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Esipuhe 
 
Käsillä olevassa julkaisussa esitetään analysoiva yhteenveto aiemmin valmistu-
neista kolariväkivaltaa käsitelleistä LINTU-ohjelman tutkimuksista ja niiden yh-
teydessä syntyneistä aineistoista. Tutkimussarjassa tarkasteltiin erilaisissa liiken-
neympäristöissä tapahtuneita moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn 
kuolonkolareita. Tutkimussarjaan voi tutustua lähemmin ohjelman verkkosivuilla 
www.lintu.info.  

Kaikki tutkimukset, samoin kuin tämä yhteenveto perustuvat liikenneonnetto-
muuksien tutkijalautakuntien aineistoihin kuolemaan johtaneista onnettomuuksis-
ta sekä niistä tehtyihin syväanalyyseihin. Liikenneturvallisuustutkimuksen kannal-
ta keskeiset tutkimusalat ja asiantuntemus ovat olleet edustettuina niin kolariväki-
valta -tutkimussarjan tutkijaryhmissä kuin työn ohjausryhmissäkin. 

Tutkimussarjan yksityiskohtaisen syvätutkimuksen aineistoista rajattiin pois 
onnettomuudet, joihin sisältyi moottoriajoneuvon kuljettajan osalta tavanomaista 
suurempaa riskinottoa, kuten rattijuoppous, ajo-oikeudettomuus tai huomattava 
ylinopeus. Riskinoton laajuutta erilaisissa liikenneympäristöissä tarkasteltiin kui-
tenkin kursorisesti.  

Kolariväkivalta-tutkimussarja on useamman vuoden työn tulos. Kussakin tut-
kimuksessa käytettiin uusimpia onnettomuustietoja, jonka vuoksi tutkimusvuodet 
poikkeavat hieman toisistaan. Yhtenäisen yleiskuvan muodostamista helpotta-
maan tehtiin kaikki toimintaympäristöt kattava tarkastelu vuosien 2002–2006 lii-
kennekuolemien jakautumisesta. Samassa yhteydessä tarkasteltiin myös ris-
kinoton osuutta eri toimintaympäristöissä ja tavanomaisen liikenteen kuolemanta-
pausten määrää. 

Keskeiset huomiot eri liikenneympäristöjen riskeistä kerättiin aiemmista syvä-
analyysien aineistoista sekä arvioitiin niitä. Lopuksi koottiin keskeiset johtopää-
tökset liikennejärjestelmän kehittämiseksi niin, että ihmisen kestämä kolariväki-
valta ei ylittyisi järjestelmän normaalissa käytössä eri toimintaympäristöissä. 

Tämän yhteenvedon on laatinut Sito Oy:ssä DI Marko Kelkka yhteistyössä 
työn ohjauksesta Liikennevirastossa vastanneen DI Saara Toivosen kanssa.  
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1 Kolariväkivalta  
liikennejärjestelmässä 

 
Kolariväkivallalla ymmärretään niitä onnettomuuksissa syntyviä, liikennejärjes-
telmän ominaisuuksista riippuvia voimia, joiden johdosta järjestelmän käyttäjä voi 
menettää henkensä.  

LINTU-tutkimusohjelman kolariväkivaltaa käsittelevän tutkimussarjan lähtö-
kohtana oli valtioneuvoston periaatepäätöksessä 2001 hyväksytty liikenneturvalli-
suusvisio. Vision mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei ke-
nenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikennettä ja 
siihen liittyviä palveluita on pystyttävä kehittämään ihmisen tarpeiden ja edelly-
tysten mukaan niin, että inhimilliset virheet eivät johda vakaviin seurauksiin. Tut-
kimussarjaan kuuluvat LINTU-julkaisut on esitetty lähdeluettelossa.  

Tutkimussarjan tavoitteena oli tarkastella liikenneonnettomuuksien tutkijalau-
takuntien tuottaman tutkinta-aineiston perusteella sitä, miksi kuolonkolareita ta-
pahtuu, vaikka toimitaan liikennejärjestelmän käyttörajoissa, liikenteen pääsääntö-
jä noudattaen. Miten ja mitkä liikennejärjestelmän ominaisuudet altistavat ihmisen 
kolarin seurauksena törmäysvoimille ja kuolemalle? Mitkä osatekijät toistuvat ja 
yhdistävät merkittävää osaa tapauksista? Tarkastelut painotettiin siksi liikennejär-
jestelmän tavanomaisen käytön kuolonkolareihin, niiden tyyppeihin ja olosuhtei-
siin, vammautumismekanismeihin ja kuolinsyihin. Tältä pohjalta tarkasteltiin 
mahdollisuuksia vähentää kolariväkivaltaa ja liikennekuolemia eri toimenpitein. 
Toisaalta tarkasteltiin myös erilaisen riskinoton osuutta liikennekuolemissa. Tut-
kimusta tehtiin monitieteisesti ja tutkimusryhmiin kuului eri kokoonpanoilla tie-
tekniikan, autotekniikan, lääketieteen ja psykologian asiantuntijoita. 

Keskeisten kuolonkolarityyppien, nopeustasojen, liikenneympäristön ominai-
suuksien, jne. erilaisuudesta johtuen tutkimukset tehtiin luokitellen tieliikenteen 
toimintaympäristö seuraavasti:  
• yksiajorataiset päätiet (valta- ja kantatiet) taajamamerkin ulkopuolella  
• kadut ja maantiet taajamamerkin vaikutusalueella  
• moottoritiet  
• seutu- ja yhdystiet taajamamerkin ulkopuolella  
Tässä yhteenvedossa liikennejärjestelmän riskit järjestelmän tavanomaisessa käy-
tössä esitetään jäljempänä toimintaympäristöittäin pääosin aiemmin tehtyjen eril-
listen syväanalyysien yhteenvetona. Analyysien kantavana ajatuksena on ollut 
tarkastella kuolemanriskiä, jolle liikennejärjestelmä altistaa tiekäyttäjän. Tästä 
syystä on pyritty tarkastelemaan liikennejärjestelmän normaaleissa käyttörajoissa 
tapahtuneita onnettomuuksia siten, että tapaukset, joihin katsottiin sisältyneen 
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tietoista riskinottoa, on poistettu syväanalyysien aineistoista, samoin sairauskoh-
tauksista johtuneet kuolemat.  

 

Tavanomaisessa liikenteessä tapahtuneiksi onnettomuuksiksi katsot-
tiin tapaukset, joissa: 
• kuljettaja ei ollut rattijuoppo (alkoholia veressä alle 0,5 ‰), ei huumeiden tms. 

päihteiden vaikutuksen alaisena 
• kuljettajalla oli voimassa oleva ja riittävä ajo-oikeus 
• osallisella ei ollut huomattavaa ylinopeutta (tutkijalautakunnan arvion mukaan 

osallisella ylinopeutta tien rajoitukseen verrattuna taajamamerkin vaikutusalu-
eella enintään 10 km/h, moottoriteillä enintään 20 km/h ja muilla maanteillä 
alle 20 km/h) 

• ei itsetuhotarkoitusta 
• moottoriajoneuvossa kuolleella osallisella oli käytössä lain vaatima turvalaite 

(esim. turvavyö, moottoripyöräkypärä) 
• kevyen liikenteen kuolleella osallisella ei täysin poikkeuksellista käyttäyty-

mistä kuten voimakas humalatila (> 2 ‰), huumeita tai alle 7-vuotias lapsi lii-
kenteessä ilman aikuista 

• kuolinsyynä ei ollut sairauskohtaus 
Edellä mainitut kuljettajan kriteerit koskevat kahden moottoriajoneuvon välisessä 
onnettomuudessa kumpaakin osapuolta. Pyöräilijällä kypärän käyttämättömyyttä 
ja jalankulkijalla heijastimen puutetta ei laskettu tietoiseksi riskinotoksi, vaan 
myös tällaiset tapaukset on sisällytetty tavanomaisen liikenteen onnettomuuksiin. 

Tutkimussarjassa lähdettiin liikkeelle yksiajorataisista pääteistä. Tuolloin osin 
vielä haettiin mallia liikennejärjestelmään sisältyvän kolariväkivallan lähestymis-
tavalle. Tutkimuksen kohteeksi otettiin autojen keskinäiset ja yksittäisonnetto-
muudet, joihin ei sisältynyt tietyillä kriteereillä määritellen selkeää riskinottoa.  

Myöhemmissä tutkimussarjan tutkimuksissa käsiteltiin ensin tutkijalautakunti-
en kokonaisaineistoa ao. toimintaympäristössä. Sen jälkeen rajattiin tavanomaisen 
liikenteen kuolemantapausten syväanalyysiin tapaukset, joihin ei katsottu sisälty-
neen moottoriajoneuvon kuljettajan tietoista riskinottoa. Myös kevyen liikenteen 
kuolemat tutkittiin. Pääteiden tarkastelua täydennettiin myöhemmin vastaavalla 
tavalla. 

Kolariväkivalta-sarjan tutkimusten syväanalyysiin otettujen tapausten rajauspe-
riaatteissa oli joitakin eroavaisuuksia johtuen lähinnä eri toimintaympäristöjen 
ominaisuuksista. Jossakin määrin eroja aiheutui myös luettavien tutkintakansioi-
den määrän rajoittamisesta kohtuulliselle tasolle. Rajauskriteerit eri liikenneympä-
ristöissä on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä 1. 
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2 Katsaus 
liikennekuolemiin  

2.1 Liikennekuolemat Suomessa 2002–2006 
Vuosina 2002–2006 kuoli liikenteessä yhteensä 1900 ihmistä eli keskimäärin 380 
ihmistä vuodessa. Kun kaikki tutkijalautakuntien tutkimat kuolemat ristiintaulu-
koidaan onnettomuusluokan ja toimintaympäristön mukaisesti, suurimpia kuolon-
kolariluokkia ovat pääteiden kohtaamisonnettomuudet ja seutu- ja yhdysteiden 
yksittäisonnettomuudet. Muita suuria kuolemankolariluokkia ovat taajamien katu-
jen ja maanteiden jalankulkijaonnettomuudet, yksittäisonnettomuudet yksiajora-
taisilla pääteillä ja taajamissa sekä seutu- ja yhdysteiden kohtaamisonnettomuu-
det. Taajamissa tapahtuu lisäksi suhteellisen paljon polkupyöräilijöiden kuolemia. 

Taulukko 1. Kuolleiden lukumäärä kaikissa tutkijalautakuntien tutkimissa vuosina 2002–
2006 tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa. 

Toimintaympäristö 2002 2003 2004 2005 2006 Yhteensä Ka/vuosi 
Yksiajoratainen päätie 164 151 160 146 110 731 146 (38 %) 

Seutu- tai yhdystie 117 98 93 104 97 509 102 (27 %) 

Moottoritie 14 9 15 13 19 70 14 (4 %) 

Taajaman tie tai katu 85 93 87 96 87 448 90 (23 %) 

Muu tai ei tietoa 19 30 31 39 23 144 29 (8 %) 

Yhteensä 399 381 386 398 336 1900 380 
 

Taulukko 2. Erityyppisissä onnettomuuksissa kuolleiden jakautuminen tutkittuihin toimin-
taympäristöihin (Tutkijalautakuntien tutkimat kuolonkolarit 2002–2006). 

Yhteensä 

Onnettomuusluokka 

Yksiajo-
ratainen 
päätie 

Seutu- 
tai yh-
dystie 

Moottori-
tie 

Taaja-
man tie 
tai katu 

Muu 

lkm osuus 

Yksittäisonnettomuus 118 242 38 115 51 564  30 % 

Kääntymisonnettomuus 26 15 1 8 2 52 3 % 

Ohitusonnettomuus 48 12 4 3 1 68 4 % 

Risteämisonnettomuus 55 24 0 38 7 124 6 % 

Kohtaamisonnettomuus 363 104 9 16 9 501 26 % 

Peräänajo-onnettomuus 13 2 5 2 0 22 1 % 

Polkupyöräonnettomuus 35 33 1 83 8 160 8 % 

Jalankulkijaonnettomuus 34 27 8 127 12 208 11 % 

Mopo-onnettomuus 9 17 0 11 11 48 3 % 

Eläinonnettomuus 19 17 2 0 1 39 2 % 

Muu onnettomuus 10 16 4 45 39 114 6 % 

Yhteensä 730 509 72 448 141 1900 100% 
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Kuva 1. Erityyppisissä onnettomuuksissa kuolleiden jakautuminen tutkittuihin toimin-

taympäristöihin (tutkijalautakuntien tutkimat kuolonkolarit 2002–2006). 

Kuva 2. Eri toimintaympäristöissä kuolleiden jakautuminen onnettomuusluok-
kiin(tutkijalautakuntien tutkimat kuolonkolarit 2002–2006). 
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2.2 Riskinoton osuus liikennekuolemissa   
Liki puoleen (49 %) tutkijalautakuntien tutkimista kuolonkolareista on liittynyt 
merkittävää riskinottoa ja viiden prosentin on arvioitu aiheutuneen sairauskohta-
uksesta. Riskinottoa  eri onnettomuusluokissa on tarkasteltu lähemmin liitteessä, 
jossa on myös tarkasteltu yksityiskohtaisesti riskinoton osuutta eri toimintaympä-
ristöissä erikseen moottoriajoneuvoissa kuolleiden ja erikseen kuolleiden jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta.  
 

 

 
Kuva 3. Kaikki liikennekuolemat vuosina 2002–2006: tavanomaisen käyttäytymisen 

ja  riskikäyttäytymisen osuudet eri toimintaympäristöissä. 

 
Taulukko 3. Tutkijalautakuntien tutkimissa onnettomuuksissa 2002–2006 kuolleet eri 

toimintaympäristöissä: tavanomainen käyttäytyminen, riskinotto ja saira-
uskohtaukset. 

Toimintaympäristö Tavanomainen 
liikenne-

käyttäytyminen 

Merkittävä 
riskinotto 

Sairaus-
kohtaus 

Kaikki yhteen-
sä 

Yksiajoratainen päätie 403 311 16 730 38 % 
Seutu- tai yhdystie 187 303 19 509 27 % 
Moottoritie 25 43 4 72 4 % 
Taajaman tie tai katu 209 201 38 448 24 % 
Muu tai ei tietoa 51 78 12 141 7 % 
Kaikki yhteensä 875 936 89 1900 100 % 
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2.3 Tavanomaisen liikenteen kuolemat 
Alle puolet liikennekuolemista (46 %) on katsottu tapahtuneen tavanomaisen lii-
kennekäyttäytymisen eli järjestelmän käyttörajoissa tapahtuneen toiminnan seura-
uksena.  

Kun onnettomuusaineistosta poistetaan huomattavaa riskinottoa sisältäneet on-
nettomuudet, korostuvat pääteiden onnettomuudet. Tavanomaisessa liikenteessä 
kuolleet jakautuvat eri onnettomuusluokkiin taulukossa 4 esitetyn mukaisesti. 
Alemman luokan teillä sekä taajamien teillä ja kaduilla tapahtuu suurin piirtein 
yhtä paljon liikennekuolemia.  

Tavanomaisen liikenteen osuus kuolemista on suurimmillaan yksiajorataisilla 
pääteillä (55 %) ja taajamien teillä ja kaduilla (47 %) ja pienimmillään moottori-
teillä (35 %) sekä seutu- ja yhdysteillä (37 %). 

Onnettomuusluokista tavanomaisen liikenteen osuus kuolemista on suurimmil-
laan polkupyöräonnettomuuksissa (84 %), kääntymis- (67 %), risteämis- (65 %), 
jalankulku- (64 %) ja kohtaamisonnettomuuksissa (54 %). Tavanomaisen liiken-
teen osuus puolestaan on pienimmillään mopo-onnettomuuksissa (15 %) ja yksit-
täisonnettomuuksissa (18 %). 
Taulukko 4. Tavanomaisessa liikenteessä 2002–2006 kuolleet onnettomuusluokittain. 

Onnettomuus-
luokka 

Yksiajora-
tainen 
päätie 

Moottoritie Seutu- tai 
yhdystie 

Taajaman 
tie tai katu 

Muu Yhteensä 

Yksittäisonn. 39 10 37 11 4 101 
Kääntyminen 23 1 9 2 0 35 
Ohitus 24 1 3 0 0 28 
Risteäminen 40 0 16 19 5 80 
Kohtaaminen 203 3 54 4 6 270 
Peräänajo 6 3 1 1 0 11 
Polkupyörä 31 1 29 67 6 134 
Jalankulkija 17 3 21 87 6 134 
Mopo-onn. 3 0 2 1 1 7 
Eläinonn. 14 1 9 0 1 25 
Muu onn. 3 2 6 17 22 50 
Yhteensä 403 25 187 209 51 875 

 
Suurimmat onnettomuusluokat toimintaympäristökohtaisesti ovat kohtaamison-
nettomuudet yksiajorataisilla pääteillä, jalankulkijaonnettomuudet taajamissa sekä 
polkupyöräonnettomuudet taajamissa. Myös pääteiden liittymissä tapahtuneet 
(risteämis- ja kääntymisonnettomuuksissa yhteensä) kuolleita on huomattavan 
paljon (kuvat 5 ja 6). Seutu- ja yhdysteillä kuolee tavanomaisessa liikenteessä 
eniten ihmisiä kohtaamisonnettomuuksissa. Kevyen liikenteen kuolemat (jalan-
kulkijat ja pyöräilijät yhteensä) ovat suuri ongelma, yksiajorataisilla pääteillä 
kolmanneksi suurin kuolemien aiheuttaja, seutu- ja yhdysteillä toiseksi suurin ja 
taajamissa ylivoimaisesti suurin (3/4 kaikista) kuolemien aiheuttaja.  
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Tavanomaisessa liikenteessä yksittäisonnettomuuskuolemat jäävät huomatta-
vasti pienempään rooliin (12 %) verrattuna kaikkiin tutkijalautakuntien tutkimiin 
kuolemiin. Sen sijaan kohtaamisonnettomuuskuolemat nousevat ehdottomasti 
suurimmaksi yksittäiseksi kuolemien aiheuttajiksi. Kevyen liikenteen kuolemia on 
yhteen laskien yhtä paljon kuin kohtaamisonnettomuuksissa kuolleita. 

Kuva 4. Tavanomaisessa liikenteessä 2002–2006 kuolleet onnettomuusluokittain. 

Kuva 5. Tavanomaisessa liikenteessä 2002–2006 kuolleet eri toimintaympäristöissä. 
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3 Riskit eri 
liikenneympäristöissä  

Tähän lukuun on koottu aiemmin tehdyistä kolariväkivaltasarjan syvätutkimuksis-
ta eri toimintaympäristöjen keskeisimmät turvallisuusongelmat ja keskeisimmät 
liikennejärjestelmän kehittämistarpeet. Johtopäätökset perustuvat tavanomaisen 
liikenteen kuolonkolareiden tapahtumapaikkojen, onnettomuustyyppien, ajoneu-
von hallinnan, olosuhteiden, osapuolien, nopeuksien, törmäyssuuntien, vammau-
tumismekanismien, kuolinsyiden, tien ja sen lähiympäristön ominaisuuksien, mm. 
asukastiheyden ja muiden mahdollisten keskeisimpiä tekijöiden tarkasteluun. 
Kuolemien lukumäärissä on eroja edellä esitettyyn yleiskatsaukseen verrattuna 
mm. siksi, että tutkimusaineistojen aikajaksot poikkeavat osin toisistaan. 

 

3.1 Yksiajorataiset päätiet 

Yksiajorataisilla pääteillä liikennekuolemat tapahtuvat usein kohtaamison-
nettomuuksissa. Ajonopeudet ovat liian suuria tietyypille, jossa todennäköi-
syys törmätä vastaantulijaan on suuri ja seuraukset ovat erittäin vakavat 
mm. raskaan liikenteen suuresta määrästä johtuen. Edes ajoneuvokannan 
uudistuminen ei voi vähentää kuolemanriskiä nykyisillä nopeuksilla.  

Pääteiden tienvarsiasutuksen jaksoilla kevyen liikenteen järjestelyjen puut-
tuminen estää turvallisen jalankulun ja pyöräilyn valitsevilla autoliikenteen 
nopeustasoilla. Kuolemanriski törmäyksessä on huomattavan suuri. 

Moottoriajoneuvoissa kuolleet 

Yksiajorataisilla pääteillä kuoli vuosina 1994–2003 tavanomaisessa liikenteessä 
moottoriajoneuvoissa 542 ihmistä. Heistä selvästi eniten (58 %) kuoli kohtaamis-
onnettomuuksissa (kuva 6). Kohtaamisonnettomuudessa vastapuolena oli ylei-
simmin henkilöauto, mutta hyvin usein (40 %) myös raskas ajoneuvo. Toiseksi 
eniten kuolemia aiheuttivat tasoliittymien risteämis- ja kääntymisonnettomuudet 
(17 %).  

Talvikuukausina (marraskuusta maaliskuuhun) valtaosa kuolemista tapahtui 
lumisilla ja jäisillä teillä. Kevät- ja kesäkuukausina (huhtikuusta syyskuuhun) val-
taosa kuolemista tapahtui kuivalla tiellä. Kesä- ja talvikuukausina yhteensä kuo-
lemia oli likimain yhtä paljon. Erikseen tehdyn lisätarkastelun (Toivonen 2007) 
mukaan pääteiden tavanomaiset kuolemat keskittyivät liikenteellisesti keskeisim-
mille valtateille: valtatiet 1–12 kattoivat yksinään 2/3 kaikkien pääteiden kuole-
mista (kuva 7). Näillä teillä kuolemista suurin osuus (80 %) tapahtui vilkasliiken-
teisillä tiejaksoilla, joilla keskimääräinen vuorokausiliikenne oli yli 4000 ajoneu-
voa.  Kantateiden osuus pääteiden kuolemista oli kaikkiaan pieni, 15 prosenttia. 
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Kuva 6. Yksiajorataisilla teillä ilman merkittävää riskinottoa kuolleet onnettomuus-

luokittain (otos vuosilta 1994–2003, vain autoliikenne). 
 

 
Kuva 7. Yksiajorataisilla teillä ilman merkittävää riskinottoa kuolleet tienumeron ja 

liikennemäärien mukaisesti ryhmiteltynä (otos vuosilta 1994–2003, vain au-
toliikenne, Toivonen 2007). 
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Raskaat kuljetukset keskittyvät pääteille. Tämä näkyy myös kohtaamisonnetto-
muuskuolemien jakautumisessa. Sellaisten kohtaamisonnettomuuksien kuolemat, 
joissa raskas liikenne on ollut yhtenä osapuolena, keskittyvät hyvin voimakkaasti 
keskeisille valtateille 1–12. Näillä teillä on tapahtunut 3/4 kuolemista. Liki 80 
prosenttia kuolemantapauksista on tapahtunut teillä, joiden keskimääräinen vuo-
rokausiliikenne oli yli 4000 autoa/vrk. 

Kohtaamisonnettomuuksien taustalla on kaksi erilaista ajotilannetta: ohjaamat-
tomuus (mm. nukahtaminen tai huomion kiinnittyminen pois ajamisesta), joka oli 
tyypillisin tilanne kesäkelillä, ja hallinnan menetys, joka useimmiten tapahtui tal-
vikelillä. Vastakkaiselle kaistalle suistuneista vain pieni osa oli raskaita ajoneuvo-
ja. Tyypillisimmin vastapuolen kaistalle joutunut osallinen oli henkilöauto. Vasta-
puolena oli lähes 40 prosentissa tapauksista raskas ajoneuvo (taulukko 8). 

 
Taulukko 5. Kohtaamisonnettomuuksien kelityyppi ja ajotilanne onnettomuushetkellä. 

Ohjaamattomuudella tarkoitetaan mm. huomion kiinnittymistä pois oh-
jaamisesta tai nukahtamista (otos vuosilta 1994–2003, vain autoliikenteen 
kohtaamisonnettomuuksissa kuolleet, n=302). 

Ajotilanne 
Kelityyppi Ohitus Hallinnan 

menetys 
Ohjaamatto-

muus 
Muu Yhteensä 

Kuiva 7 13 101 8 129 

Märkä  5 18 7 30 

Luminen 1 36 6 6 49 

Jäinen 2 73 13 5 93 

Muu  1   1 

Yhteensä 10 128 138 25 302 
 

Taulukko 6. Kohtaamisonnettomuuksien osalliset (vuodet 1994–2003, vain autoliiken-
ne). 

1. osallinen vs. 2. osallinen Kuolleiden lkm Kuolleiden osuus 
Henkilöauto  henkilöauto 169 56 % 

Henkilöauto  raskas ajoneuvo 114 38 % 

Raskas ajoneuvo  henkilöauto 2 1 % 

Raskas ajoneuvo  raskas ajoneuvo 2 1 % 

Muu 15 5 % 

Yhteensä 302 100 % 
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Kuva 8. Etupenkillä istuneiden turvavöitä käyttäneiden henkilöiden vammautumi-

sen vakavuus törmäysnopeuden muutoksen (delta-v) mukaan yksiajoratai-
silla teillä henkilöautojen keulatörmäyksissä toiseen henkilöautoon tai 
raskaaseen ajoneuvoon (vuodet 1994–2003).  

  
Ihmisen kestokyvyn kannalta kaksi keskeistä tekijää kohtaamis- ja ohitusonnetto-
muuksissa ovat oman ajoneuvon passiivinen turvallisuus ja törmäysnopeuden 
muutos. EuroNCAP-etutörmäystestissä törmäysnopeus on 64 km/h. Tällä nopeu-
denmuutoksella (∆v) tulisi kuljettajan ja matkustajan selviytyä kuolemalta tai va-
kavalta loukkaantumiselta. 

Nopeusrajoituksilla 80 ja 100 km/h tapahtuneissa kohtaamisonnettomuuksissa 
nopeudenmuutos oli useimmiten 70…100 km/h. Raskaan ajoneuvon ollessa vas-
tapuolena nopeuden muutos on saattanut olla lähes kaksinkertainen törmäysno-
peuteen verrattuna. Tarkasteltaessa kaikkia keula edellä törmänneessä henkilöau-
tossa etupenkillä olleita, turvavöitä käyttäneitä henkilöitä nähdään, että kuolleiden 
osuus alkaa kasvaa sietämättömän suureksi, kun nopeuden muutos ylittää 70 km/h 
(kuva 8). Kuvan aineisto kattaa henkilöauton keulatörmäykset sekä toiseen henki-
löautoon että raskaaseen ajoneuvoon. Yhteensä tarkastelussa on mukana 331 hen-
kilöä. 

17 prosenttia yksiajorataisilla pääteillä kuolleista kuoli liittymien kääntymis- ja 
risteämisonnettomuuksissa. Yleisimmin törmäys tapahtui väistämisvelvolliselta 
tieltä tulleen kääntyessä vasemmalle tai ajaessa suoraan risteyksen yli. Ris-
teämisonnettomuuksissa kuolleiden osuus tutkimusaineistossa (13 %) oli lähes 
kolminkertainen verrattuna myös tietoisen riskinoton sisältävään aineistoon. Ris-
teämisonnettomuudet olivatkin kohtaamisonnettomuuksien jälkeen selvästi suurin 
yksittäinen liikennekuolemien aiheuttaja pääteiden tavanomaisessa liikenteessä. 
Yli 2/3 risteämisonnettomuuksista tapahtui nelihaaraisissa liittymissä.  
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Kuva 9. Kuolleet kuljettajat ja matkustajat iän ja sukupuolen mukaan (pohjautuu 

LINTU-julkaisun 3/2006 lähtödataan). 

 
 

 
Kuva 10. Yksiajorataisten pääteiden onnettomuuksissa kuolleiden kuolinaika (LIN-

TU-julkaisu 3/2006). 
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Kaikista yksiajorataisilla pääteillä kuolleista 59 prosenttia oli miehiä ja 41 pro-
senttia naisia. Kuljettajien osuus kaikista kuolleista oli noin 2/3. Kuljettajien suu-
rin yksittäinen ikäryhmä oli 45–64-vuotiaat (kuva 9). Kaikkiaan 3/4 kuljettajista 
oli 25–64-vuotiaita. 

Onnettomuudet olivat seurauksiltaan vaikeita. Valtaosa – yli 75 prosenttia ko-
larin seurauksena kuolleista sai surmansa välittömästi. Ennen hoitotoimia kuoli yli 
80 prosenttia uhreista. Tyypillisimpiä vakavimpia vammoja olivat pään ja rintake-
hän vammat, jotka aiheutuivat iskeytymisestä auton sisäosiin, korirakenteen pai-
numisesta henkilöön tai ajoneuvon murskautumisesta. 

Edellä esitetyt tulokset perustuvat vuonna 2006 tutkittuun aineistoon vuosilta 
1996–2003 (Lintu-julkaisu 3/2006). Uudemmassa vuosien 2002–2006 aineistossa 
kohtaamisonnettomuuksien osuus tavanomaisen moottoriajoneuvoliikenteen kuo-
lonkolareista on edelleen 58 prosenttia ja risteämis- ja kääntymisonnettomuuksien 
osuudet ovat melko samalla tasolla. Merkittävin osuuden lasku on tapahtunut ohi-
tusonnettomuuksissa, (11 %  5 %). Yksittäisonnettomuudet puolestaan ovat 
lisääntyneet (7 %  11 %). Merkittävimmät yksiajorataisten pääteiden liikentee-
seen kohdistuneet toimenpiteet tutkimusjaksojen välillä ovat automaattisen nope-
usvalvonnan lisääntyminen ja talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten käytön laa-
jeneminen vilkasliikenteisillä teillä. 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemat  

Yksiajorataisilla pääteillä kuoli vuosina 2002–2006 tavanomaisessa liikenteessä, 
ilman huomattavaa riskinottoa, 20 jalankulkijaa ja 31 pyöräilijää. Kuolleiden ja-
lankulkijoiden ikäjakauma oli hyvin tasainen painottuen lievästi nuoriin aikuisiin. 
Sen sijaan pyöräilijöistä valtaosa, 84 prosenttia, oli yli 64-vuotiaita (kuva 12). 

Tapahtumapaikalla valta- ja kantateillä tavanomaisen liikenteen onnettomuuk-
sissa oli 80 tai 100 km/h nopeusrajoitus. Jalankulkijat ovat kahta tapausta lukuun 
ottamatta kulkeneet ennen onnettomuutta päätien suuntaisesti, pyöräilijöistä kol-
masosa on tullut sivutieltä. Kevyen liikenteen väylää tai suojatietä ei ollut käytet-
tävissä yhdessäkään tapauksessa. Jalankulkijoista 13 (65 %) ja pyöräilijöistä 23 
(74 %) oli aikeissa ylittää päätie. Niistä, jotka eivät olleet tien ylitysaikeissa, vain 
kaksi pyöräilijää käytti piennarta. Muut kuusi pyöräilijää ja viisi jalankulkijaa 
olivat törmäyshetkellä kokonaan tai osittain ajoradalla.  

Pyöräilijöistä kaksi kolmasosaa kuoli tilastotaajamissa ja muun tiheän tienvar-
siasutuksen (asukkaita yli 30 as./km²) alueilla. Jalankulkijoiden onnettomuudet 
eivät keskity yhtä voimakkaasti tiiviin asutuksen jaksoille kuin pyöräilyn onnet-
tomuudet, mutta niistäkin liki 40 % tapahtui tilastotaajamissa ja muun tiheän tien-
varsiasutuksen alueilla (taulukko 7). 
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Kuva 11. Kuolleiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ikäjakauma vuosina 2002–

2006  yksiajorataisilla pääteillä tapahtuneissa onnettomuuksissa. 

 
Kuva 12. Kuolleiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lukumäärä sekä onnetto-

muuspaikan tieluokka ja nopeusrajoitus vuosina 2002–2006 yksiajoratai-
silla pääteillä tapahtuneissa onnettomuuksissa (tiekohtainen tai talviajan 
nopeusrajoitus). 
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Taulukko 7. Kuolleet jalankulkijat ja pyöräilijät yksiajorataisilla pääteillä vuosina 
2002–2006  maankäyttöluokituksen ja tienylitysaikeen mukaan. 

Pyöräilijä Jalankulkija 

Aikomus ylittää tie Kyllä Ei Kyllä Ei 
Ei 

tietoa 
Yhteen-

sä 
30 tai enemmän asukasta /km²  16 5 7   30 

15 - 29 asukasta/km² 2 1 1 4  8 

alle 15 asukasta/km² (harva haja-asutus) 5 2 5 1  13 

Yhteensä 23 8 13 5 2 51 
 
 
 

3.2 Seutu- ja yhdystiet 

Seututeiden riskit ovat hyvin samantyyppisiä kuin yksiajorataisten pääteiden 
riskit. Ongelmana ovat lisäksi pääteitä usein heikompi geometria, poikkileik-
kaus, reunaympäristön turvallisuus sekä talvihoidon taso. 

Mutkaisilla ja kapeilla yhdysteillä 80 km/h yleisrajoitus antaa väärän kuvan 
turvallisesta nopeustasosta. 

Kevyen liikenteen järjestelyjen puuttuminen alemman tieverkon tiheän 
tienvarsiasutuksen osuuksilla estää turvallisen jalankulun ja pyöräilyn valit-
sevilla autoliikenteen nopeustasoilla. Kuolemanriski törmäyksessä on huo-
mattavan suuri. 

Moottoriajoneuvoissa kuolleet  

Yksiajorataisilla seutu- ja yhdysteillä tavanomaisen liikenteen kuolemien syvätut-
kimus kattoi 59 moottoriajoneuvoissa vuosina 2002-2006 kuollutta. Analyysi ra-
jattiin koskemaan vuonna 1990 ja sen jälkeen käyttöön otettujen henkilöautojen ja 
moottoripyörien yksittäis-, kääntymis-, risteämis- ja kohtaamisonnettomuuksia. 
Moottoriajoneuvoissa kuolleista 41 % oli vähintään 66-vuotiaita ja 31 % vähin-
tään 71-vuotiaita. Vakavimmat vammat olivat pään ja rintakehän vammoja tai 
monivammoja. 

Syvätutkimuksen kuolleista 23 (39 %) kuoli kohtaamisonnettomuuksissa, 22 
(37 %) yksittäisonnettomuuksissa, kymmenen (17 %) risteämisonnettomuuksissa 
ja neljä (7 %) kääntymisonnettomuuksissa (kuva 14). 

Seututeiden kymmenessä yksittäisonnettomuudessa kuoli yhteensä 14 ihmistä, 
näistä 11 rattiin nukahtamisen tai muun ohjaamattomuuden seurauksena. Kohtaa-
misonnettomuuksissa merkittävin yksittäinen tekijä onnettomuuksien synnyssä oli 
ajohallinnan menetys, pääosa liittyi liukkaaseen ajokeliin. Seututeiden sekä koh-
taamis- että yksittäisonnettomuudet painottuvat talvikuukausille. 
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Kuva 13. Seutu- ja yhdysteiden syväanalyysin tutkimusaineisto moottoriajoneuvoissa 

kuolleiden osalta (otos vuosilta 2002–2006). 

 
Yhdysteiden yksittäisonnettomuuksista pääosa liittyi ajohallinnan menetykseen – 
kaikki kaarteessa.    

Yhdysteiden kohtaamisonnettomuuksien kymmenestä kuolemantapauksesta 
kuudessa kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan. Viidessä tapauksessa keli oli 
liukas, muut sattuivat kesäkelillä. Tien geometriassa, näkemissä sekä leveydessä 
oli onnettomuuteen vaikuttaneita puutteita yli puolessa tapauksista. 

Taulukko 8. Kuolleiden lukumäärä ja kuljettajan toiminta seutu- ja yhdysteiden yksit-
täis- ja kohtaamisonnettomuuksissa, joissa ei tietoista riskinottoa (otos 
vuosilta 2002–2006). 

Yksittäisonnettomuudet Kohtaamisonnettomuudet Kuljettajan toiminta 
Seututie Yhdystie Seututie Yhdystie 

Yhteensä 

Ajohallinnan menetys 3 5 9 6 23 
Tietoinen hallinta  1 1 2 4 
Ohjaamattomuus 11 2 3 2 18 
Yhteensä 14 8 13 10 45 

 
 

Syväanalyysin risteämisonnettomuuksissa kuoli kymmenen henkilöä, kun liitty-
mässä ajettiin henkilöautolla yhdystieltä seututietä kulkeneen ajoneuvon eteen. 
Risteämisonnettomuuksissa ongelmana oli se, että sivutietä ajaneet kuljettajat ei-
vät huomanneet päätietä pitkin lähestyvää ajoneuvoa, vaikka näkyvyys oli sään 
puolesta hyvä. Sivutieltä tulleilla oli väistämisvelvollisuus, mikä oli yleensä osoi-
tettu kärkikolmiolla.  

Ajoneuvokannaltaan kattavammassa samojen vuosien yleiskuvan aineiston 
kohtaamisonnettomuuksissa hallinnan menetys talvikelillä oli myös keskeinen 
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tekijä. Yksittäisonnettomuuksissa seututeillä ohjaamattomuus oli hieman useam-
min syynä kuin hallinnan menetys (58 % / 42 %), yhdysteillä taas hallinnan mene-
tys on yleisempi kuin ohjaamattomuus (42 % / 58 %). 

 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemat 

Seutu- ja yhdysteillä kuoli vuosina 2002–2006 tavanomaisessa liikenteessä, ilman 
huomattavaa riskinottoa, 23 jalankulkijaa ja 31 pyöräilijää. Jalankulkijan ja moot-
toriajoneuvon väliset syväanalyysin onnettomuudet tapahtuivat useimmiten seutu-
teillä. Polkupyöräilijän ja moottoriajoneuvon välisiä onnettomuuksia tapahtui seu-
tu- ja yhdysteillä lähes yhtä paljon (taulukko 9). 
Taulukko 9. Tieluokat ja menehtyneiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lukumäärät 

onnettomuusryhmittäin seutu- ja yhdysteiden syväanalyysiaineistossa. 

Onnettomuusryhmä  
Tieluokka Jalankulkija vs 

moottoriajoneuvo 
Polkupyörä vs 

moottoriajoneuvo 
Kevyet 

pelkästään* 
Poikkeukselliset 

tapaukset** 
Kaikki yh-

teensä 
Seututie 11 13  2 26 

Yhdystie 5 14 2 6 27 

Kev.liik. väylä   1  1 

Yhteensä 16 27 3 8 54 
* Polkupyöräilijän yksittäisonnettomuus tai polkupyöräilijän ja mopon välinen onnettomuus 
** Juopuneen makailu, harhailu tai tappelu ajoradalla yms. 

 
Kevyen liikenteen ja moottoriajoneuvon välisistä onnettomuuksista 63 prosenttia 
tapahtui tiheän tienvarsiasutuksen alueilla (yli 30 asukasta/km2) ja 31 prosenttia 
harvaan asutuilla alueilla. 

Tiheän tienvarsiasutuksen kohteissa nopeusrajoitukset olivat suhteellisen kor-
keita ottaen huomioon tiejärjestelyt: jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemista 
11 tapahtui rajoituksella 60 km/h, 19 rajoituksella 80 km/h, yksi rajoituksella 100 
km/h (taulukko 10).  

Sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden vakavimmat vammat olivat useimmi-
ten monivammoja, seuraavaksi useimmin pään vammoja.  

 
Taulukko 10. Kevyen liikenteen kuolemat maankäyttöluokittelun ja nopeusrajoituksen 

mukaan seutu- ja yhdysteiden syväanalyysiaineistossa. 

Onnettomuuspaikan nopeusrajoitus km/h 

Maankäyttö 40 60 80 100 
kev.liik. 
väylä Yhteensä 

30 tai enemmän asukasta/km²  2 11 19 1 1 34 

15-29 as/km²   3   3 

alle 15 as/km² (harva haja-asutus)   16 1  17 

Yhteensä 2 11 38 2 1 54 
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Jalankulkijoiden ja moottoriajoneuvojen välisissä onnettomuuksissa jalankulki-
joista 63 prosenttia (n=10) oli aikeissa ylittää tien onnettomuuden sattuessa. Tien 
ylittämiseen liittyneissä onnettomuuksissa tilanteet tulivat autoilijalle lähes poik-
keuksetta yllättäen. 

Muista kuudesta jalankulkijan kuolemasta (ei tien ylitystä) viidessä erillinen 
kevyen liikenteen väylä tai leveämpi piennar olisi estänyt onnettomuuden tai pa-
rantanut huomattavasti jalankulkijan selviytymismahdollisuuksia - tällaisia järjes-
telyitä ei kuitenkaan ollut. Heijastimen käyttö olisi todennäköisesti tai mahdolli-
sesti pelastanut neljä jalankulkijaa kuolemalta. 

Polkupyöräilijän ja moottoriajoneuvon välisissä onnettomuuksissa korostuvat 
myös erityisesti tilanteet, joissa pyöräilijä oli aikeissa ylittää tien. Tällaisia onnet-
tomuuksia oli 81 % (22/27) kaikista onnettomuuksista. Tilanteet tulivat autoilijalle 
yllättäen. Pyöräilijöistä vajaa puolet (10/22) lähti tien ylitykseen maantien oikeas-
ta laidasta vasemmalle ja usein varmistamatta takaa tulevaa liikennettä. Kuusi 
pyöräilijää tuli liittyvältä sivutieltä huomaamatta ajoneuvoa tai olettaen ehtivänsä 
ylittää tien. Niin ikään kuusi pyöräilijää tuli onnettomuustilanteeseen yksityistiel-
tä, kadulta tai kevyen liikenteen väylältä aikeena jatkaa vastakkaiselle puolelle 
kaavatielle, yksityistielle tai kevyen liikenteen väylälle. 

 

3.3 Moottoritiet 

Moottoriteiden puutteellinen reunaympäristön suistumisturvallisuus yhdis-
tettynä korkeisiin ajonopeuksiin altistaa tienkäyttäjät merkittävälle kuole-
manriskille. 

Moottoriteillä kuoli vuosina 2002–2007 tavanomaisessa liikenteessä moottoriajo-
neuvoissa 26 ihmistä. Moottoriteiden syvätutkimusaineistossa eniten liikenne-
kuolemia on tapahtunut yksittäisonnettomuuksissa (11 kuollutta). Merkillepanta-
vaa on myös kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden määrä (6 kuollutta). Ajalli-
sesti liikennekuolemien trendi on kasvava, vaikkakin vuosittaiset määrät ovat pie-
niä. 

 
Taulukko 11. Kuolleiden vuosittainen lukumäärä moottoriteiden moottoriajoneuvo-

onnettomuuksissa, joissa ei tietoista riskinottoa (otos vuosilta 2002–2007). 

Tapahtumavuosi 
Onnettomuusluokka 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 
Yhteensä 

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 
Yhteensä 2 2 5 3 7 7 26 

                1 kaksi kuollutta samassa onnettomuudessa 
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Suistumisonnettomuuksista suurimman osan arvioitiin johtuneen ohjaamattomuu-
desta. Ohjaamattomuuden syyksi on puolestaan arvioitu yleisimmin kuljettajan 
nukahtaminen (kuva 14). 

Ensimmäinen törmäyskohta oli useimmin kaiteen sivu (4 kpl) tai kaiteenpää (3 
kpl). Kolmessa neljästä kaiteiden sivuun törmäyksestä kyseessä oli vanha testaa-
maton kaidetyyppi. Neljännessä tapauksessa moottoripyöräilijä törmäsi uuden-
tyyppiseen, henkilöautolle turvalliseen N2-luokan tiekaiteeseen, joka on kuitenkin 
moottoripyöräilijöille hyvin samanlainen törmäyskohde kuin vanha tiekaidetyyp-
pi. Kaikissa kaidetörmäyksissä kaiteen toiminta oli puutteellista ja edesauttoi kuo-
lettavien vammojen syntyä. 

 

 
Kuva 14. Kuljettajan toiminta suistumisen seurauksena tapahtuneissa liikennekuole-

missa moottoriteillä. 

 
Moottoriteiden kohtaamisonnettomuuksissa ilman tietoista riskinottoa kuoli kuu-
den vuoden aikana neljässä onnettomuudessa yhteensä kuusi ihmistä. Vain yhdes-
sä onnettomuudessa suistuttiin keskialueen yli vastaantulijoiden kaistalle. Kol-
messa muussa onnettomuudessa iäkäs kuljettaja lähti eritasoliittymästä moottori-
tielle väärään suuntaan.  
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3.4 Taajamien kadut ja tiet  

Autoilijoiden käyttäytyminen sekä ennakoimista ja väistämissääntöjä huo-
nosti tukeva taajaman liikenneympäristö altistaa jalankulkijan merkittävälle 
kuolemanriskille. Tätä edesauttaa mahdollisuus liian suuriin ajonopeuksiin 
sekä jalankulkijan huono havaittavuus pimeällä.  

Pyöräilijöillä merkittävää kuoleman riskiä aiheuttavat sekä autoilijoiden että 
pyöräilijöiden tietämättömyys ja tulkintavaikeudet keskinäisistä väistämis-
säännöistä. Riskiä lisää vaikeasti tulkittava liikenneympäristö sekä pyöräili-
jän kypärän käyttämättömyys. 

Moottoriajoneuvoissa kuolleet  

Taajamissa kuoli vuosina 2000–2005 tavanomaisessa liikenteessä moottoriajo-
neuvoissa 32 ihmistä. Tavanomaisen liikenteen osuus taajamissa kuolemaan joh-
taneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista on vain noin 15 %.  

Onnettomuuksissa, joissa ei ollut löydettävissä tietoista riskiottoa, menehtyi 
yhteensä 32 henkilöä, joista 24 oli kuljettajia ja 8 matkustajia. 

 
Taulukko 12.  Moottoriajoneuvoissa taajamissa kuolleet sekä onnettomuusluokka vuosi-

en 2000–2005 onnettomuuksissa, joissa ei ollut löydettävissä tietoista ris-
kinottoa. 

 Onnettomuustyyppi Kuljettaja Matkustaja Yhteensä 
Yksittäisonnettomuus 4 3 7 

Kääntymisonnettomuus 2 0 2 

Risteämisonnettomuus 10 2 12 

Kohtaamisonnettomuus 2 0 2 
Muu onnettomuus 6 3 9 

Yhteensä  24 8 32 
 

Yleisimpiä ovat risteämisonnettomuudet, joissa menehtynyt on 2/3-osassa tapauk-
sista ollut yli 65-vuotias. Nopeusrajoitus törmäyskohdassa on ollut yleensä 50 
km/h. Vastapuolena risteämisonnettomuuksissa sekä laajemminkin yhteentörmä-
yksissä on 2/3-osassa tapauksista ollut raskas ajoneuvo. Uudemmassa vuosien 
2002–2006 aineistossa onnettomuusluokkien jakauma on hyvin samanlainen. 
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Kuva 15. Taajamien pää- ja kokoojakatujen suojateillä tavanomaisessa liikenteessä 

vuosina 2000–2007 tapahtuneet jalankulkijakuolemat(LINTU 2/2010).   
 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemat 

Taajamien kaduilla ja maanteillä kuoli vuosina 2000–2005 tavanomaisessa liiken-
teessä, ilman moottoriajoneuvon kuljettajan huomattavaa riskinottoa, 120 jalan-
kulkijaa ja 91 pyöräilijää, joista tarkemmin analysoitiin 90 jalankulkijan ja 76 
pyöräilijän kuolemat. Raskas ajoneuvo tai pakettiauto oli osallisena noin puolessa 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemantapauksista. 
Jalankulkijoiden osalta kadun ylittäminen taajamassa on riski erityisesti iäkkääl-
le. Yli 60 prosenttia onnettomuuksista tapahtui suojatiellä. Vaikka kuljettajalla oli 
yleensä esteetön näkemä suojatielle, hän havaitsi suojatiellä olevan jalankulkijan 
tai tämän aikeen ylittää katu niin myöhään, että aika ei riittänyt auton pysäyttämi-
seen. Jalankulkijat kuolivat tyypillisesti liittymissä etuajo-oikeutetun pää- tai ko-
koojakadun ylittävällä, joko ennen liittymää tai sen jälkeen sijaitsevalla suojatiellä 
siten, että jalankulkijaan törmännyt auto oli ajamassa suoraan liittymän läpi. Hie-
man yli puolet kuolemista tapahtui päivänvalossa, loput hämärässä tai pimeässä, 
yleensä valaistulla tiellä. Hämärän ja pimeän aikaan tapahtuneissa onnettomuuk-
sista noin 75 prosentissa jalankulkijan arvioitiin olleen huonosti havaittavissa hei-
jastimen puuttumisen ja tumman vaatetuksen takia.   

Syväanalyysin aineiston tapauksissa iäkkäiden jalankulkijoiden kuolemaan joh-
taneet vammat saattoivat syntyä pienemmälläkin törmäysnopeudella, sillä jo pelk-
kä kaatuminen johti pään iskeytymiseen katuun.  

Nykyinen liikennejärjestelmä sääntöineen ja käytäntöineen ei toimi siten, että 
jalankulkijoiden liikkuminen taajamaympäristössä olisi riittävän turvallista. 
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Kuva 16. Taajamien pää- ja kokoojakatujen liittymissä ja suojateillä tavanomaisessa 

liikenteessä vuosina 2000–2007 tapahtuneet pyöräilijäkuolemat (LINTU 
2/2010).  

 
Kuolleista pyöräilijöistä oli 64 prosenttia yli 60-vuotiaita ja 13 prosenttia yli 80-
vuotiaita. 

Raskas liikenne oli osallisena noin puolessa pyöräilijäkuolemista. Yleisimpiä 
onnettomuuspaikkoja olivat liittymät, joissa tapahtui kaksi kolmasosaa pyöräili-
jöiden liikennekuolemista. Suojateillä tai pyöräteiden jatkeilla tapahtui 59 pro-
senttia kaikista pyöräilijöiden liikennekuolemista, yleisimmin liittymän jälkeisellä 
suojatiellä auton ajaessa pääsuunnassa suoraan liittymän yli. Lisäksi yleisiä pyö-
räilijän kuolonkolareita olivat tapaukset, joissa pyöräilijä ajoi pääsuunnan suun-
taista pyörätietä ja auto tuli sivukadulta. Huomattava määrä oli myös tapauksia, 
joissa pyöräilijä ajoi ajorataa käyttäen väistämisvelvollisesta suunnasta, jolla ei 
ollut kevyen liikenteen väylää, liittymäalueelle päätietä kulkevan auton eteen. 

Useimmin pyöräilijän kuolinsyynä olivat kaatumisesta tai iskeytymisestä ajo-
neuvoon johtuvat kallovammat. Raskaan ajoneuvon ollessa osapuolena pyöräilijä 
päätyi usein ajoneuvon alle, jolloin kuolinsyynä oli yleensä vakavat monivammat. 

Henkilöauton kuljettajalla oli yleensä hyvät olosuhteet ja näkyvyys, kuitenkin 
hän havaitsi pyöräilijän aikeet niin myöhään, että aika ei riittänyt auton pysäyttä-
miseen. Kuorma-auton tai rekan kuljettaja ei useissa tapauksissa nähnyt samaan 
suuntaan ajanutta pyöräilijää kääntyessään oikealle. 

Etenkin pyöräilijöiden osalta nousi tutkimuksessa selvästi esille liikennesääntö-
jen osaamattomuus tai niistä piittaamattomuus. Pyöräilijä on usein ajanut joko 
suojatielle, pyörätien jatkeelle tai ajorataa pitkin liittymään väistämisvelvollisesta 
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suunnasta etuajo-oikeutetun, risteävästä suunnasta tulevan auton eteen. Joissain 
tapauksissa on voinut kyseenalaistaa myös autoilijan liikennesääntöjen osaamisen. 

Tämä aikaansaa väistämättä mielikuvan siitä, että pyöräilijä ja autoilija eivät 
oikein tunnu tietävän, kumpi on väistämisvelvollinen ja milloin suojatiellä saa 
ajaa pyörällä. Lisäksi polkupyöräilijän kypärän käyttö oli lähes kaikissa tapauksis-
sa laiminlyöty. 
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4 Kuolemien vähentäminen 
eri liikenneympäristöissä 

4.1 Yleistä  
Vajaa puolet maanteiden ja taajamien kuolemaan johtavista onnettomuuksista 
tapahtuu tavanomaisessa liikenteessä, ilman huomattavaksi katsottua riskinottoa. 
Näiden kuolonkolarien merkittävä vähentäminen liikenneturvallisuusvision mu-
kaisesti edellyttää etenkin kohtaamisonnettomuuksien torjumista yksiajorataisilla 
pääteillä sekä jalankulun ja pyöräilyn onnettomuuksien vähentämistä taajaan asut-
tujen alueiden teillä ja kaduilla. Jäljempänä tässä luvussa käsitellään pääasiassa 
liikennejärjestelmän tavanomaisen käytön kuolemanriskien poistamis- ja vähen-
tämistoimia. Lopuksi tarkastellaan lyhyesti riskinottoa ja pohditaan tutkimuksen 
lähestymistapaa. 

Ehdotukset riskien vähentämiseksi on koottu pääasiallisesti aiempien kolarivä-
kivaltatutkimusten tuloksista. Ehdotuksia koottaessa on kuitenkin otettu huomioon 
muidenkin uusimpien LINTU-julkaisujen tuloksia – keskeisinä lähteinä selvityk-
set, joissa käsitellään maanteiden edullisten keskikaiteiden mahdollisuuksia ja 
jalankulun ja pyöräilyn kuolemien vähentämistä taajamissa liikennejärjestelyjä 
kehittämällä (LINTU-julkaisut: 5/2007, 1/2009, 2/2010). 
 

4.2 Yksiajorataiset päätiet 
Keskikaiteilla kohtaamisonnettomuudet kuriin 

Yksiajorataisten valtakunnallisten pääteiden keskeisin järjestelmäperäinen turval-
lisuusriski on kohtaamisonnettomuuksista seuraavat kuolemat. Tienpitäjä voi 
poistaa tämän riskin tai vähentää sitä olennaisesti joko estämällä tien fyysisillä 
rakenteilla vastakkaisista suunnista tulevia ajoneuvoja törmäämästä toisiinsa tai 
alentamalla nopeusrajoituksia niin, että törmäyksestä ei aiheudu kuolemanriskiä.  

Kohtaamisonnettomuuskuolemien torjumiseksi vilkasliikenteisten valtateiden 
rakentaminen kaksiajorataisiksi tai varustaminen keskikaiteella olisi erittäin pe-
rusteltua. Näillä näkymin laajamittaista pääteiden uudelleen rakentamista ei kui-
tenkaan ole odotettavissa. Toisaalta suuri osa kohtaamiskuolemista tapahtuu vil-
kasliikenteisillä teillä, jotka jo nykytilassa ovat niin leveitä, että keskikaiteen to-
teuttaminen olisi mahdollista – edellyttäen, että tyydyttäisiin yhteen ajokaistaan 
suuntaansa. Ohjeiden mukaan olemassa olevalle tielle voidaan rakentaa keski-
kaide, jos tien leveys on vähintään 10 metriä. Uudelle tielle leveysvaatimus on 12 
metriä. Uudentyyppisten 1+1 +keskikaide -ratkaisujen toteuttamismalleja ja lii-
kenteellistä toimivuutta kannattaisi ryhtyä selvittämään käytännön kokein. Ratkai-
su voisi olla kustannustehokas kehittämispolun osa, sillä suuriliikenteisillä teillä 



 
LINTU 3A/2011 ·Liikennejärjestelmän kolariväkivalta 31 

pelkkä keskikaide maksaisi itsensä onnettomuuskustannussäästöinä jo muutamas-
sa vuodessa. Keskikaiteista olisi eniten hyötyä turvallisuudelle, jos ne voitaisiin 
toteuttaa pitkinä yhtenäisinä jaksoina. Päätien liikenteellisen toimivuuden kannal-
ta 1+1+keskikaideosuuksia kannattaisi yhdistellä keskikaiteellisiin ohituskaistoi-
hin. Toinen mahdollisuus on jättää keskikaiteellisten jaksojen väliin ohituskelpoi-
sia keskikaiteettomia tieosuuksia.  

Keskikaiteita voitaisiin toteuttaa edullisimmin tienvarren asutuskohtien ja laa-
jojen maanviljelysseutujen ulkopuolella, missä ei tarvittaisi kevyen tai muun pai-
kallisen liikenteen järjestelyitä. Yhtä ratkaisumallia on pohdittu LINTU-
julkaisussa 1/2009, jossa on päädytty arvioimaan, että nykyisille pääteille voisi 
toteuttaa edullista keskikaidetta yhteensä noin tuhat kilometriä. Tämä edellyttää 
kuitenkin käytännön mittakaavan kokeiluja ja huolellista vaikutusten arviointia.  

Erityisesti raskaan liikenteen kanssa tapahtuvien kohtaamisonnettomuuksien 
kuolemia torjuttaessa keskikaiteen toteuttaminen on käyttökelpoisin tapa. Jo var-
sin maltillisella keskikaiteiden rakentamismäärällä päästäisiin vaikuttamaan suu-
reen osaan kohtaamisonnettomuuskuolemista, joissa raskas liikenne on mukana. 
Tällaisista onnettomuuksista pääosa tapahtuu valtateiden 1–12 suuriliikenteisillä 
osuuksilla (keskimääräinen liikennemäärä vähintään 4 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa). Mikäli kaiteita ei voida rakentaa, ajonopeuksia tulisi alentaa huomattavasti 
ajatellen törmäyksessä kuoma-auton vastapuolena olevan henkilöauton nopeu-
denmuutosta.  

Henkilöautojen keskinäisissä kohtaamisonnettomuuksissa puolestaan on mah-
dollista vähentää kuolemia huomattavasti ajonopeuksia jo maltillisestikin alenta-
malla edellyttäen, että autojen törmäysturvallisuus on hyvä ja autot ovat yhtä pai-
navia. Kun törmäyksen aikainen nopeuden muutos on 70 km/h, noin 15 % henki-
löautossa olevista kuolee; nopeudenmuutoksen ollessa 90 km/h jo puolet kuolee.   
Ratkaisevan tärkeitä keinoja kohtaamisonnettomuuksien kuolemien merkittävään 
vähentämiseen valta- ja kantateiden linjaosuuksilla ovat siten:  
• Ajonopeuksien laskeminen 80 kilometriin tunnissa tai alemmaksi. Tämä edel-

lyttää nopeusrajoitusten lisäksi myös tehokasta nopeusvalvontaa sekä auto-
kannan nopeaa uusiutumista törmäysturvallisuuden paranemiseksi ja kuljetta-
jan tukijärjestelmien yleistymiseksi. Ajonopeuden alentaminen vähentää myös 
muiden onnettomuusluokkien kuin kohtaamisonnettomuuksien kuolemia. 

• Ajosuuntien fyysinen erottaminen toisistaan keskikaiteilla erityisesti keskeisil-
lä suuriliikenteisillä valtateillä. Tällä toimenpiteellä on vaikutusta kohtaa-
misonnettomuuksien lisäksi ohitusonnettomuuksien kuolemantapauksiin ja 
vasemmalle suistumisten kuolemantapauksiin. 

Uusia vilkkaiden yksiajorataisten pääteiden hankkeita, joissa nopeusrajoitus on 
100 km/h ja ajosuunnat erotettu pelkällä keskiviivalla, ei ole jatkossa enää perus-
teltua toteuttaa. Yksi jatkossa tarkempaa tutkimusta kaipaava mahdollisuus on 
myös ajoneuvojen omalla kaistalla pysymisen tuki, esimerkiksi leveät palautetta 
antavat keskialueet. Tästä voisi olla apua kesäajan onnettomuuksissa, joissa ajau-
dutaan nukahtamisen seurauksena loivassa kulmassa vastaantulevien kaistalle. 
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Reunaympäristöä pehmennettävä  

Pääteiden linjaosuuksien turvallisuutta parantaisi jossain määrin myös yksit-
täisonnettomuuksien seurausten lieventäminen, toimenpiteinä vanhojen tiekaitei-
den korjaaminen tai uusiminen sekä muu tieympäristön pehmentäminen, mm. 
sivutieliittymien pengerluiskien ja ojarumpujen päiden törmäysturvallisuuden 
parantaminen.  

Talvihoitoa parannettava 

Talvikuukausina pääosa tavanomaisen liikenteen kuolemista on tapahtunut jäisellä 
tai lumisella tiellä ajohallinnan menetysten seurauksena. Talviajan turvallisuutta 
voitaneen jossakin määrin parantaa talvihoitoa edelleen kohentamalla ja liukkaa-
seen keliin sopivien ajonopeuksien käyttöön kannustavalla liikennetiedotuksella. 
Jopa 80 km/h voi olla talven huonoilla keleillä liikaa. Yksi mahdollisuus voisi olla 
selvittää, millaisia hyötyjä olisi saavutettavissa ongelmallisten tiejaksojen liiken-
teen katkaisemisella kunnossapitotoimien ajaksi poikkeuksellisen huonoissa sää- 
ja kelitilanteissa.  

Harvempia mutta parempia liittymiä 

Liittymien kuolonkolareita voidaan merkittävästi vähentää, jos helpotetaan liitty-
mistapahtumaa: 
• muutetaan suunnitteluratkaisuin mahdolliset törmäyssuunnat loivemmiksi  
• vähennetään ajonopeuksia risteämiskohdissa sekä parannetaan liittymän ha-

vaittavuutta kaikissa ajosuunnissa. 
Kiertoliittymien käytöllä ja niiden muotoilulla on mahdollisuus vaikuttaa voimak-
kaasti liittymissä käytettäviin ajonopeuksiin, jolloin törmäysten sattuessa autojen 
törmäyskestävyys voidaan saada riittävästi hyödynnettyä. Kiertoliittymien käytöl-
lä voitaisiin karsia kaksi yleisintä liittymien kuolonkolarityyppiä: ajo risteäviä 
suuntia suoraan ja kääntyminen vasemmalle toisen eteen tai kylkeen. 

Muina toimenpiteinä voidaan ajatella rinnakkaistieyhteyksien parantamista ja 
samalla yksityisteiden liittymätiheyden pienentämistä. Maantieliittymissä tulisi 
käyttää johdonmukaisesti turvallisimpia tasoliittymäratkaisuja ja mm. porrastaa 
nelihaaraisia liittymiä kolmihaaraisiksi. Vilkkaimmissa liittymissä voitaisiin ra-
hoituksen järjestyessä toteuttaa myös eritasoratkaisuja. 

Raskaan liikenteen aiheuttamien vaarojen vähentäminen  

Koska raskas liikenne muodostaa muille ajoneuvoille vaarallisen törmäyskohteen, 
olisi tarpeen pyrkiä vähentämään tilanteita, joissa raskas liikenne ja muu liikenne 
kohtaavat. Tämän tarve korostuu etenkin, jos keskikaiteiden rakentaminen keskei-
selle suuriliikenteiselle päätieverkolle ei etene. Liikennejärjestelmätasolla tähän 
voidaan vaikuttaa siirtämällä mahdollisimman suuri osa tavaraliikenteestä rauta-
teille. Maankäytön ratkaisuilla vaikutetaan siihen, missä määrin paikallista auto-
liikennettä ohjautuu päätieverkolle pitkämatkaisen ja raskaan liikenteen sekaan. 



 
LINTU 3A/2011 ·Liikennejärjestelmän kolariväkivalta 33 

Yksi mahdollisuus olisi raskaiden kuljetusten suorittaminen mahdollisimman vä-
häisen henkilöautoliikenteen aikoihin.  

Nopeusrajoituksilla turvataan jalankulkijoita ja pyöräilijöitä 

Kevyen liikenteen turvallisuusongelmien ensiapuna nopeusrajoitukset tulee tarkis-
taa tiiviin tienvarsiasutuksen jaksoilla vuonna 2009 laadituin ohjeistuksen mukai-
sesti. Nopeusrajoituksista päätettäessä tulee ottaa huomioon myös tietä käyttävät 
jalankulkijat ja pyöräilijät. Myös jo edellä esitetystä autoliikenteen kannalta tar-
peellisesta nopeusrajoitusten tarkistuksesta olisi hyötyä kevyelle liikenteelle.  

Kevyeen liikenteen väylien rakentamista valtateiden tiiviin tienvarsiasutuksen 
jaksoilla on tarpeen lisätä merkittävästi. Samalla on tarpeen kehittää kustannuste-
hokkaampia vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja nykyisen ohjeistuksen täydentä-
miseksi. Osa jalankulun ja pyöräilyn yhteystarpeista olisi toteutettavissa yhdistet-
tyinä kevyen liikenteen väylinä ja yksityistieliittymien järjestelyinä. Polkupyöräi-
lyn kuolemat keskittyvät hieman voimakkaammin tilastollisiin taajamiin ja muun 
tiheän tienvarsiasutuksen jaksoille kuin jalankulkijoiden kuolemat. Suuntaamalla 
turvallisuustoimenpiteitä asutuskohtiin voitaisiin siten vaikuttaa voimakkaammin 
pyöräilyn turvallisuusongelmiin. 

Pääteiden ylittäminen riittävän turvallisesti vaati monin paikoin kevyen liiken-
teen alikulkutunnelin tai ylikulkusillan. Joissakin tapauksissa myös yhdistetty 
kevyen liikenteen ja paikallisen henkilöautoliikenteen alikulku voi olla käyttökel-
poinen ratkaisu.  

Päätien tasossa ylittäminen turvallisesti vaatii huomiota erityisesti pieniin lii-
kenneturvallisuustoimenpiteisiin mm. nopeusrajoituksiin. Mikäli katsotaan perus-
telluksi järjestää suojateitä tiiviin tienvarsiasutuksen kohtiin, tulee erityinen huo-
mio kiinnittää ajonopeuksien hillintään sekä suojatien ja suojatietä käyttävien ha-
vaittavuuteen. Lisäksi tarvitaan jatkoselvittelyä mahdollisten muunlaisten ylitys-
ratkaisujen kehittämiseksi. Ajonopeuksia hillitsevistä kiertoliittymistä olisi hyötyä 
myös kevyen liikenteen tien ylityksissä. 
 

4.3 Seutu- ja yhdystiet 
Kohtaamisonnettomuuksia vähennettävä talvihoitoa tehostamalla 

Seututeiden kohtaamisonnettomuuksista yli puolet tapahtuu sohjoisella, lumisella 
tai jäisellä tienpinnalla. Näitä liikennekuolemia voitaisiin vähentää tienpidon kei-
noin parantamalla talvihoidon laatutasoa. Talvihoidon toimintalinjoissa tähän on-
kin jo kiinnitetty huomiota. Myös ajonopeuksien laskeminen etenkin talviaikaan 
parantaisi tilannetta.  

Tieympäristöä pehmennettävä ja nopeustasoa harkittava 

Seututeiden yksittäisonnettomuuksissa suurin yksittäinen riskitekijä oli nukahta-
misesta tai jostain muusta syystä tapahtunut ohjaamattomuus. Tällaisten liikenne-
kuolemien merkittävä vähentäminen edellyttää tieympäristön turvallisuustarkas-
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tuksia ja niiden perusteella tehtävää tien reunaympäristön kattavaa pehmentämis-
tä.  

Vilkasliikenteisimmillä seututeillä soveltuisivat samantyyppiset toimenpiteet 
kuin pääteille on edellä esitetty.  

Kääntymis- ja risteämisonnettomuuksien osalta seuraukset olisivat lievempiä, 
jos ajonopeus onnettomuuspaikassa olisi merkittävästi alempi kuin 80 km/h. 

Yhdysteiden kohtaamisonnettomuuksia on tyypillisesti edeltänyt hallinnan me-
netys. Voidaan perustellusti kysyä, miten nykyinen 80 km/h -yleisrajoitus sovel-
tuu kapeille, geometrialtaan ja näkemiltään huonoille teille. Rajoitus 70 km/h vas-
taisi keskimäärin paremmin turvallista ajonopeutta yleisrajoitusteillä. 

Yhdysteillä myös yksittäisonnettomuuksiin liittyy useimmissa tapauksissa ajo-
neuvon hallinnan menetys. Suistumisten syntyyn ja seurausten vakavuuteen voi-
daan vaikuttaa parhaiten alentamalla ajonopeuksia. Teiden kunnossapitotöiden 
yhteydessä olisi myös syytä poistaa törmäysesteitä. 

Kevyen liikenteen järjestelyt turvallisemmiksi 

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantamisella on merkitystä seutu- ja yh-
dysteiden turvallisuuden kokonaistilanteeseen, sillä näiden kulkumuotojen osuus 
ao. tieluokkien tavanomaisen liikenteen kuolemantapauksista on runsas neljännes 
– yhteen laskien samaa suuruusluokkaa kuin kohtaamisonnettomuuksien kuolemi-
en. Kevyen liikenteen kuolematapaukset keskittyvät tilastotaajamiin ja muun tihe-
än tienvarsiasutuksen jaksoille – niillä tapahtuu liki 2/3 kuolemista. Liikennejär-
jestelmään liittyvistä riskeistä on tunnistettavissa suuressa osassa onnettomuuksis-
ta korkea nopeusrajoitus. Olisi tärkeää alentaa nopeuksia vuoden 2009 nopeusra-
joitusohjeen mukaisesti tiheän tienvarsiasutuksen jaksoilla. 

Toisena merkittävänä riskitekijänä ovat puutteelliset kevyen liikenteen olosuh-
teet. Tähän voidaan vaikuttaa kevyen liikenteen väylien sekä turvallisten tienyli-
tyspaikkojen rakentamisella. Kevyen liikenteen väylien tarve on suuri. On tarpeen 
selvittää myös kustannustehokkaampien vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen 
löytämistä nykyisen ohjeistuksen täydentämiseksi. 

Yksityistieliittymissä sattuu paljon erityisesti polkupyöräilijöiden ja moottori-
ajoneuvon välisiä törmäyksiä. Seutu- ja yhdysteiden liittymille tulisi tehdä turval-
lisuustarkastus sekä suunnitella ja toteuttaa erityisesti näkemien parantamiseen, 
nopeusrajoituksiin ja liikenteen ohjaukseen liittyvät toimenpiteet.  

Tievalaistus parantaa kevyen liikenteen näkyvyyttä ja turvallisuutta. Tievalais-
tusta tulisi lisätä nykyisestä järjestelmällisesti myös taajamien ulkopuolella ti-
heimmän tienvarsiasutuksen jaksoilla. Teholtaan heikot valaistukset tulisi uusia. 
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4.4 Moottoritiet 
Vanhanmalliset kaiteet ja niiden päät uusittava 

Moottoriteiden vanhanmalliset kaiteet ja niiden päät tulisi tarvittavin osin kunnos-
taa tai uusia, jolloin kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski yksittäisonnet-
tomuuksissa olisi merkittävästi nykyistä pienempi. Tarvittavat toimenpiteet voi-
daan määrittää esimerkiksi asiantuntevan turvallisuustarkastuksen avulla tai kor-
vaamalla vanhat tiekaiteet uusilla nykyvaatimusten mukaisilla kaiteilla.  

Väärän rampin ja ajosuunnan valinta ehkäistävä tehokkaasti 

Väärään suuntaan ajamisen estämiseksi tulee kiinnittää erityistä huomiota mootto-
ritielle liittymisrampin valinnan yksiselitteisyyteen ja helppouteen. Tähän voidaan 
vaikuttaa viitoituksella, ajosuuntaa osoittavilla merkeillä sekä liittymien muotoi-
lulla. Lisäksi moottoritielle ajavalle tulee tehdä hyvin selväksi se, että hän on aja-
massa moottoritietä, jossa U-käännökset eivät ole sallittuja. 

 

4.5 Taajamien kadut ja tiet 
Päähuomio jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen 

Taajamissa liikenteessä kuolleiden valtaosa on jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Ja-
lankulkijakuolemien vähentämiseksi toimet kannattaa suunnata erityisesti suurten 
kaupunkien pää- ja kokoojakaduille, mutta myös muiden kaupunkien pää- ja ko-
koojakaduilla on korjattavaa. Polkupyöräilijöiden kuolemista suurin osa tapahtuu 
kaupunkimaisissa kunnissa pää- ja kokoojakaduilla – pyöräilijäkuolemat eivät 
kuitenkaan keskity niin voimakkaasti suuriin kaupunkeihin kuin jalankulkija-
kuolemat.  

Niin jalankulkijoiden kuin pyöräilijöiden kuolemista 2/3 tapahtuu liittymissä. 
Jalankulkijakuolemien torjumiseksi tarvitaan erityisesti turvallisempia suojatietei-
tä pää- ja kokoojakatujen liittymiin pääsuunnan yli. Polkupyöräilijäkuolemien 
torjuminen edellyttää toimia suojateiden turvallisuuden ja pyöräteiden jatkeiden 
turvallisuuden kohentamiseksi etenkin pää- ja kokoojakatujen yli, mutta myös 
niihin liittyvien katujen yli. Olisi tarpeen etsiä keinoja myös sellaisten liittymien 
turvallisuuden parantamiseen, joissa nykyisellään väistämisvelvollisuus osoitetaan 
liikennemerkillä ja pyöräily tapahtuu ajoradalla. 

Jalankulun ja pyöräilyn kuolemien vähentämiseksi autojen ajonopeuksia on 
saatava selkeästi nykyisiä alemmiksi. Etenkään vanhempien jalankulkijoiden kuo-
lemat eivät ole välttämättä seurausta suurella nopeudella tapahtuneista törmäyk-
sistä vaan siitä, että auto ylipäätään osuu heihin aiheuttaen kaatumisen ja pään 
iskeytymisestä katuun johtuvan kallovamman.  

Liikenneympäristö päivitettävä nykyisten ohjeiden mukaisiksi 

Kevyen liikenteen kuolonkolarien tapahtumapaikat edustivat usein nykyohjeistus-
ta vanhempaa suunnittelua. Osin tämä lienee rahallisten resurssien puutteesta joh-
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tuvaa, mutta osin lienee myös kysymys siitä, että kevyen liikenteen oloihin ja tur-
vallisuuteen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Kevyen liikenteen järjestelyille 
kannattaisi tehdä kattavat turvallisuustarkastukset ainakin suurten taajamien pää- 
ja kokoojaväylillä ja kirjata havaitut puutteet korjauskustannuksineen. Taajamien 
nykyisten nopeusrajoitusohjeiden, kevyen liikenteen suunnitteluohjeiden ja lii-
kennemerkkien käyttöohjeiden perusteellisempi soveltaminen veisi turvallisuutta 
huomattavasti parempaan suuntaan. Toisaalta tarvitaan myös suunnitteluratkaisu-
jen terävöittämistä ja pyöräliikenteen verkollisia tarkasteluita, kun jalankulun ja 
pyöräilyn suunnitteluohjeita uudistetaan. 

Suojatiet selkeiksi ja helposti havaittaviksi 

 Noin 60 prosenttia taajamien kevyen liikenteen kuolemista tapahtuu suojateillä ja 
pyöräteiden jatkeilla, joiden havaittavuutta on tarpeen parantaa. Tässä auttaisivat 
parempikuntoiset ja ohjeiden mukaiset tiemerkinnät, suojatiemerkkien sijoittami-
nen lähemmäs ajorataa tai erityiskohteissa esimerkiksi sisältä valaistut suoja-
tiemerkit suojatien yläpuolelle. Merkkien lisäksi tulisi aina käyttää päällystetyypin 
mahdollistaessa suojatien tai pyörätien jatkeen merkintöjä.  

Kaksisuuntaisesta pyörätiestä tulisi varoittaa systemaattisesti väistämisvelvolli-
suutta risteyksessä osoittavan liikennemerkin yhteydessä.  

Pyörätiejärjestelyiden ja pyörätien jatkeiden ja kehittämis- ja kokeilutoimintaa 
tarvitaan, jotta pyöräilijät ja autoilijat saataisiin havaitsemaan toisensa ajoissa, 
tiedostamaan kulloinkin sovellettavat väistämissäännöt sekä sovittamaan ajono-
peutensa turvallisiksi. Tarvetta olisi esimerkiksi kevyen liikenteen väylän ja ajo-
radan pintaan maalattaville varoituksille tai väistämisvelvollisuudesta muistutta-
ville merkinnöille, sillä väistämissäännöt eivät näytä aina olevan hallinnassa eikä 
varovaisuuden tärkeys mielessä. Tällaisia merkintöjä tarvittaisiin niin kevyen lii-
kenteen kuin moottoriajoneuvoliikenteen säännöistä muistuttamiseen.  

Myös liittymän valo-ohjaus voi parantaa suojateiden turvallisuutta. Kääntyville 
autoille ja suojatietä liittymän jälkeisellä suojatiellä ylittävälle kevyelle liikenteel-
le – etenkin suoraan ajaville pyöräilijöille – tarvitaan kuitenkin erilliset vaiheet. 
Yksi mahdollisuus autoilijoiden havaintojen tekemisen helpottamiseksi olisi kau-
emmas liittymästä maalatut pysäytysviivat. 

Kevyen liikenteen yli- ja alikulkuja kannattaisi rakentaa pää- ja kokoojakatujen 
vilkkaimmille osuuksille sikäli kuin ne voidaan toteuttaa kevyen liikenteen väyli-
en luontevina osina tai liittää osaksi kaupunkirakennetta.  

Pientalovaltaisten asuinalueiden kokoojakaduilla, joilla ei ole kevyen liikenteen 
väyliä, kannattaisi parantaa liittymien näkemiä, alentaa nopeusrajoituksia ja ko-
keilla luopumista autojen keskinäisen väistämisvelvollisuuden osoittamisesta lii-
kennemerkillä. 

Tehokas valaistus parantaisi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden havaitsemista. 
Olisi paikallaan myös kokeilla ja seurata jalankulkijasta autoilijaa varoittavia, 
jalankulkijan havaittavuutta suojatiellä parantavia älykkäitä järjestelmiä ja hakea 
niille soveliaita käyttöympäristöjä.  



 
LINTU 3A/2011 ·Liikennejärjestelmän kolariväkivalta 37 

Ajonopeuksia hillittävä nopeusrajoituksin ja rakenteellisin toimin 

Ajonopeuksien alentamiseksi tarvitaan nopeusrajoitusten alentamista, rakenteelli-
sia hidasteita ja entistä systemaattisempaa nopeusvalvontaa. Tiiviissä kaupunkira-
kenteessa nopeusrajoitusten tulisi olla pää- ja kokoojaväylilläkin 30 km/h; väljäs-
sä kaupunkirakenteessakaan nopeusrajoitus ei saisi olla yli 40 km/h. Rakenteelli-
sia hidasteita tarvitaan varsinkin pää- ja kokoojakaduilla autoliikenteen etuajo-
oikeutetussa suunnassa. Tällaisia voisivat olla kiertoliittymät sopivissa paikoissa, 
ajonopeutta hillitseviksi muotoillut keskisaarekkeet, korotetut liittymäalueet, ko-
rotetut suojatiet, töyssyt ennen suojatietä, ajoradan kavennukset.  

Kiinteästä automaattisesta nopeusvalvonnasta on hyviä kokemuksia valtakun-
nallisilta pääteiltä. Kiinteää automaattista nopeusvalvontaa kannattaisi pikimmiten 
kokeilla myös suurten kaupunkien keskeisillä pääkaduilla. Ajonopeuksien alenta-
minen parantaa niin autoilijoiden, pyöräilijöiden kuin jalankulkijoidenkin mahdol-
lisuuksia havaita toisensa ja toimia ennakoidusti ja turvallisesti.  

Autoilijoilla riskinä sivutörmäykset liittymissä  

Tavanomaisen liikenteen kuolemanriski on taajamien kaduilla ja maanteillä moot-
toriajoneuvoilla kulkevien osalta vähäinen. Risteämisonnettomuuksissa kuitenkin 
tapahtuu noin 10 % taajamaliikenteen kuolemista. Huomiota on tarpeen kiinnittää 
sivutörmäysten kannalta riittävän alhaisiin ajonopeuksiin liittymissä – nopeuksien 
tulisi tätä kolarityyppiä ajatellen olla alle 50 km/h.  

Mopoilun kasvun jatkuessa on syytä seurata myös mopoliikenteen turvalli-
suuskehitystä, vaikka käsillä olevan tutkimuksen aineistossa mopoilijoiden kuo-
lemantapaukset eivät olleet yleisiä tavanomaisessa liikenteessä. 

 

4.6 Ajoneuvotekniikka 
Kolariväkivalta-tutkimussarjan perusteella voidaan todeta, että henkilöauto ei tar-
joa tavanomaisen liikenteen kolareissa autossa olijoille riittävää turvaa nykyisillä 
maantienopeuksilla ja tiejärjestelyillä. Pääteillä yleisissä henkilöauton ja raskaan 
ajoneuvon kohtaamisonnettomuuksissa henkilöauto usein murskaantuu. Maantei-
den kolareissa yleinen kuolinsyy on myös iskeytyminen sisään painuvia auton 
rakenteita vasten – tätä tapahtuu myös henkilöautojen keskinäisissä kolareissa. 
Eripainoisten autojen kohtaamisonnettomuuksissa nopeudenmuutos kevyemmässä 
autossa muodostuu usein liian suureksi ihmisen kestokyvylle.  

Kolaritutkimukset ovat vahvistaneet testeissä hyvin selviytyneiden autojen ole-
van myös todellisissa onnettomuuksissa turvallisempia. Nykyaikaisten autojen 
sivutörmäysturvallisuus on selvästi parempi kuin vanhojen autojen. Turvatyynyt 
edessä ja verhotyynyt sivuilla voivat estää pään ja rintakehän iskeytymistä ohja-
uspyörään, eturakenteisiin ja sivuikkunoihin. Turvavyön kiristimet ja kuormituk-
sen rajoittimet vähentävät erityisesti rintakehän vammoja. Nykyiset testit tehdään 
kuitenkin maantieliikennettä ajatellen matalilla nopeuksilla: etutörmäys nopeudel-
la 64 km/h ja sivutörmäys nopeudella 50 km/h. Testien turvallisuusarvio ei sisällä 
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arviota raskaaseen ajoneuvoon törmäyksestä. Testien rajallisuus näkyykin nimen-
omaan maantiekolareissa, joihin liittyy myös tavanomaisessa liikenteessä yleensä 
suuri törmäysnopeus ja usein kolarin osapuolten suuri massaero.  

Turvalaitteiden käytöstä on kuitenkin hyötyä. Tutkijalautakunnat ovat arvioi-
neet, että päätiekolareissa kaikista tutkimusaineiston ajoneuvoissa sisällä olleista 
turvavyötä käyttäneistä 19 % pelastui kuolemalta ja liki kolmanneksen vammat 
lievenivät turvavyön ansiosta – kuitenkin 42 % kuoli. Turvatyynyllisillä paikoilla 
etupenkillä olleista (kuljettajat ja matkustajat) puolestaan 40 % kuoli päätiekola-
reissa, mm. ajoneuvon murskaantumiseen tai iskeytymällä sisään painuviin ajo-
neuvon osiin. Turvatyynyllisillä paikoilla istuneista henkiin jääneistä joka neljäs 
pelastui turvatyynyn ja nykyaikaisen turvavyöjärjestelmän yhteistoiminnan ansi-
osta.  

Ihminen ei kestä suuria hidastuvuuksia. Pelkästään auton suojaavuutta kolaris-
sa eli passiivista turvallisuutta kehittämällä turvallisuuden ei arvioida paranevan 
riittävästi. Suurilla nopeuksilla toimenpiteiden painopistettä tulisi siirtää onnetto-
muuksia ehkäiseviin järjestelmiin. Esimerkiksi liukkaalla kelillä tapahtuvia ajo-
neuvon hallinnanmenetyksiä voitaisiin vähentää huolehtimalla renkaiden hyvästä 
kunnosta ja nopeuttamalla nykyaikaisten ajonvakautusjärjestelmien yleistymistä. 
Yksiajorataisten pääteiden aineistossa ajonvakautusjärjestelmä sekä kuljettajan 
tarkkaavaisuutta ylläpitävät järjestelmät olisivat kummatkin voineet tutkimusryh-
män arvion mukaan vähentää kuolemaan johtavia onnettomuuksia noin 15 %. 
Myös seututeiden liukkaan kelin kohtaamiskuolemien vähentämisessä ajonvakau-
tusjärjestelmästä yhdistettynä hyviin renkaisiin olisi hyötyä. Ajoneuvokannan 
uudistamisesta huolimatta tienpitäjälle jää kuitenkin turvallisuuden parantamises-
sa maantienopeuksilla suuri rooli; tieympäristön ratkaisuissa tarvitaan edelleen 
onnettomuusketjun katkaisevia järjestelyitä ja törmäyksen seurauksia lieventäviä 
ratkaisuja. 

Nykyisellään taajamaliikenne on sen sijaan jo suhteellisen turvallista auton si-
sällä olijoille. Tosin risteämisonnettomuuksissa kuolee autoliikenteenkin osapuo-
lista noin puolet tavanomaisessa liikenteessä. Autokannan uusiutuminen ja tätä 
kautta sivutörmäysturvallisuuden parantuminen vähentänee näitä kuolemantapa-
uksia. 

Taajamissa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemat ovat suuri ongelma, yh-
teensä liki 3/4 tavanomaisen liikenteen kuolemista. Näiden kuolemantapausten 
vähentämiseksi ajonopeuksien alentaminen on edelleen tarpeen, sillä törmäys iäk-
kääseen jalankulkijaan, joita uhreista suuri osa on, tulisi kyetä estämään koko-
naan. Pelkkä törmäysnopeuden alentaminen ei riitä. Ajoneuvojen nopeuksien sää-
telyssä kannattaisi selvittää myös älykkään nopeuksien säätelyn mahdollisuuksia. 
Olisi tarpeen myös selvittää, millaisia vaikutuksia olisi odotettavissa autojen tör-
mäyksenesto- ja varoitusjärjestelmillä sekä hätäjarrutehostimilla yhtäältä jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden toisaalta autoilijoiden tavanomaisen liikenteen kuo-
lemissa.  
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Osassa uusimpia ajoneuvoja rekisteröityvät mm. tiedot törmäysnopeuksista ja 
hidastuvuuksista. Nämä tiedot olisi saatava hyödynnettyä myös onnettomuustut-
kimuksessa.  

Kuorma-auton kuljettajalla on vaikeuksia havaita liittyvälle tielle tai kadulle 
kääntyessään suoraan jatkavaa pyöräilijää. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 
edellyttää kuorma-autoihin matkustajan puolelle katvealueita vähentävien tausta-
peilien asentamista. Asetus koskee paitsi uusia myös 1.1.2000 tai sen jälkeen 
käyttöön otettuja kuorma-autoja. Pyöräilijöiden turvallisuuden kannalta olisi pai-
kallaan asentaa peilit myös tätä vanhempiin vielä käytössä oleviin ajoneuvoihin.  

Ajoneuvokannan uudistumista tulisi edistää, jotta turvallisemmat korirakenteet 
sekä uudet autojen turvajärjestelmät, kuten ajonvakautusjärjestelmä ja kuljettajan 
vireystilan valvonta, yleistyisivät. Lisäksi tulisi suosia moottoriajoneuvoja, joiden 
keularakenne on törmäyksessä vastapuolenkin kannalta, myös jalankulkijan ja 
pyöräilijän kannalta, mahdollisimman turvallinen. Kuitenkaan ajoneuvokannan 
uudistaminen ei näillä näkymin yksinään ratkaise edes tavanomaisen liikenteen 
kuolemantapauksia ilman liikennejärjestelmän muuta kehittämistä. Maanteillä jo 
autossa sisällä olevan ihmisen fyysinen kestokyky asettaa rajoja puhumattakaan 
kevyestä liikenteestä, jota maanteiden varsien asutus synnyttää. Taajamissa puo-
lestaan jalankulkijan ja pyöräilijän fyysisen kestokyvyn ylittyminen törmäyksissä 
muodostaa selkeän reunaehdon liikennejärjestelmän kehittämiselle. 

 

4.7 Koulutus, valistus ja tiedotus 
Ennakoiva asenne kaikilla liikenteen osapuolilla 

Keskeinen haaste koulutus-, valistus- ja tiedotustyölle on kevyen liikenteen turval-
lisuuden parantaminen – varsinkin, kun ajatellaan tämän tutkimussarjan kohde-
joukkoa, tavanomaista autoliikennettä.  

Kuitenkin tässäkin kohdejoukossa voi arvioida esiintyneen tietämättömyyttä, 
jopa piittaamattomuutta suojatiesäännöistä, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
väistämissäännöistä ja ennakoivasta ajotavasta. Suojaamattoman tienkäyttäjän 
huomioon ottava ennakoiva ajotapa vaatii kuljettajalta enemmän kuin vain nope-
usrajoitusten noudattamista. Se vaatii nopeuden sovittamista moninaisiin olosuh-
teisiin ja liikennetilanteisiin. Kuljettajien ennakoivan ajotavan omaksumista ja 
sääntöjen noudattamista, esimerkiksi nopeuden pudottamista normaalista sallitusta 
lähestyttäessä suojatietä tulisi tukea erilaisin liikennejärjestelyin ja uskottavalla 
valvonnalla. Tällaiset toimenpiteet paitsi vähentäisivät ajattelemattomuuden tai 
asenteiden synnyttämiä riskejä myös tukisivat huomion suuntaamista suojatto-
maan tiellä liikkujaan ja mahdollisesti edistäisivät myös asenteiden muuttumista. 
Valistusta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvaksi tarkoitetuista liikennesään-
nöistä tulisi lisätä sekä moottoriajoneuvojen kuljettajille että pyöräilijöille. Erityi-
sesti autoliikenteen ja pyöräilijöiden keskinäisistä väistämissäännöistä tarvitaan 
koulutusta ja valistusta. Myös olisi tarpeen lisätä molempien osapuolien ymmär-
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rystä nopeuksien merkityksestä oikeiden johtopäätösten tekemisessä ja tilanteisiin 
reagoimisessa.  

Vaikka suomalaiset pääteiden talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset ovat vä-
hentäneet huomattavasti talviajan liikennekuolemia, olisi huonolla kelillä syytä 
käyttää alempia ajonopeuksia. Kelitiedotuksissa olisi perusteltua erikseen huo-
mauttaa asiasta, kun sään ennakoidaan tuottavan myös vilkasliikenteisille pääteille 
sohjoa, jäätä tai lunta. 

Heijastimia ja pyöräilykypärää käytettävä 

Ongelmana ovat myös ilman asianmukaista kypärää ajavat pyöräilijät ja pimeällä 
ja hämärässä tummassa vaatetuksessa ilman heijastinta kulkevat jalankulkijat. 
Myös tähän ongelmaan tulisi puuttua ensi vaiheessa valistuksen avulla. Kuitenkin 
tarvittaneen myös säädösmuutoksia – turvalaitteiden käyttöön velvoittaminen ja 
käyttämättömyyden sanktioiminen – tilanteen korjaamiseksi. 

Kuljettajia koulutettava tunnistamaan ajokykyynsä liittyvät riskit  

Seutu- ja yhdysteiden risteämisonnettomuuksissa sivutietä tulleet – usein iäkkäät 
– kuljettajat eivät hyvästä näkyvyydestä huolimatta huomaa etuajo-oikeutettua 
tietä lähestyvää ajoneuvoa tai arvioivat väärin omat mahdollisuutensa ja ajavat 
päätietä kulkevan eteen. Ikääntyvien valistukseen sekä ajokortin uusimisen yhtey-
dessä tehtävään ajokykyisyyden arviointiin ja riskien tunnistamisneuvontaan on 
paikallaan kiinnittää erityistä huomiota. Väestön ikääntyminen lisää tämän merki-
tystä, varsinkin kun tulevaisuuden senioreista ajokortti on entistä useammalla. 

Ikääntymisen ohella ajokykyyn vaikuttavat myös muut tekijät, kuten väsymys 
ja muut vireystilaa laskevat tekijät, kuten sairaudet. Nämä muodostavat merkittä-
vän ongelman, johon on kiinnitetty tähän asti liian vähän huomiota. Kuljettajan 
ajokuntoon ja sen mukaisiin riskeihin tulisi jatkossa panostaa valistuksessa ja tie-
dottamisessa. Edelleen on syytä painottaa myös huomion pitämistä ajon aikana 
liikenteessä. 

 
 

4.8 Lainsäädäntöön liittyviä näkökulmia 
Suojatiesäädösten perusteella arvioiden jalankulkijoita pidetään erityisesti suojaa 
tarvitsevina liikenteen osapuolena. Kuitenkaan ei ajonopeuksien riittävällä sääte-
lyllä, autoilijaa velvoittavien suojatiesääntöjen tehokkaalla valvonnalla tai suoja-
teiden rakenteellisin järjestelyin huolehdita siitä, että autoilijalla on mahdollista 
varoa jalankulkijaa myös käytännössä. Toisaalta ei myöskään selkein säädöksin ja 
rangaistuksin vaadita jalankulkijalta heijastimen käyttöä pimeällä ja hämärällä. 
Vaikka heijastimen käytön laiminlyönti ei ole pääsyy jalankulkijoiden kuolemiin, 
on pimeällä ja hämärässä asianmukaisen heijastimen käytöllä merkitystä autoilijan 
mahdollisuuksiin havaita jalankulkija.  

Polkupyöräilijää säädökset kohtelevat autoilijaan rinnastettavana liikenteen 
osapuolena, ellei säädöksissä ole erikseen mainittu omaa sääntöä pyöräilijöille. 
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Autoilijan ja pyöräilijän keskinäiset väistämissäännöt ovat monimutkaisia. Polku-
pyörän kuljettamiseen ei kuitenkaan vaadita koulutusta ja ajolupaa. Pyöräilijöiltä 
ei myöskään vaadita selkein säädöksin ja rangaistuksin tärkeän turvalaitteen eli 
kypärän käyttöä. Vaikka kypärä ei pelastaisi kaikkia pyöräilijöitä kuolemalta, sillä 
olisi huomattava merkitys turvallisuuden parantumisessa. Toisaalta, jos pyöräilyä 
on perusteltua pitää erityistä suojelua vaativana heikommin selviytymiskyvyin 
varustettuna kulkumuotona, tämä tulisi huomioida selkeämmin liikennesäännöis-
sä, nopeusrajoitusjärjestelmässä, autoilijoille asetettavissa varomisvelvoitteissa ja 
liikennejärjestelyissä.  

Pyöräilyn väistämissääntöjen toimivuutta olisi tarpeen selvittää käytännön lii-
kenneseurannoin tilanteissa, joihin pyöräilykuolemat keskittyvät. Nykyisellään 
väistämissäännöt eivät ole toimineet pyöräliikenteen tosiasiallisissa ympäristöissä. 
Mikäli säädöksiä ei kuitenkaan nähdä tarpeelliseksi muuttaa, olisi tarpeen kehittää 
ratkaisuja tukemaan väistämissääntöjä (nopeusrajoitukset, tiemerkinnät, päällys-
teiden värien käyttö, erilaiset hidastavat rakenteet, liikennemerkit ja lisäkilvet).  

Ottaen huomioon jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden suuri kuolemanriski niin 
taajamissa kuin niiden ulkopuolella, on syytä pohtia, tulisiko pyöräilijän kypärän 
käyttö ja jalankulkijan pimeän ja hämärän aikainen heijastimen käyttö määrätä 
lainsäädännössä pakollisiksi sanktion uhalla. Tämä todennäköisesti vaikuttaisi 
pyöräilykypärien sekä heijastimellisten ulkovaatteiden kysynnän kasvuun ja siten 
myös tuotekehittelyn ja tarjonnan laajenemiseen.  

Automaatista nopeusvalvontaa on lisättävä ja sen edellytyksiä parannettava, 
jotta taajamien alennetuista 30 ja 40 km/h nopeusrajoituksista saataisiin paras 
hyöty. Valvontakameroita voisi asentaa liittymiin ja kehittää automaattisen nope-
usvalvonnan rinnalle myös suojatiesäännösten ja pyöräilyn väistämissääntöjen 
valvontaa. 

Kuljettajan väsymyksen todettiin olleen taustalla vaikuttanut todennäköinen 
riski noin 15 prosentissa yksiajorataisten pääteiden tavanomaisen autoliikenteen 
kuolemantapauksissa. Lisäksi noin 17 prosentissa väsymyksen arvioitiin olleen 
mahdollinen riskitekijä. Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa kuljettaa väsy-
neenä. Väsymystilalle ei kuitenkaan käytännössä ole yksikäsitteisiä tulkintoja. 
Ammattikuljettajille on säädöksiä ajoajoista, tauoista ja lepoajoista, mutta yksi-
tyisliikenteessä vastaavia määräyksiä ei ole. Poliisin mahdollisuuksia todeta ajo-
neuvon kuljettajan väsymys liikenneratsioissa olisi tarpeen tukea tulkinnoilla vä-
symyksestä ja testimenettelyjen kehittämisellä. 

Syvätutkimuksen aineistosta rajattiin pois henkilöt, joiden kuolinsyy oli saira-
uskohtaus. Kolareissa kuolleiden ruumiinavauksissa löytyi kuitenkin myös saira-
uksia, jotka olivat mahdollisesti voineet myötävaikuttaa onnettomuuden syntymi-
seen, vaikka ihminen oli kuollut onnettomuuden seurauksiin. Tällaisia mahdolli-
sesti taustalla vaikuttaneita sairauksia oli yksiajorataisten pääteiden aineistossa 
noin 10 prosentilla kuljettajista. Lääkäreillä on ilmoitusvelvollisuus ajokykyyn 
vaikuttavista sairauksista, mutta tarvittaisiin tukea ajokykyisyysarviointeihin. Sai-
rauksiin liittyviä liikenneturvallisuusriskejä olisi tarpeen tutkia tarkemmin. 
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5 Pohdintaa ja 
johtopäätöksiä  

5.1 Riskinotto tieliikenteessä 
Huomattava riskinotto ja sairauskohtauskuolemat rajattiin pois syvätutkimuksesta, 
jonka perusteella arvioitiin liikennejärjestelmän tavanomaiseen käyttöön sisältyviä 
kuolemanriskejä ja niiden torjunnan mahdollisuuksia. Syvätutkimusten tarkoitus 
oli erityisesti selvittää, toimiiko liikennejärjestelmä turvallisesti, kun sitä käyte-
tään järjestelmän suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti. Riskinottoa sisältä-
neiden kuolonkolarien rajaaminen pois varsinaisesta syvätutkimuksesta ei kuiten-
kaan tarkoita sitä, että liikennejärjestelmästä vastaavien ei tarvitse kantaa huolta 
riskiä ottavista.   

Tässä luvussa arvioidaan lyhyesti riskinoton laajuutta ja tyyppejä eri liiken-
neympäristöissä ja pohditaan yleisellä tasolla mahdollisuuksia torjua riskinottoa 
sisältäviä kuolemantapauksia. 

Liki puoleen tutkijalautakuntien tutkimista kuolemista on arvioitu liittyneen 
merkittävää riskinottoa ja 5 % on arvioitu sairauskohtauskuolemiksi. Riskinoton 
osuus kuolemista on pienimmillään yksiajorataisilla pääteillä ja taajamien teillä ja 
kaduilla. Suurimmillaan riskinoton osuus on puolestaan moottoriteillä sekä seutu- 
ja yhdysteillä.  

Onnettomuustyypeittäin tarkasteltaessa riskinoton osuus kuolemista on pie-
nimmillään polkupyörä-, kääntymis-, risteämis-, jalankulku- ja kohtaamisonnet-
tomuuksissa. Suurimmillaan riskinoton osuus puolestaan on mopo- ja yksittäison-
nettomuuksissa.  

Kaikista moottoriajoneuvoissa kuolleista noin 55 % kuoli riskinotto-
onnettomuuksissa. Joka viidennessä riskionnettomuuksista joku osapuolista ajoi 
ilman asianmukaista ajo-oikeutta.  

Taajamien ulkopuolella moottoriajoneuvoliikenteen kuolonkolarien yleisin ris-
kinoton muoto oli kaikissa liikenneympäristöissä turvalaitteiden käyttämättömyys; 
näitä oli 57–69 % kaikista riskinottoa sisältäneistä moottoriajoneuvojen onnetto-
muuksista. Sekä yksiajorataisilla pääteillä että seutu- ja yhdysteillä seuraavina 
keskenään lähes yhtä suurina riskinoton muotoja olivat päihtymys (46–55 %) ja 
huomattavan suuri ylinopeus (42–57 %).  

Taajamien teillä ja kaduilla moottoriajoneuvoliikenteen kuolonkolareissa suu-
rin yksittäinen riskinoton muoto oli huomattava ylinopeus (74 % riskiä ottaneista). 
Seuraavaksi suurimmat olivat turvalaitteiden laiminlyönti ja rattijuopumus (53-58 
%). Taajamissa tapahtuneista moottoriajoneuvoliikenteen yksittäisonnettomuuk-
sista vain noin joka kymmenes on tapahtunut tavanomaisessa liikenteessä. 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemista noin neljäsosa tapahtui riskinot-
to-onnettomuuksissa. Näissä riskinottoa sisältäneissä kevyen liikenteen kuolonko-
lareissa yleisin riskinoton muoto oli kevyen liikenteen osapuolen erittäin puutteel-
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linen toimintakyky (67 %). Riskinottoa sisältäneistä kevyen liikenteen kuolonko-
lareissa moottoriajoneuvon kuljettaja ajoi huomattavaa ylinopeutta 26 prosentissa, 
oli päihteiden vaikutuksen alaisena 7 prosentissa ja häneltä puuttui ajo-oikeus 12 
prosentissa tapauksista. Ylinopeusonnettomuuksista 2/3 ja erittäin puutteellisen 
toimintakyvyn onnettomuuksista hieman alle puolet tapahtui taajamien kaduilla ja 
teillä. 

Kuvaava esimerkki vaikeudesta ratkaista turvallisuusongelma erityisesti liiken-
nejärjestelyjä kehittämällä ovat moottoritiet. Vastakkaisista suunnista tulevat lii-
kennevirrat on erotettu rakenteellisesti, risteäminen tapahtuu eri tasossa, reu-
naympäristöä on pehmennetty, kaiteita rakennettu ja kunnostettu, kevyttä ja hidas-
ta liikennettä ei sallita, talvinopeusrajoitukset ovat käytössä, talvihoito on korkea-
laatuista. Näin on saatu aikaan turvallisin tietyyppi suhteessa liikennesuorittee-
seen. Kuitenkin moottoriteilläkin tapahtuu edelleen liikennekuolemia, pääosa ke-
säkuukausina. Reilusti yli puoleen moottoriteiden liikennekuolemista sisältyy 
huomattavaa riskinottoa.  

Toisenlainen esimerkki vaikeudesta ratkaista turvallisuusongelma erityisesti 
liikennejärjestelyjä kehittämällä on alempi maantieverkko, etenkin yhdystiet. 
Näillä yleinen nopeusrajoitus 80 km/h on usein liian suuri olosuhteisiin verrattuna 
ja alemmalla nopeudella ajaminen jää kuljettajan arvioitavaksi – tilannenopeuden 
varaan. Kuolonkolareissa kuitenkin esiintyy usein ylinopeuksia. Tieympäristön 
korjaaminen laajalla ja vähäliikenteisellä alemmalla maantieverkolla siten, että se 
voisi ottaa vastaan turvallisesti tällaisia nopeuksia – usein liittyneenä turvalaittei-
den laiminlyöntiin, on käytännössä kutakuinkin mahdotonta.  

Alemman maantieverkon nopeusrajoitusten alentaminen on siis perusteltua. 
Jotta rajoituksista saataisiin täysi hyöty, riskiä ottaviin tulisi voida vaikuttaa te-
hokkaammin.  

Moottoriteillä kaiteiden ja niiden päiden korjaamisesta voisi olla jossakin mää-
rin hyötyä myös riskiä ottaville. 

Yksiajorataisten pääteiden tavanomaisen liikenteen kohtaamisonnettomuuksien 
torjumisesta keskikaitein voisi olla hyötyä myös riskiä ottaville, samoin reunaym-
päristön pehmentämisestä erilaisin toimin. Myös ehdotetusta nopeuksien tehok-
kaammasta valvonnasta voisi olla jotakin apua.  

Taajamien kaduilla ja maanteillä ylinopeuksilla ajettuihin yksittäisonnetto-
muuksiin voitaisiin vaikuttaa ajonopeuksien rakenteellisilla hillitsemistoimilla ja 
tehostetulla nopeusvalvonnalla, mitkä toimenpiteet tarvitaan ensisijaisesti jalanku-
lun ja pyöräilyn turvallisuuden vuoksi. Jalankulun ja pyöräilyn kuolemat tavan-
omaisessa liikenteessä sijoittuvat suurelta osin pää- ja kokoojakaduille. Ylino-
peusonnettomuuksien jakautumista taajamien katu- ja tieverkolle ei kuitenkaan 
ole tässä tutkimuksessa tarkastelu.  

Edellä esitetyt tavanomaisen liikenteen turvallisuustoimien mahdollisuudet ris-
kionnettomuuksien vähentäjänä ovat pohdintoja, joita ei ole tutkimussarjassa 
enempää johdettu kuin tarkistettukaan tutkijalautakuntien aineistoista. Luotettavi-
en johtopäätösten tekeminen vaatisi oman erillisen tutkimuksen.  
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Riskinotto on nykyisellään liikennekuolemissa niin yleistä, että siihen on puu-
tuttava nykyistä tiukemmin. Riskinoton osuus on suurimmillaan yksittäisonnetto-
muuksissa, joissa niissäkin kuolee myös kyydissä olijoita. Riskinottoa esiintyy 
myös muissa kuolonkolarityypeissä, joissa on myös toinen osapuoli. Riskinottaja 
ei siis vaaranna pelkästään omaa henkeään eikä riskinotto siten voi olla kenenkään 
yksityisasia.  

Tässä tutkimuksessa riskinotoksi tulkittuihin ongelmiin – turvalaitteiden käyt-
tämättömyyteen, rattijuopumukseen, huomattaviin ylinopeuksiin, ajo-oikeudetta 
ajamiseen – voisi olla tehokkaampaa puuttua suoraan ajoneuvoteknisin ja älylii-
kenteen keinoin kuin pyrkimällä kehittämään liikennejärjestelmää muilta osin 
siten, että se voi ottaa turvallisesti vastaan myös huomattavaa riskinottoa seuraa-
vat onnettomuudet. Riskinottoon suoraan puuttuvilla järjestelmillä tarkoitetaan 
tässä esimerkiksi alkolukkoa, älykästä nopeuden säätelyä, nopeudenrajoittimia, 
älykkäitä turvalaitteita, sähköistä ajokorttia, automaattisen nopeusvalvonnan laa-
jentamista ja mahdollisia uusia liikenteen valvonnan menetelmiä. Tällaisten jär-
jestelmien ja menettelyiden tarkoitus olisi joko estää huomattava riskinotto liiken-
teessä tai nostaa kiinnijäämisriskiä huomattavasti nykyisestään. Riskinottoon suo-
raan puuttuvia järjestelmiä kannattaisi kehittää ajoneuvokannan vakiovarusteiksi; 
välivaiheessa niitä voitaisiin määrätä liikennerikoksista kiinni jääneille ajo-
oikeuden ehdoksi.  

 

5.2 Pohdintaa tutkimuksen lähestymistavasta 
Riskinotoksi tulkitun toiminnan kriteereistä on keskusteltu eri yhteyksissä, mm. 
tutkimussarjan julkaisujen esittelyseminaareissa. On kysytty, miksi juuri mootto-
riajoneuvon kuljettajan rattijuopumus, huomattava ylinopeus, turvalaitteiden käyt-
tämättömyys ja ajo-oikeudettomuus on tulkittu huomattavaksi riskinotoksi. Miksi 
taas jalankulkijan heijastimen käyttämättömyyttä ja pyöräilijän kypärän käyttä-
mättömyyttä ei ole luettu huomattavaksi riskinotoksi? 

Tutkimuksissa sovellettu rajaus ei ole yksikäsitteinen tieteellinen totuus vaan 
enemmänkin lähestymistapa käytännön toimenpiteiden löytämiseksi. Toisaalta 
moottoriajoneuvoliikenteen puolella rajauskriteerit, sovellettavat säädökset ja lii-
kennevalvontakin ovat kohtuullisesti samansuuntaisia. Tutkimussarjan valmistut-
tuakin poissulkukriteerit vaikuttavat muilta osin käyttökelpoisilta, mutta ajono-
peudessa olisi voinut käyttää tiukempia karsintarajoja. Nyt raja oli taajamissa 10 
km/h ja haja-asutusalueella 20 km/h ylinopeus. Karsintarajan tiukentaminen ei 
olisi edes pienentänyt kohtuuttomasti syvätutkimuksen aineistoa. Toisaalta ajono-
peuden arviointi ei aina ole tutkijalautakunnillekaan aivan helppoa. Käytetyllä 
karsintarajalla saatiin kuitenkin suurella todennäköisyydellä karsittua aineistosta 
huomattavat ylinopeudet.  

Turvavöiden käyttämättömyys voi olla unohdus – ei siis välttämättä kuljettajan 
tai matkustajan tietoista riskinottoa. Kuitenkin liikennejärjestelmän kehittäjän 
näkökulmasta on järjestelmän riski, että ajoneuvoa voidaan käyttää ilman turva-
laitteita. Rattijuopumukseen voitaneen kiistattomasti katsoa liittyvän riskejä. Sai-
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rauskohtaukseen kuolemista ei puolestaan katsota virallisen tieliikennetilaston 
mukaan tieliikennekuolemaksi. 

Jalankulun ja pyöräilyn turvalaitteiden käyttämättömyyden osalta puolestaan 
liikenteen säädöksetkin ovat sallivampia ja valvonta hankalaa. Seuraukset ovat 
nähtävissä liikenteessä melko vähäisenä turvalaitteiden käyttönä. Niin pitkään 
kuin tilanne jatkuu tällaisena, tilanteen voi tulkita myös järjestelmän riskiksi ja 
tavanomaiseksi käyttäytymiseksi. Vaikka turvalaitteiden käyttöä ei käytetty syvä-
tutkimuksesta poissulkukriteerinä, turvalaitteiden ja niiden käyttämättömyyden 
merkitystä kuitenkin tarkasteltiin tutkimuksessa. 

Jaottelulla tavanomaiseen liikenteeseen ja huomattavaan riskinottoon on pyritty 
rajaamaan lähemmän tarkastelun kohteiksi inhimillisistä virheistä liikennejärjes-
telmän tavanomaisessa käytössä seuranneita liikennekuolemia. Kuitenkin on vai-
kea sanoa, ovatko juuri tarkastellut kolarit tapahtuneet nimenomaan inhimillisen 
virheen seurauksena. Miten inhimillinen virhe liikenteessä pitäisi ylipäätään mää-
ritellä? Olisiko huomattavaa riskinottoa sisältäneiksi pitänyt rajata vielä muitakin 
tapauksia kuin nyt rajattiin ja millaisia olennaisia hyötyjä järjestelmän turvalli-
suuden kehittämisen näkökulmasta tällöin olisi saatu?  

Joka tapauksessa syvätutkimukseen valikoidut kuolonkolarit vastaavat parem-
min liikennejärjestelmän tavanomaista käyttöä kuin syvätutkimuksesta pois raja-
tut. Kun kuolonkolareita tapahtuu vuodesta toiseen myös ilman huomattavaa ris-
kinottoa, ne täytyy ottaa liikennejärjestelmän kehittämisessä huomioon. Suunnit-
telua ei voi perustaa siihen, että ihminen kehittyy vähitellen virheettömäksi enem-
pää kuin siihenkään, että kuolonkolareista ovat vastuussa lähinnä vain riskinotta-
jat. Voisi olla käyttökelpoisempaa lähteä liikennejärjestelmän kehittämisessä siitä, 
että inhimillisessä toiminnassa tapahtuu virhearvioita ja tilaisuuden tullessa ilme-
nee myös riskinotoksi tulkittavaa toimintaa ja että ihminen fyysisenä olentona 
kestää huonosti nykyliikenteen kolareissa syntyviä voimia.   

Kolariväkivaltasarjassa monitieteiset tutkijaryhmät kävivät hieman erilaisilla 
kokoonpanoilla läpi valtavan määrän tietoa liikennejärjestelmän tavanomaiseksi 
tulkitussa käytössä tapahtuneista kuolonkolareista. Verrattaessa näin hahmottuvaa 
kuvaa koko tutkimussarjan perustana olleeseen liikenneturvallisuusvisioon, voi-
daan keskeisenä johtopäätöksenä todeta, että liikenteen säädösten, ajoneuvojen, 
tie- ja katujärjestelyiden, liikenteen ohjauksen, nopeusrajoitusten ja valvonnan 
muodostama järjestelmä ei tue riittävästi ihmistä, joka tekee liikenteessä inhimilli-
sen virheen. Ihmiset altistuvat törmäysten seurauksena niin suurille voimille, että 
virhe johtaa usein kuolemaan tavanomaisessa järjestelmän käytössä. Olisiko ken-
ties paikallaan ryhtyä puhumaan painokkaammin paitsi tienkäyttäjien riskinotosta 
myös liikennejärjestelmään sisältyvistä – jopa liikennejärjestelmään ohjelmoiduis-
ta – riskeistä? 

Tienkäyttäjien riskinotto on toisaalta niin laajamittainen ongelma kaikissa lii-
kenneympäristöissä, että sille ei pitäisi ummistaa silmiä. Nykyaikaisesta älyliiken-
teestä voisi olla niin haluttaessa huomattavaa apua eteenpäin pääsemiseksi. 
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7 Liitteet   
Aineiston rajaus 
Yksiajorataiset päätiet 

Analysoivan yhteenvedon aineisto luvuissa 3 ja 4 on LINTU 3/2006 
-tutkimuksesta, joka käsitti syväanalyysin ainoastaan moottoriajoneuvo-
onnettomuuksista. Vain tavanomaisen liikenteen sisällyttäminen tutkimukseen 
sekä muut aineiston rajaukset tehtiin kuvassa 17 esitettyjen kriteerien mukaisesti: 

 
Kuva 17. Yksiajorataisten pääteiden autoliikenteen kuolonkolarien syväanalyysin 

aineiston rajaukset (LINTU-julkaisuja 3/2006). 

Käsillä olevan yhteenvedon yhteydessä tehtiin yksiajorataisten pääteiden kevyen 
liikenteen onnettomuuksien syväanalyysi, jossa käytettiin kuvan 18 mukaista ai-
neistoa. 
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Kuva 18. Yksiajorataisten pääteiden kevyen liikenteen liikennekuolemien  syväana-

lyysin aineiston rajaukset (LINTU-muistio). 
 

Seutu- ja yhdystiet 

Yhteenvedossa käytetyn syväanalyysin aineisto perustuu LINTU 4/2009 
-tutkimukseen, missä käytiin tutkintakansioista läpi otos sekä moottoriajoneuvo-
liikenteen että kevyen liikenteen onnettomuuksia. Aineiston tarkempi rajaus on 
esitetty kuvissa 19 ja 20. 

 

 
Kuva 19. Seutu- ja yhdysteiden moottoriajoneuvojen kuolonkolarien syväanalyysin 

aineiston rajaukset (LINTU-julkaisuja 4/2009). 
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Kuva 20. Seutu- ja yhdysteiden kevyen liikenteen liikennekuolemien syväanalyysin 

aineiston rajaukset (LINTU-julkaisuja 4/2009). 

Moottoritiet 

Analysoivan yhteenvedon aineisto perustuu moottoriteiden osalta LINTU 3/2009 
-tutkimuksen aineistoon, jossa käytiin läpi vuosien 2002–2007 moottoriajoneuvo-
onnettomuudet (kuva 21) sekä lyhyesti myös vuosien 2002–2006 kevyen liiken-
teen onnettomuudet moottoriteillä. 

 

 
Kuva 21. Moottoriteiden kuolonkolarien syväanalyysin aineiston rajaukset (LINTU-

julkaisuja 3/2009). 
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Taajamien kadut ja maantiet 

Analysoivan yhteenvedon aineisto on peräisin LINTU 5/2008 -tutkimuksesta, 
jossa esitettiin sähköisessä muodossa olevan tutkijalautakunta-aineiston perusteel-
la yleiskuva kaikista taajamien onnettomuuksista ja tehtiin tutkintakansioihin pe-
rustuva syväanalyysi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden onnettomuuksista.  Kysei-
sen syväanalyysin aineiston rajaukset tehtiin kuvassa 22 esitetyn mukaisesti. 

 
Kuva 22. Taajamien kevyen liikenteen liikennekuolemien  syväanalyysin aineiston 

rajaukset (LINTU-julkaisuja 5/2008). 
 
 
Taulukko 13. Kaikki tutkijalautakuntien raportoimat kuolemaan johtaneet liikenneonnet-

tomuudet vuosina 2002–2006. 

Luokittelu 2002 2003 2004 2005 2006 Yhteensä Ka/vuosi 
Yksiajoratainen päätie 133 135 126 125 103 622 124 

Seutu- tai yhdystie 107 91 83 90 93 464 93 

Moottoritie 14 8 13 12 18 65 13,4 

Taajaman tie tai katu 78 88 82 95 86 429 86 

Muu 19 26 27 38 23 133 26,8 

Yhteensä 351 348 331 360 323 1713 342 
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Kaikki tieliikenteessä kuolleet 

Kuolleet olivat yleisimmin henkilöauton kuljettajia tai matkustajia (63 %), jalan-
kulkijoita (12 %) ja polkupyörällä liikkuneita (9 %). Raskaan liikenteen kuljettaji-
en ja matkustajien osuus oli yhteensä 3 prosenttia, mopojen ja moottoripyörien 9 
prosenttia. 

Vertailu Tilastokeskuksen ilmoittamiin kuolleiden määriin osoittaa, että tutkija-
lautakunta-aineistosta puuttuu kevyen liikenteen onnettomuuksia. Tutkijalauta-
kunnat tutkivat myös onnettomuudet, joissa sairauskohtaus on kuolinsyynä – tämä 
heijastuu erityisesti henkilöautoissa kuolleiden suurempana määränä verrattaessa 
Tilastokeskuksen tietoihin. 

 
Taulukko 14. Kuolleiden lukumäärä tutkijalautakuntien vuosina 2002–2006 kaikissa 

kuolonkolareissa (mukaan lukien merkittävä riskinotto) kuolleen käyttä-
män ajoneuvotyypin ja kulkutavan mukaan eriteltynä. Viimeisessä sarak-
keessa on esitetty Tilastokeskuksen luvut tienkäyttäjäryhmittäin vuosina 
2002–2006. 

Osallislaji Yksiajo-
ratainen 
päätie 

Seutu- tai 
yhdystie 

Moottori-
tie 

Taajaman 
tie tai 
katu 

Muu, ei 
tietoa 

Yhteensä 
(LVK) 

Tilasto-
keskus 

Henkilöauto 540 365 50 173 64 1192 1139 

Pakettiauto 34 13 2 4 5 58 

Kuorma-auto 7 2 1 1 2 13 

Linja-auto 27 2 0 2  31 

Raskas ajoneu-
voyhdistelmä 

17 2 1 1 1 22 

118 

Moottoripyörä 20 33 9 25 8 95 

Kevytmoottori-
pyörä 

2 6 0 7 7 22 119 

Mopo 8 17 0 11 11 47 50 

Traktori 2 2 0  8 12 

Muu 4 6 0  7 17 
26 

Polkupyörä 35 34 0 87 10 166 190 

Jalankulkija 35 28 7 137 15 222 242 

Muu kevyt liiken-
ne 

0 0 0 0 3 3  

Yhteensä 731 510 70 448 141 1900 1884 
 

Riskinoton osuus 
Pienimmillään riskinoton osuus kuolemista on polkupyörä- (13 %), kääntymis- 
(33 %), risteämis- (35 %), jalankulku- (36 %) ja kohtaamisonnettomuuksissa (46 
%). Suurimmillaan riskinoton osuus puolestaan on mopo-onnettomuuksissa (81 
%) ja yksittäisonnettomuuksissa (70 %).  
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Taulukko 15. Tutkijalautakuntien tutkimissa onnettomuuksissa 2002–2006 kuolleet on-
nettomuusluokittain: tavanomainen käyttäytyminen, riskinotto ja sairaus-
kohtaukset.  

Onnettomuus-
luokka 

Tavanomainen 
liikennekäyttäy-

tyminen 

Merkittävä  
riskinotto 

Sairaus- 
kohtaus 

Kaikki yhteensä 

Yksittäisonnetto-
muus 

101 393 70 564 30 % 

Kääntyminen 35 17  52 3 % 

Ohitus 28 39 1 68 4 % 

Risteäminen 80 43 1 124 7 % 

Kohtaaminen 270 230 1 501 26 % 

Peräänajo 11 10 1 22 1 % 

Polkupyöräonn. 134 20 6 160 8 % 

Jalankulkijaonn. 134 74  208 11 % 
Mopo- onnetto-
muus 

7 39 2 48 3 % 

Eläinonnettomuus 25 14  39 2 % 

Muu onnettomuus 50 57 7 114 6 % 

Kaikki yhteensä 875 936 89 1900 100 % 
 

 
Kuva 23. Kaikki liikennekuolemat vuosina 2002–2006: tavanomaisen käyttäytymisen 

ja  riskikäyttäytymisen osuudet eri onnettomuusluokissa. 
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Kaikista moottoriajoneuvoissa kuolleista noin 40 prosenttia kuoli tavanomaises-
sa liikenteessä. Merkittävää riskinottoa sisältyi 55 prosenttiin kuolemista. Sairaus-
kohtaus oli kuolinsyynä viidessä prosentissa. 

Kaikissa muissa toimintaympäristöissä kuin yksiajorataisilla pääteillä on moot-
toriajoneuvoissa kuollut enemmän ihmisiä merkittävän riskinoton seurauksena 
kuin tavanomaisessa liikenteessä. Tämän perusteella erityisesti yksiajorataisten 
pääteiden turvallisuusongelmia ei voi ajatella ratkaisevansa vain huomattavaan 
riskinottoon puuttumalla, myös liikennejärjestelmän perusominaisuuksiin on puu-
tuttava. Toisaalta riskinottoon tulisi puuttua kaikissa toimintaympäristöissä halut-
taessa vähentää olennaisesti liikennekuolemia. 

 

 
Kuva 24. Liikennekuolemat moottoriajoneuvoissa (ml. mopot) vuosina 2002–2006: 

tavanomaisen käyttäytymisen,  riskikäyttäytymisen ja sairauskohtausten 
osuudet. 

 
Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemista pääosa (73 %) arvioitiin tapah-
tuneen tavanomaisessa liikenteessä, jossa ei todettu huomattavaa riskinottoa.  
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Kuva 25. Kevyen liikenteen (pl. mopot) liikennekuolemat vuosina 2002–2006: ta-

vanomaisen käyttäytymisen ja  riskikäyttäytymisen osuudet. 

Taulukko 16. Yksiajorataisilla pääteillä moottoriajoneuvoissa 2002–2006 kuolleet on-
nettomuusluokittain: tavanomainen käyttäytyminen, riskinotto ja sairaus-
kohtaukset . 

Onnettomuusluokka 

Tavanomainen 
liikennekäyttäy-
tyminen 

Merkittävä ris-
kinotto Sairauskohtaus Yhteensä 

Yksittäisonn. 39 64 15 118 

Kääntyminen 23 3 0 26 

Ohitus 24 24 0 48 

Risteäminen 40 15 0 55 

Kohtaaminen 203 159 1 363 

Peräänajo 6 7 0 13 

Eläinonn. 14 5 0 19 

Muu onn. 3 7 0 10 

Mopo-onn. 3 6 0 9 

Yhteensä 355 290 16 661 
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Taulukko 17. Moottoriteillä moottoriajoneuvoissa 2002–2006 kuolleet onnettomuusluo-
kittain: tavanomainen käyttäytyminen, riskinotto ja sairauskohtaukset  

Onnettomuusluokka 

Tavanomainen 
liikennekäyttäy-
tyminen 

Merkittävä ris-
kinotto Sairauskohtaus Yhteensä 

Yksittäisonnettomuus 10 25 3 38 

Kääntyminen 1 0 0 1 

Ohitus 1 2 1 4 

Risteäminen 0 0 0 0 

Kohtaaminen 3 6 0 9 

Peräänajo 3 2 0 5 

Eläinonnettomuus 1 1 0 2 

Muu onnettomuus 2 2 0 4 

Yhteensä 21 38 4 63 

Taulukko 18. Seutu- ja yhdysteillä moottoriajoneuvoissa 2002–2006 kuolleet onnetto-
muusluokittain: tavanomainen käyttäytyminen, riskinotto ja sairauskohta-
ukset.  

Onnettomuusluokka 

Tavanomainen 
liikennekäyttäy-
tyminen 

Merkittävä ris-
kinotto Sairauskohtaus Yhteensä 

Yksittäisonnettomuus 37 187 18 242 

Kääntyminen 9 6 0 15 

Ohitus 3 9 0 12 

Risteäminen 16 8 0 24 

Kohtaaminen 54 50 0 104 

Peräänajo 1 1 0 2 

Eläinonnettomuus 9 8 0 17 

Muu onnettomuus 6 9 0 15 

Mopo-onnnettomuus 2 14 1 17 

Yhteensä 137 292 19 448 

Taulukko 19. Taajamamerkin voimassaoloalueella moottoriajoneuvoissa 2002–2006 
kuolleet onnettomuusluokittain: tavanomainen käyttäytyminen, riskinotto 
ja sairauskohtaukset.  

Onnettomuusluokka 
Tavanomainen liikenne-
käyttäytyminen 

Merkittävä 
riskinotto Sairauskohtaus Yhteensä 

Yksittäisonnettomuus 11 79 25 115 

Kääntyminen 2 6 0 8 

Ohitus 0 3 0 3 

Risteäminen 19 18 1 38 

Kohtaaminen 4 12 0 16 

Peräänajo 1 0 1 2 

Muu onnettomuus 7 18 6 31 

Mopo-onnettomuus 1 10 0 11 

Yhteensä 45 146 33 224 



 
LIITE 1 LINTU 2011 ·Liikennejärjestelmän kolariväkivalta 

Taulukko 20. Yksiajorataisilla pääteillä kevyen liikenteen onnettomuuksissa 2002–
2006 kuolleet onnettomuusluokittain: tavanomainen käyttäytyminen, riski-
käyttäytyminen ja sairauskohtaukset. 

Onnettomuusluokka 

Tavanomainen 
liikennekäyttäy-
tyminen 

Merkittävä 
riskinotto Sairauskohtaus Yhteensä 

Polkupyöräonnettomuus 31 4 0 35 

Jalankulkijaonnettomuus 17 18 0 35 

Yhteensä 48 22 0 70 
 

Taulukko 21. Moottoriteillä kevyen liikenteen onnettomuuksissa 2002–2006 kuolleet 
onnettomuusluokittain: tavanomainen käyttäytyminen, riskinotto ja saira-
uskohtaukset.  

Onnettomuusluokka 

Tavanomainen 
liikennekäyttäy-
tyminen 

Merkittävä 
riskinotto Sairauskohtaus Yhteensä 

Polkupyöräonnettomuus 1  0 1 

Jalankulkijaonnettomuus 3 4 0 7 

Kaikki yhteensä 4 4 0 8 
 

Taulukko 22. Seutu- ja yhdysteillä kevyen liikenteen onnettomuuksissa 2002–2006 
kuolleet onnettomuusluokittain: tavanomainen käyttäytyminen, riskinotto 
ja sairauskohtaukset.  

Onnettomuusluokka 

Tavanomainen 
liikennekäyttäy-
tyminen 

Merkittävä 
riskinotto Sairauskohtaus Yhteensä 

Polkupyöräonnettomuus 29 4 0 33 

Jalankulkijaonnettomuus 21 6 0 27 

Muu onnettomuus  1 0 1 

Kaikki yhteensä 50 11 0 61 
 

Taulukko 23. Taajamamerkin voimassaoloalueella kevyen liikenteen onnettomuuksissa 
2002–2006 kuolleet onnettomuusluokittain: tavanomainen käyttäytyminen, 
riskinotto ja sairauskohtaukset.  

Onnettomuusluokka 

Tavanomainen 
liikennekäyttäy-
tyminen 

Merkittävä 
riskinotto Sairauskohtaus Yhteensä 

Polkupyöräonnettomuus 67 11 5 83 

Jalankulkijaonnettomuus 87 40  127 

Muu onnettomuus 10 4  14 

Kaikki yhteensä 164 55 5 224 
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Kuva 26. Liikennekuolemat moottoriajoneuvoissa (ml. mopot) vuosina 2002–2006: 

tavanomaisen käyttäytymisen,  riskikäyttäytymisen ja sairauskohtausten 
osuudet. 

 

Riskinottoa sisältäneet moottoriajoneuvoliikenteen onnettomuudet 

Kaikista kuolonkolareista noin 40 prosenttia katsottiin tapahtuneen tavanomaises-
sa liikenteessä. Merkittävää riskinottoa sisältyi 55 prosenttiin kuolonkolareista. 
Sairauskohtausten (kuolinsyynä sairauskohtaus) osuus ko. onnettomuuksista oli 
noin viisi prosenttia. 

Kaikista moottoriajoneuvoissa kuolleista noin 55 prosenttia kuoli riskinotto-
onnettomuuksissa. Näistä kahdessa kolmasosassa kuollut ei ollut käyttänyt turva-
laitetta. Kuljettaja (tai useamman osapuolen kolareissa vähintään toinen kuljettaja) 
ajoi riskinoton kriteerien mukaista ylinopeutta 51 prosentissa, oli päihteiden vai-
kutuksen alaisena 51 prosentissa ja vailla ajo-oikeutta 22 prosentissa riskinottoa 
sisältäneistä moottoriajoneuvo-onnettomuuksista. 

Taajamien ulkopuolella moottoriajoneuvoliikenteen kuolonkolarien yleisin ris-
kinoton muoto oli kaikissa liikenneympäristöissä turvalaitteiden käyttämättömyys; 
näitä oli 57–69 prosenttia kaikista riskinottoa sisältäneistä moottoriajoneuvojen 
onnettomuuksista. Sekä yksiajorataisilla pääteillä että seutu- ja yhdysteillä seuraa-
vina keskenään lähes yhtä suurina riskinoton muotoja olivat päihtymys (46–55 %) 
ja huomattavan suuri ylinopeus (42–57 %).  

Taajamien teillä ja kaduilla moottoriajoneuvoliikenteen kuolonkolareissa suu-
rin yksittäinen riskinoton muoto oli huomattava ylinopeus (74 % riskiä ottaneista). 
Seuraavaksi suurimmat olivat turvalaitteiden laiminlyönti ja rattijuopumus (53–
58 %).  
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Taulukko 24. Riskinottoa sisältäneet kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvojen (ml. 
mopot) liikenneonnettomuudet vuosina 2002-2006 eriteltynä moottoriajo-
neuvossa kuolleen turvalaitteen käytön mukaan (lain vaatima turvalaitteen 
käyttö). 

Turvalaitteen 
käyttö 

Yksiajo-
ratainen 
päätie 

Moottoritie Seutu- tai 
yhdystie 

Taajaman 
tie tai katu 

Muu Yhteensä 

Ei käytössä 164 20 171 72 46 473 

Käytössä 64 12 80 43 17 216 

Ei tietoa 11 3 7 9 3 33 

Yhteensä 239 35 258 124 66 722 

Taulukko 25. Riskinottoa sisältäneet kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvojen (ml. 
mopot) liikenneonnettomuudet vuosina 2002–2006 eriteltynä huomatta-
vaksi katsotun ylinopeuden mukaan (taajamamerkin vaikutusalueella yli10 
km/h, moottoriteillä yli 20 km/h ja muilla maanteillä vähintään 20 km/h. 

Huomattava 
ylinopeus 

Yksiajo-
ratainen 
päätie 

Moottoritie Seutu- tai 
yhdystie 

Taajaman tie 
tai katu 

Muu Yh-
teensä 

Kyllä 100 12 147 92 16 367 

Ei 134 22 101 31 36 324 

Ei tietoa 5 1 10 1 14 31 

Yhteensä 239 35 258 124 66 722 

Taulukko 26. Riskinottoa sisältäneet kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvojen (ml. 
mopot) liikenneonnettomuudet vuosina 2002–2006 eriteltynä kuljettajan 
päihtymyksen mukaan (rattijuoppous, huumeet, häkä, liima, tinneri). 

Päihteissä Yksiajo-
ratainen 
päätie 

Moottoritie Seutu- tai 
yhdystie 

Taajaman 
tie tai katu 

Muu Yhteensä 

Päihtynyt 110 18 143 66 34 371 

Ajokunnossa 129 17 115 58 32 351 

Yhteensä 239 35 258 124 66 722 

Taulukko 27. Riskinottoa sisältäneet kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvojen (ml. 
mopot) liikenneonnettomuudet vuosina 2002–2006 eriteltynä kuljettajan 
ajo-oikeuden mukaan (voimassa oleva ajoneuvon kuljettamiseen oikeutta-
va ajokortti). 

Ajo-oikeus Yksiajo-
ratainen 
päätie 

Moottoritie Seutu- tai 
yhdystie 

Taajaman 
tie tai katu 

Muu Yhteensä 

Ei 45 5 54 33 24 161 

Kyllä 194 30 204 91 42 561 

Yhteensä 239 35 258 124 66 722 
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Päihtyneiden osuus kasvaa arvioidun tiekohtaisen ylinopeuden kasvaessa (kuva 
27). Kaikki toimintaympäristöt yhdessä tarkastellen moottoriajoneuvoliikenteen 
kuolonkolareista oli sitä suurempi osuus päihdeonnettomuuksia, mitä suuremmas-
ta tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylityksestä oli kysymys. Vähintään 40 km/h 
ylinopeudella ajetuista kolareista 62 prosenttia oli päihdeonnettomuuksia, kun 
nopeusrajoituksen puitteissa ajetuista moottoriajoneuvoliikenteen kolareista päih-
deonnettomuuksia oli 17 prosenttia. 
 

 
Kuva 27. Moottoriajoneuvojen (ml. mopot) kuolonkolarit vuosina 2002–2006: arvi-

oidut tiekohtaiset  ylinopeudet (km/h) ja kuljettajan päihtymys. 
 

Riskinottoa sisältäneet jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuudet 

Jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuuksissa riskinottoon luettiin paitsi moottori-
ajoneuvon kuljettajan ylinopeus, päihteet ja ajo-oikeudettomuus myös kevyen 
liikenteen osapuolen erittäin puutteellinen toimintakyky (mm. voimakas päihty-
mistila).  

Kaikista kevyen liikenteen kuolonkolareista 73 prosenttia katsottiin tapahtu-
neen tavanomaisessa liikenteessä. Merkittävää riskinottoa sisältyi 26 prosenttiin 
kuolonkolareista. Kevyen liikenteen osallisen sairauskohtaukseen menehtymisen 
osuus oli kaksi prosenttia. 
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Kuva 28. Kevyen liikenteen (pl. mopot) liikennekuolemat vuosina 2002–2006: ta-

vanomaisen käyttäytymisen ja  riskikäyttäytymisen osuudet. 
 

Riskinottoa sisältäneissä kevyen liikenteen kuolonkolareissa suurin riskinoton 
muoto oli kevyen liikenteen osapuolen erittäin puutteellinen toimintakyky (67 %). 
Moottoriajoneuvon kuljettaja ajoi huomattavaa ylinopeutta 26 prosentissa ris-
kinottoa sisältäneistä kevyen liikenteen onnettomuuksista. Moottoriajoneuvon 
kuljettaja oli päihteiden vaikutuksen alaisena 7 prosentissa ja kuljettajalta puuttui 
ajo-oikeus 12 prosentissa riskinottoa sisältäneistä kevyen liikenteen onnettomuuk-
sista.  
Taulukko 28. Riskinottoa sisältäneet kuolemaan johtaneet kevyen liikenteen (pl. mopot) 

liikenneonnettomuudet vuosina 2002–2006 eriteltynä huomattavaksi katso-
tun ylinopeuden mukaan (taajamamerkin vaikutusalueella yli10 km/h, 
moottoriteillä yli 20 km/h ja muilla maanteillä vähintään 20 km/h. 

Huomattava 
ylinopeus 

Yksiajo-
ratainen 
päätie 

Moottoritie Seutu- tai 
yhdystie 

Taajaman 
tie tai katu 

Muu Yhteensä 

Kyllä 1  6 18 2 27 
Ei 20 5 6 36 6 73 
Ei tietoa   1 1 1 3 
Yhteensä 21 5 13 55 9 103 
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Taulukko 29. Riskinottoa sisältäneet kuolemaan johtaneet kevyen liikenteen (pl. mopot) 
liikenneonnettomuudet vuosina 2002–2006 eriteltynä kuljettajan päihty-
myksen mukaan (rattijuoppous, huumeet, häkä, liima, tinneri). 

Päihteissä Yksiajo-
ratainen 
päätie 

Moottoritie Seutu- tai 
yhdystie 

Taajaman 
tie tai katu 

Muu Yhteensä 

Päihtynyt   1 5 1 7 
Ajokunnossa 18 4 11 49 5 87 
Ei tietoa 3 1 1 1 3 9 
Yhteensä 21 5 13 55 9 103 

Taulukko 30. Riskinottoa sisältäneet kuolemaan johtaneet kevyen liikenteen (pl. mopot) 
liikenneonnettomuudet vuosina 2002–2006 eriteltynä kuljettajan ajo-
oikeuden mukaan (voimassa oleva ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava 
ajokortti). 

Ajo-oikeuden 
puuttuminen 

Yksiajo-
ratainen 
päätie 

Moottoritie Seutu- tai 
yhdystie 

Taajaman 
tie tai katu 

Muu Yhteensä 

Kyllä 2  2 6 2 12 
Ei 19 5 11 49 7 91 
Yhteensä 21 5 13 55 9 103 
 

Taulukko 31. Riskinottoa sisältäneet kuolemaan johtaneet kevyen liikenteen (pl. mopot) 
liikenneonnettomuudet vuosina 2002–2006 eriteltynä uhrin toimintakyvyn 
mukaan. 

Erittäin puut-
teellinen toi-
mintakyky 

Yksiajo-
ratainen 
päätie 

Moottoritie Seutu- tai 
yhdystie 

Taajaman 
tie tai katu 

Muu Yhteensä 

Kyllä 18 5 8 32 6 69 
Ei 3  5 23 3 34 
Yhteensä 21 5 13 55 9 103 
 
 


