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Esipuhe 
  
Linja-automatkustaminen on suorite- ja onnettomuuslukujen perus-
teella suhteellisen turvallista verrattuna muihin tieliikennekulku-
muotoihin. Tutkimalla onnettomuusaineistoja ja kirjallisuuslähteitä 
haluttiin tehdä tarkempi katsaus linja-auto-onnettomuuksien määriin ja 
syihin. Tarkastelun kohteena olivat erityisesti henkilövahinko-
onnettomuudet, joiden vähentämistä tavoitellaan valtioneuvoston hy-
väksymän liikenneturvallisuusvision johdattamana. Onnettomuustilas-
toista ja muista tietolähteistä saatua tietämystä linja-autoliikenteen 
turvallisuudesta pyrittiin syventämään linja-auto-kuljettajakyselyn 
avulla. Kyselyyn saatiin 417 kuljettajan vastaukset. 

Linja-autoturvallisuusselvitys toteutettiin Liikenneturvallisuuden 
pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelmassa (LINTU) yhtenä 
vuonna 2003 käynnistyneenä selvityksenä.  

Selvityksen ohjausryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana tutki-
musjohtaja Ove Knekt Ajoneuvohallintokeskuksesta sekä jäseninä 
tekninen johtaja Juhani Intosalmi Ajoneuvohallintokeskuksesta, pro-
jektipäällikkö Mikko Saavola Linja-autoliitosta, tieinsinööri Heino 
Heikkinen Tiehallinnon Oulun tiepiiristä ja yli-insinööri Petteri Kata-
jisto Liikenne- ja viestintäministeriöstä. Selvityksen on tehnyt diplo-
mi-insinööri Minna Soininen JP-Transplan Oy:stä. Tutkimuksen on 
rahoittanut Ajoneuvohallintokeskus.    
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Ove Knekt 
Tutkimusjohtaja 
Ajoneuvohallintokeskus 
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1 Johdanto 
1.1 LINTU -tutkimusohjelma 
Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjel-
ma LINTU on Liikenne- ja viestintäministeriön, Ajoneuvohallinto-
keskuksen, Tiehallinnon ja Liikenneturvan johdolla toteutettava kol-
mivuotinen ohjelma. Ohjelman ensisijaisena tavoitteena on liikenne-
turvallisuustyön edellytysten parantaminen tutkimuksen keinoin siten, 
että valtioneuvoston asettamat liikenneturvallisuustavoitteet saavutet-
taisiin ja lähestyttäisiin liikenneturvallisuusvision kuvaamaa tilaa tie-
liikenteestä. Ohjelman taustalla on valtioneuvoston hyväksymä liiken-
neturvallisuusvisio: ”Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, 
ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikentees-
sä.” Visio tähtää vakavien liikenneturmien jatkuvaan vähentämiseen ja 
haastaa eri hallinnonalat, viranomaiset, järjestöt ja yritykset omalta 
osaltaan kehittämään toimia, jotka vievät kohti tätä päämäärää. 1 

Vuoden 2003 projektiehdotuksissa haettiin yhtenä aihepiirinä lii-
kenneturvallisuutta konkretisoivia projekteja. Tutkimuksen aiheeksi 
ehdotettiin muun muassa linja-autoliikenteen turvallisuuden paranta-
mista visionäkökulmasta. Linja-autoturvallisuuden kehittäminen sisäl-
tää useita tekijöitä, esimerkiksi kuljettajakoulutus, kuljettajien liiken-
nekäyttäytyminen, linja-autojen tekninen kunto ja turvallisuuden pa-
rantaminen sekä joukkoliikenteen liikenneympäristön kehittäminen.  

 

1.2 Tutkimuksen työvaiheet ja tavoit-
teet 

Tämä tutkimuksen tarkoituksena on tehdä katsaus linja-autoliikenteen 
henkilövahinko-onnettomuuksiin ja niiden syihin. Henkilövahinko-
onnettomuuksia pitäisi liikenneturvallisuusvision mukaan pystyä vält-
tämään, kun tieliikennejärjestelmä on suunniteltu oikein. Suorite- ja 
onnettomuuslukujen valossa on jo ollut tiedossa, että linja-
automatkustaminen on suhteellisen turvallista verrattuna muihin tielii-
kennekulkumuotoihin.  

Henkilövahinko-onnettomuuksista tarkasteltiin erityisesti kuole-
maan johtaneita onnettomuuksia, sillä niistä on saatavissa eniten tie-
toa. Eri onnettomuusaineistoja tarkastelemalla pyrittiin selvittämään, 
onko linja-autoliikenteen onnettomuuksissa jotain säännönmukaisuuk-
sia, minkä tyyppisessä linja-autoliikenteessä ja minkälaisessa tieympä-
ristössä niitä sattuu. Tutkimuksessa on myös perehdytty olemassa ole-
vaan tutkimustietoon linja-autoliikenteen turvallisuudesta. Lisäksi et-
sittiin ulkomaisia viimeisimpiä julkaisuja aiheesta.  



 
10 LINTU 3A/2004 · LINJA-AUTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS 

Onnettomuus- ja kirjallisuuslähteiden analysoinnissa saatua linja-
autojen liikenneturvallisuutta kuvaavaa aineistoa pyrittiin syventä-
mään ja laajentamaan tekemällä kysely linja-autonkuljettajille. Kyse-
lyn toteuttamisen lähtöajatuksena oli, että linja-autonkuljettajat ovat 
käytännön asiantuntijoita linja-autoliikenteen sujuvuuden, liiken-
neympäristön toimivuuden ja turvallisuusnäkökohtien suhteen.  

Kyselyn tavoitteena oli selvittää muun muassa kuljettajien näke-
myksiä liikenneturvallisuuden yleisestä kehityksestä, linja-autoliiken-
teen turvallisuudesta, liikenneturvallisuusvisiosta, linja-autoliikenteen 
onnettomuuksien tai ”läheltä piti” –tilanteiden yleisyyttä sekä niitä 
aiheuttavia ja edesauttavia ja edesauttavia tekijöitä, joukkoliikenteen 
käyttämän infrastruktuurin mahdollisia ongelmia ja puutteita sekä kul-
jettajien näkemysten mukaan tehokkaita liikenneturvallisuutta pa-
rantavia keinoja. 

Varsinaista kyselytutkimusta edelsi haastatteluvaihe, joissa muu-
tamaa linja-autokuljettajaa ja muuta alaan liittyvää sidosryhmätahoa 
haastateltiin aiheeseen liittyvistä kokemuksista ja mielipiteistä. Haas-
tattelutietoa hyödynnettiin kyselytutkimuksen suunnittelussa. Laadul-
lisen tutkimusaineiston tarkoituksena oli myös auttaa tekemään tul-
kintoja saatavista kyselytutkimustuloksista ja koko teemasta. 

Tutkimuksen eri työvaiheiden oletettiin ennakolta antavan vastauk-
sia ainakin seuraaviin kysymyksiin: minkälaisia onnettomuuksia linja-
autoliikenteelle tapahtuu, mistä onnettomuudet ja ”läheltä piti” -tilan-
teet johtuvat ja mihin linja-autoliikenteen turvallisuuden kehittämi-
sessä tulee kiinnittää huomiota ja miten turvallisuutta voidaan paran-
taa.  

Koska tiedonkeruu tuotti ennakoitua enemmän raportoitavaa mate-
riaalia, päätettiin linja-autonkuljettajakyselystä laatia oma raportti, 
jossa kyselytulokset on esitetty kokonaisuudessaan. Tähän tutkimuk-
sen pääraporttiin on otettu kyselyn keskeisimmät  tulokset.  
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2 Yleistä 
2.1 Käytetyt onnettomuustiedot 
Tätä selvitystä varten on kerätty yleisiä ja erityisesti linja-autojen on-
nettomuustietoja useista lähteistä. Lähteenä henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrälle, vakavuudelle ja keskeisimmille ominaisuustie-
doille ovat olleet Tilastokeskuksen viralliset tieliikenneonnettomuus-
tiedot. Niitä käytetään pohjana valtakunnan viralliselle onnettomuus-
kehityksen seurannalle. Tilastokeskuksen tiedot perustuvat poliisin 
raportoimiin onnettomuustietoihin. Poliisin antamia tietoja täydenne-
tään kuolemansyytilaston tiedoilla kuolleista, tiedoilla tapahtumapai-
kasta ja liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tiedoilla kuolemaan 
johtaneista rattijuopumusonnettomuuksista. Virallisiin tieliikenneon-
nettomuustietoihin ei lasketa omaisuusvahinkoja. 2 

Toinen merkittävä onnettomuustietojen ylläpitäjä ja käyttäjä on 
Tiehallinto. Erityisesti onnettomuuksien sijoittuminen tieverkolle 
kiinnostaa Tiehallintoa ja se yhdistää onnettomuustietoihin tierekiste-
ritietoja. Poliisilta tuleva onnettomuusaineisto on sijaintitiedon osalta 
puutteellinen, joten Tiehallinto käsittelee poliisin aineistoa teettämällä 
tarkan paikannuksen yleisten teiden onnettomuuksille. Katujen osalta 
paikannusta ei tehdä. Jotkut kaupungit ja kunnat paikantavat omia on-
nettomuustietojaan ja ylläpitävät omia onnettomuusrekistereitään.  

Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) kokoaa 
oman tilastonsa onnettomuuksista, joista on maksettu korvausta lii-
kennevakuutuksesta. Tilasto sisältää paljon sellaisia liikennevahin-
koja, joita ei ole poliisin rekisteröimissä onnettomuuksissa. Aineiston 
ulkopuolelle jäävät kaikki alkoholitapaukset, osa yksittäisvahingoista 
ja porovahingot sekä onnettomuudet, jotka eivät kuulu liikenneva-
kuutuksen piiriin tai joissa vakuutuskorvausta ei ole haettu esimerkiksi 
vahinkojen pienuuden takia. Onnettomuustapauksia, joissa korvaus on 
maksettu vapaaehtoisesta vakuutuksesta, ei kirjata vakuutusyhtiöiden 
tilastoon.  

Tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinta on Suomessa laki-
sääteistä. Sitä varten on asetettu liikenneonnettomuuksien tutkijalau-
takunnat, joiden tehtävänä on tutkia toimialueellaan tapahtuneita tie- 
ja maastoliikenneonnettomuuksia. Tutkijalautakunnat tutkivat kaikki 
kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet, nykyään vuosittain 
noin 350 tapausta. Liikennevakuutuskeskus huolehtii liikenneonnet-
tomuuksien tutkinnan ylläpitämisestä, tutkinnan tulosten käytöstä ja 
tietopalvelusta. Liikenneonnettomuuksien tutkinnassa selvitetään on-
nettomuuden kulku, riskitekijät, seuraukset ja olosuhteet liikenneon-
nettomuuden syiden selvittämiseksi sekä tehdään esityksiä liikenne-
turvallisuustoimenpiteiksi. Tutkijalautakuntien keräämä onnettomuus-

Tilastokeskuksen yl-
läpitämät viralliset 
tieliikenneonnetto-
muustiedot perustu-
vat poliisin raportoi-
miin tietoihin henki-
lövahinko-
onnettomuuksista.  
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aineisto kootaan Liikennevakuutuskeskuksessa onnettomuustietore-
kisteriksi ja siitä julkaistaan vuosittain raportit. Tätä selvitystä varten 
läpikäytiin aineistoja onnettomuuksista, joissa linja-auto oli yhtenä 
osallisena ja saatiin otteita onnettomuustietorekisteristä. Kuolleiden 
lukumäärissä oli havaittavissa jonkin verran eroavaisuuksia verrattuna 
Tilastokeskuksen virallisiin tieliikenneonnettomuustietoihin. Eroja 
lukuihin tulee erityisesti tapauksissa, joissa uhri kuolee yli kolmen 
päivän kuluttua onnettomuudesta. Tällöin tutkijalautakunta ottaa tapa-
uksen tutkittavaksi vain harkinnan mukaan, koska osaa tiedoista ei 
saada enää luotettavasti kerättyä. Suuronnettomuuksia ja niiden vaa-
ratilanteita tutkii onnettomuustutkintakeskus. Tapauksista laaditaan 
raportit. 3 

Kuvassa 1 on esitetty liikenneonnettomuustilastojen edustavuus. 
Tilastokeskuksen tietoon tulee noin puolet henkilövahinkoon johta-
neista liikenneonnettomuuksista, kuolemaan johtaneiden onnetto-
muuksien osalta peittävyys on 100-prosenttinen ja loukkaantumiseen 
johtaneiden onnettomuuksien osalta 42–52-prosenttinen. Puutteelli-
suudet tilastoissa johtuvat lähinnä siitä, etteivät onnettomuudet tule 
poliisin tietoon. Puuttuvista loukkaantumiseen johtaneista onnetto-
muuksista valtaosa on lieviä loukkaantumisia, sillä tieliikennelaki vel-
voittaa ilmoittamaan onnettomuudesta poliisille vain, jos joku on 
loukkaantunut vakavasti. Syy siihen, ettei onnettomuuksia ilmoiteta 
poliisille, on valtaosassa onnettomuuksia vahinkojen pienuus ja kor-
vauksesta sopiminen. Liikenneonnettomuuksista ilmoitetaan vakuu-
tusyhtiöille noin 78 prosenttia. Kuolemaan johtaneista onnettomuuk-
sista ilmoitetaan yli 90, loukkaantumiseen johtaneista noin 85 ja omai-
suusvahinkoihin johtaneista onnettomuuksista noin 75 prosenttia. Ti-
lastoinnin perusteena olevaa liikennevakuutuskorvausta yhtiöt maksa-
vat 70 prosentista kaikista onnettomuuksista. Liikennevakuutusten 
bonusjärjestelmä vaikuttaa tilastoon siten, että vähäisiä vahinkoja ei 
ilmoiteta.  

Liikenneonnettomuustapauksia tilastoivat myös sairaalat ja terve-
yskeskukset, mutta kerättävät tiedot on tarkoitettu lähinnä terveyden-
huoltoa varten. 2 
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KAIKKI LIIKENNEONNETTOMUUDET
 
  

 
 

Sairaaloiden ja terveyskeskusten tilastot 
terveydenhuoltoa varten 

………………
………………

Tietoa 
tutkintalautakuntien 

tiedoista rattijuopumus-
onnettomuuksista 

Poliisin raportoimat liikenneonnettomuudet
 

Kuolemaan johtaneet 100 % 
Loukkaantumiseen johtaneet 42-52 % 

Omaisuusvahingot ??? 

Vakuutusyhtiöille ilmoitettavat liikenneonnettomuudet n. 78 %
 

Kuolemaan johtaneet > 90 % 
Loukkaantumiseen johtaneet n. 85 % 

Omaisuusvahingot n. 75 % 

Viralliset 
tieliikenneonnettomuustiedot 

(TILASTOKESKUS) 
 

Kuolemaan johtaneet 
Loukkaantumiseen johtaneet 

TAPAHTUMA-
PAIKAN 

TARKENTAMINEN

Tietoa kuolleista 
kuolemansyy-

tilastosta 

Omaisuusvahingot 

TIEHALLINNON KÄYTTÄMÄT 
ONNETTOMUUSTIEDOT 

 
Kuolemaan johtaneet 

Loukkaantumiseen johtaneet 
Omaisuusvahingot 

Henkilövahinko-onnettomuudet 

Onnettomuu
det katu- ja 
yksityistie-

verkolla 

Onnettomuudet
YLEISTEN TEIDEN 

VERKOLLA 

TIEREKISTERI-
TIEDOT 

Tietoa tapahtuma-
paikasta 

(Tiehallinto)

Lakisääteinen 
onnettomuustutkinta 

 
Tutkijalautakunnat 

tutkivat kaikki  
 kuolemaan johtaneet 

tieliikenne-
onnettomuudet  

n. 100 % 

Suuronnettomuudet ja 
suuronnettomuuksien 

vaaratilanteet

 ! 

 ! 

 !

 !

 !

 !             Aineistolähteenä 
             tässä  selvityksessä 

 
 

Kuva 1. Yleisimpien onnettomuusaineistojen peittävyys sekä poliisin raportoimien onnettomuuk-
sien jalostaminen virallisiksi onnettomuustiedoiksi ja tiedoiksi Tiehallinnon käyttöön 
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2.2 Määritelmiä 
Tieliikenneonnettomuus: Henkilö- tai omaisuusvahinkoon johtanut 
tapahtuma, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liiken-
teelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella ja jossa 
on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Tieliikennelaissa mää-
riteltyjen ajoneuvojen lisäksi osallisiksi kulkuneuvoiksi luetaan myös 
raitiovaunu ja juna tasoristeysonnettomuuksissa. Jalankulkijan kaatu-
minen ei ole liikenneonnettomuus, polkupyörällä (=ajoneuvo) kaatu-
minen on. Vuoteen 1991 saakka myös pelkkiin omaisuusvahinkoihin 
(ei henkilövahinkoja) johtaneet onnettomuudet olivat tilastossa mu-
kana. 

Onnettomuudessa kuollut: Henkilö, joka on kuollut onnettomuu-
den seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta. 

Onnettomuudessa loukkaantunut: Henkilö, joka ei ole kuollut, 
mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai 
tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista 
hoitoa, esim. tikkejä. Mustelmia, naarmuja tms., joista ei aiheudu em. 
hoitoa, ei katsota loukkaantumiseksi. 

Liikennevahinko: Liikennevahingot, joiden johdosta on maksettu 
omaisuus- ja henkilökorvausta liikennevakuutusvelvollisen moottori-
ajoneuvon lakisääteisestä liikennevakuutuksesta. 

Henkilövahinko: Liikennevahinko, jonka johdosta on maksettu 
korvausta vähintään yhdestä henkilövahingosta. 

Omaisuusvahinko: Liikennevahinko, jonka johdosta on maksettu 
korvausta omaisuuteen kohdistuneesta vahingosta.  
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2.3 Linja-autoliikenteen suoritetiedot 
Virallisena tieliikennesuoritetilastona käytetään Tiehallinnon tilastoa. 
Tiehallinnon linja-autosuorite yleisten teitten osalta perustuu auto-
maattisen mittausjärjestelmän tietoihin raskaan liikenteen osuudesta. 
Katujen ja yksityisteiden osalta tiedot perustuvat asiantuntijalausun-
toihin. Tiehallinnon tietoja käytetään muun muassa liikennetilastolli-
sen vuosikirjan lähteenä.  

Joka toinen vuosi kootaan julkisen liikenteen suoritetilasto Lii-
kenne- ja viestintäministeriölle. Tilasto käsittää linja-autoliikenteestä 
kaikille matkustajille avoimen aikataulunmukaisen joukkoliikenteen 
sekä tilausliikenteen. Tiehallinnon liikennesuoritearviota ja julkisen 
liikenteen suoritetilastoa vertaamalla (taulukko 1) voidaan todeta, että 
linja-autojen kokonaissuorite tieverkolla olisi 1,5 kertaa suurempi kuin 
julkisen liikenteen (kaikille matkustajille avoin liikenne ja tilauslii-
kenne). Julkisen liikenteen tarjontaa oli vuonna 2001 4 732 miljoonaa 
henkilökilometriä. Tiehallinnon tietilaston mukaan linja-autoliiken-
teen käyttö vuonna 2001 oli 7 700 miljoonaa henkilökilometriä. Mi-
käli julkisen liikenteen onnettomuudet saataisiin eroteltua onnetto-
muustilaston kaikista linja-autoliikenteen onnettomuuksista, voitaisiin 
suoritetta käyttää julkisen liikenteen onnettomuustiheyden lasken-
nassa. 

Kolmas suuri joukkoliikenteen suoritteen tietolähde on valtakun-
nallinen liikenneluparekisteri, jonka tarkoitus on myös mahdollistaa 
linjaliikenteen ja ostoliikenteen reittien esittämisen paikkatietomuo-
dossa. Rekisteri sisältää muun muassa tiedot luvanvaraisen linjalii-
kenteen ja ostoliikenteen reiteistä, reittien pituudet ja aikataulut. Sen 
käyttöä suoritteen laskennassa estää kuitenkin se, ettei se sisällä tila-
usliikennettä eikä kaupunkien sopimusliikennettä.  

Suosituksia suoritetilastojen yhtenäistämiseksi on esitetty useissa 
raporteissa, muun muassa Henkilöliikennesuoritteet, LVM B 26/2001. 
 
Taulukko  1. Julkisen liikenteen suoritetilaston ja Tiehallinnon suoritetilas-
ton vertailu 
 Julkisen liikenteen 

suoritetilasto 
Vuosittainen liikennesuorite, linja-autot, Tiehallinto 

(tilastointiperusteet muuttuivat 1998) 
Vuosi Yhteensä 

milj. ajoneuvo-km 
Yhteensä 

milj. ajoneuvo-km
Yleiset tiet 

milj. ajoneuvo-km
Yksityiset tiet 

milj. ajoneuvo-km 
1993 404,3 640 460 180 

1995 407,0 620 440 180 

1997 433,9 620 440 180 

1999 443,2 590 410 180 

2001 455,6 595 410 185 
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Taulukko 2. Joukkoliikenteen ja linja-autoliikenteen keskeiset suoritetietotilastot 
Tiedon nimi Laskentojen perusteena käytettävät 

suoritteet 
Keskeiset puutteet tiedon 
käyttötarkoituksen näkö-
kulmasta 

Soveltuvuus linja-autoturvalli-
suuden laskennan perusteena 

Julkisen lii-
kenteen suo-
ritetilasto, LVM 

Linja- ja tilausliikenteen kapasiteetti- ja 
suoritetiedot (ajoneuvot, istumapaikat, 
ajoneuvokilometrit) Linja-autoliitolta. 
Kaupunkien sopimusliikenne (Hki, 
Tampere, Turku) suoraan  liiken-
nelaitoksilta ja YTV:ltä.  
 
Maksetut henkilökilometrit eli matkus-
tajakilometrit maksettujen matkojen ja 
keskimääräisen matkanpituuden pe-
rusteella (Linja-autoliikenteen keski-
matkan pituus, LVM 37/94) 

Jäsenyritysten osalta tark-
koja tietoja, mutta koko linja-
automäärän suhteen puute 
n. 10 % ajoneuvokannasta.  

Ei sisällä siirto- eikä huoltoajoa (ei 
tilastoida), eikä Linja-autoliittoon 
kuulumattomien yritysten suoritteita. 
Yksityisten linja-autojen omistajien 
suoritteita ei tilastoida. ←→   Onnet-
tomuus-tilastoissa on mukana mm. 
myös siirtoajot, yksityisten omistuk-
sessa olevien linja-autojen onnetto-
muudet sekä siirtoajossa tapahtuvat 
onnettomuudet. 
 
Laaditaan vain joka toinen vuosi.  

Vuosittainen 
liikennesuorite, 
Tiehallinto 

Tiedot liikenteestä saadaan tierekiste-
ristä; Tiehallinnon automaattisilta mit-
tausasemilta ja liikennelaskennoista. 

Katujen ja yksityisteiden 
osalta tiedot on osittain 
jouduttu arvioimaan. Lii-
kenteen jakautuminen au-
tolajeittain on osittain jou-
duttu arvioimaan.  

Tästä tietolähteestä saatavaa suori-
tetta käytetään joukkoliikenteen lii-
kenneturvallisuuden laskennassa. 
 
Linja-autoliikenteen osuuden arvi-
oinnin tarkkuus? 

 

2.4 Linja-autoliikenne ja linja-autokanta 
Taloudellisen laman jälkeen, 1990-puolessavälissä henkilö- ja tavara-
liikennesuoritteet kasvoivat voimakkaasti. Henkilökilometreissä mi-
tattuna henkilöautot muodostavat noin 81,7 % henkilökuljetussuorit-
teesta. Linja-autoliikenne on tärkein julkisen liikenteen kulkumuoto 
noin 11,3 %:n osuudella henkilökuljetussuoritteesta. Osuus on 15 Eu-
roopan maan keskiarvoa suurempi. Saksassa, Ranskassa, Alanko-
maissa ja Iso-Britanniassa raideliikenteen henkilökuljetussuorite on 
linja-autoliikennettä suurempi. 
 

Taulukko 3. Henkilökilometrien prosentuaalinen jakautuminen eri kulkumuodoille 15 
Euroopan maassa vuonna 2000 (Eurostat) 

 Henkilöautot
Moottoripyörät, 

mopedit Linja-autot 

Kaupunkiraidelii-
kenne (esim. S-bahn, 
raitiovaunu, metro) Raideliikenne 

Belgia 82,5 1,1 9,7 0,7 6,0
Tanska 79,4 0,8 13,4 - 6,4
Saksa 80,5 1,9 7,7 1,6 8,4

Kreikka 63,7 15,9 17,9 1,0 1,6
Espanja 78,6 3,4 12,0 1,2 8,3
Ranska 83,6 1,5 5,4 1,2 8,3
Irlanti 80,9 0,9 14,8 - 3,4

Luxemburg 79,7 0,9 14,1 - 5,2
Alankomaat 82,8 1,5 6,9 0,8 8,1

Itävalta 72,9 1,7 13,8 2,9 8,6
Italia 76,0 7,6 10,7 0,6 5,0

Portugali 78,9 6,4 10,8 0,5 3,3
Suomi 81,7 1,3 11,3 0,7 5,0
Ruotsi 80,6 0,7 9,6 1,9 7,2

Iso-Britannia 86,5 0,7 6,2 1,1 5,5
EU 15 80,5 3,2 8,8 1,1 6,4
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Julkisen liikenteen suoritetilaston mukaan linja-autoliikenteen tarjon-
nassa (ajetut julkisen liikenteen kilometrit) suurin kasvu on tapahtunut 
vuosina 1995−1997. Suorite henkilökilometreinä (ts. matkustajakilo-
metrit) on myös kasvanut, mutta ei samassa suhteessa ajettujen kilo-
metrien kanssa.   
 
Taulukko 4. Julkisen liikenteen suoritteen kehitys 1993-2001 /3/ 
vuosi Tarjonta (milj. km) Kysyntä (milj. km) 

 AJONEUVO-KM  kasvu HENKILÖ-KM kasvu 

1993 404,3  4 456,0  

1995 407,0 1 % 4 461,7 0 % 

1997 433,9 7 % 4 666,6 5 % 

1999 443,2 2 % 4 661,4 0 % 

2001 455,6 3 % 4 732,0 2 % 

 
Kaikkien autojen (henkilöautot, pakettiautot, kuorma-autot, linja-au-
tot, erikoisautot) määrä kasvaa tasaisesti. Vuonna 1993 autokanta pie-
neni kolmisen prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mutta on sen jäl-
keen kasvanut 1-4 % vuosittain (liite 1). Vuonna 2002 rekisteröityjä 
autoja oli yhteensä 2 539 953.  

Rekisteröityjen linja-autojen määrä on vuosina 1991−2002 vaih-
dellut välillä 8 054−10 005. Linja-autoja on 0,39 % koko autokan-
nasta. Linja-autoista 87,4 % on rekisteröity liikennelupaa edellyttä-
vään käyttöön eli henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen tiellä kor-
vausta vastaan. Toisaalta vakuutuskanta on pienentynyt. vuodesta 
1998 lähtien. Osa linja-autoista on liikenteessä vain osan vuodesta ja 
vakuutuskannan pieneneminen voi olla merkki linja-autoyritysten 
toiminnan tehostumisesta ja kaluston käytön tarkemmasta suunnitte-
lusta. Osan vuotta voimassa olleet vakuutukset on VALT:in tilastossa 
yhdistetty täysiksi vakuutusvuosiksi. 
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Kuva 2. Linja-autokannan kehitys ja vakuutuskannan kehitys 1991-2002 (Vakuutuskanta 
on lakisääteisten liikennevakuutusten yhteenlaskettu lukumäärä vakuutusvuosina. Vain 
osan vuotta voimassa olleet liikennevakuutukset on yhdistetty täysiksi vakuutusvuosiksi.) 

 
Linja-autokuljettajien määrä kasvaa vuosittain Linja-autoliiton jäsen-
yritysten kuljettajamäärien perusteella. Autokannasta Linja-autoliiton 
jäsenyritykset omistavat n. 75 % (vuonna 2000). 
 
 
Taulukko 5. Linja-autoliiton jäsenyrityksissä toimivien kuljettajien ja au-
toemäntien määrä 1993−2002 (autoemäntien osuus suuruusluokkaa 60 hen-
kilöä vuonna 2002) 

Vuosi 
Kuljettajia + 
autoemäntiä Muutos %

1993 7815  

1994 7620 -2,5 % 

1995 7935 4,1 % 

1996 7999 0,8 % 

1997 8087 1,1 % 

1998 8413 4,0 % 

1999 8856 5,3 % 

2000 9001 1,6 % 

2001 9343 3,8 % 

2002 9418 0,8 % 
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2.5 Yleinen liikenneturvallisuuskehitys 
Liikenneturvallisuustilanne parantui joka vuosi 1990 -luvulla aina 
vuoteen 1996 asti, jonka jälkeen myönteinen kehitys näyttää pysähty-
neen. Poliisin tietoon tulleiden liikenteen uhrien ja henkilövahinko-
onnettomuuksien määrä ei ole oleellisesti muuttunut viimeisten vuo-
sien aikana. Muiden pohjoismaiden liikenneturvallisuuden kehitys 
viime vuosina ei poikkea Suomen tilanteesta, kun tarkastellaan kuol-
leiden määriä suhteessa asukaslukuun. Suotuisan kehityksen pysähty-
misessä voi olla osuutta liikennesuoritteiden kasvulla, mutta myös lii-
kenteen asenteellisen ilmapiirin muuttumisella. 4 5 

Joka neljäs liikenteessä kuollut on yli 64-vuotias ja joka viides 
15−24-vuotias. Noin puolet iäkkäistä liikenteen kuolonuhreista kuolee 
jalankulkijoina ja pyöräilijöinä ja toinen puoli lähes yksinomaan liik-
kuessaan henkilöautolla. Sen sijaan nuorten liikenne-kuolemista  75 % 
tapahtuu auto-onnettomuuksissa. Nuorten ja iäkkäiden kuolemanriski 
on suurin, kun tarkastellaan menehtyneiden määriä ikäryhmän 100 
000 henkeä kohden. Samoin nuorten loukkaantumisriski on suuri, 
vaikka onkin muistettava että loukkaantuneiden tilastointi on kevyen 
liikenteen osalta puutteellista. 4 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemista noin puolet ja louk-
kaantumisista 90 % sattuu taajamissa. Sen sijaan henkilöautossa kuol-
leiden ja loukkaantuneiden osalta tilanne on erilainen: lähes 90 % me-
nehtyy ja 60 % loukkaantuu taajamien ulkopuolella. Kohtaamis- ja 
suistumisonnettomuudet aiheuttavat kolme neljäsosaa kuolemista 
henkilöautossa. Päätieverkolla 43 % liikennekuolemista aiheutuu koh-
taamisonnettomuuksien seurauksena. Suistumisonnettomuudet ovat 
alemman tieverkon merkittävin kuolemia aiheuttava onnetto-
muustyyppi. Niihin liittyy usein alkoholi, korkeat nopeudet ja muu 
piittaamattomuus. 4 
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3 Linja-auto henkilövahin-
ko-onnettomuuksissa 

3.1 Onnettomuuksien määrät 
Henkilö- ja tavaraliikennesuoritteiden voimakas kasvu 1990-luvun 
puolessa välissä heijastelee myös linja-auto-onnettomuustilastoissa, 
joissa suurin onnettomuusmäärien kasvu tapahtui vuodesta 1994 vuo-
teen 1995. Vuoden 1995 jälkeen linja-auto on ollut vuosittain yhtenä 
osallisena 177–202 loukkaantumiseen johtaneessa onnettomuudessa ja 
12–21 kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa. 
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Kuva 3. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet (onnettomuuksien määrä), jois-
sa linja-auto osallisena vuosina 1990–2002 (tietolähde: Tilastokeskus) 
 
Linja-auto-onnettomuuksissa kuolleiden määrä vaihtelee vuosittain. 
Kaikkien osapuolien vahinkoja tarkasteltaessa voidaan havaita kuiten-
kin, että linja-autossa kuolleiden osuus on 10 % kaikista kuolleista 
onnettomuuksissa, joissa linja-auto on yhtenä osapuolena (1995−2002 
keskiarvo) eli muista, heikommista tienkäyttäjäryhmistä kuolee kes-
kimäärin 9,1 kertaa enemmän ihmisiä kuin linja-autossa olijoita. Kuol-
leista 48 % menehtyi henkilöautoissa ja kevyen liikenteen osapuolia 
oli 39 %. Onnettomuuksissa kuolee keskimäärin 1,14 henki-
löä/kuolemaan johtanut onnettomuus. 
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Kuva 4. Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin vuosien 1995-2002 onnettomuuksis-
sa, joissa linja-auto oli yhtenä osapuolena (tietolähde: Tilastokeskus) 
 
 
Onnettomuuksissa, joissa linja-auto on yhtenä osapuolena, linja-au-
tossa loukkaantumisten määrä on suhteessa suurempi. Loukkaantu-
neista 43 % on linja-auton matkustajia. Vaikka toisen, kevyemmän 
osapuolen vauriot ja vammat ovat onnettomuuksissa yleensä linja-au-
toa vakavammat, on linja-autoissa kuitenkin enemmän matkustajia, 
jotka joutuvat onnettomuustilanteessa alttiiksi loukkaantumiselle.  
 
 
Taulukko 6. Kuolleiden ja loukkaantuneiden osuudet osapuolittain, HEVA -
onnettomuuksissa 1995-2002, joissa linja-auto yhtenä osapuolena 
Tieliikenneosapuoli Osuus kuo-

lonuhreista 
Osuus loukkaantu-

neista 
Kevyt liikenne 39 % 18 % 
Linja-auto 10 % 43 % 
Henkilöauto 48 % 33 % 
Muut moottoriajoneuvot 3 % 6 % 
Yhteensä 100 % 100 % 
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Kuva 5. Loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin vuosien 1995-2002 onnetto-
muuksissa, joissa linja-auto oli yhtenä osapuolena (tietolähde: Tilastokes-
kus) 

 
 

Otettaessa huomioon kaikki onnettomuudet, joissa linja-auto on osalli-
sena, henkilövahinkojen määrä (kuolleet ja loukkaantuneet) on suurin 
linja-auto-osapuolella.  

 
 

Taulukko 7. Vuosittaisten henkilövahinkojen määrä osapuolittain onnetto-
muuksissa, joissa linja-auto on yhtenä osallisena. (tietolähde: Tilastokeskus) 
(vuosien 1995-2002 keskiarvo) 
Tieliikenneosapuoli Henkilövahinkoa/vuosi  
Kevyen liikenteen hevat 69 
Linja-auton hevat 143 
Henkilöautojen hevat 118 
Hevat muissa moottori- ajoneuvoissa 21 
 
 

Linja-autossa kuolleita on vuosittain vain muutamia. Esimerkiksi 
vuonna 2002 linja-auto oli osallisena yli kahdessasadassa henkilöva-
hinkoon johtaneessa onnettomuudessa, mutta vain kolme linja-autossa 
olijaa kuoli. Viimeksi vuonna 2000 linja-autoliikenne säilyi kuolonuh-
reitta. Vuosien 1989−2002 linja-autossa kuolleiden osuus on vain 0,4 
% kaikista tieliikenneonnettomuuksissa kuolleista. Linja-autossa 
loukkaantuneiden osuus oli vastaavasti 1,4 % kaikista tieliikenneon-
nettomuuksissa loukkaantuneista (liite 2). Onnettomuuksien vähäisyy-
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destä johtuen yksikin onnettomuustapahtuma tai niin sanottu suuron-
nettomuus voi moninkertaistaa kuolonuhrien määrän edellisvuoteen 
verrattuna. Esimerkiksi vuonna 1999 tapahtui Heinolassa suuronnet-
tomuudeksi luokiteltu risteyksessä tieltä suistuminen, jossa kuoli yh-
teensä neljä henkeä. Linja-autossa loukkaantuneiden määrä on 90-lu-
vun puolivälin jälkeen vaihdellut välillä 99−170 loukkaantu-
nutta/vuosi. 
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Kuva 6. Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet linja-auton 
kuljettajat/matkustajat 1989−2002 (tietolähde: Tilastokeskus) 

 

Taulukko 8. Tieliikenneonnettomuudessa kuolleiden ja loukkaantuneiden 
linja-autokuljettajien ja matkustajien määrä keskimäärin vuodessa (1995-
2002 keskiarvo) 
Linja-auto osapuolen henkilövahingot Määrä yhteensä Määrä/vuosi 
Kuolleita linja-auton kuljettajia 2 0,25 
Kuolleita linja-auton matkustajia 14 1,75 
Loukkaantuneita linja-autonkuljettajia 128 16 
Loukkaantuneita linja-auton matkustajia 1001 125,125 
Yhteensä 1145 143,125 

 
Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston tekemän EU-maita koskevan 
riskivertailun perusteella vain juna on henkilökilometreissä verrattuna 
linja-autoa turvallisempi maaliikennekulkumuoto. Suomessa linja-
autossa tapahtuvia tieliikennekuolemia on noin 0,03 kuolemaa sataa 
miljoonaa henkilökilometriä kohti. Vastaavasti henkilöautossa noin 
0,45 kuolemaa/100 milj. henkilö-km. Molemmat ovat EU-maiden 
keskiarvoja pienempiä.  
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Linja-automatkustamisen henkilövahinkoriski autoon verrattuna on 
suuremman kuljetuskapasiteetin ansiosta huomattavasti pienempi. Jos 
katsotaan riskiä ajoneuvon ollessa liikenteessä − alttiina vahingoille − 
eli ajoneuvokilometrien mukaan, riski kuolla on noin puolet henkilö-
autoriskistä. Loukkaantumisen riski linja-autossa on ajoneuvokilomet-
reissä mitattuna suurempi.  
 

Taulukko 9. Kuolemat sataa miljoonaa henkilökilometriä kohden EU-maissa 
2001/2002 6 
 
Tieliikenne 0,95

moottoripyörä/mopedi 13,80

jalankulku 6,40

polkupyöräily 5,40

auto 0,70

linja-auto 0,07

Meriliikenne 0,25

Lentoliikenne 0,035

Raideliikenne 0,035

 
Taulukko 10. Henkilöautoliikenteen ja linja-autoliikenteen kuolematiheydet 
(1995-2002 tietojen keskiarvoina)(Tiehallinnon suoritetiedot, Tilastokeskuk-
sen onnettomuustiedot) 

Suorite/vuosi Liikennekuolematiheys 

 
milj. ajoneuvo-

km 
milj. henkilö-

km 

K
uo

lle
ita

 

kuolemaa/100 milj. 
ajoneuvo-km 

kuolemaa/100 milj. 
henkilö-km 

Henkilö-
autot 38 499 53938 242,63 0,63 0,45 

Linja-autot 604 7813 2,00 0,33 0,03 

Suorite/vuosi HEVA-tiheys 

 
milj. ajoneuvo-

km 
milj. henkilö-

km 

H
EV

A
:t 

HEVA:a/100 milj. 
ajoneuvo-km 

HEVA:a/100 milj. 
henkilö-km 

Henkilö-
autot 38 499 53938 5590 14,52 10,36 

Linja-autot 604 7813 143 23,67 1,8 

 
 
 
 

Onnettomuus-
tiheyden laskennas-
sa käytetään viralli-
sia onnettomuustie-
toja (Tilastokeskus)
ja virallista liikenne
suoritetta (Tiehal-
linto) 
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3.2 Olosuhteet ja onnettomuustyypit 
henkilövahinko-onnettomuuksissa, 
joissa linja-auto yhtenä osallisena 

Onnettomuuksista suurin osa (75−80 %) sattui kirkkaalla tai pilvi-
poutaisella säällä. Suurin osa onnettomuuksista, 71 % tapahtui päivä-
valon aikaan. Onnettomuuksista 39 % sattui tienpinnan ollessa lumi-
nen, jäinen, sohjoinen tai kun ajourissa on vettä. 
 

Sohjoinen 
7 %

Urissa vettä
0 %

Luminen
9 % Paljas, märkä

15 %

Jäinen
23 %

Ajourat paljaat
1 %

Ei tietoa
4 %
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41 %

 
Kuva 7. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet (linja-auto yhtenä osal-
lisena) tienpinnan mukaan, aikasarja 1990−2002 (tietolähde: Tilastokeskus) 
 
 

Hämärä
7 %

Pimeä
6 %

Tie valaistu
16 %

Päivänvalo
71 %

  
Kuva 8. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet (linja-auto yhtenä osal-
lisena) valoisuuden mukaan, aikasarja 1990−2002(tietolähde: Tilastokes-
kus) 
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Linja-auto-onnettomuuksissa kuolleista 20 % menehtyi tapauksissa, 
joissa päihteillä oli osuutta onnettomuuteen ja 9 % loukkaantui tapa-
uksissa, joissa päihteillä oli osuutta tapahtumaan. 

Loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista (1990-2002) 72 % 
tapahtui taajama-alueilla. Tienpitäjittäin jaoteltuna onnettomuuksista 
sattui yleisillä teillä 33 %, kuntien ja kaupunkien hallinnoimilla teillä 
65 % ja noin 1 % yksityisillä tai muilla teillä. Loukkaantumiseen joh-
taneita onnettomuuksia, joissa linja-auto oli yhtenä osapuolena tapah-
tui eniten talvikuukausina.  

Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet, joissa linja-auto on 
ollut yhtenä osallisena, ovat tapahtuneet yleisimmin osapuolien aja-
essa samassa ajosuunnassa (esimerkiksi peräänajot) tai ajosuuntien 
risteyksissä (esimerkiksi molemmat ajavat omia suuntiaan suoraan tai 
toinen kääntyy toisen eteen tai kylkeen).  
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Kuva 9. Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet tapahtumakuukausit-
tain (linja-auto yhtenä osallisena), aikasarja 1995−-2002 (tietolähde: Tilas-
tokeskus) 

 

Taulukko 11. Onnettomuustyypit loukkaantumiseen johtaneissa onnettomuuksissa, joissa 
bussi oli yhtenä osallisena 1995–2002 
Loukkaantumiseen johtaneiden  
onnettomuuksien tyyppi 

Onnettomuuk-
sien määrä 
1995–2002 

Loukkaantumi-
seen johtanutta 
onnettomuut-

ta/vuosi 

Osuus

Samat ajosuunnat (ei kääntymistä) 269 33,625 17 %
Samat ajosuunnat (kääntyminen) 113 14,125 7 %
Vastakkaiset ajosuunnat (kohtaamisonnettomuus) 132 16,5 9 %
Vastakkaiset ajosuunnat (kääntyminen) 81 10,125 5 %
Risteävät ajosuunnat 243 30,375 16 %
Risteävät ajosuunnat (kääntyminen) 136 17 9 %
Jalankulkijaonnettomuus (suojatiellä) 118 14,75 8 %
Jalankulkijaonnettomuus (muualla kuin suojatiellä) 157 19,625 10 %
Tieltä suistuminen 110 13,75 7 %
Muu onnettomuus 189 23,625 12 %

Yhteensä 1548 193,5 100 %

 
Suistuminen on linja-automatkustajien loukkaantumista eniten aihe-
uttava onnettomuustyyppi. Lisäksi loukkaantumista aiheuttavat ylei-
sesti risteyskolarit, joissa kumpikin osapuoli on menossa omaa suun-
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taansa suoraan risteyksen yli, kohtaamiset sekä kääntyminen vasem-
malle (risteävät ajosuunnat) toisen eteen tai kylkeen. Törmäysvoimia 
voi tällöin tulla linja-autoon myös sivusuunnassa. Peräänajot ovat 
myös yleisiä.  

Pääryhmään muu sisältyy myös onnettomuustyyppi ”matkustaja 
nousemassa tai poistumassa ajoneuvosta”. Loukkaantunut matkustaja 
on tietokannassa merkitty joko linja-auto- tai jalankulkijaosapuoleksi. 
Tällaisia loukkaantumisia oli vuosien 1995−2002 aikana yhteensä 32 
eli vuodessa 4 loukkaantunutta. Linja-auto-osapuolen onnettomuus-
ryhmässä muu kokonaan ilman tyyppiselitettä jää vielä aika monta 
loukkaantunutta, 99, eli noin kaksitoista vuotta kohti. Osa tapauksista 
voi olla ajon aikana loukkaantuneita, jolloin toista törmäysosapuolta ei 
ole. Loukkaantuminen voi tapahtua esim. voimakkaan jarrutuksen tai 
kääntöliikkeen seurauksena.  

Linja- ja henkilöauton kolareissa henkilöautossa olleiden louk-
kaantumisista tapahtuu eniten onnettomuuksissa, joissa ajoneuvot aja-
vat risteyksessä risteäviä ajosuuntia suoraan. Henkilöautossa louk-
kaantuminen on myös yleistä peräänajoissa. Loukkaantumisia on 
myös paljon kohtaamisissa suoralla tai kaarteessa.   

 
Taulukko 12. Henkilöautossa loukkaantuneet ja linja-autossa loukkaantuneet 
onnettomuustyypeittäin (onnettomuudet, joissa linja-auto yhtenä osallisena), 
aikasarja 1995−2002 (tietolähde: Tilastokeskus) 
Pääluokka Linja-au-

tossa louk-
kaantuneet

Osuus 
kai-

kista 

Loukkaantu-
nutta/vuosi 

Henkilöau-
tossa louk-
kaantuneet 

Osuus 
kai-

kista 

Loukkaan-
tunut-

ta/vuosi 

Samat ajosuunnat 186 16 % 23,3 231 27 % 28,9 

Samat ajosuunnat (kääntyminen) 35 3 % 4,4 65 8 % 8,1 

Vastakkaiset ajosuunnat 107 9 % 13,4 135 16 % 16.9 

Vastakkaiset ajosuunnat (kääntyminen) 32 3 % 4 64 7 % 8,0 

Risteävät ajosuunnat 82 7 % 10,3 180 21 % 22,5 

Risteävät ajosuunnat (kääntyminen) 73 6 % 9,1 105 12 % 13,1 

Jalankulkijaonnettomuus (suojatiellä) 9 1 % 1,1 1 0 % 0,1 

Jalankulkijaonn. 3 0 % 0,4 0 0 % 0 

Tieltä suistuminen 454 40 % 57,8 24 3 % 3,0 

Muu onnettomuus 148 13 % 18,5 61 7 % 7,6 

Yhteensä 1129 100 % 141 866 100 % 108 

 
Vuosittain linja-auto-onnettomuuksissa loukkaantuu keskimäärin 41 
jalankulkijaksi luokiteltua tienkäyttäjää. Näistä 37 % loukkaantui suo-
jatiellä vuosina 1995–2002. Yleistä on myös jalankulkijan louk-
kaantuminen hänen ylittäessään tietä suojatien ulkopuolella. Tämä on 
myös yleisin yksittäinen onnettomuustyyppi. Vuosittain keskimäärin 
kahdeksan henkilöä loukkaantuu jäädessään tällaisessa ylityksessä lin-
ja-auton töytäisemäksi.  
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Taulukko 13. Loukkaantuneet jalankulkijat onnettomuustyypeittäin - onnet-
tomuudet, joissa linja-auto osallisena vuosina,1995–2002 (tietolähde: Tilas-
tokeskus) 
Pääluokka Loukkaantuneet 

1995-2002 
Loukkaantunut-

ta/vuosi 
Samat ajosuunnat 4 0,50 
Samat ajosuunnat (kääntyminen) 2 0,25 
Risteävät ajosuunnat 1 0,13 
Jalankulkija suojatiellä 123 15,38 
Jalankulkijaonnettomuus 157 19,63 
Tieltä suistuminen  1 0,13 
Muu onnettomuus 20 5,25 
Yhteensä 308 41,25 

 
Polkupyöräilijöitä loukkaantuu linja-auton kanssa eniten risteämisti-
lanteissa. 
 
Taulukko 14. Loukkaantuneet pyöräilijät onnettomuustyypeittäin − onnetto-
muudet, joissa linja-auto osallisena vuosina,1995−2002 (tietolähde: Tilasto-
keskus) 
Pääluokka Loukkaantuneet 

1995-2002 
Loukkaantunut-

ta/vuosi 
Samat ajosuunnat 16 2,00 
Samat ajosuunnat (kääntyminen) 38 4,75 
Vastakkaiset ajosuunnat 6 0,75 
Vastakkaiset ajosuunnat (kääntyminen) 14 1,75 
Risteävät ajosuunnat 50 6,25 
Risteävät ajosuunnat (kääntyminen) 13 1,63 
Muu onnettomuus 23 2,88 
Yhteensä 160 20 

 
Onnettomuuksissa loukkaantuneet onnettomuustyypeittäin on esitetty 
tarkalla jaottelulla liitteissä 3, 4 ja 5.  

Tiehallinnosta saatujen yleisten teiden onnettomuustietojen mukaan 
yleisillä teillä sattui vuonna 2001 81 henkilövahinko-onnettomuutta 
(linja-auto yhtenä osallisena), joista 14 johti kuolemaan. Vuonna 2002 
vastaavasti tapahtui 74 onnettomuutta ja niistä 8 johti jonkun osapuo-
len kuolemaan. Vuonna 2001 linja-auto oli osallisena 240 yleisten tei-
den omaisuusvahingossa ja vuonna 2002 248. Poliisin raportoimia 
omaisuusvahinkoja sattui yli kolminkertainen määrä. 

Talvi on onnettomuuksien yleisintä aikaa. Lyhyen aineistoaikasar-
jan vuoksi jäi tarkemmin tarkastelematta, onko yleisillä teillä enem-
män painotusta talveen ja suhteessa vähemmän onnettomuuksia kesäi-
sin (vrt. kuva 9 s. 27). Aikatauluperusteinen linja-autoliikenne hiljenee 
monin paikoin merkittävästi kesäksi ja on siten myös vähemmän alt-
tiina onnettomuuksille. 
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Kuva 10. Tapahtumakuukaudet yleisten teiden heva-onnettomuuksilla ja omaisuus-
vahingoilla (linja-auto mukana), vuosien 2001–2002 onnettomuudet 

 
Henkilövahinko-onnettomuustyypeistä vastakkaiset ajosuunnat oli 
yleisin, tieltä suistumisia ja saman ajosuunnan onnettomuuksia oli lä-
hes yhtä paljon. Useampia linja-automatkustajia loukkaantui ylei-
syysjärjestyksessä suistumisonnettomuuksissa, peräänajoissa ja suo-
ralla kohtaamisessa.  
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Kuva 11. Vuosien 2001 ja 2002 yleisten teiden linja-auto-onnettomuuksien 
onnettomuustyyppijakauma 
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Tiehallinnon rekistereiden onnettomuudet ovat paikannettavissa tark-
kaan tieosoitteeseen. Kuvassa 12 yleisten teiden onnettomuudet on 
esitetty tiepiiritarkkuudella. Uudellamaalla sekä linja-auto- että muu 
liikenne on vilkkainta muuhun maahan verrattuna.  

 

Lappi
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Keski-Suomi
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777777777

151515151515151515
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888888888

777777777

111111111111111111

222222222

333333333

999999999

Yleisten teiden onnettomuuudet 2002
LINJA-AUTO OSALLISENA

72
36

7,2

Omaisuusvahingot
Henkilövahingot

 
Kuva 12. Vuosien 2002 yleisten teiden linja-auto-onnettomuudet tiepiireittäin 
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4 Kuolemaan johtaneet 
onnettomuudet 

4.1 Otos 
Tutkimusta varten koottiin onnettomuuksien tukintalautakuntien ai-
neistosta tilastotietoja vuosina 1995–2001 kuolemaan johtaneista lii-
kenneonnettomuuksista, joissa linja-auto oli osallisena. Vuoden 2002 
onnettomuustietoja ei oltu vielä viety VALT:in rekisteriin.  

Tilastotietojen syventämiseksi käytiin läpi myös varsinaisia tut-
kintaraportteja. Luettu aineisto käsitti 63 tutkintaselostusta vuosina 
1995-2002 tapahtuneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista, joissa 
linja-auto oli yhtenä osapuolena. Vuosien 1995–2001 osalta tarkas-
tellut kansiot kattoivat 85 % tutkimuksen kohteena olevista onnetto-
muuksista. Kevyen liikenteen onnettomuustietoutta syvennettiin lu-
kemalla 40 tutkintaselostusta vuosien 1995–2002 kevyen liikenteen ja 
linja-autojen onnettomuuksista. Otos kattoi noin 90 % tutkimuksen 
kohteena olevista onnettomuuksista. Ulkopuolelle jäi 10 vuosien 
1995–2001 tutkintaselostuskansiota. Kansioita jäi lukematta muun 
muassa siitä syystä, että ne olivat jonkin toisen tutkimuksen käytössä. 

Ajoneuvosta poistuvat tai siihen nousevat matkustajat lasketaan 
kevyen liikenteen onnettomuuksiin. Osa erityisesti vanhemmista on 
tilastoitunut moottoriajoneuvossa kuolleiden onnettomuuksiin. Näin 
on saattanut käydä erityisesti ennen vuotta 1997, jolloin vasta koko 
maassa tutkittiin myös kaikki kevyen liikenteen osallisen kuolemaan 
johtaneet onnettomuudet. 

Virallisten Tilastokeskuksen onnettomuustietojen mukaan vuosit-
tain linja-auto on mukana noin 15 kuolemaan johtaneessa onnetto-
muudessa. Kuolleiden lukumäärissä on jonkin verran eroja verrattuna 
virallisiin onnettomuustietoihin. Eroja lukuihin tulee erityisesti tapa-
uksissa, joissa uhri kuolee yli kolmen päivän kuluttua onnettomuu-
desta. Tällöin tutkijalautakunta ottaa tapauksen tutkittavaksi vain har-
kinnan mukaan, koska osaa tiedoista ei saada enää luotettavasti kerät-
tyä. 
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Taulukko 15. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 
 1995-2001 Vuotta kohti keski-

määrin 
Moottoriajoneuvo-onnet-
tomuudet 

62 8,9 

Kevyen liikenteen onnet-
tomuudet 

41 5,9 

Yhteensä 103 14,7 
Tilastokeskuksen tilastojen 
mukaan kuolemaan johta-
neita 

124 17,7 

 
Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia kuvaava numeerinen ai-

neisto kattaa onnettomuudet vuosina 1995–2001. Kuolemaan johta-
neista onnettomuuksista 60 % oli moottoriajoneuvo-onnettomuuksia ja 
40 % onnettomuuksia kevyen liikenteen kanssa. 
 
 

4.2 Moottoriajoneuvo-onnettomuudet, 
joissa linja-auto osallisena 

4.2.1 Tietoa onnettomuuksista 

Linja-auton joutuessa kuolemaan johtavaan onnettomuuteen onnetto-
muus on yleisimmin kohtaamisonnettomuus. Vuosina 1995–2001 täl-
laisia onnettomuuksia oli 32 kpl eli noin puolet. Yleisiä ovat myös ris-
teysonnettomuudet, joissa osapuolet ovat menossa omia risteäviä 
suuntiaan suoraan tai kun toinen osapuoli kääntyy toisen eteen tai kyl-
keen. Linja-auto oli mukana 16 risteysonnettomuudessa vuosina 
1995–2001.  

Linja-auton kanssa onnettomuudessa on yleisimmin henkilöauto 
(77 %). Yksittäisvahinkoja (linja-auton tieltä suistuminen tai matkus-
tajan kuoleminen linja-autoon noustessa tai poistuessa) oli vuosien 
1995–2001 kuolemaan johtaneista onnettomuuksista neljä.  

Onnettomuuksissa pääaiheuttaja on yleisimmin henkilöauto. On-
nettomuustutkinnassa käytetty osallisuusluokittelu (pääaiheuttaja, toi-
nen osallinen, kolmas osallinen jne.) ei ota kantaa syyllisyyskysymyk-
siin, mutta pääaiheuttajaksi katsotaan se osapuoli, jonka toiminnan 
tuloksena onnettomuus pääasiassa aiheutui. 
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Kuva 13. Onnettomuustyypit vuosina 1995–2001 kuolemaan johtaneissa on-
nettomuuksissa, joissa linja-auto on yhtenä osapuolena 
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Kuva 14. Linja-auton osallisuus vuosina 1995–2001 tapahtuneissa kuole-
maan johtaneissa onnettomuuksissa 
 
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet tapahtuvat yleisimmin yleisillä 
teillä taajamien ja tiheästi asuttujen alueiden ulkopuolella. Tutkin-
taselostusotantaan kuuluneista 63 tarkemmin tutkitusta tapauksesta 26 
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tapahtui valtatiellä, 9 kantatiellä ja 9 maantiellä (mt) eli yhteensä 69 % 
yleisellä tiellä. 
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N=62

  
Kuva 15. Tapahtumapaikka vuosien 1995−2001 kuolemaan johtaneissa on-
nettomuuksissa, joissa linja-auto oli osallisena 
 
Vuosien 1995–2001 kuolemaan johtaneissa linja-auto-onnettomuuk-
sissa linja-auton törmäysnopeus oli yli 60 km/h 58 %:ssa tapauksista. 
80 km/h tai suuremmalla nopeudella linja-auto ajoi 48 %:ssa tapauk-
sista. Kahdessa tapauksessa linja-autolla oli varmuudella ylinopeutta 
(105 km/h). 
 

1

4 4

6

11

2

16

11

5

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

PY
SÄ

H
TY

N
YT

<=
 3

0 
KM

/H

31
-4

0 
KM

/H

41
-5

0 
KM

/H

51
-6

0 
KM

/H

61
-7

0

71
-8

0

81
-9

0

91
-1

00

yl
i 1

00

Osallisen nopeus
N=62

 
Kuva 16. Linja-auto-osapuolen nopeus vuosina 1995–2001 kuolemaan joh-
taneissa onnettomuuksissa 
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Kuva 17. Tapahtumakuukausi vuosina 1995-2001 kuolemaan johtaneissa 
onnettomuuksissa, joissa linja-auto oli yhtenä osallisena 
 

4.2.2 Kuolleet ja loukkaantuneet 

Läpikäydyissä 63 moottoriajoneuvo-onnettomuustapauksessa kuoli 
yhteensä 77 henkilöä, joista 9 oli linja-autonkuljettaja tai matkustaja. 
Tutkituista onnettomuustapauksista 89 % johti muiden ajoneuvo-osa-
puolien kuljettajan tai matkustajan kuolemaan. Onnettomuuksista 
13 % johti linja-auton matkustajan ja/tai kuljettajan kuolemaan eli 
moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa linja-auton kuljettajalle ja mat-
kustajille käy harvoin niin vakavasti kuin toiselle onnettomuuden osa-
puolelle. (Molemmat prosenttiluvut sisältävät yhden onnettomuuden, 
jossa kuoli sekä linja-autossa olijoita että muita osapuolia). Onnetto-
muustapahtumista neljässätoista (22 %) loukkaantui linja-auton kul-
jettaja ja/tai matkustajia. Loukkaantuneita oli yhteensä 54–60. 

Kun törmäys sattuu linja-auton etuosaan, vamma tai kuolema voi 
aiheutua kuljettajan ja etummaisten matkustajien jäämisestä puristuk-
siin linja-auton sisään työntyviin etuosiin. Kuljettaja ja ensimmäisillä 
riveillä istuvat matkustajat voivat pudota penkeiltään, paiskautua linja-
auton kojelautaa tai tuulilasia kohden tai pudota ovisyvennykseen. 
Taaempana matkustamossa matkustajat voivat saada vammoja iskey-
tymisestä edellä olevaa penkkiä tai muita sisäosia vasten tai pudotes-
saan penkiltä. Ruhjeita syntyy erityisesti iskun vastaanottaviin ruu-
miinosiin kuten jalkoihin, käsiin ja päähän.  

Kun linja-auto kallistuu ja kaatuu on vaarana, että seuraukset ovat 
vakavampia. Matkustajat voivat iskeytyä vasten sisäosia, sinkoutua 
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ikkunasta ja jäädä puristuksiin kaatuvan linja-auton ikkuna- tai katto-
palkin alle.  

 

4.2.3 Mahdollisuudet lieventää vammoja tai estää kuolemia 
linja-autojen turvavöillä 

Suurimmassa osassa tarkasteltuja moottoriajoneuvo-onnettomuuksia 
on linja-autossa selvitty ilman kuolonuhreja ja loukkaantuneita.  

Loukkaantumis- ja kuolemantapauksissa on voitu arvioida, että 
vöiden käytöllä olisi vältytty kuolemalta tai lievennetty vammoja. 
Taulukkoon on koottu yhteenveto tarkasteltujen 63 onnettomuustapa-
uksen arvioista. Näiden mukaan kaksi linja-automatkustajaa olisi pe-
lastunut kuolemalta. Viiden kuolleen kohdalla törmäysvoimat ja ajo-
neuvon vauriot muuten ovat olleet niin voimakkaita, että turvavöillä ei 
olisi ollut merkitystä. Arviolta yli 20 henkilön vammoja olisi kyetty 
lieventämään tai välttämään käyttämällä turvavöitä. 
 
Taulukko 16. Tarkastelu arvioidusta turvavöiden vaikutuksesta loukkaantu-
neiden ja kuolleiden linja-autokuljettajien ja matkustajien osalta (63 onnet-
tomuustapausta, joissa 9 kuollutta kuljettajaa tai matkustajaa ja yli 50 louk-
kaantunutta matkustajaa) 

 Kuolemantapaukset Loukkaantumistapaukset

Olisi pelastanut kuolemalta 2 matkustajaa  

Ei olisi pelastanut kuolemalta/ ei 
merkitystä 

3 kuljettajaa 
2 matkustajaa 

 

Olisi lieventänyt tai estänyt vam-
moja 

 21 matkustajaa * 
1 kuljettaja 

Kuollut sairaskohtaukseen 2 kuljettajaa  

Kuollut/loukkaantunut yksittäison-
nettomuudessa, linja-auto ei liiku, 
matkustaja poistumassa tai nou-
semassa autoon 

- 1 matkustaja 

Ei arviota **  2 kuljettajaa 
N loukkaantunutta mat-
kustajaa 

* ainakin yhdessä tapauksessa istuin oli varustettu turvavyöllä, mutta ei ollut käytössä 
** turvallisuusehdotuksissa voi kuitenkin olla maininta linja-auton turvavöistä 
 
Useissa tutkintaraporteissa ehdotetaan turvallisuuden parantamiseksi 
linja-autojen varustamista turvavöillä tai niiden käytön lisäämistä ja 
käyttöpakon asettamista. Uusi direktiivi määrääkin turvavöiden käy-
tön pakolliseksi (ks. kpl 7.3). 

Lastenvaunujen turvallisen kiinnittämisen kehittäminen on mainittu 
yhdessä tutkijalautakunnan raportissa. 
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4.2.4 Kuvauksia onnettomuuksiin johtaneista tekijöistä  

Yhden kuolemaan johtaneen onnettomuuden riskitekijöitä olivat linja-
auton kuljettajan huono näköyhteys peilien kautta ovisyvennykseen 
varsinkin linja-auton ollessa täynnä matkustajia ja se, että linja-auto-
jen ovien automatiikka mahdollistaa ovien sulkeutumisen ja auton 
liikkeelle lähtemisen vaikka esimerkiksi matkustajan ranne olisi jäänyt 
oven väliin.  

Kahdessa tapauksessa toisen osapuolen puutteellisiin havaintoihin 
myötävaikutti vaikeasti talviolosuhteissa havaittavissa oleva linja-au-
ton väri. Yhdessä tapauksessa linja-auton jarrujen huono teho erityi-
sesti etuakselilla lisäsi jarrutusmatkaa. Linja-auton jarrujen teho 
(kuorma -%) oli heikentynyt noin 36% edellisen vuosikatsastuksen 
arvosta ja se oli 23 % alle katsastuksen hyväksymisrajan. Tämä ei kui-
tenkaan ollut varsinainen onnettomuuden syy, vaan henkilöauton vir-
heellinen toiminta.  

Vaikka linja-auton matkustajat ja kuljettajat selviäisivätkin varsi-
naisesta törmäyksestä, vaara voi aiheutua linja-auton rikkoontuessa 
niin, että kuljettaja menettää ajohallinnan (esimerkiksi ohjausvaihteen, 
etuakseliston ja sähkölaitteiden rikkoonnuttua).   

Yksi onnettomuus johtui linja-auton kuljettajan nukahtamisesta. 
Tapahtumaa edelsi valvomista ja pitkäkestoista ajamista.  

Eräässä tapauksessa linja-auto hidasti vauhtiaan hitaasti ennalta ar-
vaamattomassa paikassa ja on mahdollista, etteivät jarruvalot ole ai-
nakaan monesti palaneet ennen pysähtymistä. Linja-auton kuljettaja ei 
ennakoinut takaa tulleen kyvyttömyyttä havaita linja-auton pysähty-
mistä. Vaaratilanteen synnyttyä takaa tulleella kuljettajalla ei ollut 
mahdollista estää törmäystä. Tarkkailemalla enemmän takaa tulevaa 
liikennettä linja-auto olisi ehkä ollut mahdollista varoitusvilkkuja 
käyttäen ja jarruvaloja vilkuttaen herättää takana tulija.  

Havaintovirheeksi mainittiin tilanne, jossa linja-auton kuljettajalla 
oli näkemäolosuhteiden puolesta mahdollisuudet nähdä lähestyvä 
henkilöauto ajoissa kyetäkseen varautumaan sen ajovirheeseen. Linja-
autonkuljettaja arveli auton jääneen lähestymisvaiheessa autonsa va-
semman peilin taakse näkymättömiin. Henkilöauton kuljettaja lähestyi 
risteystä suurella ajonopeudella. Lisäksi mainitaan, että peltoaukeilla 
sijaitsevissa hyvänäkemäisissä risteyksissä tällainen vaarallinen ajo-
tapa on usein varsin yleistä. 

Linja-auton kuljettaja (tai minkä tahansa ajoneuvon kuljettaja) saat-
taa keskittyy seuraamaan kauempana olevia tilanteita ja lähempänä 
oleva tapahtuma saattaa jäädä huomiotta.  

Tilannenopeuden olisi selostusten mukaan ollut syytä olla  linja-
auto-osapuolellakin useammassa tapauksessa pienempi. Keli- ja lii-
kenneolosuhteet tulisi huomioida. Yhdessä tapauksessa todetaan, että 
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ajonopeus oli suuri keliin verrattuna, linja-auto ei kyennyt pysähty-
mään näkyvällä tien osalla.  

Onnettomuuteen johti myös tilanne, jossa linja-autonkuljettajalla 
oli lievä kiire aikataulun vuoksi ja hänen käyttämänsä ajonopeus oli 
liian suuri. Hälisevä lapsijoukko häiritsi keskittymistä ajoon. Likai-
set/lumiset edellä ajaneen takavalaisimet vaikeuttivat valojen näky-
mistä ja edesauttoivat virheellistä toimintaa. 

Eräässä tapauksessa huono ajokeli ja liian suuri ajonopeus, ajoke-
liin sopimaton rengas sekä kadun luonteeseen nähden jyrkkä kaarre 
alamäessä aiheuttivat linja-auton ajautumisen vastaantulevan kaistalle 
ja yhteentörmäyksen henkilöauton kanssa. Toisessa tapauksessa oli 
myös kiperä kaarre, joka oli vielä linja-auton käyttämällä kaistalla ul-
kokaarteen puolella kalteva. Lisäksi kaarteessa oli mustaa jäätä. Linja-
auto suistui tieltä. Lisäksi linja-autolla oli keliin nähden sopimattomat, 
melko kuluneet joskin lainmukaiset renkaat ja olosuhteisiin nähden 
väärä tilannenopeus.  

Muutamassa tapauksessa ei mainita nopeutta, mutta huono keli to-
detaan tärkeimmäksi riskitekijäksi. Linja-auto ei esimerkiksi mahtunut 
leveämmän akselivälinsä vuoksi paksun sohjon peittämiin tienpinnan 
ajouriin. Se joutui ajamaan osittain toinen pyörä sohjossa, vasemmalta 
puhaltanut erittäin voimakas sivutuuli sekä tasapainoisen ajoneuvon 
kevyt keula aiheuttivat yllättävän pidon menetyksen. Toisessa tapauk-
sessa liukkaus ja tien kunnon äkillinen huononeminen (selkeä ra-
ja/urakka-alueen raja?) sekä heikohko näkyvyys, jota pimeys vielä 
haittasi johtivat ensimmäisen osapuolen (ei linja-auto) käsittelyvirhee-
seen ja ajohallinnan menettämiseen.  

Ainakin kahdessa tapauksessa linja-autolla oli ylinopeutta, mutta 
sillä ei todettu onnettomuuden kannalta olleen olennaista merkitystä. 
Ylinopeus vähentää kuitenkin toiminta-aikoja ja edesauttaa vastapuo-
len arviointivirheitä. Lisäksi törmäysvoima kasvaa nopeuden kasva-
essa. 

Nopeudesta/kiihtyvyydestä olisi toisaalta erityisesti kaupunkiolo-
suhteissa hyötyä. Yhdessä selostuksessa on todettu, että linja-autojen 
huono kiihtyvyys pienentää vilkasliikenteisissä liittymissä turvalli-
suusmarginaaleja.  

Kaksi kuljettajan kuolemaa aiheutui sairaskohtauksesta. 
 

4.2.5 Linja-auton vauriot 

Kohtaamisonnettomuuksissa ja risteämisonnettomuuksissa linja-auto 
vaurioituu yleisimmin vasemmasta etukulmastaan tai koko etuosas-
taan. Onnettomuuksissa, joissa törmäysvoimat ovat suurimmat, linja-
auton istuimet voivat siirtyä tai irrota, kylkiin voi tulla painaumia sekä 
tukipilareita ja rakenteita saattaa murskautua. Kyljelleen kaatuminen 
aiheuttaa peltivaurioita, painaumia, ikkunoiden särkymistä ja ikkuna-
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palkkien vääntymistä. Linja-auton etuosassa olevat laitteistot kuten 
esimerkiksi polttoainesäiliö, sähkökeskus sekä akkukotelo voivat vau-
rioitua etuosaan kohdistuvassa törmäyksessä. 

Kevyempänä ja matalampana onnettomuusosapuolena henkilöauto 
vaurioituu linja-autoon törmätessään pahemmin. Tutkijalautakuntien 
raporteissa on kiinnitetty huomiota muun muassa linja-autojen etu-
osien kehittämiseen törmäysvaikutuksen lieventämiseksi toisen moot-
toriajoneuvo-osapuolen kannalta. Toisaalta etuosan tulisi suojata tör-
mäyksessä linja-auton rakenteita ja laitteistoja, jotta muun muassa oh-
jattavuus säilyisi.  

Linja-auton vaurioita kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa on 
kuvattu tarkemmin liitteissä 6 ja 7. 

 

4.2.6 Tutkijalautakuntien moottoriajoneuvotapauksissa kir-
jaamia esityksiä liikenneturvallisuuden parantamiseksi   

Tutkijalautakunnat antavat tutkintaselostuksissa suosituksia sekä pai-
kallisiin asioihin että tehden ehdotuksia koko järjestelmän kehittämi-
seksi yhä enemmän kokonaisuutena. Paikalliset ehdotukset esimer-
kiksi liikennejärjestelyjen tai tiekohdan muuttamiseksi toteutuvat hel-
pommin, sillä tutkinnassa on suora yhteys muun muassa tienpitäjään. 
Muu kehittäminen on hitaampaa useiden organisaatioiden välistä yh-
teistoimintaa ja vaatii usein lainsäädännön muutoksia. Tutkijalauta-
kunnat antavat lausuntoja lainkäsittelyprosesseissa ja vaikuttavat ja-
kamalla tietoa erilaisille sidosryhmille.   

Tutkijalautakuntien raporteissa on linja-autoliikenteen osalta an-
nettu suosituksia ajoneuvojen renkaista, näkyvyydestä oville, jarruista, 
jarruvaloista, matkustamon korkeuseroista ja korin suojavaikutuksesta 
matkustajille. Linja-autojen keularakenteiden tulisi suojata linja-auton 
laitteistoja törmäyksessä ja toisaalta lieventää vastapuolen törmäystä. 

Kuljettajan ja liikennöitsijän osalta huomiota on kiinnitetty väsy-
mykseen, ennakointiin, kelin mukaiseen nopeuteen, aikataulujen 
suunnitteluun, toistuvien liikennerikkomusten seuraamusjärjestelmien 
tarpeeseen ja liikennöitsijöiden omaan seurantaan.  

Pysäkkien liukkaudentorjuntaa on ehdotettu parannettavaksi. 
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Taulukko 17. Suosituksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi 
Kalusto 
Erityisesti paikallisliikenteessä käytettävien linja-autojen huolloissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota jarrujen heikkenemistai-
pumuksiin keveiden jarrutusten seurauksena.  
Kehitettävä paremman pitokyvyn omaavia rengastyyppejä etupyöriin. Kyseisen autotyyppien painojakaumaa muutettava 
(neoplan jetliner)  
Nastarenkaat myös linja-autoihin. 
Linja-auton takaosaan lisäjarruvalot lähelle tien pintaa. 
Kuljettajalla pitäisi olla kameravalvonta, jolla varmistetaan matkustajien pääseminen turvallisesti ulos keski- ja takaovesta. 
Kuljettajalle pitäisi tulla äänimerkki ja linja-auton ei pitäisi päästä liikkeelle, jos ovien välissä on jotakin.  
Paikallisliikenteeseen tarkoitettujen linja-autojen matkustajatilat tulisi rakentaa siten, että lattiapintoihin ei muodostu korkeus-
eroja mm. ovien ja käytävien kohdalle ja että istuin- ja läheisyydessä olevien lattiatasojen korkeuserot jäävät mahd. pieniksi.  
Linja-autojen seinärakenteita tulee kehittää edelleen suojaamaan matkustajia sivulle tulevissa törmäyksissä.  
Linja-auton korirakenne tulisi kehittää vahvemmaksi kestämään raskaan kaluston törmäyksiä.  
Linja-auton istuimien kiinnityksiä tulisi kehittää siihen suuntaan, etteivät kaikki irtoa yhden kiinnityspisteen vaurioiduttua. 
Turvaöin varustettujen penkkien selkänojien lukitus varmistettava, kuten kaikkien penkkien 
Linja-autojen keularakenteen kehittäminen alle syöksymisten estämiseksi. Puskurirakenteen kehittäminen/etuosan törmäys-
vyöhykkeiden kehittäminen (useita mainintoja) 
Linja-autojen paineilma- ja ohjauslaitteet tulisi paremmin suojata rakenteellisesti. Linja-auton polttoainesäiliö sekä ohjaus-
vaihde tulisi suojata paremmin törmäystilanteiden varalta. Sähkölaitteet esim. akseleiden väliin siten, että niiden vaurioitu-
mistodennäköisyys olisi mahdollisimman pieni edestä tai sivuilta tulevien törmäysten varasta. Toinen vaihtoehto on rakentaa 
jonkinlainen varajärjestelmä täydellisen sähköjärjestelmän rikkoontumisen varalta. Auto voisi jäädä ohjattavaan kuntoon. 
Pimeällä sähköjen pois jääminen erittäin vaarallista, jos ei ajovaloja 
Linja-autojen sivupeilien kehittäminen. Suurien sivupeilien näkemähaitta on poistettava teknisen parannuksen avulla. 
Paikallisliikenteeseen tarkoitettujen linja-autojen matkustajatilat tulisi rakentaa siten, että lattiapintoihin ei muodostu korkeus-
eroja mm. ovien ja käytävien kohdalle ja että istuin- ja läheisyydessä olevien lattiatasojen korkeuserot jäävät mahd. pieniksi.  
Matkustajat 
Iäkkäiden matkustajien tulisi poistua linja-auton etuovesta, jolloin kuljettaja voi valvoa heidän pääsevän turvallisesti ulos linja-
autosta.  
Tiestö 
Linja-auton pysäkin liukkauden torjuntaa tulisi parantaa. 
Katuverkon ja linja-autopysäkkien hiekoituksen tehostaminen.  
Kuljettaja 
Kuljettajan pyrkiessä lisäämään liikenteen sujuvuutta on muistettava ottaa kokonaistilanne huomioon. Varoitusvilkkuja voitai-
siin käyttää nykyistä enemmän varoittamaan takaa tulevia poikkeuksellista pysähtymistä.  
Kuljettajan tulisi pidättäytyä ajamasta tuntiessaan terveydentilansa huonontuneen tai olonsa väsyneeksi.   
Kuljettajien tunnistettava väsymys, pidettävä riittävästi taukoja. Pitkille matkoille vähintään kaksi kuljettajaa ja matkat suunni-
teltava siten että riittävästi lepotaukoja.  Raskaiden ajoneuvojen kuljettajien tulisi paremmin ottaa vallitseva keli huomioon ja 
sovittaa ajonopeutensa sitä vastaavaksi. 
Virheiden ennakointi. Liikennevalistuksessa on tiedotettava että onnettomuudet aiheutuvat hyvin usein toisen osapuolen 
huomiointi- tai ajo- tai ennättämisarviovirheistä ja jokaisen pitäisi pyrkiä ennakoimaan ja varomaan omalla ajotavallaan näitä 
tilanteita.  
Tiedotusta ajotavan sovittamisesta kelin mukaiseksi lisätä. Nopeusrajoituksen mukainen nopeus ei ole turvallinen, kun keli on 
huono.  
Lisätään valistusta huonon ajokelin vaaroista ammattikuljettajien keskuudessa ja valistetaan oikean rengastyypin valinnan 
merkityksestä. 
Valistusta tehostettava väsyneenä ajamisen vaarallisuudesta. 
Valistuksessa tulisi korostaa tauolla nautitun lyhyehkönkin unen vaikutusta kuljettajan vireystilaan. 
Tiedotusta renkaiden vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen lisätä.  
Aikataulut laadittava niin, että ylinopeutta ei tarvitse ajaa eikä jouduta kiirehtimään liikenneturvallisuuden kustannuksella 
(useita mainintoja). Aikataulujen kireys saattaa aiheuttaa kiireisen ajotavan, jolloin ei huomioida tarpeeksi matkustajien pois-
tumista linja-autosta.  
Ennakoivan ajon kurssi ammattiautoilijoille. 
Linja-auton kuljettajan koulutuksessa tulisi harjoitella toimimista hätätilanteessa. 
Linja-auton kuljettajien säännölliset työnantajan toimesta järjestettävät terveystarkastukset. Kaikilla suurillakaan työnantajalla 
ei ole kuljettajien yleistä terveystarkastustoimintaa. 
Linja-autojen reitit tulee järjestää siten, että liikkuminen ei edellytä riskinottoa ja toisen väistämiseen luottamista esim. ris-
teystilanteissa. (liittyi paikallisliikennetapaukseen)  
Linja-auton nopeuksien seuraamien myös liikennöitsijän toimesta liikenneturvallisuuden ylläpitämiseksi 
Toistuvien liikennerikkomusten seuraamusjärjestelmä erityisesti ammattikuljettajien kohdalla tulee kehittää edelleen. 
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4.3 Kevyen liikenteen onnettomuudet, 
joissa linja-auto osallisena 

4.3.1 Tietoa onnettomuuksista 

Vuosien 1995–2001 onnettomuuksissa oli 41 kuolemaan johtanutta 
kevyen liikenteen onnettomuutta. Muita hieman yleisimmiksi onnet-
tomuustyypeiksi voidaan tarkasteluaineiston perusteella lukea jalan-
kulkijan ajoradan ylitys suojatien ulkopuolella, jalankulkija ylittä-
mässä katua risteyksen toisella puolella olevaa suojatietä, ajo risteyk-
sen läpi sekä törmäykset muissa käännöksissä vasemmalle, esimer-
kiksi kun pyöräilijä lähtee kaartamaan vasemmalle vaihtaakseen esim. 
ajoradan puolta. Suojatiehen liittyy yli neljännes onnettomuuksista. 
Peruutusonnettomuuksissa kuoli kaksi, samoin autosta poistuttaessa 
tai sinne noustaessa. 
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Kuva 18. Onnettomuustyypit vuosina 1995-2001 kuolemaan johtaneissa ke-
vyen liikenteen ja linja-autojen onnettomuuksissa 
 

Onnettomuuksista 59 % sattui jalankulkijan ja 41 % polkupyöräilijän 
kanssa. Linja-auto oli suurimmassa osassa tapauksista toinen osallinen 
ja pääosallisena 29 %:ssa tapauksista eli suhteellisesti useammin ver-
rattuna linja-autoille sattuneisiin kuolemaan johtaneisiin moottorilii-
kenneonnettomuuksiin vuosina 1995−2001. Onnettomuustutkinnassa 
käytetty osallisuusjärjestys ei ota kantaa syyllisyyskysymyksiin, mutta 
pääaiheuttajaksi katsotaan se osapuoli, jonka toiminnan tuloksena on-
nettomuus pääasiassa aiheutui. Kevyen liikenteen osapuoli on pää-
aiheuttajana 67 % tapauksista. Onnettomuuksista 77 % tapahtuu taa-
jamamerkin vaikutusalueella. 
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Kuva 19. Linja-auton osallisuus vuosina 1995−2001 tapahtuneissa kuole-
maan johtaneissa onnettomuuksissa 
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 Kuva 20. Tapahtumapaikka vuosina 1995−2001 tapahtuneissa kuolemaan 
johtaneissa onnettomuuksissa 
 

Onnettomuudet tapahtuvat ilmeisimmin jalankulkijoiden ja polku-
pyöräilijöiden liikkuessa ”normaalia” vauhtia ja vain harvoin esimer-
kiksi juosten tai rynnäten. Linja-auton nopeus on suurimmassa osassa 
tapauksista alle 50 km/h. Kuolleista kevyen liikenteen osapuolista 
noin neljännes (24 %) oli alkoholin vaikutuksen alaisena. 
 



 
LINTU 3A/2004 · LINJA-AUTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS 43 

KÄVELI
48 %

JUOKSI
5 %

RYNTÄSI
5 %

OLI 
PYSÄHTYNEENÄ

2 %

AJOI TIELLÄ
40 %

 Kuva 21. 
Kevyen liikenteen osapuolen ”vauhti” 1995−2001 tapahtuneissa kuolemaan 
johtaneissa kevyen liikenteen ja linja-auton onnettomuuksissa 
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Kuva 22. Linja-auton nopeus vuosina 1995–2001 tapahtuneissa kuolemaan 
johtaneissa kevyen liikenteen ja linja-auton onnettomuuksissa 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty onnettomuuksien tapahtumakuukau-
det. Vuoden 1997 joulukuussa tapahtui viisi onnettomuutta ja 2001 
neljä onnettomuutta, jotka nostavat joulukuun tämän otoksen syn-
kimmäksi kevyen liikenteen onnettomuuskuukaudeksi. 
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Kuva 23. Tapahtumakuukausi vuosina 1995–2001 kuolemaan johtaneissa onnetto-
muuksissa, joissa linja-auto oli yhtenä osallisena 

 

4.3.2 Kuolleet ja loukkaantuneet 

Jalankulkijan tai pyöräilijän kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 
vuosina 1995–2001 linja-auton matkustajat ja kuljettajat selvisivät 
vammoitta. Kuolleiden polkupyöräilijöiden ja jalankulkijoiden ylei-
senä kuolinsyynä olivat kallo- ja aivovammat, jotka aiheutuvat iskey-
tymisestä linja-autoa vasten ja mahdollisesti vielä iskeytymisestä 
maahan. Muita vammoja olivat. kylkiluiden murtumat ja rintakehän 
vammat. Uhri voi jäädä linja-auton yliajamaksi ja raahautua sen mu-
kana. Suurilla nopeuksilla uhri voi paiskautua pitkiäkin matkoja. Voi 
syntyä muitakin vakavia vammoja kuten sisä-elinten repeämisiä. 

 

4.3.3 Kuvauksia onnettomuuksiin johtaneista tekijöistä  

Kahdessa kuolemantapauksessa linja-auto oli peruuttamassa. Toisessa 
kyse oli piha-alueesta, jonka ympäristö oli jäsentymätön ja erottumi-
nen ajoväylästä puutteellinen. Lisäksi jalankulkijat ohjautuvat koh-
dassa käyttämään väärää reittiä. Toisessa tapauksessa peruuttaminen 
tapahtui vilkasliikenteisellä maantiellä. Ilman peruutusta onnettomuu-
delta olisi vältytty. Reitin hankalat pysäkkijärjestelyt edellyttivät ta-
kaisinpäin palaamista.  

Yhdessä kuolintapauksessa oven turvalaite ei toiminut. Vahinko 
olisi normaalilla turvalaitteen toimimisella estynyt. Linja-auton sisä-
peilijärjestelmä ei ollut riittävä hitaasti poistuvan matkustajan havait-
semiseen. Toisessa tapauksessa kuljettaja ei nähnyt ovisyvennyksiin 
riittävän hyvin havaitakseen oven väliin jääneen laukun. Tutkin-
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taselostuksissa on todettu, että vahinko olisi estynyt, jos ovessa olisi 
tuntoreuna, joka havaitsisi oven väliin jäävän käden ja siten estäisi 
oven kiinnimenon. Tutkintaraportissa todetaan, että matalalattiabussit 
poistavat tämäntapaiset vahingot, koska niistä myös huonosti liikkuvat 
matkustajat pääsevät poistumaan helpommin kuin nykyisistä bus-
seista. 

Kahdessa tapauksessa kuljettaja ajoi selkeästi ylinopeutta. Nor-
maalilla nopeudella onnettomuus olisi estynyt tai todennäköisesti olisi 
selvitty loukkaantumisella. Yhdessä tapauksessa ylinopeus esti vaara-
tilanteen havaitsemisen aiemmin. Kuljettaja ajoi myös vaihtuviin va-
loihin. Onnettomuudelta oltaisiin saatettu välttyä. 

Eräässä esimerkkitapauksessa tilannenopeus oli liian suuri (yli ra-
joituksen). Vahinko olisi voinut estyä alhaisemmalla nopeudella ja 
kuljettajan paremmalla suojatien huomioimisella. Toisessa esimerk-
kitapauksessa oli myös ylinopeutta, mutta rajoituksen mukainenkaan 
nopeus ei todennäköisesti olisi pelastanut jalankulkijaa, joka lähti ylit-
tämään tietä huomaamatta linja-autoa. Onnettomuuksien joukossa on 
myös kuljettajan havaintovirheestä ja punaisia päin ajamisesta ai-
heutunut jalankulkijan kuolema. 

Yhdessä onnettomuustapauksessa keli esti tehokkaan jarrutuksen, 
mikä pahensi vahingon seurauksia. Tapauksessa polkupyöräilijä kui-
tenkin toimi sääntöjen vastaisesti. 

Yksi onnettomuustapaus johtui monien muiden tekijöiden lisäksi 
linja-autonkuljettajan huomion kiinnittymisestä risteävään ajoneuvo-
liikenteeseen, eikä kevyen liikenteen mahdollisiin kulkijoihin.  

 

4.3.4 Vauriot linja-autolle 

Linja-auto säilyi vaurioitta yli neljäsosassa tarkastelluista tapauksista. 
Muutoin onnettomuus näkyi pieninä naarmuina tai painumina ja vau-
rioina auton etuosassa tai puskurissa. Yleistä on myös tuulilasin rik-
koontuminen. 

Vaurioesimerkkejä on liitteessä 8. 
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4.3.5 Tutkijalautakuntien kevyen liikenteen onnettomuus-
tapauksissa kirjaamia esityksiä liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi 

Kehittämisehdotukset koskevat katvealueita, näkemiä auton sisällä ja 
peruutustilanteiden turvallisuuden varmistamista teknisin apuvälinein. 
Kevyen liikenteen kannalta keularakenteita tulisi pehmentää.  

Ajonopeuksiin tulee kiinnittää huomiota.  
 
Taulukko 18. Tutkijalautakuntien kehittämisehdotuksia 
Kalusto 
Linja-autoihin asennettava peruutushälytin/peruutustutka/ peruutuskamera (useita mainin-
toja).  
Raskaiden ajoneuvojen katvealueet tulisi suunnitella siten, että kevyen liikenteen osalliset 
eivät jää kuljettajalta havaitsematta. 
Kylkitunnistin kertomaan kuljettajille esteistä. Auton sivuttaisesta poikkeavasta liikeradasta 
varoittava summeri tms. 
Ajoneuvon teknisen kunnon varmistaminen (bussin jarruvika). Bussin keularakenteiden 
"pehmentäminen" erityisesti kevyen liikenteen onnettomuuksia ajatellen/muotoilultaan ja 
rakenteiltaan paremmin myötäävä keula (useita mainintoja) 
Erityisesti koulukuljetuksissa kuljettajan mahdollisuuksia nähdä kaikkiin ovisyvennyksiin 
kehitettävä edelleen. Tutkijalautakunta esittää videokameran käyttöönottoa kuljettajan ha-
vaintojen teon tueksi. Koululaiskuljetuksia hoitaviin linja-autoihin on saatava pakolliseksi 
mekanismi, joka estää ovien sulkeutumisen, silloin kun oven väliin on jäänyt jotakin. tekni-
sesti on myöskin estettävä linja-auton liikkeellelähtö ovien ollessa auki.  
Tiestö 
Kunnan kaavoitus/rakennusvalvontaviranomaisten tulee huomioida rakennusten sijoittami-
nen riittävän kauas tiestä ja siten, että piha-alueen liikenne on selvästi erotettu tiealueesta.  
Kuljettaja 
Bussin kuljettajan käyttämä liian korkea ajonopeus huonontaa paitsi liikenneturvallisuutta, 
myös muuta matkustajapalvelua. Bussien kulunohjausta ja liikennöinnin säännöllisyyden 
seurantaa tulee kehittää.  
Ammattikuljettajien koulutuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kevyen liikenteen tark-
kailuun/huomioimiseen sekä keliin sopivan nopeuden valintaa. (useita mainintoja) Elektroni-
sen ajonseurantalaitteen käyttö 
Kaupunkinopeuksiin lisää valvontaa/nopeusvalvontaa myös vähäliikenteisille paikallisteille. 
Valistusta autoilijoille siitä, että ei saa liikaa luottaa omiin oikeuksiinsa liikennevaloristeyk-
sissäkään. Aina on olemassa liikenteessä lapsia ja vanhuksia, jotka eivät osaa liikkua lii-
kennevalojen ohjauksen mukaisesti. 
Ammattiautoilijoiden jatkokoulutus ja vastuun korostaminen liikenteessä.  
Muun liikenteen tarkkailuun (molemmat osapuolet) keskittymistä liikennetiedotuksessa tulisi 
korostaa. . 
Autonkuljettajille valistusta äänimerkin käytön tärkeydestä turvallisuutta lisäävänä tekijänä 
kevyttä liikennettä kohtaan ohitustilanteissa.  
Liikenne- ja reittisuunnittelussa turvallisuusnäkökohdat paremmin huomioon. Kuljettajien ja 
reittisuunnittelijoiden tehtävä yhteistyötä. Reittien mahdollisimman turvalliseksi toteuttami-
seksi/Joustoa aikatauluissa. Valistusta oikeasta  tilannenopeudesta. 
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4.4 Arviot liikenteen tyypistä 
Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkinnassa kirjataan ajo-
neuvon pääasiallinen käyttö selvittämällä, onko ajoneuvo yksityis-
käytössä, ammattiliikenteeessä, omistajan työ- tai virka-ajossa tai 
esimerkiksi työntekijän käytössä. Kuljettajan ominaisuus ajoneuvoon 
nähden kirjataan jaottelulla omistaja tai haltija, autoedun haltija, 
työsuhdekäyttö, koeajossa tai lainassa luvallisesti. Varsinaista linja-
autoliikenteen liikennöintityyppiä ei tilastoida.  

Liikenteen tyypin voi päätellä tapahtumakuvauksista, jos niissä 
kuvataan linja-auton olevan matkalla tietystä kohteesta toiseen tai 
mainitaan esim. liikenteen aikataulu. Lisävihjeitä voi saada poliisin 
kirjaamista osallisten lausunnoista tai tutkintaraporttien liitteenä ole-
vista valokuvista. Suuresta osasta läpikäytyjä raportteja liikenteen 
tyyppi jäi kuitenkin arvailujen varaan.  

Taulukkoon 19. koottu yhteenveto antaa viitteitä siitä, että 
kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa taajamissa tapahtuvien ke-
vyen liikenteen onnettomuuksissa osallisina ovat useimmiten paikal-
lisliikenne ja muu linjaliikenne. Taajamien ulkopuolella valta-, kanta- 
ja maanteillä enimmäkseen tapahtuvissa moottoriajoneuvo-onnetto-
muuksissa omaksi ryhmäkseen erottui myös koululaiskuljetukset. Yli 
10 % kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa osallisina olleista 
linja-autoista on ollut siirtoajossa tai yksityiskäytössä.  

Erityisesti moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa ei kokonaisarviota 
saada kovin luotettavaksi, sillä suuri osa tapauksista jäi luokit-
telematta. 
 

Taulukko 19. Arvioita läpikäytyjen tutkijalautakuntaraporttien linja-auto-
onnettomuusosapuolen liikennetyypistä  
 

Kevyen liikenteen 
onnettomuudet 
Linja-autoosallisena 

Moottoriajoneuvo-
onnettomuudet 
Linja-auto osallisena 

 

Määrä Osuus 
(%) 

Määrä Osuus 
(%) 

Paikallisliikenne/ kaupunkiliikenne 14 35 10 15 
Seutuliikenne/ linjaliikenne/ 
kaukoliikenne 

13 32,5 8 12 

Pikavuoro 3 7,5 2 3 
Siirtoajo/ meno tai paluu tehtävään 2 5 5 7,5 
Koululaiskuljetus - - 7 10,5 
Tilausajo 3 7,5 11 16,5 
Yksityiskäyttö 2 5 3 4,5 
Ei arviota 3 7,5 21 31 
Yhteensä 40 100 67 100 
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4.5 Yhteenveto kuolononnettomuuksien 
vähentämismahdollisuuksista 

Vuosina 1995–2001 tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa onnetto-
muuksissa linja-auto oli pääaiheuttajana (ei ota kantaa syyllisyysky-
symykseen) 
- 6/62 moottoriajoneuvotapauksessa 
- 4/62 yksittäisvahingossa 
- 12/41 kevyen liikenteen onnettomuudessa  

 
Linja-autoliikenteen näkökulmasta näiltä onnettomuuksilta olisi voitu 
välttyä tai lieventää niitä tekemällä tai ajamalla toisin, tai jos inhimil-
linen arviointi tai muu virhe olisi voitu välttää. 

Lopuissa onnettomuuksista linja-auto oli toisena osapuolena. En-
nakoiva ajotapa olisi kenties voinut auttaa osassa niitäkin tapauksia. 
 
Turvavöitä käyttämällä  
- kaksi matkustajaa olisi pelastunut kuolemalta 
- arviolta 20 henkilön vammoja olisi kyetty lieventämään tai välttä-

mään 
(63 moottoriajoneuvo-onnettomuutta käsittävä tutkintaraporttiotos 
vuosilta 1995-2002) 

 
 
Näköyhteys linja-auton oville ja parempi tekniikka/automatiikka ovien 
sulkeutumiseen liittyen  
- kolme kuolonuhria 
(63 moottoriajoneuvo-onnettomuutta ja 41 kevyen liikenteen onnet-
tomuutta käsittävä tutkintaraporttiotos vuosilta 1995-2002) 

 
 
Linja-auton törmäyksessä toiseen osapuoleen, on kaluston suojavai-
kutukseen kaksi näkökulmaa: 
- keularakenteet sisällä olevien matkustajien ja kuljettajan sekä ajo-

neuvon hallintalaitteiden suojana 
- keularakenteet toisen törmäysosapuolen kannalta 
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5 Liikennevahingot 
Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto perustuu liikennevakuutus-
yhtiöiden toimittamiin tietoihin liikennevakuutuksesta korvattuihin 
vahinkoihin. Kuten kappaleessa 2.1. on todettu, se sisältää tietoja use-
ammasta tapahtuneesta liikennevahingosta kuin muut viranomaisten 
tai muiden järjestöjen keräämät tiedot. Vuosittain korvataan noin 1000 
linja-autojen aiheuttamaa vahinkoa. Toisaalta liikennevahinkotilasto 
sisältää paljon onnettomuuksia, joissa kyseessä ovat suhteellisen vaa-
rattomat kolhut pienillä nopeuksilla esimerkiksi pihoilla tai parkkialu-
eilla, joten sellaisenaan siitä ei saada lisävalaistusta vakavien henkilö-
vahinkojen analysointiin. 
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Kuva 24. Liikennevahinkojen lukumäärä yhteensä 1990−-2001 ja jaoteltuna 
henkilö- ja omaisuusvahinkoihin näkökulmasta LINJA-AUTO AIHEUTTA-
JANA sekä vertailutietona viralliset henkilövahinkoon johtaneet tieliikenne-
onnettomuudet, joissa linja-auto oli osallisena. 

 
Linja-auton vahinkoriski on liikennevahinkotilastoista laskettuna 

henkilökilometriä kohden henkilöauton jälkeen toiseksi suurin. Ver-
rattuna virallisista tieliikenneonnettomuustilastoista laskettuun henki-
lövahinkotiheyteen (0,24 hevaa/milj. auto-km 1995–2002 keskiarvo) 
on vakuutusyhtiöiden tietoon tullut jo noin kaksi kertaa enemmän on-
nettomuuksia pelkästään linja-auton aiheuttamina. Vahinkoriski pai-
nottuu kaduille. Siellä se on yli kaksikymmenkertainen yleisiin teihin 
verrattuna, myös korvattavien henkilövahinkojen määrällä mitattuna.  
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Taulukko 20. Aiheuttajan vahinkoriskit (vahinko/milj.auto-km) ajosuoritteen perusteella 
1995-20017 

HA PA KA LA YHT  
vah. henk. v. vah. henk. v. vah. henk. v. vah. henk. v. vah. henk. v. 

1995 1,69 0,22 2,59 0,23 1,96 0,17 2,04 0,68 1,78 0,23 
1996 1,63 0,21 2,42 0,21 1,83 0,16 1,65 0,51 1,70 0,21 
1997 1,57 0,20 2,43 0,22 1,90 0,15 1,65 0,47 1,65 0,20 
1998 1,64 0,21 2,43 0,21 2,09 0,15 1,40 0,45 1,73 0,21 
1999 1,59 0,21 2,45 0,21 2,15 0,17 1,52 0,45 1,69 0,20 
2000 1,49 0,19 2,25 0,22 2,12 0,16 1,33 0,42 1,58 0,20 
2001 1,52 0,19 2,24 0,18 2,15 0,16 1,80 0,53 1,62 0,19 

 

 

 
Kuva 25. Vahinkoriskit yleisillä teillä ja kaduilla (Lähde: Liikennevakuutus-
keskus) 
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Vuonna 2001 linja-auto oli aiheuttajana yhteensä 1151 liikennevahin-
gossa ja 732 tapauksessa aiheuttajana oli muu moottoriajoneuvo-osa-
puoli.  

Omaisuusvahingot ovat suurimmat raskaiden ajoneuvojen törmä-
yksissä. Henkilövahinkojen osalta vahingollisimpia ovat kevyiden 
osapuolten törmäykset linja-auton kanssa. Linja-autot törmäävät usein 
keskenään. Vuonna 2001 maksettiin korvausta yhteensä 129 linja-au-
tojen keskinäisestä vahinkotapauksesta, niistä 92 tapahtui katuympä-
ristössä. Linja-auton aiheuttamista vahingoista 941 eli 82 % tapahtui 
kaduilla ja loput yleisillä teillä.  

 
Taulukko 21. Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2001, omaisuus- ja 
henkilövahingot (Tietolähde: Liikennevakuutuskeskus) 

 
LINJA-AUTO AIHEUTTAJA 

Osapuoli Vahinkojen 
lukumäärä  Osuus 

Keskimääräinen 
omaisuuskorvaus/ 
vahinko EUR 

Uhrien lukumäärä 
yhteensä (kuollut 
tai vammautunut) 

Uhrien luku-
määrä/vahinko-
jen lukumäärä 

Henkilöauto 867 75,3 10 868 88 0,1 
Pakettiauto 62 5,4 10 662 4 0,06 
Kuorma-auto 31 2,7 18 703 2 0,06 
Linja-auto 129 11,2 16 880 22 0,17 
Moottoripyörä 4 0,4 7 507 1 0,25 
Mopo 2 0,2 10 958 1 0,5 
Traktori - - -   
Polkupyöräilijä 24 0,2 4 839 19 0,79 
Jalankulkija 32 2,1 708 31 0,97 
Yhteensä 1151 100  168  
 LINJA-AUTO ENSIMMÄINEN VASTAPUOLI 
Osapuoli Vahinkojen 

lukumäärä  Osuus 
Keskimääräinen 
omaisuuskorvaus/ 
vahinko EUR 

Uhrien lukumäärä 
yhteensä (kuollut 
tai vammautunut) 

Uhrien luku-
määrä/vahinko-
jen lukumäärä 

Henkilöauto 453 61,9 15 690 101 0,22 
Pakettiauto 66 9 11 922 8 0,12 
Kuorma-auto 55 7,5 39 745 9 0,16 
Linja-auto 129 17,6 16 880 22* 0,17 
Moottoripyörä 2 0,3 10 856 1 0,5 
Mopo 5 0,7 7 874 3 0,6 
Traktori 10 1,4 19 751 0 0 
Muu 12 1,6 21 941 0 0 
Yhteensä 732 100  122  

(*ei mukana) 
 

 
Linja-auton aiheuttamista kevyen liikenteen vahinkotapauksista yh-
teensä 48 tapausta eli 86 % sattui kaduilla.  

Kevyen liikenteen aiheuttamien liikennevahinkojen määristä ei va-
kuutusyhtiön tilaston kautta saada juurikaan tietoa, sillä kevyen lii-
kenteen osapuolet eivät ole liikennevakuutettuja ja toisaalta linja-au-
tokalustolle aiheutuvat vauriot lienevät näissä tapauksissa todella pie-
niä. 
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Aineiston luvut pidemmältä aikasarjalta ovat jonkin verran erilaisia 
kuin esimerkiksi taulukon 20 vuoden 2001 luvut. Tapausten käsittelyn 
aikajänne ja muutamat muut tekijät vaikuttavat siihen, että aineistot 
tarkentuvat ajan myötä.  

Aiheutetuissa vahingoissa, myös henkilövahingoissa, korostuu 
tyyppi muu. Se voi sisältää esimerkiksi onnettomuuksia autosta pois-
tuttaessa ja sinne noustaessa. Peräänajoissa linja-auto on kaksi kertaa 
useammin aiheuttaja.  

 

 
 

Kuva 26. Vahinkotyypit aiheuttaja – vastapuoli näkökulmista (Lähde: Lii-
kennevakuutuskeskus) 
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6 Suuronnettomuudet ja 
niiden vaaratilanteet 

6.1 Suuronnettomuuksien tutkinta 
Suuronnettomuudella tarkoitetaan onnettomuutta, jota on kuolleiden 
tai loukkaantuneiden taikka ympäristöön tai omaisuuteen kohdistunei-
den vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun perusteella pi-
dettävä erityisen vakavana. Onnettomuustutkintakeskus tutkii Suo-
messa sattuneet suuronnettomuudet riippumatta niiden laadusta sekä 
kaikki ilmailu-, vesiliikenne- ja raideliikenneonnettomuudet tai niiden 
vaaratilanteet. 8,9 

Onnettomuustutkintakeskuksella on ollut tutkittavana myös muu-
tamia linja-autojen onnettomuuksia. Heinolassa 17.4.1999 sattui linja-
auton suuronnettomuus. Heinolan onnettomuuden jälkeen tutkijalau-
takunta on teettänyt erityistutkimuksen väitetyistä ongelmista autojen 
ABS-jarruissa. Suuronnettomuuden vaaratilanteina on tutkittu linja-
auto-onnettomuus Nummi-Pusulassa 7.12.1998 ja linja-auton tulipalo 
Kuljun moottoritiellä 13.2.1999. Kuljun bussipalon jälkeen usein tois-
tuviin linja-autopaloihin kiinnitettiin huomiota ja syksyllä 2000 käyn-
nistettiin bussipaloprojekti, jonka tavoitteiksi määrättiin linja-
autopalojen syiden selvitys ja tilastointi. 

Tutkijalautakunnat antavat suosituksia turvallisuuden parantami-
seksi. Osa ehdotuksien toteuttamisesta samansisältöisinä edellyttäisi 
esimerkiksi muutoksia lakeihin tai asetuksiin, eivätkä asianosaiset ta-
hot välttämättä pidä niitä toteuttamiskelpoisina. Toisaalta turvalli-
suutta voidaan parantaa myös vapaaehtoisuuteen perustuvalla ehdo-
tusten käyttöönotolla.  
 

6.2 Heinolan suuronnettomuus 10 

6.2.1 Onnettomuustapahtuma ja sen seuraukset 

Tilausajossa ollut linja-auto ajoi Heinolan eteläisessä liittymässä ram-
pin ja risteävän tien T-risteyksen läpi. Auto lensi ilmassa 7,8 metrin 
korkuisen penkereen alapuolelle. Sen nokka iskeytyi maahan, mutta 
auto pysyi pyörillään ja jatkoi matkaansa vanhaa tienpohjaa pitkin 
noin 20 metriä kunnes jäi pohjastaan kiinni hiekkakasaan. Autossa oli 
kuljettaja ja 39 matkustajaa. Kolme matkustajaa sai heti surmansa ja 
yksi kuoli sairaalassa. Matkustajista 32 sai vammoja. Myös kuljettaja 
vammautui vakavasti.  
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Onnettomuustutkinnassa tarkasteltiin muun muassa auton nopeutta 
rampilla ja selvitettiin jarrujen toimintaa, sillä kuljettajan kertoman 
mukaan auton jarrut eivät toimineet, kun hän yritti jarruttaa rampissa 
ennen mutkaa. Tutkimuksessa auton jarrujärjestelmistä ei löydetty vi-
kaa. Toisaalta kuljettajan kertomusta jarrujen pettämisestä ei myös-
kään voitu osoittaa virheelliseksi. Myötävaikuttavana tekijänä onnet-
tomuuteen pidettiin kuljettajan vähäistä kokemusta linja-auton ajami-
sesta viimeisten 15 vuoden aikana, jolloin hän on ollut poissa linja-
auton kuljettajan ammatista. Tästä aiheutui epävarmuutta auton hal-
lintalaitteiden käytössä sekä liikennetilanteiden arvioimisessa. Onnet-
tomuuden syntyyn on vaikuttanut myös liittymän rampin muoto. 10 

Välittömästi surmansa saaneista kahdella vakavin vamma oli rinta-
kehävamma ja sydämen repeäminen ja yhdellä kallonpohjan murtuma 
ja aivoruhjeet. Sairauskertomusten perusteella yleisimmät vaikeim-
maksi katsotut vammat loukkaantuneilla olivat: 
− yläraajamurtuma (6 onnettomuudessa ollutta henkilöä) 
− alaraajamurtuma (6 onnettomuudessa ollutta henkilöä) 
− pään alueen murtuma ja/tai aivotärähdys (5 onnettomuudessa mu-

kana ollutta henkilöä) 
Paikaltaan sinkoutuneet loukkaantuivat vakavammin kuin istuinpai-
kalleen törmäyksen jälkeen jääneet. Paikaltaan sinkoutuminen aiheutti 
jonkin verran vakavammat pään vammat kuin oli paikallaan pysy-
neillä. Kaksi kolmesta välittömästi kuolleesta oli paiskautunut koko-
naan tai osittain auton ulkopuolelle. Auton etuosassa olleille tuli vai-
keammat vammat kuin takana olleille.  

Tutkintaraportissa todetaan, että erilaisten järjestöjen tai muiden 
seurueiden järjestämille matkoille linja-autoja vuokrataan usein ilman 
kuljettajaa, jolloin kuljettajan hankkiminen jää matkanjärjestäjän vas-
tuulle. Edelleen todetaan, että kuljettajina käytetään usein henkilöitä, 
joilla on linja-auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti, mutta puut-
teellinen ajokokemus. Myös Heinolan onnettomuuden yhteydessä kul-
jettajan taito käyttää auton hallintalaitteita ja arvioida liikennetilanteita 
oli puutteellinen. Ongelma korostuu linja-autojen muuttuessa teknises-
ti yhä mutkikkaammiksi ja liikenteen kasvaessa.  

Tutkijalautakunta teetti Heinolan onnettomuuteen liittyen erityis-
tutkimuksen ”Tutkimus väitetyistä ongelmista autojen ABS-jarruissa”, 
jossa tehtiin asiantuntijahaastatteluita ja kyselytutkimus kuljettajille, 
jotka olivat havainneet ABS-jarrujen häipymistä tai katoamista jarru-
tustilanteessa. Erityisesti haastattelututkimuksissa tuli esille muitakin 
kuin ABS-järjestelmään liittyviä jarruongelmia. Tämän vuoksi tutki-
muksen alaa laajennettiin. 
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6.2.2 Ongelmat autojen ABS-jarruissa    11 

Tutkijalautakunnan erillistutkimuksessa selvitettiin syitä ilmoitetuille 
jarruongelmille. Linja-autojen osalta tutkimus koski kahta Scania-
merkkistä ja yhtä Volvo-merkkistä ajoneuvoa. Kahdessa tapauksessa 
jarrujen katoaminen ei aiheuttanut liikenneonnettomuutta, vaan vaara-
tilanteen. Yhdessä tapauksessa jarrujen katoaminen johti peräänajoon 
henkilöautojonoon.  

Tutkimuksen tuloksena todettiin, että jarruvoimansäätimen ja ul-
koisten säätömekanismien asennuksissa ja säädöissä esiintyy virheitä. 
Lisäksi käytössä säätömekanismit saattavat jumiutua ja olla alttiina 
korroosion vaikutuksille. Nämä seikat sekä puutteellisuudet huolto- ja 
tarkastustoiminnoissa aiheuttavat ongelmia akselikohtaisen jarruvoi-
man säädössä ja saattavat vaarantaa ajoneuvon jarruttamisen. Asian-
tuntijahaastatteluissa esille nousi joitain ongelmia ja vikoja, joiden 
suurin syy on paineilmajärjestelmään pääsevä kosteus ja siitä aiheutu-
vat jäätymisongelmat.  
 

6.2.3 Suositukset turvallisuuden parantamiseksi 

Onnettomuustutkimuskeskus suositteli Heinolan onnettomuustutki-
muksen perusteella, että linja-autojen tilausajoon vuokrattaessa ryh-
dytään käyttämään entistä useammin vuokranantajan omia kuljettajia, 
jotka tuntevat työnantajansa kaluston. Jos auton kuljettaminen usko-
taan ulkopuoliselle kuljettajalle, vuokranantajan olisi tutkijalautakun-
nan suosituksen mukaan varmistettava, että kuljettajalla on riittävä 
taito ja kokemus tehtäväänsä.  

ABS-jarrujärjestelmään ja muita jarruongelmia selvittäneen eritys-
tutkimuksen tulosten perusteella esitettiin seuraavia suosituksia: 
− Korjaamoiden, ammattikuljettajien sekä ajoneuvojen kuntoa valvo-

vien viranomaisten koulutuksessa olisi kiinnitettävä entistä enem-
män huomiota jarrusovitusasioihin.  

− Ajoneuvohallintokeskuksen olisi otettava raskaiden ajoneuvojen 
jarrujärjestelmissä olevia letkunkiristimiä koskevat ohjeensa tarkas-
teltaviksi ja tarvittaessa tehtävä niihin asianmukaiset muutokset.  
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6.3 Suuronnettomuuden vaaratilanne 
Nummi-Pusulassa   12 

6.3.1 Onnettomuustapahtuma ja sen seuraukset 

Valtatie 2:lla Nummi-Pusulassa tapahtui 7.12.1998 klo 20:50 liiken-
neonnettomuus, jossa kaksikerroksinen linja-auto suistui ojaan. Linja-
autossa oli kuljettajan lisäksi 68 matkustajaa, joista kolme vammautui 
vakavasti ja 34 lievästi. Ojaanajoa edelsi lähes täydellinen sähkön-
syöttöhäiriö, jonka seurauksena muun muassa ajovalot sammuivat ja 
tuulilasinpyyhkijät pysähtyivät. Tapahtumahetkellä satoi märkää lun-
ta. Linja-auton kuljettaja kytki hätävilkut päälle. Hän ei pystynyt nä-
kemään tien reunoja ja epäröi jarruttaa voimakkaasti, koska ei tiennyt 
auton käyttäytymistä, sillä sähkökatkon vuoksi ABS-jarrujärjestelmä 
ei toiminut. Linja-auto kulki valot sammuneina n. 1,5 km matkan. No-
peuden hidastuttua lähes kävelyvauhtiseksi, linja-auto ajautui tien va-
sempaan laitaan ja siitä edelleen ojaan. Auto kulki ojanpenkalla n. 10 
m matkan, minkä jälkeen se kaatui vasemmalle kyljelleen ja jäi pai-
koilleen. Onnettomuus tulkittiin suuronnettomuuden vaaratilanteeksi. 
Tutkimuksen päätelmä oli, että onnettomuuden välittömänä syynä oli 
ajoneuvon hallinnan menetys valojen sammuttua. Perussyynä oli py-
säköintivalopiiriin asennettu virheellisen kokoinen sulake, jonka seu-
rauksena oikosulku poltti päävirtakytkimen pitopiirin sulakkeen. Myö-
tävaikuttavana syynä on päävirtakytkimen pitopiirin kytkentä, joka 
tekee sen liian ”käyttäjäherkäksi”. 

Tutkijalautakunnan tekemän tiedustelun perusteella valtaosa (80 %) 
autoissa esiintyneistä sähkönsyöttöhäiriöistä aiheutui pääsulakkeen 
palamisesta. Useimmat niistä olisi voitu välttää sähköjärjestelmän en-
nakkohuollolla tai huolellisella ja ammattitaitoisella sähkölaitteiden 
asennustyöllä. 

Matkustajien vammat olivat eri asteisia ruhjeita, jotka olivat synty-
neet matkustajien pudotessa istuimiltaan. Samantyyppisiä vammoja 
oli syntynyt niille matkustajille, jotka olivat jääneet istuimiltaan pu-
donneiden henkilöiden alle. Auton suistuessa ojaan sen nopeus oli hy-
vin pieni, minkä vuoksi matkustajat eivät varsinaisesti sinkoutuneet 
eteenpäin. Sitä vastoin auto kaatui kyljelleen lähes vaakatasoon, jol-
loin oikeanpuoleisilla istuimilla olleet matkustajat putosivat ”alas” va-
semman puolen istuimilla olleiden henkilöiden päälle. Koska auto oli 
korkea, oli kaatumisen kulmanopeus huomattavan suuri ja näin ollen 
matkustajiin kohdistui melkoisia sivusuuntaisia voimia. Sivusuuntais-
ten voimien voimakkuudesta kertoo se, että alakerran oikeanuolen 
penkkirivin kolmen istuimen koko käsinoja oli irronnut ja viisi kä-
sinojaa oli taipunut vasemmalle. Yläkerran istuimista yksi käsinoja oli 
kokonaan irti ja 15 oli taipunut vasemmalle. Autossa oli turvavyöt sel-
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laisissa istuimissa, joiden edessä ei ollut toisen istuimen selkänojaa 
(14 kpl), mutta niitä ei ollut käytetty.  

 

6.3.2 Suositukset turvallisuuden parantamiseksi 

Tutkijalautakunta antoi suosituksia muun muassa oikean tyyppisten 
sulakkeiden käyttämisen ohjeistamiseksi.  

 
Taulukko 22 Suositukset 
Kalusto 
Ajoneuvohallintokeskuksen tulisi vaatia linja- ja kuorma-autojen maahantuojia varustamaan 
maahantuomiensa autojen sähkökeskukset suomen- ja ruotsinkielisillä sulake- ja relekar-
toilla, joissa on huomautus oikean sulakekoon noudattamisesta. Kuljettajan saataville suo-
men- ja ruotsinkielinen käyttöohjekirja. Suositus kyseisen automerkin kytkentäkaavion muut-
tamiseksi, koska inhimillisen käyttövirheen vaara suuri. 
Ohjaamoon kuljettajan ulottuville asennettaisiin tehokas omalla akulla toimiva ja auton virta-
piiristä latautuva käsivalaisin. Myös varoituskolmio tulisi sijoittaa ohjaamoon. 
Kaluston katsastus 
Pistokokeita vuosikatsastuksen yhteyteen linja- ja kuorma-autojen sähköpääkeskuksien ja 
pääsulakkeiden kunnon, puhtauden ja sulakekokojen tarkistamiseksi. 
Yritykset, kuljettajat, koulutus 
Kuljettajien ja autonasentajien ammattikoulutuksessa ja erilaisissa maahantuojien järjestä-
missä koulutustilaisuuksissa olisi painotettava varottavin esimerkein oikean sulakekoon 
tärkeyttä. 
Tutkijalautakunta suositti, että liikennöitsijät lisäisivät Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskuslii-
ton laatimaan paloturvallisuusohjeeseen liittyvän tarkastuslomakkeen tarkastuskohteet 
omiin huolto-ohjelmiinsa. 
Kuljettajien perus- ja jatkokoulutuksessa huomion kiinnittäminen ajoneuvon jarrutuskäyttäy-
tymiseen ABS-järjestelmän toimintahäiriötilanteessa. Koulutukseen tulisi sisältyä myös ”hä-
tätilannekoulutusta”, jossa annetaan valmiuksia toimia oikein muun muassa ajovalojen sam-
mumistapauksissa.  
Liikennöitsijöiden tulisi kehittää menetelmä, jolla kuljettajat velvoitetaan ilmoittamaan kor-
jaamohenkilökunnalle ajon aikana ilmenneistä vioista ja niistä korjaustoimista, jota ovat 
matkan aikana joutuneet tekemään.  
Tutkijalautakunta suositti, että matkustajaturvallisuuden lisäämiseksi liikenneviranomaiset ja 
Linja-autoliitto aloittaisivat tehokkaan tiedottamisen, jonka päämääränä on myönteinen ja 
luonnollinen asennoituminen turvavöiden käyttämiseen (kuten lentokoneissa). 

 
 

6.4 Linja-autopalot  

6.4.1 Kuljun suuronnettomuuden vaaratilanne    13 

Kuljun moottoritiellä sattui helmikuussa 1999 linja-autopalo, joka 
käynnistyi linja-auton moottoritilassa. Sen seurauksena linja-auton 
takapää tuhoutui ja matkustamo kärsi huomattavia palo- ja nokivahin-
koja. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Onnettomuustutkintakeskus 
määritti tapauksen suuronnettomuuden vaaratilanteeksi ja päätti käyn-
nistyy tutkinnan palon syyn ja palon etenemisen liittyvien seikkojen 
selvittämiseksi. Tutkinnan johtopäätöksinä todettiin muun muassa: 
− Linja-auto oli asianmukaisesti rekisteröity ja katsastettu 
− Auto oli suhteellisen uusi ja hyväkuntoinen 
− Palon syttymissyytä ei pystytty varmuudella selvittämään, mutta 

palo oli alkanut todennäköisesti moottorin vasemmalta puolelta. 
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− Suomessa ei ole palonsyyntutkintaa helpottavaa tilastoa syttymis-
syistä, joiden perusteella voitaisiin antaa rakenteellisia parannuseh-
dotuksia (turvallisuussuosituksia). 

− Linja-auton 2 kg:n käsisammutin (jauhesammutin) osoittautui liian 
pieneksi 

− Todennäköisesti kiinteä, joko käsi- tai automaattitoiminen palon-
sammutusjärjestelmä olisi sammuttanut tulen ja estänyt suurien 
vaurioiden syntymisen. 

− Matkustajien evakuointi sujui ripeästi. Siihen vaikutti merkittävästi 
autossa autoemäntänä olleen lentoemännän ripeä toiminta ja hänen 
evakuointiin saamansa erityiskoulutus.  

− Liekit tulivat matkustamoon vain muutaman minuutin kuluttua vii-
meisen matkustajan poistuttua autosta.  

− Moottoritilaan asennetun palonilmoitinjärjestelmän ansiosta palo 
havaittiin niin aikaisin, että evakuointiin jäi riittävästi aikaa. 

 

6.4.2 Bussipalot 2000 ja 2001   14, 15 

Kuljun bussipalon jälkeen Onnettomuustutkintakeskuksessa kiinnitet-
tiin huomiota varsin usein toistuviin linja-autopaloihin. Syksyllä 2000 
käynnistettiin bussipaloprojekti, jonka tavoitteiksi määrättiin linja-
autopalojen syiden selvitys ja tilastointi. Tutkintaselostuksessa tuli 
esittää yhteenveto paloista, niiden syistä ja matkustajaturvallisuudesta 
sekä antaa turvallisuussuosituksia. Tietojen saanti perustui aluehäly-
tyskeskuksista tuleviin ilmoituksiin linja-autopaloista sekä vakuutus-
tarkastajien antamaan informaatioon palotapauksista.  

Vuoden 2000 aikana tutkinnan tietoon tuli 33 ja vuonna 2001 38  
linja-auton paloa. Vuonna 2000 projekti käynnistyi vasta syyskuun 
alusta, joten tutkijat päättelivät palojen määrän vähentyneen, etenkin 
kun vakuutusyhtiöiden ennen projektin alkamista ilmoittama palojen 
vuosittainen lukumäärä oli noin 50. Pitkälle meneviä johtopäätöksiä 
kahden vuoden seurannan perusteella ei kuitenkaan voida tehdä.  
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Taulukko 23. Tietoa vuoden 2000 ja 2001 bussipaloista  
 Vuoden 2000 

tapaukset 
Vuoden 2001 ta-
paukset 

Tutkittujen palojen määrä 33 38 
Palot automerkeittäin Volvo 76 % 52 % 
 Scania 12 % 37 % 
 Mercedes 9 % 3 % 
 Muut merkit 3 % 8 % 
Palon alku matkustamon ulkopuolelta 31 30 
 moottoritilasta 21 16 
Matkustamon ulkopuolelta matkustamoon etenemään päässeet 
palot 

5, kahdessa auto 
tuhoutui korjaus-

kelvottomaksi 

4, kaikissa auto 
tuhoutui korjaus-

kelvottomaksi 
Palotapaukset/palotapaukset 
joissa matkustajia autossa 

 24/33 21/38 

Matkustajien määrä palota-
pauksissa 

Ei matkustajia 9 17 

 vähemmän kuin 10 matkustajaa 3 5 
 vähemmän kuin 10-29 matkustajaa 14 13 
 matkustajia 30 tai enemmän 7 3 
Palon syttymiskohdat Moottoritilasta 64 % 41 % 
 Korin alta 9 % 11 % 
 Jarruista 21 % 24 % 
 Auton katolta 3 % 3 % 
 Auton sisältä 3 % 21 % 

 
Matkustajien evakuoinnissa ei ollut ongelmia missään palotapauksista. 
Ovet avautuivat normaali- tai varajärjestelmällä ja kaikki matkustajat 
poistuivat omatoimisesti.  

Palon syyt jakautuivat karkeasti ottaen viiteen osaan: jarruista ai-
heutuneet palot, oikosulku akun tai latausgeneraattorin kaapelissa, 
muut sähkölaiteviat, polttoainevuodot ja muut syyt. Vuonna 2001 pa-
loista kolme aiheutui lisälämmittimistä. Palot tapahtuivat tammi-hel-
mikuussa. Vuonna 2000 tilastointi aloitettiin vasta syyskuussa. Vuo-
den 2000 palotilastoissa linja-auton keski-ikä oli 4,9 vuotta ja vuonna 
2001 7,9 vuotta. Paloja sattuu eniten kaupunkiliikenteessä,  73 % 
vuonna 2000 ja 47 % vuonna 2001. 

Volvo-automerkin suuri osuus paloissa johtuu siitä, että Volvo 
edustaa kaikista Suomessa luvanvaraiseen liikenteeseen rekiste-
röidyistä linja-autoista 44 % ja kaupunkiliikenteen (matalalattia-) bus-
seista 68 %. Volvon vuoden 2000 palotilastoa rasitti kolme tyyppivi-
kaa. Scania merkin osuutta vuoden 2001 tilastoissa nostaa 14 palota-
pausta, kun niitä vuonna 2000 oli vain neljä. Paloissa ei ole nähtävissä 
varsinaisia tyyppivikoja, vaan palot koostuvat erilaisista syistä ja suuri 
osa niistä oli saanut alkunsa korin varusteista.  
Suomessa sattuneista palotapauksista tehtiin lisäksi seuraavanlaisia 
johtopäätöksiä: 
− Kuljettajien alkusammutus säästi 22 tapauksessa vuonna 2001 ja 17 

tapauksessa vuonna 2000 auton suurilta palovahingoilta tai täystu-
holta 

− Yhdestä autosta puuttui käsisammutin 
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− Kaikista paloista 42 % vuonna 2001 ja 64 % vuonna 2000 alkoi 
moottoritilasta.  

− Yhdessäkään linja-autossa ei ollut moottoritilan automaattista sam-
mutusjärjestelmää 

− Automaattinen palonsammutusjärjestelmä uuteen autoon asennet-
tuna on prosentin luokkaa auton hankintahinnasta. 

− Palovaroittimen antureita ei oltu sijoitettu kaikissa tapauksissa oi-
kein. Useissa autoissa moottoritilan palovaroittimen anturia ei oltu 
asennettu moottorin sylinteri-kannen läheisyyteen, josta useat palot 
olivat saaneet alkunsa esimerkiksi suihkuputken katkettua.  

− Eräät palon syyt toistuivat useita kertoja, kuten levyjarrujen jumit-
tuminen, polttoaineputkien katkeaminen sekä akku- ja lataus-
generaattorin kaapelien hankautumiset, vaikka vuoden 200 tutkin-
taselostuksessa, alan lehdissä sekä erilaisissa luento- ja koulutusti-
laisuuksissa on kerrottu epäkohdista. 

− Tutkituissa tapauksissa autoilla oli ajettu keskimäärin 670 000 km 
(vuoden 2001 tapaukset) ja 430 000 km (vuoden 2000 tapaukset).  

− Vakavimmassa tapauksessa kuljettaja jatkoi ajoa, vaikka oli ha-
vainnut moottorista polttoainevuotoa. Autossa oli noin 40 matkus-
tajaa, joista suurin osa oli päiväkoti-ikäisiä lapsia. 

 

6.4.3 Suosituksia paloturvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehit-
tämiseksi 

Onnettomuustutkintakeskus on antanut seuraavia suosituksia linja-
autojen paloturvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi: 
− Kaikki uudet linja-autot tulisi varustaa automaattisella tai puoliau-

tomaattisella kiinteällä sammutusjärjestelmällä 
− Tutkijalautakunta suosittaa, että liikenne- ja viestintäministeriö 

määräisi linja-autoihin nykyisen 2 kg käsisammuttimen tilalle vä-
hintään  6 kg sammuttimen.  

− Liikennöitsijöiden tulisi antaa alkusammutuskoulutus jokaiselle 
kuljettajalle ja määrävälein järjestää harjoituksia alkusammuttimen 
käytöstä ja matkustajien evakuoinnista.  

− Liikennöitsijöiden tulisi antaa kuljettajille käytettävään autoon 
tyyppikoulutusta. Koulutuksessa kuljettaja tulisi perehdyttää muun 
muassa auton palovaroitinjärjestelmän ja siihen liittyvien il-
maisimien toimintaan. Kuljettajien tulisi perehtyä huolellisesti au-
ton ohjekirjaan aina silloin, kun autotyyppi ei ole kuljettajalle en-
tuudestaan tuttu. 

− Kuljettajakoulutuksessa tulisi painottaa auton ajo-ominaisuuksien 
tarkkailun tärkeyttä. Esimerkiksi ohjauksen puoltaessa tulee sen 
syy selvittää ennen ajon jatkamista. Ohjauksen puoltamiseen voi 
olla useita vakavia syitä, joista yksi on jarrun juuttuminen ja sen 
ylikuumeneminen.  
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Muut suositukset olivat yksityiskohtaisia teknisiä ohjeita koskien 
muun muassa alkusammuttimien suuttimien aukkoja, palovaroittimien 
anturien sijoitusta ja lisälämmittimien kunnon tarkistusta ennen läm-
mityskauden alkua. Lisäksi suositeltiin paloturvallisuustarkastuslo-
makkeen käyttöönottoa liikennöitsijöiden määräaikaishuollon yhtey-
dessä sekä moottoritilan puhtaudesta ja polttoaineputkien kunnosta 
huolehtimista. Lisäksi annettiin suosituksia maahantuojien omaksi ke-
hitystyöksi. 
 

6.4.4 Palotarkastus katsastuksen yhteyteen? 

Autovahinkokeskuksesta saatujen tuoreimpien tietojen mukaan 16 

vuonna 2002 korvattiin yhteensä 42 palovahinkoa. Kyseisessä luvussa 
on mukana noin 80 % yhtiöistä. Kaikki omavastuun alle jääneet palot 
eivät ole mukana, eivätkä tapaukset, joissa vahingonkärsineellä ei ol-
lut palovakuutusta. Vakuutusten omavastuut vaihtelevat noin 120 eu-
rosta jopa 10 000 euroon. Keskimäärin korvattu palovahinko maksoi 9 
463 euroa. Vahinkoa lisäävät omavastuut, arvonlisävero, liikenteen 
keskeytykset ja paloa seuraavat muut kulut.  

Ruotsissa kokemusten mukaisesti määräaikaiskatsastukseen otettu 
palotarkistus näyttää vähentäneen paloja noin 40 %.17 18 19 Suomessa 
vähennys tarkoittaisi noin 17 vuosittaista palotapausta eli keskimää-
räisen palovahingon hinnan perusteella laskettuna palotapauskustan-
nusten vähentymistä 1,6 milj. eurolla. Auton haltijoille aiheutuisi kat-
sastuksesta lisäkuluja, joiden voidaan arvella olevan suuruusluokkaa 
0,2 milj. euroa (autokanta · katsastuksessa tarvittavan lisäajan (noin 10 
min) yksikköhinta, arviolta 20 euroa). Katsastus pakottaisi kiinnittä-
mään huomiota paloturvallisuuteen huollon yhteydessä. Olemassa 
olevien tietojen perusteella palotarkastus vaikuttaisi ainakin taloudelli-
sessa mielessä tarkoituksenmukaiselta. Joka tapauksessa se on tarpeen 
tehdä huollon yhteydessä. Ajoneuvohallintokeskukseen on katsasta-
jien kautta tullut tieto, että pelkkä moottoritilan pesu olisi välttämätön 
parannus nykytilanteeseen. 
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7 Liikenneturvallisuuden 
parantamistoimet 

7.1 Liikenneturvallisuus yritysten toi-
minnassa 

Linja-autoliikenteen onnettomuudet tapahtuvat tieympäristössä, joissa 
osallisina ovat toiset tielläliikkujat sekä linja-autonkuljettaja ajoneu-
voineen. Näiden tekijöiden lisäksi linja-automatkustamisen turvalli-
suuteen vaikuttaa myös moni sellainen asia, johon linja-autoyritykset 
voivat vaikuttaa. Tällaisia ovat muun muassa kaluston kunto ja huolto, 
kuljettajien kouluttaminen, kuljettajien työterveyshuolto sekä laaditut 
aikataulut ja reittisuunnitelmat.   

Liikenneministeriö laaditutti vuonna 2002 tutkimuksen liikennetur-
vallisuuden huomioimisesta kuljetusalan yritysten toiminnassa. Tut-
kimuksessa selvitettiin kyselytutkimuksella ja kirjallisuuskatsauksen 
avulla miten liikenneturvallisuusnäkökohdat on huomioitu erityyppi-
sissä liikennöintialan yrityksissä. Tutkimukseen vastasi 321 yritystä, 
joista 52 linja-autoalalta. Eniten onnettomuuksiin osallisia oli ollut 
linja-autoalan yrityksissä. 20 
 

Taulukko 24. Vastanneiden yritysten autojen osallisuus vuoden 2001 aikana liikenneonnettomuuksissa 
(onnettomuuksien määrä yritystä ja yritysten ajoneuvoa kohden) 17 

Omaisuusvahingot Henkilövahingot Vastaaja 
onn./yritys/vuosi onn/ajon./vuosi onn/ajon/vuosi 

ei onnettomuuksia 
(% vastanneista) 

vastan-
neita 

Taksialan  
yritys 

0,5 0,29 0,005 69 % 118 

Kuorma-autoalan 
yritys (SKAL) 

3,1 0,27 0,004 41 % 59 

Kuorma-autoalan 
yritys (Muu) 

2,3 0,18 0,001 61 % 59 

Linja-autoalan yritys 9,6 0,37 0,03 31 % 49 

 
Työhöntulokoulutusta oli noin puolella vastanneista linja-autoalan yri-
tyksistä. Työsuojeluohjelmat olivat yleisempiä autokannaltaan suu-
remmissa yrityksissä. Yleistä henkilöstön koulutusjärjestelmää esiintyi 
alle puolessa yrityksistä, laatu- ja ympäristöohjelmaa noin viidennek-
sellä vastaajayrityksistä. Liikenneturvallisuuskoulutukseen oli linja-
autoalan vastaajayrityksissä käytetty n. 5 h/kuljettaja/vuosi. 20 

Liikenneturvallisuuteen liittyvistä seurantamenetelmistä vastaa-
jayrityksissä oli käytössä yleisimmin kuljettaja- ja yrityskohtainen on-
nettomuusseuranta. Tällainen oli yli puolella vastanneista linja-auto-
yrityksistä. 20 



 
LINTU 3A/2004 · LINJA-AUTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS 63 

Selvityksen mukaan liikenne- ja kuljetuspalvelujen tilaajan vaati-
mukset liikenneturvallisuuden huomioimiseksi ovat erittäin harvinai-
sia. Itse yrityksissä suhtautuminen liikenneturvallisuustyöhön oli erit-
täin myönteistä kaikilla työntekijätasoilla. Liikenneturvallisuustyön 
merkittävimmiksi esteiksi mainittiin kuitenkin ajan puute ja kustan-
nukset. Liikenneturvallisuusongelmien katsottiin olevan ennen kaik-
kea kuljettajan toimista johtuvia. Kaluston kunto ei ollut vastaajien 
mukaan merkittävä ongelma. Kuljettajien kouluttamiseen pitäisi myös 
panostaa eniten liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 20 

Tietoisuus liikenneturvallisuusvisiosta oli hyvää tai melko hyvää 
tasoa vain kolmanneksella vastanneista yrityksistä. Vapaassa kom-
mentoinnissa liikenneturvallisuuden suhteen ilmeni linja-autoyrityk-
sissä eniten yhteneväisyyttä tiestön kunnon ja kunnossapidon suhteen. 
Toinen korostunut asia oli asennekasvatus kaikille tielläliikkujille 20 

Suurten kaupunkien sopimusliikenteestä raportoidaan julkisesti. 
Vuosikertomuksista löytyy muutamia liikenneturvallisuusasioita. Hel-
singin kaupungin liikennelaitoksen toimintakertomuksessa 2002 on 
raportoitu numeroin laatu- ja matkustajatyytyväisyysasioiden ohessa 
liikennevahinkojen ja liikennevahingoissa loukkaantuneiden määrät. 
Tampereen kaupungin liikennelaitoksen vuosikertomuksessa 2002 
kerrotaan kaluston iästä ja luotettavuuden tunnuslukuja eli montako 
kertaa autoja vaihdettiin vikaantumisen takia. Kuljettajille oli annettu 
taloudellisen ja ennakoivan ajon koulutusta. Asentajille oli järjestetty 
uuden kaluston koulutusta. 

 

7.2 Konkreettiset toimenpiteet 
Ammattimaisen linja-autoliikenteen turvallisuus alan sisäisesti jatku-
vasti, sekä lainsäädännön ohjailemana että vapaaehtoisena kehitys-
työnä. Eri toimenpiteiden vaikutuksista linja-autojen liikenneturvalli-
suuteen on kuitenkin hyvin vähän tutkittua ja raportoitua tietoa.  

Suomenkielisestä kirjallisuudesta löytyy yksi esimerkki kuljettajien 
koulutuksen vaikutuksista. 1990-luvun alussa tutkittiin ennakoivan 
ajon koulutuksen vaikutuksista erään yhtiön ammattikuljettajien va-
hinkomääriin. Kaikki yrityksen kuljettajat osallistuivat kolmipäiväi-
selle ennakoivan ajon kurssille. Vertailemalla vahinkomääriä kaksi 
vuotta ennen ja jälkeen koulutuksen voitiin havaita 65 % alentuminen 
vahinkomäärissä, mistä lähes 40 % alentumisen voitiin arvioida ole-
van koulutuksen ansiota ja loppu linja-autovahinkomäärien yleistä 
alenemiskehitystä. Eniten vähenivät vahingot sivusuunnissa siirroissa, 
peräänajoissa, peruutusvahingoissa ja tieltä suistumisissa. Suurimmat 
vähentymiset vuodenajoittain katsottuna tapahtuivat kevät- ja talviajan 
vahingoissa. 21 

Tehtyjen toimenpi-
teiden vaikutuksista 
linja-autojen liiken-
neturvallisuuteen on 
vain vähän tutkittua 
ja raportoitua tietoa 
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Liikenneympäristöä kehitetään tarpeen mukaan jatkuvasti; jossain 
pienin toimenpitein ja toisaalla kokonaisin uusin väylähankkein. Kau-
pungit, kunnat ja Tiehallinto vastaavat muun muassa pysäkkiympä-
ristöjen kehittämisestä, erilaisten kaistaetuuksien toteutuksesta sekä 
teiden ylitysten, alikulkujen ja kevyen liikenteen väylien kehittämi-
sestä. Aloitteita joukkoliikenteen käyttämän ympäristön kehittämiseen 
saadaan muun muassa kansalaisilta, liikennöitsijöiltä ja linja-auton-
kuljettajilta sekä erilaisista väylä-, alue- tai aihekohtaisista suunnitel-
mista. Infrastruktuurimuutosten vaikutusta on onnettomuusmäärien 
perusteella vaikea arvioida johtuen muun muassa linja-auto-onnetto-
muusmäärien vähäisyydestä. Vaikuttavuus tuleekin esille lähinnä 
mahdollisina käyttäjien kokemuksina parantuneesta turvallisuudesta 
tai sujuvammasta liikennöinnistä.  

 

7.3 Ajankohtaista lainsäädäntöasiaa 
Annettu EU-direktiivi laajentaa turvavyön käyttövelvollisuutta siten, 
että uudeksi turvavöiden käyttäjäryhmiksi tulevat kuorma-autojen ja 
bussien kuljettajat ja matkustajat. Turvavöiden asennus- ja käyttö-
pakko ei koske kaupunkiliikenteen busseja. Direktiivi on tuotava kan-
salliseen lainsäädäntöön viimeistään huhtikuussa 2006. Direktiivi 
edellyttää, että jokaisella autossa matkustavalla on turvavyö. Enintään 
viisi vuotta kestävällä siirtymäaikana saadaan kuitenkin bussien ja 
taksien koulukuljetuksissa kuljettaa istuinpaikkoja suurempi määrä 
lapsia. Linja-autoissa velvollisuus käyttää turvalaitetta koskee aikuisia 
ja vähintään kolmevuotiaita lapsia. Uusiin busseihin on täytynyt vuo-
desta 1999 asentaa turvavyöt, mutta niiden käyttö on vapaaehtoista.  

Vuonna 2001 annetussa koko EU:ta koskevassa direktiivissä kes-
keisimmät muutokset koskevat linja-autojen stabiliteettia, ovien suo-
jausta, hätäuloskäyntejä, paloturvaa ja korirakenteen lujuutta22. Bussi-
direktiivin mukaan kaupunkiliikenteen bussien tulee olla liikun-
taesteisten käytettävissä, ns. esteettömiä. Monet direktiivin määräyk-
sistä ovat Suomessa jo sisältyneet kansalliseen lainsäädäntöön.  
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8 Tietoja muista maista 
8.1 Suosituksia vakavien onnettomuuk-

sien seurauksien lieventämiseksi 23 24 25 
EU:n viidennessä puiteohjelmassa toteutettiin projekti (ECBOS), jossa 
pyrittiin analysoimaan onnettomuuksia ja vahinkoja bussien testime-
netelmien kehittämiseksi. Testimenetelmiä pyritään yhtenäistämään, 
vaikka onnettomuuksissa on maakohtaisia eroja. Erot voivat koskea 
tietyntyyppisten onnettomuuksien osuutta tai maastoa, jossa vahingot 
tapahtuvat. Itävallassa tieltä suistuva bussi voi kieriä vuorenrinnettä, 
kun taas Hollannissa päätyä vesistöön.  

Riski on suurin onnettomuuksissa isojen vastapuolten kanssa ja on-
nettomuuksissa, joissa linja-auto kaatuu/pyörähtää ympäri.  Projekti 
keskittyikin vakavimpien onnettomuustyyppien eli kohtaamistörmä-
ysten ja bussien kyljelleen kaatumisiin/ympäri kierähtämisiin. Tar-
kasteluja tehtiin muun muassa onnettomuustilanteita simuloimalla. 

ECBOS-projekti on osoittanut, että eri maiden tilastojen vertailu on 
ongelmallista johtuen muun muassa poliisille tulevien tietojen vaihte-
lusta maan mukaan ja tilastointiperusteiden kirjosta. Kuolemantapauk-
sen kirjaaminen liikenneonnettomuuden seuraukseksi voi edellyttää 
yhtäällä alle 24 tunnin aikaeroa onnettomuuteen, toisaalla määritelmä 
on 30 vuorokautta. 

Kyljelleen kaatumisiin/kierähtämisiin liittyen tulosten yhteenve-
tona suositeltiin erityisesti turvavöiden käyttöä (ei saatu eroa lan-
tiovyön ja 3-pistevyön paremmuudelle, joskin 3-pistevyö suojaa kaa-
tumisen puolella ikkunan käytäväpaikalla istuvan matkustajan pään 
iskeytymiseltä ikkunaan).  

Keulaan ja perään tulevissa törmäyksissä 3-pistevyön käyttö estää 
pään iskeytymistä edessä olevan istuimen takaosaan. Lasten turvavöi-
den oikeaan kiinnitykseen/sovitukseen on kiinnitettävä erityistä huo-
miota. 3-pistevyön soveltuvuus lapsille vaatii vielä jatkotarkistamista. 

Ajoneuvosta ulos ajautuminen/sinkoutuminen aiheuttaa yleensä 
erittäin vakavia vammoja. Istuinten turvavälineet ja laminoidut si-
vuikkunat lieventävät vammoja. 

Yhtenä tulevaisuuden visiona esitettiin, että linja-autoille kehitel-
täisiin NCAP-pisteytyksen tapainen järjestelmä, jota kuljetusten tilaa-
jat (muun muassa koulukuljetukset) ja matkatoimistot voisivat käyttää 
apuna turvallisen kaluston valinnassa.  
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8.2 Ruotsi 

8.2.1 Onnettomuuskehityksestä 

Ruotsissa linja-autoturvallisuus on ollut ajankohtainen aihe, sillä vii-
me vuosina on sattunut muutamia vakavia onnettomuuksia. Muun 
muassa Umeån lähellä Granåssa 2001 bussi suistui tieltä ennen siltaa 
ja kaatui kyljelleen jokeen. Onnettomuudessa loukkaantui 34 ih-
mistä.26 Onnettomuussimulointien perusteella on voitu todeta, että ko-
valla tuulella on vaikutusta korkeiden (3,5-4,3 m) ja kapeiden bussien 
aerodynamikkaan ja ajo-ominaisuuksiin.27 Linja-autojen onnettomuus-
tapaukset ovat vuosina 1994–2001 kasvaneet 7 % ja kuolemantapauk-
set 13 %. 28 

Ruotsissa KSI-asteeksi (Killed or Seriously Injured) on laskettu 
kaupunki- ja kaukoliikenteen busseissa 0,4 vakavaa henkilövahinkoa 
sataa miljoonaa henkilökilometriä kohden. Tämä luku ei ole verratta-
vissa Suomen HEVA-tiheyteen (1,8 hevaa/100 milj. henkilö-km), sillä 
Suomen onnettomuuksista ei voi erotella kyseisille liikennetyypeille 
sattuneita onnettomuuksia. Lisäksi loukkaantuneen määritelmä on eri-
lainen. 28 

 

8.2.2 Tietoa onnettomuuksista  

Vuosittain tieliikenteessä kuolleista 550 henkilöstä neljä prosenttia on 
kuollut onnettomuudessa, jossa linja-auto on osallisena. Vuosien 
1997–2001 kuolemaan johtaneissa onnettomuuksista bussi oli osalli-
sena 91 onnettomuudessa. Niistä 48 %:ssa kuoli henkilöitä muissa 
moottoriajoneuvoissa, 36 % tapauksessa kevyen liikenteen osapuolia 
ja 8 %:ssa onnettomuuksia bussimatkustaja kuoli. Jälkimmäisissä seit-
semässä tapauksessa kahdessa lapsi on jäänyt kiinni ovesta ja päätynyt 
bussin alle. Kaksi tapauksista oli pyörätuolissa olevan matkustajan 
kuolemantapausta (toisessa palo ja toisessa putoaminen), yksi mat-
kustaja kuoli jarrutuksen seurauksena ja kaksi menehtyi törmäyksissä 
kuorma-auton kanssa. Tutkituissa onnettomuuksissa 66 %:ssa osalli-
nen linja-auto oli linjaliikenteessä, 7 %:ssa koulukuljetuksessa ja 
11 %:ssa turistibussiajossa. Onnettomuuksista 47 % tapahtui taajamis-
sa. 29 

Uppsalassa 2002 tehdyn tutkimuksen mukaan tarkastelluista 2_237 
kaupunkibussin onnettomuuksista 57 % oli törmäyksiä henkilöautojen 
kanssa, 8 % muiden linja-autojen kanssa ja 5 % kuorma-autojen kans-
sa. Törmäyksistä 16 % oli yksittäistapauksia. Kaikista kaupunki- ja 
kaukoliikenteen bussien onnettomuustapauksista kolmannes on onnet-
tomuuksia jalankulkijoiden pyöräilijöiden tai mopoilijoiden kanssa. 28 
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Malmössä on vuonna 1999 tutkittu kahta bussipysäkkiä, joiden yh-
teydessä on sattunut paljon jalankulkijoiden yliajoja ja loukkaantu-
misia. Syiksi korkeisiin onnettomuuslukuihin todettiin: 
- Jalankulkijoiden kiirehtiminen kadun yli  
- Suojatietä ei käytetty 
- Monet vanhukset käyttivät busseja 
- Pysäkin erittäin tiheä liikenne. Pysäkin ”sekava” liikennetilanne. 
- Bussi peitti näkyvyyden.  
Göteborgissa tutkittiin jalankulkijoita, jotka loukkaantuivat moottori-
ajoneuvojen toimesta 25 metrin ja vastaavasti 50 metrin etäisyydellä 
bussipysäkeistä vuosina 1994-1998. Tulosten mukaan 29 % vahin-
goittui 25 metrin etäisyydellä ja 46 % 50 metrin etäisyydellä. Kou-
luikäisten (7–16-vuotiaat) määrät olivat suuremmat. Kuolemantapauk-
sissa 40 % koululaisista kuoli 25 metrin etäisyydellä ja 57 % 50 met-
rin etäisyydellä bussipysäkistä. 28 

Granån onnettomuuden 34 loukkaantuneesta analysoitiin mahdolli-
sen turvavyön käytön vaikutuksesta vammoihin kunkin loukkaantu-
neen istuinpaikan mukaan. Onnettomuudessa linja-auto ajoi tiekaiteen 
päälle, siitä sillankaiteen päälle, josta se kaatui oikealle kyljelleen. 19 
matkustajan (58 %) vammat olisivat analyysin mukaan vyön vaiku-
tuksesta lieventyneet. Vakavia tai vaikeita vammoja saaneista kahden 
kolmasosan vammat olisivat lieventyneet. 28 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa tehdyn kansainvälisen kirjallisuus-
selvityksen perusteella lantiovyö (2-pistevyö) estää tuolilta lentämi-
sen, mutta kohtaamisonnettomuuksissa aiheuttaa (vakavampia) pään 
vammoja. 3-pistevyö antaa parhaan suojan kohtaamisonnettomuuk-
sissa ja onnettomuuksissa, joissa linja-auto kaatuu tai pyörähtää ym-
päri. 28 

Kulkutapatottumuksia selvittäneen kyselytutkimuksen (1998–2001) 
yhteydessä saatiin selville, että turvavöiden käyttö on kasvanut 6 % 
koko matkasuoritteesta busseissa. Luotettavia lukuja matkustajavöin 
varustetuista busseista ei ole saatavilla. 28 
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8.2.3 Linja-autoturvallisuuden kehittämistyö 

Vuoden 2003 tammikuussa bussi suistui maantieltä lähellä Ängelsber-
giä alhaisella 49 km/h nopeudella. Tieosuudella on 70 km/h rajoitus. 
Ajettuaan vasemmalle kääntyvässä mutkassa ulos bussi kaatui oikealle 
kyljelleen. Matkustajia paiskautui bussin sisällä ja loukkaantui, muu-
tama matkustaja paiskautui ulos ja jäi bussin alle. Kuusi kuoli, 17 
loukkaantui vakavasti ja 16 matkustajaa sekä kuljettaja loukkaantuivat 
lievästi. Kuusi matkustajaa selvisi vammoitta. Linja-auto korvasi rik-
koutuneen junan osuudella Ludvika–Fagersta–Ängelsberg–Västerås. 
Tie oli paikoitellen liukas. Linja-auto oli varustettu turvavöin. Kaksi 
matkustajaa käytti vyötä. He selvisivät lievin vammoin. Yhtenä on-
nettomuudesta seuranneena kysymyksenä mietittiin, kuinka äkillisen 
tarpeen linja-autokuljetus hankitaan ja sen laatu turvataan. 30 31  32 

Ängelsbergin onnettomuutta käsiteltiin sekä Ruotsin Tiehallinnon 
että muiden asianosaisten sidosryhmien taholta kolmivaiheisesti; ke-
räämällä tiedot onnettomuudesta, esittämällä lyhyen ja pitkänaikavälin 
tehokkaita ongelman ratkaisukeinoja sekä kokoamalla eri tahojen nä-
kemykset onnettomuudesta ja parannuskeinoista. Onnettomuuden jäl-
keen alettiin myös miettiä keinoja ja tiedottaa yleisöä turvavyönkäytön 
lisäämiseksi. Yhteistyössä ovat mukana linja-autoalan liitto (Svenska 
Bussbrancshens Riksförbund), Ruotsin paikallisliikenneliitto (Svenska 
Lokaltrafikföreningen) ja Ruotsin tieviranomainen (Vägverket). Tur-
vavyöasia oli yhteistyön ensiaskel. Tämän jälkeen ovat alan toimijat; 
tilaajat, operaattorit, kalustovalmistajat ja tieviranomainen sopineet 
isosta joukosta toimenpiteitä linja-autoturvallisuuden kehittämiseksi. 
Seuraavia toimenpiteitä on jo luvattu: 29 
− Poliisi lisää linja-autojen tarkistuksia, erityisesti kun lain muutut-

tua tarkistuksia voidaan tehdä yrittäjien varikolla 29 
− Linja-autoalan liitto ja paikallisliikenneliitto ovat muotoilleet yh-

teisen vision, jonka mukaan kenenkään ei tulisi olla vaarassa louk-
kaantua fyysisesti tai psyykkisesti eikä kokea turvattomuutta käyt-
tää joukkoliikennettä tai työskennellä joukkoliikenteessä. Ala ottaa 
käyttöön muun muassa oman kuljettaja sertifikaattijärjestelmän. 
Linja-autoalan liitto aikoo ottaa liikenneturvallisuuden mukaan oh-
jaus- ja laatujärjestelmiin 29 

− Tieviranomainen aikoo ohjeistaa pysäkkien ympäristöjen nopeu-
denrajoittamista ja pysäkeille johtavien yhteyksien suunnittelua. 
Tulossa on suunnitteluohjeet liikenneturvallisista pysäkkityypeistä 
(muun muassa pysäkki, jonka kohdalta katu kapenee ja muu lii-
kenne odottaa bussin liikkeelle lähtöä). Pysäkkien talvi kun-
nossapitoa parannetaan ja luvataan vaikuttaa siihen, että vuonna 
2005 ajoneuvojen automaattinen nopeudensäätöjärjestelmä (ISA) 
on käyttöönotettavissa. Järjestelmää kehitetään yhteistyössä Dala-



 
LINTU 3A/2004 · LINJA-AUTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS 69 

Buss AB:n kanssa siten, että siitä saataisiin yksi bussiyrityksen 
laadunvarmistusväline. 29, 33 

Tieviranomaistaho aikoo myös ehdottaa, että linja-autot, joissa ei ole 
turvavöitä saisivat ajaa maksimissaan nopeutta 70 km/h 34 

 
Esimerkkejä yksittäisten bussiyritysten turvallisuustoimista: 
− Bussiyrityksessä Connex luvataan muun muassa että kaikki kuljet-

tajat käyvät ECO-driving kurssin ja kaikki ajoneuvot varustetaan 
automaattisella palonsammutusjärjestelmällä 29 

− DalaBuss AB on laatinut turvallisuusohjelman, jossa on tehty ris-
ki-inventointi ja käsitelty onnettomuuksien ennaltaehkäisyä sekä 
kriisitoimenpiteitä yhtäkkisten tapahtumien seurauksena. Henkilö-
kuntaa koulutetaan jatkuvasti muun muassa ensiaputaidoissa ja pa-
losammutuksessa. Kaluston jarrut testataan omalla jarruntestaus-
laitteistolla joka 20 000 kilometrin jälkeen. Alkolukkoja on asen-
nettu 112 kappaletta. 35 

Ruotsissa on myös selvitetty koululaiskuljetusten turvallisuutta, 
vertaillen muun muassa liikenteen tilaajan mahdollisia turvallisuus-
vaatimuksia ja niiden toteutumisen valvontaa. Yhtenä projektin ha-
vaintona oli, että lasten turvavyön käyttö bussissa paransi kuljettajan 
työskentelyolosuhteita. 36 Bussia odottavien lasten turvallisuuden pa-
rantamiseksi tehtiin pilottitutkimus siirrettävistä pysäkeistä, jotka oli-
vat aidattuja tasoja. Lapsen/lasten ollessa pysäkillä pysäkin vilkkuvalo 
syttyy merkiksi linja-autonkuljettajalle ja merkiksi myös muulle 
ohiajavalle liikenteelle. Pysäkkityyppi hiljensi ohiajavien nopeutta ja 
sai hyväksyntää kuljettajilta, koululaisilta ja vanhemmilta.37 

 

8.2.4 Bussipalot Ruotsissa 

Ruotsissa otettiin määräaikaiskatsastukseen linja-autojen paloturvalli-
suustarkastus 1.12.2001 alkaen. Bussipalojen määrä on huomattavasti 
vähentynyt säädöksen voimaan astumisen jälkeen. 17, 18, 19  
 

Taulukko 25. Ruotsalaisen vakuutusyhtiön tilastoja bussipaloista 
Vuosi Lukumäärä Maksettuja korvauksia  

(SEK) 
1998 85 11 935 000  
1999 90 11 195 000 
2000 76 20 219 000 
2001 69 12 320 000 
2002 41 **16 044 000 
2003* 11 ***8 521 000 

(*) ensimmäisen neljänneksen aikana, (**) paloista 7 kpl yli 1 milj. SEK, (***) paloista 4 kpl yli 1 milj. 
SEK 
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Vuonna 2002 rekisteröityjä linja-autoja oli Ruotsissa 14 022, joista 
85 % oli yritysten käytössä38. Linja-autokanta on 1,4-kertainen Suo-
men linja-autokantaan nähden. Huomion kiinnittäminen paloturvalli-
suuteen näyttää alentaneen Ruotsin vakuutuksesta maksettuja linja-
autopaloja 40–45 %. Vaikutusta voi katsastuskäytännön muuttumisen 
lisäksi olla myös vakuutusyhtiöiden omilla linja-autojen paloturvalli-
suusvaatimuksilla.  

Ruotsissa vakuutusyhtiöt ovat vaatineet, että bussien moottoritilaan 
asennetaan painesammuttimia, joita EU:n bussidirektiivi ei vaadi. On-
gelmana ovat olleet erityisesti Volvo-bussit, joilla moottori on sijoi-
tettu alle keskelle. Moottoritilaa ei voida pestä eikä tarkastaa eikä jau-
hesammuttimen vaikutus ulotu sinne. Vesisammuttimia taasen ei voi-
da käyttää talviolosuhteiden takia. Ellei bussissa ole painesammut-
timia, vakuutusmaksut nousevat huomattavasti. Ruotsissa eräät suuret 
bussiyritykset ovat lopettaneet palovakuutuksensa ja ottavat itse mah-
dolliset tappiot bussipaloistaan. 17, 18, 19 

 

8.2.5 Kaluston kunnon seuraaminen 

Katsastuksessa hylkäämisen ja jälkitarkastusvaatimuksen osuus on 
pysynyt koko ajoneuvokannassa samana useamman vuoden ajan. Lin-
ja-autoissa paloturvallisuustarkastuksen käyttöönotto johti hylkäys-
prosentin kasvuun.39 Tammikuussa 2001, jolloin käytäntö otettiin 
käyttöön, hylättiin palotarkastuksessa 38 % autoista, mutta hylkäys-
prosentti laski joulukuuhun 2002 mennessä 24 %:iin. Vuoden 2003 
toukokuuhun mennessä raskaimpien bussien hylkäysprosentti oli las-
kenut 16 %:iin.40  

Vuonna 2002 linja-autojen hylkäysprosentti (hylkääminen ja vaa-
timus jälkitarkastuksesta) oli 45 % katsastetuista ajoneuvoista, ke-
vyissä (alle 3,5 tonnia) hylättyjä oli 58 %. Pienin hylkäysprosentti, 
40 %, oli painavilla (yli 16 tonnin) busseilla. Jarrutusjärjestelmästä 
johtuvia hylkäyksiä oli 25 %. Yrityskäytössä olevilla busseilla oli pie-
nempi hylkäysprosentti kuin muilla. Yli 16 tonnia painavilla busseilla 
ajetaan pisimpiä matkoja, keskimäärin 73 000 vuodessa. 37  

Ruotsissa tilastoidaan ja julkistetaan katsastuksessa läpimenemät-
tömyysprosentit automerkeittäin, painoluokittain ja läpimenemättö-
myyssyyn perusteella. Tilastoinnissa luokitellaan bussiyritysten ka-
lusto ja ”ei yritysten” -kalustoksi.  
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8.3 Saksa 41 42 43 
Saksassa tutkittiin vuonna 1998 Baijerin osavaltion henkilövahinkoon 
johtaneet bussionnettomuudet. Tutkimuksen perusteella todettiin ylei-
sesti, että matkustajat selviävät aika vähällä bussionnettomuuksista. 
Kuitenkin yksittäisissä onnettomuuksissa, joissa bussi kaatuu tai pyö-
rähtää ympäri, saattaa seurata kohtalokkaita vammoja katon painumi-
sen, rakenteiden vääntymisen ja ikkunoiden rikkoutumisen seurauk-
sena. Lisäksi matkustajat saattavat  paiskautua ulos ikkunoista. On-
nettomuuksissa, joissa ei tapahtunut törmäystä, vakavia vammoja (esi-
merkiksi reisimurtuma tai pään haavat) voi aiheutua matkustajille jar-
rutuksen tai kiihdytyksen johdosta.  

Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä 804 onnettomuutta. Lieviä 
vammoja sai 86 % loukkaantuneista ja vakavia 14 %. Onnettomuuk-
sista 72 % oli törmäyksiä ja 38 % onnettomuuksia ilman törmäystä. 
Onnettomuusosapuolena olleista linja-autoista (yhteensä 485) suurin 
osa, 59 %, oli kaupunkiliikenteen busseja,  21,8 % koulubusseja ja 
17,1 % kaukoliikenteen busseja. Suuri joukko tapauksia (98) jäi luo-
kittelematta. Vakavan loukkaantumisen osuus loukkaantumisista oli 
suurin kaukoliikenteen busseissa (22,3%) ja kaupunkiliikenteessä 
8,6 % ja koulubusseissa 8,4 %.  

Vakavat vammautumiset bussissa oleville syntyivät törmäyksissä 
kuorma-autojen kanssa tai yksittäisonnettomuuksissa, monessa niistä 
linja-auton kaatumisen tai pyörähtämisen tuloksena. 

Tietämystä syvennettiin tarkastelemalla Nürnbergin ja Münchenin 
poliisien vuonna 1998 raportoimia onnettomuuksia, kun oli huomattu, 
että yksittäisonnettomuudet/onnettomuudet ilman törmäystä aiheutti-
vat kaksi kertaa enemmän loukkaantumisia bussissa oleville kuin tör-
mäysonnettomuudet. Tutkimus osoitti, että suurin osa vammoista joh-
tui ajotoimenpiteistä; jarruttaminen 72 %, liikkeelle lähtö 15 %, kään-
tyminen 4 %, bussi pysähtyneenä 6 %, väistötilanne 1 % ja muu syy 
2 %.  

Seisovat matkustajien loukkaantumisriski on suurin. Loukkaantu-
neista 61 % seisoi, 20 % istui, 4 % oli lastenvaunuissa ja 15 % muo-
dostivat ryhmän muut. Kävi ilmi, että monessa tapauksessa kaatumi-
nen tapahtui, vaikka matkustaja piti tiukasti kiinni. Tutkimuksessa vii-
tattiin aiempien tutkimusten havaintoihin, että vanhukset ovat her-
kempiä kaatumisille muun muassa vähentyneen lihasvoiman ja hi-
dastuneiden refleksien takia. Aiempi kokeellinen tutkimus on myös 
osoittanut, että vanhempien seisovien matkustajien käsivoimat eivät 
riitä jarrutuksessa, vaikka hidastuvuus ei olisi kovin voimakasta.  

Onnettomuuksissa, joissa ei tapahtunut törmäystä yli 50-vuotiaiden 
osuus loukkaantuneista oli 80 % , kun heidän osuutensa koko mat-
kustajajoukosta oli 50 %. Loukkaantuneista 80 % oli naisia. 
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Onnettomuuden syynä oli 104 tapauksessa putoaminen, 36 tapauk-
sessa iskeytyminen sisäosiin ja 36 muussa tapauksessa muun muassa 
liukastuminen noustessa tai poistuessa, nilkan vääntyminen bussi-
pysäkillä, putoaminen pyörätuolista yms.  

Lattiapinta aiheutti 54,6 % vammoista, seisoville tarkoitetut tuet 
15,6 % ja istuimet 6,4 % vammoista.  

Suurin osa vammoista oli lieviä kuten ruhjeita, hiertymiä ja haa-
voja. Useimmiten vamma kohdistui lantioon tai alaraajoihin, seuraa-
vaksi useimmin käsiin ja päähän. Otoksen vakavat vammat kohdistui-
vat lantioon ja alaraajoihin sekä päähän. Murtumia reisiluussa, lanne-
rangassa, käsissä ja kylkiluissa rintakehän alueella havaittiin myös 
useissa tapauksissa.   
Tutkimuksen perusteella annettiin seuraavanlaisia suosituksia: 
− jarruttamisen kontrollointi elektronisesti 
− luistamattomat, energiaa vastaanottavat lattiapinnat 
− energiaa vastaanottavat istuinpäälliset 
− lisää istuimia vanhuksille ja toimintaesteisille 
− valistusta ja kuljettajien tietoisuuden lisäämistä iäkkäiden (naisten) 

vaikeuksista 
− matkustajien tietoisuuden lisäämistä vanhusten huomioonottami-

seksi ja auttamiseksi.  
− lisätutkimusta muistakin turvalaitteista kuin turvavöistä estämään 

penkeiltä putoamisen 
Muun muassa ECBOS-projektin tuloksiin viitaten projektissa listattiin 
passiivisen turvallisuuden avaintekijöitä vakavissa törmäysonnetto-
muuksissa ja kaatumisonnettomuuksissa. Näitä ovat turvavyöt, raken-
teiden jäykkyys, istuinten ankkurointi ja sivuikkunoiden särkymättö-
myys.  

 

8.4 Yhdysvallat 
Yhdysvalloissa joukkoliikenteen toimintaympäristö on erilainen ver-
rattuna esimerkiksi Suomen olosuhteisiin. Viime aikaisesta alan kir-
jallisuudesta on kuitenkin löydettävissä muutamia asioita, jotka ovat 
toimintaympäristöstä riippumatta käyttökelpoisia missä tahansa. Lin-
ja-autoliikenteen turvallisuuteen tähtääviä olemassa olevia toimin-
takäytäntöjä eri organisaatioissa ja bussiyrityksissä on koottu esi-
merkeiksi muille toimijoille ja arvioitu niiden vaikuttavuutta. Monista 
keinoista ei kuitenkaan löydy tutkimustietoa ja vaikuttavuutta on arvi-
oitu asiantuntija-arvosanojen perusteella. Useat yritykset ja organisaa-
tiot ovat hyvin järjestelmällisiä kokonaisvaltaisessa turvallisuusajat-
telussa. 

Valtakunnan tasolla on luonnosteltu yhteisiä toimintatapoja turval-
lisuuden kehittämiseksi, koska osavaltioille yhteistä ohjausta ei ole 
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ollut. Tarkoitus olisi kannustaa sekä suuria että pieniä operaattoreita 
ottamaan käyttöön standardoituja toimintatapoja. Alkusysäys Ruotsin 
tapaan on tullut muutamista paljon julkisuutta saaneista linja-auto-on-
nettomuuksista.   
Turvallisuuden kehittämisen ydintoiminnoiksi on määritelty: 
- Kuljettajien valinta 
- Kuljettajien koulutus 
- Kaluston huolto 
- Ohjelmat alkoholin ja huumeiden väärinkäyttöä varten 
- Turvallisuustiedon kerääminen ja analysointi 
Nämä tulisi ottaa käyttöön kaikissa yrityksissä koosta riippumatta. 
Kuitenkin yrityksen koon ja resurssien kasvaessa on myös määritelty 
parannetun turvallisuusohjelman toimintoja. 44 

Eräässä tutkimuksessa on operaattoreilta kootun tiedon perusteella 
löydetty turvallisuuden parantamista eniten vaativiksi kohteiksi kul-
jettajan työtila, kuljettajan näkemä, ovet ja ovien kontrollimekanismit 
sekä myös kiinnipitokahvat, kaiteet ja jarruvalot. Onnettomuuksien 
analysointi perustui vuonna 1993 tapahtuneisiin 38_024 henkilöva-
hinko-onnettomuuteen. Niistä 55 % oli seurausta törmäyksistä tai suis-
tumisista, 18 % linja-autosta poistumisessa ja sinne nousemisessa ta-
pahtuneista kaatumisista ja luiskahtamisista ja 27 % loukkaantumisia 
linja-autossa. 45 

Ammattimaisen raskaan liikenteen (rekka- ja linja-auto) turvalli-
suudenhallintaa kartoittaneessa projektissa selvitettiin alan järjestöjen 
asiantuntijakyselyllä turvallisuusongelmia. Tärkeimmiksi ongelmiksi 
turvallisuuden kannalta saatiin riskialttiit ajotavat (ylinopeus, perässä 
kiinni ajaminen), riskikuljettajat, kuljettajien terveys, elämäntyyli ja 
yleiskunto, ennakoivan ajotavan puute, rahdin purun ja lastauksen vii-
västykset (johtaa pitkiin työpäiviin), kuljettajien väsymys ja aggressii-
vinen ajotapa. Tehokkaimmiksi turvallisuuskäytännöiksi valikoituivat 
säännöllinen kaluston tarkastus ja huolto, kuljettajien valinta kuljetta-
jahistorian perusteella (onnettomuudet ja rikkeet), ajokokemus-
minimivaatimus uusille työntekijöille, onnettomuuksien analysointi ja  
standardisoitu koulutus uusille kuljettajille.46 

Pelkästään linja-autoliikenteen turvallisuuteen keskittyneessä sel-
vityksessä arvioitiin erikokoisten bussiyritysten turvallisuuskäytäntöjä 
erityisesti siitä näkökulmasta, ovatko ne vähentäneet onnettomuuksia. 
Esimerkillisiksi valikoituneissa järjestelmissä on useita tasoja: johtota-
son asenne ja lähestymistapa turvallisuuteen, rekrytointi ja työhönotto 
käytännöt, koulutusohjelmat, kannustimet turvalliseen ajamiseen ja 
kuljettajien suorituksen seuranta ja mahdollisesti vielä muita lähesty-
mistapoja. Tällaisia ovat muun muassa matkustajavalistus, esimerkiksi 
koululaisryhmille suunnattuna. 47 



 
74 LINTU 3A/2004 · LINJA-AUTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS 

9 Kysely linja-autonkul-
jettajille 

9.1 Toteutus ja otos 
Marraskuussa 2003 toteutettuun linja-autonkuljettajakyselyyn vastasi 
417 kuljettajaa 52 yrityksestä. Kohteena olivat Linja-autoliittoon kuu-
luvat luvanvaraista liikennettä harjoittavat yritykset. Kuljettajakysely 
on kokonaisuudessaan raportoitu omassa julkaisussaan. Tähän raport-
tiin on referoitu keskeisimpiä tuloksia.  

Vastaajien keski-ikä oli 44 vuotta ja keskimääräinen kokemus lin-
ja-autonkuljettajan olosta oli 14 vuotta. Vastaajajoukko oli  kau-
punki/paikallisliikennepainotteinen, muita liikennetyyppejä ajettiin 8–
11 % osuudella työajasta. Linjaliikennevaihtoehto oli merkitty 27 % 
vastauksista. Suuri osa vastaajista työskenteli Etelä-Suomen läänissä.  
 

Taulukko 26. Työajan jakaantuminen eri liikennetyypeille 
Liikenteen tyyppi Osuus vastaajien työ-

ajasta
Tilausajo   11 %

Koululaiskuljetukset   8 %

Linjaliikenne   27 %

Paikallisliikenne  50 %

Pikavuorot  7 %

Palveluliikenne 8 %

 
Taulukko 27. Vastaajien työskentelyalueet 
Työskentelyalue Osuus
Etelä-Suomen läänissä 43 %
Länsi-Suomen läänissä 14 %
Itä-Suomen läänissä 10 %
Oulun läänissä 21 %
Lapin läänissä 6 %
Ahvenanmaalla 2 %
Ulkomailla 3 %
Yht. 100 %

 

Linja-auton-
kuljettaja-
kyselyraportissa 
lisää tietoa kuljetta
jien mielipiteistä 
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9.2 Tulokset 

9.2.1 Koulutus, kalusto ja turvavälineiden käyttö 

Vastaajista 64 % oli saanut koulutusta aikuiskoulutuskeskuksessa, 
kurssikeskuksessa, ammattioppilaitoksessa ja/tai ammattikoulussa. 
Lopuilla koulutuksena oli autokoulu ja/tai puolustusvoimissa saadut 
opit.  

Viimeisen vuoden aikana oli linja-autonkuljettajana oloon liitty-
vässä koulutuksessa ollut 38 % vastaajista. Vastaajista 80 % haluaisi, 
että koulutusta olisi nykyistä enemmän. Toivomukset koulutusten ai-
heista jakaantuivat melko tasaisesti annettujen vaihtoehtojen välille 
 

Taulukko 28. Toivotut koulutusten aiheet 
Koulutuksen aiheet Osuus

Asiakaspalvelu 9 %

Taloudellinen ajotapa /ennakoiva ajotapa 10 %

Liikenneturvallisuus 15 %

Liukkaan kelin koulutus 13 %

Laatu- ja ympäristöasiat 4 %

Ensiapukoulutus 18 %

Paloturvallisuus 11 %

Ajoneuvotekniikkaan liittyvää koulutusta 15 %

Muu mikä 3 %

N=311 vastaajaa, 990 vastausta 100 %

 
Vastanneista 67 % työnantajayrityksellä oli laatujärjestelmä. Suurin 
osa vastaajista ei tiennyt, sisältyykö laatujärjestelmään turvallisuusta-
voitetta.  

Ajotehtävässä käytetty bussi oli keskimäärin kahdeksanvuotias, 
tyydyttävänä piti kalustoa/sen huoltoa 38 % vastanneista kuljettajista 
ja huonokuntoisena 8 %. 

Kyselyyn vastanneiden kuljettajien turvavyön käyttö oli vähäistä, 
kaksi prosenttia käyttää aina ja viisi prosenttia harvoin. Suurin käyt-
tämättömyyden syy oli vyön puuttuminen, 58 %. Yli puolet pitää tur-
vavyön käyttöä enemmän vaarattomana kuin vaarallisena asiana. Vas-
taajista 45 % pitäisi turvayön käyttöpakkoa haitallisena tai huonona 
asiana ja 17 % erittäin huonona. Handsfreeta käytettiin enemmän 
(46 %). 24 % kuljettajista ei pidä puhelinta päällä ajon aikana tai ei 
vastaa siihen ajon aikana. 
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9.2.2 Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät 

Kuljettajia pyydettiin laittamaan tärkeysjärjestykseen kuusi eri tekijää 
sen mukaan, millä vastaajan mielestä oli vaikutusta liikenneturvalli-
suuteen. Vastauksissa oli paljon hajontaa, mutta kuljettaja itse vali-
koitui selkeästi tärkeimmäksi vaikuttajaksi. Tekijöiden saamien arvo-
sanojen perusteella voitiin erottaa kolme tasoa asioiden merkittävyy-
dessä. Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat kuljettajien antamien sija-
lukujen perusteella tärkeysjärjestyksessä seuraavat tekijät. 

1. Linja-autonkuljettaja itse 
2. Linja-auton kunto, sää- ja keliolosuhteet sekä muiden tiellä 

liikkujien toiminta 
3. Liikenteen aikataulu ja teiden kunto  
 

9.2.3 Tapahtuneet vahingot ja läheltä piti -tilanteet 

Vastaajajoukon ilmoittamien pelti- ja henkilövahinkotietojen perus-
teella peltionnettomuus osuu kohdalle noin joka seitsemäs linja-au-
tonkuljettajavuosi ja henkilövahinkotapahtuma joka viideskymmenes 
kuljettajavuosi. Verrattuna tilastokeskuksen aineistosta laskettuun 
henkilövahinkotiheyteen (24 kpl/100 milj. ajoneuvo-km) tästä aineis-
tosta laskettu henkilövahinkotiheys (30 kpl/100 milj. ajoneuvo-km) on 
samaa suuruusluokkaa. Liikennevakuutuksesta maksetaan korvausta 
(VALT-aineisto) 53 linja-auton aiheuttamasta henkilövahinko-onnet-
tomuudesta 100 miljoonaa ajoneuvo-km kohti.  
 
Taulukko 29. Raportoiduista tiedoista laskettuja keskimääräisiä onnetto-
muuslukuja kuljettajaa, kokemusvuotta ja kuljettajakilometriä kohti 

Pelti-vahin-
got, syylli-

nen 

Pelti-vahin-
got syytön

Henkilö-
vahingot, 
syyllinen 

Henkilö-
vahingot, 

syytön 
raportoineita 180 222 25 50 
per raportoinut 1,778 2,405 1,520 1,560 
per koko otos (417 kuljettajaa) 0,767 1,281 0,091 0,187 
per keskim. kokemusvuosi 0,055 0,092 0,007 0,013 
keskimääräistä suoritetta (ja vuotta) 
kohti 8,1*10-7 1,4*10-6 9,7*10-8 2,0*10-7 
100 000 kuljettaja - km:ä kohti 0,08 0,14 0,01 0,02 
100 milj.  kuljettaja - km:ä kohti 81 136 10 20 

 
Kuljettajien kuvailemissa viimeisimmissä peltivahingoissa poliisi oli 
tapahtumapaikalla 38 %:ssa tapauksista ja kuvatuista henkilövahin-
kotapauksista 69 %:ssa.  

Henkilövahinkojen läheltä piti tapahtumia raportoi 42 % vastaa-
jista, kolmasosa tapauksista oli sattunut kyselykuukautena.  

Läheltä piti tilanteista yli 41 % sattui muiden moottoriajoneuvojen 
kanssa, noin 33 % kevyen liikenteen kanssa (joista kaksi kolmannesta 
jalankulkijoiden ja kolmannes pyöräilijöiden kanssa) ja noin 12 % liit-
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tyen pysäkkeihin ja matkustajiin tai matkustajien kaatumisiin (syynä 
saattoi olla esimerkiksi väistäminen toista ajoneuvoa). Suistumis-
vaararyhmäksi voitaisiin luokitella noin 7 % raportoiduista tilanteista. 
Läheltä piti tilanteiden syyllisyyskysymykseen on 21 % vastannut 
olevansa syyllinen. Omaksi syyksi katsotaan tyypillisesti matkustajien 
ovien väliin jäämiset, muutamat peräänajot, tilanteita kevyen liiken-
teen kanssa ja suurin osa suistumisvaaratilanteista. 

 

9.2.4 Peltivahingot 

Viimeisimmän peltikolarin oli raportoinut 285 kuljettajaa, 68 % koko 
vastaajajoukosta. Tapauksista 37 %:ssa linja-autonkuljettaja raportoi 
olleensa syyllinen. Tapauksista 38 % oli sellaisia, joissa poliisi kut-
suttiin paikalle.  

Peltikolareita sattui karkealla tapahtumapaikkajaolla suuruusjär-
jestyksessä:  

1. risteyksissä  
2. tieosuuksilla  
3. pysäkeillä  
4. piha/varikko/terminaalialueilla. 
Tapauksista 12 % oli sattunut lokakuussa ja 10 % marraskuussa. 

Muina kuukausina on sattunut 4–7 % tapauksista, hiljaisimpia olivat 
huhti- ja toukokuu. Toisaalta tutkimusajankohta painotti tuoreimmassa 
muistissa olevia ajankohtia. 

Kun linja-auto-osapuoli on ollut syyllinen poliisi on kutsuttu pai-
kalle 25 %:ssa tapauksia (harvemmin kun koko tapahtumajoukon kes-
kiarvo). Risteyksissä ja tieosuuksilla sattuneiden onnettomuuksien ku-
vauksista osa oli niin lyhyitä, että onnettomuustyyppi jää epäselväksi. 
Tieosuuksilla sattuneiden onnettomuuksien pidemmissä kuvauksissa 
nousivat kuitenkin esille peräänajot. Tällöin yhtenä vaikuttajana lienee 
liian lyhyt turvaväli. Pysäkkitilanne erotettiin omaksi tapahtumapai-
kakseen. Siellä kyseessä on tyypillisesti peräänajot esim. (bussi-bussi). 
Liukkaus oli vaaratekijä.  

 

9.2.5 Henkilövahinko-onnettomuudet 

Henkilövahinko-onnettomuuksia raportoi 73 kuljettajaa eli 18 % koko 
vastaajajoukosta. Poliisi on ollut tapahtumapaikalla 69 %:ssa Syylli-
sinä kuljettajat ovat oman ilmoituksensa mukaan olleet 28_%:ssa ta-
pauksia.  

Suurimman ryhmän muodostivat henkilöautojen kanssa syntyneet 
henkilövahingot, joissa henkilöauton kuljettaja ja/tai matkustaja louk-
kaantuvat törmäyksessä linja-autoon. Huomattava määrä (29 %) ra-
portoiduista tapauksista on linja-auton matkustajien loukkaantumisia 
jarrutusten tai muiden ajotoimenpiteiden seurauksena tai loukkaantu-
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misia autoon nousu tai poistumistilanteissa. Onnettomuuksilla jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden kanssa oli yhtä suuri osuus (yht. 29 %).  

 
Taulukko 30. Henkilövahinkotapausten jaottelu törmäysosapuolen mukaan 
Ajoneuvo Määrä Osuus 
henkilöauto 26 36 % 
törmäys toiseen linja-autoon 3 4 % 
mopo, moottoripyörä 2 3 % 
jalankulkija 14 19 % 
pyöräilijä 7 10 % 
matkustaja loukkaantui (ei törmäysosapuolta) 21 29 % 

 73 100 % 

 
Kuljettaja itse oli loukkaantunut kolmessa tapauksessa; törmäyk-

sissä raskaisiin ajoneuvoihin (kuorma-auto ja linja-auto) ja suistu-
misonnettomuudessa.  

 
Taulukko 31. Tapausten loukkaantuneet 
Osapuoli Osuus tapauksista 
jalankulkija 20 %
pyöräilijä 9 %
toisessa ajoneuvo-osapuolessa matkustaja tai kuljettaja 37 %
linja-automatkustaja 30 %
kuljettaja itse 4 %
N 100 %

Linja-automatkustajia loukkaantui tai satutti itseään 23 tapauksessa. 
Useampia linja-automatkustajia loukkaantui kahdessa tieltä suistumi-
sessa, kuorma auton suistuessa päin linja-autoa maantiellä sekä koh-
taamisonnettomuudessa, jossa henkilöauto ajautui linja-auton kais-
talle. Muut linja-autojen loukkaantumiset olivat yhden ihmisen pen-
kiltä putoamisia tai kaatumisia.  

Yksittäisonnettomuuksissa (suistumiset) kuljettajat olivat syyllisiä. 
Linja-autossa ja poistumistilanteissa sattuneista matkustajan louk-
kaantumisista 35 %:ssa olivat kuljettajat omasta mielestään syyllisiä. 
Penkiltä putoamisia ja kaatumisia autossa aiheutuu äkkijarrutuksista ja 
joskus voimakkaista kääntöliikkeistä.  

Syyttömissä tapauksissa tilanteen aiheuttajana oli hätäjarrutus tai 
väistäminen jotain toista virheellisesti toimivaa liikenteen osapuolta 
tai matkustajan katsotaan itse esimerkiksi kompuroineen. Vain kaksi 
näistä (syyttömistä) tapauksista oli niin vakavia, että poliisi kutsuttiin 
paikalle. 

 
Taulukko 32. Linja-autossa loukkaantumisten ja pysäkkitapausten tilanneku-
vauksia 
Tapahtumakuvauksia 

penkiltä putoaminen,  
henkilöauto tuli kovalla vauhdilla eteen, jarrutuksessa matkustajan sormi osui penkkiin 
matkustaja nousi autosta, lähdin liian aikaisin liikkeelle, pysäkki 
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Tapahtumakuvauksia 

äkkijarrutus, matkustaja kaatui,  
matkustajan humalatila, putosi penkiltä 
matkustaja putosi penkiltä, risteys 
äkkijarrutus, suora katuosuus 
lapsi tuli ojasta tielle, hätäjarrutus, matkustaja loukkaantui 
matkustaja poistui autosta ja kompastui, pysäkki 
vanhemman henkilön kaatuminen autossa, pysäkki 
henkilö kaatui autosta poistuessaan, pysäkki 
matkustaja loukkaantui linja-autossa, jarrutus maantiellä 
liikennevirran yllättävä pysähtyminen mutkan takaa, matkustaja kaatui autossa 
matkustajan kaatuminen autossa jarrutettaessa 
lapsi lähti juoksemaan tien yli, hätäjarrutus, jossa yksi lapsimatkustaja satutti päänsä,  
naisen käsi jäi oven väliin kun ovet oli menossa kiinni , pysäkki 
jarrutus käännöksessä, matkustaja putosi penkiltä, kaupunki, rullaluistelijan väistäminen 
matkustaja kaatui poistuessaan autosta, käsi- ja kylkivammoja, kaupunkikatu 

 
Onnettomuuksissa moottoriajoneuvojen kanssa toistuvat samat asiat 
kuin peltikolareissa eli risteykset ja törmäykset tiejaksoilla. Linja-au-
tonkuljettajat ovat katsoneet olleensa syyllisiä 17 % näistä tapauksista. 
Henkilöautoissa loukkaantui 1–2 henkilöä. Onnettomuuksista kolme 
oli kuolemantapauksia. 

Yksi pysäkkitörmäys on aiheuttanut toisen linja-auton matkustajan 
loukkaantumisen. Yhdessä liukkaassa maantietilanteessa sekä pe-
räänajossa liikennevaloissa on linja-autonkuljettaja ollut syyllinen. 

Lähes kaikissa moottoriajoneuvojen kanssa sattuneissa henkilöva-
hinko-onnettomuuksissa on poliisi kutsuttu paikalle.  

 
Taulukko 33. Tilannekuvauksia moottoriajoneuvo-onnettomuuksista 

kk Apu 

 kuorma-auto suistui päin linja-autoa liukkauden takia, maantie 
6 vastaantuleva henkilöauto ajautui väärälle puolelle tietä, maantie 
7 henkilöauto, tasa-arvoinen risteys 

11 henkilöauto tuli kolmion takaa alle, risteys 
10 henkilöauto punaisia päin, risteys 
12 henkilöauto lähti ohittamaan sohjokelillä ja menetti auton hallinnan, moottoritie 
2 henkilöauto linja-auton kulmaan, pitkä loiva kaarre, tie jäinen 
2 henkilöauto ajoi kylkeen, risteys 
2 yhteentörmäys maantiellä, maantie 
2 henkilöauto tuli pihasta lumivallin takaa eteen, varmuuden vuoksi terveystarkastuk-

sessa 
7 henkilöauto törmäsi, huolimaton kaistanvaihto, moottoriliikennekatu 

 
Yksi henkilövahinkotapauksista johtui mopon tulemisesta kolmion 
takaa linja-auto eteen ja toinen moottoripyörän kaatumisesta maan-
tiellä linja-auton kylkeen.  

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kanssa oli sattunut 21 onnetto-
muutta, joista kaksi johti kuolemaan. Kuljettajien kuvaamista tapauk-
sista 25 %:ssa linja-autonkuljettaja katsoi olevansa syyllinen. Lähes 
kaikissa kevyen liikenteen tapauksissa oli poliisi kutsuttu paikalle.    
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Taulukko 34. Tilannekuvauksia kevyen liikenteen onnettomuuksista 
kk Tapahtumakuvaus ja paikka 

kesä pikkupoika pyöräili puskan takaa eteen, katu 
 lapsipyöräilijä kääntyi suoraan eteen, törmäys maantiellä 

kesä polkupyöräilijä, poistuttaessa liikenneympyrästä 
kesä polkupyöräilijä, risteys 
talvi pyöräilijä, maantie 
kesä törmäys pysäkkikatokseen jonka lasit hajosivat ja osuivat jalankulkijaan 
talvi humalainen kaatui jalkakäytävältä auton oikeaan kulmaan,  
talvi peruutustilanne linja-autoasemalla 
talvi törmäys jalankulkijaan, maantie 

syksy jalankulkija juoksi jalkakäytävältä eteen, suora katu 10 metriä suojatiestä 
syksy humalainen käveli ajoradalla, maantie taajamassa 
talvi humalainen horjahti jalkakäytävällä bussin kylkeen, normaali katu ja jalkakäytävä 

syksy koululaisryhmä pysäkillä, pysäkki 
talvi jalankulkija törmäsi eteen, maantie 

 

9.2.6 Bussipalot 

Koko vastaajajoukosta 9 % (36) oli kokenut jonkinasteisen bussipa-
lon. Syttymissyiksi mainittiin jarrupalot, oikosulut, polttoainevuodot, 
palon alku lisälämmittimestä tai esim. moottoritilan likaisuus. Määrä-
aikaiskatsastuksen yhteydessä tehtävä palotarkastus sai 46 % kanna-
tuksen ja huollon yhteydessä tehtävä 33 %. Molemmat kohdat oli va-
linnut 9 % vastaajista. 

 

9.2.7 Ympäristö ja olosuhdetekijöiden vaikutus 

Vähäinen uni on yksi vaarallisimpia kuljettajille arvioitavaksi anne-
tuista tekijöistä. Muita liikenneturvallisuutta vaarantavia tekijöitä ovat 
korkea nopeus, pienet turvallisuusvälit, tien liukkaus ja tuulinen sää 
yhdistettynä liukkaaseen keliin.  

Puutteita kalustossa ilmeni yleensä harvoin, mutta jarruissa oli 
kuukausittain puutteita noin 11 %:lla vastaajista, renkaissa 7 %:lla, 
valoissa 12 %:lla ja näkyvyydessä oville 19 %:lla vastaajista. Häiri-
köivien matkustajien kanssa tekemisiin joutui usein 9 % vastaajista. 

Yli 70 % vastaajista piti erittäin hyvinä linja-autojen etuuksia ja 
omia kaistoja kaupunkialueilla ja yli 60 % kannatti erittäin hyvänä 
asiana vain säännöllisesti linja-autoa ajavien kuljettajien käyttöä tila-
usajoissa. Yli 55 % piti erittäin hyvänä ennakoivaa työterveyshuoltoa. 
Hyvä-arvosanat mukaan lukien näitä kolmea kannatti yli 90 % vastaa-
jista. 

Linja-autonkuljettajien alalle soveltuvuustesti olisi yli 90 %:n mie-
lestä vähintään hyvä olla olemassa, alkolukot yli 80 %:n mielestä. Eri-
laisista teknisistä apuvälineistä auton takana olevien esteiden tun-
nistimet (esimerkiksi varoitussignaali) saivat parhaimman vastaan-
oton. Kuljettajan turvatyyny nousi myös esille arvosanan erittäin hyvä 
korkeahkolla osuudella. 
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9.2.8 Kehittämistarpeita 

Yleisten asioiden kohdalla eniten kehitettävää on aikataulusuunnitte-
lussa sekä Suomen liikennekulttuurissa. Yleinen asennoituminen ja 
liikennekurin puuttuminen nousi esille muissakin kyselyn kohdissa.  
 

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

N
yk

yp
äi

vä
n 

lin
ja

-
au

to
ka

lu
st

o 
yl

ee
ns

ä

A
ik

at
au

lu
su

un
ni

tte
lu

Li
ik

en
ne

ku
ltt

uu
ri

S
uo

m
es

sa

Li
ik

en
ne

va
lv

on
ta

(p
ol

iis
i)

Li
ik

en
ne

va
lv

on
ta

(a
ut

om
aa

tti
va

lv
on

ta
)

K
ul

je
tta

jie
n 

va
lin

ta
til

au
sa

jo
ke

ik
ko

ih
in

erittäin paljon aika paljon jonkin verran aika vähän erittäin vähän

N=396-404  
Kuva 27. Yleisten asioiden kehittämistarve 
 
Oman työpaikan suhteen on kehitettävää eniten aikataulujen suunnit-
telussa, yritykseen tulleisiin uusiin ajoneuvoihin perehdyttämisessä ja 
työvuorojen suunnittelussa. Työhön perehdyttäminen yltää myös yli 
50 %:n arviointituloksilla erittäin tai aika paljon kehittämistä tarvitse-
vien asioiden joukkoon.  
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Kuva 28. Kehittämisen varaa oman työpaikan asioissa 
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Kaluston suhteen ollaan vastausten perusteella keskimäärin hyvällä 
tasolla. Kuljettajan istuin ja työtila ovat saaneet kuljettajilta eniten 
merkintöjä kehittämisen suhteen. Matkustajien istuimissa ei koeta ole-
van kehittämistarvetta juuri lainkaan, mutta toisaalta niiden kanssa 
kuljettajat itse ovat vähiten suoranaisessa tekemisessä.  

Omassa fyysisessä kunnossa, vireydestä huolehtimisessa sekä on-
nettomuustilannetiedoissa ja -taidoissa oli enemmän kehittämistä kuin 
ajotaidoissa tai asiakaspalvelutaidoissa. Linja-autonkuljettajien vasta-
uksista on myös havaittavissa, että myös matkustajavalistus olisi tar-
peen. Tiedoissa ja taidoissa käyttää joukkoliikennettä olisi jonkin ver-
ran kehitettävää.  

Liikenneympäristön suhteen parantamista on talviaikaan eli teiden 
talvihoidossa yleensä ja pysäkkien kunnossapidossa. Teiden kunnossa 
on vähiten kehitettävää pääteillä ja eniten haja-asutusalueiden maan-
teillä. Kaupunkien katujen kunnon parantamistarve on arvioitu lähes 
yhtä suureksi.  
 

9.2.9 Usko visioon 

Kuljettajilta kysyttiin, olisiko, mahdollista suunnitella tieliikennejär-
jestelmä siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vaka-
vasti liikenteessä. Vastaajista 62 % ei uskonut siihen ja 21 % uskoi. 

 

9.2.10  Syitä kevyen liikenteen vaara- ja onnettomuustilantei-
siin 

Arviolta kahdessa kolmasosassa vastauksia (N=352 vastausta) oli kir-
jattu pelkästään vastapuoleen tai hänen toimintaansa liittyviä syitä ja 
yhden kolmasosan vastauksiin oli kirjattu myös linja-autosta tai linja-
autonkuljettajasta johtuvia syitä.  
- Kevyen liikenteen onnettomuuksien ja vaaratilanteiden syyt voi-

daan jakaa seuraaviksi vastausryhmiksi 
- Kevyen liikenteen asenne ja liikennekäyttäytyminen 
- Linja-autokaluston puutteet 
- Linja-autokuljettajien liikennekäyttäytyminen ja sen taustavaikut-

tajat 
  

Suurimmaksi vastausryhmäksi voidaan erottaa jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden asenne ja liikennekäyttäytyminen seuraavilla avainsa-
noilla. 
− Huolimattomuus 
− Piittaamattomuus, välinpitämättömyys, varomattomuus 
− Kiire, ”kyllä tuosta vielä ehtii” -asenne 
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− Kyvyttömyys ymmärtää raskaan liikenteen ominaisuuksia (pysäh-
tymismatkat, katvealueet) ja liika luottaminen, että ammatti-
kuljettajat huomaavat kaiken ja pysähtyvät kyllä 

− Sääntöjen vastainen toiminta, omat säännöt (päin punaisia kävely 
ja ajaminen, tien ylitykset mistä vain) 

− Väärä tilannenopeus, pyöräilijöiden kova vauhti tulemisessa ris-
teämiskohtiin 

− Itsekeskeisyys 
− Päihtymys 
− Näkymättömyys pimeällä; heijastinten puute, tummat vaatteet, 

pyöräilijöiden valaisimien puute 
 

Linja-autokalustoon liittyviä onnettomuuden taustavaikuttajia  
− Huono näkyvyys kuljettajan paikalta  autojen sivuille, etuviistoon 

ja takaviistoon ja erityisesti oikealle käännyttäessä 
− Näkyvyyttä rajoittavat kaluston rakenteet kuten esim. pilarit, peilit 

ja ovikarmit, huonot peilit, korkeat sivuikkunat 
− Kuolleet kulmat 
− Peilien katvealueet 
− Huonot valot 
− Huonot renkaat talvikeleille, ei nastarenkaita (olisivat liukkaalla 

paremmat) 
 

Linja-autonkuljettajan toiminta 
− Havaintovirheet, arviointivirheet 
− Tarkkaavaisuuden, keskittymisen puute 
− Ennakoinnin puute 
− Kiire, aikataulut 
− Väsymys, stressi 
− Kokemattomuus 
− Väärä tilannenopeus 

 
Pimeys ja liukkaus ovat riskejä lisääviä olosuhdetekijöitä. 

 

9.2.11  Syitä vaara- ja onnettomuustilanteisiin moottoriajo-
neuvojen kanssa 

Linja-autojen ja moottoriajoneuvojen välisten vaaratilanteiden syitä 
kysyttäessä (N=332 vastausta) tuli myös eniten esille inhimillisiä te-
kijöitä ja linja-autonkuljettajien kommenttien perusteella enemmän 
toisessa osapuolessa. Kokonaisuutena on kyse asenteista, ajotavoista 
ja liikennekulttuurista yleensä.  
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Autoilijoiden liikennekäyttäytymisessä olevia onnettomuuksien ja 
vaaratilanteiden syitä 
− Liian pienet turvavälit 
− Liian suuret tilannenopeudet 
− Sääntöjen noudattamatta jättäminen 
− Huolimattomuus 
− Kiire 
− Henkilöautojen (pakko) tarve päästä aina linja-auton edelle, kiilaa-

minen 
− Tietämättömyys raskaan auton tilantarpeesta (esim. käännyttäessä, 

katveista ja jarrutusmatkoista) 
− Välinpitämättömyys, piittaamattomuus, varomattomuus, itsekkyys 
 
Linja-autonkuljettajassa ja kalustossa olevia syitä 
− Liian pienet turvavälit 
− Liian suuret tilannenopeudet 
− Tarkkaavaisuuden puute 
− Ajaminen isomman oikeudella 
− Kireät aikataulut, huono työnsuunnittelu, työajat, väsymys,  
− Katveet, näkemät 
 
Esille tuli muutamia liikenneympäristön vaaraa aiheuttavia ominai-
suuksia: kapeat kaistat erityisesti mutkissa, pimeät pysäkit, teiden 
huono kunto, teiden ja pysäkkien (liukkaus) ja huono kunnossapito, 
puutteelliset tai puuttuvat liikennemerkit, puuttuvat tai epäselvät 
tie/kaistamerkinnät, asutusalueiden asuntokatujen tasa-arvoisuus ko-
koojakatujen kanssa sekä näkemäesteet (puut, pensaat yms.) sekä tie-
kaltevuuksien, pysäkkien kaltevuuksien aiheuttamat sivuluistot liuk-
kailla (pysähtyneelläkin ajoneuvolla). 

 

9.2.12 Syitä linja-autossa sekä noustessa ja poistumisessa sat-
tuviin vaara- ja onnettomuustilanteisiin 

Tässä kyselykohdassa vastaukset (N=331 vastausta) jakaantuivat aika 
tasaisesti koskemaan sekä matkustajien toimintaa, kuljettajien toi-
mintaa, liikenneympäristöä että kalustoa. Avainsanoiksi tiivistettynä 
syyt vaaratilanteisiin ovat seuraavia.  
 
Kalusto 
− Askelmien jyrkkyys, liukkaus, ahtaus 
− Jään kertyminen ovisyvennyksiin (estyisi lämmitettävällä astinlis-

talla) 
− Ovisyvennysten huono valaistus 
− Huono näkyvyys oville (huonot peilit, tungos) 
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− Tekniikan reistailu (oviautomatiikka, pysäkkijarru) 
 
Kuljettaja 
− Huolimattomuus 
− Äkilliset kiihdytykset, jarrutukset, nykivä ajotapa 
− Kiire, aikataulut, hosuminen, väsymys 
− Joustamaton, ennakoimaton ajotapa 
 
Matkustaja 
− Kiire 
− Viime tingassa toimiminen 
− Kompurointi 
− Varomattomuus liikkuvassa autossa 
− Seisominen autossa 
− Heikkokuntoisuus tai muut rajoitteet, erilainen toimintanopeus 
− Päihtymys 
− Liikutaan ennen auton pysähtymistä 
 
Liikenneympäristö 
− Pysäkkien liukkaus 
− Pysäkkien pimeys 
− Pysäkkisyvennysten rakenne: pääseminen katukivetyksen viereen, 

aurauskaluston pääsy katukivetyksen reunaan 
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10  Johtopäätökset 
 
Linja-autoliikenteen henkilövahinkotiheys suhteutettuna henkilökul-
jetussuoritteeseen on alhaisempi kuin muilla tieliikennekulkumuo-
doilla. Linja-auto on osallisena pienessä osassa kaikkia tieliikenneon-
nettomuuksia.  

Jos linja-auto kuitenkin joutuu onnettomuuteen, ovat linja-auton 
kuljettaja ja matkustajat paremmassa turvassa kuin muut osapuolet. 
Verrattuna linja-autossa olijoihin muiden osapuolten kuolemanriski on 
moninkertainen. Linja-auton korirakenne ja massa suojaavat törmäyk-
sessä linja-automatkustajia, mutta kevyemmille törmäysosapuolille 
linja-auton suurempi massa on tuhoisa. Kuolemaan johtaneissa on-
nettomuuksissa vahingon pääaiheuttaja on valtaosassa linja-auton vas-
tapuoli.  

Kuolemanvaara on muilla osapuolilla suurempi, mutta linja-auto-
osapuolen loukkaantuneita uhreja on kuitenkin enemmän kuin muilla 
osapuolilla johtuen suuremmista matkustajamääristä. Vakavissa tilan-
teissa on suuronnettomuuden riski.  

Suistumiset aiheuttavat suurimman loukkaantuneiden osuuden lin-
ja-auto-osapuolella. Turvavöiden käyttö suojelisi matkustajia tällai-
sissa tilanteissa. Muita yleisiä linja-autossa olijoiden loukkaantumista 
aiheuttavia onnettomuustyyppejä ovat törmäys risteyksessä ajettaessa 
suoraan, kohtaamiset ja kääntyminen vasemmalle (risteävät ajosuun-
nat) toisen eteen tai kylkeen. Törmäysvoimia voi tällöin tulla linja-
autoon myös sivusuunnassa. Peräänajot ovat myös yleisiä. Valtaosa 
kevyen liikenteen kanssa tapahtuvista kuolemista ja loukkaantumista-
pauksista tapahtuu taajamissa. Yleensä ne liittyvät tien ylitykseen.  

Autoon nousemiseen ja siitä poistumiseen liittyvät kompastumiset, 
liukastumiset tai muut kaatumiset autossa johtavat tavallisesti lieviin 
loukkaantumisiin. Askelvälillä autosta pysäkille on kuitenkin tiettyjä 
riskejä, jotka pahimmillaan toteutuessaan voivat johtaa yksittäisten 
matkustajien vakaviin loukkaantumisiin ja jopa kuolemaan.  

Linja-autossa ajon aikana tapahtuva loukkaantuminen ilman tör-
mäystä tai suistumista kuuluu virallisissa tilastoissa yleensä tyyppiin 
muu onnettomuus. Kuljettajien kuvaamien onnettomuustapahtumien 
perusteella loukkaantumisia sattuu esimerkiksi väistöliikkeiden ja jar-
rutustoimenpiteiden seurauksena, kun esimerkiksi joudutaan reagoi-
maan muun liikenteen äkilliseen toimintaan. 

Yhtenä turvallisuuden erikoistilanteena on noussut esille linja-au-
tojen palovahingot. Palon sytyttyä kriittisiä tekijöitä ovat alkusam-
mutus ja matkustajien evakuointi. Palotapauksissa ei toistaiseksi ole 
sattunut henkilövahinkoja, mutta suuronnettomuuden riski on tiedos-
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tettu. Riskiä pystyttäisiin merkittävästi vähentämään asiaan liittyvillä 
huolto- ja tarkastustoimenpiteillä.   

Kuljettajat ovat linja-autoliikenteen tärkein turvallisuustekijä. 
Ammattikuljettajiin kohdistuu muita tiellä liikkujia kovemmat odotuk-
set turvallisen ja sääntöjen mukaisen liikennekäyttäytymisen suhteen. 
Kuljettajien suurta kiinnostusta kouluttautua lisää tulisi hyödyntää 
alan kehittämiseksi. Tärkein apu sekä itse että muiden aiheuttamien 
onnettomuuksien ja vaaratilanteiden vähentämiseen olisi entistä pa-
rempi tilanteiden ennakointi ja oikean, keliin sopivan tilannenopeuden 
valinta.  

Teiden liukkaudentorjunnalla ja bussireittien täsmähoidolla on 
merkitystä linja-autojen liikenneturvallisuudelle. Erityisesti suistumi-
sissa on usein osallisena liukas keli. Talvikunnossapidon lisäksi on 
kiinnitettävä huomiota myös keliin sopiviin ajotapoihin.  

Linja-autoliikenteelle tärkeä tapahtumapaikka on myös pysäkki. 
Pysäkkien liukkaudentorjunta, sijoittelu ja oikea mitoitus ovat tärkeitä. 
Kaduilla ja muilla väylillä tulisi varmistua että raskaalle liikenteelle 
on riittävästi tilaa liikkua ja kääntyä. Sujuvuuden ja turvallisuuden ke-
hittämiseksi tarvitaan myös etuuksia ja omia kaistoja  

Liikenneturvallisuusvisio tähtää vakavien liikenneturmien vähen-
tämiseen ja pyrkii saamaan kaikki hallinnonalat, viranomaiset, järjes-
töt ja yritykset omalta osaltaan kehittämään toimia jotka vievät kohti 
tätä päämäärää. Liikenneonnettomuuksille voidaan yleensä osoittaa 
kolme pääasiallista syytä; ihminen, ajoneuvo ja ympäristö. Ihmisen 
puutteellisista havainnoista, virheellisistä ratkaisuista ja suorituksista 
aiheutuu pääosa kaikista tieliikenneonnettomuuksista – näin myös tut-
kituissa onnettomuuksissa, joissa linja-auto on ollut yhtenä osallisena. 
Keinoja turvallisuuden parantamiseksi, onnettomuuksien välttämiseksi 
ja vahinkojen lieventämiseksi on selvityksen perusteella löydettävissä 
myös linja-auto-osapuolelle.  
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11  Kehittämisehdotuksia 
11.1  Yleistä 
Seuraavissa kappaleissa mainitut kehittämisehdotukset perustuvat kul-
jettajakyselyn tuloksiin, tutkijalautakuntien onnettomuustapahtumien 
perusteella tekemiin liikenneturvallisuuden parantamisehdotuksiin se-
kä muista lähteistä löydettyihin jo muualla toteutuksessa olleisiin käy-
täntöihin.  

Esitetyt kehittämistoimenpiteet ovat luonteeltaan vapaaehtoisuu-
teen perustuvaa alan toimijoiden yhteistyötä. Turvavyöasiaan liittyen 
on tulossa lakimuutos. 

 

11.2  Turvallisuuden parantaminen 

11.2.1 Kuljettajat 

Kuljettajat ovat avainasemassa turvallisen joukkoliikenteen luomi-
sessa. Kuljettajat tiedostavat olevansa ajamansa liikenteen tärkein tur-
vallisuustekijä ja he ovat myös motivoituneita oppimaan uutta ja ker-
taamaan vanhaa. Kuljettajakyselyyn vastanneet kuljettajat kannattivat 
alalle soveltuvuustestejä, ennakoivaa työterveyshuoltoa ja koulutuksen 
lisäämistä.  

Turvallisuutta edistää paitsi yrityskohtainen koulutus myös mah-
dollisuudet pätevöityä edelleen ammatissa yleisesti ja eri liikennetyy-
pissä. Kuljettajien koulutusmahdollisuudet parantavat myös ammatin 
arvostusta ja imagoa ja jatkokoulutettu henkilöstö voi olla yrityksille 
myös kilpailuvaltti.  

Kuljettajat näkevät kehittämistarpeita myös työoloissa, joihin voi-
daan vaikuttaa yrityksen työnsuunnittelun keinoin, kaluston huollolla 
ja kuljettajille järjestettävällä koulutuksella. Turvalliseen suoritukseen 
voidaan myös motivoida ja kannustaa. Kuljettajien tulee huolehtia riit-
tävän levon saamisesta. Asiaan on kiinnitetty huomiota muun muassa 
tutkijalautakuntien raporteissa. Työvuorosuunnittelulla on myös vai-
kutusta kuljettajien vireyteen ja jaksamiseen.  

 

11.2.2  Yritykset ja alan toimijat 

Kuljettajalla on suora kosketus matkustajiin, liikenneympäristöön ja 
yhteistoimintaan muiden tielläliikkujien kanssa. Työskentelyn tausta-
olosuhteet syntyvät yrityksen luomina. Niihin vaikuttavat vielä välilli-
sesti mahdolliset kuljetuspalvelun ostajat.   

Ulkomaisten esimerkkien perusteella parhaiten turvalliset käytän-
nöt toteutuvat yrityksissä, joissa organisaation kaikki tasot ovat si-
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säistäneet turvallisuusajattelun. Turvallisuustietoutta kannattaa lisätä. 
Onnettomuuksien seurannan ja analysoinnin lisäksi voidaan huomiota 
kiinnittää seuraaviin asioihin: 
- riskikuljettajien ja kalusto-ongelmien tunnistaminen 
- menetelmät ongelmien ratkaisemiseksi 
- liikenneympäristön mahdolliset riskipaikat 
- tiedon kirjaaminen ja analysointi 
- apuväline toimenpiteiden (koulutukset, kaluston kehittäminen) 

vaikuttavuuden arviointiin 
Järjestelmällisellä tiedon keruulla saadaan faktatietoa välitettäväksi 
myös yhteistyökumppaneille kuten mahdollisille liikenteen tilaajille, 
kalustovalmistajille, tienpitäjille ja muille suunnittelijoille. 

Yritykset voivat kiinnittää myös entistä enemmän huomiota kul-
jettajien soveltuvuuteen jo rekrytointivaiheessa selvittämällä kuljetta-
jahistoriatietoja. 

Onnettomuustutkinnassa aikataulut ovat tulleet esiin yhtenä taus-
tatekijänä ja ne korostuivat myös kuljettajakyselyssä. Aikataulusuun-
nittelua voidaan pyrkiä kehittämään edelleen hyödyntämällä muun 
muassa uusista lippujärjestelmistä saatavia matka-aikatietoja. Näistä 
saadaan myös perustietoa linja-autoetuuksien tarpeen arvioimiseen 
erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa. Ke-
hitystyötä voidaan pyrkiä tekemään ruuhka- ja hiljaisen ajan aikatau-
lujen suunnittelussa ja optimoinnissa.  

Tilausliikenteen turvallisuuden kehittämistä kannattaisi pohtia alan 
järjestöissä ja yrityksissä. Yksinkertaisimmillaan voidaan esimerkiksi 
tarjoukseen liittää tiedot yrityksessä toteutetuista turvallisuutta var-
mistavista tekijöistä. Turvallisuus voisi olla kilpailuvaltti. Käytäntö 
lisäisi myös kuljetuspalvelujen ostajien tietoisuutta turvallisuusteki-
jöistä. 
 

11.2.3  Turvalliset ajoneuvot 
Kalusto on kuljettajan jälkeen toiseksi merkittävin linja-autoliikenteen 
turvallisuustekijä. Selvityksen perusteella ongelmallisiksi tai kehittä-
mistä vaativiksi kaluston ominaisuuksiksi ovat nousseet vakavissa on-
nettomuuksissa erityisesti turvavyöt ja korirakenteen suojavaikutus. 
Turvavyöt parantavat sekä kuljettajan että matkustajan turvallisuutta; 
säästetään kuolonuhreja ja lievennetään loukkaantumisia. Muuhun 
kuin kaupunkiliikenteeseen onkin tulossa lakisääteinen turvavöiden 
käyttöpakko.  

Raskaan kaluston korirakenteiden törmäysvyöhykkeiden kehittä-
minen vaatii kansainvälistä ja kansallista pitkän aikavälin kehitys-
työtä. Korirakenteen tulisi kyetä ottamaan vastaan energiaa ja lieven-
tämään toisen osapuolen vaurioita sekä samalla suojaamaan matkus-
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tajia ja hallintalaitteita. Ohjattavuuden tulisi säilyä törmäyksen jäl-
keenkin. 

Onnettomuustilastojen ja -tutkintojen sekä kuljettajakyselyn pe-
rusteella kaluston näkemät ovat suuri ongelma. Näkemiä sekä ulos että 
oville ja myös oviin liittyvää tekniikkaa ja toimintavarmuutta tulisi 
edelleen kehittää. Tähän on mahdollisuuksia sekä yksittäisissä yrityk-
sissä että yhteistyössä kalustoalan kanssa.  

Kuljettajien mielestä myös kuljettajan työtilassa on vielä kehitettä-
vää. Ergonomian lisääminen ja turvallisuuden parantaminen ovat taus-
talla Ruotsissa ehdotetussa kuljettajapaikan standardoinnissa. Työtilan 
tietynasteinen yhdenmukaistaminen parantaa turvallisuutta ja vähen-
täisi kalustoon perehdyttämistarvetta, kun tietyt toiminnot olisivat sa-
massa paikassa erimerkkisissäkin autoissa.  

Paloturvallisuustarkastus tulisi ottaa entistä useammin mukaan 
huoltotoimenpiteisiin. Sen sisällyttäminen myös määräaikaiskatsas-
tukseen saa myös kuljettajilta hyväksyntää (55 %). Käytäntö on to-
teutettu Ruotsissa. Palotarkastus vähentää riskiä bussipaloon, jossa on 
suuronnettomuuden vaara.  

Uusia teknisiä apuvälineitä voidaan kehittää ja testata kansainväli-
sellä ja kansallisella tasolla. Auton takana olevien esteiden tunnistin 
olisi kyselyyn vastanneiden kuljettajien mielestä hyödyllinen. Sitä 
puoltavat myös onnettomuustilastojen peruutustapaukset ja jo mainittu 
näkemien heikkous tietyillä sektoreilla.  

Alkolukkoja kannatettiin sekä yleisesti että erityisesti koulukulje-
tuksissa. Alkolukko on jo olemassa oleva laite. Sen yleistyminen olisi 
suotavaa. 

Kuljettajan turvatyyny sai myös kannatusta. Ennen turvatyynyn 
käyttöönottoa olisi kuitenkin tärkeämpää saada useampi kuljettaja 
käyttämään turvavyötä ja turvavöin varustellun kaluston osuutta li-
sättyä.  

 

11.2.4  Turvalliset pysäkit, terminaalit ja reitit 

Suistumisonnettomuudet korostuvat linja-automatkustajien henkilöva-
hinkotilastoissa. Suistumisonnettomuuksien yhteys liukkaaseen keliin 
ja liukkaan kelin vaarallisuus ovat nousseet esille selvityksessä. Keliin 
sovitettujen ajotapojen lisäksi bussiliikenteen reittien talvihoidolla on 
tärkeä merkitys turvallisuudelle. Bussireittien talvikunnossapitoa ja 
erityisesti liukkaudentorjuntaa tulee kehittää. Lisäksi vaaralliseksi 
osoittautuneiden kaarteiden geometriaa voidaan parantaa. 

Pysäkkien ja terminaalien talvikunnossapitoa tulee kehittää edel-
leen. Minimikaarresäteillä, -leveyksillä ja pituuksilla mitoitetut väylät, 
risteykset ja pysäkit hidastavat liikennöintiä, vaativat erityistä tark-
kaavaisuutta ja vievät huomiota muun liikenteen tarkkailulta. Joukko-
liikenteen käyttämillä reiteillä tulisi varmistua riittävän väljästä mi-
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toituksesta. Joukkoliikenteen etuudet saavat kuljettajien yksimielisen 
kannatuksen. Ne parantavat  sujuvuutta ja turvallisuutta. 

Liukkauden torjunta pysäkeillä vähentää matkustajien loukkaantu-
misriskiä sekä auttaa kuljettajaa auton turvallisessa pysäyttämisessä. 
Pysäkkivalaistusta tulee lisätä tarpeen mukaan. Ongelmallisia pysäk-
kejä tulisi parantaa ja korjata. Käytössä olevien suunnitteluohjeiden 
ajantasaisuus tulisi myös tarkistaa.   

Kokonaan uusia reittejä ja linjoja erityisesti taajama/kau-
punkiympäristössä suunniteltaessa tulisi reitin vaaratekijät ottaa huo-
mioon. Tarkastelu sisältäisi esimerkiksi liikennettä synnyttävien koh-
teiden sijainnin, matkustajavirtojen suuntautumisen pysäkeiltä (ris-
teämisten minimointi), reitin kevyen liikenteen risteämiset, tieympä-
ristön mittojen riittävyyden linja-auton tilantarpeelle sekä pysäkkien 
sijoittelun ja mitoituksen tarkistamisen. Tarkastelu voitaisiin tehdä 
yhteistyössä joukkoliikenne-, liikenne- ja väyläsuunnittelijoiden sekä 
kuljetusammattilaisten kanssa 

 

11.2.5  Lait ja valvonta 

Edellä mainitut kehittämistoimenpiteet ovat luonteeltaan vapaaehtoi-
suuteen perustuvaa alan toimijoiden yhteistyötä. Turvavyöasiaan on 
tulossa lakimuutos. Puutteellinen ajotaito ja taito käyttää auton hal-
lintalaitteita on todettu ongelmaksi suuronnettomuustutkinnassa. Kul-
jettajien mielestä tilausajoissa tulisi käyttää vain säännöllisesti linja-
autoa ajavia kuljettajia. ”Eläkeläis-/sairaseläkeläiskuljettaja” -asiaa 
tuotiin esille vielä vapaissa kommenteissa. Tulisikin harkita jotain mi-
nimikriteerejä vuosittaiselle ajo/työkertymälle tai testejä hallintalait-
teiden käytöstä ja ajotaidosta esimerkiksi tiettyyn ikään tultaessa riit-
tävän pätevyyden varmistamiseksi. 

Lisätietoa mahdollisista aikataulujen aiheuttamista liikenneturvalli-
suusongelmista voitaisiin saada erillisselvityksin. Tarkastelun koh-
teena voisivat olla esimerkiksi jotkin linjaliikenne- tai ostoliikennelu-
vin harjoitettavat liikenteet ja talvinopeusrajoitusten vaikutukset nii-
hin.  

Kuljettajat kannattavat vapaissa kommenteissaan lakien noudatta-
misen tiukempaa valvontaa. Lisäksi toivottiin linja-autokaistojen ka-
meravalvontaa sekä poliisin näkyvää valvontaa. Sakkoja ja huomau-
tuksia pitäisi antaa myös muista asioista kuin ylinopeuksista (kevyt 
liikenne, liian lyhyet turvavälit yms.). Pistokokein voidaan tarkistaa 
kaluston kuntoa ja lepoaikojen noudattamista.  

 

11.2.6  Tutkinnan jatkona toimenpiteitä 

Ruotsi on ottanut onnettomuustutkinnassa käyttöön uuden toimija- ja 
toimenpidesuuntautuneen työtavan OLA (Objektiva fakta, Lösningar 
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och Avsikter), jota on jo sovellettu linja-autoalaan. Työ alkaa kuole-
maan johtaneen onnettomuuden tarkalla tutkimuksella. Seuraavaksi 
tutkittuun tapahtumaketjuun liittyvät kaikki järjestelmänrakentajat 
pyrkivät asiatietoihin perustuen saavuttamaan yksimielisyyttä siitä, 
miten onnettomuus on tapahtunut. Tämän pohjalta etsitään ratkaisuja, 
jotka tehokkaasti ja pitkällä tähtäimellä estävät onnettomuuteen johta-
van tapahtumaketjun. Työtavan viime vaiheessa kaikki toimijat ja 
operaattorit julkistavat aikeitaan siitä, miten he osallistuvat ongelman 
ratkaisemiseen. Varsinaisen onnettomuustutkinnan jälkeisestä kehi-
tykseen tähtäävästä yhteistoimintamallista voitaneen ottaa esimerkkiä 
Suomessakin. 

 

11.2.7  Koko järjestelmä 

Tässä selvityksessä on keskitytty tarkastelemaan liikenneturvallisuutta 
pääasiassa linja-autoliikenteen kannalta ja sitä, mihin alalla ja sen si-
dosryhmillä on eniten vaikutusmahdollisuuksia. Selvää on kuitenkin, 
että esimerkiksi risteys- ja kohtaamisonnettomuuksien vähentämiseen 
tähtäävät liikenneympäristön parantamistoimenpiteet päätieosuuksilla 
ja kokonaisuuden kehittäminen siten, että eri kulkumuodoilla on tur-
valliset, selkeät ja toisistaan erottuvat kulkuväylät, vähentävät kaik-
kien osapuolten onnettomuusriskiä.  

Tärkein työsarka on ihmisten asenteiden muuttamisessa sekä lii-
kennetietojen ja -taitojen kehittämisessä. 

 

11.3  Tilastotietojen saatavuus 
Onnettomuustiedoista helpoiten tutkittavissa ovat kuolemaan johta-
neet onnettomuudet. Kansiot ovat tutkijoiden käytössä ja numeerista 
tietokannaksi vietyä tietoa saa maksutta käyttöön. Myös onnettomuuk-
sista, joista vakuutusyhtiöt ovat maksaneet korvausta on tietoa hyvin 
saatavilla.  

Onnettomuustutkinnassa olisi hyvä erotella linja-autoliikenteen lii-
kennöintityyppi. Jaottelun avulla pystytään kohdistamaan huomio oi-
keaan toimintaympäristöön, sillä linja-autoliikenne on tyypistä riip-
puen hyvin erilaista. Jaottelu voi olla esimerkiksi tilastoinnin kehittä-
missuositusten esittämä:  
- paikallisliikenne 
- palveluliikenne 
- seudullinen liikenne 
- pikavuoroliikenne 
- tilausliikenne 
- huolto- ja siirtoajo 
- yksityinen liikenne 
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Ihanteellista olisi saada liikennöintityyppi rekisteröidyksi kaikkiin 
henkilövahinko-onnettomuuksiin (kuolemaan johtaneet ja loukkaan-
tumiseen johtaneet), joissa linja-auto on ollut mukana.  

Tutkintaselostusten tutkimista nopeuttava tekijä olisi ensimmäisten 
yhteenveto/kuvailulehtien sähköistäminen, jolloin onnettomuuksien 
lyhyet kuvaukset olisivat nopeasti sekä tutkijan että aineiston ylläpi-
täjän löydettävissä ja selattavissa. Lyhyt kuvaus on havainnollinen ja 
kertoo onnettomuudesta numeerista tietoa enemmän. Lyhyen kuvauk-
sen perusteella voisi tarvittaessa tutustua koko kansioon.  

Tilastokeskuksen virallisten onnettomuustietojen käyttöä rajoittaa 
niiden maksullisuus. Asiantuntemus erilaisten poimintojen tekemiseen 
on tietoa hallinnoivassa organisaatiossa. Ristiintaulukointeja eri muut-
tujien kanssa – eri yhteyksien etsiminen olosuhde- tms. tekijöiden 
kanssa vaatisi erilaisia kokeiluja. Henkilövahinko-onnettomuuksien 
tutkiminen virallisten aineistojen pohjalta voikin jäädä aika suppeaksi 
projektiluontoisissa selvityksissä rajallisten resurssien takia. Olisikin 
hyvä, jos LINTU-tutkimusohjelman tapaisissa hankkeissa olisi varau-
duttu tilastoaineistojen käyttöön jonkinlaisella kokonaissopimuksella 
Tilastokeskuksen kanssa.  

Tiehallinto paikantaa yleisten teiden onnettomuudet tieverkolle. 
Katuverkolla tapahtuneet onnettomuudet olisi syytä myös paikantaa. 
Katuverkon onnettomuustiedoista saataisiin arvokasta lisätietoa erityi-
sesti kaupunkiliikenteen onnettomuuksista. Paikannusta tietenkin hel-
pottaisi, mikäli jo onnettomuuden raportointivaiheessa poliisi pystyisi 
kirjaamaan tapahtumapaikan koordinaatit onnettomuustietoihin.  

 

11.4  Tietoa kaluston kunnosta 
Kalusto-ominaisuuksista julkaistaan virallisissa tilastoissa kaluston ikä 
ja määrät merkeittäin.  

Ruotsin tapainen käytäntö julkaista katsastustilastoja lisäisi tietoi-
suutta kaluston mahdollisista ongelmista ja antaisi arvokasta tietoa 
viranomaisille, bussiyrityksille ja kalustovalmistajille luoden samalla 
painetta kaluston huollon, korjaamisen ja valvonnan edelleen kehittä-
miseksi. 

 Ruotsin käytännössä tilastoidaan ja julkistetaan katsastuksessa lä-
pimenemättömyysprosentit automerkeittäin ja läpimenemättömyys-
syyn perusteella. Tilastoinnissa erotellaan bussiyritysten kalustoksi ja 
”ei yritysten” kalustoksi. Suomessa jaottelu voisi olla käytännössä 
joukkoliikenneluvanvaraiseen käyttöön ja yksityiseen käyttöön rekis-
teröinnin perusteella.   

Tilastojen perusteella pystytään  myös analysoimaan, miten mah-
dolliset uudet lakisääteiset vaatimukset – Ruotsissa aiemmin esimer-
kiksi jarruille asetetut ja viimeaikaisempana palotarkastus –  on otettu 
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kentällä huomioon, eli miten ne vaikuttavat läpimenemättömyysmää-
riin. 

Lisäksi tilastot kertoisivat myös yksityis-/yhdistyskäytössä olevan 
bussikaluston kunnosta ja käyttömääristä, joista muuten on tietoa vä-
häisesti saatavilla.   

Ajettujen kilometrien kirjaaminen katsastuksen yhteydessä lisäisi 
tietämystä eri ikäisten, eri painoluokkaisten ja tyyppisten bussien käy-
töstä. Nämä kaikki tiedot palvelisivat myös liikenneturvallisuustyötä 
ja mahdollistaisivat onnettomuuksien tarkempaa analysointia.  
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LIITE 1. Rekisteröidyt ajoneuvot 
 

Kaikki autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot   
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Vuosi   kpl 
1991 2218067   48242   1922541   10595   212499   3005   51891   25703   8968   7842   
1992 2230516 1 % 46713 -3 % 1936345 1 % 10578 0 % 214703 1 % 3252 8 % 47862 -8 % 24269 -6 % 8665 -3 % 7550 -4 % 
1993 2156009 -3 % 44918 -4 % 1872933 -3 % 10483 -1 % 207622 -3 % 2951 -9 % 45487 -5 % 23312 -4 % 8255 -5 % 7237 -4 % 
1994 2150950 0 % 45697 2 % 1872588 0 % 10327 -1 % 202614 -2 % 3289 11 % 46786 3 % 24200 4 % 8054 -2 % 7029 -3 % 
1995 2181239 1 % 46306 1 % 1900855 2 % 10421 1 % 203476 0 % 3236 -2 % 48556 4 % 24797 2 % 8083 0 % 7133 1 % 
1996 2229222 2 % 47328 2 % 1942752 2 % 10395 0 % 207864 2 % 3182 -2 % 50833 5 % 25857 4 % 8233 2 % 7273 2 % 
1997 2242318 1 % 48419 2 % 1948126 0 % 10158 -2 % 212727 2 % 3072 -3 % 54217 7 % 27217 5 % 8450 3 % 7534 4 % 
1998 2328990 4 % 50007 3 % 2021116 4 % 10153 0 % 223149 5 % 3167 3 % 57461 6 % 28185 4 % 9040 7 % 8036 7 % 
1999 2403327 3 % 51326 3 % 2082580 3 % 10261 1 % 232680 4 % 3247 3 % 61027 6 % 29047 3 % 9487 5 % 8365 4 % 
2000 2465822 3 % 52623 3 % 2134728 3 % 10276 0 % 239095 3 % 3341 3 % 65223 7 % 30011 3 % 9852 4 % 8643 3 % 
2001 2499154 1 % 53333 1 % 2160603 1 % 10260 0 % 243988 2 % 3406 2 % 68569 5 % 30817 3 % 9769 -1 % 8538 -1 % 
2002 2539953 2 % 54008 1 % 2194683 2 % 10259 0 % 247230 1 % 3294 -3 % 72469 6 % 31434 2 % 10005 2 % 8740 2 % 

Erikoisautot Moottoripyörät   

Yhteensä 

M
uu

to
s 

Yhteensä 

M
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s 

Vuosi   kpl 

1991 22168   62287   
1992 22941 3 % 63843 2 % 
1993 21712 -5 % 64025 0 % 
1994 20908 -4 % 64487 1 % 
1995 20269 -3 % 65095 1 % 
1996 19540 -4 % 66468 2 % 
1997 18798 -4 % 68552 3 % 
1998 18224 -3 % 72704 6 % 
1999 17553 -4 % 80178 10 % 
2000 16924 -4 % 90877 13 % 
2001 16225 -4 % 102811 13 % 
2002 15566 -4 % 116021 13 % 
Tilastokeskus 8/6/2003  
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LIITE 2.  
 

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet 1989–2002 
 

KUOLLEET Vuosi              Yhteensä 

 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02  

Jalankulkija 167 105 130 116 86 87 72 70 69 62 67 62 62 40 1 195 
Polkupyörä 103 101 71 88 67 63 74 46 61 54 63 53 59 53 956 
Mopo 31 27 28 15 13 22 20 17 16 16 8 9 7 7 236 
Kevyt mootto-
ripyörä 

14 7 16 12 9 6 7 5 1 2 1 3 1 1 85 

Moottoripyörä 15 21 18 10 4 4 6 11 7 7 12 7 15 21 158 
Henkilöauto 352 343 333 320 274 262 231 227 247 232 251 224 262 267 3 825 
Linja-auto 1 7 2 2 1 0 0 0 2 3 5 0 3 3 29 
Pakettiauto 28 23 20 16 14 19 16 13 21 13 9 16 9 12 229 
Kuorma-auto 15 6 10 5 10 11 3 4 5 4 5 9 6 5 98 
Erikoisauto 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 0 2 2 0 13 
Traktori 2 2 2 7 3 1 5 5 4 1 3 4 2 2 43 
Raitiovaunu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Juna 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 
Muu mootto-
rikäyttöinen 
ajoneuvo 

4 5 1 8 2 4 4 4 3 5 6 5 5 3 59 

Mu ajoneuvo: 
ratsu ja muu 
eläinajoneuvo 

1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 7 

 734 649 632 601 484 480 441 404 438 400 431 396 433 415 6 938 

 
Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet 1989–2002 

 
LOUKKAAN-
TUNEET 

Vuosi              Yhteensä 

 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02  

Jalankulkija 1 597 1 536 1 463 1 198 932 998 1 031 986 952 847 871 867 725 644 14 647 
Polkupyörä 1 829 1 833 1 668 1 417 1 148 1 220 1 517 1 391 1 279 1 110 1 198 1 113 992 987 18 702 
Mopo 660 640 662 522 425 389 462 477 466 488 442 433 378 338 6 782 
Kevyt moottori-
pyörä 

268 342 325 299 215 205 57 68 71 29 59 75 64 40 2 117 

Moottoripyörä 393 389 298 189 146 160 389 328 320 284 325 329 347 440 4 337 
Henkilöauto 6 553 7 081 6 226 5 562 4 301 4 581 5 966 5 429 5 229 5 544 5 395 4 992 5 185 5 041 77 085 
Linja-auto 135 159 183 117 153 59 153 106 99 158 170 148 133 162 1 935 
Pakettiauto 360 494 483 387 312 302 360 310 329 353 367 301 330 286 4 974 
Kuorma-auto 164 166 140 126 78 90 137 100 112 144 131 147 139 118 1 792 
Erikoisauto 28 37 31 27 32 15 45 36 33 41 23 18 40 33 439 
Traktori 29 49 25 27 28 17 28 23 25 29 28 23 29 28 388 
Raitiovaunu 0 14 18 2 10 28 0 5 1 16 4 0 7 12 117 
Juna 8 1 0 3 1 3 7 0 0 6 0 18 1 0 48 
Muu moottori-
käyttöinen ajo-
neuvo 

17 13 20 20 18 12 35 27 37 40 34 38 37 25 373 

Mu ajoneuvo: 
ratsu ja muu 
eläinajoneuvo 

1 4 5 3 7 1 4 13 4 8 5 6 4 2 67 

 12 042 12 758 11 547 9 899 7 806 8 080 10 191 9 299 8 957 9 097 9 052 8 508 8 411 8 156 133 803 
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 LIITE 3. Loukkaantuneet henkilöauton sekä linja-auton kuljettajat 
ja matkustajat onnettomuuksissa, joissa linja-auto osallisena vuo-
sina,1995–2002 (aineistolähde: Tilastokeskus) 
 

Pääluokka Onnettomuustyyppi Linja-autossa 
loukkaantuneet 

Osuus kai-
kista 

Henkilöautossa 
loukkaantuneet 

Osuus kaikista 

Ohitus 6 11 
Kaistanvaihto oikealle 14 8 
Kaistanvaihto vasemmalle 3 3 
Kylkikosketus 8 0 
Ajo liikkeelle lähtevään ajoneuvoon 13 5 
Peräänajo jarruttavaan ajoneuvoon 65 57 
Muu peräänajo liikkuvaan ajoneuvoon 20 28 
Peräänajo 53 115 

Samat ajosuunnat 
 

Muu samat ajosuunnat, ei kääntymisiä 4 

16 % 

4 

27 % 

Peräänajo käännyttäessä oikealle 4 8 
Muu törmäys käännyttäessä oikealle 3 5 
Peräänajo käännyttäessä vasemmalle 16 28 
Muu törmäys käännyttäessä vasemmalle 9 17 
U-käännös samaan suuntaan kulkeneen ajoneuvon 
eteen 

0 4 

Samat ajosuunnat 
(kääntyminen) 

Muu samat ajosuunnat, kääntyminen 3 

3 % 

3 

8 % 

Kohtaaminen suoralla 56 35 
Kohtaaminen kaarteessa 29 66 
Kohtaaminen ohitettaessa suoralla 3 8 
Kohtaaminen ohitettaessa kaarteessa 3 3 
Suistuminen väistämisen seurauksena 4 4 

Vastakkaiset ajo-
suunnat 
 

Muu kohtaamisonnettomuus ei kääntymisiä 12 

9 % 

19 

16 % 

Kääntyminen vasemmalle vastaantulevan eteen tai 
kylkeen 

30 59 

U-käännös vastaantulevan eteen 2 0 
Muu törmäys käännyttäessä oikealle 0 2 

Vastakkaiset ajo-
suunnat (kääntymi-
nen) 
 

Muu vastakkaiset ajosuunnat, kääntyminen 0 

3 % 

3 

7 % 

Ajo risteäviä ajosuuntia suoraan 73 146 
Junan ja ajoneuvon törmäys 0 0 

Risteävät ajosuun-
nat 
 Muu risteämisonnettomuus, ei kääntymisiä 9 

7 % 

34 

21 % 

Kääntyminen oikealle toisen eteen tai kylkeen 9 20 
Kääntyminen oikealle vastaantulevan eteen tai kyl-
keen 

1 2 

Kääntyminen vasemmalle toisen eteen tai kylkeen 50 29 
Kääntyminen vasemmalle vastaantulevan eteen tai 
kylkeen 

9 30 

Risteävät ajosuun-
nat (kääntyminen) 
 

Muu Risteävät ajosuunnat, kääntyminen 4 

6 % 

24 

12 % 

Jalankulkija suojatiellä risteyksen jälkeen 2 0 
Jalankulkija suojatiellä,  ajon. kääntyi oikealle 0 0 
Muu jalankulkijaonnettomuus. suojatiellä 4 0 

Jalankulkijaonnet-
tomuus (suojatiellä) 
 

Jalankulkija tuli pysähtyneen ajoneuvon takaa 3 

1 % 

1 

0 % 

Jalankulkijaonn. Jalankulkija ylitti tien ajorataa suojatien ulkopuolel-
la 

3 0 % 0 0 % 

Suistuminen oikealle suoralla 53 2 
Suistuminen vasemmalle suoralla 74 1 
Suistuminen oikealle kääntyvässä kaarteessa 4 0 
Suistuminen vasemmalle oikealle kääntyvässä kaar-
teessa 

94 7 

Suistuminen oikealle vasemmalle kääntyvässä kaar-
teessa 

107 4 

Suistuminen vasemmalle kääntyvässä kaarteessa 5 1 
Suistuminen tieltä risteyksessä 71 5 

Tieltä suistuminen 
 

Muu tieltä suistuminen 46 

40 % 

4 

3 % 

Eläinonnettomuus 8 5 
Törmäys oikeassa reunassa olevaan pysäköityyn 
ajoneuvoon 

16 22 

Törmäys vasemmassa reunassa olevaan pysäköityyn 
ajoneuvoon 

6 0 

Törmäys esteeseen ajoradalla 2 0 
Peruutusonnettomuus 0 1 
Matkustaja nousemassa tai poistumassa ajoneuvosta 17 1 

Muu onnettomuus 
 

Muu onnettomuus 99 

13 % 

32 

7 % 

  1129 100 % 866 100 % 
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LIITE 4. Loukkaantuneet jalankulkijat onnettomuuksissa, joissa 
linja-auto osallisena vuo-sina,1995–2002 (aineistolähde: Tilasto-
keskus) 
 
Pääluokka Onnettomuustyyppi Louk-

kaantu-
neet 
1995-
2002 

Loukkaan-
tunut-
ta/vuosi 

Kaistanvaihto oikealle 1 0,13 Samat ajosuunnat Peräänajo 3 0,38 
Peräänajo käännyttäessä oikealle 1 0,13 
Muu törmäys käännyttäessä oikealle 1 0,13 Samat ajosuunnat (kääntymi-

nen) 
Muu samat ajosuunnat, kääntyminen 0 0,00 

Vastakkaiset ajosuunnat Kohtaaminen suoralla 0 0,00 
 Kääntyminen vasemmalle vastaantulevan eteen tai kylkeen 0 0,00 
Risteävät ajosuunnat Ajo risteäviä ajosuuntia suoraan 1 0,13 
Risteävät ajosuunnat, kään-
tyminen 

Muu Risteävät ajosuunnat, kääntyminen 0 0,00 

Jalankulkija suojatiellä ennen risteystä 20 2,50 
Jalankulkija suojatiellä risteyksen jälkeen 31 3,88 
Jalankulkija suojatiellä, ajon. kääntyi vasemmalle 22 2,75 
Jalankulkija suojatiellä,  ajon. kääntyi oikealle 15 1,88 
Jalankulkija suojatiellä, suojatie risteyksen ulkop. 5 0,63 
Jalankulkija suojatiellä, suojatien eteen pysäht. ajon. 3 0,38 

Jalankulkija suojatiellä 

Muu jalankulkijaonnettomuus. suojatiellä 27 3,38 
Jalankulkija tuli pysähtyneen ajoneuvon takaa 10 1,25 
Jalankulkija ylitti tien ajorataa suojatien ulkopuolella 66 8,25 
Jalankulkija pysähtyneenä ajoradalla 3 0,38 
Jalankulkija kulki liikenteen suuntaan 7 0,88 
Jalankulkija kulki liikennettä vastaan 4 0,50 
Jalankulkija jalkakäytävällä tai liikennekorokkeella 20 2,50 

Jalankulkijaonnettomuus 

Muu jalankulkija-onnettomuus suojatien ulkopuolella 47 5,88 
Suistuminen oikealle suoralla 0 0,00 
Suistuminen vasemmalle suoralla 0 0,00 Tieltä suistuminen  
Muu tieltä suistuminen 1 0,13 
Törmäys oikeassa reunassa olevaan pysäköityyn ajoneuvoon 2 0,25 
Peruutusonnettomuus 5 0,63 
Matkustaja nousemassa tai poistumassa ajoneuvosta 15 1,88 Muu onnettomuus 

Muu onnettomuus 20 2,50 
  330  

 
 



 
LINTU 3A/2004 · LINJA-AUTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS 99 

LIITE 5. Loukkaantuneet pyöräilijät onnettomuuksissa, joissa linja-
auto osallisena vuo-sina,1995–2002 (aineistolähde: Tilastokeskus) 
 
Pääluokka Onnettomuustyyppi Loukkaantuneet 

1995-2002 
Loukkaan-
tunutta/vuosi 

Ohitus 1 0,13 
Kaistanvaihto oikealle 1 0,13 
Kaistanvaihto vasemmalle 1 0,13 
Kylkikosketus 7 0,88 
Peräänajo jarruttavaan ajoneuvoon 1 0,13 
Muu peräänajo liikkuvaan ajoneuvoon 1 0,13 
Peräänajo 2 0,25 

Samat ajosuunnat 

Muu samat ajosuunnat, ei kääntymisiä 2 0,25 
Muu törmäys käännyttäessä oikealle 6 0,75 
Muu törmäys käännyttäessä vasemmalle 11 1,38 
U-käännös samaan suuntaan kulkeneen 
ajoneuvon eteen 

1 0,13 

Polkupyöräilijä pyörätiellä, toinen ajo-
neuvo kääntyi oikealle 

16 2,00 

Polkupyöräilijä pyörätiellä, toinen ajo-
neuvo kääntyi vasemmalle 

2 0,25 

Samat ajosuunnat (kääntymi-
nen) 

Muu samat ajosuunnat, kääntyminen 2 0,25 
Kohtaaminen suoralla 3 0,38 
Kohtaaminen kaarteessa 2 0,25 
Suistuminen väistämisen seurauksena 0 0,00 Vastakkaiset ajosuunnat 
Muu kohtaamisonnettomuus ei käänty-
misiä 

1 0,13 

Kääntyminen vasemmalle vastaantule-
van eteen tai kylkeen 

2 0,25 

Polkupyöräilijä pyörätiellä, toinen ajon. 
kääntyi oikealle 

3 0,38 

Polkupyöräilijä pyörätiellä, toinen ajon. 
kääntyi vasemmalle 

2 0,25 

Muu törmäys käännyttäessä oikealle 5 0,63 

Vastakkaiset ajosuunnat 
(kääntyminen) 

Muu vastakkaiset ajosuunnat, kääntymi-
nen 

2 0,25 

Ajo risteäviä ajosuuntia suoraan 12 1,50 
Polkupyöräilijä pyörätiellä risteyksessä 20 2,50 
Polkupyöräilijä pyörätiellä muualla 12 1,50 Risteävät ajosuunnat 
Muu risteämisonnettomuus, ei käänty-
misiä 

6 0,75 

Kääntyminen oikealle toisen eteen tai 
kylkeen 

3 0,38 

Kääntyminen oikealle vastaantulevan 
eteen tai kylkeen 

0 0,00 

Kääntyminen vasemmalle toisen eteen 
tai kylkeen 

5 0,63 

Kääntyminen vasemmalle vastaantule-
van eteen tai kylkeen 

0 0,00 

Risteävät ajosuunnat (kään-
tyminen) 

Pyörätietä ajavan polkupyöräilijän kään-
tyminen ajoneuvon eteen tai kylkeen 

5 0,63 

Muu jalankulkijaonnettomuus. suoja-
tiellä 

0 0,00 Tieltä suistuminen 

Suistuminen vasemmalle suoralla 0 0,00 
Kumoonajo ajoradalla 1 0,13 Muu onnettomuus 
Muu onnettomuus 22 2,75 

 Yhteensä 160 20 
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LIITE 6.  
 

Linja-auton vauriot onnettomuuksissa, joissa linja-automatkustaja tai kuljettaja kuoli 
(vuosien 1995–2002 onnettomuustapauksia) 

 

Kuol-
leita 

Kuol-
leita 
LA:ssa 

Loukkaan-
tuneita 
LA:ssa 

OSA- 
PUO-
LET 

ONNETTOMUUS-
TYYPPI Linja-auton vauriot pääpiirteissään 

1 m x LA tieltä suistuminen Linja-autosta ei löytynyt teknisiä vikoja, vauriot lähinnä rikkoontuneita ikkunoita 
ja lieviä peltivaurioita.  

1 m x LA tieltä suistuminen Takamoottorisen linja-auton keulaosa romuttui kokonaan tuulilasia ja katon 
etureunaa myöten koivuun törmäämisestä.  

1 m   LA matkustajan poistuessa Linja-auto ei vaurioitunut 
1 k   LA / HA peräänajo pysähtyneeseen Henkilöauto vaurioitui takaosastaan korjauskelvottomaksi linja-auton törmäyk-

sen voimasta. Linja-autosta särkyivät valot, tuulilasi, etukappale ja puskuri sen 
törmätessä auton perään.  

4 k, m x LA / KA 
/ HA / 
HA ja 
HA 

kohtaamis Linja-auto vaurioitui kauttaaltaan. Kuljettajan ovi repeytyi irti, vasenta sivupeltiä 
kuoriutui 6,5 metrin matkalta. Vasemman tukipilarin murskautuessa katon vasen 
etukulma painui alas. Korikehikon kolme ensimmäistä pystyputkea ja niihin 
kiinnitetty istuimen kiinnityskisko irtosivat. Linja-autosta irtosi kuljettajan takaa 
viisi ensimmäistä vasemman puoleista istuinparia.  Oikean sivun takaosaan tuli 
n. 70 cm. painauma henkilöauton törmäyksestä. Oikeaan sivuun peltivaurioita 
kyljelleen kaatumisesta.  

1 k   LA / 
juna 

risteävät ajosuunnat Linja-auton vasen kylki vaurioitui pahoin ja osittain repeytyi. Tuulilasi ja va-
semmat etusivulasit rikkoontuivat. Vasen olka-akseli katkesi. Veturin kytkin 
vaurioitui, kaiteet ja jarruletku rikkoontuivat. Etuosassa painumia. 

1 m x LA / KA peräänajo Linja-auton etuosa murskaantui ja vasen etuosa painaantui sisäänpäin n. 80 cm. 
Lisäksi tuulilasit ja useita sivuikkunoita rikkoontui, sisällä penkkien selkänojia ja 
turvakaiteita vääntyi. Vauriot aiheutuivat törmäyksestä perävaunun takaosaan ja 
suistumisesta ojaan sekä matkustajien paiskautumisesta selkänojiin. 

1 m x KA / LA risteävät ajosuunnat Linja auton vasen sivu painui sisään koko pituudeltaan etuakselista taaksepäin. 
Suurin painuman syvyys n. 30 cm. Korin metallikehikkoon ei tullut murtumia. 
Maansiirtolavasta aiheutti suurimmat vauriot. Sivuseinän painuma siirsi vasem-
man puolen istuimia linja-auton sisällä 10-25 cm oikealle.  

 
Linja-auton vaurioita kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa (vuosien 1995–2002 
onnettomuustapauksia) (1/2) 

 

Kuol-
leita 

Kuol-
leita 
LA:ssa 

Loukkaan-
tuneita 
LA:ssa 

OSA- 
PUO-
LET 

ONNETTOMUUS-
TYYPPI Linja-auton vauriot pääpiirteissään 

1   x HA/ LA peräänajo valoihin pysäh-
tyneeseen linja-autoon 

Linja-auton keulassa keskiosasta vasemmalle vaurioita törmäyksestä puskurissa 
sekä ylempänä keulapellissä.  

1   x PA / 
HA/ LA 

peräänajo Linja-auton takapuskuriin painauma 

1     LA / HA peräänajo Henkilöauton etuosa vaurioitui pahoin ja linja-auton takaosa vähäsen.  
1     HA / LA peräänajo liikkuvaan 

pysäkiltä lähteneeseen 
henkilöautoon 

Linja-auton oikea etukulma vaurioitui lievästi. 

1     mopo / risteävät ajosuunnat Linja-autoissa varioitui puskuri, maski ja vararenkaan kuljetusteline.  
1   x HA / LA risteävät ajosuunnat Linja-auton etuosaan tuli vähäisiä painumia. Vauriot aiheutuivat iskeytymisestä 

henkilöauton vasempaan sivuun. 
1   x HA / LA risteävät ajosuunnat Vaurioita linja-auton keulassa. Tuulilasi vaurioitui, suuntavalo oikealta edestä, 

etupyörien tuenta, ohjausvaihde ja ohjauksen niveliä sekä pohjalevy.  
2     HA / LA risteävät ajosuunnat Linja-auton vasen etukulma vaurioitui jonkin verran. Auto jatkoi matkaa omin 
1     HA / LA risteävät ajosuunnat Linja-auton etuosan lasikuitukatteeseen syntyi murtumia. 
2     HA / LA risteävät ajosuunnat Linja-auton puskuri vääntyi hieman, etusäleikkö painui hieman sisään ja oikea 
1     HA / LA risteävät ajosuunnat Linja-auton oikea sivu vaurioitui. 
2     HA / LA risteävät ajosuunnat Linja-auton keula vaurioitui vähäisesti vasemmasta etukulmasta 
1     HA / LA risteävät ajosuunnat Etupuskuri vaurioitui 
1     HA / LA risteävät ajosuunnat Linja-auton keulaan peltivaurioita, oikea etukulma vääntyi siten, että etuovi ei 
1     HA / LA risteävät ajosuunnat Linja-auton etuosa painui törmäyksessä sijsään n. 30 cm ja auton vasempaan 

sivuun tuli vähäisimpiä peltivaurioita etupyörän tasolle saakka.  
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LIITE 7. Linja-auton vaurioita kuolemaan johtaneissa onnetto-
muuksissa (vuosien 1995–2002 onnettomuustapauksia) (2/2) 

Kuol- 
leita 

Kuollei-
ta 
LA:ssa 

Loukkaan-
tuneita 
LA:ssa 

OSA- 
PUOLET ONNETTOMUUSTYYPPI Linja-auton vauriot pääpiirteissään 

1     HA / LA risteävät ajosuunnat, henkilö-
auto kääntymässä 

Linja-auto vaurioitui etuosasta ja etuakseli siirtyi taaksepäin. 

1     HA / LA risteävät ajosuunnat, henkilö-
auto kääntymässä 

Linja-auto vaurioitui lievästi etuosasta. 

1     HA / LA risteävät ajosuunnat, toinen 
kääntymässä 

Linja-auton etuosa vaurioitui 

1     HA / LA samat ajosuunnat, ohitteluja Linja-auton tuulilasi rikkoontui ja keulan alaosa painui n. 20cm 
1     mopo / 

LA 
samat ajosuunnat, peräänajo 
mopon kääntyessä vasemmal-
le 

Linja-auto vaurioitui lievästi vasemmasta etukulmastaan ja tuulilasi särkyi.  

1     HA / HA / 
LA 

samat ajosuunnat, pysähtynei-
tä ajoneuvoja 

Linja-auton keula vaurioitui melko lievästi. 

1   x LA tieltä suistuminen Linja-auton vasen etukulma vaurioitui törmäyksessä kaiteeseen, joka vääntyi törmäyskohdasta.  
1     HA / LA vastakkaiset ajosuunnat, 

henkilöauto kääntymässä 
Linja-auton oikea etukulma painui sisään n. 15 cm. 

1     HA / LA vastakkaiset ajosuunnat, 
henkilöauto kääntymässä 

Linja-auton etuosa vaurioitui vähän. 

1     PA / LA kohtaamis Linja-auto vaurioitui vasemmasta etukulmastaan ja lievästi vasemmasta kyljestään pakettiauton 
törmätessä siihen.  

1     LA / pp / 
HA 

kohtaamis Linja-auto vaurioitui vasemmasta takakulmastaan lievästi. Henkilöauto vaurioitu vasemmalta sivulta 
kuljettajan kohdalta erittäin pahoin. Muun muassa B-pilari painui voimakkaasti sisäänpäin yläosas-
taan.  

1     LA / HA / 
HA 

kohtaamis Henkilöauto vaurioitui pahoin. Linja-auton vasen etukulma vaurioitui pahoin törmäyksessä. Tuulilasi 
rikkoutui vasemmasta alakulmasta henkilöauton katon etuosan iskeytyessä etumaskin yläosaan. 
Vasempaan kylkeen tuli peltivaurioita. Etuovet ja etupuskuri oikealta painuivat sisään ojaan suistu-
misessa.  

2     HA / LA kohtaamis Linja-auton etuosa vaurioitui koko leveydeltä ja korirakenne vääntyi. Etuovi juuttui kiinni.  

1     HA / 
porot / LA

kohtaamis Linja-auton vasen etuosa vaurioitui etuosasta. Poikkipalkki katkesi runkopalkin vierestä ja akkuteli-
ne akkuineen tuhoutui. Korin lasikuituiset pintaosat vaurioituivat koko keulan alueelta ja tuulilasi 
rikkoutui vasemmasta alareunasta. 

2     HA / LA kohtaamis Linja-auton vasen etukulma vaurioitui lievähkösti.  

1     HA / LA kohtaamis Linja-auton keulan alaosan rakenteet murskautuivat, ohjauslaite ja etuakselisto rikkoutuivat, etuosan 
lattia vääntyi koholle, molemmin puoleisten penkkien seinäkiinnityskiskot irtosivat kuudenteen 
penkkiriviin saakka, pelipöydän kansi lohkesi irti, kuljettajan takana oleva suojaseinä irtosi käytävän 
puolelta, tuulilasi rikkoontui ja irtosi sekä käsisammutin irtosi kiinnikkeestään ja sinkosi ulos. Kai-
teeseen törmäämisestä ei syntynyt havaittavia vaurioita.  

1     HA / LA kohtaamis Linja-auton vasen etukulma vaurioitui alaosasta etupyörään saakka. Oikeaan etukulmaan vähäisempi 
taipuma iskeytymisestä ojan ulkoluiskaan. Tuulilasi irtosi ja rikkoontui. 

1   x HA / LA kohtaamis Linja-auton etuosaan tuntuvat vauriot. 

1   x HA / LA kohtaamis Henkilöauto tuhoutui täysin. Toinen henkilöauto vaurioitui vasemmasta etukulmastaan ja sivustaan. 
Linja-auton vasen kulma vaurioitui pahoin. Paineilmajarrujen ilmasäiliön putket repesivät.  

1   x HA / LA kohtaamis Linja-auto vaurioitui vasemmasta etukulmastaan. 

1     HA / LA kohtaamis Linja-auton molemmat etukulmat vaurioituivat vähäisesti.  

1     HA / LA kohtaamis Linja-auton keulaan vähäisiä peltivaurioita. Auto pystyttiin siirtämään ajamalla paikalta.  

1     HA / LA kohtaamis Linja-auton oikea etukulma vaurioitui henkilöauton törmäyksessä.   

1     HA / LA kohtaamis Henkilöauton vasen etuosa murskaantui. Linja-auton vasen etukulma painui sisään 

1     HA / LA kohtaamis Henkilöauto tuhoutui täysin. Moottori lensi takaisinpäin yli 30 metriä.  

1     HA / LA kohtaamis Linja-auton etuvalot ja tuulilasi rikkoontuivat. Etuosaan lieviä peltivaurioita.  

1     HA / LA kohtaamis Linja-auton etuosa varioitui, maski hajosi, etuovi siirtyi taaksepäin, tuulilasi rikkoontui oikealta.  

1     HA / LA kohtaamis Linja-auto vaurioitui etuosasta 

3     HA / LA kohtaamis Linja-auton vasen etukulma painautui, valaisimet vaurioituivat. Ohjausakselin ristinivel murtui.  

1     HA / LA kohtaamis Linja-auton vasemman etukulman alaosa murskautui. 

2     HA / LA kohtaamis Linja-auton keulalevy vaurioitui kokonaisuudessaan sekä valot ja ohjaustehostin.  
2     HA / LA kohtaamis Linja-auton vasen etukulma varioitui. Keulan etuosa vaurioitui koko leveydeltään kun henkilöauto 

kääntyi törmäyksen jälkeen poikittain linja-auton eteen. 
1     HA / LA kohtaamis Linja-auton vasen etukulma ja puskurinpää vääntyi törmäyksessä.  
1     HA / LA kohtaamis Linja-auto vasen kulma vaurioitui, etuakseli siirtyi taaksepäin. Etuakselin etupuolella oleva polttoai-

nesäiliö, sähkökeskus sekä akkukotelo vaurioituivat. 
2     HA / LA kohtaamis Linja-auto vaurioitui tuntuvasti etuosastaan.  
2     HA / LA kohtaamis Linja-auton vasen etuosa rikkoutui, puskuri vääntyi ja vasemmanpuoleiset lyhdyt rikkoutuivat.  
1     HA / LA kohtaamis   
1     HA / LA kohtaamis Linja-auton etusivu vaurioitui törmäyksessä pahoin. 
1     HA / LA kohtaamis Linja-auton vasen keulaosa painui sisään n. 80 cm. 
1     HA / KA / 

LA 
kohtaamis Linja-auton etuosa vaurioitui törmäyksessä henkilöautoon. Oikean kyljen vauriot (mm. ikkunoita 

rikki) syntyivät ojan pohjalla oleviin koivuihin osumisesta. 
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LIITE 8.  
Linja-auton vaurioita kuolemaan johtaneissa törmäyksissä jalan-
kulkijaan tai polkupyöräilijään 
 

Esimerkkejä linja-auton vaurioista. 
Autoon tuli pieniä naarmuja puskurin alareunaan.  
Etupuskurin vasemmalle puolelle tuli pari hankautumaa.  
Linja-auton etuosaan painuma 
Linja-auton vasemman ajovalon lasi rikkoontui, vasemman etuluukun yläreuna murtui ja tuulilasin alakulmaan 
tuli säröjä. Oikealle puskurin alaosaan lieviä vaurioita ojaanajosta 
Lievä keulavaurio, tuulilasi särkyi 
Bussin etuosaan aiheutui törmäyksestä pieniä painumia.  
Linja-auto vaurioitui etuosastaan mm. siten että tuulilasi rikkoontui alaosastaan ja jäähdytysjärjestelmä vaurioitui. 
Linja-auton etukulmassa tai etuosan rakenteissa ei merkkejä törmäyksestä 
Linja-auton etumaski lommoutui ja tuulilasi särky 
Linja-auton etuosaan lievä painumia ja naarmuja.  
Linja-auton maski, puskuri ja etuvalot vaurioituivat.  
Linja-auton oikeanpuoleinen ajovalojen umpio meni rikki törmäyksessä jalankulkijaan.  
Linja-auton tuulilasi rikkoontui vasemmasta alakulmasta. Vasen ajovalo irtosi ja rikkoontui. Lisäksi vähäisiä pel-
tivaurioita.  
Linja-auton tuulilasin vasen puoli rikkoontui oikeasta alakulmasta ja etupelti painui hieman sisään keskilinjan 
vasemmalta puolelta.  
Linja-auton tuulilasissa vasemmassa alareunassa säteittäinen särö, vasen vilkun lasi säröillä ja peltiosassa naarmu-
ja.  
Oikeaan etukulmaan painauma ja tullilasi rikkoontui oikeasta reunasta. 
Oikeanpuoleiset valot vaurioituvat 
Linja-autosta rikkoontui tuulilasi pyöräilijän pään osuessa siihen. Keula vaurioitui vasemmasta kulmasta osues-
saan mainostaulun betonijalkaan, samoin vasen takalokasuoja. Alustan etuosan rakenteet kolhiutuivat samoin 
betoniin ajautumisesta. 
Tuulilasin oikea puoli särkyi. 
Linja-autosta vaurioitui ajovalon suojapleksi törmäyksestä polkupyöräilijään  
Linja-auton etupuskuriin hankaumia ja etuosan oikeaan reunaan painauma.  
takavanne vaurioitui ja runko vääntyi. Linja-auton etuosaan painauma, umpio ja tuulilasi vaurioituivat törmäyk-
sessä.  
Tuulilasi rikkoontui 
Tuulilasi rikkoontui vasemmanpuoleisen osion alaosasta.  
Vasemmanpuoleiseen tuulilasiin tuli säröjä ja lokasuoja vaurioitui. 
Vaurioitui oikeasta etukulmasta siten, ettei etuovi toiminut normaalista (oven luona oleva tuki vääntyi). Tuulilasin 
oikea alaosa rikkoontui. Oikea etuvilkku rikkoontui. Oikea etulyhty irtautui.  
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