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1 Johdanto 
1.1 Tausta 
Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisoh-
jelmassa (LINTU) on käynnistetty tätä ennen kaksi tutkijalautakun-
ta-aineistojen syväanalyysia, joista ensimmäinen tutkimus käsitteli 
yksiajorataisten pääteiden liikennekuolemia (Liikennejärjestelmän 
kolariväkivalta. Riskit ja niiden vähentäminen autoliikenteessä 
yksiajorataisilla pääteillä, LINTU-julkaisuja 3/2006) ja toinen taa-
jamaliikenteessä kuolleita (Liikennejärjestelmän kolariväkivalta: 
Kolarikuolemat taajamissa, LINTU-julkaisuja 5/2008). Näiden 
jatkona on VIOLA2-tutkimushanke (Liikennejärjestelmän kolari-
väkivalta: moottoritiet, seutu- ja yhdystiet),  josta  tämä raportti  kä-
sittää moottoriteiden kuolonkolareiden kokonaiskuvan ja syväana-
lyysin. Seutu- ja yhdysteiden liikennekuolemien kokonaiskuva ja 
syväanalyysi on esitetty LINTU-raportissa 4/2009 Liikennejärjes-
telmän kolariväkivalta: riskit ja niiden vähentäminen seutu- ja yh-
dysteillä. 

Keskeisenä lähtökohtana kaikille näille onnettomuustutkimuk-
sille on ollut niiden liikennejärjestelmän ominaisuuksien ja puuttei-
den tunnistaminen, jotka altistavat tienkäyttäjän erilaisissa liiken-
neympäristöissä vakaville onnettomuuksille, sekä sen myötä paran-
nusehdotuksien löytäminen valtioneuvoston asettamien liikenne-
turvallisuustavoitteiden toteutumisen edistämiseksi. Näihin tavoit-
teisiin pääsemisen perusmenetelmänä on ollut sellaisten tapauksien 
rajaaminen pois syväanalyysin onnettomuusaineistosta, joissa on 
ollut osoitettavissa selkeää tietoista riskinottoa (rattijuoppous, mer-
kittävä ylinopeus, turvavyön tms. käyttämättömyys, itsetuho, ajo-
oikeudettomuus) tai kuolema on aiheutunut sairauskohtauksen ta-
kia. Jäljelle jäävien onnettomuustapausten on ajateltu tapahtuneen 
liikennejärjestelmän tavanomaisessa käytössä, jolloin järjestelmän 
puutteiden ja virheiden tunnistaminen on ollut paremmin toteutet-
tavissa.  

 

1.2 Tavoitteet 
1.2.1 Tutkimuksen ensimmäinen vaihe 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa esitetään yleiskuva kaikista 
moottoriteiden liikennekuolemista. Samalla verrataan tutkijalauta-
kunta-aineiston mukaisia lukuja tilastokeskuksen vastaaviin onnet-
tomuuslukuihin. 



 
10 LINTU 3/2009 · Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskit ja niiden vähentäminen moottoriteillä 

Ensimmäisessä vaiheessa esitetään tuloksia myös riskikäyttäy-
tymisen osuudesta kaikissa liikennekuolemissa. Lisäksi verrataan 
nyt saatuja tuloksia yksiajorataisten pääteiden vastaaviin tuloksiin. 

 

1.2.2 Tutkimuksen toinen vaihe 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa selvitetään, miksi ja miten ihminen 
kuolee moottoritien tavanomaisessa liikenteessä. Kuolonkolarien 
tapahtumaketjuja sekä ihmisten vammautumismekanismeja ja nii-
den aiheuttajia tarkastellaan sekä ihmisen fysiologian, ajoneuvo-
tekniikan että tie- ja liikenneympäristön sekä liikenteen säätelyn 
osalta.  

Lopullisena tavoitteena tutkimuksessa on tunnistaa keskeisim-
mät liikennejärjestelmän riskit, joille tienkäyttäjä altistuu, sekä nii-
hin kohdentuvat sellaiset parantamistoimet, jotka toteuttamalla lii-
kennekuolemien määrää voidaan vähentää. 
 

 
Kuva 1. Tutkimuksen vaiheet. 
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2 Liikennekuolemat 
moottoriteillä 

2.1 Tutkimusaineisto 
2.1.1 Lähtöaineisto 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutkimusaineistona ovat 
Liikennevakuutuskeskuksen onnettomuustietorekisterin tiedot tut-
kijalautakuntien tutkimista moottoriteillä tapahtuneista kuolemaan 
johtaneista onnettomuuksista ja niissä kuolleista henkilöistä vuosi-
na 2002–2006. Tutkimuksen toisessa vaiheessa aineisto laajennet-
tiin kattamaan myös vuosi 2007. 

Moottoritieonnettomuudet on rajattu tässä aineistossa koske-
maan tapauksia, jotka ovat tapahtuneet moottoriteiden linjaosuuk-
silla tai rampeissa. Aineisto ei sisällä ramppien ja risteävien teiden 
tasoliittymissä tapahtuneita onnettomuuksia. 

Aineiston mukaan moottoriteillä tapahtui vuosina 2002–2006 
yhteensä 60 onnettomuutta, 18 oli moottoriajoneuvojen keskinäistä 
ja 35 yksittäisonnettomuutta. Moottoriajoneuvojen onnettomuuk-
sissa kuoli yhteensä 58 henkilöä. 48 onnettomuudessa kuoli kussa-
kin yksi henkilö. Kahdessa yhteenajossa kuoli molemmissa kaksi 
henkilöä toisessa osallisessa ajoneuvossa. Kahdessa yksittäisonnet-
tomuudessa kuoli kummassakin kaksi henkilöä. Yhdessä onnetto-
muudessa kuoli kaksi eri ajoneuvossa ollutta. Jalankulkuonnetto-
muuksia oli seitsemän, kussakin kuoli yksi jalankulkija (kuva 2). 
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Kuva 2. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrät moottoriteillä 

vuosina 2002-2006. Onnettomuusluokittelu on Tiehallinnon ryh-
mittelyn mukainen. 
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2.1.2 Vertailu Tilastokeskuksen aineistoon 

Kuolleiden määrät ovat tutkijalautakunta-aineistossa pienempiä 
kuin Tilastokeskuksen aineistossa. Ero moottoriajoneuvoissa kuol-
leiden osalta on neljä kuollutta ja kevyen liikenteen osalta viisi 
kuollutta. 

Yleisesti tarkastellen erot selittyvät mm. kuolleen määrittelyllä: 
Tilastokeskus ei kirjaa tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiksi sai-
raskohtaukseen menehtyneitä. Lisäksi Tilastokeskus kirjaa liiken-
neonnettomuudessa kuolleiksi henkilöt, jotka ovat kuolleet onnet-
tomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta. 
Tutkijalautakunnat tutkivat pääsääntöisesti onnettomuudet, joista 
saadaan tieto kuolemasta kolmen vuorokauden sisällä onnettomuu-
desta. Sitä myöhemmin tietoon tulleet onnettomuudet tutkitaan 
harkinnan mukaan. Lisäksi, jos uhri ei kuole heti, vaan esimerkiksi 
vasta sairaalassa, tutkijalautakunta ei aina saa siitä tietoa. 

Aineiston rajaus aiheuttanee joitakin eroavaisuuksia. Moottori-
tiet on rajattu tässä tutkimuksessa liittymien osalta siten, että ris-
teävien teiden ja ramppien tasoliittymissä tapahtuneet onnettomuu-
det eivät kuulu aineistoon. Tilastokeskuksen aineistossa tällaisia 
tapauksia saattaa olla mukana moottoritieonnettomuuksissa. 

Kevyen liikenteen osalta tutkijalautakunnat ovat myös tutkineet 
hieman vähemmän jalankulkuonnettomuuksia kuin mitä tilastokes-
kuksen tietoon on tullut.  

Taulukko 1. Tutkimusaineiston ja Tilastokeskuksen mukaiset liikennekuolemien 
määrät moottoriteillä vuosina 2002–2006. 

Moottoritieonnettomuudet 

Vuosi Yht. 

20
02

 

20
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20
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20
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20
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Moottori-
ajoneuvot 

Tutkijalauta-
kunta-aineisto 9 7 15 10 17 58 

Tilastokeskus 12 8 15 9 18 62 

Kevyt liikenne, 
kaikki jalankul-
kijoita 

Tutkijalauta-
kunta-aineisto 4 1 0 2 0 7 

Tilastokeskus 5 1 2 3 1 12 
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2.2 Moottoriajoneuvo-onnettomuudet 
2.2.1 Tie- ja liikenneympäristö 

Eniten moottoriajoneuvoissa olleita on kuollut suistumisen seura-
uksena tapahtuneissa yksittäisonnettomuuksissa. Yllättävän paljon 
on tapahtunut myös kohtaamisonnettomuuksia (kuva 3). 
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Kuva 3. Moottoriajoneuvoissa kuolleet onnettomuusluokittain (Tiehallin-

non luokittelu) moottoriteillä vuosina 2002-2006. N=58. 

 
Eniten kuolemia on tapahtunut Helsingin ja Uudenmaan vilkkailla 
valtateillä 1, 4 ja 7, joista erityisesti valtatie 4:n (Lahdenväylä) lu-
vut ovat silmiinpistävän suuria. Muissa maakunnissa erottuvat 
vilkkaat Tampereen seudun valtatie 3 sekä Kuopion seudun valtatie 
5.  

Tienkohtana on ollut linjaosuus 84 prosentissa (49/58) kuole-
mantapauksista. Liittymissä (liittymäalue ja rampit pois lukien ta-
soliittymät risteävien teiden kanssa) on kuollut 12 prosenttia (7/58) 
moottoriajoneuvoissa menehtyneistä. Yksi henkilö on kuollut tie-
työmaan ja yksi levähdysalueen kohdalla. 

Nopeusrajoitus on ollut onnettomuuspaikalla yleisimmin 120 
km/h (52 % kuolemista).  

Onnettomuustyypin mukaan vasemmalle suistumisissa on kuol-
lut 46 prosenttia (17/37) ja oikealle suistumisissa 43 prosenttia kai-
kista yksittäisonnettomuuksissa menehtyneistä (kuva 4). Tarkempi 
suistumissuunnan ja törmäyspaikan erittely esitetään luvussa 3. 
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Taulukko 2. Moottoriteiden vuosien 2002–2006 liikennekuolemat tutkijalauta-
kunnan (maakunta) ja tienumeron mukaisesti luokiteltuina 

Lautakunta 

Tienumero 

Yht. 1 3 4 5 6 7 9 25 29 45 

Uusimaa 5 2 13   4  1  2 27 
Varsinais-
Suomi 3      1    4 

Kanta-Häme  2         2 
Pirkanmaa  7     2    9 
Päijät-Häme   2        2 
Etelä-Karjala     2      2 
Pohjois-Savo    7       7 
Pohjois-
Pohjanmaa   1        1 

Lappi         1  1 
Helsinki   3        3 
Yhteensä 8 11 19 7 2 4 3 1 1 2 58 

 

Taulukko 3. Moottoriteiden vuosien 2002–2006 liikennekuolemat nopeusrajoi-
tuksen ja onnettomuusluokan mukaan. T = talvinopeusrajoitus. 

Onnettomuus-
luokka 

Nopeusrajoitus (km/h) 

60 70 80 100 100(T) 120 Yhteen-
sä 

Yksittäis 1 1 1 9 5 20 37 
Kääntymis    1   1 
Ohitus    2  1 3 
Kohtaamis   1 3  5 9 
Peräänajo   1  2 1 4 
Hirvi      1 1 
Muu     1 2 3 
Yhteensä 1 1 3 15 8 30 58 
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Kuva 4. Moottoriteiden yksittäisonnettomuuksissa kuolleet onnettomuus-

tyypeittäin, vuodet 2002–2006. N=37. 

 



LINTU 3/2009 · Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskit ja niiden vähentäminen moottoriteillä 15 

Valtaosa ajoneuvoista, joissa yksittäisonnettomuudessa menehtynyt 
on kulkenut, on ollut henkilöautoja. Henkilöauton osuus kaikista 
yksittäisonnettomuuksien uhrien käyttämistä moottoriajoneuvoista 
on ollut 78 prosenttia (29/37). Moottoripyörällä kulki neljä, paket-
tiautolla kaksi, kuorma-autolla yksi ja raskaalla ajoneuvoyhdistel-
mällä yksi onnettomuudessa menehtyneistä. 

Yksittäisonnettomuuksissa ensimmäinen törmäyskohde on ollut 
koodatun aineiston mukaan useimmin kaide tai maanpinta; seitse-
män kuollutta kumpaankin törmätessä. Tuhoisimmat vauriot ovat 
kaidetörmäyksissä aiheutuneet yhtä lukuun ottamatta kaiteesta tai 
sen aiheuttamasta maahan iskeytymisestä. Maanpinnan ollessa en-
simmäisenä törmäyskohteena on seurauksena ollut kaikissa tapauk-
sissa ajoneuvon kaatuminen ja pyöriminen katon kautta ympäri. 
Siltapilariin tai sillan rakenteisiin suoraan törmätessä on kuollut 
viisi ihmistä (kuva 5). Lisäksi em. yhdessä kaidetörmäyksessä osut-
tiin lopuksi siltapilariin, mistä aiheutuivat pahimmat seuraukset. 
Nämä tiedot ovat kuitenkin vain suuntaa antavia. Tarkemmat tiedot 
pahimmat seuraukset aiheuttaneista törmäyskohteista esitetään sy-
väanalyysin yhteydessä. 
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Kuva 5. Moottoriteiden yksittäisonnettomuuksissa kuolleet ensimmäisen 

törmäyskohteen mukaisesti luokiteltuna (koodattu aineisto), vuodet 
2002–2006. N=37. 

 
Muissa kuin yksittäisonnettomuuksissa menehtyneiden ajoneuvona 
on ollut henkilöauto 18/21 tapauksessa ja moottoripyörä 3/21 tapa-
uksessa. Jos vastapuolena on ollut toinen ajoneuvo, se on useimmi-
ten ollut henkilöauto. Viiden kuolleen osalta vastapuolena on ollut 
raskas ajoneuvoyhdistelmä (taulukko 4). 
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Taulukko 4. Onnettomuudessa kuolleen käyttämä ajoneuvotyyppi ja vastapuo-
len laji ajoneuvojen välisissä törmäyksissä ja eläinonnettomuuk-
sissa moottoriteillä vuosina 2002-2006. Ha = henkilöauto, pa = 
pakettiauto, ka = kuorma-auto, la = linja-auto, ka+vpv = Kuor-
ma-auto varsinaisella perävaunulla, mp = moottoripyörä. N=21. 

Osallis-
laji 

Onnettomuus-
luokka 

Vastapuolen laji  

Ha Pa Ka La Ka+vpv Eläin Yh-
teensä 

Ha Kääntymis     1  1 
 Ohitus 2    1  3 
 Kohtaamis 6 1 1 1   9 
 Peräänajo 1    1  2 
 Muu 2    1  3 
Ha yhteensä 11 1 1 1 4  18 
Mp Peräänajo 1    1  2 
 Eläin      1 1 
Mp yhteensä 1    1 1 3 
Kaikki yhteensä 12 1 1 1 5 1 21 

 

2.2.2 Olosuhteet 

Moottoriteiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa on kuollut 
eniten ihmisiä kesä- ja syyskuussa. Muiden kuukausien osalta erot 
ovat pieniä johtuen ainakin osittain pienestä kuolleiden kokonais-
määrästä (N = 58). Yksittäisonnettomuuksissa kuolleet jakautuvat 
eri kuukausille melko samassa suhteessa kaikkien kuolleiden kans-
sa (kuva 6). 
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Kuva 6. Liikennekuolemien määrät eri kuukausina moottoriteiden mootto-

riajoneuvo-onnettomuuksissa vuosina 2002–2006. N=58. 

 
Talvikuukausien onnettomuuksissa kuoli 15 ja kesäkuukausien 
onnettomuuksissa 43 ihmistä. Kuivalla kesäkelillä kuolleita oli 39, 
joista 29 kuoli 120 km/h nopeusrajoitusalueella (kuva 7). 
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Kuva 7. Liikennekuolemien määrät  kesä- ja talviaikana eri nopeusrajoi-

tuksilla moottoriteiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa vuosi-
na 2002–2006. (T) = talvinopeusrajoitus. Kesä = huhti-lokakuu, 
talvi = marras-maaliskuu.  N=58. 

 
Suurin osa kuolemista on tapahtunut keliolosuhteissa, joissa tien 
pinta on ollut paljas (kuiva, märkä). Lumisella, jäisellä tai huurtei-
sella kelillä tieltä suistuttaessa on kuollut kymmenen ihmistä (tau-
lukko 5). 

 

Taulukko 5.  Moottoriteiden vuosien 2002–2006 liikennekuolemat kelin ja 
onnettomuusluokan mukaan luokiteltuna. 

Onnettomuus-
luokka Paljas Vetinen Luminen Jäinen Huurteinen Yhteensä 

Yksittäis 27 5 2 3  37 
Kääntymis   1   1 
Ohitus 2    1 3 
Kohtaamis 7 1 1   9 
Peräänajo 2  2   4 
Eläin 1     1 
Muu 2 1    3 
Yhteensä 41 7 6 3 1 58 

 
Yli puolet kuolemista on seurausta päivänvalossa tapahtuneista 
onnettomuuksista (55 %). Kolmasosa on pimeällä tapahtuneita kuo-
lemia (34 %). Pimeän ajan kuolemista kahdessatoista (12/20) on 
tievalaistus ollut käytössä, samoin kuin hämärän ajan onnetto-
muuksista kahdessa (2/6). Sää on ollut 81 prosentissa tapauksista 
kirkas tai pilvipoutainen (kuva 8). 
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Kuva 8. Moottoriteiden liikennekuolemien määrät sään ja valoisuuden 

mukaan vuosina 2002–2006. N=58. 

 

2.2.3 Ajoneuvon ominaisuudet 

Seuraavassa tarkastellaan ajoneuvoja onnettomuudessa kuolleen 
näkökulmasta eli vain niitä ajoneuvoja, joiden matkustajista joku 
oli kuollut. Tällaisia ajoneuvoja oli yhteensä 54 eli yksi enemmän 
kuin onnettomuuksia. Ajoneuvoista 50:ssä kuoli yksi henkilö ja 
neljässä kaksi henkilöä. 

Ajoneuvolajeittain tarkastellen henkilöautoja on määrällisesti 
eniten. Ajoneuvoista 43 oli henkilöautoja, joista yksi veti perävau-
nua. Moottoripyöriä oli seitsemän. Pakettiautoille sattui kaksi, 
kuorma-autoille yksi ja kuorma-autolle, jossa oli kytkettynä varsi-
nainen perävaunu, yksi onnettomuus. Jatkossa tarkastellaan vain 
henkilöautoja ja moottoripyöriä (43+7). Muut tapaukset katsotaan 
tässä tarkastelussa ajoneuvotekniikan kannalta yksittäisiksi tapauk-
siksi. 

Tarkasteltaessa henkilöautoja ensimmäinen huomio on niiden 
ikäjakauma. Luontevaa on – huomioiden ajoneuvojen turvateknii-
kan kehityksen ja Suomen autokannan keski-iän – että iäkkäitä 
autoja on mukana merkittävässä määrin: 21/43 eli puolet on yli 12-
vuotiaita. Kuitenkin myös uusien eli alle kahden vuoden ikäisten 
autojen suuri määrä 8/43 kiinnittää huomiota (kuva 9). 

Moottoripyörien kohdalla aineisto on niin pieni, että siihen tulee 
suhtautua varauksella. Huomattavaa on kuitenkin uusien eli alle 
2-vuotiaiden moottoripyörien 3/7 tapausta, joista kaksi on sattunut 
vain muutaman kuukauden ikäisille pyörille, ja 8–12-vuotiaiden 2/7 
tapausta. Vain yksi onnettomuus sattui 3–8-vuotiaille pyörille (ku-
va 10).  

Yhdessäkään tarkastellussa ajoneuvossa ei ollut teknistä vikaa, 
joka olisi vaikuttanut onnettomuuteen (neljän henkilöauton kohdal-
la asia ei tiedossa). Ajoneuvojen varusteissa ei 37/43 henkilöauton 
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ja 7/7 moottoripyörän osalta arvioitu olleen muutoksia. Kahdessa 
henkilöautossa oli tehty rengas/vanne-muutoksia ja kahden kohdal-
la asia ei ole tiedossa. Yhdessä henkilöautossa oli useampia muu-
toksia. Minkään muutoksen ei ole arvioitu vaikuttaneen onnetto-
muuteen. 
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Kuva 9. Henkilöautojen ikäjakauma ja vastaavat kuolokolarien määrät 

moottoriteillä vuosina 2002–2006 (vain autot, joissa on kuoltu). N 
= 43. 
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Kuva 10. Moottoripyörien ikäjakauma ja vastaavat kuolonkolarien määrät 

moottoriteillä 2002–2006 (vain moottoripyörät, joilla on kuoltu).  
N = 7. 

Moottoripyöristä kolme on törmännyt hyvin huomattavalla nopeu-
della. Henkilöautoista alle 100 km/h törmäysnopeuksia oli 13/43 
tapausta (kuva 11). 
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Kuva 11. Henkilöautojen ja moottoripyörien törmäysnopeudet moottoritei-

den kuolonkolareissa. N=50 

 
Kelityypin kohdalla kuiva (paljas, ei vetinen) kesä- tai talvikeli oli 
yleisin onnettomuuden sattuessa vallinnut olosuhde (33 ajoneuvoa 
50:sta, joista 31 kuivalla kesäkelillä). Lumisella, jäisellä tai huur-
teisella kelillä (myös, jos tienpinta oli ajouriltaan paljas, mutta 
muualla tiellä lunta, jäätä tai sohjoa) kolaroineiden henkilöautojen 
ja moottoripyörien määrä oli kymmenen 50:sta eli 20 prosenttia. 
Mikään rengastyyppi ei erotu poikkeavasti (kuva 12). Kesäajan 
talvirenkaiden käyttö onnettomuusautoissa ajoittuu yhtä nastaren-
kain kulkenutta henkilöautoa lukuun ottamatta huhti- tai lokakuul-
le. 
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Kuva 12. Ajoneuvojen lukumäärät ja niitä vastaavat törmäysnopeudet moot-

toriteillä henkilöautoilla ja moottoripyörillä, joissa joku on kuol-
lut. Kesä = huhti-lokakuu, talvi = marras-maaliskuu. N=50 

 
Neljässä henkilöautossa (4/43, kaikki kesärenkaita) ja kahdessa 
moottoripyörässä (2/7) renkaiden urasyvyys oli säännösten vastai-
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nen. Jos henkilöauton renkaiden huonokuntoisuuden rajaksi otetaan 
alle 2 mm:n urasyvyys, oli näitä 5/43 henkilöautossa (12 %, kaikki 
kesärenkaita). Autonrengasliiton mukaan tällaisten huonokuntoisil-
la renkailla liikenteessä olevien henkilöautojen osuus olisi tarkaste-
lujaksolla luokkaa 13–18 prosenttia (Autonrengasliitto ry 2006). 
Jokin renkaisiin liittyvä riskitekijä on mukana noin 15 prosentissa 
2000-luvulla ajetuissa kuolonkolareissa (Autonrengasliitto ry 
2007). Tämän perusteella vaikuttaisi, että moottoritiet eivät ole 
ainakaan merkittävästi vaarallisempia renkaisiin liittyvien onnet-
tomuusriskien suhteen kuin tiestömme keskimäärin. 

Aineistossa 40/43 henkilöautossa ja 7/7 moottoripyörässä tode-
taan, että vakionopeudensäädintä ei ollut. Kolmen henkilöauton 
kohdalla asiaa ei tiedetä. Tämä on – varsinkin uusien autojen koh-
dalla – yllättävä asia. Vakionopeudensäädin on yleistynyt vakio- tai 
lisävarusteena nopeasti viime vuosien aikana ja se, että yhtään va-
kionopeudensäätimellä varustettua autoa (oli käytössä tai ei) ei olisi 
otannassa, on hieman epäuskottavaa.  

Turvavarusteista selkein eli turvavyö oli käytössä 21/43 henki-
löauto-onnettomuudessa. 18/43 turvavyötä ei ollut tai todennäköi-
simmin se ei ollut käytössä (neljä tapausta: ei tietoa). Tämä on huo-
lestuttava ja merkittävä puute liikenneturvallisuuden kannalta. 
Kuusi henkilöauto-onnettomuudessa kuollutta oli sinkoutunut ulos 
autosta. Moottoripyöräonnettomuuksissa kypärä oli käytössä ja 
hihna kiinnitetty.  

Henkilöautoista 24/43:ssa ei ollut turvatyynyjä ja vain 18:ssa oli, 
ja ne toimivat tutkijalautakuntien arvion mukaan suunnitellulla 
tavalla. Niiden tarkemman toiminnan arvioimista tässä aineistossa 
haittaa suuri turvavyön käyttämättömyys. Turvatyyny on suunnitel-
tu käytettäväksi turvavyön kanssa. 

Luistonesto oli vain kolmessa henkilöautossa ja kolmen kohdal-
la asiaa ei tiedetä. Tämä tarkoittaa kääntäen, että 37 autossa ei ollut 
luistonestoa.  

 

2.2.4 Kuljettajan ominaisuudet ja toiminta 

Seuraavassa on tarkasteltu kuljettajia, jotka ovat joko itse menehty-
neet tai joiden kyydissä ollut matkustaja on menehtynyt onnetto-
muudessa (N=54). Tyypillisimmin tällainen kuljettaja on ollut nuo-
ri mies, mutta ikäjakauma on melko tasainen ikäryhmään 55–64-
vuotiaat asti. Naisten osuus kuljettajista on 13 prosenttia (7/54) 
(kuva 13). 
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Kuva 13. Kuljettajien ikä- ja sukupuolijakaumat niiden ajoneuvojen osalta, 

joissa on kuoltu moottoriteiden kuolemaan johtaneissa moottori-
ajoneuvo-onnettomuuksissa vuosina 2002–2006. N=54. 

 
Kuljettajista 49:llä on ollut voimassa oleva ja ko. ajoneuvon kuljet-
tamiseen oikeuttava ajokortti. Neljässä tapauksessa ajo-oikeutta ei 
ole ollut tai se ei ole riittänyt ko. ajoneuvolla ajamiseen (taulukko 
6).  

Taulukko 6. Kuljettajien ajo-oikeudet (onnettomuudessa menehtynyt tai meneh-
tynyttä matkustajaa kuljettanut) moottoriteiden vuosien 2002–2006 
kuolonkolareissa. N=54. 

Ajo-oikeus Yhteensä 

Ajokortti voimassa, riittävä 49 
Ajokortti voimassa, ei riittävä 1 
Ajo-oikeus rauennut 2 
Ei ole koskaan omistanut ajokorttia 1 
Ei tiedossa 1 
Kaikki yhteensä 54 

 
Tutkijalautakuntien arvioiden mukaan 23 kuljettajaa (43 %) on 
ajanut tie- tai ajoneuvokohtaista ylinopeutta (ajoneuvot, joissa joku 
on kuollut). Ylinopeutta 5–20 km/h on ollut kymmenellä kuljetta-
jalla (26 %) ja 21–40 km/h viidellä kuljettajalla (9 %). Huomatta-
vaa 50 km/h tai suurempaa ylinopeutta on ajanut neljä kuljettajaa, 
joista yksi ajoi henkilöautolla 130 km/h nopeudella vetäen peräkär-
ryä ja toinen ajoi moottoripyörällä 250 km/h nopeutta 80 km/h no-
peusrajoitusalueella (taulukko 7). 
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Taulukko 7.  Kuljettajien ylinopeudet (onnettomuudessa menehtynyt tai meneh-
tynyttä matkustajaa kuljettanut) moottoriteiden vuosien 2002-2006 
liikennekuolemissa tie- tai ajoneuvokohtaisten ylinopeuksien mu-
kaisesti ryhmiteltyinä. N=54. 

Tien 
 nopeus-
rajoitus 

Tie- tai ajoneuvokohtainen ylinopeus (suurempi) Yhteensä 
E

i y
lin

op
. 

5-
10

 k
m

/h
 

11
-2

0 
km

/h
 

21
-3

0 
km

/h
 

50
 k

m
/h

 

80
 k

m
/h

 

17
0 

km
/h

 

P
ys

äh
ty

ny
t 

E
i t

ie
to

a 

 
60 km/h  1        1 
70 km/h    1      1 
80 km/h 1  1    1   3 
100 km/h 10 5 1 2 1 1  1 1 21 
120 km/h 16 4 2 2 1   1 1 27 
Yhteensä 27 10 4 5 2 1 1 2 2 54 

 
Nopeusrajoituksista yhdessä tapauksessa kyseessä oli tilapäinen 80 
km/h rajoitus (ylinopeutta 20 km/h). 100 km/h rajoituksista tiekoh-
taisia oli kolmetoista, talvirajoituksia seitsemän ja muuttuvia yksi. 

Alkoholipitoisuus veressä ylitti 0,5 ‰ 12 kuljettajalla (22 %). 
Huumeiden vaikutuksen alaisena ajaneita kuljettajia on ollut neljä, 
joista kolme ilman alkoholia (taulukko 8). 

Taulukko 8. Kuljettajien alkoholi ja huumeet (onnettomuudessa menehtynyt tai 
menehtynyttä matkustajaa kuljettanut) moottoriteiden vuosien 
2002-2006 kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. N=54. 

Alkoholia veressä 

Huumeet 

Yhteensä Ei Kyllä 
0 33 3 36 
0,1-0,49 1  1 
0,5-1,19 2  2 
1,2 tai yli 9 1 10 
Ei mitattu 5  5 
Yhteensä 50 4 54 

 
Itsetuhotarkoituksessa tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli viisi 
kuljettajaa. Yhtään matkustajaa ei kuollut ko. onnettomuuksissa. 
Onnettomuuksista neljä oli yksittäisonnettomuuksia ja yksi koh-
taamisonnettomuus, jossa vastapuolella vältyttiin kuolonuhreilta.  

 

2.2.5 Menehtyneen ominaisuudet 

Kaikista moottoritiellä ajoneuvoissa (ml. moottoripyörät) kuolleista 
39 (67 %) on ollut kuljettajia. Kymmenen kuollutta (17 %, yhdek-
sän henkilöautossa ja yksi kuorma-autossa) on matkustanut oikealla 
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etuistuimella ja yhdeksän (16 %, kaikki henkilöautossa) takais-
tuimella (taulukko 9). 

 

Taulukko 9.  Kuolleen sijainti ajoneuvossa moottoriteiden vuosien 2002–2006 
liikennekuolemissa. N=58. 

Sijainti ajoneuvossa Kuljettaja Matkustaja Yhteensä 
Edessä vasemmalla 39  39 
Edessä oikealla  10 10 
Takana vasemmalla  3 3 
Takana oikealla  6 6 
Kaikki yhteensä 39 19 58 

 
Kuolleista kaksi kolmasosaa oli kuljettajia, joten kuolleiden ikä- ja 
sukupuolijakaumat noudattavat jokseenkin kuljettajien vastaavia 
jakaumia (kuva 14). Naisten osuus kuolleista on hieman suurempi 
kuin vastaava osuus kuljettajista. 
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Kuva 14. Kuolleiden ikä- ja sukupuolijakaumat moottoriteiden kuolemaan 

johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa vuosina 2002–
2006. N=58. 

 
Kolme miestä (kaikki kuljettajia) – iät 58, 70 ja 71 vuotta – sai sai-
rauskohtauksen, joka oli myös kuolinsyynä. 

Kuolleista 30 (52 %) käytti asianmukaisesti turvalaitetta (turva-
vyö, kypärä ym.). Henkilöautoilla turvavyötä käytti 23/47 (49 %). 
Viiden henkilöautossa kuolleen osalta turvavyön käytöstä ei ollut 
tietoa. Pakettiautoissa ja kuorma-autoissa yksikään neljästä kuol-
leesta ei käyttänyt turvavyötä. Kaikki seitsemän kuollutta moottori-
pyöräilijää käyttivät asianmukaisesti kypärää (kuva 15). 
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Kuva 15. Kuolleiden turvalaitteen käyttö moottoriteiden kuolemaan johta-

neissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa vuosina 2002–2006. 
N=58. 

 

2.2.6 Riskikäyttäytyminen 

Riskikäyttäytymiseksi on seuraavassa katsottu kuljettajan (meneh-
tyneen ajoneuvo tai vastapuoli) ajosuorituksessa rattijuoppous, 
huumeiden vaikutuksen alaisena ajaminen, asianmukaisen ajokortin 
puuttuminen, tie- tai ajoneuvokohtainen ylinopeus (> 20 km/h) ja 
itsetuhotarkoitus. Lisäksi kaikkien onnettomuuksissa menehtynei-
den tietoiseksi riskikäyttäytymiseksi on katsottu turvalaitteen käyt-
tämättömyys tai puutteellinen käyttö (esim. kypärän hihna auki tai 
löysällä) sekä jalankulku moottoritiellä. Tutkimuksen tavoitteiden 
kannalta riskikäyttäytymiseksi on katsottu myös sairauskohtaukset 
silloin, kun ne ovat olleet kuolinsyynä (kuva 16). 

 

 
Kuva 16. Tietoisen riskinoton kriteerit. 
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Ylinopeuden rajauskriteerissä on alun pitäen otettu huomioon on-
nettomuuskohtainen nopeuden arvioinnin epävarmuus. Käytännös-
sä ylinopeudella ajaminen on varsin yleistä: esimerkiksi 80 km/h 
nopeusrajoituksella ajaa kesäaikaan 81 prosenttia ja talviaikaan 74 
prosenttia autoilijoista ylinopeutta. Yli 20 km/h suurempia ylino-
peuksia ajaa kuitenkin kesäaikaan vain 10 prosenttia ja talviaikaan 
vain 6 prosenttia autoilijoista (kuva 17). 
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Kuva 17.  Ajonopeuksien jakaumat moottoriteiden LAM-pisteissä vuonna 

2007. Talviaika = 15.11.2006-28.2.2007, kesäaika = 1.5.-
30.9.2007 (Tiehallinto 2007). 

Jokaisen tapauksen osalta analysoitiin, onko niihin liittynyt edellä 
mainitulla tavalla tietoista riskinottoa. Tämän perusteella voidaan 
todeta, että tietoisen riskinoton osuus liikennekuolemien synnyssä 
on huomattava varsinkin yksittäisonnettomuuksissa (kuva 18). Vas-
tapuolen riskinottoa ei ollut mukana yhdessäkään onnettomuudes-
sa. 
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Kuva 18. Moottoriteiden liikennekuolemat onnettomuusluokittain 2002–
2006 sekä tietoisen riskinoton osuus myötävaikuttavana tekijänä. 
N = 58 

 

2.2.7 Vertailu yksiajorataisten pääteiden onnettomuuk-
siin 

Seuraavassa on verrattu liikennekuolemia moottoriteillä aiemman 
tutkimuksen lähtöaineistoon yksiajorataisten pääteiden liikenne-
kuolemista (Toivonen 2007). Vertailussa eivät ole mukana kevyen 
liikenteen onnettomuuksissa kuolleet jalankulkijat, pyöräilijät tai 
mopoilijat. Riskinottoa ei ole eritelty tai poistettu aineistoista. 

Kun tarkastellaan moottoriajoneuvojen keskinäisissä onnetto-
muuksissa ja yksittäisonnettomuuksissa kuolleiden jakaumia onnet-
tomuusluokittain, voidaan moottoriteiden osalta nähdä hyvin sel-
västi ajosuuntien erottamisen sekä tasoliittymien poistamisen vai-
kutukset onnettomuustyyppien jakautumiseen. Samoin voidaan 
nähdä se, että kummassakin tietyypissä merkittävänä ongelmana 
ovat yksittäisonnettomuudet, joiden osuus on moottoriteillä koros-
tunut yhteenajojen vähäisen määrän vuoksi (kuva 19).  
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Kuva 19. Liikennekuolemien jakautuminen onnettomuusluokittain moottori-

ajoneuvojen keskinäisissä ja yksittäisonnettomuuksissa moottori-
teillä ja yksiajorataisilla pääteillä. Moottoriteiden onnettomuudet 
2002–2006, yksiajorataisten teiden onnettomuudet 1996–2003. 

 

2.3 Kevyen liikenteen onnettomuudet 
2.3.1 Onnettomuuden tyyppi 

Moottoriteillä tapahtui vuosina 2002–2006 yhteensä seitsemän ke-
vyen liikenteen osallisen kuolemaan johtanutta onnettomuutta, jois-
sa kussakin kuoli yksi jalankulkija. Onnettomuuksista neljä tapah-
tui vuonna 2002, yksi vuonna 2003 ja kaksi vuonna 2005.  

Kaikki onnettomuudet olivat ajoneuvon (henkilöauto, raskas 
ajoneuvo) ja jalankulkijan välisiä törmäyksiä. Onnettomuuksista 
viisi tapahtui jalankulkijan lähtiessä ylittämään ajorataa tai tullessa 
ajoradalle vastapuoleen nähden oikealta puolelta. Ajoneuvo liikkui 
tielinjalla suoraan. Yhdessä onnettomuudessa jalankulkija seisoi 
ajoradalla oikealla puolella (taulukko 10). Törmäyspaikka oli vii-
dessä onnettomuudessa kaarteessa moottoriajoneuvon omalla ajo-
kaistalla tai ajokaistan oikeassa reunassa ja kahdessa suoralla tie-
osuudella keskilinjalla tai ajokaistan reunaviivalla. Nopeusrajoitus 
onnettomuuspaikalla oli 100 km/h (4) tai 120 km/h (3). 

Taulukko 10. Jalankulkijan toiminta moottoriteiden vuosien 2002–2006 kevyen 
liikenteen onnettomuuksissa. N=7. 

Onnettomustyyppi / onnettomuusvuosi 2002 2003 2005 Kaikki yhteensä 
Jalankulkija ylitti ajorataa 2 1  3 
Jalankulkija kulki liikennettä vastaan    1 1 
Jalankulkija pysähtyneenä ajoradalla 2  1 3 
Kaikki yhteensä 4 1 2 7 



LINTU 3/2009 · Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskit ja niiden vähentäminen moottoriteillä 29 

2.3.2 Kevyen liikenteen osallisen ominaisuudet  

Menehtyneistä jalankulkijoista viisi oli miehiä ja kaksi naisia. Yksi 
menehtyneistä oli lapsi (0–5 vuotta), kaksi nuoria (15–24 vuotta), 
kaksi aikuisia (25–64 vuotta) ja yksi iäkäs (70–74 vuotta) (taulukko 
11). 

Kahdella  osallisella  oli  alkoholia  veressä  (0,03  ‰  ja  1,20  ‰).  
Sairauskohtaus ei aiheuttanut onnettomuuksia, tosin yhdessä onnet-
tomuudessa jalankulkijan mahdollisesta sairauskohtauksesta ei ole 
tietoa. Kahdella jalankulkijalla oli jokin pitkäaikainen sairaus. Nel-
jässä onnettomuudessa jalankulkijan on arvioitu ottaneen tietoisen 
riskin kulkemalla tilanteeseen, näistä kahdessa on epäilty itsetuhoa. 
Jalankulkijoilla ei ollut heijastimia. Yksi menehtyneistä kulki toi-
sen henkilön seurassa.  

 

Taulukko 11. Osallisen jalankulkijan sukupuoli ja ikä. 

Osallisen jalankulkijan 
sukupuoli / ikä 5-9 v. 15-19 v.20-24 v.35-39 v. 55-59 v.70-74 v.Yhteensä
Mies 1  1 1 1 1 5 
Nainen  1   1  2 
Kaikki yhteensä 1 1 1 1 2 1 7 

 

2.3.3 Olosuhteet ja niiden huomioiminen 

Onnettomuuksista yksi tapahtui maaliskuussa, yksi heinäkuussa, 
kaksi elokuussa, yksi syyskuussa ja kaksi marraskuussa. Elo-, syys- 
ja marraskuussa tapahtuneet onnettomuudet sattuivat pimeään ai-
kaan, illalla tai yöllä. Maaliskuussa sattuneen onnettomuuden ta-
pahtumahetkellä oli hämärää ja kesällä onnettomuudet sattuivat 
valoisaan aikaan. Kahdessa pimeään aikaan ja yhdessä hämärän 
aikaan sattuneessa onnettomuudessa tie ei ollut valaistu tai valais-
tus ei ollut toiminnassa. Onnettomuuksista neljä tapahtui kirkkaalla 
ja kaksi pilvipoutaisella säällä. Yhden onnettomuuden tapahtuma-
hetkellä satoi kohtalaisesti lunta.  

 

Taulukko 12. Onnettomuuskuukausi ja vuorokaudenaika. 

Vuorokaudenaika klo 

Yhteensä Kuukausi 0-1 6-7 8-9 16-17 21-22 22-23 
maaliskuu   1    1 
heinäkuu    1   1 
elokuu  1    1 2 
syyskuu      1 1 
marraskuu 1    1  2 
Yhteensä 1 1 1 1 1 1 7 
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Keli oli kuiva viidessä ja märkä yhdessä onnettomuustilanteessa. 

Yhdessä keväällä sattuneessa onnettomuudessa keli oli luminen ja 
sää oli muuttunut äkillisesti. Yhdessä onnettomuudessa näkemää 
rajoitti maa- tai kallioleikkaus. 

 

2.3.4 Osallisen moottoriajoneuvon kuljettajan toiminta 

Osallinen moottoriajoneuvo oli neljässä onnettomuudessa täyspe-
rävaunullinen kuorma-auto ja kolmessa onnettomuudessa henkilö-
auto. Täysperävaunullisten kuorma-autojen kuljettajista kolme ajoi 
ylinopeutta (yli 80 km/h) 5–10 km/h. Ajoneuvojen kuljettajista 
kenelläkään ei ollut alkoholia tai huumaavia aineita veressä ja kai-
killa on vaadittava ajo-oikeus.  

Taulukko 13. Moottoriteiden jalankulkijaonnettomuuksien vastapuoli (moottori-
ajoneuvo) ja sen mahdollinen tutkijalautakunnan arvioima ylino-
peus. 

Vastapuoli 
Moottoriajoneuvon ylinopeus 

Yhteensä Ei ylinop. 5 km/h 7 km/h 10 km/h Ei tietoa 
Henkilöauto 2    1 3 
Kuorma-auto  
+ vars. peräv. 1 1 1 1  4 

Yhteensä 3 1 1 1 1 7 
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3 Rajatun aineiston    
syväanalyysi 

3.1 Aineiston kuvaus 

3.1.1 Aineiston rajaus 

Syväanalyysin tutkimusaineistoon sisältyivät sellaiset moottoriteil-
lä moottoriajoneuvoissa olleiden kuolemantapaukset, joiden aiheu-
tumiseen ei sisältynyt tietoista riskinottoa. Aineistosta siis rajattiin 
pois onnettomuudet, joissa oli tietoisesti ja merkittävissä määrin 
rikottu liikennejärjestelmän sääntöjä tai joissa oli ollut selkeää lii-
kennejärjestelmän käyttörajoista poikkeamista. Poissulkukriteereitä 
ovat olleet: 
a) koko onnettomuuden ja sen uhrien osalta tapaukset, joissa aina-

kin yhdellä kuljettajista on todettu moottoriajoneuvon ylinopeut-
ta yli 20 km/h, rattijuopumus, huumeiden vaikutuksen alaisena 
ajo, itsetuhotarkoitus tai ajo-oikeudettomuus, 

b) yksittäisen kuolleen osalta turvalaitteen asianmukaisen käytön 
laiminlyönti tai sairauskohtaus ja 

c) jalankulku (tai muu kevyt liikenne) moottoritiellä 
Jalankulkuonnettomuuksista tehtiin aineiston rajauksesta huolimat-
ta lyhyt erillistarkastelu (luku 3.3.3). 

3.1.2 Lopullinen syväanalyysin aineisto 

Rajauksessa vuosien 2002–2006 aineisto supistui hyvin pieneksi, 
joten sitä täydennettiin tutkimuksen aikana valmistuneella vuoden 
2007 tutkijalautakunta-aineistolla. Tutkintakansioiden läpi käymi-
sessä koodatusta aineistosta löydettiin joitakin virheitä, mikä hie-
man vähensi tapausten määrää. Aineiston lopulliseksi määräksi tuli 
23 onnettomuudessa 26 kuollutta. Aineisto ryhmiteltiin analyysia 
varten onnettomuusluokkiin, jolloin voitiin paremmin arvioida syi-
den ja seurausten lisäksi myös liikennejärjestelmän parantamistoi-
menpiteitä (taulukko 14). 

Eniten liikennekuolemia on tapahtunut yksittäisonnettomuuksis-
sa (42 %). Merkillepantavaa on myös kohtaamisonnettomuuksissa 
kuolleiden suuri osuus (23 %). Ajallisesti liikennekuolemien trendi 
on kasvava, vaikkakin vuosittaiset määrät ovat pieniä. 
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Taulukko 14. Kuolleiden vuosittainen lukumäärä moottoriteiden moottoriajo-
neuvo-onnettomuuksissa, joissa ei tietoista riskinottoa. 

Onnettomuusluokka 
Tapahtumavuosi   

Yhteensä 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Yksittäis  2 31 1 3 2 11 
Ohitus      2 2 
Kohtaamis   21  31 1 6 
Peräänajo    2 1  3 
Hirvi 1     1 2 
Muu 1     1 4 
Kaikki yhteensä 2 2 5 3 7 7 26 

                1 kaksi kuollutta samassa onnettomuudessa 

Taulukko 15. Kuolleiden lukumäärä nopeusrajoituksittain moottoriteiden moot-
toriajoneuvo-onnettomuuksissa, joissa ei tietoista riskinottoa. 

Onnettomuus-
luokka 

Nopeusrajoitus (km/h) 
80, 

 tiekoht. 
80, 

 tilap. 
100, 

 tiekoht. 
100, 

 talviraj. 120 Yhteensä 

Yksittäis   3 1 7 11 
Ohitus   1 1  2 
Kohtaamis 1  2  3 6 
Peräänajo  1  2  3 
Hirvi     2 2 
Muu   1  1 2 
Kaikki yh-
teensä 1 1 7 4 13 26 

 
Puolet kuolemista on tapahtunut 120 km/h nopeusrajoitusalueella. 
Talvirajoituksella 100 km/h on tapahtunut vain neljä kuolemaa 
(taulukko 15). 

Menehtyneistä 18 oli auton kuljettajia ja muut kahdeksan mat-
kustajia. Yhdessä yksittäisonnettomuudessa menehtyi kaksi henki-
löä ja kahdessa kohtaamisonnettomuudessa kaksi henkilöä.  

Kuljettajien ikäjakauma on melko tasainen. Yli 65-vuotiaista 
onnettomuusautojen kuljettajista 66–70-vuotiaita oli vain yksi, kun 
yli 70-vuotiaita oli neljä (taulukko 16). Rajatun tutkijalautakuntien 
aineiston perusteella kaikkien kuljettajien terveydentilaa oli kuvail-
tu hyväksi (huom. tapaukset, joissa sairauskohtaus oli kuolinsyynä, 
oli rajattu pois syväanalyysin aineistosta). Iäkkäillä henkilöillä to-
dettiin ruumiinavauksessa sairausmuutoksia kuten valtimonkovet-
tumatauti ja keuhkosairauksia, jotka ovat voineet vaikuttaa suori-
tuskykykyyn. Tietoa merkittävästä elämänaikaisen suorituskyvyn 
laskusta ei kuitenkaan tässä rajatussa aineistossa ollut. 
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Taulukko 16. Kuljettajien ikäjakauma moottoritieonnettomuuksien ajoneuvoissa, 
joissa kuljettaja tai matkustaja kuoli . 

Onnettomuusluokka 
Kuolleen kuljettajan ikä 

Yhteensä 
16-25 26-45 46-65 66-70 71+ 

Yksittäisonnettomuudet 3 2 3  2 10 
Ohitusonnettomuudet  2    2 
Kohtaamisonnettomuudet 1  1 1 2 5 
Muut onnettomuudet 3 2 1  1 7 
Yhteensä 4 5 4 1 4 24 

 

3.1.3 Jalankulkuonnettomuuksien erillistarkastelu 

Syväanalyysin aineiston läpikäymisen yhteydessä katsottiin myös 
tarkemmin millaisia tapauksia olivat vuosien 2002-2006 jalankulki-
joiden kuolemat. Jalankulkija-aineisto kasvoi samalla yhdellä tapa-
uksella, sillä yksi onnettomuus oli sähköisessä aineistossa jostain 
syystä koodattu moottoriajoneuvon kääntymisonnettomuudeksi. 

Jalankulkijoiden kahdeksasta kuolemasta neljä oli sellaisia, jois-
sa uhri siirtyi itsetuhotarkoituksessa lähestyvän ajoneuvon eteen. 
Yhdessä tapauksessa kyseessä oli alkoholin vaikutuksen alaisena 
yllättävä liikkuminen, kahdessa ajoneuvosta nousu onnettomuusti-
lanteessa ja yhdessä pienten lasten luvaton liikkuminen moottori-
tiellä. 

Itsetuhotapauksiksi tulkituissa onnettomuuksissa osallisena oli 
kuorma-auto tai raskas ajoneuvoyhdistelmä, muissa tapauksissa 
henkilöauto. Seuraavassa on esitetty lyhyet kuvaukset kaikista ta-
pahtuneista jalankulkijaonnettomuuksista: 
· Henkilö oli noussut autostaan tarkoituksenaan selvittää hetkeä 

aikaisemmin tapahtunutta peräänajoa, mutta joutui henkilöau-
ton töytäisemäksi moottoritien pientareella. Jalankulkijaa töy-
täissyt henkilöauton kuljettaja oli liukkaalla tiellä menettänyt 
ajoneuvonsa hallinnan.  

· Kaksi lasta oli ryöminyt hirviaidan ali moottoritien luiskaan ja 
lähtenyt ylittämään tietä, jolloin toinen joutui henkilöauton yli-
ajamaksi. 

· Jalankulkija oli liftaamassa moottoritien varressa alkoholin 
vaikutuksen alaisena. Hän siirtyi täysin yllättäen pientareelta 
oikealle ajokaistalle, jossa jäi henkilöauton alle. Jalankulkija 
kuoli myöhemmin sairaalassa. 

· Alkoholin vaikutuksen alaisena ollut jalankulkija käveli ilmei-
sesti tarkoituksella suoraan lähestyvän kuorma-auton eteen ja 
jäi seisomaan keskelle kaistaa. Huolimatta kuorma-
autokuljettajan yrityksestä estää törmäys jalankulkija jäi kuor-
ma-auton alle. 
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· Jalankulkija oli tullut moottoritielle ja käveli pientareella, kun-
nes yllättäen juoksi takaa tulleen kuorma-auton eteen. Taustalla 
oli masentuneisuutta. 

· Henkilö ajoi ensin henkilöautolla vastaantulevien kaistalla ja 
pysäköi autonsa pientareelle. Hän nousi autosta ja jäi odotta-
maan pientareelle, kunnes raskaan ajoneuvoyhdistelmän lähes-
tyessä juoksi sen eteen. Kuljettajan yrittäessä väistää henkilöä, 
tämä siirtyi jälleen yhdistelmän eteen ja jäi sen alle. 

· Henkilö ajoi henkilöautolla aura-auton perään, nousi autosta, 
liukastui ja oli nousemassa, kun toinen henkilöauto törmäsi hä-
nen autoonsa ja kaatoi hänet. Kolmas henkilöauto ajoi henkilön 
päälle. 

· Henkilöauton kuljettaja käyttäytyi poikkeavasti ohittaen toistu-
vasti edellään ajavan auton ja jääden ajamaan hitaasti tämän 
eteen. Viimeisen ohitustilanteen päätteeksi hän törmäsi kyljittäin 
ohittamansa auton etukulmaan, minkä seurauksena molemmat 
ajoneuvot kaatuivat luiskaan. Tämän jälkeen kuljettaja juoksi 
keskialueen yli vastakkaisesta suunnasta tulleen perävaunullisen 
kuorma-auton eteen. 
 

3.2 Suistumisonnettomuudet 
3.2.1 Tie- ja liikenneympäristö 

Moottoriteiden suistumisonnettomuuksissa on kuollut ilman tietois-
ta riskinottoa kuuden vuoden aikana kymmenessä onnettomuudessa 
yhteensä yksitoista ihmistä. Näistä viisi on kuollut neljässä eri on-
nettomuudessa nelostiellä välillä Vantaa–Mäntsälä (kuva 20). 
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Kuva 20. Suistumisen seurauksena tapahtuneiden liikennekuolemien jakau-

tuminen tienumeroittain ja tiepiireittäin. 
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Kuolemantapaukset jakautuvat melko tasan oikealle ja vasemmalle 
suistumisiin (kuva 21). 
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Kuva 21. Suistumisen seurauksena tapahtuneiden liikennekuolemien jakau-

tuminen oikealle ja vasemmalle. 

Suistumisten aikana liikennemäärä oli kaikissa tapauksissa normaa-
li eikä tapahtumapaikan geometria poikennut yleisestä. Nopeus-
rajoituksella 120 km/h on kuollut seitsemän ihmistä ja vastaavasti 
talviajan 100 km/h rajoituksella yksi ihminen. Tiekohtaisilla 100 
km/h rajoitusalueilla on kuollut neljä ihmistä. (kuva 22). 

Ajoradan reunassa oli täristävä reunaviiva vain yhdessä viidestä 
nukahtamisen seurauksena tapahtuneesta kuolemantapauksesta 
(jyrsitty, kuorma-auton kuljettaja nukahti). Kolmesta tapauksesta ei 
ollut tietoa ja kolmessa tapauksessa täristävällä tiemerkinnällä ei 
olisi ollut merkitystä. 
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Kuva 22. Nopeusrajoitus ja sen tyyppi suistumisen seurauksena tapahtuneis-

sa liikennekuolemissa. 
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3.2.2 Olosuhteet 

Kuolemaan johtaneet suistumiset ovat tapahtuneet useimmiten hy-
vissä ajo-olosuhteissa kuivalla tienpinnalla. Vain yhdessä tapauk-
sessa oli vesisade ja yhdessä lumisade (kuva 23). 

 

0

1

2

3

4

Helmi Huhti Kesä Heinä Syys Loka Marras

Ku
ol

le
id

en
 lk

m

Kuiva Vetinen tai märkä Jäinen

 
Kuva 23. Tapahtumakuukausi ja keli suistumisen seurauksena tapahtuneissa 

liikennekuolemissa. 

 
Pimeän aikana vain yhdessä tapauksessa kyseinen tieosuus oli va-
laisematon. Muissa tapauksissa valaistus oli toiminnassa tai oli 
päivänvalo (kuva 24). 
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Kuva 24. Valoisuus ja valaistus suistumisen seurauksena tapahtuneissa 

liikennekuolemissa. 
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3.2.3 Kuljettajien ominaisuudet ja käyttäytyminen 

Suistumisonnettomuuksista kahdeksan (8/10) arvioitiin johtuneen 
ohjaamattomuudesta ja kaksi ajohallinnan menetyksestä. Ohjaamat-
tomuuden syyksi on arvioitu yleisimmin kuljettajan nukahtaminen 
(6 kpl). Kahdessa tapauksessa ohjaamattomuuden syy ei ole tiedos-
sa (kuva 25). 
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Kuva 25. Kuljettajan toiminta suistumisen seurauksena tapahtuneissa lii-

kennekuolemissa. 

 
Kuljettajista kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat olleet miehiä. Neljä 
kuljettajista oli alle 30-vuotiaita ja yksi yli 70-vuotias (taulukko 
17). 

Taulukko 17. Kuljettajan ikä ja sukupuoli moottoriteiden kuolemaan johtaneissa 
suistumisonnettomuuksissa, joissa ei ollut tietoista riskinottoa. 

Kuljettajan ikä Mies Nainen Kaikki yhteensä 
19 1  1 
25 2  2 
26 1  1 
39  1 1 
46 1  1 
52 1  1 
63 1  1 
79 2  2 

Kaikki yhteensä 9 1 10 
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3.2.4 Ajoneuvojen ominaisuudet onnettomuustilanteessa  

Ajoneuvotekniseltä kannalta moottoriteiden yksittäisonnettomuuk-
sissa ei ollut havaittavissa selkeitä riskitekijöitä. Ajoneuvojen ikä-
jakauma on hyvin tasainen (taulukko 18).  

 

Taulukko 18. Kuolleiden määrä ajoneuvon iän ja ajoneuvotyypin mukaan ryhmi-
teltynä moottoriteiden yksittäisonnettomuuksissa 2002–2007. 

Ajoneuvon 
ikä Ha Ka Mp Kevyt mp Ka+vpv Yhteensä 

0-3 v.   1  1 2 
4-6 v. 2     2 
7-9 v.    1  1 

10-12 v. 1     1 
13-15 v. 1     1 
16-18 v. 1 1    2 
19-20 v. 2     2 
Yhteensä 7 1 1 1 1 11 

 
Ajoneuvojen renkaat olivat hyvässä kunnossa yhtä tapausta lukuun 
ottamatta, jossa henkilöauton kuljettaja menetti auton hallinnan 
ohituksen jälkeen. Ajonvakautusjärjestelmää (ESC) ei ollut yhdes-
säkään ajoneuvossa. 

 

3.2.5 Ajoneuvon kulkurata ja törmäyskohde 

Törmäysnopeudet olivat varsin suuria, mikä on moottoriteille omi-
naista. Henkilöautojen törmäysnopeudet olivat 100–130 km/h (tau-
lukko 19). 

 

Taulukko 19. Kuolleiden määrä ajoneuvon törmäysnopeuden mukaan ryhmitel-
tynä moottoriteiden yksittäisonnettomuuksissa 2002–2007. 

Törmäysnopeus 
(km/h) Henkilöauto Kuorma-

auto Mp Kevyt 
mp 

Ka ja 
vars.pv 

Kaikki 
yhteensä 

75     1 1 
80  1 1   2 
100 4   1  5 
110 1     1 
130 1     1 
Ei tiedossa 1     1 
Yhteensä 7 1 1 1 1 11 

 
Ensimmäinen törmäyskohta on ollut useimmin kaide (4 kpl) tai 
kaiteenpää (3 kpl). Kolmessa neljästä kaiteiden sivuun (ei siis kai-
teen päätyviisteeseen) törmäyksestä kyseessä on ollut vanha tes-
taamaton kaidetyyppi. Neljännessä tapauksessa moottoripyöräilijä 
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törmäsi uudentyyppiseen N2-luokan tiekaiteeseen, jonka törmäys-
turvallisuus on henkilöautojen osalta huomattavasti vanhoja tiekai-
teita parempi, mutta joka on moottoripyöräilijöiden osalta hyvin 
samanlainen törmäyskohde kuin vanha tiekaidetyyppi. Kaikissa 
kaidetörmäyksissä kaiteen toiminta oli puutteellista ja edesauttoi 
kuolettavien vammojen syntyä: 
1) kaide kaatui 10 tonnin kuorma-auton alle eikä estänyt törmäystä 

siltapilariin. Ongelmana oli kaiteen liian alhainen törmäyskestä-
vyysluokka, kaiteen lyhyys ennen estettä (19 m + 12 m viiste), 
viistetty kaiteenpää sekä vääränlaiset pylväsruuvit, jotka estivät 
johteen irtoamisen maahan kaatuvista pylväistä (kuva 26). 
 

 
Kuva 26. Kuorma-auton törmäyspaikka. (Kuva: Marko Kelkka). 

 
2) henkilöauto nousi pengerkaiteen sivusta sen päälle ja liukui kai-

teen päällä päin sillan ukkopilaria. Lisäksi kaide katkesi jatkok-
sesta ennen törmäyskohtaa, jolloin myös johteen tunkeutuminen 
auton sisään olisi ollut mahdollista. Ongelmana oli, että kaide oli 
liian matala, sen jatkokset olivat liian heikot eikä siirtymäraken-
ne siltakaiteeseen ollut turvallinen. 

3) moottoripyöräilijä ajautui vasemmalle ja törmäsi teräksiseen 
tiekaiteeseen. Ongelmana oli, että teräksinen tiekaide on mootto-
ripyöräilijöille vaarallinen törmäyskohde, oli se sitten tyypiltään 
vanha tai uusi henkilöautoilla tehtävin törmäyskokein testattu. 

4) Perävaunullinen kuorma-auto ajautui vasemmalle päin tiekaidet-
ta, jolloin se kaatui kaiteen yli vasemmalle kyljelleen ja hytti 
painui kasaan. Ongelmana oli liian alhainen törmäyskestävyys-
luokka eli se, että moottoriteillä muun tiestön tapaan käytettävää 
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N2-luokan tiekaidetta ei ole ylipäänsä suunniteltu kuorma-
autojen, linja-autojen ja rekkojen kaltaisten raskaiden ja korkei-
den ajoneuvojen törmäyksiä huomioiden (vrt. ensimmäinen ta-
paus). 

Kaiteenpäähän osuminen aiheutti seuraukset, joissa kuoli kolme 
ihmistä: 
1) Henkilöauto suistui oikealle ja nousi viisteestä kaiteen päälle, 

jossa kulki 28 m ennen kuin putosi ojaan. Ojassa auto pyöri ka-
ton kautta ympäri ennen putoamista moottoritien ali kulkevalle 
tielle. Kaiteen pylväiden päät olivat repineet auton polttoaine-
tankin rikki ja auto syttyi palamaan suistumisen aikana. Mo-
lemmat autossa olleet kuolivat. 

2) Henkilöauto suistui oikealle, jolloin sen vasen puoli nousi pää-
tyviisteestä kaiteen päälle. Auto luisui tässä asennossa 50 m, 
kunnes törmäys opastintaulun ristikkopylvääseen repi auton ka-
ton oikean puolen irti. 

Muita tapauksia on vain kolme: 1) henkilöauton suistuminen keski-
alueelle, jossa sivuluisun myötä auton kaatuminen, 2) moottoripyö-
räilijän liukastuminen keskisauman paikkaukseen, jolloin kuljettaja 
luisui tien luiskaan ja iskeytyi päin betonirummun kylkeä sekä 3) 
henkilöauton ajautuminen ojaan, jossa auton kaatuminen (taulukko 
20). 

 

Taulukko 20. Ajoneuvon törmäys ja sen seuraukset suistumisonnettomuuksissa, 
joissa ei tietoista riskinottoa. 

Suunta Ajoneuvo-
laji 1. törmäys Seuraus Kuolleet 

Oikealle 

Henkilö-
auto 

Kaiteen-
pää 

Pyöri ympäri, suistui alikul-
kuun, syttyi palamaan 2 

Nousi kaiteen päälle, törmäys 
opastimen ristikkotukeen 1 

Ojaluiska Kääntyi ja törmäsi sisäluis-
kaan, auto kaatui katolleen 1 

Kuorma-
auto Kaide Kaatoi kaiteen alleen ja törmäsi 

siltapilariin 1 

Mp Tien pinta Kaatui ajoradalla, luisui päin 
poikittaista ojarumpua 1 

Vasemmal-
le 

Henkilö-
auto 

Kaiteen-
pää 

Nousi kaiteen päälle, iskeytyi 
siltapilariin 1 

Maanpinta Sivuluisu keskialueella, pyöri 
katon kautta ympäri ajoradalle 1 

Kaide 
Nousi kaiteen päälle, kaide 
katkesi, törmäsi sillan ukkopila-
riin 

1 

Kevyt mp Kaide Törmäsi tiekaiteeseen 1 

Ka ja 
vars.pv Kaide Kaatui vasemmalle kyljelleen 1 

Kaikki yhteensä 11 
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3.2.6 Kuolemaan johtaneet vammat ja niiden synty-
mekanismit 

Yksittäisonnettomuuksia oli kymmenen, joista viiden on katsottu 
aiheutuneen kuljettajan nukahtamisesta. Kuusi kuolleista henkilöis-
tä oli onnettomuusautossa, jonka kuljettajan nukahtaminen aiheutti 
onnettomuuden. Ainoastaan kaksi kuolleista oli auton kuljettajia. 
Muista menehtyneistä kolme istui etumatkustajan paikalla ja yksi 
oikealla takana.  

Kuljettajan nukahtamisen seurauksena menehtyneistä henkilöis-
tä neljä kuoli välittömästi tapahtumapaikalla. Yksi kuoli sairaalassa 
tapahtumapäivänä ja yksi myöhemmin tapaturmassa saamiensa 
vammojen komplikaatioihin. Kaksi menehtyneistä kuoli auton pa-
laessa saamiinsa palovammoihin (joista toinen yli 30 vuorokauden 
kuluttua), eikä heillä ollut muita kuolemaa aiheuttavia vammoja. 
Yksi kuorma-auton kuljettaja jäi puristuksiin kuorma-auton vauri-
oituneeseen ohjaamoon ja tukehtui. Kahden etumatkustajan vam-
mat syntyivät auton osittain pyöriessä ympäri. Toinen heistä löi 
päänsä tiehen ja kuoli kallovammoihin. Toinen sai pyörimisen yh-
teydessä useita vähäisiä vammoja ja rintakehävammoja, joihin hän 
menehtyi myöhemmin sairaalassa. Yksi kuorma-auton etumatkus-
taja menehtyi vammoihin, jotka syntyivät iskeytymisestä sisään 
työntyviin korin rakenteisiin.  

Muissa yksittäisonnettomuuksissa, joiden syynä oli muu kuin 
kuljettajan nukahtaminen, kuoli viisi henkilöä. Kolme henkilöä oli 
ajoneuvon kuljettajia ja kaksi oli matkustajia. Kuljettajista kaksi oli 
moottoripyöräilijöitä ja kolmas oli liikkeellä henkilöautolla. Henki-
löauto törmäsi sivuluisussa siltapilariin ja välittömästi kuoleman 
aiheuttaneet rintakehävammat syntyivät iskeytymisestä auton ra-
kenteisiin sivutörmäyksessä. Moottoripyöräilijät menettivät pyö-
ränsä hallinnan, toinen saumapaikkauksen ja toinen tuntemattoman 
syyn seurauksena. Molemmilla oli kypärä, mutta se ei suojannut 
toista kuoleman aiheuttavilta kallovammoilta ja toista monivam-
moilta. Kaksi muuta menehtynyttä henkilöä olivat auton matkusta-
jia. Toinen, etumatkustaja, kuoli kallovammaan auton törmättyä 
siltapilariin. Toinen henkilö oli oikealla oleva takamatkustaja au-
tossa, joka joutui sivuluisuun ja iskeytyi siltapilariin oikea kylki 
edellä. Kuoleman aiheuttaneet rintakehä- ja vatsavammat aiheutui-
vat iskeytymisestä auton sisärakenteisiin ja voimakkaan hidastu-
vuuden seurauksena. 
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3.3 Kohtaamisonnettomuudet 
3.3.1 Tie- ja liikenneympäristö 

Moottoriteiden kohtaamisonnettomuuksissa on ilman tietoista ris-
kinottoa kuollut kuuden vuoden aikana neljässä onnettomuudessa 
kuusi ihmistä. Onnettomuuksista kaksi on tapahtunut Uudellamaal-
la  (vt  3  ja  vt  25),  yksi  Hämeessä  (vt  3)  ja  yksi  Savo-Karjalassa  
(vt 5). 

Vain yhdessä onnettomuudessa suistuttiin keskialueen yli vas-
taantulijoiden kaistalle. Nuori mieskuljettaja vältti peräänajon väis-
töliikkeellä, mutta menetti autonsa hallinnan ja ajautui sivuluisussa 
keskialueen yli vastaantulevien ajoradalle. 

Kolmessa muussa onnettomuudessa iäkäs kuljettaja ajoi mootto-
ritietä väärään suuntaan. Kahdessa onnettomuudessa moottoritielle 
oli ajettu erkanemisrampin kautta, jonka seurauksena oli nokkako-
lari vastaantulijan kanssa. Toisessa näistä kuoli väärään suuntaan 
ajaneen henkilöauton kuljettajan lisäksi matkustaja ja toisessa mo-
lempien henkilöautojen kuljettajat. Kolmannessa onnettomuudessa 
henkilö ei ymmärtänyt olevansa moottoritiellä ja teki U-kään-
nöksen, jonka seurauksena hän lähti ajamaan ohituskaistaa väärään 
suuntaan ja menehtyi törmäyksessä vastaantulijaan.  

Kaikissa kohtaamisen seurauksena tapahtuneissa liikenne-
kuolemissa nopeusrajoitus oli tiekohtainen; kolmessa se oli 120 
km/h, kahdessa 100 km/h ja yhdessä 80 km/h. Kahdessa onnetto-
muudessa, joissa molemmissa kuoli kaksi ihmistä, oli normaali 
liikennemäärä, yhdessä onnettomuudessa oli ruuhka-ajan liikenne 
ja yhdessä tapauksessa liikennemäärä onnettomuushetkellä ei ole 
tiedossa. 

 

3.3.2 Olosuhteet 

Kaikki onnettomuudet tapahtuivat kirkkaalla säällä päivänvalossa. 
Kaikissa väärään suuntaan ajoissa oli kuiva kesäkeli, vastakkaiselle 
ajoradalle suistumisessa tienpinta oli luminen (ajourat paljaat). 

 

3.3.3 Kuljettajien ominaisuudet ja käyttäytyminen 

Kuljettajista yksi oli 25-vuotias mies ja kolme selvästi iäkkäämpiä 
(taulukko 21). Vastakkaiselle ajoradalle suistunut oli nuori mies-
kuljettaja. 
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Taulukko 21. Kuljettajan (pääaiheuttaja) ikä ja sukupuoli moottoriteiden kuole-
maan johtaneissa kohtaamisonnettomuuksissa, joissa ei tietoista 
riskinottoa. 

Kuljettajan ikä Mies Nainen Kaikki yhteensä 
25 1  1 
66  1 1 
77 1  1 
90 1  1 

Kaikki yhteensä 3 1 4 

 

3.3.4 Ajoneuvojen ominaisuudet 

Kuolleet olivat viidessä eri autossa, jotka olivat iältään 1–12-
vuotiaita henkilöautoja (ks. taulukko 22).  

Ajoneuvojen renkaat olivat hyvässä kunnossa yhtä tapausta lu-
kuun ottamatta, jossa henkilöauton kuljettaja menetti auton hallin-
nan ohituksen jälkeen. Ajonvakautusjärjestelmää (ESC) ei ollut 
yhdessäkään ajoneuvossa. 

Tuulilasin puhtaudesta oli tieto vain yhden erkanemisramppia 
moottoritielle ajaneen osalta (puhdas). Neljän osalta tietoa ei ollut 
kirjattu. 

 

3.3.5 Törmäystapahtuma 

Törmäys kohdistui keskialueen ylittäneen auton tapauksessa oike-
aan kylkeen, muut tapaukset olivat nokkakolareita. Nopeudet olivat 
hyvin vaihtelevia, samoin törmäysnopeuksista ja ajoneuvojen ko-
konaismassoista lasketut nopeuden muutoksen (delta-v) arvot (tau-
lukko 22) 

 

Taulukko 22. Törmäyksen rajuuteen ja kestokykyyn vaikuttavat tekijät kuole-
maan johtaneissa henkilöautojen kohtaamisonnettomuuksissa, 
joissa ei tietoista riskinottoa. Ha=henkilöauto, Ka=kuorma-auto. 

Ajoneuvon ikä 
(vuotta) 

Kuolleen ikä 
(vuotta) 

Törmäysnopeus 
(km/h) Vastapuoli Delta-v 

(km/h) 
1 61 130 Ha 90 
5 25 801 Ha 1101 

5 77 ja 79 60 Ha 60 
6 66 60 Ka 110 
12 90 90 Ha 130 

1 Uhrin (kuljettaja) auto oli sivuluisussa, jolloin vastaantulija törmäsi auton oike-
aan kylkeen 
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3.3.6 Kuolemaan johtaneet vammat ja niiden 
syntymekanismit 

Kohtaamisonnettomuuksia oli neljä kappaletta ja niissä menehtyi 
kuusi henkilöä. Yksi kuolleista oli nuori mies, jonka auto jarrutuk-
sen jälkeen ajautui viherkaistan yli vastaantulevan liikenteen kais-
talle ja törmäsi vastaan tulleeseen autoon. Oman auton kasaan pai-
numinen aiheutti laajat rintakehävammat ja kuoleman käytössä 
olleista turvalaitteista huolimatta.  

Kolme muuta kohtaamisonnettomuutta aiheutuivat, kun kuljetta-
ja ajoi henkilöautolla moottoritietä väärään suuntaan. Kahdessa 
tapauksessa oli ajettu vahingossa vastakkaisen ajosuunnan rampista 
moottoritielle ja lähdetty ajamaan moottoritietä väärään suuntaan. 
Kolmannessa tapauksessa kuljettaja kääntyi kiertoliittymästä moot-
toritielle, joka osoittautui vääräksi reitinvalinnaksi, eikä ilmeisesti 
ymmärtänyt ajaneensa moottoritielle, vaan teki U-käännöksen ja 
lähti ajamaan ohituskaistalla takaisin päin. Onnettomuuksissa me-
nehtyivät väärään suuntaan ajaneet kuljettajat, yksi auton matkusta-
ja ja yksi vastaan tulleen henkilöauton kuljettaja.  

Väärään suuntaan ajaneista kuljettajista ei ollut tiedossa sellaisia 
sairauksia, jotka olisivat vaikuttaneet heidän havaintokykyynsä ja 
omaiset olivat tutkijalautakunta-aineiston mukaan luonnehtineet 
heitä hyväkuntoisiksi. Kaikki neljä menehtynyttä kuljettajaa olivat 
yli 60-vuotiaita. Yksi oli tottumaton autoilija ja jännittänyt ajoon 
lähtöä. Liittymästä hän oli lähtenyt ajamaan väärää reittiä ja havait-
tuaan tämän hän oli tehnyt kaarteessa U-käännöksen, jolloin kuor-
ma-auto törmäsi hänen autonsa keulaan. Kaksi muuta väärään 
suuntaan lähtenyttä kuljettajaa olivat yli 70-vuotiaita miehiä. Toi-
sella heistä oli astma ja sepelvaltimotauti, toisella ei ollut tiedossa 
olevia sairauksia. Heillä ei ollut tiedossa sellaisia suorituskykyyn 
vaikuttavia sairauksia, jotka selittäisivät virheellisen toiminnan. 
Obduktiossa molemmilla todettiin keuhkosairauksia ja yleinen val-
timoidenkovettumatauti, johon liittyi muutoksia myös aivovalti-
moissa. 

Toisessa näistä kaksi uhria vaatineista onnettomuuksista meneh-
tyivät sekä väärään suuntaan lähtenyt kuljettaja että vastaan tulleen 
auton kuljettaja. Nokkakolarissa molemmat kuljettajat menehtyivät 
turvavyöstä ja turvatyynystä huolimatta törmäyksen ja suuren hi-
dastuvuuden aiheuttamiin rintakehävammoihin. Lisäksi heillä oli 
pään ja raajojen vammoja siten, että heitä voidaan pitää monivam-
mapotilaina. Kuljettajat menehtyivät tapahtumapaikalla ennen hoi-
totoimenpiteitä.  

Toisessa onnettomuudessa menehtyivät väärään suuntaan lähte-
neen auton kuljettaja ja takana istunut matkustaja. Kuljettajalla oli 
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käytössään turvavyö ja turvatyyny, joiden toiminta esti vakavien, 
välittömästi kuolemaan johtavien vammojen synnyn. Kuljettaja 
kuoli kuitenkin rintakehävammojen komplikaatioihin. Keuhko- ja 
verisuonisairaudet vaikeuttivat osaltaan tapaturmasta toipumista. 
Takana istuneella matkustajalla oli käytössään turvavyö. Hän me-
nehtyi hoitotoimenpiteistä huolimatta kaulan retkahdusvammaan ja 
rintakehän vammoihin. Törmäyksen aikainen nopeuden muutos oli 
noin 60 km/h, jolloin kuolemanriski on merkittävä etenkin iäkkäillä 
ihmisillä. 

3.5 Muut onnettomuudet 
3.5.1 Yleistä 

Muissa onnettomuuksissa kuoli yhdeksän ihmistä. Näistä kaksi oli 
ohitusonnettomuuksia, kolme peräänajoja, kaksi hirvionnettomuuk-
sia ja kaksi onnettomuusluokkaan ”muut” kuuluvia (taulukko 23). 
Kuolemat painottuvat Uudellemaalle eli sinne, missä on eniten lii-
kennettä (kuva 27).  

Taulukko 23. Kuolleiden lukumäärä onnettomuusluokittain ja ajoneuvotyypeit-
täin muissa moottoriteillä tapahtuneissa onnettomuuksissa, joihin 
ei liity riskikäyttäytymistä. 

Onnettomuusluokka Henkilöauto Moottoripyörä Kevyt-
moottoripyörä 

Kuolleet 
yht. 

Ohitusonnettomuus 1 1  2 
Peräänajo-
onnettomuus 2 1  3 

Hirvionnettomuus 1 1  2 

Muu onnettomuus 1  1 2 

Yhteensä 5 3 1 9 
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Kuva 27. Kuolleiden lukumäärä teittäin ja tiepiireittäin moottoriteillä ta-

pahtuneissa ohitus-, peräänajo-, hirvi- ja muissa onnettomuuksis-
sa, joihin ei liity riskikäyttäytymistä. 
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3.5.2 Ohitusonnettomuudet 

Toisessa kahdesta onnettomuudesta moottoripyöräilijä väisti eteen 
siirtynyttä henkilöautoa, kaatui ja törmäsi tiekaiteeseen. Olosuhtee-
na oli pilvipouta, pimeä ja valaisematon kesäkeli. 

Toisessa tapauksessa kuljettaja menetti ohitustilanteessa henki-
löauton hallinnan ja suistui vastaantulevien ajoradalle ja törmäsi 
toisen henkilöauton kanssa. Olosuhteina oli kirkas talvipäivä ja 
lumipolanteinen tienpinta. 

 

3.5.3 Peräänajo-onnettomuudet 

Peräänajoista kaksi tapahtui 17.3.2005 ketjukolareissa, joissa oli 
osallisena yli 300 ajoneuvoa. Näkyvyys oli silloin poikkeuksellisen 
huono (hämärä, lumipyry, ei tievalaistusta), mitä autoilijat eivät 
kuitenkaan huomioineet riittävästi. Molemmissa onnettomuuksissa 
kuolleet olivat henkilöautoissa. 

Kolmas peräänajo oli henkilöauton törmäys kirkkaassa päivän-
valossa edessä ohituksen jälkeen nopeutta hiljentäneeseen mootto-
ripyöräilijään, jolloin moottoripyöräilijä sai surmansa. 

 

3.5.4 Hirvionnettomuudet 

Henkilöauton matkustaja ja moottoripyöräilijä kuolivat hirveen 
törmäyksissä kohdissa, joissa ei ollut hirviaitaa. Kummatkin tapa-
ukset sattuivat heinäkuussa pimeässä (keskiyö) poutasäällä. 

 

3.5.5 Muut onnettomuudet 

Molemmat luokkaan ”muu” kuuluvat onnettomuudet olivat törmä-
yksiä pysäköityyn ajoneuvoon, joista toinen oli linja-auto, joka oli 
joutunut pysähtymään erkanemisrampin reunaan moottorivian takia 
ja toinen tiemerkintäkone, joka oli pysähtyneenä ajoradan oikeaan 
reunaan linjaosuudella. Linja-autosta oli leveyssuunnassa n. ¼ ajo-
kaistalla ja ¾ pientareella. Vastaavasti tienmerkintäkoneesta oli 
leveyssuunnassa noin metri ajokaistalla. Kumpikin onnettomuus 
tapahtui valoisaan aikaan poutasäällä. 

 

3.5.6 Kuolemaan johtaneet vammat ja niiden syntyme-
kanismit 

Muut onnettomuudet koostuvat kolmesta peräänajo-onnetto-
muudesta, kahdesta hirvikolarista, kahdesta tiensivuun pysähtynee-
seen autoon törmäämisestä ja kahdesta ohitustilanneonnettomuu-
desta.  
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Kaksi peräänajo-onnettomuuksista liittyi usean auton kolarisu-
maan, jossa uhrien autot olivat jo pysähtyneet suman keskelle. Uu-
sien törmäysten seurauksena molemmat kuolivat kaularangan ret-
kahdusvammaan ja siihen liittyvään selkäydinvaurioon. Kolman-
nessa tapauksessa moottoripyörä jarrutti juuri ohittamansa henkilö-
auton edessä, jolloin henkilöauto törmäsi siihen. Moottoripyörä 
kaatui ja kuljettaja jäi auton alle kuollen rintakehävammoihin. 

Henkilöauton kuljettaja ja moottoripyöräilijä menehtyivät tör-
mäyksissä osittain tielle pysäköityihin ajoneuvoihin. Moottoripyö-
räilijä kuoli kypärästä huolimatta kallovammoihin ja autoilija tur-
vavyöstä huolimatta rintakehän ja pään vammoihin. Törmäyksessä 
auton eturakenteet työntyivät osittain ohjaamoon.  

Hirvikolareissa kuoli yksi henkilöauton etumatkustaja kallo-
vammoihin, jotka syntyivät katon painuessa sisään. Toinen uhri oli 
moottoripyöräilijä, joka kuoli rintakehävammoihin. 

Ohitustilanteissa kuoli yksi moottoripyöräilijä ja yksi henkilöau-
ton kuljettaja. Moottoripyöräilijä väisti toista autoa ohittanutta hen-
kilöautoa ja kaatui lyöden päänsä kaiteen pylvääseen. Toinen uhri 
menetti autonsa hallinnan ohitustilanteen jälkeen ja ajautui vastaan-
tulevan liikenteen kaistalle. Hänen autonsa törmäsi vastaan tullee-
seen autoon ja hän kuoli myöhemmin hoidosta huolimatta törmäyk-
sessä saamiinsa kallovammoihin. 

Kenelläkään kuljettajista ei ollut ajokykyyn vaikuttavia sairauk-
sia tai muita onnettomuuden syntyä selittäviä ominaisuuksia. Ohi-
tustilanteessa kuollutta autoilijaa lukuun ottamatta kaikki kuolivat 
saamiinsa vammoihin välittömästi tai tapahtumapaikalla ennen 
hoitoa. 
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4 Liikennejärjestelmän 
riskit ja niiden       
vähentäminen 

4.1 Suistumisonnettomuudet 

4.1.1 Tieympäristön puutteet ja tarvittavat toimenpiteet 

Moottoritie on tällä hetkellä turvallisin tietyyppi ajosuoritteeseen 
suhteutettuna. Tiepituuteen suhteutettuna kuolleita on kuitenkin 
paljon suurista liikennemääristä johtuen. Syväanalyysin liikenne-
kuolemien osalta on havaittavissa selkeitä tieympäristöön liittyviä 
puutteita ja riskejä, jotka osaltaan selittävät sitä, miksi moottoriteil-
lä kuollaan. 

Kaiteiden puutteiden sekä kaiteen ja ajoneuvon välisen huonon 
yhteentoimivuuden takia kuoli ilman tietoista riskinottoa tarkaste-
luaikana kahdeksan ihmistä. Näistä viisi matkusti henkilöautossa, 
kaksi kuorma-autossa ja yksi moottoripyörällä. 

Tiekaiteiden osalta tulisi tiedostaa, että mikä tahansa olemassa 
oleva kaide ei ole turvallinen, vaan se voi pahimmassa tapauksessa 
muodostaa itse vaarallisen törmäyskohteen. Tulosten myötä nousi-
vat esille parannusehdotukset, jotka tulevien onnettomuuksien osal-
ta voivat pelastaa sääntöjä noudattavien tienkäyttäjien lisäksi myös 
monen ns. riskikuljettajan hengen: 
1) Viistetyt kaiteenpäät tulee korvata kokoon painuvilla kaiteen-

päillä. Toinen vaihtoehto on kääntää kaide luiskaan. Tätä vaih-
toehtoa ei ole testattu törmäyskokein. Siltapilareiden ollessa ajo-
radan ja erkanemisrampin välissä tulee kaiteiden päättämisrat-
kaisuna käyttää törmäysvaimenninta. 

2) Vanhat testaamattomat, suurelta osin ennen vuotta 1995 asenne-
tut tiekaiteet (kuva 29) on kunnostettava kattavasti (korkeus, 
ankkuroinnit, jatkokset, pylväsruuvit, pylväiden heikennys) tai 
korvattava uusilla EN-1317 vaatimukset täyttävillä kaiteilla.  

3) Nykyisenlainen N2-luokan tiekaide ei estä raskasta ajoneuvoa 
(kuorma-auto, linja-auto, ajoneuvoyhdistelmä) menemästä kai-
teen läpi tai yli. Kaide voi myös kaataa ajoneuvon. Tästä syystä 
vilkkailla pääväylillä, jolla on paljon raskasta liikennettä, tulisi 
harkita järeämpien (vähintään H1-luokka) kaiteiden käyttöä 
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Kuva 28. Katkennut kaide moottoritiellä. Henkilöauton suistumiskohtaa 

ennen ajorata oli sillan kannen kohdalla täysin jäässä. Törmäys-
kohdassa oli vanha huonosti toimiva kaide, joka katkesi jatkokses-
ta. Kuva: Marko Kelkka 

 
4) Moottoripyöräjohteen käyttöä tulee harkita vilkkaimmilla reiteil-

lä. Sen käyttö kaiteen alaosassa estäisi iskeytymisen kaiteen 
pylväisiin ja siten parantaisi moottoripyöräilijöiden turvallisuut-
ta 

5) Kaiteen pylväiden päät ovat vaarallisia sekä moottoripyöräili-
jöille että myös autoille, jos ne nousevat kaiteen päälle (yhdessä 
tapauksessa pylväiden päät repivät henkilöautosta bensatankin 
rikki, jonka seurauksena auto syttyi palamaan suistuessaan lo-
puksi alikulkuun). Kaikki liikenteen tulosuuntaan olevat viistetyt 
kaiteenpäät tulisi joko korvata kokoon painuvilla kaiteenpäillä 
tai kaiteen alkupää tulisi kääntää sivuluiskaan, jolloin kaiteen 
päälle nouseminen estyisi. 

Moottoriteiden kaiteet tulisi tarvittavin osin kunnostaa tai uusia 
siten, että kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski olisi merkit-
tävästi nykyistä pienempi. Tarvittavat toimenpiteet voidaan määrit-
tää esimerkiksi asiantuntevan turvallisuustarkastuksen avulla tai 
korvaamalla kaikki vanhat tiekaiteet uusilla, vähintään N2-luokan 
kaiteilla. Turvallisuustarkastus käsittää kaiteiden toimivuuden osal-
ta niiden asennustavan tarkastamisen (esim. pylväs- ja jatkosruuvit, 
välykset) sekä jo tehtyjen yksittäisten korjaus- ja kunnostustoimen-
piteiden yksityiskohtaisen inventoinnin, jotka yhdessä toimivat 
lähtökohtana kaiteiden turvallisuutta parantavien kunnostustoimen-
piteiden suunnittelulle. 
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Raskaan liikenteen onnettomuusriskin takia moottoriteillä on pe-
rusteltua harkita myös törmäysturvallisuusluokaltaan järeämpien 
tiekaiteiden käyttöä. 

Lisäksi kaikkien moottoriteiden osalta tulisi varmistaa, että ajo-
ratojen reunoihin on tehty riittävän tehokkaat täristävät tiemerkin-
nät ainakin asuttujen alueiden ulkopuolella tai meluntorjunnan ol-
lessa riittävä. 

 

4.1.2 Ajoneuvotekniikan puutteet ja mahdollisuudet 

Suistumisonnettomuuksissa voidaan tunnistaa kaksi keinoa, joilla 
voidaan mahdollisesti vaikuttaa onnettomuuden syntyyn tai sen 
seurauksiin, eli 1) ajonvakautusjärjestelmän yleistyminen ja 2) kul-
jettaja vireystilan valvonta – käytännössä lähivuosina kuljettajien 
tietoisuuden lisäämien väsyneenä ajamisen riskeistä ja/tai kesäkau-
della ilmastoinnin oikea käyttö. 

Suistumisonnettomuuksissa oli osallisina kuusi henkilöautoa, 
kaksi moottoripyörää ja kaksi kuorma-autoa (toisessa varsinainen 
perävaunu). Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) olisi estänyt kaksi 
henkilöauton onnettomuutta tai ainakin merkittävästi lieventänyt 
niiden seuraamuksia. ESC olisi lisäksi saattanut estää kokonaan tai 
ainakin lieventää seuraamuksia yhdessä henkilöauton onnettomuu-
dessa. Kolme kuolemantapausta yhdestätoista olisi siis jäänyt pois 
syväanalyysin aineistosta, jos kyseisissä autoissa olisi ollut ajonva-
kautusjärjestelmät. 

Kuolemista 8/11 aiheutui kuljettajan nukahtamisesta tai muusta 
syystä ohjaamattomuuden seurauksena. Näissä onnettomuuksissa 
vammaenergiat ovat olleet niin suuria tai tilanteet yllättäviä (auton 
palaminen), että käytössä olevilla suojalaitteilla vammautumisen 
estäminen olisi ollut epätodennäköistä. Mikäli autossa tai tiessä 
olisi ollut kuljettajan vireystilaa tarkkailevaa ja poikkeavasta ajolin-
jasta varoittavaa laitteistoa, olisi onnettomuudet mahdollisesti voitu 
välttää. Ajoneuvotekniikan kannalta vireystilan valvonta eli kuljet-
tajan tarkkailu ja sitten nukahtamisen oireita varoittaminen on tu-
lossa lisävarusteeksi hiljalleen. Kuitenkin tämän tyyppisen teknisen 
ratkaisun, joka toimii erilaisilla ihmisillä luotettavasti, toteuttami-
nen on haastavaa. Kaikissa nukahtamisissa taukojen pitäminen ja 
väsyneenä ajamisen välttäminen olisivat kuitenkin luontevimmat 
keinot välttää tämän tyyppiset onnettomuudet.  

Viidessä tapauksessa uhri iskeytyi tai puristui kokoon painuviin 
matkustamon sisäosiin. Uudemmasta autosta ei olisi edellä mainit-
tujen teknisten ominaisuuksien lisäksi ollut yhdessäkään näistä 
tapauksista sellaista etua (esim. parempi turvakori), jolla olisi mer-
kittävästi voitu vaikuttaa vammojen vakavuuteen. 
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Kahdessa tapauksessa uhri menehtyi auton kaatuessa ja pyöries-
sä saatuihin vammoihin. On mahdollista, että samassa tapauksessa 
sivuverhon tyyppisestä turvatyynystä olisi voinut olla hyötyä.  

 

4.2 Kohtaamisonnettomuudet 
4.2.1 Tieympäristön puutteet ja tarvittavat toimenpiteet 

Kohtaamisonnettomuuksissa on erotettavissa kaksi perustyyppiä: 
keskialueen yli suistumiset ja tahattomat ajorataa väärään suuntaan 
ajot. Tällaisia onnettomuuksia oli yhteensä koko aineistossa kuusi 
ja syväanalyysin aineistossa neljä. Liikennejärjestelmän käyttöra-
joissa tapahtuneista neljästä tapauksesta kolme oli vahingossa vää-
rän suuntaan ajamisia ja yksi ajohallinnan menetyksen seurauksena 
suistuminen keskialueen yli vastaantulevien ajoradalle (keskialueen 
leveys 16–17 metriä). 

Väärään suuntaan ajoista kaksi tapahtumakulkua sai alkunsa 
ajamisesta erkanemisrampin kautta moottoritielle. Kolmannessa 
tapauksessa kuljettaja teki U-käännöksen, koska ei ymmärtänyt 
ajavansa moottoritiellä. Toisessa erkanemisrampille ajossa opasteet 
voidaan tulkita jossakin määrin harhaan johtaviksi. Toisessa tapa-
uksessa ei valokuvia liittymästä ollut tutkimuskansiossa. 

Yksi kuljettaja oli tottumaton auton ajaja ja oli jännittänyt aja-
maan lähtöä. Hänellä ei kuitenkaan ollut tiedossa suoritus- tai ha-
vaintokykyyn vaikuttavia sairauksia. Kaksi muuta kuljettajaa olivat 
iäkkäitä miehiä. Heillä ei ollut tiedossa havaintokykyyn vaikuttavia 
sairauksia. Molemmilla todettiin ruumiinavauksessa valtimonko-
vettumatauti, mutta muutoin heillä ei korkean iän lisäksi ollut tie-
dossa onnettomuudelle altistavia riskitekijöitä. Tämän tyyppisiä 
onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä tekemällä moottoriteiden 
liittymät järjestelyiltään sellaisiksi, ettei väärään suuntaan lähtemi-
nen ole mahdollista. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää moottori-
tielle liittymisrampin valinnan yksiselitteisyyteen ja helppouteen. 
Tähän voidaan vaikuttaa viitoituksella, ajosuuntaa osoittavilla mer-
keillä sekä liittymien muotoilulla. Lisäksi moottoritielle ajavalle 
tulee tehdä hyvin selväksi se, että hän on ajamassa moottoritietä, 
jossa U-käännökset eivät ole sallittuja. 

 

4.2.2 Ajoneuvotekniikan puutteet ja mahdollisuudet 

Kohtaamisonnettomuuksissa vammaenergiat ovat olleet huomatta-
van suuria, eikä turvalaitteiden suojaava vaikutus ole ollut enää 
riittävä. Nopeudenmuutokset törmäyksissä ovat olleet yhtä tapausta 
lukuun ottamatta lähellä 100 km/h, jolloin kuolemanriski keula 
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edelläkin törmätessä ylittää 50 prosenttia (Kelkka et al. 2006). Yh-
dessä tapauksessa nopeudenmuutos keulatörmäyksessä oli kahden 
samassa henkilöautossa kuolleen osalta noin 60 km/h. Kummalla-
kin oli turvavyö käytössä ja lisäksi etupenkillä istuneen turvatyyny 
laukesi. Törmäysvoimat olivat kuitenkin riittävän suuret, että iäk-
käät matkustajat menehtyivät törmäyksessä saatuihin vammoihin. 

Kolmessa tapauksessa, joissa iäkäs kuljettaja on ajanut väärään 
suuntaan moottoritiellä, voidaan spekuloida, olisiko ajoneuvonavi-
gaattori voinut estää onnettomuuden. Johtopäätösten kanssa on 
kuitenkin oltava varsin varovainen, sillä navigaattorin tämän tyyp-
pisestä turvallisuusvaikutuksesta, eli estäisikö se ajamasta väärään 
suuntaan moottoritiellä tai U-käännöksen tekemisen, ei löytynyt 
tutkimustietoa. Vieraassa ympäristössä ajaminen ja esimerkiksi 
samaan aikaan kartan lukeminen on haastavaa kokeneelle ja hyvä-
kuntoisellekin kuljettajalle. Kartan lukemiseen verrattuna navigoin-
ti on turvallisempaa, kun sitä käytetään oikein, ja kun se toimii oi-
kein. 

Iäkkäillä ihmisillä tai yleensä kuljettajilla, joilla on vaikeuksia 
suorittaa useita yhtäaikaisia tehtäviä, voisi navigaattorista olla eri-
tyistä hyötyä heidän ajaessaan vieraassa ympäristössä. Arvoitus 
kuitenkin olisi, minkälaisia vaikutuksia mutkikkaan laitteen käyt-
tämisellä ja seuraamisella ajon aikana olisi erityisesti iäkkäiden 
kuljettajien toimintaan (Freud 2008). 

Tämän tyyppistä trendiä, jossa iäkkäät ovat yliedustettuina kuo-
lemaan johtavissa liikenneonnettomuuksissa, tukevat myös kirjalli-
set lähteet. Taustalta voidaan tunnistaa kolme mekanismia: 1) on-
nettomuuden seurauksiin liittyvä eli vanhempien ihmisten hau-
raampi rakenne kolariväkivaltaa vastaan, 2) onnettomuuden toden-
näköisyyteen liittyvä, eli vaikeudet käsitellä tiettyjä liikennetilan-
teita, kuten vasemmalle kääntymisiä ja 3) lisäksi on vielä omana 
ryhmänään ennen onnettomuutta alkavat sairauskohtaukset tai jopa 
kuolemat (Skyving 2008). 

 

4.3 Muut onnettomuudet 
Ohitusonnettomuuksia oli tässä aineistossa kaksi. Toisessa tapauk-
sessa (henkilöauton hallinnan menetys) ESC olisi estänyt kuolon-
kolarin, toisessa tapauksessa (moottoripyörän suistuminen väistö-
liikkeen seurauksena) henkilöauton peilien kuolleen kulman varoi-
tusjärjestelmä olisi mahdollisesti estänyt onnettomuuden synnyn. 

Kolmesta peräänajo-onnettomuudesta kaksi tapahtui maalis-
kuussa 2005 Helsinkiin johtavien moottoriteiden kolarisumissa. 
Vastaavat onnettomuudet voidaan toivottavasti tulevaisuudessa 
välttää muuttuvien opasteiden ja nopeusrajoitusten järjestelmillä 
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sekä entistä tehokkaammalla kelin ja häiriötilanteiden tiedottami-
sella. Keskeistä on vaikuttaa kuljettajien ajonopeuksiin huonoissa 
ajo-olosuhteissa. 

Hirvionnettomuuksista voidaan todeta, että hirvien pääsy moot-
toritielle tulisi estää kauttaaltaan. 

Muiden onnettomuuksien osalta (kaksi kuollutta) keskeisenä 
riskinä oli pysähtyminen tai pysäköinti osittain ajoradalle. Pienta-
reiden (oikea puoli) tulisi kaikilta osin, myös rampeissa, olla niin 
leveitä, että ajoneuvon voi pysäköidä ilman ko. riskiä. 
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5 Yhteenveto 
5.1 Yleiskuva moottoriteiden 

liikennekuolemista 
Vuosina 2002–2006 moottoriteillä kuoli 65 ihmistä, joista seitse-
män oli jalankulkijoita ja muut moottoriajoneuvolla kulkeneita. 
Yhtään suuronnettomuutta ei ollut tapahtunut, jos perusteena pide-
tään kuolleiden määrää. Suurin kuolleiden määrä yhdessä onnetto-
muudessa oli kaksi. Keskimäärin onnettomuuksissa kuoli 1,1 ih-
mistä. 

Moottoriajoneuvojen onnettomuudet tapahtuivat useimmiten 
kuivalla kesäkelillä (67 %). Märällä kesäkelillä tapahtui vain yh-
deksän ja talvikelillä 26 prosenttia kaikista moottoriteiden liiken-
nekuolemista. Keliä yleisempi riskitekijä on aineiston mukaan kul-
jettajan ja matkustajan toiminta. Näistä yleisin oli turvavyön käyt-
tämättömyys. Autossa menehtyneistä noin puolet ei käyttänyt tur-
vavyötä. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena ajoi 28 
prosenttia niistä kuljettajista, jotka itse tai joiden ajoneuvossa mat-
kustaneista joku kuoli. Vastaavasti vähintään 5 km/h ylinopeutta 
ajoi 35 prosenttia kuljettajista ja yli 20 km/h ylinopeutta yhdeksän 
prosenttia kuljettajista. 

Moottoriajoneuvossa matkustaneen kuolemaan johtanutta tör-
mäystä edelsi kuljettajan ajohallinnan menetys 31 prosentissa tapa-
uksista. Seurauksena tästä oli suistuminen ulos tieltä. Nukahtami-
sesta, sairauskohtauksesta tai muusta syystä tapahtuneen ohjaamat-
tomuuden vastaava osuus oli 28 prosenttia.  Ajoneuvo oli tietoisesti 
hallinnassa törmäyshetkeen saakka 24 prosentissa tapauksista.  
Nämä tapaukset olivat kohtaamisonnettomuuksia tai itsetuhotarkoi-
tuksessa tapahtuneita suistumisia. Kuljettaja ehti tehdä pelkän luk-
kojarrutuksen 13 prosentissa tapauksista, tyypillisimmin pe-
räänajoissa ja hirvionnettomuuksissa. 

Vallitseva onnettomuusluokka oli yksittäisonnettomuudet, joita 
oli 58 prosenttia kaikista moottoriteiden kuolemaan johtaneista 
onnettomuuksista. Yksittäisonnettomuuksien osuus kaikista kuo-
lonkolareista on hieman noussut, jos sitä verrataan vuosien 1999–
2003 aineistoon, jossa yksittäisonnettomuuksia oli 53 prosenttia  
(M. Kelkka 2005) Muita merkittäviä onnettomuusluokkia olivat 
jalankulkuonnettomuudet (12 %) ja kohtaamiset (10 %). Huomion-
arvoista on, että kuudesta kohtaamisonnettomuudesta neljässä on-
nettomuus aiheutui ajamisesta moottoritietä väärään suuntaan.  

Yksittäisonnettomuuksien kuolemista noin puolessa oli pahim-
mat seuraukset aiheuttaneena törmäyskohteena kaide tai muu este, 
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joka kuuluisi suojata kaiteella (siltapilari, kallioleikkaus, alikulku, 
portaali). Vastaava osuus vuosien 1999–2003 aineistossa on hie-
man yli puolet (56 %) ja vuosien 1994–1999 aineistossa puolet 
(51 %) (M. Kelkka 2006). Tien turvallisuuden parantamiseksi tar-
koitettujen tiekaiteiden osuus kuolonkolareissa seurauksia pahenta-
vana osatekijänä on siis sitkeästi pysynyt huomattavan suurena. 
Merkille pantavaa on myös, että vuosina 1999–2003 moottoriteiden 
kuolemanaste oli 0,3 onnettomuutta 100 miljoonaa ajoneuvokilo-
metriä kohden. Vuosina 2006 ja 2007 vastaava luku oli myös 0,3; 
turvallisuus ei siis näytä parantuneen. 

 

5.2 Liikennejärjestelmän riskit 
Liikennejärjestelmän riskejä tarkasteltiin siten, että onnettomuusai-
neistosta rajattiin ensin pois kuolemantapaukset, joihin liittyi tietoi-
seksi riskinotoksi katsottua liikennejärjestelmän käyttörajoista sel-
västi poikkeavaa toimintaa. Poissulkukriteereitä olivat: 
a) koko onnettomuuden ja sen uhrien osalta tapaukset, joissa aina-

kin yhdellä kuljettajista on todettu moottoriajoneuvon ylinopeus 
(yli 20 km/h), rattijuopumus, huumeiden vaikutuksen alaisena 
ajo, itsetuhotarkoitus tai ajo-oikeudettomuus, 

b) yksittäisen kuolleen osalta turvalaitteen asianmukaisen käytön 
laiminlyönti tai kuoleman aiheuttanut sairauskohtaus ja 

c) jalankulku (tai muu kevyt liikenne) moottoritiellä 
Moottoriteillä kuoli vuosina 2002–2007 ilman tietoiseksi katsottua 
riskinottoa 26 ihmistä eli 3–4 ihmistä vuosittain. Näistä 11 (42 %) 
kuoli yksittäisonnettomuuksissa, kuusi kohtaamisonnettomuuksis-
sa, kolme peräänajoissa, kaksi sekä ohitus- että hirvionnettomuuk-
sissa ja neljä muiksi luokitelluissa onnettomuuksissa. Tyypillisesti 
kuolleita oli yksi per onnettomuus, vain kolmessa onnettomuudessa 
kuoli kaksi ihmistä. 

Aineistosta oli sen pienuudesta huolimatta havaittavista ainakin 
kaksi selkeää liikennejärjestelmän puutetta. Tiekaiteiden väärän-
lainen tai puutteellinen toiminta oli ratkaisevassa roolissa kah-
deksassa eli joka kolmannessa kuolemantapauksessa. Lisäksi kaksi 
kuolemaa olisi estetty, jos keskialueella olisi ollut sen ylityksen 
estävä kaide. 

Yleisin kaiteen riski on sen maahan viistetty pää ja sen myötä 
ajoneuvon nouseminen kaiteen päälle tai sinkoutuminen kaiteen 
taakse. Näitä oli puolet tapauksista, mikä on identtinen tulos aiem-
pien tulosten kanssa (Kelkka 2006). Kolmessa tapauksessa 
kyseinen kaide ei ollut ”yhteensopiva” törmänneen ajoneuvon 
kanssa (kaksi kuorma-autoa, yksi moottoripyörä) ja yhdessä 
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tapauksessa kaiteen rakenne ei vastannut nykyiselle tiekaiteelle 
asetettuja vaatimuksia. 

Kaiteiden rakentamista ja niiden puutteiden korjaamista niukoin 
määrärahoin helpottaa, jos harvojen juuri kyseisellä osuudella ta-
pahtuneiden onnettomuuksien lisäksi osataan ennakoida erilaiset 
riskit ja niiden suuruudet sekä priorisoiden yksilöidä tarvittavat 
parannustoimenpiteet. Tällä periaatteella moottoriteiden suistumis-
turvallisuuden puutteet ja niiden myötä riskit tulisi arvioida maas-
tossa asiantuntijoiden tekemin turvallisuustarkastuksin. Näiden 
tuloksena tulisi olla selkeät ja tarvittaessa priorisoidut toimenpide-
ohjeet, jotka kohdentuvat kaiteiden lisäksi laajemminkin tieympä-
ristön pehmentämiseen, 

Väärään suuntaan ajo aiheutti kolmessa onnettomuudessa yh-
teensä viiden ihmisen kuoleman. Tämä tulos yhdessä aiemman 
selvityksen kanssa (Tiehallinto 2003) viittaa siihen, että väärään 
suuntaan ajosta johtuvat kuolonkolarit on vakiintunut onnettomuus-
tyyppi. Ongelmana on se, että ajetaan väärästä rampista moottori-
tielle ja ettei missään vaiheessa ymmärretä ajettavan moottoritiellä. 

Tämän raportin syväanalyysin kolmessa tapauksessa väärään 
suuntaan ajaneet kuljettajat olivat iäkkäitä, mutta heidän terveyden-
tilansa oli hyvä. Ainoa selittävä tekijä on ikä, mahdollisia havain-
tokykyyn liittyviä puutteita ei voitu esitiedoista havaita. Kun ottaa 
huomioon iäkkäiden kuljettajien lisääntyvän määrän sekä moottori-
teiden määrän lisääntymisen, ongelmaan tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota rampinvalinnan 
opastukseen ja helppouteen sekä siihen, että ymmärretään tien ole-
van moottoritie. Tässä yhteydessä voisi harkita ohjeistuksen tarkis-
tamista sekä kattavaa moottoritieliittymien turvallisuusauditointia.  

Kaiteisiin liittyvien puutteiden sekä väärään suuntaan ajon lisäk-
si riskinä ovat laajemminkin tieympäristön esteet, kuten siltapilarit, 
alikulut, puut, kallioleikkaukset, poikittaiset ojat, tie- ja siltakaitei-
den väliset siirtymärakenteet, jäykät valaisimien, opastintaulujen ja 
liikennemerkkien pylväät ja jalustat sekä tien reunaympäristön jyr-
kät luiskat ja niiden taitteet. 

 

5.3 Ajoneuvotekniikan mahdollisuudet 
Aineiston syväanalyysin eli onnettomuustutkintaselostuksiin tutus-
tumisen kautta vahvistui käsitys ns. vanhojen autojen tai yleisim-
minkin turvavarustukseltaan puutteellisten autojen riskialttiudesta. 
Usein nämä ovat sama asia. On kuitenkin huomattava, että myös 
uudehkoista autoista voi puuttua nykyään tärkeäksi miellettyjä tur-
vavarusteita. Moottoritieonnettomuuksien osalta nykyaikaisen ajo-
neuvotekniikan tarjoamat mahdollisuudet ovat kaksijakoiset: pas-
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siivisen turvallisuuden tarjoamat mahdollisuudet eivät ole nykyisin 
riittävät, jotta ne tarjoaisivat matkustajille riittävää suojaa moottori-
teille ominaisissa törmäyksissä. Sen sijaan aktiivisilla turvavarus-
teilla, kuten ajonvakautusjärjestelmällä, on olemassa potentiaalia. 

Tässä tutkimuksessa ajonvakautusjärjestelmä olisi voinut par-
haimmillaan estää sääntöjä noudattavien osalta joka kuudennen 
liikennekuoleman. Moottoriteiden kohdalla vielä merkittävämpi 
potentiaali olisi vireystilaa valvovilla laitteilla. Niiden avulla olisi 
voitu estää joka neljäs liikennekuolema. Näiden kahden arvioitu 
vaikutuspotentiaali olisi siis tämän tutkimuksen pienehkön aineis-
ton perusteella puolet kaikista järjestelmän käyttörajoissa tapahtu-
vista moottoriteiden kuolonkolareista. 

Ajoneuvoteknisten parannusten kohdalla on kuitenkin alleviivat-
tava niiden onnettomuuksia ehkäisevien tai onnettomuuksien seu-
rauksia lieventävien vaikutusten hitautta ja vaikutusten tarkan arvi-
oinnin haasteellisuutta. Hitaus johtuu pääsääntöisesti siitä, että uu-
den teknologian yleistyminen ja tuleminen markkinoilla olevien 
autojen (vakio-) varusteeksi kestää vuosia. Tämän kehityksen hita-
utta tukee erityisesti Suomessa autokannan hidas uusiutuminen. 
Käytännössä uuden teknologian leviäminen markkinoille kestää 
10–20 vuotta. Lukkiutumattomat jarrut (ABS) tulivat ensimmäi-
seen todelliseen sarjavalmistukseen vuonna 1985 ja vielä vuonna 
2005  Suomessa  myytiin  useita  automalleja,  jossa  sitä  ei  ollut  va-
kiovarusteena.  

Ajoneuvon hallintaan liittyvän ajonvakautuksen eli ESC-
järjestelmän kohdalla kehitys on ollut nopeampaa, mutta sekään ei 
ole kymmenessä vuodessa (1998–2008) saavuttanut vakiovarusteen 
asemaa. Järjestelmä tuli saataville vuonna 1995 ja taulukossa 24 
kuvataan sen yleisyyden nykytilannetta.  

 

Taulukko 24. ESC:n yleistyminen henkilöautoissa, (Hummel 2006, Hummel 
2007, Hummel 2008.) 

ESC  
uusissa autoissa 2005 2006 2007 ESC  

autokannassa 2005 2006 2007 

Ruotsi 85 % 91 % 96 %  - - - 

Saksa 72 % 77 % 79 % Saksa 24 % 30 % 36 % 

EU-keskiarvo 39 % 43 % 50 %  - - - 

 
Toisena esimerkkinä teknisten muutosten hitaudesta koko autokan-
taan voidaan käyttää katalysaattoria, joka tuli Suomessa pakollisek-
si vuonna 1991. Suomessa oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 2,8 
miljoonaa autoa, joista henkilöautoja oli 2,4 miljoonaa (kuva 29). 
Kaikista autoista 67 prosenttia ja henkilöautoista 72 prosenttia oli 



 
58 LINTU x/2009 · Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskit ja niiden vähentäminen moottoriteillä 

katalysaattorilla varustettuja tai muutoin tekniikaltaan vähäpäästöi-
siä vuodesta 1991 asti pakollisena olleen ominaisuuden kohdalla. 
Suomessa autojen keski-ikä on noin kymmenen vuotta 
(Tilastokeskus 2006). Vuoden 2008 alussa tuli myös verotukselli-
nen porkkana vähäpäästöisyydelle, joka näkyi myynnissä vuoden 
2007 puolella eli 2006 on viimeinen vuosi, jolloin yksistään pakon 
kautta tapahtuvan teknisen uudistumisen vauhtia voidaan arvioida. 

 
 

 
Kuva 29. Vähäpäästöisten autojen yleistyminen Suomessa ja autokannan 

kehitys. Vähäpäästöisyyttä on edistetty kyseisellä aikajänteellä 
määräämällä teknisiä ratkaisuja pakollisiksi. 

 
Tätä taustaa vasten ESC:n määräämisen lakisääteiseksi varusteeksi 
uusiin autoihin EU:n alueella mahdollisimman lyhyellä siirtymä-
ajalla tulisi olla tärkeä ajoneuvoteknisen liikenneturvallisuustyön 
lainsäädännöllinen tavoite. 

Törmäyksessä suojaavien aktiivisten varusteiden eli lähinnä il-
matyynyjen ja turvavyönkiristimien kohdalla vaikutusten arviointi 
on vaikeaa. Käytännössä voidaan todeta että laitteet ovat toimineet, 
mutta ajoneuvoteknisesti sen päätteleminen, oliko toiminta opti-
maalista vai vain välttävää, on hankalaa. Sen voinee kuitenkin olet-
taa, että oikein käytettynä niillä on toimiessaan selkeä suojaava 
vaikutus. Passiivisen rakenteellisen turvallisuuden kohdalla tilanne 
on sama, mutta toiminnallisuuden toteaminen on tutkijalautakunta-
työssä vielä vaikeampaa.   

Yksittäisten uusien teknisten ratkaisujen vaikutusten arvioimisen 
vaikeus kuolonkolariaineistoja käytettäessä on siinä, että parantu-
neen turvallisuuden ansiosta ko. autoilla ei jouduta yhtä suurella 
todennäköisyydellä aineistoon. Uusissa autoissa yksinkertaisesti 
kuollaan harvemmin. Esimerkiksi ajonvakautusjärjestelmää (ESC) 
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on sanottu merkittävimmäksi turvavarusteeksi sitten turvavyön. 
Suomen osalta ei ole saatavissa tietoa luistoneston tai ESC:n ylei-
syydestä autokannassa. Sen turvallisuusvaikutuksen arviointiin 
vaikuttaa merkittävästi sen onnettomuuksia ehkäisevä tai ainakin 
seurauksia lieventävä toiminta. Jos se lieventää onnettomuuden 
seurauksia estäen kuolemaan johtavan onnettomuuden (esimerkiksi 
vähentämällä törmäysnopeutta ja/tai estämällä suistumisen kylki 
edellä), ei asia tule esille tutkijalautakuntien aineistossa. Tämän 
tähden olisikin tärkeää harkita lautakuntatoiminnan ulottamista 
mahdollisuuksien mukaan myös vakaviin loukkaantumisiin johta-
viin onnettomuuksiin. Erityinen paino tulisi asettaa onnettomuuk-
sille, joissa on mukana uusia, vain muutaman vuoden ikäisiä autoja. 
Nyt syväanalyysin suistumisonnettomuuksissa olleista ajoneuvoista 
puolet oli yli 12-vuotiaita eli auttamattoman vanhoja viimeisen 
kymmenen vuoden aikana tapahtuneen turvateknisen kehityksen 
(EuroNCAP ja turvakorit, ABS, ESC, turvatyynyt jne.) 
merkityksen tarkastelun kannalta. Lauseen ”uusissa autoissa 
yksinkertaisesti kuollaan harvemmin”  yksinkertainen vaatimus ja 
viisaus on autokannan uudistumisen nopeuttaminen. Tähän tulisi 
pyrkiä kaikin keinoin. Päästöjen ja pienen polttoaineekunlutuksen 
suosiminen verotuksen kautta on myös askel turvallisuuden 
suuntaan. Samankaltaisia uuden auton hankintahintaa alentavia ja 
jopa vanhojen autojen käytön kustannuksia nostavia toimia tulisi 
tarkastella myös turvallisuuden viitekehyksestä käsin.   

Markkinoilla ei tutkimusaineiston muodostumisen aikaan 
käytännössä ole vielä vireystilan valvontaan tähtääviä laitteita. 
Ainoa tällainen ratkaisu on tietekninen eli täristävä keski- tai 
reunaviiva. Aineiston perusteella on kuitenkin pääteltävissä, että 
kuljettajan vireystila laskemisesta tai viimeistään siitä johtuvalle 
ajolinjalta pois ajautumiselle tulisi olla varoitusmekanismi. 

 

5.4 Kuolemanriskin vähentäminen 
moottoriteillä 

Yhteenvetona voidaan todeta, että liikennejärjestelmän käyttöra-
joissa tapahtuvia kuolemia voidaan vähentää jatkamalla tieympäris-
tön pehmentämistä ja kehittämällä siihen entistä tarkempia ja te-
hokkaampia toimintamalleja. Suurten kaupunkien läheisyydessä 
moottoriteiden reunaympäristöt perustuvat suurelta osin vanhentu-
neisiin suunnitteluohjeisiin. Ajonopeuksien ollessa yli 100 km/h 
kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski on niin suuri, että ny-
kyisen moottoritieympäristön ei voi katsoa tältä osin edustavan 
turvallisuusvision mukaista ajattelutapaa. 
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Moottoriteiden maaseutuosuuksilla nopeusrajoitus on kesäai-
kaan yleensä 120 km/h. Kaiteita ja muita reunaympäristön laitteita 
ja rakenteita on harvemmassa kuin suurten kaupunkien läheisyy-
dessä. Näillä osuuksilla haasteena ovat lukuisat nukahtamiset ja 
niiden myötä suistumiset paitsi tien reunaympäristön esteisiin niin 
myös ojaluiskiin, joissa seurauksena on kuolonkolareissa ollut au-
ton pyöriminen katon kautta ympäri. Tämä edellyttää suunnitte-
luohjeiden kehittämistä ja tarkistamista myös luiskamuotoilujen 
suhteen.  

Kohtaamisonnettomuuksia ei tulisi tapahtua moottoriteillä. Tä-
mä edellyttää ajoneuvojen toiselle ajoradalle suistumisen estämistä 
sekä eritasoliittymien ja niiden liikenteen ohjauksen yksiselitteistä 
ymmärrettävyyttä. 

Nopeuksilla 100…120 km/h ajoneuvojen nykyaikainen turva-
tekniikka (esim. turvakori, turvayö + turvatyynyt) voivat vähentää 
vakavien vammojen riskiä mm. peräänajoissa, törmäyksissä tien 
suojalaitteisiin sekä ojaan suistumisissa. Ne eivät kuitenkaan riittä-
vällä varmuudella estä vakavien vammojen syntyä kaikissa mootto-
ritienopeuksien törmäyksissä. 

Turvattomimmassa asemassa ovat moottoripyöräilijät ja raskai-
den ajoneuvojen kuljettajat. Nykyinen tieympäristön pehmentä-
mismenettely ei estä moottoripyöräilijää iskeytymästä kaiteen pyl-
vääseen tai raskasta ajoneuvoa törmäämästä tiekaiteesta huolimatta 
esim. siltapilariin. Näiden riskien vähentämiseen tulee jatkossa 
kiinnittää huomiota. 

Hallinnan menetyksiä tai nukahtamisia sekä riskikuljettajat pois 
että mukaan lukien oli yli puolessa tapauksista. Tietoisen riskin 
ollessa mukana paino oli hallinnan menetyksissä, muutoin nukah-
tamisissa. Nämä tulokset korostavat sekä ajoneuvo- ja tieteknisten 
herätetoimintojen merkitystä, samoin kuin ajoneuvon hallinnan 
merkitystä, jossa huomattavana apuna olisi tehokkaan talvihoidon 
lisäksi ajonvakautusjärjestelmien mahdollisimman nopea yleisty-
mien suomalaisessa autokannassa. 

Tutkimusten mukaan kuljettajilla arvioidaan olevan hyvä tietä-
mys riskistä nukahtaa ajaessaan ja jopa keinoista välttää sitä. Kui-
tenkaan riskiin ei suhtauduta vakavasti tai siitä ei piitata. Syitä saat-
taa olla lyhyt ajomatka, eli arvioidaan nukahtamisriski pieneksi, tai 
vähäinen matka perille pitkän ajomatkan jälkeen. Yksi mahdollinen 
syy on sosiaalinen paine tulla perille luvattuna kellonaikana, jolloin 
ei ehditä pitää taukoa. Näiden taustalla saattaa olla, että väsymystä 
ei oteta aidosti vakavana riskitekijänä, tai kuljettajat yliarvioivat 
omat kykynsä. Syynä voi myös kuljettajien tiedonpuute tunnistaa, 
milloin väsymys on vaarallisella tasolla (Nordbakka 2007). Tässä 
tutkimuksessa oli pääpaino tapauksissa, joissa ei ollut tietoista ris-
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kinottoa. Pohdinnan arvoista on se, onko väsyneenä ajaminen tie-
toiseksi katsottua riskinottoa. Sen jälkeenkin vielä joka kolmas olisi 
kuollut moottoritieliikenteessä ilman tietoista riskinottoa. 
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