmäyskohde henkilö- tai pakettiauto 
- Henkilöautoon kohdistuneen törmäyksen suunta klo 11-12, 1 
- Törmänneiden autojen pituusakseleiden välinen kulma törmäyshetkellä 165-195 astetta (180 täysin 

vastakkain) 
- Keulan kosketuspinta vähintään 30 % 
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Turvatyynyn vaikutus henkilöautossa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien vammau-
tumismekanismeihin 

Taulukon 36 mukaan suurin osa vähintään etutyynyillä varustettujen henkilöautojen kuljettajista 
ja etumatkustajista on kuollut, kun törmäys kohdistui auton etuosaan. Osasyynä tähän voitaneen 
pitää aikaisempia havaintoja auton käyttöönottovuoteen liittyvästä etutörmäyksien osuuden kas-
vusta. Kuolleista kuljettajista ja etumatkustajista, joiden turvatyyny oli lauennut, on huomioita-
va, että heistä 11 oli kuollut yhteenajossa henkilö- tai pakettiauton kanssa ja 14 yhteenajossa 
raskaan ajoneuvon kanssa. Henkilöautossa selviämismahdollisuudet ovat turvatyynyistä huoli-
matta yleisesti ottaen heikot, kun yhteenajon vastapuolena on raskas ajoneuvo.  

Taulukko 36 Henkilöautoissa kuolleet kuljettajat ja etumatkustajat turvatyynyn laukeamisen sekä au-
toon kohdistuneen törmäyksen suunnan mukaan. Tyyny lauennut -sarakkeeseen on huo-
mioitu vain ne kuolleet kuljettajat ja etumatkustajat joiden turvatyyny oli toiminut suunni-
tellulla tavalla. 

  Tyyny lauennut Ei tyynyä 
Törmäyssuunta n % n % 
Etu (klo 11,12,1) 17 68 226 60 
Sivu (klo 2–4, 8–10) 6 24 125 34 
Taka (klo 5–7) 1 4 11 3 
Muut 1 4 12 3 
Yhteensä 25 100 374 100 

 
Turvatyynyn suunnitellulla tavalla tapahtuneesta aktivoitumisesta huolimatta henkilöautossa 
olleita kuljettajia ja etumatkustajia on kuollut sekä pienillä että suurilla matkustamon sisään 
painumisen arvoilla (taulukko 37).  

Taulukko 37 Henkilöauton matkustamon etuosan sisään painumisen syvyys ja kuolleiden kuljettajien ja 
etumatkustajien määrä, kun turvatyynyt ovat lauenneet suunnitellulla tavalla. 

Sisäänpainuminen [cm] Kuolleet 
0–10 3 
11–20 4 
21–30 3 
31–40 5 
yli 40 5 
Ei tietoa 5 
Yhteensä 25 

Onnettomuuksissa, joissa turvatyynyt ovat lauenneet suunnitellulla tavalla, suurin osa henkilöau-
toissa kuolleista kuljettajista ja etumatkustajista on kuollut iskeytymällä sisään painuneeseen 
matkustamonosaan (taulukko 38). Seuraavaksi merkittävin vammautumismekanismi on ajoneu-
von totaalinen murskautuminen, joissa turvatyynyllä on yleensä vähäiset suojaamismahdollisuu-
det. 
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Taulukko 38 Henkilöautoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien vammautumistavat, kun turva-
tyynyt ovat lauenneet suunnitellulla tavalla. 

Vammautumistapa Kuolleet 
Iskeytyminen kohtaa vasten 2 
Iskeytyminen ja painuminen 15 
Ajoneuvon murskautuminen 6 
Muut 2 
Yhteensä 25 

4.2.4 Vammautumiset 

Henkilöautoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien vammautumiset 

Seuraavat kaksi taulukkoa (taulukot 39 ja 40) kuvaavat henkilöauton kuljettajan ja etumatkusta-
jan vammojen aiheuttajan riippuvuutta auton käyttöönottovuodesta sekä törmäyskohteesta. 

Yleisimmin vamman on aiheuttanut vasen ja oikea sisäsivu. Vasemman ja oikean sisäsivun 
merkitys vamman aiheuttajana korostuu, kun törmäyskohteena on ollut henkilö- tai pakettiauto. 
Katon ja etusisäosien merkitys vamman aiheuttajana korostuu uudemmilla autoilla, mutta on 
merkitykseltään vähäisempi, kun törmäyskohteena on henkilö- tai pakettiauto.  

Taulukko 39  Henkilöautoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien kappalemäärä sekä prosentti-
jakauma vammojen aiheuttajan ja henkilöauton käyttöönottovuoden mukaan. Kaikki 
törmäyskohteet. 

  Käyttöönottovuosi (kuolleet kpl)  
Vammojen aiheuttaja –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut Yhteensä 
Ohjauspyörä 2 6 7 0 0 15 
0hj.aks+varustel+tuulilpilari 15 40 26 10 0 91 
Katto ja etusisäosat 11 38 26 12 0 87 
Vasen ja oikea sisäsivu 27 53 21 11 3 115 
Sisäosat yleensä 4 15 9 2 0 30 
Liian suuri hidastuma 3 8 4 0 0 15 
Varustelauta 7 20 11 2 0 40 
Muu 12 21 12 7 0 52 
Yhteensä 81 201 116 44 3 445 
 

  Käyttöönottovuosi (kuolleet %)   
Vammojen aiheuttaja –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut Yhteensä 
Ohjauspyörä 2 3 6 0 0 3 
0hj.aks+varustel+tuulilpilari 19 20 22 23 0 20 
Katto ja etusisäosat 14 19 22 27 0 20 
Vasen ja oikea sisäsivu 33 26 18 25 100 26 
Sisäosat yleensä 5 7 8 5 0 7 
Liian suuri hidastuma 4 4 3 0 0 3 
Varustelauta 9 10 9 5 0 9 
Muu 15 10 10 16 0 12 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 
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Taulukko 40  Henkilöautoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien kappalemäärä sekä prosentti-
jakauma vammojen aiheuttajan ja henkilöauton käyttöönottovuoden mukaan. Törmäys-
kohteena henkilö- tai pakettiauto. 

  Käyttöönottovuosi (kuolleet kpl)   
Vammojen aiheuttaja –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut Yhteensä
Ohjauspyörä 1 3 5 0 0 9 
0hj.aks+varustel+tuulilpilari 9 25 12 9 0 55 
Katto ja etusisäosat 0 9 8 0 0 17 
Vasen ja oikea sisäsivu 20 35 11 7 1 74 
Sisäosat yleensä 3 6 3 1 0 13 
Liian suuri hidastuma 2 7 1 0 0 10 
Varustelauta 5 14 5 2 0 26 
Muu 4 6 3 1 0 14 
Yhteensä 44 105 48 20 1 218 
 

  Käyttöönottovuosi (kuolleet %)   
Vammojen aiheuttaja –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut Yhteensä 
Ohjauspyörä 2 3 10 0 0 4 
0hj.aks+varustel+tuulilpilari 20 24 25 45 0 25 
Katto ja etusisäosat 0 9 17 0 0 8 
Vasen ja oikea sisäsivu 45 33 23 35 100 34 
Sisäosat yleensä 7 6 6 5 0 6 
Liian suuri hidastuma 5 7 2 0 0 5 
Varustelauta 11 13 10 10 0 12 
Muu 9 6 6 5 0 6 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 

 

Taulukon 41 perusteella uusimmissa automalleissa kuolleilla on suhteellisen paljon selkärangan 
vammoja. Voi olla että tämä johtuu jäykemmistä korirakenteista ja siitä että muiden vamma-
tyyppien osuus on paremman suojaavuuden vuoksi vähentynyt. Parempi suojaavuus törmäysti-
lanteissa ei kuitenkaan kohdistu kiihtyvyyksistä johtuviin selkärangan vammoihin.  

Henkilöautossa päävammaan kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien erityistarkastelu 

Taulukossa 42 on esitetty henkilöautossa päävammaan kuolleet kuljettajat ja etumatkustajat 
auton käyttöönottovuoden ja törmäyssuunnan mukaan. Useimmiten kuolettava päävamma on 
syntynyt etutörmäyksissä. Etutörmäysten osuus päävammojen aiheuttajana näyttäisi olevan vä-
henemään päin mentäessä kohti uudempia autoja. Vastaavasti sivutörmäysten osuus on kasva-
nut. 

Taulukossa 43 on esitetty henkilöautossa päävammaan kuolleet kuljettajat ja etumatkustajat 
auton käyttöönottovuoden ja vammojen aiheuttajan mukaan. Eniten päävammoja on aiheuttanut 
vasen ja oikea sisäsivu sekä katto ja etusisäosat. Tuloksista ei voida havaita erityisiä kehitys-
suuntia. 
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Taulukko 41 Henkilöautoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien vakavimmin vammautunut 
kehonosa (ICD 10-koodin mukaan) suhteessa auton käyttöönottovuoteen. Kaikki tör-
mäyskohteet. 

  Käyttöönottovuosi (kuolleet kpl)   
Kehonosa –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut Yhteensä 
Pää 26 96 39 13 2 176 
Selkäranka 10 19 9 8 0 46 
Rintakehä 23 52 42 11 1 129 
Vatsa 5 9 3 0 0 17 
Raajat 0 4 1 1 0 6 
Monivamma 6 7 7 7 0 27 
Muu 11 13 15 4 0 44 
Yhteensä 81 201 116 44 3 445 
 

  Käyttöönottovuosi (kuolleet %)   
Kehonosa –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut Yhteensä 
Pää 32 48 34 30 67 40 
Selkäranka 12 9 8 18 0 10 
Rintakehä 28 26 36 25 33 29 
Vatsa 6 4 3 0 0 4 
Raajat 0 2 1 2 0 1 
Monivamma 7 3 6 16 0 6 
Muu 13 6 13 9 0 10 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 

 
Taulukko 42 Henkilöautossa päävammaan kuolleet kuljettajat ja etumatkustajat auton käyttöönotto-

vuoden ja törmäyssuunnan mukaan. 

  Käyttöönottovuosi (kuolleet kpl)   
Törmäyssuunta –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut Yhteensä 
Etu (klo 11,12,1) 13 57 26 6 0 102 
Sivu (klo 2–4, 8–10) 8 34 11 5 1 59 
Taka (klo 5–7) 4 2 1 0 1 8 
Muut 1 3 1 2 0 7 
Yhteensä 26 96 39 13 2 176 
 

  Käyttöönottovuosi (kuolleet %)   
Törmäyssuunta –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut Yhteensä 
Etu (klo 11,12,1) 50 59 67 46 0 58 
Sivu (klo 2–4, 8–10) 31 35 28 38 50 34 
Taka (klo 5–7) 15 2 3 0 50 5 
Muut 4 3 3 15 0 4 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 
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Taulukko 43 Henkilöautossa päävammaan kuolleet kuljettajat ja etumatkustajat auton käyttöönotto-
vuoden ja vammojen aiheuttajan mukaan. 

  Käyttöönottovuosi (kuolleet kpl)   
Vammojen aiheuttaja –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut Yhteensä 
Ohjauspyörä 0 1 2 0 0 3 
0hj.aks+varustel+tuulilpilari 1 16 8 2 0 27 
Katto ja etusisäosat 5 22 10 3 0 40 
Vas ja oikea sisäsivu 10 22 9 3 2 46 
Sisäosat yleensä 3 7 3 0 0 13 
Liian suuri hidastuma 1 3 0 0 0 4 
Varustelauta 2 11 3 0 0 16 
Muu 4 14 4 5 0 27 
Yhteensä 26 96 39 13 2 176 
              

  Käyttöönottovuosi (kuolleet %)   
Vammojen aiheuttaja –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut Yhteensä 
Ohjauspyörä 0 1 5 0 0 2 
0hj.aks+varustel+tuulilpilari 4 17 21 15 0 15 
Katto ja etusisäosat 19 23 26 23 0 23 
Vas ja oikea sisäsivu 38 23 23 23 100 26 
Sisäosat yleensä 12 7 8 0 0 7 
Liian suuri hidastuma 4 3 0 0 0 2 
Varustelauta 8 11 8 0 0 9 
Muu 15 15 10 38 0 15 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 

 
Taulukko 44 Henkilöautoissa rintakehävammaan kuolleet kuljettajat ja etumatkustajat auton käyttöön-

ottovuoden ja törmäyssuunnan mukaan. 

  Käyttöönottovuosi (kuolleet kpl)   
Törmäyssuunta –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut Yhteensä 
Etu (klo 11,12,1) 14 27 31 9 0 81 
Sivu (klo 2–4, 8–10) 9 23 8 2 1 43 
Taka (klo 5–7) 0 1 1 0 0 2 
Muut 0 1 2 0 0 3 
Yhteensä 23 52 42 11 1 129 
              

  Käyttöönottovuosi (kuolleet %)   
Törmäyssuunta –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut Yhteensä 
Etu (klo 11,12,1) 61 52 74 82 0 63 
Sivu (klo 2–4, 8–10) 39 44 19 18 100 33 
Taka (klo 5–7) 0 2 2 0 0 2 
Muut 0 2 5 0 0 2 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 
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Rintakehävammaan henkilöautossa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien erityistar-
kastelu 

Taulukon 44 perusteella voidaan todeta, että etutörmäysten osuus kuolemissa on selvästi kasva-
nut uudemmilla autoilla. Todennäköisesti ilmiö johtuu ainakin parantuneesta sivutörmäysturval-
lisuudesta. Taulukossa 45 on esitetty henkilöautoissa rintakehävammaan kuolleet kuljettajat ja 
etumatkustajat auton käyttöönottovuoden ja vammojen aiheuttajan mukaan. Yleisin vamman 
aiheuttaja on ollut vasen ja oikea sisäsivu.  

Henkilöautoissa kuolleiden takamatkustajien vammautumiset 

Taulukoissa 46 ja 47 on esitetty henkilöautossa kuolleiden takamatkustajien vammojen aiheutta-
jat sekä vakavimmin vammautuneet kehonosat. Yleisin vamman aiheuttaja on ollut vasen ja 
oikea sisäsivu. Takamatkustajat ovat kuolleet useammin liian suureen hidastumaan sekä selkä-
rangan ja vatsan alueen vammoihin mutta harvemmin pään ja rintakehän vammoihin. Myös muu 
vammojen aiheuttaja, kuten matkustajien iskeytyminen toisiinsa, on yleinen takamatkustajien 
kuolemissa.  

Taulukko 45 Henkilöautoissa rintakehävammaan kuolleet kuljettajat ja etumatkustajat auton käyttöön-
ottovuoden ja vammojen aiheuttajan mukaan. 

  Käyttöönottovuosi (kuolleet kpl)   
Vammojen aiheuttaja –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut Yhteensä 
Ohjauspyörä 1 3 5 0 0 9 
0hj.aks+varustel+tuulilpilari 7 10 12 5 0 34 
Katto ja etusisäosat 1 6 6 2 0 15 
Vas ja oikea sisäsivu 8 21 7 3 1 40 
Sisäosat yleensä 0 3 4 0 0 7 
Liian suuri hidastuma 1 2 3 0 0 6 
Varustelauta 3 6 3 0 0 12 
Muu 2 1 2 1 0 6 
Yhteensä 23 52 42 11 1 129 
              

  Käyttöönottovuosi (kuolleet %)   
Vammojen aiheuttaja –1985 1986–1991 1992–1997 1998–2003 Muut Yhteensä 
Ohjauspyörä 4 6 12 0 0 7 
0hj.aks+varustel+tuulilpilari 30 19 29 45 0 26 
Katto ja etusisäosat 4 12 14 18 0 12 
Vas ja oikea sisäsivu 35 40 17 27 100 31 
Sisäosat yleensä 0 6 10 0 0 5 
Liian suuri hidastuma 4 4 7 0 0 5 
Varustelauta 13 12 7 0 0 9 
Muu 9 2 5 9 0 5 
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 
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Taulukko 46 Henkilöautossa kuolleiden takamatkustajien vammojen aiheuttajat 

Vammojen aiheuttaja Kuolleet n Kuolleet %
Katto ja etusisäosat 1 3 
Vas ja oikea sisäsivu 12 31 
Sisäosat yleensä 5 13 
Liian suuri hidastuma 5 13 
Muu 16 41 
Yhteensä 39 100 

Taulukko 47 Henkilöautossa kuolleiden takamatkustajien vakavimmin vammautunut kehonosa. 

Kehonosa Kuolleet n Kuolleet % 
Pää 11 28 
Selkä 9 23 
Rintakehä 5 13 
Vatsa 5 13 
Raajat 1 3 
Monivamma 2 5 
Muu 6 15 
Yhteensä 39 100 

 
Istuinpaikka aiheuttaa eroja vakavimmin vammautuneen kehonosan jakautumissa. Takamatkus-
tajilla on enemmän selkärangan ja vatsan alueen vammoja suhteessa edessä istuneisiin. Edessä 
istuneilla on enemmän pään ja rintakehän vammoja. 

 

4.3 Tie- ja liikenneympäristö 

4.3.1 Onnettomuuden tyyppi ja tapahtumapaikka 

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien onnettomuustyypit on jaettu kuvassa 40 neljään luok-
kaan. Jaottelu on tehty liikenneonnettomuustyyppikuvaston perusteella: samat suunnat 00…19, 
kohtaamiset 20…39, risteämiset 40…59, suistumiset 80…89 ja muut 90…99 (onnettomuus-
tyyppikuvasto liitteenä). Vertailukohtana on käytetty VALT:ista saatuja samalla jaottelulla teh-
tyjä kaikkia pääteiden kuolemaan johtaneita onnettomuuksia samoilta vuosilta. Vertailuaineis-
tosta on poistettu tutkimusaineiston tavoin kevyen liikenteen onnettomuudet ja eläinonnetto-
muudet. Vertailuaineisto sisältää moottoritieonnettomuudet, joita on tapahtunut vuosittain kes-
kimäärin alle yhdeksän (Kelkka & Suhonen 2005). 

Tutkimusaineistossa on suhteellisesti enemmän kohtaamisonnettomuuksia kuin kaikissa pää-
teiden onnettomuuksissa. Liittymäonnettomuuksien osuus ja merkitys on tavallisilla kuljettajilla 
kolminkertainen kaikkiin onnettomuuksiin verrattuna. Vastaavasti suistumisia on tapahtunut 
vain kolmasosa kaikkiin onnettomuuksiin verrattuna, mikä on hyvin odotettavissa ollut tulos, 
kun aineistosta on poistettu rattijuopumukset ja suuret ylinopeudet. 
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Kuva 45 Vertailu tutkimusaineiston ja kaikkien pääteiden (sisältää myös moottoritiet) kuolemaan 

johtaneiden onnettomuuksien (Salo, Nysten, 2005) onnettomuustyyppijakaumista.  

Kuolleiden määrät Tiehallinnon jaottelun mukaisissa onnettomuustyypeissä on esitetty kuvassa 
46. Muut onnettomuudet -ryhmästä on eritelty saman suunnan onnettomuudet, joissa on kuollut 
enemmän ihmisiä kuin suistumisonnettomuuksissa.  
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Kuva 46 Onnettomuusluokkien jakauma kuolleiden määrien mukaisesti. Jaottelu on tehty Tiehal-

linnon käyttämien onnettomuusluokkien mukaisesti. 
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Taulukossa 48 on esitetty kuolleiden määrät eri tienkohdissa onnettomuustyypeittäin ryhmitel-
tyinä. Linjaosuuksien suorilla ja kaarteissa on tapahtunut määrällisesti lähes yhtä paljon kuole-
mantapauksia. Kääntymisonnettomuuksista 28 prosenttia ja peräänajoista 80 prosenttia on rapor-
toitu linjaosuuksille. 

Taulukko 48 Kuolleiden lukumäärä eri tienkohdissa onnettomuusluokittain 

Onnettomuusluokka Kuolleiden lukumäärä 
 Linja, 

suora 
Linja, 
kaarre 

Liittymä Muu Yhteen-
sä 

Yksittäis 17 16 1 3 37 
Kääntymis 4 3 11 7 25 
Ohitus 31 23 1 4 59 
Risteämis   57 9 66 
Kohtaamis 149 143 6 4 302 
Peräänajo 7 9 1 3 20 
Muu 6 3 1 5 15 
Yhteensä 214 197 78 35 524 

  
Törmäyskohteet onnettomuustyypeittäin on esitetty kuvassa 47. Kohtaamis- ja ohitusonnetto-
muuksissa vastapuolena on ollut useimmiten henkilöauto, mutta usein törmäyskohteena on ollut 
raskas ajoneuvo. Risteämisonnettomuuksissa raskas ajoneuvo on ollut vastapuolena henkilöau-
toa useammin. Yksittäisonnettomuuksissa törmäykset ovat tapahtuneet tien laitteisiin (kaide, 
pylväät yms.) tai tieympäristöön (oja, puu yms.) 
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Kuva 47 Törmäyskohteet ja onnettomuustyypit onnettomuuksissa kuolleiden lukumäärän mukaisesti. 

 

4.3.2 Nopeusrajoitukset ja osallisten nopeudet 

Tutkimusaineiston henkilöautojen ajonopeudet perustuvat tutkijalautakuntien tekemiin laskel-
miin tai arvioihin onnettomuustilanteita edeltäneistä nopeuksista. Raskaan liikenteen nopeudet 
on saatu ajopiirtureiden tiedoista. Törmäysnopeudet on arvioitu vasta vuodesta 2002 lähtien. 

Ajonopeudet eri nopeusrajoitusalueilla on esitetty kuvassa 48. Tutkimuksen rajausten takia 
aineistossa ei ole 20 km/h tai sitä suurempia nopeusrajoituksen ylityksiä. 80 km/h rajoituksella 
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on suurin osa kuolemista tapahtunut hieman nopeusrajoitusta suuremmilla ajonopeuksilla, 100 
km/h nopeusrajoituksella yli puolet kuolemista on tapahtunut nopeusrajoitusta alemmilla ajono-
peuksilla. 
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Kuva 48 Kuolleiden lukumäärä eri nopeusrajoitusalueilla ja niillä käytetyillä ajonopeuksilla. No-

peusrajoitukset jaettu kolmeen alueeseen: 100 km/h, 80 km/h ja alle 80 km/h. 

4.3.3 Tapahtuma-aika ja olosuhteet 

Liikennekuolemia on tapahtunut eniten joulu-, tammi- ja helmikuussa. Keli on kyseisinä kuu-
kausina tapahtuneissa onnettomuuksissa ollut useimmiten jäinen tai luminen (kuva 49). Myös 
elokuussa on paljon liikennekuolemia. 
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Kuva 49 Kuolleiden lukumäärä tapahtumakuukauden ja kelin mukaisesti. 
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Yleisimmät säätyypit kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa ovat olleet kirkas päivänvalo 
sekä pilvipoutainen päivänvalo ja pimeä. 

Taulukko 49 Kuolleiden lukumäärä säätyypin ja valoisuuden mukaisesti 

Säätyyppi Päivänvalo Hämärä Pimeä Ei tiedossa Yhteensä 
Kirkas 131 7 18  156 
Pilvipouta 149 17 80  246 
Tihkusade 4 3 4 1 12 
Vesisade 9 4 7  20 
Räntäsade 8 2 8  18 
Lumisade 25 8 30  63 
Sumu 7 1 1  9 
Yhteensä 333 42 148 1 524 
 
Talvihoito 

Talvihoidon merkityksen arvioinnin kannalta olennaiset muuttujat – talvihoitoluokka ja tien 
pinnan kitka – on kirjattu vasta vuodesta 2002 lähtien. Aiempien vuosien tutkintakansioista näitä 
tietoja ei yleensä ollut löydettävissä. Sen sijaan kunnossapitotoimenpiteiden havaittavuus on 
ollut muuttujana käytössä koko tarkastelujakson ajan. Taulukosta 50 nähdään, että lumisella tai 
jäisellä kelillä kuoli 226 ihmistä. Hoitotoimenpiteiden havaittavuus on arvioitu huonoksi neljäs-
sä kuolemantapauksessa, seitsemässä hoidon jälkeä ei ollut havaittavissa lainkaan. Hoidon toi-
menpiteiden havaittavuus on arvioitu hyväksi neljässätoista kuolemantapauksessa, selvästi ylei-
sin arvio, jos arvio on kirjattu, on ”kohtalainen”. Suuressa osassa lumisella ja jäisellä kelillä 
tapahtuneista kuolemantapauksista (51 prosenttia) hoitotoimenpiteiden havaittavuuden koodaus 
on ollut ”ei tietoa”. 

Taulukko 50 Hoitotoimien havaittavuus lumisen ja jäisen kelien onnettomuuksissa. Hoitotoimet on 
data-aineistossa jaoteltu seitsemään eri toimenpiteeseen ja hoitotoimenpiteen havaitta-
vuus koodattu arvoilla 1 (hyvä) – 9 (ei tietoa). Taulukossa on esitetty hoitotoimenpiteiden 
havaittavuuden minimiarvo. 

Kuolleita kelityypin kaikissa onnettomuuksissa Hoitotoimien havaittavuus, eri toimien minimiarvio 
Luminen Jäinen Yhteensä 

Hyvä 3 11 14 
Kohtalainen 37 43 80 
Huono 1 3 4 
Ei havaittavissa 5 2 7 
Keli ei kunnossapitoa edellyttävä 2 3 5 
Ei tietoa 47 69 116 
Yhteensä 95 131 226 

 
Oman tai vastapuolen ajoneuvon hallinnan menetyksissä lumisella tai jäisellä tiellä kuoli 125 
ihmistä (oma: 100 kuollutta, vastapuoli: 25 kuollutta). Näiden osalta kunnossapidon havaitta-
vuus on arvioitu hyväksi viidessä tapauksessa, huonoksi tai ei havaittavaksi neljässä tapauksessa 
ja kohtalaiseksi 53 tapauksessa. Vain yhdessä tapauksessa on arvioitu, että keli ei ollut kunnos-
sapitotoimenpiteitä edellyttävä. Puolessa tapauksista arvio puuttui kokonaan. 
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Taulukko 51 Kuolleiden lukumäärät oman tai vastapuolen ajoneuvon hallinnan menetyksen takia lumi-
sella ja jäisellä kelillä sekä niitä vastaavat talvihoidon toimenpiteiden havaittavuudet 

Kuolleita kelityypillä hallinnan menetyksen takia Hoitotoimien havaittavuus, eri toimien minimiarvio 
Luminen Jäinen Yhteensä 

Hyvä 1 4 5 
Kohtalainen 22 31 53 
Huono 1 2 3 
Ei havaittavissa 0 1 1 
Keli ei kunnossapitoa edellyttävä 0 1 1 
Ei tietoa 20 42 62 
Yhteensä 44 81 125 

 
Päällysteiden urautuneisuus ja sadekeli 

Hallinnan menetyksestä johtuvia kuolemia märällä kelillä tapahtui vain kymmenen. Näistä vain 
kahdessa renkaiden urasyvyys oli liian pieni. Molemmissa tapauksissa päällysteen urasyvyys oli 
melko suuri (10 ja 14 mm). Kahdeksassa tapauksessa kymmenestä renkaat olivat hyvässä kun-
nossa ja päällyste kohtuullisen vähän urautunut (taulukot 52 ja 53). 

Taulukko 52 Kuolleet märällä kelillä. Onnettomuusluokka ja ajotilanne 

Ajotilanne 

Onnettomuusluokka Ohitus 
Hallinnan 
menetys 

Ohjaamat-
tomuus Risteys Muu Yhteensä 

Yksittäis  5 3   8 
Kääntymis     2 2 
Ohitus 5     5 
Risteämis    12 1 13 
Kohtaamis  5 18  7 30 
Peräänajo     5 5 
Muu     5 5 
Yhteensä 5 10 21 12 20 68 

Taulukko 53 Ajoneuvon hallinnan menetyksen seurauksena märällä kelillä kuolleet. Päällysteen ja 
ajoneuvon renkaiden urasyvyydet 

Renkaan urasyvyys (mm) 
Päällysteen urasyvyys (mm) 1 4 5 9 
0   1  
3   1  
5  4  1 
10 1    
14 1    
Ei tiedossa    1 
Yhteensä 2 4 2 2 
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4.3.4 Kohtaamisonnettomuudet 

Seuraavassa on tarkasteltu kohtaamisonnettomuuksia Tiehallinnon onnettomuusluokittelun mu-
kaisesti (onnettomuustyypit 20, 21, 24 ja 29). Kuvassa 50 on esitetty kohtaamisonnettomuuksien 
jakauma onnettomuustyypeittäin sekä oman ja vastapuolen ajoneuvotyyppi.  

 
Kuva 50 Kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden onnettomuustyyppi sekä oman ja vastapuolen 

ajoneuvotyyppi (ha = henkilöauto, ra = raskas ajoneuvo). 

Kohtaamisissa kuoli tarkastelujaksolla yhtensä 302 ihmistä eli 58 prosenttia koko tutkimusai-
neiston kuolleista. Suoralla kohtaamisissa kuoli yli kaksinkertainen määrä ihmisiä (69 %) kaar-
teissa kohtaamisiin (31 %) verrattuna. Henkilöautojen välisissä törmäyksissä näistä kuoli 56 
prosenttia, henkilöautojen ja raskaiden välisissä 38 prosenttia ja raskaiden keskinäisissä törmä-
yksissä yksi prosentti. Henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen väliset törmäykset painottuvat 
suhteellisesti kaarteisiin, mutta määrällisesti suorille. 

Kohtaamisonnettomuuksissa vuosittaiset kuolleiden määrät ovat vakiintuneet tässä aineistos-
sa tarkastelujaksolla 2000-luvulle tultaessa 30–40 välille. Viimeisinä vuosina henkilöautojen 
keskinäisissä onnettomuuksissa kuolleiden määrät ovat kasvaneet ja vastaavasti henkilöautojen 
ja raskaiden ajoneuvojen välisissä onnettomuuksissa kuolleiden määrät laskeneet (kuva 51). 
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Kuva 51 Kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden oman ja vastapuolen ajoneuvotyyppi (ha = henki-

löauto, ra = raskas ajoneuvo) tapahtumavuosiin jaettuna. Pääaiheuttaja ensin mainittu-
na. 

Kuvassa 52 on esitetty pääaiheuttajat ja ajotilanteet kohtaamisonnettomuuksissa. Pääaiheuttaja 
on määritetty osallisnumeron mukaan (osallinen 1 = pääaiheuttaja). Aineisto sisältää ajotilanteen 
mukaan kymmenen ohitustilannetta, joista seitsemässä tapauksessa on joku ohittavassa ajoneu-
vossa kuollut. Aineistossa oleva yksi tapaus ”tulo risteykseen” on vastapuolen tulo risteykseen 
väistämisvelvollisesta suunnasta. Oman tai vastapuolen ohjaamattomuudesta on aiheutunut kai-
kista kohtaamisonnettomuuksien kuolemista 46 prosenttia ja vastaavasti hallinnan menetyksistä 
42 prosenttia kaikista kohtaamisten kuolemantapauksista. Raskaiden ajoneuvojen osuus aiheut-
tajana ohjaamattomuudesta seuranneissa kohtaamisonnettomuuksissa kuolleista on hyvin pieni 
(4 prosenttia), mutta ajohallinnan menetyksistä jo huomattavasti suurempi (11 prosenttia). Ajo-
hallinnan menetysten osuus kaikista raskaiden ajoneuvojen aiheuttamista liikennekuolemista 
kohtaamisonnettomuuksissa on 61 prosenttia. 

Ohjaamattomuudesta aiheutuneet kuolemat ovat tapahtuneet kuivalla tienpinnalla, kun taas 
ajoneuvon hallinnan menetyksestä johtuneet kuolemat ovat tapahtuneet pääsääntöisesti lumisella 
tai jäisellä tienpinnalla (kuva 53). 
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Kuva 52 Pääaiheuttajat (osallinen 1) ja niiden ajotilanteet kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden 
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Kuva 53 Kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden ajotilanne ja keli 

Kelin merkitys on hyvin samanlainen, kun vertaillaan kahta vallitsevaa onnettomuustyyppiä; 
kohtaaminen suoralla tai kaarteessa. Vallitsevat kelityypit ovat kuiva keli ja jäinen keli. Lumisen 
tienpinnan osuus on suuri suorilla tapahtuneissa onnettomuuksissa ja kuivan tienpinnan osuus on 
suuri kaarteissa tapahtuneissa onnettomuuksissa. Talvinopeusrajoitusten vaikutus kuolonkolari-
en kelitilanteeseen on selvästi nähtävissä, kun tarkastellaan kuvaa 54. Nopeusrajoituksella 100 
km/h valtaosa onnettomuuksista tapahtuu kuivalla kelillä. Nopeusrajoituksella 80 km/h suuri osa 
onnettomuuksista on tapahtunut talvikelillä.  
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Kuva 54 Kohtaamisonnettomuuksissa kuolleet: keli ja nopeusrajoitus. 

Kuvassa 55 on esitetty kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden ajonopeudet (n = 302) ennen 
törmäystä tutkijalautakuntien arvioiden ja koodatun onnettomuusdatan mukaisesti. Nopeusrajoi-
tuksella 100 km/h keskinopeudeksi saadaan 89,3 km/h. Nopeusrajoituksella 80 km/h keskinope-
us on ollut 78,2 km/h. Keskimäärin ajonopeuksien ero on siis ollut vain noin 11 km/h. Tätä 
alemmilla rajoituksilla (n = 5) keskinopeus on ollut 57,5 km/h. 
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Kuva 55 Onnettomuudessa kuolleiden ajonopeudet ennen törmäystä kohtaamisonnettomuuksissa 

nopeusrajoituksilla 100 km/h, 80 km/h ja alle 80 km/h. 

Taulukosta 54 nähdään, että talvinopeusrajoituksista johtuen 100 km/h rajoituksella ajohallinnan 
menetyksestä johtuvien kylki edellä törmäysten osuus on huomattavasti pienempi kuin 80 km/h 
rajoituksella. Keula edellä törmäyksissä on menehtynyt 74 prosenttia kaikista kohtaamisonnet-
tomuuksissa kuolleista.  
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Taulukko 54 Kuolleiden lukumäärä ja törmäysten suunta kohtaamisonnettomuuksissa nopeusrajoituk-
silla 80 km/h ja 100 km/h (yhteensä 297 kuollutta). 

Nopeusrajoitus 80 km/h, törmäyssuunta Keula Kylki Perä Muu Yhteensä 
Kohtaaminen suoralla 72 38 1 4 115 
Kohtaaminen kaarteessa 36 16  1 53 
Yhteensä 108 54 1 5 168 
      

Nopeusrajoitus 100 km/h, törmäyssuunta Keula Kylki Perä Muu Yhteensä 
Kohtaaminen suoralla 78 10 3  91 
Kohtaaminen kaarteessa 33 4  1 38 
Yhteensä 111 14 3 1 129 
 
Selvästi yleisin vammautumismekanismi kohtaamisonnettomuuksissa on iskeytyminen ja pai-
numinen keulatörmäyksissä. Uhri iskeytyy silloin matkustamon etuosiin samalla kun etuosa 
painuu sisäänpäin. Muita tyypillisiä vammautumismekanismeja ovat ajoneuvon murskautuminen 
keulatörmäyksissä sekä iskeytyminen ja painuminen sivutörmäyksissä. Murskautumisissa vasta-
puolena on ollut lähes aina raskas ajoneuvo (taulukko 56). 

Taulukko 55 Kuolemaan johtaneet vammautumismekanismit ja törmäyssuunnat kohtaamisonnetto-
muuksissa. 

Kuolleiden lukumäärä törmäyssuunnittain Vammautumismekanismi 
Keula Kylki Perä Muu Yhteensä 

Iskeytyminen kohtaa vasten 28 11 1 1 41 
Iskeytyminen ja painuminen 111 45 1 4 161 
Ajoneuvon murskautuminen 62 7  1 70 
Ulkopuolisten osien tunkeutuminen 2 1   3 
Painuminen turvavyötä vasten 8    8 
Muu mekanismi 8 6 2 1 17 
Ei tietoa 1 1   2 
Yhteensä 220 71 4 7 302 
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Taulukko 56 Vammautumismekanismit ja törmäyksen osapuolet kohtaamisonnettomuuksissa (ha = 
henkilöauto, ra = raskas ajoneuvo) 

Nopeusrajoitus Vammautumismekanismi Ha –ha Ha–ra Ra–ra Ra–ha Muu Yhteen-
sä 

Alle 80 km/h Iskeytyminen ja painuminen 1 2    3 
 Muu mekanismi 1 1    2 

Alle 80 km/h yhteensä 2 3    5 
        

80 km/h Iskeytyminen kohtaa vasten 20 5 1 1  27 
 Iskeytyminen ja painuminen 63 24   2 89 
 Ajoneuvon murskautuminen 4 35   1 40 
 Ulkopuolisten osien tunkeutuminen  1    1 
 Painuminen turvavyötä vasten 2 1   1 4 
 Muu mekanismi 3 2 1  1 7 

80 km/h yhteensä 92 68 2 1 5 168 
        

100 km/h Iskeytyminen kohtaa vasten 10 2   2 14 
 Iskeytyminen ja painuminen 53 12   4 69 
 Ajoneuvon murskautuminen 2 26   2 30 
 Ulkopuolisten osien tunkeutuminen  1  1  2 
 Painuminen turvavyötä vasten 3    1 4 
 Muu mekanismi 7 2   1 10 

100 km/h yhteensä 75 43  1 10 129 
Kaikki yhteensä 169 114 2 2 15 302 

 
Vakavimmin vammautuneet kehonosat (ICD-10) ovat pää ja rintakehä. Vammat syntyvät 
useimmiten keulatörmäyksissä. Sivutörmäyksistä aiheutuu usein pää- ja rintakehävammojen 
lisäksi vakavia selkärankavammoja, joiksi luetaan myös kaularankaan kohdistuneet vammat.  

Vakavat päävammat ja rintakehävammat korostuvat kaikissa yleisissä vammamekanismeissa. 
Ajoneuvon murskautuessa korostuu odotetusti myös monivammojen osuus. Hidastuvuudesta 
(painuminen turvavyötä vasten) aiheutuvat vammat kohdentuvat vatsan ja rintakehän alueille. 
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Taulukko 57 Kuolemaan johtaneiden vammojen sijainti ja törmäyssuunnat kohtaamisonnettomuuksissa 

Kuolleiden lukumäärä törmäyssuunnittain Pahiten vammautunut kehonosa 
Keula Kylki Perä Muu 

Yhteensä 

Pää 72 31 4 1 108 
Selkäranka 24 13   37 
Rintakehä 70 16  1 87 
Vatsa 10 3   13 
Raajat 4   1 5 
Monivamma 20 5  1 26 
Muu 20 3  3 26 
Yhteensä 220 71 4 7 302 
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Kuva 56 Vammautumismekanismit ja pahiten vammautuneet kehonosat (ICD-10) kohtaamisonnet-

tomuuksissa 

 

4.3.5 Ohitusonnettomuudet 

Seuraavassa on tarkasteltu ohitusonnettomuuksia Tiehallinnon onnettomuusluokittelun mukai-
sesti (onnettomuustyypit 00–05 ja 22–23). Ohitusonnettomuuksissa kuolleita on aineistossa 59 
kpl eli 11 prosenttia. 

Kuvassa 57 on esitetty ohitusonnettomuuksien tarkka tyyppijakauma. Tyyppi ”ohitukset” 
(7 kuollutta) sisältää monenlaisia ohitustilanteita, joissa on lopulta törmätty toiseen samaan tai 
eri suuntaan kulkeneeseen ajoneuvoon tai tieympäristön esteeseen – useimmiten kuitenkin ras-
kaaseen ajoneuvoon. 

Valtaosa ohitusonnettomuuksista on kohtaamisia henkilöauton tekemässä ohituksessa. Suo-
rilla ohitettaessa törmäyskohteena on ollut joko henkilöauto tai raskas ajoneuvo, kaarteessa yhtä 
lukuun ottamatta henkilöauto. 
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Kuva 57 Ohitusonnettomuuksissa kuolleet onnettomuustyyppikuvaston ja Tiehallinnon käyttämän 

jaottelun mukaisesti 

Ohitusonnettomuuksissa kuolleiden keskinopeudet ovat olleet 80 km/h nopeusrajoituksella 75,6 
km/h ja 100 km/h rajoituksella 95,1 km/h. Kohtaamisonnettomuuksiin verrattuna 80 km/h alu-
een ajonopeudet ohituksissa ovat pienempiä ja 100 km/h alueen nopeudet selvästi suurempia.  
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Kuva 58 Ohitusonnettomuuksissa kuolleiden ajonopeudet 80 km/h ja 100 km/h nopeusrajoituksilla 

Taulukossa 58 on esitetty kuolleiden lukumäärät eri nopeusrajoituksilla törmäyssuunnittain. 
100 km/h rajoituksella on tapahtunut enemmän kuolemia kuin 80 km/h rajoituksella. Kummas-
sakin tapauksessa yleisin törmäyssuunta on keulatörmäys, joita tapahtuu eniten suorilla. Kylki 
edellä törmäyksiä on suhteellisesti enemmän ohitusonnettomuuksissa kuin kohtaamisonnetto-
muuksissa.  
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Taulukko 58 Kuolleiden lukumäärä ja törmäysten suunta ohitusonnettomuuksissa nopeusrajoituksilla 
80 km/h ja 100 km/h (yhteensä 59 kuollutta) 

Nopeusrajoitus 80 km/h, törmäyssuunta Keula Kylki Perä Muu Yhteensä 
Kohtaaminen ohitettaessa suoralla 9 5  2 16 
Kohtaaminen ohitettaessa kaarteessa 3 3   6 
Ohitus 3    3 
Yhteensä 15 8 0 2 25 
      

Nopeusrajoitus 100 km/h, törmäyssuunta Keula Kylki Perä Muu Yhteensä 
Kohtaaminen ohitettaessa suoralla 17 2   19 
Kohtaaminen ohitettaessa kaarteessa 5 4   9 
Ohitus 1 2 1  4 
Kaksoisohitus  1   1 
Kaistanvaihto oikealla 1    1 
Yhteensä 24 9 1 0 34 

Vammautumismekanismeista yleisin on iskeytyminen ja painuminen eli iskeytyminen auton 
sisäosiin ja matkustamon painuminen sisäänpäin (taulukko 59). Lähes yhtä yleinen vammautu-
mismekanismi – ja suhteellisesti yleisempi kuin kohtaamisonnettomuuksissa – on ajoneuvon 
murskautuminen. Näistä 67 prosenttia on tapahtunut 100 km/h nopeusrajoituksella, vastapuolena 
on suurimmaksi osaksi ollut raskas ajoneuvo (taulukko 60). 

Taulukko 59 Kuolemaan johtaneet vammautumismekanismit ja törmäyssuunnat ohitusonnettomuuksis-
sa 

Kuolleiden lukumäärä törmäyssuunnittain Vammautumismekanismi 
Keula Kylki Perä Muu Yhteensä 

Iskeytyminen kohtaa vasten 8 2   10 
Iskeytyminen ja painuminen 13 9  1 23 
Ajoneuvon murskautuminen 13 3 1 1 18 
Ulkopuolisten osien tunkeutuminen 2 2   4 
Painuminen turvavyötä vasten 1    1 
Muu mekanismi 2 1   3 
Yhteensä 39 17 1 2 59 
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Taulukko 60 Vammautumismekanismit ja törmäyksen osapuolet ohitusonnettomuuksissa (ha = henki-
löauto, ra = raskas ajoneuvo) 

Nopeusrajoitus Vammautumismekanismi Ha -ha Ha-ra Ra-ha Muu Yhteensä
80 km/h Iskeytyminen kohtaa vasten 2 1   3 

 Iskeytyminen ja painuminen 9 3 1  13 
 Ajoneuvon murskautuminen 2 3  1 6 
 Ulkopuolisten osien tunkeutuminen  1   1 
 Painuminen turvavyötä vasten 1    1 
 Muu mekanismi 1    1 

80 km/h yhteensä 15 8 1 1 25 
       

100 km/h Iskeytyminen kohtaa vasten 6 1   7 
 Iskeytyminen ja painuminen 6 2  2 10 
 Ajoneuvon murskautuminen 2 9  1 12 
 Ulkopuolisten osien tunkeutuminen 2   1 3 
 Muu mekanismi 2    2 

100 km/h yhteensä 18 12  4 34 
Yhteensä 33 20 1 5 59 

 

Pahiten vammautuneet kehonosat (ICD-10) ovat kohtaamisonnettomuuksien tapaan pää ja rinta-
kehä. Päävammat ovat syntyneet suurelta osin etutörmäyksistä, rintakehävammoja on aiheutunut 
etutörmäyksiä useammin sivutörmäyksissä. 

Taulukko 61 Kuolemaan johtaneiden vammojen sijainti ja törmäyssuunnat ohitusonnettomuuksissa 

Kuolleiden lukumäärä törmäyssuunnittain Pahiten vammautunut kehonosa 
Keula Kylki Perä Muu Yhteensä 

Pää 23 7  2 32 
Selkäranka 2 1   3 
Rintakehä 4 7 1  12 
Vatsa 2    2 
Monivamma 3 1   4 
Muu 5 1   6 
Yhteensä 39 17 1 2 59 

 

4.3.6 Kääntymis- ja risteämisonnettomuudet 

Seuraavassa on käsitelty kääntymis- ja risteämisonnettomuuksia eli onnettomuustyyppejä 10–13, 
19, 30–32, 36, 39, 40, 49, 50–55 ja 59. Kääntymisonnettomuuksissa kuolleita oli aineistossa 25 
ja risteämisonnettomuuksissa 66. Yhteensä kuolleita oli 91, mikä on 17 prosenttia koko aineis-
tosta (taulukko 62).  

Yli puolet kääntymis- ja risteämisonnettomuuksien törmäyskohteista on ollut raskaita ajo-
neuvoja (Kuva 59). Kuvassa 60 on esitetty kuolleiden osalta törmäyksen suunta ja oma aiottu 
ajosuunta. Risteämisonnettomuuksissa kuolleista 53 (80 %) on ollut autossa, jonka kylkeen on 
törmätty. Näistä 50 on kuollut, kun sivutieltä tultaessa on oltu ylittämässä päätietä tai käänty-
mässä vasemmalle, jolloin vasemmalta tullut auto on törmännyt siihen. 
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Taulukko 62 Kuolleiden lukumäärät kääntymis- ja risteämisonnettomuuksissa 

Onnettomuustyyppi Kääntyminen Risteäminen Yhteensä 
Peräänajo käännyttäessä vasemmalle 11  11 
Muu törmäys käännyttäessä vasemmalle 6  6 
Kääntyminen vasemmalle vastaantulevan eteen tai kylkeen 8  8 
Ajo risteäviä ajosuuntia suoraan  30 30 
Kääntyminen oikealle toisen eteen tai kylkeen  2 2 
Kääntyminen oikealle vastaantulevan eteen tai kylkeen  3 3 
Kääntyminen vasemmalle toisen eteen tai kylkeen  1 1 
Kääntyminen vasemmalle risteävän eteen tai kylkeen  30 30 
Yhteensä 25 66 91 
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Kuva 59 Kääntymis- ja risteämisonnettomuuksissa kuolleet onnettomuustyypin sekä oman ja tör-

mäyksen vastapuolen ajoneuvotyypin mukaan. 
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Kuva 60 Kääntymis- ja risteämisonnettomuuksissa kuolleet onnettomuustyypin ja törmäyksen 

suunnan mukaan. 
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Taulukossa 63 on esitetty risteämisonnettomuuksissa kuolleet liittymätyypin mukaan. Kuole-
maan johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut nelihaaraliittymissä useammin kuin T-liittymissä. 
Muuttujia täydennettiin tutkintakansioista, sillä osaan muuttujista oli merkitty onnettomuustyy-
pistä huolimatta ”ei liittymää”. Ainoastaan yhdessä tapauksessa (kaksi kuollutta) valmiiksi koo-
dattuna tietona oli yksityistieliittymä, joten yksityistieliittymissä (ml. tonttiliittymät) tapahtunei-
den kuolemantapausten todelliset määrät selvitettiin tutkintakansioista.  

Taulukko 63 Risteämisonnettomuuksissa kuolleet liittymätyypin mukaan. 

Liittymätyyppi T-liittymä Nelihaaraliittymä Yhteensä 
Pääsuunnassa kanavoitu tasoliittymä 1 12 13 
Sivusuunnassa kanavoitu tasoliittymä 4 10 14 
Molemmissa suunnissa kanavoitu tasoliittymä 2 13 15 
Avoin liittymä 2 6 8 
Väistötilaliittymä 3 0 3 
Yksityistieliittymä 8 5 13 
Yhteensä 20 46 66 

Kuvassa 61 on esitetty risteämisonnettomuuksissa kuolleiden jakauma suhteessa vastapuolen 
ajonopeuteen. Kuvasta on nähtävissä, että vastapuolen ajonopeus ennen törmäystä (useimmiten 
sivutörmäys) on ollut 90 prosentissa tapauksista vähintään 50 km/h ja 70 prosentissa tapauksista 
vähintään 70 km/h. 
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Kuva 61 Risteämisonnettomuuksissa kuolleiden kumulatiivinen määrä sekä vastapuolen ajonopeu-

det ennen törmäystä 

Selvästi yleisin vammautumismekanismi kääntymis- ja risteämisonnettomuuksissa kuolleilla on 
ollut iskeytyminen matkustamon sivuosiin. Näissä tapauksissa auton kylki on useimmiten pai-
nunut sisään (taulukko 64). Tästä ovat olleet seurauksena kuolemaan johtaneet pää-, rintakehä- 
ja selkärankavammat (taulukko 65). 
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Taulukko 64 Kääntymis- ja risteämisonnettomuuksissa kuolleiden vammautumismekanismit törmäys-
suunnittain. 

Törmäyssuunta Vammautumismekanismi 
Keula Kylki Perä Muu Yhteensä 

Iskeytyminen kohtaa vasten 6 11  1 18 
Iskeytyminen ja painuminen 7 42 4 1 54 
Ajoneuvon murskautuminen  6 1  7 
Ulkopuolisten osien tunkeutuminen  1   1 
Painuminen turvavyötä vasten 3 1   4 
Muu mekanismi 4 1 2  7 
Yhteensä 20 62 7 2 91 

Taulukko 65 Kääntymis- ja risteämisonnettomuuksissa kuolleiden vakavimmin vammautuneet ke-
honosat törmäyssuunnittain. 

Törmäyssuunta Pahiten vammautunut kehonosa 
Keula Kylki Perä Muu Yhteensä 

Pää 6 21 5 1 33 
Selkäranka 1 10   11 
Rintakehä 7 20   27 
Vatsa 3 2  1 6 
Raajat  1   1 
Monivamma  1   1 
Muu 3 7 2  12 
Yhteensä 20 62 7 2 91 

Kääntymisonnettomuuksissa pahiten vammautuneet kehonosat ovat pää, rintakehä ja ”muu”. 
Kääntymisonnettomuuksissa ei ole sattunut yhtään vammautumista, jossa pahiten vammautunut 
kehonosa (ICD-10) olisi selkäranka. Sen sijaan risteämisonnettomuuksissa, joissa törmäyssuunta 
on useimmiten sivulta, on ollut paljon kuolemaan johtaneita selkärankavammoja pää- ja rintake-
hävammojen lisäksi.  

Taulukko 66 Kääntymis- ja risteämisonnettomuuksissa kuolleiden pahiten vammautuneet kehonosat. 

Pahiten vammautunut kehonosa Kääntymisonnettomuus Risteämisonnettomuus Yhteensä 
Pää 9 24 33 
Selkäranka  11 11 
Rintakehä 6 21 27 
Vatsa 3 3 6 
Raajat 1  1 
Monivamma  1 1 
Muu 6 6 12 
Yhteensä 25 66 91 

 

4.3.7 Suistumisonnettomuudet 

Seuraavassa on tarkasteltu suistumisonnettomuuksia eli onnettomuustyyppejä 80–89. Näissä 
onnettomuuksissa on kuollut yhteensä 35 ihmistä. Jos tarkastellaan aineiston kaikkia yksit-
täisonnettomuuksia, kuolleita on kaksi enemmän. Nämä tapaukset ovat saman ajonsuunnan ohi-



LINTU 3/2006 · Liikennejärjestelmän kolariväkivalta 93 

tus (00) ja kumoon ajo ajoradalla (95). Näitä tapauksia ei ole tarkasteltu jatkossa, vaan on keski-
tytty suistumisonnettomuuksiksi koodattuihin tapauksiin. 

Suistumisonnettomuuksissa on siis kuollut 35 (6,7 prosenttia) ihmistä, mitä voidaan pitää 
melko alhaisena lukuna verrattuna aineistoon, jossa kaikki pääteiden kuolonkolarit ovat mukana 
(Kuva 62). Nopeusrajoituksella 100 km/h on kuollut enemmän ihmisiä (19) kuin nopeusrajoituk-
sella 80 km/h (16). Kuolemantapauksista 57 prosenttia on aiheutunut suistuttaessa suoralla. 
Kaarteissa suistumissa korostuu suistuminen vasemmalle oikeassa kaarteessa (20 prosenttia). 
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Kuva 62 Suistumisissa kuolleet nopeusrajoituksen ja onnettomuustyypin mukaisesti 

Suistumisonnettomuudet tapahtuvat tyypillisesti kesäkelillä. Tämän tutkimuksen aineisto ei tee 
tästä poikkeusta. Ainoastaan 17 prosenttia kuolemantapauksista on tapahtunut lumisella tai jäi-
sellä kelillä (kuva 63). Kuivalla kelillä on tapauksista sattunut yli puolet (57 prosenttia). 
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Kuva 63 Suistumisissa kuolleet kelin ja onnettomuustyypin mukaisesti 
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Suistumiset jakautuvat melko tasan hallinnan menetyksestä ja ohjaamattomuudesta johtuviin 
tieltä ulos ajoihin (taulukko 67). Mielenkiintoista on, että suoralla suistumisissa kuoli seitsemän 
ihmistä vasemmalle suistuttaessa, mutta vain kaksi oikealle suistumisissa. Nopeusrajoituksella ei 
hallinnan menetyksen tai ohjaamattomuuden kannalta ole suurta merkitystä: 80 km/h ja 
100 km/h rajoituksilla kuoli suistumisonnettomuuksissa yhtä monta ihmistä arvioidun ohjaamat-
tomuuden seurauksena. Hallinnan menetyksissä kuoli 80 km/h rajoituksella seitsemän ja 
100 km/h rajoituksella yhdeksän ihmistä. 

Taulukko 67 Suistumisonnettomuuksissa kuolleet: onnettomuustyyppi ja ajotilanne 

Onnettomuustyyppi Ohitus Hallinnan 
menetys 

Ohjaamat-
tomuus 

Yhteensä 

Suistuminen oikealle suoralla  6 6 12 
Suistuminen vasemmalle suoralla 1 1 6 8 
Suistuminen oikealle oikeassa kaarteessa  1 1 2 
Suistuminen vasemmalle oikeassa kaarteessa  4 3 7 
Suistuminen oikealle vasemmassa kaarteessa  3 1 4 
Suistuminen vasemmalle vasemmassa kaarteessa  1 1 2 
Kaikki yhteensä 1 16 18 35 

 
Suistumisia edeltäneet (arvioidut) ajonopeudet sijoittuvat tien nopeusrajoituksen molemmin 
puolin. Kaikki ajonopeudet ovat ±20 km/h välillä nopeusrajoituksesta, jossa yläraja selittyy 
luonnollisesti tutkimusaineiston rajauksella (taulukko 68). 

Taulukko 68 Suistumisonnettomuuksissa kuolleiden: ajonopeudet 80 km/h ja 100 km/h nopeusrajoituk-
silla. 

Ajonopeus / nopeusrajoitus 80 km/h 100 km/h Yhteensä 
60…79 km/h 7 0 7 
80…99 km/h 9 8 17 
100…119 km/h 0 10 10 
Ei tietoa 0 1 1 
Yhteensä 16 19 35 

 
Suistumisonnettomuuksissa samalle ajoneuvolle tapahtuu monesti useita osumia ja törmäyksiä, 
joista seurauksiltaan vakavimman määrittäminen voi olla vaikeaa. Joskus ensimmäinen törmäys 
– esimerkiksi kaiteen viistettyyn päähän osuminen – jää huomiotta. Taulukossa 69 on esitetty 
sekä koodattuun dataan että tutkintakansioihin perustuen vakavin törmäyskohde. Toinen tör-
mäyskohde on esitetty, jos se on pahentanut seurauksia tai törmäyskohteiden vaikutuksia ei ole 
voitu eritellä. 

Ensimmäisistä törmäyskohteista eniten on osuttu kaiteisiin (12 kuollutta) ja sivutien liitty-
miin (6 kuollutta). Sivuteiden liittymät tekee vaarallisiksi erityisesti päätien ojan suuntainen 
tierumpu, joka monesti on betonia. Kaiteiden osuus törmäyskohteena kaikista suistumiskuole-
mista on ollut 34 prosenttia. Yleisin suistumiskohde kaiteeseen osumisen jälkeen on ollut järvi, 
joki tai pienempi vesiuoma. 

Tässä tarkasteltavien suistumisonnettomuuksien lisäksi tutkintakansioista löydettiin viisi ta-
pausta, joissa auto oli törmännyt kaiteeseen ja kimmonnut siitä päin vastaantulijaa. Nämä onnet-
tomuudet sisältyvät kohtaamisonnettomuuksiin. 
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Taulukko 69 Suistumisonnettomuuksissa kuolleiden määrät ja eniten vammojen vakavuuteen vaikutta-
neet törmäyskohteet 

Toinen törmäyskohde 
Ensimmäinen törmäyskohde 

Ojaluiska Vesi Puu Sivutie, 
rumpu 

Ei merki-
tystä 

Kuolleita 

Kaide, kaiteen pää  6 2 1 3 12 
Valaisinpylväs   1  1 2 
Porttaali 1    1 2 
Siltapilari     1 1 
Sivutieliittymä     6 6 
Oja   1 1 2 4 
Puu     2 2 
Kallioleikkaus     1 1 
Alikulku     1 1 
Pengerluiska     1 1 
Kivi     1 1 
Muu     2 2 
Yhteensä 1 6 4 2 22 35 
 
Taulukossa 70 on esitetty kuolleiden jakautuminen eri törmäyskohteisiin ja vammautumismeka-
nismeihin. Ryhmittely on tehty koodatun datan ja tutkintakansioiden tietojen perusteella. Eniten 
kuolemaan johtaneita vammautumisia on tapahtunut iskeytymisen ja matkustamon kasaan pai-
numisen takia, mikä kuvastaa törmäysten rajuutta. 

Kaiteisiin törmäyksissä ulkopuolisten osien tunkeutuminen (kaide) oli syynä kahteen kuole-
maan. Iskeytymisen aiheuttamat kuolemat tapahtuivat auton törmätessä kaiteeseen tai sen jälkei-
sissä törmäyksissä puuhun tai sivutieliittymän rumpuun. Muu mekanismi oli seurausta auton 
syöksymisestä veteen kaiteen päästä, sen läpi tai yli. 

Taulukko 70 Suistumisonnettomuuksissa kuolleet: ensimmäinen törmäyskohde sekä vammautumisme-
kanismi 

Ensimmäinen  
törmäyskohde 

Iskeytymi-
nen kohtaa 

vasten 

Iskeytymi-
nen ja 

painumi-
nen 

Ajoneuvon 
murskau-
tuminen 

Ulkopuolis-
ten osien 
tunkeutu-

minen 

Painumi-
nen turva-

vyötä 
vasten 

Muu  
mekanismi Yhteensä 

Kaide, kaiteen pää 1 3  2 1 5 12 
Valaisinpylväs  1    1 2 
Porttaali  1    1 2 
Siltapilari  1     1 
Sivutieliittymä 3 2   1  6 
Oja 3 1     4 
Puu  1 1    2 
Kallioleikkaus  1     1 
Alikulku      1 1 
Pengerluiska 1      1 
Kivi 1      1 
Muu  1    1 2 
Kaikki yhteensä 9 12 1 2 2 9 35 
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Auton kaatuminen ja pyöriminen suistumisen yhteydessä on esitetty kuvassa 64. Tyypillisesti 
auto pyöri kerran katon kautta ympäri kaidetörmäyksen jälkeen (8 tapausta). Ojaan ja penger-
luiskaan suistumisia oli niin vähän (n=4), että auton kaatumisen yleisyyttä ja merkitystä ei voida 
arvioida. 
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Kuva 64 Auton pyöriminen kuolemaan johtaneissa suistumisonnettomuuksissa 

Taulukossa 71 on esitetty pahiten vammautuneet kehonosat ja niiden vammautumistavat suistu-
misonnettomuuksissa. Pään ja rintakehän iskeytyminen ja painuminen olivat tavallisimmat 
vammautumismekanismit hukkumisen ohella. Aineistossa oli kuolinsyynä vain yksi hypotermia 
vakavien monivammojen ohella (ISS 48). 

Taulukko 71 Vammautumismekanismit ja pahiten vammautuneet kehonosat suistumisonnettomuuksis-
sa. 

Vammautumismekanismi Pää Selkä-
ranka 

Rintake-
hä 

Vatsa ja 
lantio 

Raajat Muu Yhteen-
sä 

Iskeytyminen kohtaa vasten 5 1 2   1 9 
Kohdan painuminen henkilöön   1    1 
Iskeytyminen ja painuminen 5 1 4   3 13 
Ajoneuvon murskautuminen      1 1 
Ulkopuolisten osien tunkeutumi-
nen 2    1  3 
Painuminen turvavyötä vasten   1    1 
Turvavyön kuristaminen tai 
leikkaaminen    1   1 
Hukkuminen      6 6 
Yhteensä 12 2 8 1 1 11 35 
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4.3.8 Muut onnettomuudet 

Muut onnettomuudet on saatu poistamalla aineistosta kohtaamis-, kääntymis-, risteämis- ja suis-
tumisonnettomuudet. Muissa onnettomuuksissa kuolleita on 35, mikä on 6,7 prosenttia koko 
tutkimusaineistosta. Muiden onnettomuuksien kuolemista on erotettavissa yksi merkittävä on-
nettomuusluokka: peräänajot. Muut tapaukset ovat yksittäisiä ja jotkut jopa tulkittavissa tutki-
muksen rajauksen ulkopuolelle (eläinonnettomuudet, junan ja ajoneuvon törmäys). Näitä tapa-
uksia ei poistettu enää tutkimusaineistosta, sillä ne havaittiin myöhäisessä vaiheessa ja niiden 
vaikutus tuloksiin on merkityksetön. 

Taulukko 72 Kuolleiden lukumäärä ja onnettomuustyypit ”Muut onnettomuudet”-luokassa. 

Onnettomuustyyppi Yhteensä 
Peräänajo jarruttavaan ajoneuvoon 5 
Muu peräänajo liikkuvaan ajoneuvoon 8 
Peräänajo liikenne-esteen takia pysähtyneeseen ajoneuvoon 7 
U-käännös samaan suuntaan kulkevan ajoneuvon eteen 4 
Junan ja ajoneuvon törmäys 1 
Eläinonnettomuus 3 
Törmäys oikeaan reunaan pysäköityyn autoon 3 
Törmäys vasempaan reunaan pysäköityyn autoon 1 
Peruutusonnettomuus 1 
Muu onnettomuus 2 
Yhteensä 35 

Taulukosta 73 nähdään, että peräänajoissa kuolleista 14 (70 %) on ollut perään ajaneessa ajo-
neuvossa (keulatörmäys). 

Taulukko 73 Muut onnettomuudet – vain peräänajot: kuolleiden lukumäärä ja onnettomuustyypit sekä 
törmäyksen suunta ja törmänneiden ajoneuvojen luokka (ha = henkilöauto, ra = raskas 
ajoneuvo). 

Törmäyssuunta 
keula kylki perä Onnettomuustyyppi 

ha - ha ha - ra ra - ha muu ha - ha ha - ha ha - ra Yhteensä 

Peräänajo jarrutta-
vaan ajoneuvoon      1 4 5 
Muu peräänajo liikku-
vaan ajoneuvoon 2   6    8 
Peräänajo liikenne-
esteen takia pysähty-
neeseen ajoneuvoon 1 4 1  1   7 
Yhteensä 3 4 1 6 1 1 4 20 
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Taulukko 74 Muut onnettomuudet – ei peräänajoja: kuolleiden lukumäärä ja onnettomuustyypit sekä 
törmäyksen suunta ja törmänneiden ajoneuvojen luokka (ha = henkilöauto, ra = raskas 
ajoneuvo). 

Törmäyssuunta 
keula kylki muu Onnettomuustyyppi 

ha - ha ha - ra muu ha - ha ha - ra ha - ra Yhteensä 

U-käännös samaan suuntaan kulkevan 
ajoneuvon eteen    3 1  4 
Junan ja ajoneuvon törmäys   1    1 
Eläinonnettomuus 1 1 1    3 
Törmäys oikeaan reunaan pysäköityyn 
autoon 2 1     3 
Törmäys vasempaan reunaan pysäköityyn 
autoon     1  1 
Peruutusonnettomuus  1     1 
Muu onnettomuus      2 2 
Yhteensä 3 3 2 3 2 2 15 
 
Vammautumismekanismeista yleisin on iskeytyminen ja painuminen. Ulkoisten osien tunkeu-
tumisista johtuvia kuolemia on yhtä paljon kuin iskeytymisestä auton sisäosia vasten. Vamma-
tyypeistä selvästi yleisimpiä ovat pää- ja rintakehävammat (taulukko 76). Ratsupiiskaheilahdus 
(whiplash) ei ole aiheuttanut yhtään kuolemaa, vaikka 20 kuolemaa on onnettomuustyypistä 
”peräänajo” johtuvia. 

Taulukko 75 Muut onnettomuudet -onnettomuustyypin vammautumismekanismit ja kuolleiden luku-
määrät 
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Peräänajo jarruttavaan ajoneuvoon 2     3 5 
Muu peräänajo liikkuvaan ajoneuvoon 2 3  3   8 
Peräänajo liikenne-esteen takia pysähtyneeseen ajoneuvoon 2 1 2  1 1 7 
U-käännös samaan suuntaan kulkevan ajoneuvon eteen 1 2  1   4 
Junan ja ajoneuvon törmäys     1  1 
Eläinonnettomuus  3     3 
Törmäys oikeaan reunaan pysäköityyn autoon  1  1 1  3 
Törmäys vasempaan reunaan pysäköityyn autoon  1     1 
Peruutusonnettomuus    1   1 
Muu onnettomuus  1  1   2 
Kaikki yhteensä 7 12 2 7 3 4 35 
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Taulukko 76 Muut onnettomuudet -onnettomuustyypin kuolleiden lukumäärät ja vakavimmin vammau-
tuneet kehonosat (ICD-10) 

Onnettomuustyyppi Pää Selkä-
ranka 

Rinta-
kehä Raajat Moni-

vamma 
Muu 

vamma 
Yh-

teensä 
Peräänajo jarruttavaan ajoneuvoon 1  1 1  2 5 
Muu peräänajo liikkuvaan ajoneuvoon 5  2   1 8 
Peräänajo liikenne-esteen takia pysähtynee-
seen ajoneuvoon 4  2  1  7 
U-käännös samaan suuntaan kulkevan ajoneu-
von eteen 2 1 1    4 
Junan ja ajoneuvon törmäys   1    1 
Eläinonnettomuus  2 1    3 
Törmäys oikeaan reunaan pysäköityyn autoon 2  1    3 
Törmäys vasempaan reunaan pysäköityyn 
autoon 1      1 
Peruutusonnettomuus 1      1 
Muu onnettomuus 1  1    2 
Yhteensä 17 3 10 1 1 3 35 
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5 Kuolemanriskin 
vähentäminen 

5.1 Yleistä onnettomuuksista  
Tutkimusaineisto käsittää 524 kuollutta, joista suurin osa (57,6 %) kuoli kohtaamisonnetto-
muuksissa (Tiehallinnon luokittelu). Toiseksi eniten ihmisiä kuoli risteämisonnettomuuksissa ja 
lähes yhtä paljon ohitusonnettomuuksissa. Tyypillisin yksittäinen onnettomuusskenaario on 
kahden henkilöauton välinen kohtaamisonnettomuus, joka on seurausta toisen auton hallinnan 
menetyksestä lumisella tai jäisellä tienpinnalla (kuva 65). 
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Kuva 65 Puukaavio tutkimusaineiston kuolemantapauksista tiehallinnon käyttämän onnettomuus-

tyyppiluokittelun mukaisesti. Kaavioon on merkitty myös kuolleen ja vastapuolen ajoneu-
votyypit sekä ajotilanteet ja keliolosuhteet (HP=henkilö- ja pakettiautot, Hallinta = ajo-
neuvon hallinnan menetys, ohjaam = tiedostamaton ohjaamattomuus, väistöv = väistä-
misvelvollisuus ) 
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5.2 Kohtaamis- ja ohitusonnettomuudet 

5.2.1 Kohtaamisonnettomuudet 

Kohtaamisonnettomuuksissa (Tiehallinnon luokittelu) oli kuolemantapauksia 302 eli 57,6 pro-
senttia koko aineiston kuolleista. VALT:in käyttämän jaottelun mukaisesti (onnettomuustyypit 
20–39 ks. liite) kohtaamisonnettomuuksia oli aineistossa 67,1 prosenttia, mikä on selvästi 
enemmän kuin VALT:in tilastoima vastaava luku (60,8 %) kaikkien pääteiden tienkäyttäjien 
osalta (ml. ylinopeudet, turvavyöttömät ja rattijuopot). Kohtaamisonnettomuus on siis yleisin 
kuolonkolarin tyyppi päätieverkolla liikkuville tässä tutkimuksessa tarkastelluille autoilijoille. 

Tyypillisiä kohtaamisonnettomuuksia 80 km/h nopeusrajoituksella ovat:  
 Henkilöauto törmää liukkaalla talvikelillä vastaantulevaan henkilöautoon keula tai kylki edel-

lä. Auton sisäosiin iskeytymisen ja matkustamon sisäänpäin painumisen seurauksena kuljet-
taja tai matkustaja kuolee pään tai rintakehän vammoihin. 

 Henkilöauto törmää vastaantulevaan raskaaseen ajoneuvoon keula edellä, kelillä ei ole suurta 
merkitystä. Auton sisäosiin iskeytymisen ja matkustamon sisäänpäin painumisen tai auton 
murskautumisen seurauksena kuljettaja tai matkustaja kuolee pään tai rintakehän vammoihin. 

Tyypillisiä kohtaamisonnettomuuksia 100 km/h nopeusrajoituksella ovat: 
 Henkilöauto törmää kuivalla kelillä vastaantulevaan henkilöautoon keula edellä. Auton sisä-

osiin iskeytymisen ja matkustamon sisäänpäin painumisen seurauksena kuljettaja tai matkus-
taja kuolee pään tai rintakehän vammoihin. 

 Henkilöauto törmää kuivalla kelillä vastaantulevaan raskaaseen ajoneuvoon keula edellä, 
kelillä ei ole suurta merkitystä. Auton murskautumisen seurauksena kuljettaja tai matkustaja 
kuolee pään tai rintakehän vammoihin. 

Ohjaamattomuudesta eli vireystilan laskusta tai huomion kiinnittymisestä muualle aiheutuneita 
kuolemia oli 42 prosenttia. Näihin voisi jossakin määrin vaikuttaa hyvin toimivilla täristävillä 
keskiviivoilla. Näiden tehokkuudesta tosin on olemassa niukasti tutkimustietoa. Hyvät tutkimus-
tulokset liittyvät yleensä täristäviin merkintöihin tien – varsinkin moottoritien – reunassa ja näin 
saavutettavaan suistumisonnettomuuksien ehkäisyyn. Ajoympäristön virikkeellisyyteen on myös 
syytä kiinnittää huomiota. Tien ylläpitäjä voi kannustaa ajotaukojen pitämiseen tarjoamalla viih-
tyisiä ja liikenteellisesti toimivia taukoalueita. 

Ajoneuvotekniikassa on kehitteillä erilaisia kuljettajien vireystilaa valvovia ja kaistalta pois-
tumisesta varoittavia laitteita, mutta niistä ei ole vielä kaupallisia versioita laajemmassa jakelus-
sa. Nykyisissä autoissa kuljettajan vireystilaan voidaan vaikuttaa lähinnä toimivan ilmanvaihdon 
ja ergonomian keinoin. Lisäksi kuljettajan huomion säilymiseen ajamisessa voidaan vaikuttaa 
auton hallintalaitteiden järkevällä sijoittelulla ja toiminnalla. Olennaisinta ohjaamattomuudesta 
johtuvien onnettomuuksien ehkäisyssä on kuitenkin se, että kuljettajien pitäisi ymmärtää ja ottaa 
todesta väsyneenä ajamisen vaarallisuus.  

Hallinnan menetys oli syynä 46 prosenttiin kuolemista. Näistä valtaosa tapahtui jäisellä tai 
lumisella tienpinnalla (36 % kaikista kohtaamisista). Näihin voisi vaikuttaa nykyistä tehok-
kaammalla talvihoidolla. Osa näistä ihmishengistä olisi voinut pelastua, jos autoissa olisi ollut 
nykyaikainen ajonvakautusjärjestelmä, kuten ESP. Monissa tapauksissa autojen renkaat ovat 
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olleet kuluneet. Tämän takia tärkeämpää olisi huolehtia autojen asianmukaisesta rengastuksesta, 
sillä ajonvakautusjärjestelmätkin vaativat renkailta pitoa toimiakseen tehokkaasti. 

Ohjaamatto-
muus 
n=138 

Muu 
n=36 

nokka 
n=57 

Kohtaamisissa 
kuolleet 
n=302 

Hallinnan 
menetykset 
n=128 

kylki 
n=66 

muu 
n=5 

nokka 
n=132 

kylki 
n=2 

muu 
n=1 

nokka 
n=31 

kylki 
n=3 

muu 
n=2 

 
Kuva 66 Kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden jakautuminen ajotilanteen mukaan. Hallinnan 

menetyksessä vallitsevana on luminen tai jäinen keli, muissa tilanteissa keli on enimmäk-
seen kuiva tai märkä. (Ohjaamattomuus = tiedostamaton ohjaamattomuus; nokka, kylki, 
muu = ajoneuvoon kohdistuneen törmäyksen suunta) 

Muiden ajotilanteiden seurauksena kuolleiden osuus kohtaamisissa kuolleista oli 12 prosenttia. 
Nämä voitaisiin estää samalla tavoin kuin edellä mainitut hallinnan menetykset ja ohjaamatto-
muudet eli jo monen tahon esittämällä ja erittäin hyväksi ratkaisuksi Ruotsissa osoittautuneella 
keskikaiteella. Tämän vaikutuspotentiaali on 100 prosenttia. Muita mahdollisia keinoja ja niiden 
vaikutuspotentiaaleja ovat : 
 lumisella ja jäisellä tienpinnalla tapahtuneiden hallinnan menetysten estäminen tienpinnan 

kitkaa parantamalla talvihoidon keinoin, reaaliajassa toimivilla muuttuvilla opasteilla, jotka 
varoittavat huonosta ajokelistä sekä muuttuvilla nopeusrajoituksilla (nopeusrajoituksen lasku 
tai äärimmäisessä tapauksessa jopa tieosan sulkeminen liikenteeltä). Vaikutusmahdollisuudet 
korkeintaan 36 prosenttiin kuolemantapauksista. 

 lisäksi autoihin hyväkuntoiset talvirenkaat sekä kuljettajien virheitä korjaavat ajonvakautus-
järjestelmät 

 kuljettajan huomion pitäminen auton ohjaamisessa ja kaistalla pysymisessä erilaisten herät-
teiden avulla (täristävät tiemerkinnät, ajoneuvon herätetoiminnot; esimerkiksi kaistavahti, au-
ton ergonomia). Vaikutusmahdollisuudet korkeintaan 42 prosenttiin kuolemantapauksista. 

Raskaan ajoneuvon ohjaamattomuudesta aiheutuneita kuolemia (raskas ajoneuvo pääaiheuttaja), 
oli aineistossa vain viisi. Vastaavasti kuolemia, joissa pääaiheuttajana ajohallinnan menetyksen 
seurauksena raskas ajoneuvo, oli aineistossa neljätoista eli 11 prosenttia kaikista ajohallinnan 
menetyksistä. Riski raskaan ajoneuvon aiheuttamaan kuolonkolariin ajohallinnan menetyksen 
seurauksena on siis selvästi suurempi kuin ohjaamattomuuden seurauksena (kuva 52). 
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5.2.2 Ohitusonnettomuudet 

Ohitusonnettomuuksissa oli kuolemantapauksia 59 eli 19,5 prosenttia koko aineiston kuolleista. 
Tyypillisessä ohitusonnettomuudessa ohittava henkilöauto törmää suoralla henkilöautoon tai 
raskaaseen ajoneuvoon keula edellä. Vuodenaika on useimmiten marras–helmikuu, kelillä tai 
valoisuudella ei ole suurta merkitystä. Auton sisäosiin iskeytymisen ja matkustamon sisäänpäin 
painumisen seurauksena tai auton murskautumisen takia kuljettaja tai matkustaja kuolee pään tai 
rintakehän vammoihin. 

Ajoneuvon hallintaa ohitusonnettomuuksissa kuvaa taulukko 77. Ohittavan auton hallinta on 
menetetty noin kahdessa kolmasosassa ohituksista, vastapuoli sen sijaan ei tyypillisesti ole me-
nettänyt auton hallintaa.  

Taulukko 77  Kuolleiden lukumäärä ohitusonnettomuuksissa: ajoneuvon hallinta ja osallisen numero.  

Osallisnumero Ajoneuvon hallinta (AJOHALL) 
01 

(Pääaiheuttaja)
02 03 

Yhteensä 

Alusta alkaen:     
lukkojarrutus ja muu ajohallinnan menetys  1  1 
ajohallinnan menetys ilman jarrutusta 1   1 
Tapahtuman kuluessa:     
vain lukkojarrutus 1   1 
lukkojarrutus ja muu ajohallinnan menetys 2 2  4 
muu jarrutus ja ajohallinnan menetys 2   2 
ajohallinnan menetys ilman jarrutusta 17   17 
ei tiedossa (koodi 26) 1 1  2 
Ei hallinnan menetystä:     
tietoinen hallinta törmäykseen saakka 10 16 4 30 
ohjaamattomuus 1   1 
Yhteensä 35 20 4 59 

Tehokkaimmat turvallisuusratkaisut saavutetaan keskikaiteellisten 2+1- ja 2+2-teiden sekä 
moottoriteiden rakentamisella. Ohittamisen ohjaamista turvallisiin tienkohtiin ohituskieltojen 
avulla olisi perusteltua selvittää tarkemmin. Lisäksi osaan hallinnan menetyksiä olisi voitu vai-
kuttaa autojen renkaiden kunnolla sekä ajonvakautusjärjestelmällä. 

5.2.3 Kokemukset ajosuuntien erottamisista 

Ajosuuntien erottamisen tavoitteena on estää vastakkaisten ajosuuntien onnettomuuksia. Tyypil-
lisesti ajosuunnat on erotettu ajoratojen välisellä keskialueella, jolle voidaan asentaa myös kai-
teet. Samalla on parannettu liittymien turvallisuutta rakentamalla eritasoliittymiä. Toisena 
ajosuuntien erottamistapana on Suomessakin kokeiltu keskikaiteen asentamista yksiajorataisille 
teille.  

Suomessa käytössä olevista perinteisistä tietyypeistä selvästi turvallisimpia sekä kuoleman-
riskin että henkilövahinko-onnettomuusriskin perusteella ovat moottoritiet sekä muut kaksiajora-
taiset tiet. Moottoriteiden henkilövahinko-onnettomuusriski on vain kolmannes maaseudun kak-
sikaistaisten pääteiden onnettomuusriskistä. Kuolemanriski moottoriteillä ja muilla kaksiajora-
taisilla teillä on vain viidesosa kaksikaistaisten pääteiden kuolemanriskistä. 
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Taulukko 78  Keskikaiteellisten teiden turvallisuusvaikutukset Ruotsissa: tietyyppikohtaiset liikennesuo-
ritteet, kuolemien tai vakavien loukkaantumisten asteet sekä kuolemien ja vakavien louk-
kaantumisten vähenemät, kun vuoden 2004 tuloksia on verrattu vuosien 1994–1998 vas-
taavien tieosuuksien tuloksiin. 

Tietyyppi ja nopeus-
rajoitus (km/h) 

Liikennesuorite (milj. 
akselipari km) 

Kuolemien tai vaka-
vien loukkaantumis-
ten määrä / liiken-

nemäärä (linjaosuu-
det + liittymät) 

Kuolemien tai vaka-
vien loukkaantumis-
ten määrä / liiken-

nemäärä 
(linjaosuudet) 

Kuolemien tai vaka-
vien loukkaantumis-
ten vähenemä, % 

(linjaosuudet) 

KK_MOL*) 110 2118 0,023 0,0231 49 
KK_MOL*) 90 1976 0,018 0,0152 60 
KK_MT**) 110 330 0,036 0,0242 53 
KK_MT**) 90 1507 0,018 0,0126 70 

2+2 90 (KK_MT) 250 0,032 0,0161 62***) 
Kaikki 4-kaist. 110 760 0,024 0,0237 48 
2+1 maalaukset 90 450 0,022 0,018 53***) 

*) KK_MOL = keskikaiteelliset moottoriliikennetiet 
**) KK_MT = keskikaiteelliset muut päätiet 
***) Luvut eivät ole luotettavia aineiston vähäisen määrän takia 

Uusista tietyypeistä turvallisimpia näyttäisivät olevan keskikaiteella varustetut 2+1-tiet ja 2+2-
tiet – tosin näiden osalta onnettomuusaineisto on vielä niin suppea, että luotettavia lukuja on 
mahdotonta esittää. Ilman keskikaidetta olevia jatkuvia ohituskaistateitä on Suomessa ollut vain 
Lahti–Heinola-välillä. Sen onnettomuusluvut eivät rohkaise tämän tietyypin käyttöön tulevai-
suudessa. Tämän hetken tavoitteena Suomessa onkin, että pääteiden ajosuuntia pyritään erotta-
maan fyysisesti toisistaan.  

Ruotsissa aloitettiin 1998 13 metrin levyisten teiden parantamisohjelma. Tavoitteena oli luo-
da ratkaisuja, joiden investointikustannukset ja toimenpiteiden raskaus olisivat merkittävästi 
pienemmät kuin perinteisten ratkaisujen. Ohjelma käsitti alun perin kuusi 2+1 tai 2+2-kaistaista 
keskikaiteellista tietä. Vuonna 2000 Ruotsissa rakennettiin keskikaide vielä yli kymmenelle 
liikenneturvallisuudeltaan heikolle moottoriliikennetielle. Vuoden 2001 kesäkuusta lähtien 2+1 
ratkaisu on korvannut ruotsalaisissa suunnitteluohjeissa vanhan 13 m poikkileikkausratkaisun. 
Ruotsissa oli kesäkuussa 2004 yhteensä 960 km uudentyyppisiä poikkileikkauksia, joista 435 km 
oli moottoriliikenneteitä ja 525 km oli muita pääväyliä. (Carlsson, Brüde, 2004) 

Keskikaiteen rakentamisella sekä tien vieriympäristön parantamisella tavoiteltiin suurta posi-
tiivista vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Vaikutuksen arvioitiin olevan liikennekuolemien ja 
vakavien loukkaantumisien väheneminen 20–30 prosentilla tai jopa 50 prosentilla. Vaikutusta 
voidaan verrata moottoriteiden 65 prosentin vaikutukseen. Näiden lukujen perusteella ajateltiin, 
että uudet poikkileikkaustyypit olisivat 5–10 kertaa kustannustehokkaampia kuin moottoritierat-
kaisu, kun liikennemäärä on 5000–10 000 ajon/vrk. Arviot liikenneturvallisuuden paranemisesta 
perustuivat seuraaviin näkökohtiin: (Carlsson, Brüde, 2004) 
 kaikki vakavat kohtaamis- ja ohitusonnettomuudet poistuisivat 
 kaikki vakavat keskiviivan yli tapahtuneet suistumiset poistuisivat 
 ei tulisi uusia vakavia onnettomuustyyppejä 

Onnettomuuksien vähenemä otettiin arviossa 50-prosenttisesti huomioon. 
Taulukossa 78 on esitetty myöhemmin tehdyn seurantatutkimuksen perusteella saadut tietyy-

pittäiset liikennesuoritteet, kuolemien tai vakavien loukkaantumisten määrät miljoonaa akselipa-
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rikilometriä kohden sekä vakavien onnettomuuksien vähenemät, kun vuoden 2004 tuloksia on 
verrattu vuosien 1994–1998 vastaavien tieosuuksien tuloksiin. Taulukossa tyyppien ”KK_MT 
110” ja ”2+2 90 (KK_MT)” tulokset eivät ole täysin luotettavia tietyyppien pienestä (liiken-
ne)määrästä johtuen. Taulukosta voidaan todeta, että erityisesti vain linjaosuuksia tarkasteltaessa 
110 km/h nopeusrajoituksen teillä on kauttaaltaan suurempi kuolemien tai vakavien loukkaan-
tumisten määrä kuin 90 km/h nopeusrajoitusten teillä. Kaikilla seurannassa mukana olleilla tie-
tyypeillä vakavat onnettomuudet ovat vähentyneet noin 50, jopa 70 prosenttia. Suurin vähenemä 
on ollut keskikaiteellisella 90 km/h muulla päätiellä (KK_MT 90). (Carlsson, Brüde, 2004) 

Keskikaiteeseen suistumisia oli tutkimuksessa mukana olleilla teillä tapahtunut keskimäärin 
0,3–0,6 onnettomuutta/milj.akselipari-km. Onnettomuuksista 42–50 prosenttia tapahtui talvisai-
kaan joulu–maaliskuussa. jolloin kertyy noin 30 prosenttia vuoden kokonaisliikennemäärästä. 
Suuremmissa nopeuksissa (110 km/h) oli enemmän keskikaiteeseen suistumisia kuin pienem-
missä nopeuksissa (90 km/h). Keskikaiteeseen suistumisista 20–30 prosenttia oli niin vakavia, 
että ajoneuvo jouduttiin hinaamaan pois onnettomuuspaikalta. 

Kuten edellä jo mainittiin, täristävien viivojen vaikutuksista kohtaamisonnettomuuksien eh-
käisyssä on vähän tietoa. Yhdysvalloissa Coloradon osavaltiossa tehdyssä tutkimuksissa saavu-
tettiin jyrsittyjen täristävien tiemerkintöjen avulla 34 prosenttia vähenemä kohtaamisonnetto-
muuksissa. Tarkasteluaika oli 44 kuukautta ennen ja jälkeen toimenpiteen. Samana aikana lii-
kennemäärä kasvoi 18 prosenttia (Outcalt, 2001).  

5.2.4 Nopeuden vaikutus 

Nopeusrajoituksella 100 km/h niiden onnettomuuksiin osallisten ajoneuvojen, joissa on kuoltu, 
keskinopeus on ollut 89 km/h. Vastaavasti nopeusrajoituksella 80 km/h keskinopeus on ollut 78 
km/h. Nopeusrajoituksen vaikutuksia henkilöautojen keskinäisten kohtaamisonnettomuuksien 
kolariväkivaltaan on tarkasteltu kuvassa 67. Vakavimman vamman määritetty AIS (MAIS) ei 
ole keskimäärin pienempi 80 km/h teillä sattuneissa kuolettavissa vammautumisissa kuin 100 
km/h teiden kuolemissa. Raskaan ajoneuvon vaikutus vastapuolena on nähtävissä kuvasta 68. 
Tapauksissa, joissa vammojen AIS-luokat on määritetty, on MAIS ollut lähes aina 6. 

Kuvissa 69–71 on esitetty vain sellaiset vastakkaisten suuntien onnettomuudet (onnettomuus-
tyypit 20–39), joissa oli osallisena vain kaksi ajoneuvoa. Ajoneuvojen nopeudeksi on valittu 
osallisen arvioitu nopeus ennen törmäystä (OSNOP). Toinen vaihtoehto olisi ollut arvioitu tör-
mäysnopeus, mutta tämä oli ilmoitettu koodatussa aineistossa huomattavasti harvemmin. Jos 
nopeus puuttui, käytettiin nopeusrajoituksen mukaista nopeutta. Ajoneuvon massana käytettiin 
ajoneuvon kokonaismassaa onnettomuushetkellä. 

Kuvasta 69 on esitetty jakauma, jossa on kolme huippua. Vasemmanpuoleisin huippu koos-
tuu pääsääntöisesti raskaista ajoneuvoista, joiden nopeuden muutos törmäyksessä on pieni. Kes-
kimmäinen huippu koostuu ajoneuvoista, joiden massasuhde on lähes yhtä suuri ja nopeuden 
muutokseksi tulee ajonopeus ennen törmäystä. Kolmas huippu muodostuu henkilöautoista, jotka 
ovat törmänneet raskaaseen ajoneuvoon ja joiden nopeuden muutos on lähes yhtä suuri kuin 
molempien ajoneuvojen nopeus yhteensä ennen törmäystä. Kuvassa 70 on esitetty kuolleiden ja 
loukkaantuneiden osuudet suhteessa liikemäärän muutokseen. Kuolleiden osuus alkaa kasvaa 
merkittävästi, kun delta-v ylittää 70 km/h. 
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Kuva 67 Henkilöautojen keskinäisissä kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden vakavimman vam-

man AIS-luokka suhteessa nopeusrajoitukseen (n = 167) 
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Kuva 68 Henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen välisissä kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden 

vakavimman vamman AIS-luokka suhteessa nopeusrajoitukseen (n = 111) 
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Kuva 69 Liikemäärän muutoksen jakauma, joka on laskettu suoraviivaisesti impulssikaavasta 

m1 × v1+m2 × v2=vyht × (m1+m2). Kyseessä ajoneuvojen onnettomuuksia edeltävät ajono-
peudet. Vaaka-akselilla on ilmoitettu kyseessä olevan luokan alaraja (esim. 60 tarkoittaa 
nopeuden muutosta välillä 60–69 km/h). Esimerkiksi kun kaksi yhtä painavaa autoa tör-
määvät toisiinsa nopeuksilla 70 km/h, kummankin auton delta-v on 70 km/h. Törmäyksen 
peittoastetta tai osumakohtaa ei ole otettu huomioon ja nopeusvektorit on oletettu aina 
vastakkaissuuntaisiksi. 
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Kuva 70 Loukkaantumisriski näyttäisi kasvavan nopeasti, kun nopeuden muutos kasvaa suurem-

maksi kuin 40 km/h. Kuolleiden osuus lähtee selkeämpään kasvuun nopeuden muutoksen 
saavuttaessa 80 km/h. Nykyinen rajoitus 80 km/h näyttäisi olevan alueella, jossa jyrkin 
kasvu on jo ohitettu 
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Kuvassa 71 on hengissä selvinneiden jakauma nopeuden muutoksen funktiona. Ajoneuvossa 
säilyy suurella todennäköisyydellä hengissä nopeudenmuutoksesta, joka vastaa törmäämistä 
kiinteään esteeseen alle 60 km/h nopeudella (ilman autoa kriittinen nopeus oli noin 50 km/h vrt. 
putoamiset). Hengissä selvinneiden määrässä ei kuitenkaan tapahdu romahdusta ajonopeuden 
kasvaessa, vaan kuolleiden osuus kasvaa varsin suoraviivaisesti ja saavuttaa lähes 100 prosenttia 
noin 200 km/h nopeudessa (aineistosta karsittiin suuret ylinopeudet ja käytetyllä kriteerillä no-
peuden muutos ei voi olla juuri suurempi kuin 200 km/h). Uudet ajoneuvot ovat turvallisempia 
kuin vanhat, kun nopeuden muutos on alueella 60–100 km/h. Tämän jälkeen törmäysvoimat ovat 
niin suuria, että kehittyneinkään turvatekniikka ei riitä suojaamaan matkustajaa. Uuden auton 
iäksi on valittu vuosimalli 1992 ja sitä uudemmat (uusi auto n=322, vanha auto n=397).  
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Kuva 71.  Kuolemanriski uusien (n=322, vm. 1992-) ja vanhojen (n=397) autojen vastakkaisten 

suuntien onnettomuuksissa (onnettomuustyypit 20–39). 

Putoamisonnettomuuksiin verrattuna ihminen näyttäisi kestävän hiukan suurempia liikemäärän 
muutoksia ajoneuvon sisällä. Aineistossa ovat mukana vain sellaiset ihmiset, jotka käyttivät 
turvavöitä ja osassa tapauksissa ajoneuvo oli varustettu turvatyynyllä. Putoamisonnettomuuksis-
sa liikemäärän muutos on helppo arvioida. Ajoneuvojen törmäyksessä koko liikemäärän muutos 
ei kohdistu matkustajaan. Matkustaja iskeytyy vasten ajoneuvon sisäosia tai turvalaitteita ennen 
kuin koko törmäys on ohi. 

80 km/h ja 100 km/h ajonopeuksilla tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa kohtaamisonnetto-
muuksissa on onnettomuuksiin osallisilla henkilöillä ollut lähes yhtä suuri riski kuolla (vertaa 
kuvat 69 ja 70 sekä 66), olettaen että törmäyksen osapuolet ovat olleet yhtä painavia. Sen sijaan 
pienemmillä nopeuksilla kuolemanriski kolarissa on ollut selvästi alhaisempi. Kuvia 69 ja 70 
tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että tässä tarkasteltiin ainoastaan kuolemaan johtaneita 
onnettomuuksia.  
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Nopeusrajoituksen vaikutusta onnettomuusriskiin eli todennäköisyyttä onnettomuuksien ta-
pahtumiseen ei ole tässä tutkimuksessa tarkasteltu. Tästä on olemassa kuitenkin lukuisia aiempia 
tutkimustuloksia, joita on lyhyesti selostettu seuraavassa. 

Aiempia tutkimustuloksia nopeusrajoituksen vaikutuksesta onnettomuusriskiin 

Useat tutkimustulokset osoittavat, että keskinopeuksien lasku vähentää henkilövahinkoihin joh-
taneita onnettomuuksia ja vastaavasti keskinopeuden nosto lisää niitä. Ranta ja Kallberg (1996) 
ovat esittäneet nopeusmuutosten vaikutuksia onnettomuuksien määriin, vakavuuksiin ja onnet-
tomuuskustannusten säästöihin. 

Taulukko 79  Nopeusrajoituksen muuttamisen vaikutus henkilövahinko- ja kuolemaan johtaneisiin on-
nettomuuksiin sekä onnettomuuskustannuksiin (Ranta, Kallberg, 1996) 

Nopeusrajoituksen muutos Henkilövahinko-
onnettomuuksien muutos 

Kuolemaan johtaneiden 
onnettomuuksien muutos 

Onnettomuuskustannus-
ten muutos 

100 -> 80 km/h  –12 % –21 % –23 % 
80 -> 70 km/h –6 % –11 % –12 % 
80 -> 60 km/h –12 % –21 % –23 % 

Elvik ja Vaa ovat esittäneet lukuisia tutkimustuloksia yhdistämällä nopeusrajoitusten alentami-
sen vaikutukset kaikkien onnettomuuksien määriin ja niiden vakavuuksiin. Tulokset osoittavat, 
että nopeusrajoituksen alentamisilla voidaan yleisellä tasolla saavuttaa hyvin merkittäviä paran-
nuksia liikenneturvallisuuteen (taulukko 80). 

Taulukko 80  Nopeusrajoituksen alentamisen vaikutus onnettomuuksiin. Meta-analyysin tulokset. On-
nettomuusmäärien vähentyessä toimenpiteen takia taulukon luku on miinus-merkkinen 
(Elvik, Vaa, 2004) 

Onnettomuuden vakavuus Nopeusrajoituk-
sen muutos 

(km/h) 

Keskimääräinen 
muutos keskino-
peudessa (km/h) 

Onnettomuus-
määrän muutos 

(%) 

Onnettomuus-
määrän muutos, 
95 % luottamus-

väli (%) 
Nopeusrajoituksen alentaminen 100 / 93 km/h –> 80 km/h 
Kaikki vakavuudet –18,0 –7,4 –12 –15…–9 
Kuolemaan johtaneet –16,5 –8,9 –29 –39…–19 
Loukkaantumiseen johtaneet –16,5 –8,9 –14 –18…–10 
Omaisuusvahingot –20,0 –8,5 –6 –40…+17 
Nopeusrajoituksen alentaminen 90 km/h –> 70 km/h ja 80 km/h –> 60 km/h 
Kaikki vakavuudet –20 –7,4 –24 –31…–16 
Kuolemaan johtaneet –20 –6,2 –43 –60…–19 
Loukkaantumiseen johtaneet –20 –5,0 –23 –31…–14 
Omaisuusvahingot –20 ei tiedossa –6 –40…+17 

Norjassa tutkittiin nopeusrajoitusten alentamisen vaikutuksia tieosuuksilla, joilla tapahtui suuri 
määrä vakavia ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Vuonna 2001 nopeusrajoituksia alen-
nettiin 294 tieosalla (yhteispituus 1134 km). Nopeusrajoitusten alentamiset olivat 90 km/h –> 80 
km/h ja 80 km/h –> 70 km/h. Tutkimus toteutettiin ennen–jälkeen-tutkimuksena, jossa verrattiin 
mittausdataa myös referenssiosuuksiin, joille ei tehty mitään toimenpiteitä. Nopeusrajoituksen 
alentaminen 80 km/h –> 70 km/h vaarallisilla tieosilla vähensi tilastollisesti merkitsevästi sekä 
ajonopeuksia että henkilövahinko-onnettomuuksia. Eniten vähennystä tapahtui vakavissa onnet-
tomuuksissa. Sen sijaan nopeusrajoituksen alentaminen 90 km/h –> 80 km/h ei vähentänyt hen-
kilövahinko-onnettomuuksia lainkaan. Ajonopeudet alenivat jonkun verran, kuitenkin vähem-
män kuin ensin mainitussa toimenpiteessä. (Ragnøy, 2004). 
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5.3 Kääntymis- ja risteämisonnettomuudet 
Kääntymis- ja risteämisonnettomuuksissa oli kuolleita 91, mikä on 17,4 prosenttia koko tutki-
musaineistosta. Varsinkin risteämisonnettomuuksille on tyypillistä törmäys auton kylkeen, joita 
oli risteämisonnettomuuksissa 80 prosenttia (kuva 72). Yli puolessa näistä törmäävänä osapuo-
lena oli raskas ajoneuvo. Törmäävän ajoneuvon ajonopeus ennen törmäystä oli 90 prosentissa 
tapauksista vähintään 50 km/h ja 70 prosentissa tapauksista vähintään 70 km/h. Vastaanottavana 
puolena on ihmisen pää, rintakehä ja selkäranka (ml. kaularanka). Tätä voidaan verrata EuroN-
CAP-sivutörmäystestiin, jossa törmäysnopeus on 50 km/h. Testiin osallistuvat vain jotkut uudet 
automallit, eivätkä läheskään kaikki saa täysiä pisteitä. Tämän takia liittymät tulisi suunnitella 
siten, että sivutörmäyksiä maantienopeuksilla ei pääse tapahtumaan.  
 

risteäminen 
n=66 

nokka 
(n=10) 

Risteysalue 
(n=91) 

kääntyminen 
n=25 

kylki 
(n=8) 

Muu 
(n=7) 

nokka 
(n=10) 

kylki 
(n=54) 

Muu 
(n=2) 

 
Kuva 72 Kääntymis- ja risteämisonnettomuudet ja törmäyksen suunta. 

 

Kuvassa 73 on tarkasteltu kuolemaan johtaneiden vammojen vakavuutta. Tulokset viittaavat 
siihen, että 80 km/h nopeusrajoituksella vammat ovat olleet selvästi pahempia kuin 60 km/h ja 
70 km/h rajoituksilla. Kohtaamis- ja ohitusonnettomuuksiin verrattuina kuoleman aiheuttaneet 
vammat ovat olleet ”lievempiä”. Tämä selittyy ainakin osaksi sillä, että uhrit ovat olleet keski-
määräistä iäkkäämpiä (kuva 74). 
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Kuva 73 Risteämisonnettomuuksissa kuolleet: vakavimman vamman AIS-luokka ja päätien nopeus-

rajoitus. 

Ikäjakauma poikkeaa tunnetusti risteysonnettomuuksissa muista onnettomuustyypeistä. Kuten 
kuvasta 74 nähdään, selvästi suurin kuolleiden ryhmä on 65–84-vuotiaat. Vakavimmat vammat 
kohdentuvat heidän osaltaan rintakehään, mikä viittaa siihen, että iäkkäämmällä ihmisellä rinta-
kehän elimet kestävät selvästi huonommin törmäyksiä kuin nuoremmilla ihmisillä. 
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Kuva 74 Risteämisonnettomuuksien ikäjakauma ja vammatyypit (ICD10) 
 
Aiempia tuloksia liittymien turvallisuudesta ja niiden parantamisesta 

Pääteiden tasoliittymät ovat vaarallisia niiden toiminnallisen periaatteen takia: pääsuuntaa kul-
kevan auton kuljettaja, joka ajaa suurella nopeudella ja on huolettoman tietoinen etuajo-
oikeudestaan, kohtaa sivutieltä tulevan autoilijan, jolla on ainakin hetkellisesti risteävä ajosuunta 
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ja useita toimintoja tehtävänään. Tässä mielessä nelihaaraliittymät ovat huomattavasti vaaralli-
sempia kuin T-liittymät. Nelihaaraliittymässä on kolmekymmentäkaksi liikennevirtojen välistä 
konfliktipistettä, kun T-liittymissä niitä on yhdeksän. Norjalaisen tutkimuksen mukaan nelihaa-
raliittymien onnettomuusasteet ovat kaksinkertaisia T-liittymiin verrattuina (Elvik, Vaa, 1994). 
Suomessa on perinteisesti käytetty yleisten teiden liittymissä turvallisuutta parantavina keinoina 
kanavointeja ja väistötilaa, jotka eivät varsinaisesti vaikuta päätietä kulkevan suureen nopeuteen. 
Kun liikennemäärät ovat suuria, myös vakavien onnettomuuksien määrät liittymissä voivat olla 
suuria.  

Suomessa melko vähän käytetty, mutta monissa muissa maissa paljon yleisempi vaihtoehto 
on parantaa nelihaaraisen tasoliittymän turvallisuutta suunnittelemalla siihen kiertoliittymä (Tie-
hallinto, 2005). Tällöin joudutaan tekemään kompromisseja liikenneturvallisuuden ja ajonope-
uksien ylläpitämisen välillä erityisesti, kun otetaan huomioon raskas liikenne. 

Kiertoliittymän rakentamisen turvallisuusvaikutus on huomattava. Tielaitoksen vuoden 2000 
selvityksen mukaan kiertoliittymien onnettomuusaste pääteillä taajamien reuna-alueilla oli jopa 
hieman alempi kuin pääteiden eritasoliittymissä. Ero muihin liittymätyyppeihin oli vielä suu-
rempi, tosin alkuperäiset tutkimustulokset olivat näiltä osin joitakin vuosia vanhempia (taulukko 
81). Belgiassa tehdyn ennen–jälkeen-tutkimuksen tulokset ovat hyvin samansuuntaisia Tielai-
toksen selvityksen kanssa. Taajamien ulkopuolisten teiden liittymien muuttaminen kiertoliitty-
miksi vähensi kaikkia henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia 50 prosenttia ja vakavia 
onnettomuuksia 59 prosenttia. Saman seurantajakson (1992–2000) liittymäonnettomuuksien 
vähenemä oli 15 prosenttia referenssiliittymissä (Diduier, 2003). 

Taulukko 81  Pääteiden liittymätyyppien onnettomuusasteet Suomessa  

Liittymätyyppi Onnettomuusaste  
(hvj-onn. / milj.ajoneuvoa) 

Eritasoliittymä, kaksiajoratainen päätie 0,07 
Eritasoliittymä, yksiajoratainen päätie 0,08 
T-liittymä 0,12 
Nelihaaraliittymä 0,17 
Valo-ohjattu liittymä 0,10 
Kiertoliittymä 0,06 

 
Kiertoliittymien muita parempi turvallisuus toteutuu jo melko alhaisilla liittyvien teiden liiken-
nemäärillä. Nelihaaraliittymässä liittyvien teiden liikennemäärän tulee ylittää 5 prosenttia pää-
tien liikennemäärästä. T-liittymissä kiertoliittymä parantaa turvallisuutta, kun sivutien liikenne-
määrä ylittää 10 prosenttia päätien liikennemäärästä. Hyvä kiertoliittymien turvallisuusvaikutus 
edellyttää erityisesti (PIARC, 2004): 
 huomion kiinnittämistä tulosuunnan geometriaan (taivutus vasemmalle) 
 halkaisijan koon rajoittamista enintään 30 m 
 huomion kiinnittämistä kevyen liikenteen turvalliseen liikkumiseen 
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5.4 Yksittäisonnettomuudet 
Aineiston yksittäisonnettomuudet ovat kahta lukuun ottamatta olleet suistumisonnettomuuksia, 
joita oli koko aineistosta 6,7 prosenttia. Suistumisonnettomuuksissa törmäyskohteet ovat hyvin 
vaihtelevia. Jotkut kohteet, kuten puut ja pylväät, ovat auton kannalta pistemäisiä. Kaiteet, maa-
luiskat ja kallioleikkaukset ovat puolestaan ”jatkuvia” törmäyskohteita. Törmäysnopeuden vai-
kutusta vammojen vakavuuteen arvioitaessa tulee lisäksi ottaa huomioon, että jotkut törmäys-
kohteet voivat tunkeutua auton sisään, tästä esimerkkinä auton keihästävä, liitoksesta irronnut 
teräksisen tiekaiteen johde. Törmäyssuunnalla on selvä vaikutus kuoleman johtaneen vamman 
vakavuuteen (taulukko 82). 

Taulukko 82  Suistumisissa kuolleet; törmäyssuunnat ja vakavimman vamman AIS-luokka 

Törmäyssuunta ei tietoa MAIS2 MAIS3 MAIS4 MAIS5 MAIS6 Yhteensä 
Keula 2  2 1 5 6 16 
Sivu 1    2 6 9 
Muu 4 1  1 1 3 10 
Yhteensä 7 1 2 2 8 15 35 

Nopeusrajoituksen ja sen kautta ajonopeuksien vaikutus suistumisissa syntyneiden kuolettavien 
vammojen vakavuuteen on esitetty kuvassa 75. Nopeusrajoituksella 100 km/h vammat ovat sel-
västi vakavampia. Osa 80 km/h rajoituksista on talvinopeusrajoituksia, joten tieympäristön lu-
mella voi olla pehmentävä vaikutus. Toisaalta kyse on joka tapauksessa kuolemaan johtaneista 
vammoista. Melko pienen aineiston (n=35) tulokset siis viittaavat siihen, että 80 km/h nopeusra-
joituksella yhdessä muiden turvallisuutta lisäävien toimien – esimerikiksi turvallisemman auton 
ja pienempien törmäysnopeuksien (= leveä turva-alue) – kanssa suistumisonnettomuuksien kuo-
lemia voi vähentää. Tieympäristön kattavan pehmentämisen tavoite on laajempi: vähentää mer-
kittävästi kaikkia henkilövahinkoihin johtavia suistumisonnettomuuksia ja varsinkin kuolemia 
sekä 80 km/h että suuremmilla nopeusrajoituksilla. 
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Kuva 75 Suistumisissa kuolleet; nopeusrajoitus ja vakavimman vamman AIS-luokka 
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Aiempia tuloksia suistumisturvallisuuden parantamisesta 

Suistumisturvallisuuden merkittävä parantaminen edellyttää tieympäristöltä mm. seuraavia asioi-
ta: 

1. Auto ei saa törmätä liian suurella nopeudella vaaralliseen esteeseen 

Menettely tieympäristön vaarallisten esteiden suhteen on ollut tiedossa jo kymmeniä vuosia 
(Ehrola, 1981). Nykyinen teknologia on tuonut siihen täydennystä törmäysturvallisten tuotteiden 
muodossa. Periaatteessa tien reunaympäristön turvallisuus toteutetaan seuraavasti: 
1. määritetään turva-alueen leveys poikkileikkauksen, nopeusrajoituksen ja liikennemäärän 

perusteella (safety zone, clear zone). Turvallisuusalueen leveyden tulee olla sellainen, että 
ajoneuvon törmäysnopeus laskee alle kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavan 
törmäysnopeuden 

2. poistetaan vaaralliset esteet turva-alueelta (esim. puut) 
3. muutetaan vaarallinen este törmäysturvalliseksi (esim. jäykkä pylväs törmäysturvalliseksi 

pylvääksi) 
4. suojataan este kaiteella, jos sitä ei voi poistaa eikä vaihtaa turvallisempaan (esim. siltapilari, 

alikulku tai kallioleikkaus) 

Kaikki tieympäristön esteet ovat poistettavissa, muutettavissa turvallisemmiksi tai suojattavissa 
asianmukaisella kaiteella. Sopivimmat menettelytavat ja niiden kiireellisyysjärjestys määräyty-
vät törmäysesteiden määrän, niiden vaarallisuuden ja onnettomuuslukujen perusteella. Turvalli-
suusalueen kriteerien ja dimensioiden määrittäminen on ongelmallisempaa. Tällä hetkellä eri 
maissa on hyvin erilaisia käsityksiä turva-alueen mitoituksesta. Joidenkin tutkimustulosten mu-
kaan turvallisuusalueen pitäisi olla huomattavasti leveämpi kuin nykyisissä Tiehallinnon suun-
nitteluohjeissa on esitetty, varsinkin vanhojen teiden suistumisturvallisuutta parannettaessa (De-
laney et.al., 2003, RISER, 2006). 

2. Auto ei saa kaatua sisä- tai ulkoluiskassa 

Auton kaatuminen (rollover) on erityisen vaarallista matkustajille, jotka eivät käytä turvavyötä. 
Loukkaantumisriski on kuitenkin suuri myös turvavyötä käyttäville, varsinkin jos ajoneuvon 
katto iskeytyy esimerkiksi kiviin tai puuhun suistumisen aikana, tai jos matkustajan pää heilahte-
lee sivuikkunan läpi sen ulkopuolelle. 

Auton mahdolliseen kaatumiseen vaikuttavat kuljettajan tekemät ohjausliikkeet, luiskan kal-
tevuus sekä luiskan maa-aines ja sen tiiviys (luiskan kitka). Raja-arvona kaatumiselle voidaan 
pitää kaltevuutta 1:4 (RISER, 2005). Tätä jyrkemmässä luiskassa auton kaatuminen on hyvin 
mahdollista. Tiehallinnon teettämissä törmäyskokeissa auto kaatui v-muotoisessa 1:3 ojassa 20° 
suistumiskulmalla ja 80 km/h nopeudella. Kun ojan pohja pyöristettiin, auto pysyi pystyssä. 

3. Suistuva auto ei saa aiheuttaa vaaraa muulle liikenteelle 

Suistuva auto ei saa syöksyä alikulkevalle risteävälle tielle (sillat) eikä mielellään myöskään 
rinnakkaiselle väylälle, kuten kevyen liikenteen väylälle. Esimerkiksi vuosina 1997–2000 kuoli 
viisi jalankulkijaa tai pyöräilijää suistuvan auton syöksyttyä kevyen liikenteen väylälle (Kelkka, 
2002). Kaiteisiin törmäysten kannalta on olennaista, että auto ei kimpoa kaiteesta päin vastaantu-
lijaa. Tässä aineistossa kohtaamisonnettomuuksiksi luokiteltuja ko. tapauksia oli ainakin viisi. 
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4. Tien suojalaitteiden tulee toimia suunnitellusti, jos törmäystilanne vastaa sen mitoitusta 

Kaikki nykyisin asennettavat tiekaidetyypit on testattu eurooppalaisen standardin EN 1317 mu-
kaisesti. Suomessa on käytössä pääsääntöisesti kapasiteettiluokka N2, joka testataan 900 ja 1500 
kg henkilöautoilla. Törmäyskulma testissä on 20° ja nopeudet 100 km/h (900 kg) ja 110 km/h 
(1500 kg). Auto ei saa mennä kaiteesta ali, läpi tai yli, eikä se saa kaatua. Auto ei myöskään saa 
kimmota päin vastaantulijaa. Matkustajiin kohdistuvat kiihtyvyydet eivät törmäyksessä saa ylit-
tää tiettyjä arvoja. EN-standardin mukaisia tiekaiteita on asennettu vuodesta 1995 lähtien. Sitä 
aiemmin asennettua, testissä hylättyä teräksistä tiekaidetta on yleisten teiden – myös pääteiden- 
varsilla vielä hyvin runsaasti. 

Kaiteen turvallinen toiminta on tärkeää kaikissa onnettomuuksissa. Vanha kaidetyyppi ei ta-
kaa tätä toimintaa. Erityisen tärkeäksi tämän asian tekee se, että kaiteet ovat pääteiden kuole-
maan johtaneissa suistumisonnettomuuksissa yleisin yksittäinen vakavimmat vammat aiheutta-
nut tai niiden syntyyn merkittävästi myötävaikuttanut tien reunaympäristön törmäyskohde. Täs-
säkin tutkimusaineistossa oli kaksi tapausta, joissa kaide tunkeutui ajoneuvon sisään erittäin 
pahoin seurauksin. Nollavision kannalta on merkittävää myös se, että pääteiden kaideonnetto-
muuksissa tavallisten (ei suurta ylinopeutta, turvavyö käytössä, ei rattijuoppoutta) kuljettajien 
osuus on merkittävästi suurempi kuin muissa pääteiden suistumisonnettomuuksissa (Kelkka, 
2002).  

Täristäviä reunaviivoja käytetään yleisesti suistumisonnettomuuksien vähentämiskeinona. 
Suurin osa tutkimustuloksista koskee moottoriteitä, joten niiden vaikutuksista maaseudun kaksi-
kaistaisilla teillä tiedetään toistaiseksi melko vähän. (Räsänen, 2002). Elvikin ja Vaan mukaan 
täristävillä reunaviivoilla voidaan vähentää kaikkia suistumisonnettomuuksia 31 prosenttia (tu-
losten luottamusväli 15…45 %, Elvik, Vaa, 2004).  

Suistumisturvallisuutta on parannettu johdonmukaisesti ja menestyksekkäästi Suomen pää-
tieverkolla jo 1990-luvulta lähtien. Tästä huolimatta joillakin pääteiden osuuksilla tien reunaym-
päristön turvallisuus ei vielä ole tyydyttävällä tasolla: parantamistoimenpiteitä ei ole toteutettu 
lainkaan tai ne ovat kohdentuneet vain tietyn tyyppisiin törmäyskohteisiin (esimerkiksi valaisin-
pylväiden muuttaminen törmäyksissä myötääviksi). 

 

5.5 Raskaiden ajoneuvojen onnettomuuksien 
erityispiirteitä 

Raskaan ajoneuvon on voitu katsoa olleen pääaiheuttajana noin 14 prosentissa sellaisista henki-
lö- tai pakettiauton ja raskaan ajoneuvon välisistä yhteenajoista, joissa joku on kuollut henkilö- 
tai pakettiautossa (kuva 76). Näistä yhteenajoista noin 2/3 on tapahtunut raskaan ajoneuvon hal-
linnan menetyksen seurauksena. Henkilöauton ja raskaan ajoneuvon yhteenajoissa on kuollut 76 
prosenttia henkilö- tai pakettiautoissa olleista henkilöistä. Onnettomuuksien tuhoisuudesta joh-
tuen (taulukko 83) näissä onnettomuuksissa voisi olla hyödyllisempää pitäytyä vammautumis-
mekanismien tai vammojen laadun sijaan onnettomuuksien syiden ja estämismahdollisuuksien 
tutkimisessa.  
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Taulukko 83 Kaikkien henkilö- tai pakettiautossa kuolleiden henkilöiden määrät ja MAIS, kun tör-
mäyskohteena on ollut raskas ajoneuvo. 

  MAIS 

Onnettomuusluokka 0 3 4 5 6 
Yh-

teensä 
Kääntymisonnettomuudet 13 1 2  6 22 
Ohitusonnettomuudet 11   2 11 24 
Risteämisonnettomuudet 14 1 3 10 20 48 
Kohtaamisonnettomuudet 58 1 2 6 80 147 
Peräänajo 2   2 6 10 
Muut onnettomuudet 4 1  1 5 11 
Yhteensä 102 4 7 21 128 262 

 
Raskaiden ajoneuvojen osuus pääaiheuttajana on vähäinen ohitustilanteissa, ohjaamattomuuksis-
sa sekä liittymäonnettomuuksissa. Sen sijaan ajoneuvon hallinnan menetyksestä seuranneissa 
onnettomuuksissa niiden osuus ensimmäisenä osallisena on merkittävä (33 prosenttia henkilö- 
tai pakettiautoissa kuolleista). Kuvassa 76 muu tilanne tarkoittaa mm. tietoista hallintaa törmä-
ykseen asti. 

Hallinnan 
menetys 
n=46 

Väistöv. risteys 
n=35 

Henkilöauto vs. 
Raskas ajoneuvo 
n=199 

Ohitustilanne 
n=21 

Ohjaamatto-
muus 
n=61 

muu tilanne 
n=36 

1 osall 
Rask.a. 
n=4 

1 osall 
Henk.a. 
n=17 

1 osall 
Rask.a. 
n=15 

1 osall 
Henk.a. 
n=31 

1 osall 
Rask.a. 
n=2 

1 osall 
Henk.a. 
n=59 

1 osall 
Rask.a. 
n=2 

1 osall 
Henk.a. 
n=33 

 
Kuva 76 Henkilö- tai pakettiautoissa kuolleiden jakautuminen onnettomuustyypeittäin ja osallisuu-

den mukaan henkilöauton ja raskaan ajoneuvon törmäyksissä. 

 

5.6 Ajoneuvotekniikan vaikutusmahdollisuudet 
vammautumisten lieventämisessä 

Kun kaksi erilaista autoa ajaa yhteen, vaurioiden laajuus riippuu autojen fyysisestä koosta, mas-
sasta, muotoilusta sekä rakenteiden ominaisuuksista. Törmäyspinnalla vaikuttavat yhtä suuret 
suunnaltaan vastakkaiset voimat. Törmäyspinnan voimilla on kaksi periaatteellista elementtiä: 
rakenteiden muodonmuutosvoimat sekä hidastuvuusvoimat. (Wood, Simms, 2002) Auton raken-
teet vastustavat muodonmuutosvoimia tehokkaasti myötörajaansa asti. Myötörajan ylityttyä 
rakenteet luhistuvat ja muodonmuutokset etenevät nopeasti niin kauan kuin muodonmuutosvoi-
mat vaikuttavat tai vastaan tulee vahvempia rakenteita. 
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5.6.1 Kolariturvallinen korirakenne 

Henkilöautojen kolariturvallisuus eli passiivinen turvallisuus on parantunut huomattavasti vii-
meisten kymmenen–viidentoista vuoden aikana. Nykyään jopa pienten autojen suhteellinen tur-
vallisuustaso ylittää 1990-luvun alun isojen autojen keskimääräisen tason. Aluksi kehittyneet 
turvarakenteet ja -järjestelmät tulivat valmistajien huippumalleihin, mutta nykyisin kehittynyttä 
turvatekniikkaa löytyy kaikista autokokoluokista, myös pakettiautoista. Volyymiautojen merkit-
tävimmän turvakehityksen voidaan sanoa alkaneen vuosina 1991–92, jolloin uusilla turvaraken-
teilla varustetut VW Golf ja Opel Astra tulivat markkinoille. Tämän tutkimuksen aineiston kan-
nalta seuraava merkittävä turvatekniikan aikajakso alkoi vuoden 1998 tienoilla, jolloin varsin 
monesta automallista esiteltiin uusi sukupolvi uusine turvaratkaisuineen.  

Nykyaikaiset henkilöautot ovat jo varsin turvallisia auton sisällä olevien näkökulmasta. Tur-
vallisuutta on parannettu vahvistamalla ja lisäämällä törmäysvoimia vastaanottavia korirakentei-
ta. Henkilöautojen korirakenne on muuttunut parin vuosikymmenen takaisista hyvin jäykistä tai 
pehmeistä rakenteista vaiheittain törmäysenergiaa absorboiviksi ”älykkäiksi” rakenteiksi. Mer-
kittävää edistystä on tapahtunut etenkin sivutörmäyksiä vastaanottavissa rakenteissa. Lisäksi 
autoihin on lisätty lukuisia törmäyshetkellä aktivoituvia turvallisuusvarusteita, kuten turvatyyny-
jä ja turvavöiden kiristimiä. Iskeytymisen varalta matkustamon sisäosien rakenteita on pyritty 
pehmentämään ja pyöristämään, jotta ne eivät aiheuttaisi lisävammoja. Eri autonvalmistajien 
käyttämät rakennemenetelmät ja materiaali- yms. valinnat voivat kuitenkin poiketa hyvin paljon 
toisistaan.  

Autojen korit rakennetaan nykyisin siten, että niissä sallitaan tapahtuvan tietty määrä muo-
donmuutoksia törmäyksen yhteydessä. Törmäysvoimien kuormitusreitit ovat ennalta valittuja ja 
muodonmuutokset ovat näin ollen hallittuja. Nykyaikaisen henkilöauton keula- ja perärakenteet 
ovat melko joustavia ja niissä tapahtuu näennäisen suuria muodonmuutoksia jo varsin pienillä 
törmäysvoimilla. Rakenteiden joustavuuden tarkoituksena on tehdä yhteentörmäyksistä vähem-
män kimmoisia ja pienentää autossa oleviin kohdistuvia rasituksia törmäyshetkellä.  

Korin muodonmuutosten halutaan kuitenkin pysähtyvän viimeistään varsinaisiin matkusta-
morakenteisiin. Tavoitteena on, että matkustamon dimensiot eivät muutu merkittävästi törmäyk-
sessä ja että auton ovet ovat helposti avattavissa törmäyksen jälkeen. Tähän pyritään erittäin 
vahvoilla ja jäykillä materiaali- ja muotoiluvalinnoilla matkustamon tukirakenteissa. 

Rakenteiden joustavuutta lisäämällä saadaan pienennettyä autossa oleviin kohdistuvien kiih-
tyvyyksien huippuarvoja. Toisaalta kiihtyvyyksien kestoajat muuttuvat pidemmiksi. Useat tut-
kimukset ovat osoittaneet, että hidastuvuuden keskiarvon ja huippuarvon pienentäminen alentaa 
ihmisen loukkaantumisriskiä. Kohtalaisten suuruisten kiihtyvyyksien vaikutusajalla ei sen sijaan 
ole havaittu olevan merkittävää vaikutusta loukkaantumisriskiin tai loukkaantumisten vakavuu-
teen (Ydenius 2002). Kiihtyvyyksien pitenevät kestoajat saattavat sen sijaan heikentää erittäin 
nopeasti tyhjenevien turvatyynyjen suojauksen tehokkuutta. 

Nykyaikaisen henkilöauton sivutörmäyssuojausta on esitetty kuvassa 77. Parantunut sivutör-
mäyssuojaus on tuonut jäykkyyttä oviin, pilareihin ja helmakoteloihin. Myös rintapellin alueelle 
sekä tuulilasia reunustavien A-pilarien väliin on tullut jäykistyksiä ja lisätukia. Itse asiassa vielä 
muutamia vuosia sitten matkustamon pystypilareiden välisillä alueilla matkustamon suojana 
sivutörmäyksissä oli vain ovien ulkopellit sekä sisäverhoilu. 
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Kuva 77 Volvon sivutörmäyssuojausta. (www.autowereld.com, 2005) 

Lisäksi autojen kolariturvallisuuden suunnittelussa on alettu kiinnittää huomiota autojen aggres-
siivisuuteen eli siihen millaisia vaurioita autot aiheuttavat toiselle osapuolelle törmäystilantees-
sa. Autojen aggressiivisuuden vähentämisessä on kuitenkin vielä paljon kehitettävää etenkin 
jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden turvallisuuden kannalta.  

Myös kuorma- ja linja-autojen ohjaamoiden turvallisuus on parantunut. Raskaiden ajoneuvo-
jen ohjaamorakenteista löytyy vastaavanlaista älykkyyttä kuin henkilöautojen korirakenteista ja 
etuturvatyynyt ovat niinikään vakiovarusteita. Nykyaikaisissa kauko- ja turistiliikenteen linja-
autoissa on turvavyöt myös matkustajille.  

Raskaiden ajoneuvojen sisäistä turvallisuutta suurempi turvallisuusongelma on niiden ag-
gressiivisuus. Raskaiden ajoneuvojen rakenteista on pyritty tekemään joustavampia ja mahdolli-
simman matalia tai niihin on lisätty erillisiä alleajosuojauksia, joiden tarkoituksena on estää 
pienemmän ajoneuvon ajautuminen raskaan ajoneuvon alle. Lisäksi pienemmillä ajoneuvoilla on 
paremmat mahdollisuudet ottaa törmäysvoimat vastaan tarkoitukseen suunnitelluilla törmäys-
vyöhykkeillään. Monissa tapauksissa raskaan ajoneuvon käyttötarkoitus ja käytettävyysvaati-
mukset, kuten maastokelpoisuus, kuitenkin estävät tehokkaan alleajosuojauksen asentamista 
ajoneuvon jokaiselle sivulle. Parannuksista huolimatta yhteenajoista raskaiden ajoneuvojen 
kanssa on yleensä vakavat seuraukset, koska onnettomuuksissa vaikuttavat suuret törmäysvoi-
mat.  

5.6.2 Turvavarusteet 

Viime vuosina henkilöautoissa ovat yleistyneet erilaiset kuljettajaa ja matkustajia onnettomuus-
hetkellä paikoillaan pitävät ja matkustamon osiin iskeytymiseltä suojaavat varusteet. Esimerkiksi 
turvavyönkiristimet sekä kuljettajan ja etumatkustajan etuturvatyynyt ovat vakiovarusteita suu-
rimmassa osassa uusia automalleja. 

Suurilla voimilla tapahtuvissa nokkakolareissa pään iskeytymistä eteenpäin pyritään estä-
mään ohjauspyörään ja etukonsoliin sijoitettujen turvatyynyjen avulla. Törmäyksen tapahduttua 
turvatyynyt täyttyvät kymmenissä millisekunneissa ja vastaanottavat eteenpäin paiskautuvan 
henkilön.  
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Useissa nykyaikaisissa automalleissa turvatyynyjä on sijoitettu myös matkustamon sivupin-
noille ns. verhotyynyiksi suojaamaan matkustajia kylkitörmäyksissä. Verhotyynyjen tärkein 
tehtävä on estää pään iskeytymisen sivuikkunoihin. Lisäksi verhotyynyt vaimentavat sivuille 
heilahtelevan pään liikkeitä ehkäisten whiplash-tyyppisten vammojen syntymistä.  

Turvavyönkiristimien tarkoituksena on vetää nokkakolarissa vyöt tiukemmalle kehoa vasten 
ja pitää siten ylävartalo mahdollisimman lähellä istuimen selkänojaa. Näin estetään erilaisista 
väljyyksistä johtuva matkustajan liikkuminen eteenpäin ja törmääminen auton sisäosiin. Useissa 
automalleissa turvavöiden yhteyteen on liitetty myös kuormituksenrajoitin, joka rajoittaa turva-
vöistä matkustajaan kohdistuvaa kuormitusta löystyttämällä turvavyötä kuormituksen raja-
arvojen ylittyessä.  

Uudet turvavarusteet ovat tuoneet kiistattomasta turvallisuushyödystä huolimatta lisävaike-
uksia pelastushenkilökunnalle: pelastushenkilökunnan täytyy varoa laukeamattomia turvatyyny-
jä ja sen seurauksena uhrien pelastaminen saattaa vaikeutua ja hidastua.  

5.6.3 Turvallisuuden arvioiminen 

Uusien autojen kolarikäyttäytymisen tutkimista varten on perustettu useita riippumattomia tes-
tiohjelmia, joissa autoja törmäytetään standardien mukaisesti erilaisiin kohteisiin. Myös autoteh-
taat suorittavat omia törmäyskokeitaan. Eurooppalaisittain tunnetuin testiohjelma on EuroNCAP 
(European New Car Assessment Programme), joka sai alkunsa vuonna 1997. Törmäystestien 
yhteydessä autojen turvallisuutta arvioidaan mm. auton muodonmuutoksien sekä anturoitujen 
testinukkien tallentamien rasitusarvojen perusteella. 

Laboratorio-olosuhteissa tehtyjen törmäystestien hyvänä puolena on niiden toistettavuus ja 
tasavertaisuus kaikille automalleille. Toisaalta törmäystestit vastaavat huonosti tosielämää siinä 
mielessä, että niissä voidaan suorittaa vain rajallinen määrä kokeita. Lisäksi kokeissa käytetyt 
testinuket eivät vastaa kaikkia autojen käyttäjäryhmien fyysisiä ominaisuuksia.  

Toinen tapa arvioida autojen passiivista turvallisuutta on analysoida autoja niille tosielämässä 
tapahtuneiden onnettomuuksien ja niissä kuolleiden tai loukkaantuneiden henkilöiden vammojen 
perusteella. Onnettomuuksia analysoimalla on mahdollista tutkia autojen suojaamiskykyä laa-
jemmalla valikoimalla erilaisia onnettomuuksia ja autonkäyttäjiä kuin varsinaisissa törmäystes-
teissä. Onnettomuushavaintoihin perustuvien menetelmien merkittävimpinä vaikeuksina on ha-
vaintomääriltään riittävän suurten homogeenisten tarkastelujoukkojen löytäminen sekä onnetto-
muusaineistojen sisältämien tietojen oikeellisuus.  

Tapahtuneita onnettomuuksia analysoimalla on havaittu, että törmäystestien tulokset antavat 
yleisellä tasolla varsin hyvän kuvan testattujen autojen todellisesta turvallisuustasosta. Automal-
likohtaisesti törmäystestien ja tosielämässä suoriutumisen välillä saattaa löytyä eroavaisuuksia. 
Esimerkiksi Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan EuroNCAP-kokeissa kolme tai neljä tähteä 
saaneet autot ovat keskimäärin noin 30 prosenttia turvallisempia vakavissa kahden auton onnet-
tomuuksissa kuin vähemmän tähtiä saaneet autot (Lie, Tingvall, 2000). Myös suomalaisessa 
vakuutusyhtiöiden onnettomuusaineistoon perustuvassa tutkimuksissa on todettu autojen anta-
van kuljettajilleen sitä paremman suojan mitä enemmän tähtiä EuroNCAP kokeissa on saavutet-
tu (Kari et.al., 2005). 

1990-luvulla havahduttiin autoteollisuudessa kehittämään autojen turvallisuutta aikaisempaa 
määrätietoisemmin. Samalla turvallisuus nousi vahvasti esille kuluttajille suunnatussa auto-
mainonnassa. Ajattelutavan ja tuotekehitysfilosofian muutos on suurelta osin 1990-luvun puolen 
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välin jälkeen aloitettujen uusien autojen kolariturvallisuutta tutkivien riippumattomien kolarites-
tiohjelmien ansiota.  

Heti alussa runsaasti julkisuutta saaneet testitulokset paljastivat, kuinka heikolla tasolla pas-
siivinen turvallisuus oli vielä tuolloin monissa ns. hienoissakin autoissa. Useiden pikkuautojen 
sekä pienten perheautojen kolariturvallisuus paljastui testien tuloksissa hälyttävän huonoksi. 
Ensimmäisten kolaritestien jälkeen autojen passiivinen turvallisuus on parantunut huomattavasti 
jokaisessa kokoluokassa ja positiivinen kehitys jatkuu edelleen. Nykyisin on varsin yleistä, että 
markkinoille esiteltävät uudet automallit saavat törmäystesteissä huipputulokset. 

EuroNCAP-koeproseduuri 

EuroNCAP koostuu etutörmäys-, sivutörmäys- ja jalankulkijatörmäystesteistä sekä lapsimatkus-
tajan suojan testistä. Lisäksi sivutörmäystestin osana toteutetaan erillinen pylvästesti, jonka tu-
lokset lasketaan mukaan sivutörmäystestin tuloksiin. EuroNCAP-testeissä tutkittavia autoja ei 
törmäytetä oikeisiin autoihin. Jokainen testattava auto törmäytetään aina samanlaiseen esteeseen, 
joka testin luonteesta riippuen on törmäyksessä muotoaan muuttava tai täysin jäykkä. Lisäksi 
testin luonteesta riippuu se, liikkuuko tutkittava auto kohti paikoillaan seisovaa törmäyskohdetta 
vai seisooko tutkittava auto paikoillaan ja siihen törmätään tarkoitusta varten suunnitellulla esi-
neellä.  

Etutörmäystesti simuloi auton nokkakolaria, jossa osuma-alueena (overlap) on 40 prosenttia 
auton leveydestä. Auton nopeutena törmäystestissä on 64 kilometriä tunnissa. Sivutörmäystestis-
sä paikoillaan seisovan testattavan auton kuljettajan puoleiseen sivuun törmätään 50 kilometrin 
tuntinopeudella kulkevalla kelkalla. Euro NCAP ilmoittaa testeistä autonvalmistajille. Itse testi-
autot ostetaan nimettöminä tavallisista autoliikkeistä, jotta valmistaja ei pysty tekemään muutok-
sia autoihinsa. Autojen valmistajat voivat olla läsnä testeissä ja heillä on mahdollisuus suositella 
esimerkiksi autoihinsa soveltuvaa lasten turvaistuinta tai lapsille suunniteltua turvajärjestelmää. 
Törmäystesti kertoo, miten kukin automalli menestyy kussakin kokeessa ja vertailuryhmässä. 
Testi ei kuitenkaan anna tietoa esimerkiksi siitä, kuinka automallin turvallisuusratkaisut toimivat 
tarkasteltavan automallin törmätessä massaltaan ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan erilaisiin vasta-
puoliin, esimerkiksi kuorma-autoon tai hirveen.  

Sivutörmäykset huomioivat autojen rakennesäännökset tulivat EU:ssa voimaan 1996 (UNE-
CE R95). Tässä huomioitiin erityisesti pään, rintakehän ja lantion vammojen ehkäisy. Samaan 
aikaan yleistyivät myös uusien autojen sivuturvatyynyt. 

Törmäyskokeissa autojen turvallisuutta arvioidaan mm. seuraavien kohteiden avulla (Holmikari, 
1997): 

Auton korirakenne ja turvavarustelu 
 Jousto-osat 
 Muodonmuutokset ja vaimennus 
 Turvarakenteet 
 Turvalaitteet 
 Hidastuvuudet 
 Tunkeutuvuus (korin osat, tekniikka ja ohjauslaitteet) 
 Turvatoiminnot (keskuslukitus ja polttoaineen syöttö) 
 Pelastusmahdollisuudet 
 Penkit, altaliukumissuojat, pääntuet ja verhoukset 
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 Polttoainejärjestelmä 
Kuljettajan ja matkustajien (törmäysnukke) rasitukset 

 Hidastuvuudet 
 Voimat ja momentit 
 Iskut ja iskeytymiset 
 Normitetut turvarajat 

Vastapuolen ja ympäristön riskit 
 Jalankulkijat ja pyöräilijät 
 Toiset ajoneuvot 
 Puskurit, lokasuojat ja konepelti 

Vuonna 1997 käynnistyneessä Euroopan laajuisessa ja riippumattomassa EuroNCAP-
törmäystestiohjelmassa tarkoituksena on tarjota kuluttajille vertailukelpoista tietoa autojen tur-
vallisuudesta sekä rohkaista valmistajia suunnittelemaan entistä turvallisempia autoja. Lisäksi 
tarkoituksena on kehittää objektiivisia autojen turvallisuutta mittaavia tutkimus- ja kehitysmene-
telmiä. EuroNCAP on nykyisin ainoa yhteismitallinen törmäystesti, joka hyväksytään Euroopan 
lisäksi Yhdysvalloissa, Australiassa ja Aasiassa. EuroNCAP:n  törmäystestiohjelmassa ovat 
mukana muun muassa Ison-Britannian, Hollannin, Ruotsin ja Saksan kuljetusministeriöt, Euroo-
pan komissio, saksalainen autoliitto ADAC ja kansainvälinen autojärjestö FIA. Suomesta Euro 
NCAP:n jäsenenä on FIA:an kuuluva Autoliitto. 

5.6.4 Miten parantunut turvallisuus näkyy 

Nykyaikaiset turvakorit ja turvajärjestelmät ovat pienentäneet merkittävästi kuljettajien ja etu-
matkustajien riskiä saada vakavia pää- ja rintakehävammoja onnettomuuksissa. Päävammat ai-
heuttavat merkittävän osan onnettomuuksien kuolemantapauksista. Näiden vammatyyppien lie-
ventäminen on hengissä selviämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Turvavyö vähentää ennen 
kaikkea pään ja rintakehän vammojen vakavuutta (Tolonen, 1984, Arajärvi, 1989). Turvavyö 
näyttää lisäävän selkärankavammoja, mutta ilman turvavyötä moni näistä loukkaantuneista olisi 
kuitenkin menehtynyt (Olkkonen, Forsten, 1995). Etu- ja sivuiImatyynyillä yhdessä turvakorin 
kanssa on saatu erityisesti pää- ja rintakehävammoja edelleen vähenemään (Morris, 2005). 

Uudempien ja vanhempien automallien välistä turvallisuuseroa on tutkittu esimerkiksi 
TKK:n liikennelaboratorion tutkimuksessa ”Henkilöautomallien onnettomuudet ja vammautu-
misriskit 2004” (Kari et.al., 2005). Tutkimuksen perusteella 2000-luvun alun automalleilla kul-
jettajan loukkaantumisriski näyttäisi olevan keskimäärin yli 20 prosenttia pienempi kuin 10 
vuotta vanhemmilla malleilla. Vastaavasti Kullgren ym. (2002) totesivat ruotsalaisesta onnetto-
muusaineistosta, että vuosimallia 1995–99 olevissa autoissa auton etupenkillä istuvalla on kah-
den auton onnettomuuksissa noin 29 prosenttia pienempi riski kuolla tai vammautua pysyvästi 
kuin vuosimallia 1980–84 olevissa autoissa (taulukko 84).  
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Taulukko 84 Suhteellinen vammautumis- ja kuolemanriski eri AIS-luokilla. (Kullgren ym.,2002) 

 Suhteellinen vammautumis- ja kuolemanriski Ero 1980–1995 

AIS- luokka 1980–84 1985–89 1990–94 1995–99 (%) 
AIS1 204,5 244,1 255,5 240,7 +18 
AIS2 57,3 40,4 30,4 16,1 -72 
AIS3 73,7 60,1 35,7 18,5 -75 
AIS4 12,6 6,5 3,5 1,0 -92 
AIS5 33,9 22,9 19,5 9,2 -73 
AIS6 25,8 21,5 6,8 3,5 -86 
AIS2+ 203,4 151,3 96 48,3 -76 
Yhteensä 407,9 395,4 351,5 289,0 -29 

 
Englantilaisessa tutkimuksessa (Morris et.al., 2005) verrattiin pään ja rintakehän vammautumista 
sivutörmäyksissä tutkimalla onnettomuusautoja, jotka oli valmistettu 1990–1992 ja uudempia, 
2001–03 valmistettuja autoja. Aineistona oli kansallinen onnettomuustiedosto v. 2001–03 
(STATS vammautumiset ja kuolemat) sekä syvätutkimustietokanta (CCIS). Kuolleisuusastever-
tailussa uudemmat autot olivat selkeästi vanhoja turvallisempia: etutörmäyksissä kuolleisuus oli 
lähes puolet pienempi. Sivutörmäyksissä vastaavasti uusilla autoilla oli 40 prosenttia pienempi 
kuolleisuus iskun puoleisella sivulla. Tämä johtuu, paitsi sivuilmatyynyistä myös parantuneesta 
korirakenteesta. Koska sivutyynyillä on saatu erityisesti pää- ja rintakehävammoja vähenemään 
myös lukumäärältään, voidaan tulevaisuudessa odottaa selvää vammojen väheneminen varsin-
kin, jos onnistutaan ajonopeuksien alentamisessa. Yhteenvetona todettiin: 
 etuistuinmatkustajan ja kuljettajan turvallisuus on selvästi parantunut kaikissa tutkituissa 

onnettomuustyypeissä vertailuvuosina, 
 kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa vakavien pään ja rintakehän (AIS4+) vammojen 

osuus vähentyi iskun puoleisissa sivutörmäyksissä, 
 sivuturvatyyny näyttää olevan tehokas pään vammojen lieventäjänä iskun puoleisissa sivu-

törmäyksissä, 
 oveen kiinnitetty sivuturvatyyny iskun puoleisissa sivutörmäyksissä näyttää suojaavan vaka-

vilta rintakehän vammoilta  
 tutkimusaineiston pienuus ei antanut mahdollisuutta tilastollisiin päätelmiin. 

Kuvassa 78 on tarkasteltu käsillä olevan tutkimuksen aineistosta henkilöautojen käyttöönotto-
vuoden yhteyttä kuljettajan kuoleman aiheuttaneiden vammojen syntymekanismeihin. Tarkaste-
luun on valittu pelkästään kuljettajat, jotta turvavarusteiden mahdollinen vaikutus saataisiin pa-
remmin esille. Suhteellisesti sitä vähemmän kuljettajia on kuollut iskeytymällä vasempaan si-
säsivuun, mitä uudempi auto on ollut kyseessä.  
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Kuva 78. Henkilöautoissa kuolleiden kuljettajien vammautumisen aiheuttajan jakauma suhteessa 

auton käyttöönottovuoteen tutkimusaineistossa. Vammojen aiheuttajat: Etuosat (=oman 
ajoneuvon sisäosat, varustelauta ja tuulilasin pilari), vasen sisäsivu, muu. 

 

5.6.5 Onnettomuuksien ominaisuuksia 

Keinoja onnettomuuksien ehkäisemiseksi  

Autojen onnettomuusprofiilit ovat muuttuneet paitsi liikenneympäristössä tapahtuneiden muu-
tosten seurauksena, myös autojen teknisen kehittymisen myötä. Auton hallinnan menetys johtaa 
usein auton pyörähtämiseen ja vastaantulijan kaistalle ajautumiseen, jolloin törmäys vastaantuli-
jaan tapahtuu ainakin osittain kylki edellä. Useissa uusissa autoissa jo vakiovarusteena olevien 
ajonvakautusjärjestelmien (ESP jne.) yleistyessä on oletettavissa, että osa aikaisemmin kylki 
edellä tapahtuneista onnettomuuksista muuttuu keula edellä ajetuiksi, mikä on turvallisuuden 
kannalta parempi vaihtoehto. Toisaalta tässä aineistossa varsin yleisiksi osoittautuneiden kuljet-
tajan nukahtamisesta ja herpaantumisesta seuranneiden onnettomuuksien estämiseksi tarkoitettu-
ja laitteita ei vielä ole juuri saatavilla. 

Tutkimusryhmän autotekninen asiantuntija arvioi tutkimusaineiston osaotoksesta muutamien 
onnettomuuksien syntymiseen vaikuttavien tekniikoiden ja tekijöiden potentiaalia. Arvioitavat 
asiat ja tulokset on esitetty taulukossa 85. Taulukossa ESP tarkoittaa jo olemassa olevaa ajonva-
kautusjärjestelmää. Ajonvakautusjärjestelmän tarkoitus on säilyttää auto kuljettajan hallinnassa 
estämällä auton joutuminen hallitsemattomaan sivusuuntaiseen luisuun. Ajonvakautusjärjestel-
mien turvallisuusvaikutuksesta ei vielä juuri ole suomalaisia tutkimustuloksia, mutta monet ul-
komailla tehdyt havainnot osoittavat järjestelmällä olevan selkeän vaikutuksen onnettomuusris-
kin vähentämisessä. Esimerkiksi Ruotsissa ajonvakautusjärjestelmän havaittiin pienentävän au-
ton riskiä joutua hallinnan menetyksestä johtuvaan onnettomuuteen noin 22 prosentilla (Tingvall 
et.al., 2003). Lumisilla ja jäisillä teillä järjestelmän havaittiin alentavan onnettomuusriskiä jopa 
38 prosenttia.  

Herätyslaite tarkoittaa laitetta, joka varoittaa kuljettajaa vireystilan alenemisesta tai tahatto-
masta kaistalta poistumisesta. Tällaiset laitteet eivät ole vielä yleisiä, niitä on kuitenkin maail-
malla jossain määrin saatavilla. Näiden laitteiden tarkoitus on tunnistaa vireystilan alenemisen 
ensimmäiset merkit ja havahduttaa kuljettaja erilaisilla ärsykkeillä ennen vireystilan laskemista 
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turvallisuuden kannalta vaaralliselle tasolle. Jotkut näistä laitteista seuraavat ja päättelevät vi-
reystilan kuljettajan toiminnoista ja liikkeistä, kuten silmäluomien ja ohjauspyörän liikkeistä. 
Toiset laitteet seuraavat ajoneuvon sivusuuntaista sijaintia kaistalla ja antavat varoituksen, kun 
havaitsevat auton poistuvan kaistalta ilman, että kuljettaja on osoittanut aikovansa poistua kais-
talta. Laitteet tunnistavat ajokaistan yleensä ajoratamerkintöjen avulla, joten niiden näkyvyys on 
ehto laitteiden toiminnalle. Laitteiden turvallisuusvaikutuksista ei ole vielä juurikaan saatavilla 
tutkimustuloksia. 

Etäisyystutka tarkoittaa laitetta, joka mittaa jatkuvasti etäisyyttä auton kulkusuunnassa eteen-
päin ja varoittaa kuljettajaa, kun välimatka esteeseen lyhenee nopeasti. Taulukossa 85 on laitteen 
potentiaalista vaikutusta arvioitaessa otettu huomioon törmänneen ja törmätyksi tulleen ajoneu-
von välinen etäisyys ennen onnettomuutta eli toisin sanoen se, olisiko kuljettajalla ollut aikaa 
toimia laitteen antaman varoituksen jälkeen. Tämän tyyppisiä laitteita (ACC, Adaptive Cruise 
Control, Distronic jne., turvaväliä ylläpitävä vakionopeudensäädin) on jo olemassa ja saatavilla 
muutamiin automalleihin. Näidenkään laitteiden turvallisuusvaikutuksista ei ole vielä juuri saa-
tavilla tutkimustuloksia. 

Taulukko 85. Aktiivisten turvalaitteiden arvioitu potentiaali ja ajoneuvojen lukumäärät perustuen osa-
otokseen tutkimusaineistosta. 

Vaikutus ESP Herätyslaite Renkaiden 
kuluneisuus 

Etäisyystutka 

Ei vaikutusta 425 416 442 472 
Mahdollinen vaikutus 9 6 4 4 
Todennäköinen vaikutus 48 32 21 10 
Varma vaikutus 14 42 29 10 
Yhteensä 496 496 496 496 
 
Taulukon 85 tulosten perusteella noin 60 ajoneuvon kuljettajat olisivat todennäköisesti tai var-
masti pystyneet säilyttämään ajoneuvonsa hallinnan, jos autossa olisi ollut ajonvakautusjärjes-
telmä. Tämän aineiston onnettomuuksissa tyypillisesti vain yksi kunkin onnettomuuden osapuo-
lista oli menettänyt ajoneuvon hallinnan, joten ajonvakautusjärjestelmällä olisi arvioiden mu-
kaan estetty todennäköisesti tai varmasti noin 60 onnettomuutta.  

Vastaavasti useilla onnettomuuksiin osallisilla kuljettajilla oli vireystila laskenut alhaiseksi 
tai heidän huomionsa oli siirtynyt siinä määrin pois ajamisesta, että niiden katsottiin olleen mer-
kittävänä tekijänä onnettomuuden syntymisessä. Näistä kuljettajista noin 70:llä vireystila oli 
kuitenkin ollut niin korkea, että he olisivat arvioiden mukaan ehtineet herätyslaitteen antaman 
varoituksen jälkeen todennäköisesti tai varmasti tajuta tilanteen ja mahdollisesti estää onnetto-
muuden.  

Arvioiden mukaan noin 50 ajoneuvon renkaat olivat niin huonossa kunnossa, että niillä oli 
todennäköisesti tai varmasti vaikutusta onnettomuuden syntymiseen. Osa tutkimusaineiston 
onnettomuuksista johtui siitä, että kuljettaja arvioi väärin samaan suuntaan liikkuneen hitaam-
man tai pysähtyneen ajoneuvon nopeuden tai ei huomannut ollenkaan esim. vasemmalle kään-
tymistä varten pysähtynyttä ajoneuvoa. Näistä onnettomuuksista noin 20 olisi arvioiden mukaan 
voitu välttää todennäköisesti tai varmasti, jos kuljettajat olisivat saaneet varoituksen nopeasti 
lyhenevästä turvavälistä 
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Ajoneuvojen massan vaikutus 

Henkilöautojen passiivisen turvallisuuden parantaminen ja etenkin lisääntynyt mukavuusvarus-
telu on muutamien viime vuosien aikana lisännyt uusien autojen omamassaa jopa 15–20 prosen-
tilla. Rekisteröityjen uusien autojen massaerot ovat kaventuneet, mutta koko käytössä olevan 
autokannan massahajonta on kasvanut. Suhteellisesti eniten ovat kasvaneet pienimpiin koko-
luokkiin kuuluvien autojen massat. Pienten autojen passiivinen turvallisuus on niin ikään paran-
tunut suhteellisesti eniten. 

Uusien autojen kasvanut massa voi aiheuttaa ongelmia onnettomuuksissa, joissa nykyaikai-
nen auto törmää yhteen vanhempaa sukupolvea edustavan auton kanssa. Suomen autokannan 
korkeaa keski-ikää ajatellen on hyvin todennäköistä, että yhteenajon osapuoliksi valikoituvat 
uudempaa ja vanhempaa turvallisuustekniikkaa edustava auto. Autojen vanhetessa liikenteestä 
poistuvat yleensä ensimmäiseksi pienemmät automallit. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden ja van-
han auton törmätessä molemmat autot ovat todennäköisesti melko painavia ja törmäysenergiat 
ovat sen myötä korkeat. Vanhempien autojen rakenteet eivät tällöin välttämättä ole riittävän 
vahvoja autossa olevia suojatakseen. Lisäksi nykyisten autojen keula sekä vyötärölinja ovat ylei-
sesti korkeammalla kuin mitä ne olivat vielä kymmenen vuotta sitten. Tämän seurauksena uusi-
en ja vanhojen autojen törmäysvyöhykkeet eivät välttämättä osu täysin vastakkain, mikä voi 
pahentaa entisestään onnettomuuden seurauksia, jos törmäyksessä matalampi auto kiilautuu 
korkeamman alle.  

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että kevyemmässä autossa riski loukkaantua ja kuolla 
on suurempi, kun vastakkain ajavat periaatteessa samanlaiset mutta erimassaiset autot. Kirjalli-
suudesta löytyy useita tuloksia törmänneiden autojen massasuhteen vaikutuksesta kevyemmän 
auton kuljettajan loukkaantumisriskiin. Esimerkiksi Wood ja Simms (2002) ovat esittäneet mas-
sasuhteen vaikuttavan suhteelliseen loukkaantumisriskiin RIR (Relative Injury Risk) pienillä 
törmäysnopeuksilla lähes suoraan autojen massojen suhteessa seuraavasti: 

1

2
2/1 M

M
RIR =  

Törmäysnopeuden suureneminen kasvattaa massaeron vaikutusta. Suuremmilla nopeuksilla ke-
vyemmän auton kuljettajan loukkaantumisriski kasvaa Wood’sin ja Simms’in mukaan mas-
sasuhteessa korotettuna potenssiin n, joka saa arvoja kuvan 79 mukaisesti.  

 
Kuva 79 Delta v:n vaikutus törmänneiden autojen massasuhteeseen perustuvaan suhteelliseen 

loukkaantumisriskiin. (Woods, Simms, 2002) 



 
126 LINTU 3/2006 · Liikennejärjestelmän kolariväkivalta 

 

6 Päätelmät 
6.1 Yleistä 
Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu tavallisten tienkäyttäjien liikennekuolemia autoliikenteessä. 
Tavoitteena on ollut selvittää liikennejärjestelmän riskejä, jotka ovat osatekijöinä valta- ja kanta-
teiden kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa taajamien ulkopuolella. Tämän takia aineistosta 
on rajattu pois tapaukset, joissa on osoitettu selvää piittaamattomuutta liikennesäännöistä sekä 
omasta ja muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta (Kuva 80). 

Tutkimusaineisto käsittää kahdeksan vuoden aikana (1996–2003) yksiajorataisilla pääteillä 
tapahtuneet kuolonkolarit, jotka ovat seurausta joko omasta tai vastapuolen inhimillisestä vir-
heestä. Tulosten mukaan näissä onnettomuuksissa on kuollut vuosittain 60–70 ihmistä. Onnet-
tomuusajoneuvoissa olleista on lisäksi vammautunut vuosittain 65–75 ja selvinnyt ilman vam-
moja 40–50 ihmistä. 

 
Kuva 80 Tutkimusaineiston rajaukset 

YKSIAJORATAISET VALTA- JA KANTATIET: 
kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet 

taajamien ulkopuolella vuosina 1996–2003 
 

PÄIHTEET: 
alkoholi < 0,5 ‰, 

ei huumaavia aineita 

NOPEUS: 
rajoituksen mukainen tai 

ylinopeutta < 20 km/h 

TURVALAITTEET: 
turvavyö tms. käytössä, jos laki 

näin edellyttää 

EI mopo-, moottoripyörä- tai 
moottorikelkka-
onnettomuuksia 

EI jalankulkija-, pyöräilijä- tai 
eläinonnettomuuksia 

EI itsemurhia 
EI sairaskohtauksia, jos se 

on ollut kuoleman 
aiheuttaja 

EI alaikäistä kuljettajaa 
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6.2 Ihmiseen kohdistuva kolariväkivalta 

6.2.1 Vammautumiset  

Liikenneonnettomuuksien vammautumisissa on kyse ihmisen kestokyvystä suhteessa törmäyk-
sessä häneen kohdistuviin voimiin. Vamman vakavuuteen vaikuttavat yhtäältä törmäyksessä 
esiintyvät voimat, toisaalta auton kyky estää törmäysvoimien kohdentuminen autossa oleviin eli 
auton passiivinen turvallisuus. Törmäyskohde ja -nopeus riippuvat suuresti tie- ja liikenneympä-
ristöstä. 

Rajausten mukaisen aineiston tavallisimpia onnettomuustyyppejä ovat kohtaamis- ja ohi-
tusonnettomuudet, risteämis- ja kääntymisonnettomuudet sekä tieltä suistumiset. Näissä kaikissa 
yleisiä onnettomuusmekanismeja ovat vastakkaisten tai risteävien ajosuuntien etu- ja sivutörmä-
ykset. Suistumisissa tyypillinen onnettomuusmekanismi on myös ajoneuvon kaatuminen tai 
pyöriminen. 

Tietomme ihmisen kestokyvystä ulkoisille voimille on puutteellista, muun muassa siksi, että 
ihmisen yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat kestokyvyn rajoihin. Autojen törmäystesteissä 
käytetään standarditestinukkeja, jotka vastaavat parhaiten terveitä normaalikokoisia aikuisia. 
Niiden antama tieto vammautumisalttiudesta on usein puutteellista esimerkiksi lasten, ikäänty-
neiden, keskimääräisestä poikkeavan painoisten ja pituisten kohdalla sekä mahdollisten sairauk-
sien yhteydessä.  

Ihmiseen kohdistuvien törmäysvoimien vaikutusta voidaan arvioida esimerkiksi tarkastele-
malla eri korkeuksista tapahtuneita putoamisia ja niiden seurauksia. Työikäisten putoamisonnet-
tomuuksissa kuolemanriski (n. 20 %) on lähes vakio, kun putoamiskorkeus on 2,5–10 metriä 
(putoamisnopeus 25–50 km/h). Yli 10 metrin korkeudelta pudonneista suurin osa kuolee. Vas-
taavasti jalankulkijan kuolemanriskin tiedetään kasvavan jyrkästi auton törmäysnopeuden ylittä-
essä 40 km/h.  

Myös tässä tutkimusaineistossa henkilöauton kuljettajan ja matkustajan loukkaantumisriskin 
havaittiin kasvavan nopeasti, kun nopeuden muutos kasvoi suuremmaksi kuin 40 km/h. Kuollei-
den osuudessa havaittiin selvä kasvu törmäyksen aikaisen nopeuden muutoksen saavuttaessa 80 
km/h. 

Tässä aineistossa 524 henkilön vammat johtivat kuolemaan. Näistä suurin osa (58 %) kuoli 
kohtaamisonnettomuuksissa. Seuraavaksi eniten kuolemia oli tullut risteämis- ja ohitusonnetto-
muuksissa. Kuolleista 68 prosenttia oli kuljettajia, 23 prosenttia oli etumatkustajia ja loput olivat 
istuneet takaistuimella. Kolme neljästä uhrista kuoli välittömästi onnettomuuspaikalla. Meneh-
tyminen aiheutui useimmiten pään (40 %) ja rintakehän (29 %) vammoista. Onnettomuuksista 
hengissä selvinneiden henkilöiden vammat jakautuivat tasaisemmin kehon eri alueille kuin kuol-
leiden. Suurimmalla osalla kuolleista vammat olivat vaikeita (70 % ≥ISS 50) ja uhreilla oli 
yleensä useita vaikeita vammoja.  

Päävammojen osuus henkilöautoissa kuolleilla lisääntyi vastapuolen ajoneuvon koon mukaan 
31 prosentista (vastapuolena henkilöauto) aina 47 prosenttiin (vastapuolena raskas ajoneuvo). 
Matkustamon katto, etusisäsivu ja sisäsivut aiheuttivat hieman yli puolet päävammoista. Pää-
vammojen osuuden lisääntymiseen vaikuttaa aineistossa varsin usein esiintynyt henkilöautojen 
kiilautuminen raskaan ajoneuvon alle, jolloin raskaan ajoneuvon rakenteet ovat päässeet murs-
kaamaan henkilöauton kattoa. Rintakehävammoja syntyi hyvin monien erilaisten vammautu-



 
128 LINTU 3/2006 · Liikennejärjestelmän kolariväkivalta 

mismekanismien seurauksena. Vamman aiheuttivat useimmiten auton sisäsivut (37 %) tai ohja-
usakseli sekä varustelauta ja tuulilasin pilari (29 %). 

Henkilöautoissa kuolleista hieman alle puolet oli kuollut yhteenajoissa raskaiden ajoneuvojen 
kanssa. Uudemmissa (vuonna 1992 tai sen jälkeen käyttöönotetuissa) henkilöautoissa on kuoltu 
suhteellisesti harvemmin yhteenajoissa henkilö- tai pakettiauton kanssa kuin tätä vanhemmissa 
autoissa. Henkilöautoissa olleista uhreista valtaosa (60 prosenttia) kuoli auton etuosaan kohdis-
tuneissa törmäyksissä ja kolmannes sivutörmäyksissä.  

Auton sivuun kohdistuneissa törmäyksissä rakenteiden muodonmuutokset ulottuvat varsin 
helposti matkustamoon. Sen sijaan etutörmäyksen täytyy olla voimakas, jotta matkustamon etu-
osa muuttaisi muotoaan. Tämä vaikuttaa erilaisille törmäyksille tyypillisiin vammautumismeka-
nismeihin. Esimerkiksi tässä aineistossa sivutörmäyksissä lähes puolet henkilöautoissa olleista 
uhreista oli kuollut iskeytymällä sisään painuneeseen matkustamon sivuosaan. Sen sijaan auton 
etutörmäyksissä kuolleista vain noin joka viides oli kuollut iskeytymällä sisään painuneeseen 
auton etuosaan.  

Monet tutkimusaineiston henkilöautoista olivat murskautuneet pahoin törmäyksissä. Tämä on 
osittain seurausta suuresta raskaiden ajoneuvojen kanssa tapahtuneiden yhteenajojen määrästä. 
Murskautumisten osuus on suuri erityisesti uudemmilla henkilöautoilla. Tätä voidaan pitää yhte-
nä merkkinä uudempien ajoneuvojen paremmasta turvallisuudesta lievemmissä törmäyksissä ts. 
uuden henkilöauton on käytännöllisesti katsoen murskauduttava, ennen kuin siinä kuollaan. 
Yleisesti ottaen henkilöautossa selviämismahdollisuudet ovat kuitenkin auton iästä riippumatta 
heikot, kun yhteenajon vastapuolena on raskas ajoneuvo.  

Aineiston uusimmissa henkilöautoissa (vuosimallit 1998–2003) etutörmäysten osuus kuole-
mantapauksista oli suurempi kuin tätä vanhemmissa autoissa. Tämä voi olla seurausta sekä oh-
jattavuuden että sivutörmäysturvallisuuden paranemisesta.  

Ohjauspyörään sijoitettu turvatyyny oli noin joka viidennessä kaikista tutkimusaineiston hen-
kilöautoista, mutta jo lähes puolessa (40 prosenttia) osallisista autoista vuosina 2002–2003 ta-
pahtuneissa onnettomuuksissa. Turvatyynyllisillä paikoilla istuneista kuljettajista ja matkustajis-
ta 40 prosenttia kuoli. Turvatyynyt eivät olleet aiheuttaneet lisävammoja onnettomuuksissa mu-
kana olleille.  

Turvatyynyt olivat pelastaneet kuolemalta noin neljänneksen turvatyynyllisellä paikalla on-
nettomuudesta hengissä selvinneistä kuljettajista ja etumatkustajista.  

Turvatyynyttömällä paikalla istuneista kuljettajista ja etumatkustajista 47 prosenttia kuoli. 
Tutkimusryhmän täydentämien tutkijalautakunnan arvioiden mukaan turvatyynyt olisivat voi-
neet pelastaa kuolemalta näistä jopa useamman kuin joka viidennen.  

Riippumatta siitä, onko autoissa ollut turvatyynyjä, suurin osa henkilöautoissa kuolleista on 
kuollut iskeytymällä sisään painuneeseen matkustamonosaan. Toiseksi merkittävin vammautu-
mismekanismi on ollut ajoneuvon totaalinen murskautuminen, jolloin turvatyynyillä on enää 
varsin vähäiset suojaamismahdollisuudet. 
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6.2.2 Järjestelmän riskit linjaosuuksilla 

Linjaosuuksien kohtaamis- ja ohitusonnettomuuksissa kuolleet muodostavat valtaosan eli 69 
prosenttia kaikista tutkimusaineiston kuolleista. Konkreettisena kuolemanriskinä kummassakin 
onnettomuusluokassa on henkilöauton suistuminen vastakkaisen ajosuunnan kaistalle ja törmäys 
suurella nopeudella vastakkaiseen suuntaan ajavan ajoneuvon kanssa. Vastapuolena on 36 pro-
sentissa tapauksista ollut raskas ajoneuvo. Raskaan ajoneuvon suistuminen vastakkaisen ajo-
suunnan kaistalle oli aineistossa harvinaista. 

Yksittäisistä onnettomuusluokista eniten kuolemia (n. 58 %) on tapahtunut kohtaamis-
onnettomuuksissa. Vastapuolena on ollut yleisimmin henkilöauto, mutta hyvin usein myös ras-
kas ajoneuvo. Törmäystä edeltää useimmiten hallinnan menetys tai ohjaamattomuus (nukahta-
minen, huomion kiinnittyminen muualle tms.). Hallinnan menetykset painottuvat talvikeleille ja 
ohjaamattomuudet kesäkeleille. Hallinnan menettäneistä raskaita ajoneuvoja on ollut 11 prosent-
tia. Raskaan ajoneuvon osuus oli vain 4 prosenttia kaikista ohjaamattomuuksista. 

Aineiston kuolleista 11 prosenttia on kuollut ohitusonnettomuuksissa. Törmäys on tapahtunut 
useimmiten keula edellä ja siinä on menehtynyt lähes yhtä usein vastaantulevassa kuin ohitta-
vassa ajoneuvossa ollut.  

Kohtaamis- ja ohitusonnettomuuksissa on kuoltu iskeytymällä auton sisäosiin, iskeytymällä 
sisään painuneisiin matkustamon osiin tai ajoneuvon murskautuessa. Pahimmat vammat ovat 
olleet pää-, rintakehä- ja selkärankavammoja. 

Ihmisen kestokyvyn kannalta kolme keskeistä tekijää kohtaamis- ja ohitusonnettomuuksissa 
ovat oman ajoneuvon passiivinen turvallisuus, törmäysnopeus ja törmäyskohde. Törmäyskokeis-
sa autojen törmäysnopeus kiinteään esteeseen ajettaessa on 56 km/h ja osittain myötäävissä tör-
mäyksissä 64 km/h. Näillä nopeudenmuutoksilla (∆v) tulisi kuljettajan ja matkustajan selviytyä 
kuolemalta tai vakavalta loukkaantumiselta. Nykyisillä nopeusrajoituksilla 80 ja 100 km/h ta-
pahtuvissa törmäyksissä nopeudenmuutos on useimmiten tätä suurempi eli 70…100 km/h. Ras-
kaan ajoneuvon ollessa vastapuolena nopeuden muutos voi olla lähes kaksinkertainen törmäys-
nopeuteen verrattuna. 

Mahdollisuudet välttää kuolemaan johtavat vammat ovat parhaat silloin, kun kummallakin 
osapuolella on uusi, mahdollisimman törmäysturvallinen ja samankokoinen henkilöauto. Yh-
teenajon seurauksia lieventää se, että autot törmäävät toisiinsa keula edellä, autojen massat ovat 
hyvin samansuuruisia ja keularakenteet yhteensopivia. Käytännössä näin tapahtuu kuitenkin 
harvoin. Henkilöautojen törmäysturvallisuutta tuskin koskaan kyetään parantamaan riittävästi, 
jos yhteenajossa on vastapuolena raskas ajoneuvo. On siis huomioitava, että nykyisillä pääteiden 
nopeustasoilla liikennekuolemia ei voida turvallisuusvision edellyttämällä tavalla poistaa, vaikka 
autokanta uusiutuisi. 
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6.2.3 Järjestelmän riskit liittymissä 

17 prosenttia koko aineiston kuolleista on kuollut liittymien kääntymis- ja risteämis-
onnettomuuksissa. Risteämisonnettomuuksissa kuolleiden osuus tutkimusaineistossa (13 %) on 
lähes kolminkertainen verrattuna aineistoon, jossa ovat mukana kaikki pääteiden liikenne-
kuolemat. Risteämisonnettomuudet ovatkin kohtaamisonnettomuuksien jälkeen selvästi suurin 
yksittäinen tutkimuksen rajausten mukaisten autoilijoiden liikennekuolemien aiheuttaja. 

Kaikki kuolemaan johtaneet risteämisonnettomuudet ovat tapahtuneet tasoliittymissä, jolloin 
tyypillinen onnettomuustyyppi on ollut ajo risteäviä ajosuuntia suoraan päätien yli tai kääntymi-
nen vasemmalle (päätielle) päätietä kulkevan ajoneuvon eteen. Nelihaaraliittymissä on kuollut 
yli kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin T-liittymissä. Viimeksi mainituissa lähes puolessa ky-
seessä on ollut yksityistie- tai tonttiliittymä. 

Kääntymis- ja risteämisonnettomuuksissa on yli puolessa kuolemantapauksista ollut vasta-
puolena raskas ajoneuvo. Päätietä ajava törmää yleensä risteävän ajoneuvon kylkeen nopeudella, 
joka 70 prosentissa kuolemantapauksista on vähintään 70 km/h. Lisäksi risteämisonnetto-
muuksissa kuolleet ovat olleet iäkkäämpiä kuin aineistossa kuolleet keskimäärin.  

Kääntymis- ja risteämisonnettomuuksissa on kuoltu iskeytymällä auton sisäosiin ja iskeyty-
mällä sisään painuneisiin matkustamon osiin. Ajoneuvon murskautuminen puolestaan ei ole 
ollut yleistä. 

Risteämisonnettomuuksissa kuolleiden pahiten vammautuneet kehonosat ovat pää, rintakehä 
ja selkäranka. Kääntymisonnettomuuksissa vastaavat kehonosat ovat pää ja rintakehä. Sen sijaan 
selkärankavammaa ei ole ICD-10-luokittelussa kirjattu vaikeimmin vammautuneeksi kehon-
osaksi yhdellekään kääntymisonnettomuudessa kuolleelle. 

6.2.4 Riskit tien reunaympäristössä 

Suistumisten osuus aineistossa on vain 7 prosenttia, mikä on huomattavasti vähemmän kuin 
vastaava luku kaikkien pääteillä kuolleiden osalta. Yleisimmät törmäyskohteet ovat olleet tie-
kaide, sivutien liittymärakenteet sekä oja. Tyypilliset vammautumismekanismit ovat olleet is-
keytyminen auton sisäosiin sekä iskeytyminen sisäosiin ja samanaikainen matkustamon sisään-
päin painuminen. Pahiten vammautuneet kehonosat ovat olleet pää, rintakehä ja ”muu”, joka 
monesti on tarkoittanut hypotermiaa. 

Tuloksista on nähtävissä, että kuoleman aiheuttaneet vammat ovat olleet AIS-luokitukseltaan 
vakavampia 100 km/h teiltä suistuttaessa kuin 80 km/h teiden suistumisissa. 
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6.3 Parannusehdotukset 

6.3.1 Tie- ja liikenneympäristö 

Linjaosuudet 

Linjaosuuksien vastakkaisista ajosuunnista törmäysten vakavuutta tarkasteltiin toisaalta tutki-
musaineiston ajoneuvoissa olleiden kaikkien henkilöiden vammojen ja toisaalta kuolemaan joh-
taneiden vammojen AIS-luokituksen avulla. Nopeusrajoituksilla 80 km/h ja 100 km/h tapahtu-
neissa kuolemaan johtaneissa kolareissa kuoleman todennäköisyydessä tai  vammojen vakavuu-
dessa ei havaittu merkittäviä eroja. Tämä viittaa siihen, että ihmisen kestokyky näillä nopeuksil-
la tapahtuvissa törmäyksissä tutkimusaineiston autoissa pääsääntöisesti ylittyy. Tilannetta voi 
verrata vaikkapa putoamistapaturmiin, kun putoamiskorkeus ylittää 10 metriä. 

Amerikkalaisten 1980- ja 1990- lukujen alussa julkaistujen tutkimusten mukaan kuoleman 
todennäköisyys alkaa kasvaa, kun nopeudenmuutos ∆v ylittää 30…40 km/h. Tämän tutkimuksen 
aineiston mukaan onnettomuudessa mukana olleen kuoleman todennäköisyys alkaa kasvaa 
40…50 km/h nopeudenmuutoksilla. Todennäköisyys kuolla uudessa autossa on jonkin verran 
vanhaa autoa pienempi, kun nopeudenmuutos on 60…100 km/h. Tutkimustulokset, aiemmat 
tutkimukset sekä henkilöautojen törmäystestit viittaavat siihen, että ajonopeuden ollessa alle 
80 km/h kohtaamisonnettomuuksien kuolemanriskiä voidaan merkittävästi pienentää – varsinkin 
henkilöautojen keskinäisissä törmäyksissä. Käytännössä tämä tarkoittaa nopeusrajoitusta 60 tai 
70 km/h. 

Nopeuden sijaan voidaan vaikuttaa myös törmäykseen johtavien tapahtumien ketjuun. Ruot-
sin kokemusten perusteella keskikaiteellisten tieosuuksien rakentaminen esimerkiksi 
2+1-ohituskaistateinä on erittäin tehokas kohtaamis- ja ohitusonnettomuuksia ehkäisevä toimen-
pide. Keskikaiteen tulisi olla törmäyskestävyydeltään vähintään standardin EN 1317 H1 
-törmäyskestävyysluokassa, jotta se estäisi henkilöautoja menemästä kaiteen läpi ja yli sekä 
myös osan raskaiden ajoneuvojen suistumisista vastakkaisen ajosuunnan kaistalle. 

Karkeasti puolet kohtaamisonnettomuuksista johtuu tutkijalautakuntien arvioiden mukaan 
ohjaamattomuudesta. Noin 15 prosentissa kaikista onnettomuuksista väsynyt tai huomionsa pois 
ajamisesta kiinnittänyt onnettomuuden pääaiheuttajana ollut kuljettaja olisi mahdollisesti voitu 
havahduttaa ja onnettomuus ehkäistä autossa olevalla vireystilaa tarkkailevalla tai kaistalta pois-
tumisen havaitsevalla laitteella. Täristävät tiemerkinnät tien keskilinjalla tai ajoneuvotekniset 
ratkaisut saattavat olla osaratkaisuja kohtaamisonnettomuuksien estämisessä, mutta niillä ei kui-
tenkaan päästä nollavision tavoitteisiin. 

Ajoneuvon hallinnan menetykset talvikeleillä ovat aiheuttaneet lähes yhtä paljon kuolemia 
kuin ohjaamattomuus. Näihin voidaan vaikuttaa talviliikenteen hallinnan kautta. Talvihoidon 
tason tehostamista vielä nykyisestäkin tulisi harkita. Huonosta ajokelistä etukäteen ja reaaliajas-
sa varoittamalla ja riskialttiimmiksi arvioiduissa kohteissa jopa katkaisemalla liikenne talvihoi-
totoimenpiteiden ajaksi voidaan mahdollisesti vaikuttaa liukkaan kelin onnettomuuksiin.  

Raskas liikenne on törmäyskohteena erittäin vaarallinen riskitekijä päätieverkolla. Raskaiden 
kuljetusten taloudellinen merkitys on tavattoman suuri. Pitkien ja raskaiden tiekuljetusten yhteis-
työtä raideliikenteen kanssa on kehitettävä. Rajuimpia toimia ovat kuljetusten ajallinen tai pai-
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kallinen rajoittaminen Keski-Euroopan tavoin, jotta kohtaamiset henkilöautoliikenteen kanssa 
vähenisivät. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että potentiaalisia vaihtoehtoja valta- ja kantateiden linja-
osuuksilla on kolme: nykyisen kuolemanriskin hyväksyminen, nopeusrajoitusten laskeminen tai 
ajosuuntien erottaminen toisistaan. Jossain määrin tilannetta voitaneen korjata täristävillä tie-
merkinnöillä sekä talvihoidon, liikenteen hallinnan ja logistiikan kehittämisellä. 

Liittymät 

Liittymien ongelma on risteäminen päätiellä suurella nopeudella kulkevan liikenteen kanssa. 
Kuolemanriskiä kasvattavat risteävään autoon sivusuunnasta tuleva törmäys sekä raskaan liiken-
teen suuri osuus toisena osapuolena. Päätielle tulevalla on lukuisia asioita huomioitavana sa-
manaikaisesti, mikä kasvattaa inhimillisen virheen mahdollisuutta. 

Liittymien kuolemaan johtaneet onnettomuudet voidaan poistaa, jos helpotetaan liittymista-
pahtumaa, muutetaan mahdolliset törmäyssuunnat loivemmiksi, vähennetään ajonopeuksia ris-
teämiskohdissa sekä parannetaan liittymän havaittavuutta kaikissa ajosuunnissa. Parhaiten tämä 
onnistuu rakentamalla kiertoliittymiä, joista on saatu erittäin myönteisiä kokemuksia esimerkiksi 
Ranskassa. Kiertoliittymän muotoilulla on mahdollisuus voimakkaasti vaikuttaa käytettäviin 
ajonopeuksiin, jolloin törmäysten sattuessa autojen törmäyskestävyys voidaan saada riittävästi 
hyödynnettyä. 

Muina toimenpiteinä voidaan ajatella muun muassa rinnakkaistieyhteyksien parantamista ja 
samalla liittymätiheyden pienentämistä varsinkin yksityisteiden osalta, nelihaaraliittymien kor-
vaamista porrastetuilla liittymillä tai vilkkaimmissa liittymissä eritasoratkaisuilla. 

Tieympäristön pehmentäminen 

Suistumisturvallisuuden lisäämiseksi keinot ovat jo olemassa nykyisissä Tiehallinnon ohjeissa. 
Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kaiteiden turvalliseen toimintaan. Tämä edellyttää muun mu-
assa nyt olemassa olevien, ennen vuotta 1995 asennettujen testaamattomien kaiteiden uusimista 
tai kunnostamista sekä kaikkien kaiteiden säännöllistä tarkastamista niiden kunnon, korkeuden 
ja oikean asennustavan varmistamiseksi. 

Sivutieliittymien pengerluiskien ja ojarumpujen päiden törmäysturvallisuutta tulisi parantaa 
nykyisestä. Ne ovat kaiteiden jälkeen olleet toiseksi yleisin kuoleman aiheuttanut törmäyskohde. 

6.3.2 Ajoneuvot 

Tutkimusaineiston kuolleista 38 prosenttia eli 198 henkilöä on kuollut onnettomuuksissa, joiden 
pääaiheuttaja on menettänyt ajoneuvon hallinnan joko vahinkotapahtuman alusta alkaen tai sen 
kuluessa. Suurin osa näistä tapauksista on ollut kohtaamisonnettomuuksia. Nämä onnettomuudet 
ovat pääsääntöisesti tapahtuneet liukkaissa olosuhteissa ja monessa tapauksessa (noin 10 prosen-
tissa hallinnanmenetyksistä) autojen renkaat ovat olleet hyvin kuluneet tai olosuhteisiin sopimat-
tomat. Moni näistä ihmisistä olisi voinut pelastua, jos autoissa olisi ollut hyväkuntoiset renkaat 
sekä nykyaikainen ajonvakautusjärjestelmä, kuten ESP. Ajonvakautusjärjestelmän tehokas toi-
minta vaatii renkailta pitoa, joten renkaiden kunnosta huolehtiminen olisi kaikenlaisten onnet-
tomuuksien ehkäisemisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

Lähes joka kolmas eli 156 henkilöä kaikista tutkimusaineiston kuolleista on kuollut onnetto-
muuksissa, jotka ovat syntyneet pääaiheuttajan tiedostamattoman ohjaamattomuuden seuraukse-
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na. Tiedostamattomalla ohjaamattomuudella tarkoitetaan tässä mahdollista huomion kiinnitty-
mistä muualle ajamisesta tai torkahtamista. Näitä turvallisuusongelmia varten on ajoneuvotek-
niikassa kehitteillä erilaisia kuljettajan ruumiintoimintojen ja ajotoimintojen perusteella kuljetta-
jan vireystilan päätteleviä laitteita. Laitteiden yleistymisestä ei vielä ole tietoa ja vie aikaa ennen 
kuin laitteet ovat vakiovarusteita. Tämä antaa impulssia myös tieympäristön virikkeellisyyden 
kehittämiseen. Kuljettajia tulisi myös valistaa väsyneenä ajamisen vaarallisuudesta ja ajotauko-
jen tärkeydestä. Ajoneuvoihin pitäisi kehittää luotettavia ajonaikaista väsymystä mittaavia lait-
teita ja kuljettajien väsymykseen liittyvää tutkimusta lisätä. Ajotaukojen pitoon voi kannustaa 
myös viihtyisillä taukoalueilla. 

Nykyaikaisellakaan korirakenteella ei varsinkaan suurten törmäysvoimien onnettomuuksissa 
ole paljon tehtävissä. Erityisen tuhoisia ovat kylki edellä vastaantulijan kaistalle pyörähtämisestä 
seuranneet kylkikolarit, jotka saavat usein alkunsa omalla kaistalla alkaneesta sivuluisusta. Te-
hokkaita ajoneuvoteknisiä keinoja tämän riskin vähentämiseksi ovat hyväkuntoiset renkaat sekä 
ajonvakautusjärjestelmä. Lievemmissä auton sivuun kohdistuneissa törmäyksissä uusien autojen 
kori antaa varsin hyvän suojan. Lisäksi koko ajan autoissa yleistyvä verhotyyny suojaa tehok-
kaasti sekä edessä että takana istuvan päätä auton sivuosiin iskeytymiseltä.  

80 km/h ja 100 km/h -nopeusrajoituksilla tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa onnetto-
muuksissa on kuollut osallisiin autoihin suhteutettuina yhtä paljon ihmisiä. Monissa tapauksissa 
törmäysnopeudet ovat olleet niin suuret, että autossa olleet ovat kuolleet lyödessään itsensä au-
ton sisätiloihin nykyaikaisista turvalaitteista huolimatta. Suurilla nopeuksilla olisi autojen vah-
vistamista hyödyllisempää pyrkiä tunnistamaan onnettomuusvaara ja puuttumaan tapahtumiin 
ennen onnettomuutta tai katkaisemaan onnettomuusketju ennen tuhoisimpia seurauksia. Raken-
teiden kestävyyden lisäksi suurella nopeudella tapahtuvissa törmäyksissä on ongelmana ihmisten 
rajallinen hidastuvuuksien kestokyky. Tämän vuoksi autoihin tulisi kehittää muun muassa tör-
mäysvaarasta tai ajohallinnan menettämisen vaarasta varoittavia ja jopa automaattisesti jarrutta-
via järjestelmiä, joiden avulla törmäysnopeuksia saataisiin laskettua ja seurauksia lievennettyä. 
Aineistossa kohtaamisonnettomuuskuolema on yleisin. Suureen osaan liittyy hallinnan menetys 
ja aikaa tapahtumaketjun alusta törmäykseen on yleensä muutama sekunti. Näihin onnettomuuk-
siin on käytännössä mahdotonta puuttua törmäysvaarasta varoittavilla järjestelmillä.  

Tutkimusaineiston yleistarkastelun perusteella näyttäisi siltä, että autojen rakennetta tulisi 
vahvistaa etummaisten lokasuojien kohdalta, jotta törmäävän auton keula ei pääsisi tunkeu-
tumaan kohdeauton pyöräkoteloon ja moottoritilaan, koska autojen jatkaessa liikettään alkaa 
myös matkustamon kylki repeytyä. Autojen takertuminen toisiinsa tällaisissa tapauksissa tulisi 
pyrkiä estämään rakenteellisin ratkaisuin. Jos etukylkiä vahvistetaan, autot kimmahtaisivat on-
nettomuuksissa etäämmäs toisistaan tai ainakin liukuisivat toisiaan vasten sen sijaan, että repisi-
vät toistensa rakenteita kovin syvältä. Autojen kimmahtaminen erilleen voi tietysti aiheuttaa 
muita turvallisuusongelmia, kuten ajautumisen toisten autojen eteen. 

Henkilöauton takakulmiin ja etenkin oikeaan takakulmaan suuntautuvat törmäykset näyttävät 
aiheuttavan melko paljon päävammoja sisäosiin iskeytymisten ja oikealle taakse retkahtamisen 
seurauksena. Turvavyöt voisivat tukea ihmisiä paremmin sivusuunnassa. Sivuturvatyynyt ja 
turvaverhot näyttäisivät suojaavan hyvin iskeytymisiltä, jos ovat aktivoituneet. Joissain tapauk-
sissa isku auton takakulmaan voi kuitenkin tulla niin paljon auton pituusakselin suuntaisesti, että 
sivutörmäyssuojat eivät aktivoidu. Nykyiset turvavyöt eivät estä parhaalla tavalla ihmistä retkah-
tamasta matkustamoon päin (eli esimerkiksi kuljettajaa retkahtamasta oikealle). Nykyiset turva-
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vyöt pitävät ihmisen huonosti paikallaan myös silloin, kun auto ilmalennon jälkeen laskeutuu 
katolleen. Toisaalta on huomioitava, että turvavöiden käytön yleisyyteen liittyy mukavuuskysy-
myksiä, jotka on otettava turvavöiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon. Turvavöiden 
olisi oltava helposti puettavissa ja ne eivät saisi hiostaa. Lisäksi on otettava huomioon, että tur-
vavöiden on sovelluttava hyvin erikokoisille ihmisille. Tämän vuoksi paremmin suojaavat rat-
kaisut kuten monipistevyöt tulevat nykyisellään huonosti kysymykseen. Jos turvavöiden suojaa-
vuuden kehittäminen tekee niistä epämiellyttävämmät käyttää, tulisi kehittää myös keinoja estää 
ajoneuvon liikkuminen, jos turvavyöt ovat kiinnittämättä. 

Usein autoon kohdistuu kolarin kuluessa monta törmäystä, joista ensimmäinen ei välttämättä 
ole pahin. Esimerkki tällaisesta tapauksesta on autojen lievä yhteenajo, jonka jälkeen auto suis-
tuu suurella nopeudella pientareelle ja törmää johonkin esteeseen tai pyörähtää ympäri. Niissä 
tapauksissa olisi suotavaa, että osa auton turvatyynyistä säilyisi täytettyinä kauemmin kuin en-
simmäisen törmäyksen ajan. Toinen vaihtoehto olisi, että turvatyynyt täyttyisivät useamman 
kerran.  

Useissa kotimaisissa ja ulkomaisissa tutkimuksissa on havaittu auton antavan sitä paremman 
suojan kuljettajalle ja matkustajille mitä painavampi auto on. Myös tämän tutkimuksen aineiston 
yleinen tarkastelu vahvistaa tätä käsitystä. Nokkakolareissa, joissa joku uudessa autossa on kuol-
lut, on uusi auto ollut lähes aina vastapuolella olevaa autoa kevyempi. Nokkakolareissa, joissa 
kaikki uudessa autossa ovat selvinneet hengissä, uusi auto on vastaavasti ollut lähes kaikissa 
tapauksissa vastapuolta painavampi. Autojen massan kasvattaminen ei kuitenkaan ole tarkoituk-
senmukaista, koska törmäysenergian ja autokannan massahajonnan suurenemisella on myös 
lukuisia negatiivisia turvallisuusvaikutuksia. Aineistosta löytyy esimerkkejä törmäysenergian 
tuhoisasta vaikutuksesta kun kaksi painavaa, 1700–1800 kg painoista uudehkoa henkilöautoa 
ajaa yhteen suurella nopeudella.  

Tutkimuksen perusteella autojen kolariturvallisuuden voidaan todeta yleisesti parantuneen 
kohti uudempia automalleja. Turvavarusteiden ja -rakenteiden kehittyminen on vaikuttanut myös 
auton matkustajien vammautumismekanismeihin ja tyyppivammoihin. Selkä- ja kaularanka-
vammojen osuus näyttäisi olevan kasvussa tutkimusjakson uusimissa autoissa kuolleilla kuljet-
tajilla ja etumatkustajilla. Tämä voi johtua siitä, että muiden vammatyyppien osuus on auton 
paremman suojaavuuden vuoksi vähentynyt. Toisaalta tämän tutkimuksen aineiston avulla ei 
voitu selvittää kuljettaja- ja matkustajaprofiilien vaikutusta näihin eroihin.  

On huomattava, että nykyaikaisen auton todellinen turvallisuustaso määräytyy kokonai-
suudesta, jossa on sovitettava yhteen turvallisuuden aktiivinen ja passiivinen osuus kaikkine osa-
alueineen. Turvakokonaisuuden on toimittava luotettavasti ja ennalta suunnitellulla tavalla kai-
kissa olosuhteissa. Korirakenteen muodonmuutokset ja toisaalta hallittu muodonmuutosten vas-
tustamiskyky määräävät auton turvavarusteiden ominaisuudet. 
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6.4 Parannusehdotukset tutkijalautakuntatyöhön 
Tutkintakansioissa on usein hyvät läheltä otetut kuvat autojen vaurioiden yksityiskohdista, mutta 
hieman edempää otettu yleiskuva autosta on unohtunut. Usein yleiskuva olisi nimenomaan tär-
kein kuva. 

Silloin tällöin onnettomuuksien tapahtumakuvauksissa auton kerrotaan pyörähtäneen, mutta 
lukijalle jää epäselväksi tapahtuiko pyörähtäminen pyörillään vaakatasossa vai katon kautta pi-
tuusakselin ympäri.  

Autojen muodonmuutoksia kuvailevissa luokituksissa on nykyisin mahdollista kuvata vain 
eniten vaurioituneen sivun muodonmuutoksia. Kuten aiemmin on todettu, autot törmäävät varsin 
usein etukulmillaan, jolloin vaurioituu sekä keula että auton kylki. Näissä tapauksissa vain yh-
den sivun muodonmuutoksien kuvailu ei kerro koko totuutta auton muodonmuutoksista. Siksi 
olisi hyvä kehittää uusi muuttuja kuvaamaan auton kulmasta alkunsa saaneita vaurioita. 

Muuttuja voisi olla esim. alla olevan kaltainen, jossa origo on asetettu auton vasempaan etu-
kulmaan ja auton vaurioita kuvattaisiin kulmasta lähtien x- ja y- suunnissa (kuva 81). 

 
Kuva 81 Ehdotus auton muodonmuutoksia kuvaavaksi koordinaatistoksi 

Lisäksi sähköisessä datassa olisi hyvä olla muuttuja, josta ilmenisi suhteellisen tarkasti, mihin 
kohtaan autoa varsinainen osuma on tapahtunut. Muuttuja voisi jakaa auton kyljen esim. neljään 
osaan: ”vasen etusivu, vasen etuovi, vasen takaovi, vasen takasivu”. Tieto tarkasta osuma-
kohdasta olisi hyödyllinen sivutörmäyksiä analysoitaessa, koska niissä onnettomuuden vakavuus 
voi riippua hyvinkin paljon osumakohdasta. 

Korin muodonmuutosluokka -muuttujan korkeimpien eli suurimpia muodonmuutoksia ku-
vaavien arvojen koodaus kaipaisi yhdenmukaistamista. Esimerkiksi muuttujan arvolle 5 ’täydel-
linen tuhoutuminen’ on koodattu sekä täydellisesti tuhoutuneita autoja että autoja, joiden yksi 
sivu saattaa olla vaurioitumaton. Tämä muuttuja pitäisi pyrkiä määrittämään pelkästään auton 
vaurioiden perusteella riippumatta siitä, millaisia vammoja autossa olleet ovat saaneet. 

Yksityistieliittymät tulisi luokitella erikseen liittymätyyppi-muuttujassa. Nyt luokittelu jää 
helposti tekemättä, koska kyseessä ei ole yleisten teiden liittymä. 

Liikenneteknisen jäsenen lomakkeisiin tulisi lisätä tieto tien luiskista ja luiskien kalte-
vuuksista.  

Talvihoidon vaikutusten tai parantamispotentiaalin arviointi tutkijalautakunta-aineiston pe-
rusteella on vaikeaa tapauksissa, joissa liukas keli on vaikuttanut onnettomuuden kulkuun. Tun-
tuu oudolta, että hoitotoimenpiteiden havaittavuus on arvioitu pääsääntöisesti vähintäänkin tyy-
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dyttäväksi, vaikka tienpinnan kitka on mitattu tai arvioitu olevan alle 0,2 (vaatimusten ollessa 
TIb tai ylemmän talvihoitoluokan teillä 0,22 tai enemmän). 

Suuressa osassa lumisella ja jäisellä kelillä tapahtuneista onnettomuuksista (51 %) hoito-
toimenpiteiden havaittavuuden koodaus on ollut ”ei tietoa”. Tutkintakansioiden ja data-aineiston 
perusteella tehtävän talvihoidon ja onnettomuuksien välisen yhteyden luotettavaksi arvioi-
miseksi olisi tärkeää, että kaikissa talvikelin onnettomuuksissa koko talvihoitoa koskeva osuus 
täytettäisiin ja jos mahdollista, tutkintakansioon liitettäisiin kunnossapitourakasta vastaavalta 
urakoitsijalta raportti talvihoidon toimenpiteistä. 

Talvihoitoa koskevissa arvioissa pitäisi kyetä erottamaan talvihoidon laatuvaatimusten toteu-
tuminen ja onnettomuuden tapahtumisen syiden analysointi. Olisi tärkeää kuvata mahdolli-
simman tarkasti sekä tehdyt talvihoidon toimet että onnettomuushetken keliolot ja arvioida näi-
den perusteella onnettomuusriskin vähentämisen mahdollisuuksia. Harkintaan tulisi ottaa mu-
kaan myös liikennetiedotuksen sekä esimerkiksi talvihoitoluokituksen ja talvinopeusrajoitus-
järjestelmän väliset yhteydet. 

Kaiteiden vaikutuksia onnettomuuksien vakavuuksiin on vaikea arvioida, koska tutkinta-
kansioista saattaa puuttua kuvat kaiteista. On tärkeää, että kaiteiden ja muiden tiehen liittyvien 
rakenteiden, joihin on törmätty, mitat selvitettäisiin tarkasti mittaamalla paikan päällä tai ku-
vaamalla törmäyskohteet niin tarkasti, että mitat voidaan luotettavasti määrittää jälkikäteen. 
Erityisesti puuttuvat kuvat kaiteiden yksityiskohdista. Tärkeitä kuvattavia yksityiskohtia ovat 
esimerkiksi kaidepylväiden perustukset (onko pylväs liikkunut pehmeässä maassa?) ja kaiteiden 
jatkokset (jos kaide on katkennut, mikä osa on murtunut?). Kuvissa olisi hyvä käyttää mittatik-
kua, koska esimerkiksi kaiteen korkeudella on merkitystä onnettomuuksien vakavuuteen.  

Tutkintaraporteista löytyy paljon tietoa, jota on koodattu sähköisesti vuodesta 2002 lähtien. 
Samoja tietoja löytyisi myös vanhemmista kansioista, mutta niitä ei ole koodattu. Näiden tieto-
jen koodauksen täydentäminen parantaisi aineiston käytettävyyttä. 

Arvokasta lisätietoa onnettomuuksista, kuten törmäysnopeuksista ja hidastuvuuksista, olisi 
saatavissa autoihin asennetuista ja koko ajan yleistyvistä tiedonkeruujärjestelmistä (vrt. black 
box). Olisi hyvä, jos tällaiset tiedot saataisiin tutkimuskäyttöön. 

Pelastus- ja sairaanhoitohenkilöstö valokuvaa tapahtumapaikan yleensä ennen pelastus-
toimiin ryhtymistä. Sitä vastoin tutkimuskansioissa esitetyt kuvat on otettu myöhemmässä vai-
heessa ja ajoneuvon osalta jopa kokonaan eri paikassa. Olisi hyvä, jos kaikki kuvamateriaali 
olisi tutkijoiden käytössä, varsinkin kun kuvat ovat digitaalisia ja siten helposti tallennettavissa. 
Myös poliisi ottaa yleensä kuvia tapahtumapaikalta. 

Tutkijalautakunnat keräävät jo nykyisellään valtavan määrän erilaista tietoa sekä pohtivat 
varsin syvällisesti onnettomuuksien ja vakavien seurausten syitä ja torjuntamahdollisuuksia. 
Tässä tutkimuksessa käsitellyn ihmisen kestämän kolariväkivallan ja kolariväkivallan alentami-
sen näkökulmasta olisi kuitenkin toivottavaa paneutua entistä syvemmin liikennejärjestelmän eri 
osatekijöiden keskinäisen yhteensopivuuden pohdintaan. Tarvittaessa tulisi tällöin kyseenalais-
taa myös nykyisin hyväksyttyjä käytäntöjä ja ratkaisuja tienpidossa, ajoneuvomääräyksissä, 
nopeusrajoitusjärjestelmässä ja liikenteen valvonnassa.  
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LIITE 1. Henkilöautojen takamatkustajat, 
pakettiautot ja raskaat ajoneuvot 
erityistarkastelussa 
 

Henkilöautoissa kuolleiden takamatkustajien vammautumismekanismit 

Taulukko 86 Henkilöautossa takaistuimella kuolleet vammautumistavan mukaan. 

Vammautumistapa 
Kuolleet 

kpl 
Kuolleet 

% 
Iskeytyminen kohtaa vastaan 8 21 
Iskeytyminen ja painuminen 11 28 
Ajoneuvon murskautuminen 5 13 
Ulkopuolisten osien tunkeutuminen 1 3 
Painuminen turvavyötä vasten 4 10 
Muu mekanismi 10 26 
YHTEENSÄ 39 100 
 

Taulukko 87 Henkilöautossa kuolleet takamatkustajat autoon kohdistuneen törmäyksen suun-
nan mukaan 

SUUNTA 
Kuolleet 

kpl 
Kuolleet 

% 
ETU (klo 11,12,1) 20 51 
SIVU (klo 2-4, 8-10 11 28 
TAKA (klo 5-7) 5 13 
MUUT 3 8 
YHTEENSÄ 39 100 
 

Taulukko 88 Henkilöautossa kuolleet takamatkustajat auton törmäyskohteen mukaan 

Törmäyskohde 
Kuolleet 

kpl 
Kuolleet 

% 
Henkilöauto tai pakettiauto 23 59 
Raskas ajoneuvo 10 26 
Tiehen kuuluva laite tai rakenne 0 0 
Tieympäristö 5 13 
Muut 1 3 
YHTEENSÄ 39 100 
 
 

Pakettiautoissa kuolleiden vammautumismekanismit 
Pakettiautot on tunnistettu ajoneuvoluokan perusteella. Joukossa voi siten olla 
pakettiautoksi rekisteröityjä henkilöautoja. 
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Taulukko 89 Pakettiautoissa kuolleiden vammautumistapa 

Vammautumistapa 
Kuolleet 

kpl 
Kuolleet 

% 
Iskeytyminen kohtaa vastaan 4 14 
Iskeytyminen ja painuminen 12 41 
Ajoneuvon murskautuminen 7 24 
Ulkopuolisten osien tunkeutuminen 0 0 
Painuminen turvavyötä vasten 1 3 
Muu mekanismi 5 17 
YHTEENSÄ 29 100 
 

Taulukko 90 Pakettiautoissa kuolleet törmäyskohteen mukaan 

Törmäyskohde 
Kuolleet 

kpl 
Kuolleet 

% 
Henkilö- tai pakettiauto 12 41 
Raskas ajoneuvo 9 31 
Tiehen kuuluva laite tai rakenne 4 14 
Tieympäristö 1 3 
Muu 3 10 
YHTEENSÄ 29 100 
 

Taulukko 91  Pakettiautoissa kuolleet autoon kohdistuneen törmäyksen suunnan mukaan 

SUUNTA 
Kuolleet 

kpl 
Kuolleet 

% 
ETU (klo 11,12,1) 21 72 
SIVU (klo 2-4, 8-10 6 21 
TAKA (klo 5-7) 0 0 
MUUT 2 7 
YHTEENSÄ 29 100 
 

Kuorma- tai linja-autoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien vam-
mautumismekanismit 

Taulukko 92  Kuorma- tai linja-autoissa kuolleet kuljettajat ja etumatkustajat törmäyskohteen 
mukaan 

Törmäyskohde 
Kuolleet 

kpl 
Henkilö- tai pakettiauto 1 
Raskas ajoneuvo 4 
Tiehen kuuluva laite tai rakenne 1 
Tieympäristö 1 
Muu 0 
YHTEENSÄ 7 
 



LINTU 3/2006 · Liikennejärjestelmän kolariväkivalta 145 

Taulukko 93 Kuorma- tai linja-autoissa kuolleet kuljettajat ja etumatkustajat turvavyön käytön 
mukaan 

Turvavyön käyttö 
Kuolleet 

kpl 
Ei käyttänyt 3 
On käyttänyt 3 
Ei tietoa 1 
YHTEENSÄ 7 
 

Taulukko 94  Kuorma- tai linja-autoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien vammautu-
mistapa. 

Vammautumistapa 
Kuolleet 

kpl 
Turvavyötä käyttäneet kuolleet 

kpl 
Iskeytyminen kohtaa vastaan 3 1 
Iskeytyminen ja painuminen 1 1 
Ajoneuvon murskautuminen 0 0 
Ulkopuolisten osien tunkeutuminen 1 0 
Painuminen turvavyötä vasten 0 0 
Muu mekanismi 1 1 
YHTEENSÄ 7 3 
 
HUOM! Neljä kuollutta kuorma- tai linja-auton kuljettajaa tai etumatkustajaa on 
sinkoutunut kokonaan ulos ajoneuvosta. Heistä kolme ei ollut käyttänyt turva-
vyötä ja yhden henkilön vyön käyttämisestä ei ole varmaa tietoa. ELI: vyötä 
käyttäneet ovat pysyneet auton sisällä. 
 

Pakettiautoissa kuolleiden vammautuminen 
 
Tutkimusaineisto sisältää yhden pakettiautossa kuolleen henkilön, joka on kuol-
lut turvatyynyn suunnitellulla tavalla tapahtuneesta laukeamisesta huolimatta. 



 
146 LINTU 3/2006 · Liikennejärjestelmän kolariväkivalta 

Taulukko 95 Pakettiautoissa kuolleiden vammojen aiheuttaja 

Vammojen aiheuttaja 
Kuolleet 

kpl 
Kuolleet 

% 
Ohjauspyörä 1 3 
0hj.aks+varustel+tuulilpilari 6 21 
Katto ja etusisäosat 10 34 
Vasen ja oikea sisäsivu 2 7 
Sisäosat yleensä 1 3 
Liian suuri hidastuma 3 10 
Varustelauta 1 3 
Muu 5 17 
YHTEENSÄ 29 100 

Taulukko 96 Pakettiautoissa kuolleiden vakavimmin vammautunut kehonosa 

Kehonosa 
Kuolleet 

kpl 
Kuolleet 

% 
Pää 12 41 
Kaula 1 3 
Selkä 3 10 
Rintakehä 7 24 
Vatsa 0 0 
Raajat 0 0 
Monivamma 2 7 
Muu 4 14 
YHTEENSÄ 29 100 
 

Kuorma- tai linja-autoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien vam-
mautuminen 

Taulukko 97 Kuorma- tai linja-autoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien vammojen 
aiheuttajat. 

Vammojen aiheuttaja 
Kuolleet 

kpl 
Turvavyötä käyttäneet kuol-

leet kpl 
Ohjauspyörä 1 0 
0hj.aks+varustel+tuulilpilari 0 0 
Katto ja etusisäosat 1 1 
Vas ja oikea sisäsivu 0 0 
Sisäosat yleensä 2 1 
Liian suuri hidastuma 0 0 
Varustelauta 0 0 
Muu 3 1 
YHTEENSÄ 7 3 
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Taulukko 98 Kuorma- tai linja-autoissa kuolleiden kuljettajien ja etumatkustajien merkittävim-
min vammautuneet kehonosat 

Kehonosa 
Kuolleet 

kpl 
Pää 3 
Kaula 0 
Selkä 0 
Rintakehä 2 
Vatsa 0 
Raajat 0 
Monivamma 1 
Muu 1 
YHTEENSÄ 7 
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LIITE 2. Liikenneonnettomuustyyppi-kuvasto 
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LIITE 3. Onnettomuusluokan muodostaminen 
 

Tiehallinto, Hti 10.5.2001 
Riikka Rajamäki, Auli Forsberg 
 
onnettomuusluokan muodostaminen 
 
Onnettomuusluokka muodostuu osallisten määrän, osallislajin ja onnettomuustyypin perusteella.  
 
Jos onnettomuudessa on vain yksi osallinen, kuuluu onnettomuus luokkaan 1 = yksittäis-onnettomuus. Kuitenkin jos 
kyseinen osallinen on mopo MO (12), kuuluu onnettomuus luokkaan 7 = mopedionnettomuus. Vastaavasti jos osalli-
nen on PP (11), on luokka 8 = polkupyöräonnettomuus ja jos osallinen on JK (10), on luokka 9 = jalankulkijaonnetto-
muus. 
Jos joku OSLAJI = HI (70), kuuluu onnettomuus luokkaan 10 = hirvionnettomuus. 
Jos joku OSLAJI = PE (71), kuuluu onnettomuus luokkaan 11 = peuraonnettomuus. 
Jos joku OSLAJI = PO (72) tai ME (73), kuuluu onnettomuus luokkaan 12 = muu eläinonnettomuus. 
Jos joku OSLAJI = AJ (43), RV (50), JU (51), MU (60) tai MK (42), mutta mikään OSLAJI ei ole HI (70), PE (71), PO 
(72) tai ME (73), kuuluu onnettomuus luokkaan 13 = muu onnettomuus. 
Jos joku oslaji on JK (10) ja mikään oslaji ei ole AJ (43), RV (50), JU (51), MU (60), MK (42), HI (70), PE (71) PO (72) 
tai ME (73), kuuluu onnettomuus luokkaan 9 = jalankulkijaonnettomuus. 
Jos joku oslaji on PP (11) ja mikään oslaji ei ole AJ (43), RV (50), JU (51), MU (60), MK (42), HI (70), PE (71), PO 
(72), ME (73) tai JK (10), kuuluu onnettomuus luokkaan 8 = polkupyöräonnettomuus. 
Jos joku oslaji on MO (12) ja mikään oslaji ei ole AJ (43), RV (50), JU (51), MU (60), MK (42), HI (70), PE (71), PO 
(72), ME (73), JK (10) tai PP (11), kuuluu onnettomuus luokkaan 7 = mopedionnettomuus. 
Jos ONTY = 10 – 13 tai 19 tai 30 – 32 tai 36 tai 39, kuuluu onnettomuus luokkaan 2 = kääntymisonnettomuus. 
Jos ONTY = 00 – 05 tai 22 – 23, kuuluu onnettomuus luokkaan 3 = ohitusonnettomuus. 
Jos ONTY = 40 tai 49 tai 50–55 tai 59, kuuluu onnettomuus luokkaan 4 = risteämisonnettomuus. 
Jos ONTY = 20, 21, 24 tai 29, kuuluu onnettomuus luokkaan 5 = kohtaamisonnettomuus. 
Jos ONTY = 06–08, kuuluu onnettomuus luokkaan 6 = peräänajo-onnettomuus. 
Onnettomuudet, jotka eivät toteuta yhtään edellä lueteltua ehtoa, kuuluvat luokkaan 13 = muu onnettomuus. 
Selitteet:  OSLAJI = osallislaji, ONTY = onnettomuustyyppi 
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LIITE 4. Aineiston luokittelut 
Luokiteltuja muuttujia joissa on käytetty sähköisen onnettomuusaineiston muuttujia. 
 
IKÄLUOKITTELU 
 
Ikä_3: 
Alkuperäinen muuttuja: IKA 
lapset 0- 15, aikuiset 16-65, ikääntyneet 66- 
 
Ikä_4:  
(kuljettajanäkökulma) 
Alkuperäinen muuttuja: IKA 
1=(18-24), 2=(25-44), 3=(45-64), 4=(65-84) 
  
Ikä_7: 
Alkuperäinen muuttuja: IKA 
Vauvaiäiset 0-3, pienet lapset 4-11,  suuret lapset 12-15, nuoret aikuiset 16-45,  varttuneet 
työikäiset 46-65,  seniorit 66-70,  superseniorit 71- 
 
Ikä_12: 
Alkuperäinen muuttuja: IKA 
0-1, 2-3, 4-11, 12-15, 16-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81- 
 
NOPEUSRAJOITUS_3 (NOPRAJO) 

1. < 80 km/h 

2. 80 km/h 

3. >=100 km/h 

 

AJONOPEUS_3 

1. < 70 km/h 

2. 70-90 km/h 

3. >90 km/h 

 
ONNETTOMUUSTYYPPI4 (OTYYPPI) 

1. 20-39 Kohtaaminen 
2. 40-59 Risteävä 
3. 80-89 Suistuminen 
4. 00-19, 90-99 Muu 
 

ONNETTOMUUSLUOKKA 
Tiehallinnon luokittelun mukaisesti 
 
NOPEUS_7 
0-19, 20-39, 40-59, 60-79, 80-99, 100-119, 120-139 
 
NOPEUS_3 
0-70, 70-90, 90-140 
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MASSALUOKAT 
<1000, 1000-1199, 1200-1399, 1400-1599, 1600-1999, 2000-3499, 3500-9999, >9999 
 
AJONEUVON KÄYTTÖÖNOTTOAIKA 
1950-1985, 1986-1991, 1992-1997, 1998-2003, muut 
 
KUOLLUT 
0 = ei loukkaantunut 
1 = loukkaantunut 
2 = kuollut 
 
VAMMATYYPIT 
 
vakvam_luok ja vakuoli_luok 
1 = PAA 
2 = KAULA 
3 = SELKÄ 
3 = RINTAK 
4 = VATSA 
5 = RAAJAT 
6 = MONI 
7 = MUU 
 
ISS luokittelu  
1 = 0  
2 = 1-19  
3= 20-29  
4 = 30-39  
5 = 40-49  
6 = 50-75  
7 = 75  
 
VAMMAUTUMISMEKANISMI     VAMTAPA 

1. Iskeytyminen kohtaa vasten (VAMTAPA 1) 

2. Iskeytyminen ja painuminen (VAMTAPA 3) 

3. Ajoneuvon murskautuminen, katkeaminen (VAMTAPA 4) 

4. Muu 

 

TÖRMÄYSKOHDE (voidaan ainakin osittain käyttää TVAURSY (x) -> TOR(x)KOH) 
1. HA + PA 

2. RA 

3. Tiehen kuuluva laite tai rakenne (TOR1KOH 21-38) 

4. Tieympäristö (TOR1KOH 41-49, 53) 

5. Muu 

 

AJOTILANNE –muuttujien tarkempi selostus: 
1. Hallinnan menetys (AJOHALL 2-5, 12-15) 

2. Ohjaamattomuus (ei tietoisesti) ilman ajoneuvon hallinnan menetystä (AJOHALL 32) 
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3. Tulo etuajo-oikeutettuun risteykseen väistämisvelvollisesta suunnasta (AVLITIL 14) 

4. Muu 

 
KELI (KELITYY) 

1. Kuiva (01,02) 

2. Märkä (03, 04) 

3. Luminen (05 – 09, 17, 18) 

4. Jäinen (10 – 16, 19) 

5. Muu (88, 99) 

 
TIEN OSA (TIEKOH) 

1. Linja, suora 

2. Linja, kaarre 

3. Liittymä 

4. Muu 

 

Turvavyökriteeri 

1. ei käyttänyt turvavyötä henkilöautossa tai pakettiautossa 

2. ei rikkonut turvavyösääntöä 

 

 


