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Esipuhe 
Tänään tuli kuluneeksi tasan viisi vuotta siitä, kun valtatiellä 4:llä 
Konginkankaan kohdalla noin kahden aikaan yöllä paperirullalas-
tissa ollut täysperävaunullinen kuorma-auto lähti heittelehtimään ja 
törmäsi vastaan tulleeseen linja-autoon. Onnettomuudessa kuoli 23 
henkilöä ja 14 loukkaantui.  

Onnettomuudesta seurasi valtavasti selvitystyötä raskaan liiken-
teen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Yhtenä toimenpiteenä 
lisättiin tutkijalautakuntien toimintasuunnitelmiin raskaan liiken-
teen onnettomuuksien tutkintaa muidenkin kuin kuolemaan johta-
neiden onnettomuuksien osalta. 

Tässä tutkimuksessa on käyty läpi tutkijalautakuntien tutkimia 
raskaan liikenteen onnettomuuksia vuosilta 2002–2006. Mukana 
ovat sekä kuolemaan johtaneet onnettomuudet että em. muut onnet-
tomuudet, joita tutkijalautakunnat ovat ottaneet tutkittavakseen 
tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Aineistosta arvioitiin onnet-
tomuuksiin liittyviä riskitekijöitä ja toimenpide-ehdotuksia erityi-
sesti raskaan liikenteen kannalta. 

Tutkimus kuuluu Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutki-
mus- ja kehittämisohjelmaan (LINTU). Ohjelman rahoittajia ovat 
liikenne- ja viestintäministeriö, Ajoneuvohallintokeskus ja Tiehal-
linto.  

Tutkimuksen käytännön toteuttamisesta ovat vastanneet Anne 
Vehmas (Ramboll Oy), Tarja Ojala (Safety Futures Ky) ja Katja 
Seimelä (Destia Oy). Tutkimuksen ohjausryhmään kuuluivat Juha 
Valtonen ja Juhani Puurunen liikenne- ja viestintäministeriöstä, 
Saara Toivonen Tiehallinnosta, Ari Herrala Ajoneuvohallintokes-
kuksesta, Esa Räty Liikennevakuutuskeskuksesta sekä Unto Pen-
tinmäki Huittisten aikuiskoulutuskeskuksesta. 

Suomessa on em. vuosina tapahtunut keskimäärin vuosittain 
noin sata kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa on yhtenä 
osallisena ollut vähintään yksi kuorma- tai linja-auto. Suurten mas-
saerojen vuoksi raskaan liikenteen onnettomuudet ovat yleensä 
tuhoisia ja seuraukset pienemmälle osapuolelle vakavia. Vaikka 
tämä tutkimus ei suoraan liitykään Konginkankaan onnettomuu-
teen, turma on hyvä pitää mielessä, kun tutustuu raportin antamaan 
kuvaan raskaaseen liikenteeseen liittyvien riskitekijöiden yleisyy-
destä ja moninaisuudesta. 
 
Helsingissä 19.3.2009 
 
Juha Valtonen 
Yli-insinööri, Liikenne- ja viestintäministeriö 
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Käsitteet 
 

Koodattu aineisto 
Tieliikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämien onnet-
tomuustapaustietojen perusteella koodattu ja tallennettu tietokanta. 
Liikennevakuutuskeskuksen henkilöstö on koodannut aineiston ja 
se on tutkimuksen tekijöistä riippumaton. Koodattuna aineistona 
käytetään vuosina 2002–2006 tapahtuneiden raskaan liikenteen 
onnettomuuksien tietoja. Koodattu aineisto on kuolemaan johtanei-
den onnettomuuksien osalta kattava. Muiden kuin kuolemaan joh-
taneiden onnettomuuksien osalta tiedosta on koodattu tietokantaan 
vain valikoidut muuttujat.  

 
Luettu aineisto  
Tutkijoiden tätä tutkimusta varten lukemat tutkijalautakuntakansiot. 
Luetun aineiston perusteella esitetään koodattua aineistoa syventä-
vää tietoa onnettomuustapauksista.  

 
PK-onnettomuudet  
Tieliikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat kuole-
maan johtaneet onnettomuudet, joissa menehtyneet ovat onnetto-
muustilanteen syntyessä olleet moottoriajoneuvossa kuljettajana tai 
matkustajana.  

 
KK-onnettomuudet 
Tieliikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat kevyen 
liikenteen onnettomuudet, joissa menehtynyt on ollut kevyen lii-
kenteen edustaja, yleensä jalankulkija tai pyöräilijä.  

 
RX-onnettomuudet  
Tieliikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat muut kuin 
edellä mainitut tieliikenneonnettomuudet. Onnettomuudet eivät ole 
pääsääntöisesti johtaneet onnettomuuden osallisena olleiden henki-
löiden kuolemaan, joten niitä voidaan nimittää tutkituiksi ei-
kuolemaan johtaneiksi onnettomuuksiksi, erotuksena tutkijalauta-
kuntatyön perinteisistä tutkintakohteista. Poikkeuksena tästä linja-
uksesta luetussa aineistossa on tapaus, joka on tulkittu kuolemaan 
johtaneeksi työtapaturmaksi.  
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Raskaan liikenteen onnettomuudet  
Tieliikenneonnettomuudet, joissa yhtenä tai useampana osallisena 
on ollut raskas ajoneuvo. Onnettomuuksia nimitetään raskaan lii-
kenteen onnettomuuksiksi riippumatta siitä, onko onnettomuuden 
vastapuolena ollut toinen ajoneuvo tai kevyen liikenteen edustaja.  

 
Raskas ajoneuvo  
Kuorma- ja linja-autot sekä raskaat ajoneuvoyhdistelmät (kuorma-
auto + varsinainen perävaunu, kuorma-auto + puoliperävaunu, mo-
duuliyhdistelmät).  

 
Tutkintakansiot  
Tieliikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämät tiedot, 
jotka on koottu kansioksi onnettomuustapauksittain. 

 
Pääaiheuttaja 
Tutkijalautakunnan arvion mukaan onnettomuuden syntyyn eniten 
vaikuttanut osapuoli. Käsitteellä ei oteta kantaa osallisen mahdolli-
seen juridiseen syyllisyyteen tai syyttömyyteen. 

 
Muu osallinen  
Onnettomuudessa toisena tai muuna (3., 4. jne.) osallisena ollut 
osapuoli, joka ei ole ollut pääaiheuttajana. Käsitteellä ei oteta kan-
taa osallisen mahdolliseen juridiseen syyllisyyteen tai syyttömyy-
teen. 

 
Vastapuoli  
Raskaan ajoneuvon kuljettajan näkökulmasta onnettomuuden muu 
osapuoli osallisuudesta riippumatta. Vastapuoli on PK-tapauksissa 
muu moottoriajoneuvo ja sen kuljettaja ja KK-tapauksissa kevyen 
liikenteen edustaja. Jos onnettomuudessa on ollut useampia raskaita 
ajoneuvoja, vastapuoli on raskaan ajoneuvon kuljettajan näkökul-
masta toinen raskas ajoneuvo. 

 
ADR-ajo  
Vaarallisten aineiden kuljetus, joka edellyttää kuljettajalta ADR-
ajolupaa. 
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Kuljetusketju  
Tavaroiden tai ihmisten kuljetukseen osallistuvien toimijoiden 
muodostama kokonaisuus, johon kuuluvat tilaaja / lähettäjä, kulje-
tusvälitysliike, kuljetusliike alihankkijoineen tai liikennöitsijä, kul-
jettaja sekä tavaran vastaanottaja tai matkustaja. 

 
Kuljetusketjuun liittyvä riski  
Riski, joka johtuu kuljetusten suunnittelussa tehdyistä valinnoista, 
jotka altistavat onnettomuudelle. Näitä voivat olla lähettäjän, vas-
taanottajan tai muun asiakkaan vaatimukset, kuljetuksen suunnitte-
lussa tapahtunut virhe tai käytännön toteutukseen annettujen re-
surssien virheellisyys tai niukkuus, joka altistaa riskeille ja onnet-
tomuuksille. Esimerkiksi ajo- ja lepoaikojen huomiotta jättäminen 
kuljetusten suunnittelussa tai kuljetusten liian tiukka aikataulu ovat 
kuljetusketjuun liittyviä riskejä.  

 
Kuljetusketjuun liittyvä ajoneuvoriski  
Kuljetusketjuun liittyvä riskityyppi. Kuljetusketjuun liittyvä ajo-
neuvoriski on turvallisuuden vaarantava ajoneuvoriski, joka on 
kuljetusketjun tiedossa, mutta joka hyväksytään tai johon ei puutu-
ta. Esimerkiksi kuljetusketjuun liittyviä ajoneuvoriskejä ovat tietoi-
nen turvallisuuden vaarantava epäkuntoisen auton liikenteessä pi-
täminen, tai auton käyttö kuljetustehtävään, johon sen tiedetään 
olevan soveltumaton.  
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1 Johdanto 
1.1 Tausta 
Suomessa tapahtuu vuosittain noin sata kuolemaan johtavaa tielii-
kenneonnettomuutta, jossa yhtenä tai useampana osallisena on ras-
kas ajoneuvo. Näistä raskaan liikenteen onnettomuuksista noin 80 
tapauksessa menehtynyt henkilö tai menehtyneet henkilöt ovat ol-
leet moottoriajoneuvossa kuljettajana tai matkustajana. Noin 20 
onnettomuustapauksessa menehtynyt henkilö on jalankulkija tai 
pyöräilijä.  

Kuolemaan johtaneita raskaan liikenteen onnettomuuksia oli 
poikkeuksellisen vähän vuonna 1995. Sen jälkeen onnettomuuksien 
määrä on kasvanut. Suomessa sattui vuosina 1996–2000 keskimää-
rin 98 kuolemaan johtanutta raskaan liikenteen onnettomuutta vuo-
dessa ja vuosina 2001–2005 keskimäärin 104 (Safetynet 2008). 
Raskaan liikenteen onnettomuuksissa on 2000-luvulla menehtynyt 
keskimäärin 117 henkilöä vuodessa (Liikenneturva 2008). 

Samaan aikaan kun tieliikenneonnettomuuksien ja niissä kuol-
leiden määrä on vähentynyt, raskaan liikenteen onnettomuuksien 
määrä on hieman kasvanut. Tieliikenneturvallisuuden yleisen 
myönteisen kehityksen ja raskaan liikenteen heikentyneen kehityk-
sen seurauksena raskaan liikenteen osuus kuolonkolareissa on kas-
vanut. Tämä kehitys on huolestuttava. Kun liikennekuolemien mää-
rä on viime vuosina jäänyt selvästi alle 400 vuodessa, on raskas 
ajoneuvo osallisena yli neljäsosassa kuolemaan johtaneista tielii-
kenneonnettomuuksista (Liikenneturva 2008).  

Suomessa raskaan liikenteen turvallisuuskehitys on heikentynyt, 
vaikka valtaosassa EU-maista se on ollut myönteinen tai erittäin 
myönteinen. Kun Suomessa kuolemaan johtaneiden raskaan liiken-
teen onnettomuuksien määrä kasvoi noin kuusi prosenttia vuosien 
1996–2000 keskiarvosta vuosien 2001–2005 keskiarvoon, väheni 
niiden määrä Tanskassa 20 ja Ruotsissa 12 prosenttia vastaavalla 
ajanjaksolla. (Safetynet 2008.) 

Raskaan liikenteen onnettomuuksien vähentämiseksi tarvitaan 
tietoa sekä onnettomuuksien taustalla olevista riskitekijöistä että 
turvallisuuden parantamismahdollisuuksista. Tätä tietoa voidaan 
saada Liikennevakuutuskeskuksen tutkijalautakunta-aineistoista.  
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Kuolemaan johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien tutkijalau-
takunta-aineistoja on 2000-luvulla käytetty useisiin tutkimuksiin, 
joissa on sivuttu myös raskaan liikenteen onnettomuuksia. Raskaan 
liikenteen onnettomuuksia on arvioitu seuraavissa LINTU-
tutkimusohjelman ja Ajoneuvohallintokeskuksen tutkimuksissa: 
! Liikennejärjestelmän kolariväkivalta, (Kelkka, Räty, Olkkonen, 

Juurinen, Kari ja Laaksonen 2006) 
! Kolarikuolemat taajamissa, (Kelkka, Ernvall, Keskinen, Kari, 

Katila, Laapotti, Olkkonen, Rajamäki, Räty, Virtanen, Hernet-
koski ja Suhonen 2008) 

! Liikennerikosten vaikutus liikennelupiin raskaassa liikenteessä, 
(Ojala 2007) 

! Ammattikuljettajien soveltuvuuden arviointi (Vehmas, Seimelä, 
Herkkola ja Ojala 2008) 

! Raskaan ajoneuvon kuljettajien ajo-oikeuden hankintakanavat 
ja liikenneturvallisuus (Laapotti, Hernetkoski, Katila ja Keski-
nen 2008) 

! Tievarsitarkastusten vaikuttavuus (Malmivuo ja Sihvola 2007).  
Edellä mainituissa tutkimuksissa kuolemaan johtaneiden onnet-

tomuuksien tutkijalautakunta-aineistojen käyttö on rajattu johonkin 
tiettyyn näkökulmaan, kuten taajamat, kuljettajan toiminta, ajoneu-
votekniikka tai onnettomuudet, joihin ei liity tietoista riskinottoa, 
sairauskohtauksia tai kevyttä liikennettä. Kuolemaan johtaneiden 
raskaan liikenteen onnettomuuksien riskitekijäryhmiä on tarkasteltu 
kattavammin Järjestelmän virhe -tutkimuksessa (Ojala 2003), mutta 
raskaan liikenteen onnettomuuksista ei ole tuoretta, kuolemaan 
johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien koko aineiston ja kaikki 
riskitekijäryhmät kattavaa tutkimusta.  

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien lisäksi liikenneturval-
lisuustyössä tarvittaisiin tietoa myös lievemmistä onnettomuuksis-
ta. Tutkijalautakuntien tutkimista muista kuin kuolemaan johtaneis-
ta onnettomuuksista on tehty onnettomuustapauksia esittelevä yh-
teenveto (Paikre 2004). Tämän jälkeen tästä muuhun kuin kuole-
maan johtaneiden onnettomuuksien aineistosta ei ole tehty tutki-
musta.  

Tutkijalautakunta-aineistot antavat hyvän mahdollisuuden tut-
kimukselle, jossa arvioidaan vakavien raskaan liikenteen onnetto-
muuksien taustalla olevia riskejä ja turvallisuuden parannusehdo-
tuksia. Viime vuosien onnettomuuskehitys osoittaa, että tälle on 
myös tarvetta.  
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
Tämä Lintu-tutkimusohjelmaan sisältyvä tutkimus käynnistettiin, 
koska raskaan liikenteen onnettomuuksista haluttiin lisää tietoa 
tieliikenneonnettomuuksien määrän ja tuhoisuuden vähentämiseksi. 
Tutkimuksen tavoitteena oli 

• luoda yleiskuva raskaan liikenteen onnettomuuksista  
• arvioida raskaan liikenteen onnettomuuksien taustalla olevia 

riskitekijöitä ja näiden vaikutusta onnettomuuksien syntyyn 
• arvioida onnettomuuksien riskitekijöiden mahdollista muutos-

ta ja ennakoida tulevia riskitekijöitä 
• tehdä toimenpide-ehdotuksia liikenneturvallisuuden paranta-

miseksi.  

1.3 Raportin rakenne 
Seuraavassa luvussa esitellään tutkimuksessa käytetty aineisto ja 
menetelmät. Tulososan alussa luvussa kolme on yleiskuvaus ras-
kaan liikenteen onnettomuuksista. Luvussa neljä kuvataan raskaan 
liikenteen onnettomuuksien riskitekijöitä määrällisesti, laadullisesti 
ja tapausesimerkeillä. Ensin tarkastellaan lyhyesti onnettomuuksien 
vastapuolia, koska valtaosa onnettomuuksista on muiden kuin ras-
kaan ajoneuvon aiheuttamia. Tämän jälkeen keskitytään raskaaseen 
liikenteeseen. Luvussa viisi pohditaan riskien kasautumista ja osal-
lisuutta sekä muita onnettomuuksien keskeisiä ilmiöitä. Tutkimuk-
sen lopuksi esitetään tärkeimpien tulosten pohjalta tehtyjä turvalli-
suuden parannusehdotuksia. 
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2 Tutkimusaineisto ja 
menetelmät 

2.1 Aineisto 
Tutkimuksen lähdeaineistona käytettiin vuosien 2002–2006 tielii-
kenneonnettomuuksien tutkijalautakunta-aineistoja, joissa raskas 
ajoneuvo on ollut osallisena.  

Onnettomuuksia on tarkasteltu kahden eri tavoin tuotetun aineis-
ton kautta; käyttämällä valmiiksi koodattua aineistoa ja lukemalla 
tutkijalautakuntakansioita. Valmiiksi koodattu tietokanta sisältää 
556 onnettomuutta, joissa on ollut osallisena yhteensä 597 raskasta 
ajoneuvoa ja kuljettajaa (taulukko 1). Tutkijoiden tutkijalautakun-
takansioita lukemalla keräämä aineisto on otos, joka sisältää noin 
kolmasosan koodatuista onnettomuuksista. Otokseen sisältyy 165 
onnettomuutta ja 188 osallisen raskaan ajoneuvon ja kuljettajan 
tiedot.  

 
Taulukko 1. Tutkimuksen aineistot raskaan liikenteen onnettomuuksista 

Tutkijalautakuntien tutkimat raskaan liikenteen onnettomuudet 
vuosina 2002–2006 

Luokka Valmiiksi koodattu 
aineisto, 

tilastollinen tarkastelu 

Tutkijoiden lukema 
aineisto, 

laadullinen tarkastelu 

Moottoriajoneu-
vossa kuolleiden 
onnettomuudet  
(LVK koodi PK) 

388 onnettomuutta 
414 kuljettajaa 
kaikki tutkitut  

62 onnettomuutta 
72 kuljettajaa 
ositettu otanta 

Kuolemaan johta-
neet kevyen liiken-
teen onnettomuudet 
(LVK koodi KK) 

99 onnettomuutta 
102 kuljettajaa 
kaikki tutkitut  

33 onnettomuutta 
34 kuljettajaa 
ositettu otanta 

Muut tutkitut  
onnettomuudet 
(LVK koodi RX) 

69 onnettomuutta 
81 kuljettajaa 

kaikki tallennetut 

70 onnettomuutta 
82 kuljettajaa 
kaikki tutkitut 

Yhteensä 556 onnettomuutta 
597 kuljettajaa 

165 onnettomuutta 
188 kuljettajaa 
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Pääosa tutkituista raskaan liikenteen onnettomuuksista johti 
kuolemaan. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet kattavat sekä 
moottoriajoneuvossa kuolemaan johtaneet onnettomuudet (PK-

onnettomuudet) että kevyen ja raskaan liikenteen väliset onnetto-
muudet (KK-onnettomuudet). Kuolemaan johtaneiden onnetto-
muuksien lisäksi aineisto sisältää tutkijalautakuntien tutkimia muita 
raskaan liikenteen onnettomuuksia (RX-onnettomuudet).  Nämä  on  
tutkittu samalla menetelmällä kuin kuolemaan johtaneet onnetto-
muudet, mutta näistä on koodattu vähemmän muuttujia.  

Kaikkien onnettomuuksien tutkinta perustuu Liikenneonnetto-
muuksien tutkinnan neuvottelukunnan (TUNEKU) esittämään ja 
Liikenne- ja viestintäministeriön vahvistamaan liikenneonnetto-
muuksien tutkinnan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitel-
massa tutkijalautakunnille on asetettu tavoitteeksi tutkia kuolemaan 
johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien ohella vähintään 40 muuta 
henkilövahinkoon tai suureen omaisuusvahinkoon johtanutta onnet-
tomuutta vuodessa. Tutkijalautakunnat päättävät kohteiden valin-
nasta tapauskohtaisen harkinnan perusteella.  

Tarkastelussa ovat mukana sekä raskaan liikenteen aiheuttamat 
onnettomuudet (tekstissä myöhemmin pääaiheuttaja) että ne onnet-
tomuudet, joissa raskas ajoneuvo on ollut onnettomuuden toinen, 
kolmas jne. osallinen (tekstissä myöhemmin muu osallinen). Tar-
kastelu sisältää myös raskaiden ajoneuvojen yksittäisonnettomuu-
det. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa menehtynyt henkilö 
on siten voinut olla onnettomuuden vastapuolena tai raskaassa ajo-
neuvossa. Koodatussa aineistossa tutkijalautakunta on arvioinut 
osallisuuden. Osallisuuden määrittely ei ota kantaa syyllisyyteen. 
Luennan perusteella tehdyssä osallisuusarvioinnissa on lisäksi käy-
tetty pääaiheuttajan ja muun osapuolen väliin sijoittuvaa luokkaa. 
Tätä on käytetty, kun onnettomuuden on katsottu syntyneen mo-
lempien osapuolten toiminnan yhteisvaikutuksesta tai molemmat 
osapuolet olisivat voineet toimia aktiivisemmin onnettomuuden 
ehkäisemiseksi. 

Tutkijalautakunta-aineiston käytön tavoitteena on tuottaa tietoa 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tulokset esitetään tilastotie-
toina tai tapauskuvauksina ilman yksilöityjä tietoja siten, ettei niistä 
voi tunnistaa yksittäistä onnettomuutta. Tällä varmistetaan, ettei 
tutkijalautakuntatoimintaa tai yksityisyyden suojaa koskevia sään-
nöksiä rikota. 
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2.2 Luettujen kansioiden otanta 
Koska tutkijalautakuntien kuluvalla vuosikymmenellä keräämää 
muiden kuin kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien aineistoa ei 
ole Paikren tutkimusta lukuun ottamatta kartoitettu, tähän tutki-
mukseen luettiin kaikki raskaan liikenteen onnettomuuksien RX-
kansiot vuosilta 2002–2006. Lisäksi luettavaksi otettiin vastaava 
määrä kuolemaan johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien tutkinta-
kansioita. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkintakansiot 
valittiin ositetulla satunnaisotannalla, jotta aineiston perustella oli 
mahdollista tehdä tarvittaessa kvantitatiivisia analyysejä ja yleis-
tyksiä. 

Luettavat PK- ja KK-tapaukset poimittiin osallisuuden mukaan 
ositettuna otantana, jotta vältettäisiin aiemmista tutkimuksista tun-
nettujen keskeisimpien ongelmien, kuten muun tieliikenteen aiheut-
tamien kohtaamisonnettomuuksien, korostuminen. Ositetussa otan-
nassa poimittiin kuolemaan johtaneista onnettomuuksista yhtä pal-
jon raskaan liikenteen aiheuttamia onnettomuuksia kuin niitä on-
nettomuuksia, joissa raskas ajoneuvo on ollut onnettomuuden toi-
sena tai muuna osallisena. Lisäksi päätettiin lukea kaikki kuole-
maan johtaneet raskaan liikenteen yksittäisonnettomuudet, koska 
valtaosa tutkituista RX-onnettomuuksista oli yksittäisonnettomuuk-
sia. Lisäksi yksittäisonnettomuuksien määrä oli samaa luokkaa kuin 
pääaiheuttajan ja muiden osallisten otos PK-onnettomuuksissa. 
Taulukossa 2 on kuvattu koodatun aineiston sekä suunnitellun 
otoksen osallisten määrät.  

Ositettuun satunnaisotantaan osuivat yhtä poikkeusta lukuun ot-
tamatta kaikki ne onnettomuustapaukset, joissa raskaan ajoneuvon 
kuljettaja oli humalassa tai hänellä oli ajoneuvotyypille riittämätön 
ajokortti tai hän oli ajokortiton. Myös ulkopuolelle jäänyt tapaus 
otettiin luettavaksi, joten alkoholi- ja ajokorttitietojen osalta laadul-
lisessa tarkastelussa olivat mukana kaikki aineistossa esiintyvät 
tapaukset. 

Lopulliseen luettujen onnettomuuksien määrään vaikutti otannan 
osuminen alkoholi- ja kortittomiin tapauksiin. Raskaiden ajoneuvo-
jen ja niiden kuljettajien määrä taas riippui siitä, kuinka monta 
kahden tai useamman raskaan ajoneuvon onnettomuutta otokseen 
sisältyi. Koska otokseen sisältyi 21 kahden ja yksi kolmen raskaan 
ajoneuvon PK-onnettomuutta, luennassa läpikäytyjen osallisten 
määrä oli suunniteltua otosta suurempi (taulukko 2). 
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Taulukko 2. Tutkimuksessa käytetty valmiiksi koodattu aineisto sekä suunniteltu 

ja toteutunut luettujen onnettomuustapausten otos (vuosien 2002–2006 onnetto-

muuden osalliset). RX-kansioiden koodauksen jälkeen oli valmistunut yksi tapa-

us, joka on mukana luetussa aineistossa, mutta ei koodatun aineiston analyysis-

sä. 

Raskaan ajoneu-
von kuljettaja 

Koodattu 
aineisto 

Suunniteltu 
otos 

Toteutunut 
otos 

Luettujen 
osuus % 

      

PK 

Pääaiheuttaja 71 20 20 28 
Muu osallinen 322 20 35 11 
Yksittäisonn. 21 21 17 81 
Yhteensä 414 61 72 18 

      

KK 
Pääaiheuttaja 32 15 16 50 
Muu osallinen 70 15 18 26 
Yhteensä 102 30 34 33 

      

RX 

Pääaiheuttaja 20 20 20 100 
Muu osallinen 19 19 20 100 
Yksittäisonn. 42 42 42 100 
Yhteensä 81 81 82 100 

      
 Yhteensä 597 174 188 32 

 
Luennan alkupuolella päädyttiin hieman muuttamaan suunniteltua 
PK-otantaa, koska aineisto johdatti pohtimaan, minkälainen riski 
muu liikenne on raskaalle liikenteelle. Tämän perusteella päätettiin 
tutkia tapaukset, joissa raskaan ajoneuvon kuljettaja tai matkustaja 
kuolee muun liikenteen aiheuttamassa onnettomuudessa. PK-
onnettomuuksista poimittiin otokseen tapaukset, joissa onnetto-
muudessa menehtynyt oli raskaassa ajoneuvossa, ja raskas ajoneu-
vo oli onnettomuuden toinen tai muu osallinen. Poiminta toi luetta-
vaksi yhden lisätapauksen.  
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2.3 Menetelmät 
Raskaan liikenteen onnettomuuksia tarkasteltiin sekä raskaan lii-
kenteen oman toiminnan että muun liikenteen näkökulmista, mutta 
painopiste oli raskaassa liikenteessä. Koodatussa aineistossa käytet-
tyjen riskiryhmien lisäksi luennassa kirjattiin myös kuljetusketjuun 
sekä kuormaan liittyvät tekijät. Onnettomuuteen liittyvät riskit 
ryhmiteltiin tarkastelussa yhdeksään luokkaan (kuva 1): 

• Kuljettaja 
• Kuljettajan tausta 
• Ajoneuvo 
• Kuormaus ja kuorman sidonta, kuljetustyyppi 
• Liikenneympäristö (tie, liikenteenohjaus) 
• Keli, sää 
• Kuljetusketju  
• Yhteiskunta ja lainsäädäntö 
• Onnettomuuden vastapuoli (muut moottoriajoneuvot, kevyt 

liikenne). 
 

 
Kuva 1. Tutkimuksessa käytetty riskitekijöiden ryhmittely 

Liikenneympäristö Keli, sää 

Muut tien-
käyttäjät 

Yhteiskunta, lainsäädäntö 

Ajoneuvo 

Kuljettaja 
Kuljettajan tausta Kuljetus-

ketju,  
työtehtävä 

Kuormaus 
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Käytetty luokittelu perustuu Liikenneturvallisuuden käsikirjassa 
(Salusjärvi 1992, 11) ja ennakoivan ajon pelivaramallissa (Schrey 
ja Anteroinen 1991) esitettyihin ryhmittelyihin. Luokittelua on täy-
dennetty Järjestelmän virhe -tutkimushankkeessa (Ojala, 2002, 
2003 ja 2004) arvioiduilla kuljetusketjuun sekä kuormaan ja kuor-
maamiseen liittyvillä tekijöillä. 

Tutkimuksessa käytettiin rinnakkain kvalitatiivista (luettu ai-
neisto) ja kvantitatiivista tutkimusotetta (koodattu ja luettu aineis-
to). Valmiiksi koodattua aineistoa tarkasteltiin ensin tilastollisesti 
onnettomuustyypin, osallisuuden, liikenneympäristön ja ajoneuvo-
tyypin mukaan. Tutkijalautakuntakansioita (N=165) lukemalla py-
rittiin löytämään onnettomuuksien keskeiset riskit ja vastaavien 
onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi käytettävissä olevat turval-
lisuustekijät.  

Luettavat tapaukset jaettiin kahdelle tutkijalle satunnaisesti, 
mutta lopullista jakautumista ohjasi osittain myös kansioiden saa-
tavuus. Koska muutamia kansioita ei ollut saatavilla, korvattiin ne 
jo otannan yhteydessä tuotetulta varakansioiden listalta. Luennan 
satunnaistetulla jakamisella haluttiin vähentää tutkijan vaikutusta 
tuloksiin. Sitä on arvioitu tutkimuksen tulosten luotettavuuden ana-
lysoinnin yhteydessä (liite 2).  

Luennassa kerätty tieto tiivistettiin avainsanoihin ja -lauseisiin, 
jotka kerättiin tiedostoksi. Tiedostosta tehtiin luetun aineiston yh-
teenveto, eri riskitekijöiden kuvaukset ja riskien jakaumia kuvaavat 
puumallit.  
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3 Raskaan liikenteen 
onnettomuudet 

 
Vuosina 2002–2006 tapahtui yhteensä 487 tutkijalautakuntien tut-
kimaa kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa raskas 
ajoneuvo oli yhtenä tai useampana osallisena. Näiden lisäksi koo-
datussa aineistossa on mukana 69 tutkijalautakuntien tutkimaa 
muuta raskaan liikenteen onnettomuutta eli ns. RX-onnettomuutta. 
Seuraavassa esitetään yleiskuvaus raskaan liikenteen onnettomuuk-
sista koodatun aineiston pohjalta. 

Kuolemaan johtaneita raskaan liikenteen onnettomuuksia oli 
tutkittu tarkasteluajanjaksolla keskimäärin 97 tapausta vuodessa, 
vaihteluvälin ollessa 88–108. Viidesosassa onnettomuuksia yhtenä 
osapuolena oli kevyt liikenne. Onnettomuuksista 23:ssa oli osalli-
sena kaksi raskasta ajoneuvoa ja kolmessa tapauksessa kolme ras-
kasta ajoneuvoa, joten kaikkiaan kuolemaan johtaneissa onnetto-
muuksissa oli mukana 516 raskasta ajoneuvoa ja raskaan ajoneuvon 
kuljettajaa.  

Kaikista kuolemaan johtaneista raskaan liikenteen onnettomuuk-
sista lähes neljäsosassa (24 %) raskas ajoneuvo oli onnettomuuden 
pääaiheuttaja tai raskas ajoneuvo oli joutunut yksittäisonnettomuu-
teen. Kolmessa neljäsosassa onnettomuuden pääaiheuttajana oli 
muu tienkäyttäjä. PK-onnettomuuksista 22 prosentissa raskas ajo-
neuvo oli pääaiheuttajana tai joutunut yksittäisonnettomuuteen. 
KK-onnettomuuksissa raskas ajoneuvo oli pääaiheuttajana lähes 
kolmasosassa (kuva 2). Ero kevyen liikenteen ja moottoriajoneuvo-
liikenteen keskinäisten onnettomuuksien välillä on merkitsevä.  

Tutkittavaksi otettuihin RX-tapauksiin ovat tutkijalautakunnat 
valinneet paljon yksittäisonnettomuuksia, ajoneuvoyhdistelmien 
kaatumisia ja muita suistumistapauksia (kts. luku 2.1). Lisäksi tut-
kitut RX-onnettomuudet ovat painottuneet moottoriajoneuvo-
onnettomuuksiin. Vain kolmessa tutkitussa RX-onnettomuudessa 
on osallisena kevyt liikenne. Kahdessa tapauksessa raskas ajoneuvo 
on törmännyt junan kanssa. RX-onnettomuuksia ei siis voi verrata 
KK-onnettomuuksiin, vaan PK-onnettomuuksiin erityisesti yksit-
täisonnettomuuksien osalta. 
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Kuva 2. Raskaan ajoneuvon osallisuus KK-, PK- ja RX-onnettomuuksissa. 

(Koodattu aineisto, tutkijalautakuntien tutkimat raskaan liikenteen onnettomuu-

det vuosilta 2002–2006) 
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Kuva 3. Raskaan ajoneuvon osallisuus KK- ja PK-onnettomuuksissa eri lii-

kenneympäristöissä. (Koodattu aineisto, tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan 

johtaneet raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006. Liikenneympä-

ristömuuttujan muodostaminen on kerrottu liitteessä 3). 

PK ja RX-onnettomuuksista valtaosa tapahtui pääteillä, KK-
onnettomuuksista puolet taajamissa (liitteen 3 kuva 1). Onnetto-
muuksien osallisuudessa on merkittävä ero liikenneympäristön mu-
kaan: raskas liikenne aiheuttaa muille tienkäyttäjille suhteellisesti 
eniten onnettomuuksia juuri taajamissa ja alemman luokan teillä 
(kuva 3). Erityisesti raskaan ajoneuvon aiheuttamat KK-onnetto-
muudet ovat keskittyneet vahvasti taajamiin (72 %, liitteen 3 ku-
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va 2). Pää- ja moottoriteillä raskas ajoneuvo on eniten muuna osal-
lisena (kuva 3). Raskaan liikenteen yksittäisonnettomuuksista val-
taosa sattuu pääteillä, vaikka niiden suhteellinen osuus onnetto-
muuksista on suurempi moottoriteillä ja taajamissa.  

Eri liikenneympäristöissä joutuvat useimmin onnettomuuksiin 
ne ajoneuvotyypit, jotka näissä ympäristöissä tavallisimmin liikku-
vat. Pääteillä korostuvat ajoneuvoyhdistelmille (70 %, kuva 4 ja 
liitteen 3 kuva 3), alemmilla teillä ja taajamissa kuorma-autoille 
sattuneet onnettomuudet (50 % ja 46 %). Taajamissa myös linja-
autojen osuus on suuri (36 %), erityisesti KK- ja yksittäisonnetto-
muuksissa. Taajamissa kuorma-autot olivat useimmin kuolemaan 
johtaneen onnettomuuden pääaiheuttajana. Liikennöintiympäristö-
jen vuoksi kuorma-autot joutuvat useammin onnettomuuteen kevy-
en liikenteen kanssa ja yhdistelmät moottoriajoneuvojen kanssa 
(liitteen 3 kuva 4).  
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Kuva 4. Ajoneuvon tyyppi ja osallisuus kuolemaan johtaneissa raskaan liiken-

teen onnettomuuksissa eri liikenneympäristöissä. (Koodattu aineisto, tutkijalau-

takuntien tutkimat raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006) 
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Kuva 5. Onnettomuustyypit. (Koodattu aineisto, tutkijalautakuntien tutkimat 

raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006) 

Kuolemaan johtaneista KK-onnettomuuksista kaksi kolmasosaa on 
jalankulkuonnettomuuksia (kuva 5). PK-onnettomuuksista 55 pro-
senttia on kohtaamisia ja kahdeksan prosenttia ohituksia (liitteen 3 
kuva 5). Taajamissa korostuvat risteysonnettomuudet. 

Raskaan ja muun ajoneuvon välinen tyypillisin kuolemaan joh-
tanut onnettomuus on päätiellä tapahtuva yhdistelmän ja henkilöau-
ton kohtaaminen, jossa raskas ajoneuvo on onnettomuuden muu 
osallinen, ei pääaiheuttaja (kuva 6). Raskaan ajoneuvon ja kevyen 
liikenteen välisessä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa on 
kaksi päätyyppiä. Taajamassa uhrina on yleensä jalankulkija ja 
kuorma- tai linja-auto on vähän useammin onnettomuuden pää-
aiheuttajana kuin muuna osallisena. Myös pääteillä uhrina on 
useimmiten jalankulkija, mutta raskas ajoneuvo, yleensä yhdistel-
mä, joutuu onnettomuuteen muuna osallisena. Valtaosa onnetto-
muuksista tapahtuu hyvissä keliolosuhteissa ja päivänvalolla: sää 
on poutainen, tienpinta kuiva ja näkyvyys hyvä.  
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Kuva 6. Raskaan liikenteen tyypilliset onnettomuudet. (Koodattu aineisto, 

kuolemaan johtaneet raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006) 
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4 Riskitekijät 
Onnettomuuksien syntyyn ja seurauksiin vaikuttaneita riskitekijöitä 
on tarkasteltu ensin lyhyesti kokonaisuutena ja vastapuolen näkö-
kulmasta. Tämän jälkeen kuvataan raskaan liikenteen riskejä sekä 
koodatun että luetun aineiston perusteella. Kahden näkökulman 
käytöllä on pyritty täydentämään riskitekijöistä käytettävissä olevia 
tietoja. 

4.1 Riskien yleisyys 
Kuolemaan johtaneissa raskaan liikenteen onnettomuuksissa todet-
tiin useimmin kuljettajaan liittyviä riskejä (kuva 7). Niitä oli lähes 
kolmella neljäsosalla osallisista. Osalla kuljettajista oli myös riski-
tausta, esimerkiksi useita aiempia liikennerikoksia, ajokieltoja tai 
rattijuopumuksia.  

Ajoneuvoon liittyviä riskejä oli lähes kahdella kolmasosalla 
koodatussa aineistossa. Näiden suurta osuutta selittää ensisijaisesti 
massasuhteista johtuva raskaan ajoneuvon tuhovoima vastapuolta 
kohtaan, mikä on kaikkien raskaiden ajoneuvojen yhteinen ominai-
suus. Luennassa kirjattiin myös vastapuoleen (61 %) ja kuljetusket-
juun (41 %) liittyviä riskejä.  
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Kuva 7. Koodatussa ja luetussa aineistossa todetut riskiryhmät. Osuus lue-

tuista tapauksista ja osuus niistä koodatuista tapauksista, joille merkitty jokin 

riski. (Koodattu aineisto, kuolemaan johtaneet raskaan liikenteen onnettomuudet 

vuosilta 2002–2006 ja luettu aineisto) 
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Liikenneympäristön riskejä ilmeni yli kolmasosalla. Ne liittyivät 
usein tyypillisiin suomalaisiin tie- ja liikenneteknisiin ratkaisuihin, 
kuten kapeat kaksikaistaiset tiet, eikä niinkään esimerkiksi tien 
kuntoon liittyviin yllättäviin tekijöihin.  

Keliin, kuormaukseen ja lainsäädäntöön liittyviä riskejä todettiin 
edellisiä harvemmin. Luennassa kuormausriskin käsitettä laajennet-
tiin myös henkilöliikenteeseen siten, että kuormausriskiksi tulkittiin 
linja-auton matkustajien turvavyön käyttämättömyys. Sen sijaan 
niihin eivät sisälly tapaukset, joissa ajoneuvo on tyhjä. Tyhjällä 
raskaalla ajoneuvolla liikkuminen todettiin nimittäin poikkeukselli-
sen suureksi riskiksi (luku 4.4.3 ja 5.8).  

Pääaiheuttajilla ja yksittäisonnettomuuksissa oli enemmän kul-
jettajaan, tiehen ja keliin liittyviä riskejä kuin muilla osallisilla (liite 
3, taulukko 1). Luennassa näillä ilmeni enemmän myös kuljetusket-
juun ja ajoneuvoon liittyviä riskejä. 

Kuormausriski korostui ajoneuvoyhdistelmillä (liite 3, taulukko 
2). Sen sijaan niillä ilmeni vähiten liikenneympäristö- ja keliriskejä 
luetussa aineistossa, jossa mukana oli myös RX-onnettomuudet. 
Tämä on luonnollista, koska yhdistelmillä ajetaan eniten pääteillä, 
joissa on korkeampi talvikunnossapitoluokka ja vähemmän liiken-
neympäristöön liittyviä ongelmia kuin alemmalla tieverkostolla. 

RX-onnettomuuksissa korostuivat kuormauksen ja kuljetusket-
jun riskit (liite 3, taulukko 3) sekä vaarallisten aineiden kuljetuksis-
sa sattuneet onnettomuudet. Muilta osin RX-onnettomuudet olivat 
riskeiltään samansuuntaisia kuin PK- ja KK-onnettomuudet. Täten 
riskitarkasteluissa on pääsääntöisesti ollut mukana koko aineisto eli 
PK-, KK- ja RX-onnettomuudet. 

4.2 Vastapuolet 

4.2.1 Muut onnettomuuden osapuolet 

Kuolemaan johtaneen raskaan liikenteen onnettomuuden pääaiheut-
taja oli kolmessa neljäsosassa tapauksista joku muu kuin raskas 
ajoneuvo. RX-onnettomuuksista muiden aiheuttamia oli neljäsosa. 
Tutkituissa onnettomuuksissa oli raskaiden ajoneuvojen lisäksi 
yhteensä 515 muuta osallista. Vastapuolen ajoneuvo tai kulkutapa 
on esitetty kuvassa 8.  
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Kuva 8. Raskaiden ajoneuvojen lisäksi muiden onnettomuudessa olleiden 

ajoneuvo tai kulkutapa (N=515). (Koodattu aineisto, tutkijalautakuntien tutkimat 

raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006) 

Raskaan ajoneuvon onnettomuuksien vastapuolet voi ryhmitellä 
seuraavasti: 

! humalaiset, itsetuhoiset ja sairaat 
o  kolmasosa vastapuolista oli alkoholin tai muun huu-

maavan aineen vaikutuksen alaisena ja/tai hakeutui 
onnettomuuteen itsetuhotarkoituksessa tai sai sairas-
kohtauksen 

! riskinottajat 
o  kolmasosa oli varomattomia, otti toiminnassaan riske-

jä tai liikkui muuta liikennettä huomioon ottamatta 
o  kymmenesosalla riskit liittyivät ajoneuvoon, yleisim-

min sen renkaisiin. 
! riskittömät 

o  neljäsosalla ei todettu riskejä vaan he liikkuivat liiken-
teessä sekä liikennesääntöjen mukaisesti että tarkkaa-
vaisesti. 

Vastapuolella todettiin riskejä yhtä paljon kaikissa liikenneym-
päristöissä tapahtuneissa onnettomuuksissa. Kevyen liikenteen 
edustajilla riskejä oli enemmän kuin ajoneuvon kuljettajilla. RX-
tapauksissa vastapuolen riskejä ilmeni vähemmän kuin kuolemaan 
johtaneissa onnettomuuksissa (KK-onnettomuuksissa 84 %, PK 69 
%, RX 55 %, luetut onnettomuudet, jossa vähintään kaksi osallis-
ta). 
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Vastapuolista viidesosa (21 %) oli onnettomuushetkellä alko-
holin tai jonkin muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena. 
Alkoholin vaikutuksen alaisena oli 17 prosenttia osallisista (yli 0,5 
promillea 13 %). Muita käytettyjä aineita olivat huumeet (2 %) ja 
ajokykyyn vaikuttaneet lääkkeet (8 %) sekä yksittäistapauksissa 
liima, häkä tai muu päihde.  

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa muun kuin raskaan 
liikenteen osapuolista oli tutkijalautakunnan arvion mukaan itsetu-
hoisia 16 prosenttia. Itsetuhoisista noin puolet oli käyttänyt päihtei-
tä. Näiden lisäksi neljä prosenttia sai sairaskohtauksen tai nukahti. 
KK-onnettomuuksissa itsetuhoisuus oli hiukan yleisempää kuin 
PK-onnettomuuksissa. Vastapuolen käyttäytymiseen on luettujen 
tapausten perusteella vaikuttanut usein mielenterveyden ongelmat, 
osalla oli selvästi itsetuhoisia aikeita ja osalla mielenterveyden on-
gelmiin liittyvää riskinottoa sekä itsestä ja muista piittaamatto-
muutta. Mielenterveyden ongelmia ja itsemurhatapauksia oli sekä 
henkilöauton kuljettajilla, jalankulkijoilla että pyöräilijöillä. 
Useimmiten onnettomuuspaikkana oli päätie. 

Muun kuin raskaan ajoneuvon kuljettajista löytyi 22 puutteelli-
sella ajokortilla varustettuja kuljettajaa (5 %). Seitsemän henkilöau-
ton kuljettajaa oli väliaikaisesti tai toistaiseksi ajokiellossa, kuudel-
la kuljettajalla ajo-oikeus oli rauennut ja kahdella ei ollut koskaan 
ajokorttia ollutkaan. Yksi kuljettaja ajoi mopo/traktorikortilla hen-
kilöautoa ja ilman korttia mopoili kuusi kuljettajaa. Kolmea kuljet-
tajaa lukuun ottamatta kaikilta kortittomilta henkilöautoilijoilta 
löytyi joko alkoholia (9 kpl), huumeita (2 kpl) tai lääkkeitä (2 kpl). 
Kaikki kortittomat olivat onnettomuuksissa pääaiheuttajana, 19 
kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ja kolme RX-
onnettomuudessa.  

Luennassa todettiin vastapuoleen liittyväksi riskiksi usein nope-
usrajoitukseen, keliin tai tilanteeseen nähden liian korkea ajonope-
us, ennakoinnin tai ajotaidon puute sekä varomattomuus ja monen-
lainen yllättävä toiminta liikenteessä (kuva 9).  



 
30 LINTU 2/2009 · Raskaan liikenteen onnettomuudet tutkijalautakunta-aineistossa 

yht. auto JK PP
Ajautui vastaantulevien kaistalle 11 11
Ylinopeus, tilannenopeus 10 9 1
Varomattomuus 8 5 3
Tuli yllättäen sivusta tielle 7 5 1 1
Pp kaatui ajoradalle tai pyöräili keskellä ajorataa 5 5
JK yllättäen ajoradalla (seisoi, makasi) 5 5

Toiminta 61 Ajovirhe 4 4
32 % Heijastinpuute/vaatetus 4 4

Havaintovirhe 4 2 1 1
JK käveli/juoksi alle 3 3
pysähtynyt/pysäköinyt ajoradalle 2 1 1
Vilkutteli valoja 1 1
Ei pp-kypärää 1 1
Lapsi pulkalla ajoradalle 1 1
Moottoritiellä väärään suuntaan 1 1
Yhteensä 67

53 %

35 Alkoholi 19 10 8 1
19 % Itsetuho 13 10 3

Mielenterveysongelma 7 2 5
Sairaskohtaus 3 2 1
Sairaus vaikutti liikkumiseen 3 2 1
Nukahtaminen 4 4
Yhteensä 49

39 %

Renkaat 5 5
Jarruvika 1 1

11 Viritetty mopo 1 1
6 % Seisontavakuutus 1 1

Kuorma levisi tielle 1 1
Rakenne pahensi seurauksia 1 1
Varoituskolmio vanha ja likainen 1 1

Yhteensä 91 Yhteensä 11
9 %

88 Riskejä yhteensä 127
Osuus luetuista 47 % 100 %

Luettuja N 188

Ajoneuvo, 
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Kuva 9. Vastapuoleen liittyvät riskit. (Luettu aineisto, jossa vähintään 2 osa-

puolta) 

4.2.2 Vastapuolen toiminnan vaikutus onnettomuuteen 

Moottoriajoneuvon kuljettajat 

Raskaan liikenteen näkökulmasta vastapuolena olleiden muiden 
moottoriajoneuvojen kuljettajien toiminnassa korostuivat äkkinäiset 
ja yllättävät liikennetilanteet, joissa raskaan ajoneuvon kuljettaja ei 
ehtinyt tehdä mitään onnettomuuden välttämiseksi. Vastapuoli ajoi 
joko ajo- tai havaintovirheen seurauksena tai tahallaan raskaan ajo-
neuvon eteen.  

Pääteillä tyypillisiä tapauksia olivat onnettomuudet, joissa hen-
kilöautoilija menetti ajoneuvon hallinnan ja ajautui vastaantulevien 
kaistalle. Ajoneuvon hallinnan menetyksen syynä oli usein liian 
suuri ajonopeus. Ajonopeuteen oli joissakin tapauksissa yhdistynyt 
liukas keli tai heikkokuntoiset renkaat.  

Toinen tyypillinen raskaan ajoneuvon kuljettajan yllättävä tilan-
ne on vastapuolen kääntyminen sivutieltä päätielle raskaan ajoneu-
von eteen. Tällaisia onnettomuuksia on tapahtunut pääteiden lisäksi 
myös alemmilla teillä ja taajamissa. Sivutieltä tulevilla on ollut 
joissakin tapauksissa liian suuri tilannenopeus, yksittäistapauksessa 
oli kyse kilpa-ajosta.  

Tapauksien syitä ei aina varmuudella pystytä tutkinnassa selvit-
tämään henkilöauton kuljettajan menehtyessä onnettomuudessa. 
Pääteillä yleiset suoralla tieosalla tapahtuneet vastaantulevan ajo-

Mies (19 v) lähtee pitkän 
suoran päättyessä henkilö-
autolla ohittamaan edel-
lään ajanutta henkilöautoa. 
Ohituksen päätteeksi hän 
havaitsee vastaantulevan 
kuorma-auton ja palaa no-
peasti omalle kaistalle. 
Nopean ohjausliikkeen seu-
rauksena auto kääntyy si-
vuttain ja liukuu paljaan 
jääpolanteen päällä suo-
raan kuorma-auton eteen. 
Vanha henkilöauto katkeaa 
törmäyksessä. Ohituspaikal-
la oli sulkuviivat jääpolan-
teen alla. 
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kaistalle siirtymiset voivat johtua joko kuljettajan nukahtamisesta, 
sairaskohtauksesta tai itsemurhatarkoituksesta. Kun iäkäs kuljettaja 
lähtee liittymästä liikkeelle raskaan ajoneuvon eteen, onnettomuu-
dessa jää epäselväksi, onko kyse havaintovirheestä vai onko liik-
keellelähtö ollut iän tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi kohtalok-
kaan hidasta.  

Alemmalla tieverkolla tapahtuneissa onnettomuuksissa vasta-
puolella oli riskejä mainittujen sivutieltä eteen kääntymisten lisäksi 
kahdessa mopo-onnettomuudessa. Toinen mopo oli viritetty, mutta 
ylinopeutta ei varmuudella todettu. Toisen mopon kuljettaja päätyi 
haparoivan ajon jälkeen vastaantulevan kaistalle. 

Moottoriteillä tapahtuneista onnettomuuksista luennassa löytyi 
vastapuolen riskejä kolmessa tapauksessa. Yhdessä tapauksessa 
henkilöauto ajoi moottoritietä väärään suuntaan ja toisessa erikois-
kuljetuksen saattoauto oli pysähtynyt ajoradalle sillan aiheuttamaan 
katveeseen. Kolmannessa onnettomuudessa ohituskaistalla reilua 
ylinopeutta ajanut henkilöauton kuljettaja menetti ajoneuvonsa hal-
linnan sohjoisella tiellä.  

Taajamassa tapahtuneet onnettomuudet olivat erikoisia yksittäis-
tapauksia. Eräässä onnettomuudessa vastapuolen henkilöautoilijalla 
oli poikkeuksellisen suuri nopeus (100 km/h) ja lisäksi hän oli vah-
vasti humalassa ja ajokortiton. Muissa tapauksissa oli kyse vasta-
puolen sairaskohtauksista, jarruviasta ja lastaukseen liittyvästä työ-
tapaturmasta. 

Jalankulkijat ja pyöräilijät 

Luetuissa KK-tapauksissa oli huomattavan paljon tarkoituksellises-
ti onnettomuuteen hakeutuvia ja humalaisten riskinottoa tai ajatte-
lemattomuutta. Eräs jalankulkija oikaisi kadun yli suojatien ulko-
puolelta ja toinen korjasi mopoa pimeällä päätiellä.  

Kevyen liikenteen osallisten normaali varovaisuus tai omista oi-
keuksista joustaminen olisi voinut säästää useampia ihmishenkiä. 
Esimerkiksi taajamassa suojatien ylittäminen sivuilleen katsomatta, 
liikennevaloista liikkeelle lähteminen valon vaihtuessa muuta lii-
kennettä havainnoimatta ja pulkkailu kadun vieressä päättyivät 
kuolemaan.  

Jalankulkijoiden vaatetus oli useissa tapauksissa tumma, mikä 
on voinut vaikeuttaa havaitsemista. Luennassa ei kuitenkaan tullut 
esille tapauksia, joissa heijastimen puute olisi ollut ratkaisevaa on-
nettomuuden synnylle. Tilanteet olivat usein niin poikkeuksellisia 
(esimerkiksi valtatiellä makaaminen tai pientareelta raskaan ajo-
neuvon alle juokseminen), ettei heijastimen käytöllä olisi ollut 
merkitystä. Yksittäistapauksessa pyöräilijän kypärän käyttö toden-
näköisesti olisi estänyt vakavan päävamman. 
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Raskas ajoneuvo 
Raskaan liikenteen onnettomuuksissa kaikkein tuhoisin vastapuoli 
on  toinen  raskas  ajoneuvo.  Näitä  kahden  tai  useamman  raskaan  
ajoneuvon kolareita oli luetussa aineistossa 22 tapausta. Tapauksil-
le on tyypillistä raskaan ajoneuvon hallinnan menetys ylinopeuden, 
nukahtamisen tai perävaunun heittelehtimisen vuoksi. Yksittäista-
pauksissa raskaaseen ajoneuvoon tullut tekninen vika aiheutti hal-
linnan menetyksen ja siirtymisen vastaantulevien kaistalle. Aineis-
tossa oli myös tapaus, jossa kuorma hajosi tielle kesken ajon ja 
toinen raskas ajoneuvo törmäisi tiellä olleeseen kuormaan. Raskai-
den ajoneuvojen keskinäisiä onnettomuuksia on tarkastelu lähem-
min luvussa 5.6.  

4.3 Raskaan ajoneuvon kuljettajat 

4.3.1 Kuljettajat ammattilaisia 

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa raskaan ajoneuvon kul-
jettajat olivat valtaosalta ammattikuljettajia tai heidän työhönsä 
liittyi oleellisena osana auton kuljettaminen. Kuljetusalan yrittäjiä 
oli 12 prosenttia kuljettajista. Muita kuin ammattikuljettajia oli alle 
kymmenesosa kuljettajista. Näissä tapauksissa oli kyse yritysten 
omaan lukuun (kts. Ojala 2007) tapahtuvista kuljetuksista tai muu-
hun työhön, huoltoon tai kunnossapitoon liittyvästä ajamisesta. 
Muistakin kuin ammattikuljettajista osa ajoi raskasta ajoneuvoa 
työkseen, esimerkkinä kuljetustyötä tekevät opiskelijat ja varasto-
työntekijät.  

Luennassa tuli esille yksittäisiä poikkeustapauksia, jossa raskas 
ajoneuvo oli onnettomuushetkellä vapaa-ajan ajossa. Esimerkiksi 
ammattikuljettaja oli lainannut työnantajansa kuorma-autoa viikon-
lopuksi omaan käyttöönsä. Koska raskas kalusto oli yksittäisiä 
poikkeuksia lukuun ottamatta onnettomuushetkellä työajossa, ei 
tutkimuksessa ole eroteltu ammattiajossa ja muussa ajossa olleita 
kuljettajia tai tapahtuneita onnettomuuksia. 

Kuljettajat olivat pääosin miehiä, naisia oli vain kolme prosent-
tia. Kuljettajien ikä vaihteli 18 ja 73 vuoden välillä. Alle 20- ja yli 
65-vuotiaat olivat yleensä kuorma-auton kuljettajia. Linja-autojen 
kuljettajat olivat keskimäärin vanhempia kuin kuljettajat tavaralii-
kenteessä. 
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4.3.2 Kuljettajiin liittyvät riskit 

Raskaan ajoneuvon kuljettajaan liittyvistä riskeistä tavanomaisim-
pia olivat ylinopeus, suuri keli- ja tilannenopeus, turvavyön käyt-
tämättömyys, ajo- ja lepoaikarikkomukset sekä liian pitkästä ajo-
ajasta, lyhyestä levosta tai muusta syystä esiintynyt väsymys (kuvat 
10 ja 11). Useissa onnettomuuksissa oli todettavissa kuljettajien 
tekemät pitkät työpäivät, kiire ja jopa urakkatyö. Onnettomuuden 
aiheutti usein kuljettajan havaintovirhe tai liian lyhyt käytettävissä 
oleva toiminta-aika.  

Havaintovirheiden syyt olivat usein ihmisen ominaisuuksiin liit-
tyviä tekijöitä, osa virheistä selittyy erilaisilla ajoneuvoon ja liiken-
neympäristöön liittyvillä näkemäesteillä, joiden vaikutusta pahensi 
ylinopeus. Toiminta-ajan niukkuus oli usein yhteydessä suuriin 
ajonopeuksiin, mutta yksittäisissä tapauksissa myös matkapuheli-
men tai paikannuslaitteen käyttöön ajon aikana. Pitkien työpäivien, 
ajonopeuksien ja kiireen taustalla oli nähtävissä kuljetustoimintaan 
liittyviä tekijöitä, joita on arvioitu kuljetusketjua käsittelevässä lu-
vussa 4.7.  
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Kuva 10. Raskaan ajoneuvon kuljettajaan liittyvät riskit koodatussa aineistos-

sa. (Koodattu aineisto, kuolemaan johtaneet raskaan liikenteen onnettomuudet 

vuosilta 2002–2006) 



 
34 LINTU 2/2009 · Raskaan liikenteen onnettomuudet tutkijalautakunta-aineistossa 

Kun raskas ajoneuvo oli onnettomuuden muuna osapuolena, 
osassa onnettomuuksia kuljettajan toimintaan ei liittynyt suoranai-
sia riskejä, vaan onnettomuus yllätti kuljettajan täysin. Kuitenkin 
huomattavassa osassa tapauksia myös raskaan ajoneuvon kuljetta-
jaan ja kuljettajan toimintaan liittyi riskejä, jotka vähensivät mah-
dollisuuksia välttää onnettomuus ja olivat omiaan pahentamaan 
onnettomuuden seurauksia. Tyypillisiä vastapuolen aiheuttaman 
onnettomuuden seurauksia pahentavia tekijöitä olivat raskaan ajo-
neuvon ylinopeus, kuljettajan alentunut vireystila ja turvavyön 
käyttämättömyys. 

 
Ajonopeus 76
Havaintovirheet 18

107 Ajovirhe 11
57 % Ei turvavyötä 10

Matkapuhelin 4
Ennakoinnin puute 3
Navigaattori 2
Aikataulukirja 1
Huolimattomuus 1
Muu 4
Yhteensä 130

63 %

Vireystila 22
Nukahtaminen 12

56 Sairaskohtaus 10
30 % Pitkä työpäivä 8

Ajokortiton 4
Alkoholi tai krapula 3
Alkoholi+kortiton 1
Yhteensä 60

29 %

Vähän kokemusta
ajamisesta yleisesti 9

16 yhdistelmäajosta 3
9 % ajoneuvosta 2

Keikkakuljettaja 2
Yhteensä 179 Yhteensä 16

8 %

141 Riskejä yhteensä 206
Osuus luetuista 75 % 100 %
Luettuja N 188

Osalliset, joilla riskejä

Kuljettajaan 
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hetkellä 
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Kokemus

Ajokunto

 
Kuva 11. Kuljettajaan liittyvät riskit onnettomuushetkellä. (Luettu aineisto) 

Kuljettajaan liittyvät tavanomaisimmat riskit ovat pääosin aikai-
semmista tutkimuksista tuttuja, kuten ylinopeus ja väsymys. Mää-
rältään vähäisempinä, mutta mahdollisesti nousevina ongelmina 
esiin tulivat kuljettajan kokemattomuus, kortittomuus ja alkoholita-
paukset. Uusina ongelmina todettiin keikkakuljettajat, vuokratyö-
voiman käyttö ja uudentyyppiset yrittäjyyden muodot (kts. luku 
5.8).  
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4.3.3 Kuljettajan toiminta onnettomuushetkellä 

Ajonopeus 

Yleisin raskaan ajoneuvon kuljettajaan liittyvistä riskeistä oli ajo-
nopeus. Pääosin oli kyse ylinopeudesta, mutta usein myös liian 
suuresta keli- tai tilannenopeudesta. Ylinopeus oli hyvin tavallista, 
sillä vain puolet (52 %) onnettomuuteen joutuneista raskaan ajo-
neuvon kuljettajista ajoi tie- ja ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituk-
sen mukaisesti.  

PK-onnettomuuksissa ylinopeutta ajoi yli puolet, KK- ja RX-
tapauksissa noin kolmasosa kuljettajista (kuva 12). Yleensä ylino-
peus oli alle 10 km/h, mutta jopa 35 km/h ylityksiä esiintyi. Suuria 
ylinopeuksia esiintyi erityisesti maanteiden alhaisilla nopeusrajoi-
tuksilla ja pistemäisesti alennettujen nopeusrajoitusten kohdalla. 
Suurta ylinopeutta ajaneet raskaat ajoneuvot olivat yleensä onnet-
tomuuden pääaiheuttajia. Muuna osallisena ylinopeudet olivat 
yleensä vähäisempiä. 
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Kuva 12. Raskaan ajoneuvon ajoneuvo- tai tiekohtainen ylinopeus liikenneym-

päristön mukaan. (RX-onnettomuuksissa vain tiekohtainen ylinopeus) (Koodattu 

aineisto, tutkijalautakuntien tutkimat raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 

2002–2006) 

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien aineistossa oli 33 linja-
autoa, joilla ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus oli 100 km/h ja yksi 
erillistä laitetta hinannut ajoneuvoyhdistelmä, jonka nopeusrajoitus 
oli 60 km/h. Muilla raskailla ajoneuvoilla (461) ajoneuvokohtainen 
rajoitus oli 80 km/h. Koska RX-tapauksissa ajoneuvokohtaista no-
peusrajoitusta ei ole koodattu, ajoneuvokohtaisena rajoituksena 
käytettiin 80 km/h muilla kuin linja-autoilla. Linja-autoilla ylino-
peustieto perustuu tiekohtaiseen nopeusrajoitukseen. 

Mies (39 v) kuljetti tyhjää 
kuorma-autoa kiireellä työ-
vuoron jälkeen hallille. 
Kuljettaja oli kastunut pur-
kaessaan lastia voimakkaas-
sa vesisateessa ja oli tämän 
vuoksi kylmissään. Tiekoh-
tainen nopeusrajoitus oli 60 
km/h, mutta kuorma-auton 
nopeus 92 km/h. Jyrkässä 
alamäessä oikeassa kaar-
teessa tuli vastaan henkilö-
auto. Paniikkijarrutuksessa 
kuljettaja menetti kuorma-
auton hallinnan ja auto 
ajautui vesiliirrossa vas-
taantulevien kaistalle. Vas-
taan tulleen henkilöauton 
kuljettaja menehtyi törmä-
yksessä välittömästi. 
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Ylinopeus oli tavallisinta pääteillä, jossa 61 prosenttia raskaan 
ajoneuvon kuljettajista ylitti sallitun tie- tai ajoneuvokohtaisen no-
peusrajoituksen (kuva 12). Alempiluokkaisilla teillä ylinopeutta 
ajoi 38 prosenttia ja moottoriteillä kolmasosa kuljettajista. Taaja-
missa ylinopeutta ajoi neljäsosa kuljettajista. Taajamissa ylinopeus 
oli siis harvinaisempaa kuin taajamien ulkopuolella, sillä taajamien 
onnettomuudet tapahtuvat usein sellaisissa liikennetilanteissa, jois-
sa ajonopeudet ovat normaalia pienempiä, esimerkiksi käännyttäes-
sä. Taajamassa ylinopeudet olivat kuitenkin suurempia kuin tiever-
kostolla käytetyt ylinopeudet.  

Nopeusrajoituksen ylittäminen yleistyy nopeusrajoituksen kas-
vaessa (kuva 13), mutta alhainen nopeusrajoitus ylitetään usein 
reilummin kuin korkea nopeusrajoitus. Ero on luonnollinen, koska 
nopeudenrajoittimen asianmukainen käyttö estää raskaan ajoneu-
von huomattavat ajoneuvokohtaiset ylinopeudet, mutta nykyinen 
nopeudenrajoitintekniikka ei huomioi tiekohtaisia nopeusrajoituk-
sia. 

 
Ylinopeus (ajoneuvo- tai tiekohtainen)

79

66

51

33

5

4

24

36

13

17

20

27

3

4

3

2

0

8

3

1

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

-40km/h

50-60km/h

70-80 km/h

100-120km/h

tie
ko

ht
ai

ne
n 

no
pe

us
ra

jo
itu

s

%

Ei ylinopeutta korkeintaan 5 km/h 6-10 km/h 11-15 km/h 16-35 km/h
N=

38

95

289

141

 
Kuva 13. Ajoneuvo- tai tiekohtainen ylinopeus nopeusrajoituksen mukaan. (RX-

onnettomuuksissa vain tiekohtainen ylinopeus) (Koodattu aineisto, tutkijalauta-

kuntien tutkimat raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006) 

Pistemäisen alennetun nopeusrajoituksen ylittäminen oli tyypillistä 
erityisesti pääteillä. Liittymässä, jonka nopeusrajoitus oli 60 km/h, 
puolet kuljettajista ajoi ylinopeutta ja 80 km/h rajoitusalueella yli-
nopeutta ajavia oli peräti 79 prosenttia. Nopeusrajoituksen 60 km/h 
kohdalla nopeuden ylitykset liittymissä ovat suuria ja 80 km/h koh-
dalla vain vähäisiä ajonopeuden ollessa molemmissa tapauksissa 
ennen liittymää reilu 80 km/h.  

Ylinopeus oli tavaraliikenteessä yleisempää kuin henkilöliiken-
teessä (liite 4). Yhdistelmän kuljettajista 59 ja kuorma-autojen kul-
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jettajista 37 prosenttia ajoi onnettomuushetkellä ylinopeutta. Linja-
autoista ylinopeutta ajaneita oli 31 prosenttia. Tulokset ovat sa-
mankaltaisia kaikissa liikenneympäristöissä. Poikkeuksena ovat 
päätiet, joilla linja-autojen ylinopeus oli hieman yleisempää kuin 
kuorma-autoilla. Tulosta selittää useiden linja-autojen ajoneuvo-
kohtainen nopeusrajoitus 100 km/h ja sitä vastaava nopeudenrajoit-
timen asetusarvo, joka mahdollistaa kuorma-autoja korkeamman 
nopeuden ylläpitämisen. Kohtaamis- ja ohitusonnettomuuksissa 
ylinopeutta ajaneita oli enemmän kuin muissa onnettomuustyypeis-
sä. Suurimmat ylinopeudet todettiin kuitenkin kääntymis- ja ris-
teämisonnettomuuksissa. 

Luennassa todettiin, että valtaosa ylinopeutta ajaneista oli ylittä-
nyt ajoneuvokohtaisen rajoituksen ajamalla suurinta rajoittimen 
mahdollistamaa nopeutta. Tutkijalautakunta-aineistossa olleiden 
ajopiirturilevyjen perusteella rajoitinta vasten ajo (noin 10 % ylino-
peus) oli useilla kuljettajilla tavanomaista. Lisäksi piirturilevyistä 
näkyi joillakin kuljettajilla jatkuvaa rajoitinnopeuden ylittymistä eli 
rajoitin ei toiminut tai se oli ohitettu. Nopeusrajoituksen ylityksen 
lisäksi luennassa todettiin riskiksi lähes yhtä usein (41 % kaikista 
nopeusriskeistä) tilanteeseen tai keliin nähden liian suuri ajonope-
us. Esimerkiksi suurinta sallittua nopeutta ajettiin poikkeuksellisen 
huonossa kelissä. 

Vaaran havaitseminen ja havaintovirheet 

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 17 prosenttia kuljettajista 
ei huomannut lainkaan vaaraa. Varsinkin KK-onnettomuuksissa 
tämä oli yleistä (kuva 14). Useimmiten havaitsemiselle ei ollut eri-
tyistä estettä tai vaaraa ei ollut havaittavissa. Viidesosassa KK-
onnettomuuksia oman ajoneuvon osa on haitannut havaitsemista.  

Luennassa havaittiin, että useimmiten jäi havaitsematta jalan-
kulkija, mutta joissakin tapauksissa myös liittymässä olevat muut 
ajoneuvot. Muutamassa tapauksessa väistämisvelvollisuutta tai 
pakollista pysähtymistä osoittava liikennemerkki tai sulkuviiva oli 
jäänyt havaitsematta. Joillakin kuljettajilla huomio oli kiinnittynee-
nä muuhun liikenteeseen samalla kun vaaratilanne ilmeni toisaalla. 
Esimerkiksi kääntyvän bussin kuljettaja keskittyi risteyksen jälkeen 
pysäkille pysähtyneen toisen bussin ohittamiseen eikä huomannut 
risteävää katua ylittävää jalankulkijaa. Yhdellä linja-auton kuljetta-
jalla huomio oli onnettomuushetkellä kiinnittyneenä aikataulukir-
jaan. 
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Kuva 14. Raskaan ajoneuvon kuljettajalla vaaran havaitsemisaika ennen on-

nettomuutta. (Koodattu aineisto, kuolemaan johtaneet raskaan liikenteen onnet-

tomuudet vuosilta 2002–2006) 

Kuljettajista 15 prosenttia teki välittömästi ennen vaaratilannetta 
jotain muuta kuin vain ajoi. Yleisintä oli keskustelu (5 %) ja mat-
kapuhelimen käyttö (10 kpl, 2 %). Luennassa matkapuhelimen käy-
tön syyksi selvisi yhdessä tapauksessa henkilökohtainen puhelu ja 
toisessa kuljettaja sai puhelimessa ajo-ohjeita. Lisäksi yhdellä kul-
jettajalla huomio oli kiinnittynyt paikannuslaitteen avulla tapahtu-
vaan reitin valintaan. Toisaalta kolmessa luetussa tapauksessa on-
nettomuushetkellä raskaan ajoneuvon kuljettaja tai vastapuoli etsi 
matkan kohdetta ilman navigaattoria.  

Turvavyön käyttö  

Raskaan ajoneuvon kuljettajista viidesosalla ei ollut turvavyötä 
käytettävissä. Turvavyön puuttuminen oli yleisempää linja-autoissa 
kuin tavaraliikenteessä. Turvavyötä myös käytettiin linja-autoissa 
harvemmin  kuin  tavaraliikenteessä.  Ero  oli  samansuuntainen  sekä  
taajamissa että taajaman ulkopuolella. Kuten kuva 15 osoittaa, tur-
vavöiden puuttuminen ei ole ainoa syy niiden käyttämättömyyteen. 
Kun turvavyö olisi käytettävissä, mutta sitä ei käytetä, kyse voi olla 
totutuista tavoista tai asenteista, mutta myös lainsäädännöstä. Asen-
teita kuvaa luennassa esiin tullut yksittäistapaus, jossa nuori kuljet-
taja perusteli turvavyön käyttämättömyyttään sanomalla ”ei sovi 
ammattimiehelle”. 
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Kuva 15. Turvavyön käyttömahdollisuus ja käyttö. (Koodattu aineisto, tutkija-

lautakuntien tutkimat raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006, 

N=597) 

Raskaan ajoneuvon kuljettajien turvavyön käyttö on yleistynyt 
huomattavasti toukokuussa 2006 voimaantulleen turvavyön käyttö-
pakon vaikutuksena. Kun aikavälillä 1/2002-6/2006 turvavyö oli 
käytössä vain 30 prosentilla niistä onnettomuuteen joutuneista kul-
jettajista, jolla käyttömahdollisuus oli olemassa, loppuvuonna 2006 
turvavyötä käytti 58 % kuljettajista (kuva 16). Eniten turvavyön 
käyttö yleistyi maanteillä yhdistelmän kuljettajilla. Kuitenkaan 
lakimuutoksen jälkeenkään suuri osa onnettomuuteen joutuneista 
kuljettajista ei käyttänyt turvavyötä, eikä turvavyön käyttämättö-
myyttä selitä jakeluajo tai vastaava syy. 

Turvavyön käyttämättömyys on selkeä riski kuljettajalle ja mah-
dollisille matkustajille. PK- ja RX-onnettomuuksissa turvavyön 
käytöllä oli tai olisi tutkijalautakunnan arvion mukaan ollut myön-
teinen vaikutus kolmasosassa tapauksista. Tutkituissa PK-
onnettomuuksissa on kuollut 34 (10 kuorma-auton, 21 yhdistelmän 
ja 3 linja-auton) ja loukkaantunut 110 raskaan ajoneuvon kuljetta-
jaa. Loukkaantuneista kahdeksan on loukkaantunut vakavasti ja 
102 lievästi. RX-tapauksissa on loukkaantunut vakavasti seitsemän 
ja lievästi 22 raskaan ajoneuvon kuljettajaa. Lähes kolmasosa (174) 
raskaan ajoneuvon kuljettajista on siis saanut onnettomuuden yh-
teydessä fyysisiä vammoja. Vammoja saaneista 78 % ei käyttänyt 
turvavyötä.  
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Turvavyön käyttö taajaman ulkopuolella
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Kuva 16. Raskaan ajoneuvon kuljettajan turvavyön käyttö taajaman ulkopuo-

lella, kun turvavyö on ollut käytettävissä. (Koodattu aineisto, tutkijalautakuntien 

tutkimat raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006, N=408) 

Yli puolet (57 %) raskaan ajoneuvon kuljettajien vammoista olisi 
ollut estettävissä tai vammat olisivat olleet lievempiä, jos kuljettaja 
olisi käyttänyt turvavyötä. Turvavyötä käyttäneistä kolmella nel-
jäsosalla turvavyö vaikutti myönteisesti (kuva 17). Vain poikkeus-
tapauksissa turvavyön käytöstä olisi ollut haittaa.  
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Kuva 17. Raskaan ajoneuvon kuljettajan turvavyön käyttäminen ja tutkijalau-

takunnan arvioima käytön vaikutus raskaan ajoneuvon kuljettajan vammautumi-

sen mukaan. Kuvasta puuttuu 201 vammautumatonta kuljettajaa, jotka eivät 

käyttäneet turvavyötä, mutta turvavyön käytöllä ei tutkijalautakunnan arvion 

mukaan ollut merkitystä. (Koodattu aineisto, PK ja RX-onnettomuudet vuosilta 

2002–2006, N=446) 



LINTU 2/2009 · Raskaan liikenteen onnettomuudet tutkijalautakunta-aineistossa 41 

Vakavimman vamman aiheutumistapa on neljäsosassa ollut iskey-
tyminen ajoneuvon sisäosia vasten, viidesosassa iskeytyminen ajo-
neuvon sisäosia vasten ohjaamon sisäänpainumisen yhteydessä ja 
neljällä prosentilla ulossinkoutuminen. Kukaan ulossinkoutuneista 
ei käyttänyt turvavyötä. Useissa tapauksissa turvavyön käyttö olisi 
kuitenkin estänyt ulossinkoutumisen tai vammautumisen, vähentä-
nyt vammoja tai estänyt kuoleman. Luennassa todettiin, että valta-
osa raskaan ajoneuvon kuljettajien fyysisistä vammoista oli ruhjei-
ta, jotka aiheutuivat kuljettajan pudotessa istuimelta lattialle tai 
osuessa ajoneuvon sisäosiin auton kaatuessa tai törmäyksessä. 

PK- ja RX-tapauksissa yksittäisonnettomuuteen joutuneilla (ei 
sisällä sairastapauksia) kuljettajilla on merkittävä ero turvavyön 
käytössä. RX-onnettomuuksissa 41 prosenttia kuljettajista käytti 
turvavyötä kun PK-tapauksissa turvavyötä käytti vain 13 prosenttia. 
Turvavyö oli kuitenkin käytettävissä useammalla PK-onnettomuu-
teen kuin RX-onnettomuuteen joutuneella kuljettajalla (PK 80 %, 
RX 73 %). 

Linja-autojen ja etenkin matkustajien osalta turvavyön puuttu-
mista ja sen vaikutuksia on arvioitu ajoneuvoriskien yhteydessä. 

4.3.4 Ajokunto onnettomuushetkellä 

Tapahtumahetkellä kuljettajan ajokuntoon vaikuttavista riskiteki-
jöistä esiin nousivat merkittävimmin väsymys ja terveydentila. Al-
koholin vaikutus tai ajokortittomuus todettiin yksittäistapauksissa. 
Kuljettajan ajokunnon varmistaminen on osa työturvallisuudesta 
huolehtimista, joten toiminnan tulisi linkittyä myös kuljetusketjuun 
ja työnantajan velvollisuuksiin (kts. kpl 4.7).  

Väsymys 

Tutkijalautakunnan mukaan 33 kuljettajaa oli onnettomuushetkellä 
väsyneitä. (Koodattu tieto perustuu kuljettajan haastatteluun tai 
kuljettajan lähiomaisen haastatteluun, mikäli kuljettaja on meneh-
tynyt onnettomuudessa.) RX-tapauksissa väsymys oli huomattavan 
yleistä (20 %) kun taas kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 
vain harvat myönsivät olleensa väsyneitä onnettomuushetkellä (KK 
2 % ja PK 3 %). Kuljettajan tilaan liittyvistä tutkijalautakuntien 
nimeämistä riskeistä puolet koski väsyneenä ajamista.  

Väsymystä  on  tarkasteltu  nukkumisen,  valvomisen,  työ-  ja  ajo-
ajan sekä ruokailun näkökulmista. Eniten onnettomuuksia tapahtui 
6-10 tunnin valveillaolon jälkeen eli normaalin työvuoron aikana. 
Kymmenesosa kuljettajista oli ollut hereillä enintään kaksi tuntia 
ennen onnettomuutta ja viisi prosenttia kuljettajista vähintään 15 
tuntia, yksi kuljettaja 26 tuntia. Työvuoron alussa tapahtuu paljon 
onnettomuuksia, sillä viidennes onnettomuuksista tapahtui alle tun-

Täysperävaunullisen yhdis-
telmän kuljettaja (mies 44 
v) oli ajanut parin kuukau-
den ajan kahden kuljetta-
jan ajot toisen kuljettajan 
jäätyä ylikuormittumisen 
vuoksi sairaslomalle. Työ-
suojelutarkastuksen mu-
kaan keskimääräinen työ-
aika on ollut 67 h viikossa. 
Työaika on haastattelun 
mukaan ollut määräysten 
mukainen. Tapahtumahet-
kellä aamulla n. klo 6:00 
kuljettajan työvuoro on 
kestänyt 1 h 20 min ja ta-
kana on kuljettajan mukaan 
7 h tauko. Muita piirturile-
vyjä ei ole tutkittu. Perä-
vaunu on ajovirheen vuoksi 
osunut kaiteeseen 8 km ja 2 
km ennen tapahtumapaik-
kaa. Kuljettaja on pysähty-
nyt tarkistamaan vahingot 
ja ollessaan väsymyksestä 
sekaisin hänen ainoa aja-
tuksensa on ollut saada 
auto 10 km päähän varikol-
le. 
 
Kaiteeseen törmäämisten 
jälkeen perävaunusta irtoa-
vat vähitellen kaikki oike-
anpuoleiset renkaat. Oike-
alle kääntymisen jälkeen 
perävaunu ajautuu tien-
penkkaan ja kaatuu renkai-
den puuttuessa kyljelleen. 
Kuljettaja päättää edelleen 
jatkaa matkaa varikolle 
vetoautolla ja irrottaa pe-
rävaunun. Vetoautolla mat-
ka etenee 30 m, jonka jäl-
keen myös se kaatuu ojaan.  
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nin ajon jälkeen. Onnettomuuksista neljäsosa tapahtui ruokailua 
seuranneen tunnin aikana.  

Kokonaisajoajalla oli selvä yhteys väsymykseen, väsymys kas-
vaa työpäivän pidentyessä. Ajo- ja lepoaikamääräysten vastaisia 
kokonaisajoaikoja oli seitsemällä prosentilla kuljettajista ja tauot-
tamista tai lepoaikoja oli rikkonut kahdeksan prosenttia kuljettajis-
ta. Ajo- ja lepoaikamääräysten rikkominen oli yleisintä yksittäison-
nettomuuksiin joutuneilla. Heistä neljäsosalla todettiin puutteita 
ajon tauottamisessa ja lepoajoissa. 16 prosentilla ylittyi sallittu ko-
konaisajoaika ja 12 prosentilla oli rikkomuksia sekä ajo- että lepo-
ajoissa. Aineiston ääritapauksena oli kaksi kuljettajaa, jotka olivat 
olleet ajossa melkein kaksi vuorokautta käytännössä lähes tauotta. 
Pääaiheuttajana PK-onnettomuudessa oli 43 tuntia ajanut kuljettaja 
ja toinen kuljettaja päätyi RX-yksittäisonnettomuuteen 40 tunnin 
ajon jälkeen. Ajoaika oli suurempi kuin kuljettajan ilmoittama he-
reilläoloaika. Hereilläoloaika lasketaan heräämisestä, vaikka kuljet-
taja olisi nukkunut miten lyhyet unet tahansa. Ajoaika lasketaan 
edellisestä vuorokausilevosta.  

Luennassa väsymyksen taustalla havaittiin puutteellisia lepo-
aikoja, satunnaisesti pitkiä työpäiviä tai pysyvämpää ylikuormittu-
mista. Ainakin yksi nukahtanut kuljettaja oli vahvassa krapulassa 
vuosiloman jälkeisenä ensimmäisenä työpäivänä. Pitkiä työpäiviä 
tehneitä oli onnettomuuden osallisena kaikissa liikenneympäristöis-
sä, eniten pääteillä. Nukahtaneet tai torkahtaneet kuljettajat olivat 
osallisena PK- ja RX-onnettomuuksissa moottoriteillä ja pääteillä. 
Pitkän  työpäivän  tehneitä  kuljettajia  oli  eniten  KK-
onnettomuuksissa, joissa syynä oli usein väsymyksestä johtuva 
havaintovirhe.  

Väsyneenä ajaneista erityinen riskiryhmä olivat säiliöauton kul-
jettajat. Luennassa tuli esille 20 säiliöauto-onnettomuutta, joista 
lähes puolessa (9) kuljettaja oli väsynyt. Kolme neljäsosaa säiliöau-
to-onnettomuuksista tapahtui puolenyön ja aamupäivän välillä, 
mukaan lukien kaikki väsyneenä ajaneiden tapaukset. Säiliöauto-
kuljetuksissa näkyy selkeästi yötyöhön liittyvä kohonnut väsymyk-
sen riski. Ilmiö on huolestuttava, koska valtaosa väsyneenä ajaneis-
ta säiliöauton kuljettajista oli kuljettamassa vaarallisia aineita.  

Väsymys saattoi aiheutua myös ruokailua seuraavasta vireysti-
lan laskusta tai huonosta ruokailusta (ateria korvattu kahvilla tai 
ruokailusta kulunut pitkä aika) johtuvasta verensokerin laskusta. 
Usein väsymykseen yhdistyi ylinopeus ja joissakin tapauksissa 
myös kokemattomuus. Muutamat kuljettajat olivat itse havainneet 
väsymyksensä ja yrittäneet välttää nukahtamista pitämällä lyhyitä 
jaloittelutaukoja. Nukkumiseen ei aikataulussa ollut varattu aikaa. 



LINTU 2/2009 · Raskaan liikenteen onnettomuudet tutkijalautakunta-aineistossa 43 

Vakionopeuden säätimen käyttöä ei aineistoon ollut järjestel-
mällisesti kirjattu. Kuitenkin luennassa löydettiin tapauksia, joissa 
yhdistyi vakionopeudensäätimen käyttö ja vireystilan alentuminen. 
Vakionopeuden säätimen käyttö voi vaikuttaa haitallisesti kahdella 
tavalla. Pitkällä matkalla vakionopeudensäädin voi alentaa kuljetta-
jan vireystilaa. Lisäksi se on omiaan pahentamaan onnettomuuden 
seurauksia, koska kuljettaja ei reagoi nopeudella liikennetilantee-
seen, vaan hän voi väsyneenä tai esimerkiksi sairaskohtauksen saa-
tuaan ajautua onnettomuuteen hidastamatta nopeutta lainkaan.  

Terveydentila 

Kuljettajan osittain yllättävistä, osittain pysyvämmistä tai pitkäkes-
toisista ominaisuuksista merkittävimmät riskitekijät ovat kuljettajan 
sairaskohtaukset. Osa kohtauksista oli yllättäviä, osalle kohtaus 
liittyi tiedossa olleeseen sairauteen.  

Pitkäaikaisia sairauksia tai pysyviä vammoja oli 17 prosentilla 
kuolonkolariin joutuneista kuljettajista. Pitkäaikaisia sairauksia oli 
erityisesti yksittäisonnettomuuteen joutuneilla kuljettajilla (44 %). 
Yleisimmät sairaudet olivat verenpainetauti, sokeritauti ja sydänvi-
ka. Masennus- ja itsemurhataipumukset olivat ammattikuljettajilla 
harvinaisia, aineistossa oli koodattu vain yksi tapaus. Mieltä paina-
neita ongelmia on ollut viidellä prosentilla kuljettajista, eniten pää-
aiheuttajilla ja yksittäisonnettomuuden osallisilla. Ongelmia koke-
neet olivat muita useammin myös väsyneitä. 

Onnettomuushetkellä sai sairaskohtauksen PK-
onnettomuuksissa seitsemän ja RX-onnettomuuksissa viisi raskaan 
ajoneuvon kuljettajaa. Molemmissa ryhmissä yksi kuljettaja oli 
pääaiheuttajana, muut 10 tapausta olivat yksittäisonnettomuuksia. 
KK-onnettomuuksissa ei ollut kuljettajien sairaskohtauksesta joh-
tuneita tapauksia.  

Luennassa todettiin, että sairaskohtauksen taustalla oli useimmi-
ten pitkäaikainen, aikaisemmin todettu tauti (kuusi tapausta yhdek-
sästä). Yksi sairaskohtauksen saanut kuljettaja oli sairaseläkkeellä.  

Alkoholi 

Kuolemaan johtaneissa PK-onnettomuuksissa oli neljällä raskaan 
ajoneuvon kuljettajalla veressään alkoholia ja RX-onnettomuuk-
sissa yhdellä. Kahdella kuljettajalla ylittyi törkeän rattijuopumuk-
sen raja (1,2 ‰), muilla alkoholia oli veressä alle rattijuopumusra-
jan 0,5 promillea.  

Kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa törkeään rattijuopu-
mukseen (2,4 ‰) syyllistynyt kuljettaja ajoi kuorma-autolla ylino-
peutta ja ohitteli jonossa kulkevaa liikennettä. Toinen törkeään rat-
tijuopumukseen syyllistynyt kuorma-auton kuljettaja joutui RX-
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yksittäisonnettomuuteen. Jakeluajossa toiminut työsuhteinen kuljet-
taja oli edellisen rattijuopumuksen vuoksi ajokiellossa. 

Kahdella kuljettajalla alkoholi oli jäänne edellisen illan myö-
hään venyneestä ravintolaillasta, joten alkoholin lisäksi kuljettajat 
olivat väsyneitä. Toinen kuljetti puoliperävaunullista yhdistelmää 
lievää ylinopeutta eikä huomannut vasemmalle kääntyväksi ryhmit-
tynyttä henkilöautoa, vaan ajoi väistötilaa hyödyntämättä suoraan 
edellä ajaneen perään. Toinen kuljettaja oli ulkomaalainen ja ajoi 
linja-autoa. Loivassa kaarteessa kuljettaja menetti ajoneuvon hal-
linnan ja linja-auto suistui tieltä. Molemmilla kuljettajilla olisi mat-
kan alkaessa todennäköisesti ylittynyt 0,5 promillea, jos heidän 
veren alkoholipitoisuudestaan olisi verikokeen perusteella tehty 
takaisinlaskenta. Tutkijalautakunta-aineistossa takaisinlaskentaa ei 
käytetä, vaan tietokantaan kirjataan onnettomuuden jälkeinen mit-
taustulos.  

Ainoastaan yhdessä tapauksessa viidestä alkoholi ei vaikuttanut 
onnettomuuteen. Vastaan tulevan tukkirekan perävaunu oli luista-
nut liukkaalla tiellä poikittain peittäen koko vastaan tulevan kais-
tan. Pimeässä kaarteen takaa tilanteeseen tulevan puoliperävaunul-
lisen yhdistelmän kuljettajalla ei olisi ollut mahdollisuuksia välttää 
tilannetta, vaikka ajokunto olisi ollut moitteeton.  

Ajo-oikeus 

Raskaan ajoneuvon kuljettajista neljällä ei ollut riittävää tai voi-
massaolevaa ajokorttia kuljettamaansa ajoneuvoon. Yhdellä kuor-
ma-auton kuljettajalla oli AB-kortti ja kahdella yhdistelmän kuljet-
tajalla ABC-kortti. Yhdistelmän kuljettajat olivat onnettomuuden 
pääaiheuttajina, toinen PK- ja toinen RX-onnettomuudessa. Kuor-
ma-auton kuljettaja oli toisena osapuolena PK-onnettomuudessa. 
Lisäksi ajo-oikeudetta ajaneiden joukossa oli aikaisemmin mainittu 
RX-onnettomuuden osallinen, kuorma-auton kuljettaja, joka oli 
törkeän rattijuopumuksen vuoksi ajokiellossa ja syyllistyi uudelleen 
törkeään rattijuopumukseen. Lisäksi ajokortin tietoja ei ole kirjattu 
kolmesta kuolemaan johtaneesta ja neljästä RX-onnettomuuteen 
joutuneesta kuljettajasta. Heistä kaksi oli pääaiheuttajana, neljä 
muuna osapuolena ja yksi yksittäisonnettomuudessa. 

Luennassa kortittomien kuljettajien taustalla havaittiin joko tie-
toista riskinottoa tai alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista. Esi-
merkiksi yksi yrittäjä päätti itse siirtää kuormattua ajoneuvoa muu-
taman kilometrin varikoiden välillä, vaikkei hänellä ollut yhdistel-
mään ajolupaa. Luetussa aineistossa oli myös tapaus, josta ei voitu 
varmuudella sanoa kumpi kuorma-auton kyydissä olleesta kahdesta 
miehestä toimi kuljettajana. Olipa kuljettajana kumpi tahansa, hä-
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nellä  ei  ollut  riittävää  ajo-oikeutta.  Toisella  ei  ollut  kuorma-auton  
ajo-oikeutta. Toisella oli, mutta hän oli ajokiellossa.  

Kokemattomat kortittomat olivat aineistossa harvinaisia. 
Useimmiten ajo-oikeus oli menetetty liikennerikosten vuoksi ja 
kuljettaja jatkoi tästä huolimatta ajamista. Kortittomana ajaminen ei 
siis ole riski yksinomaan ajoneuvon käsittelytaitojen näkökulmasta 
vaan se kuvastaa myös kuljettajan asennetta liikennesääntöjen nou-
dattamisessa. 

4.3.5 Kuljettajan kokemus  

Valtaosa kuolemaan johtaneeseen onnettomuuteen joutuneista ras-
kaan ajoneuvon kuljettajista ajaa työkseen, joten heillä oli runsaasti 
kokemusta sekä ajamisesta yleensä että onnettomuusajoneuvolla 
ajamisesta. Onnettomuuteen joutuneista kuljettajista lähes kaksi 
kolmasosaa (60 %) on ajanut eri ajoneuvoilla yhteensä vähintään 
500 000 km ja yli puolet (56 %) onnettomuusajoneuvolla vähintään 
20 000 km.  

Joukossa oli kuitenkin kuljettajia, joilla oli joko vähäinen ajoko-
kemus (! 20 000 km/v, 38 kuljettajaa) tai joille onnettomuusajo-
neuvo oli vieras (! 5 000 km, 62 kuljettajaa). Kokemattomuus ko-
rostuu onnettomuuden pääaiheuttajien ja yksittäisonnettomuuteen 
joutuneiden joukossa. Vähän ajavia kuljettajia on kuolemaan johta-
neiden onnettomuuksien pääaiheuttajissa 12 prosenttia (12 kuljetta-
jaa) ja yksittäisonnettomuuksissa 14 prosenttia (3). Osuus on kak-
sinkertainen muihin osallisiin verrattuna (6 %, 23). Onnettomuus-
ajoneuvolla vähän ajaneiden osuus on huomattavan suuri yksit-
täisonnettomuuteen joutuneilla (24 %, 5) ja pääaiheuttajilla (18 %, 
19), kun se muilla osapuolilla oli vain kymmenen prosenttia (38).  

Luennassa kokemattomuuden todettiin ilmenevän usealla taval-
la. Lähes kymmenesosa luettujen tapausten kuljettajista oli joko 
hyvin kokemattomia kuljettajana ylipäätään, ko. ajoneuvon kuljet-
tajana tai ko. kuljetustyössä. Aineistossa oli tapauksia, joissa kuljet-
taja oli harjoittelija, ajossa ensimmäistä työpäivää tai viemässä en-
simmäistä kuormaa onnettomuuspaikkakunnalle. Yksi onnettomuus 
sattui, kun kuljettajaoppilas oli ajossa ensimmäistä työpäivää ja 
hänellä oli mukanaan kouluttaja. Toisessa tapauksessa kuljettajalla 
oli ollut opastaja mukana ensimmäisellä kuljetuskerralla ja toisella 
kerralla hänen odotettiin selviytyvän vaativasta kuljetustehtävästä 
yksin. Ajoneuvokohtainen kokemattomuus kärjistyi tapauksessa, 
jossa kuljettaja vain muutaman kilometrin ajon jälkeen menetti 
ajoneuvonsa hallinnan. 

Kokemattomuus on kirjattu riskitekijäksi myös onnettomuuksis-
sa, jotka ovat sattuneet yksittäistä keikkaa vieraalla ajoneuvolla 
ajaneille omaan ajoneuvoonsa ja muuhun kuljetustyöhön tottuneille 
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kuljettajille. Esimerkiksi onnettomuuteen joutui työvoiman väli-
tysyrityksen kautta vuokrattu kuljettaja, jonka aiempi työkokemus 
ei ollut tieliikenteestä, mutta jolla oli ajoneuvotyypille riittävä ajo-
oikeus. Eräässä tapauksessa ainoa muutos oli kuorma-auton ja var-
sinaisen perävaunun muodostaman ajoneuvoyhdistelmän perävau-
nun vaihto. Perävaunun huollon ajaksi kuljettaja otti käyttöön yri-
tyksen toisen perävaunun. Yhdistelmän ajokäyttäytyminen yllätti 
kuljettajan ja hän menetti ajoneuvonsa hallinnan.  

Yllättävässä tilanteessa melko kokemattomalle ja väsyneelle 
kuljettajalle tapahtui myös erikoinen erehdys, kun hän oudolla au-
tolla ajaessaan painoi jarrun sijasta vahingossa kaasua. Samoin 
kokemattomuuden tai ammatillisen osaamisen heikkouksiin on 
luokiteltu useampi ajoneuvotekniikan yllättävästä vikaantumisesta 
johtuva onnettomuus (esim. perävaunun vetoaisan repeytyminen 
luku 4.4.1), joissa ammattitaitoisella kuljettajalla olisi mitä toden-
näköisimmin ollut mahdollisuus havaita ajoneuvotekniikan heikko-
us. Tapaukset ovat ammattiliikenteestä, jolloin ajoneuvotekniikka 
on myös yrityksen vastuulla. Ajamiseen liittyvän kokemattomuu-
den lisäksi vähäinen kokemus ammattiliikenteestä näkyi myös 
puutteellisessa kuorman sidonnassa ja huolimattomassa tai taita-
mattomassa perävaunun kytkennässä samoin kuin ajoneuvon pur-
ku- ja lastauslaitteiden varmistamisessa. (Kts. ajoneuvo ja kuorma-
us, luku 4.4.) 

4.3.6 Kuljettajan tausta 

Kuljettajan taustaa tarkasteltiin kuljettajan ennen onnettomuutta 
saamien sakkojen, aiempien onnettomuuksien, todetun ajokykyyn 
vaikuttaneen sairauden ja ajotaitoon tai -kykyyn vaikuttaneiden 
muiden tekijöiden, kuten alkoholiongelman kautta (kuva 18). Näil-
lä kriteereillä mitattuna täysin rikkeetön tausta oli onnettomuuteen 
joutuneilla kuljettajilla melko harvinainen. Valtaosalla raskaan ajo-
neuvon kuljettajista oli liikennerikoksista määrättyjä sakkoja onnet-
tomuutta edeltävien viiden vuoden aikana. Pieni osa näistä oli sel-
keästi riskikuljettajia: heillä oli useampia ajokieltoja, onnettomuus-
hetkellä voimassa oleva ajokielto tai pitkäaikaista alkoholiongel-
maa ja toistuvia rattijuopumuksia. Osalla sairaskohtauksen saaneis-
ta kuljettajista oli taustalla pitkään jatkunut sairastelu, jonka aiheut-
tama riski oli tai sen olisi pitänyt olla etukäteen tiedossa.  
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79 Liikennerikokset 74
42 % Onnettomuudet 19
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36 Työmäärä 28
19 % Asenteet 8

Soveltumattomuus 1
Yhteensä 37

22 %

26 Terveydentila 15
14 % Alkoholi 12
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Kuva 18. Kuljettajan taustaan liittyvät riskit. (Luettu aineisto) 

Kuolemaan johtaneeseen onnettomuuteen joutuneista raskaan ajo-
neuvon kuljettajista kolmasosa (30 %, 155 kuljettajaa) oli ollut on-
nettomuudessa mukana vähintään kerran aikaisemminkin viiden 
vuoden aikana. Heistä 30 on ollut osallisena useammassakin onnet-
tomuudessa. Yksittäiselle kuljettajalle onnettomuus oli kuudes vii-
den vuoden sisällä. 

Yli puolelle (56 %, 337 kuljettajaa) kuolemaan johtaneeseen on-
nettomuuteen joutuneista raskaan ajoneuvon kuljettajista on kirjattu 
vähintään yksi liikennerikos viiden vuoden aikana. Enemmän kuin 
kolme liikennerikosta oli ollut 83 kuljettajalla (14 %). Huomattavaa 
kuitenkin on, että neljäsosa kuljettajista (162) oli ajanut sanktioitta 
onnettomuutta edeltäneen viisivuotiskauden. Sanktioitta ajaneiden 
kuljettajien keskimääräinen ajosuorite oli 70 000 km vuodessa. 

Liikennerikokset olivat 20 kuljettajalla tuomioita rattijuopumuk-
sesta tai törkeästä rattijuopumuksesta. Osalla heistä oli useampia 
tuomioita: yhdellä kuljettajalla oli kolme aikaisempaa rattijuopu-
musta, kahdella kaksi törkeää rattijuopumusta ja yhdellä sekä ratti-
juopumus että törkeä rattijuopumus. Kuitenkin vain yhdellä oli 
kirjattu ongelmallista alkoholin käyttöä viime aikoina ja kolmella 
vuosia aiemmin.  

Osalla kuljettajista oli todettavissa pitkällä aikavälillä huomatta-
via ylityötuntimääriä. Ylityömäärä ylitti työaikalainsäädännön sal-
limat rajat, joten riski ei ole pelkästään kuljettajakohtainen, vaan 
koskee myös kuljetusketjua. Vaikka ylityömäärät olivat suuret, 
luennassa ei tullut esiin aivan yhtä suuria työtuntimääriä kuukausi-
tasolla kuin aiemmassa tutkimuksessa (Ojala 2003). Suurten ylityö-

Entinen bussinkuljettaja, 
mutta tavaraliikenteessä ja 
erityisesti betonin ajossa 
melko kokematon nuori 
mies oli ostanut tuttaval-
taan betoniauton ja aloit-
tanut yritystoiminnan.  
Onnettomuudessa betonin 
purkuränni heilui ajon aika-
na irrallaan osuen tien 
pientareella kulkeneeseen 
jalankulkijaan. Ajoneuvo oli 
yli 15 vuotta vanha ja beto-
nirännin kiinnitysmekanismi 
oli vikaantunut. Jo edelli-
nen omistaja oli havainnut 
vian, mutta sitä ei korjattu 
kunnolla vaan käytettiin 
tilapäistä kiinnitystä. 
 
Onnettomuus sattui seson-
kiaikaan. Yrittäjällä oli 
tarve hankkia uusia asiak-
kaita ja kiire hoitaa kaikki 
sovitut kuljetukset. Kiirettä 
ilmensivät kuljettajan käyt-
tämät ylinopeudet, onnet-
tomuustutkinnan yhteydes-
sä todettu lepoaikojen lai-
minlyönti, perässä ajanei-
den kertomus piittaamat-
tomasta ajotyylistä ja puut-
teet ruokailussa. Väsynyt 
kuljettaja ei osannut ker-
toa, oliko hän unohtanut 
kiinnittää rännin kokonaan 
tai kiinnittänyt sen huoli-
mattomasti. Toisaalta tila-
päinen kiinnitys on voinut 
pettää. 
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tuntimäärien ohella todettiin tapauksia, joissa kuljettaja ajoi urakal-
la tai läpituntipalkalla. Läpituntipalkalla työskentelevä kuljettaja ei 
saa työehtosopimusten ja työlainsäädännön edellyttämiä lisiä tai 
korvauksia esimerkiksi yö-, ylityö- eikä sunnuntaityöstä.  

Satunnaisissa tapauksissa tuli ilmi, että ylipitkiä ajoaikoja tai le-
von laiminlyöntiä on yritetty peittää ajamalla ajoja kahdelle piirtu-
rilevylle tai vaihtamalla ajoneuvoa. Eräs kuljettaja teki avoimesti 
töitä kahdelle eri yritykselle. Aamuisin hän ajoi jakelukuljetuksia, 
illat hän ajoi tilausajoja.  

Pitkät työpäivät olivat ensisijaisesti työsuhteisten kuljettajien te-
kemiä, kahdessa tapauksessa pitkää työpäivää tehnyt kuljettaja oli 
kuljetusyrittäjä. Työsuhteisten työpäivät olivat ajovuorolistan mu-
kaisia, joten päivät oli suunniteltu ajo- ja lepoaikamääräysten vas-
taisiksi. Tutkinnassa ei ole käsitelty kuljettajien motiiveja tarkem-
min, mutta yksittäistapauksissa on ilmeistä, että syynä on kuljetta-
jan oma toivomus töiden keskittämiseksi muutamalle päivälle, jotta 
hän saisi vastapainona pitkän yhtenäisen viikkolevon. Yksittäisessä 
tapauksessa kuljettaja kuitenkin hoiti viikkolevon aikana maatilaa, 
joten on oletettavissa, ettei pitkää viikkolepoa ollut mahdollista 
käyttää lepäämiseen.  

Yrittäjien pitkien päivien taustalla oli yrityksen toimeentulon 
varmistaminen. Toinen yrittäjistä oli juuri perustanut yrityksen ja 
toiselta oli pitkäaikaisen asiakkaan sopimus päättynyt. Molemmissa 
tapauksissa yrittäjät ottivat kaikki mahdolliset ajot lainsäädännön 
asettamista ajo- ja lepoaikarajoituksista riippumatta, jonka vuoksi 
yrittäjyys on nimetty tapauksissa riskiksi. Yrittäjyyteen liittyvät 
tekijät kirjattiin riskiksi myös kahdessa onnettomuudessa, joissa 
yrittäjän perheenjäsen joutui onnettomuuteen siirtäessään satunnai-
sesti autoa. Yrittäjyyden riskeihin ja riskinottoon liittyi myös kaksi 
tapausta, joissa yrittäjäkuljettaja ajoi pitkiä työpäiviä heikkokuntoi-
sella ajoneuvolla ja ylinopeudella. Näiltä osin riskit eivät poiken-
neet työsuhteisten kuljettajien riskeistä. 

Pitkät työpäivät sekä ajo- ja lepoaikojen ongelmat nousivat esil-
le myös itärajan ylittävässä liikenteessä. Aineistossa oli useampia 
ulkomaalaisia kuljettajia, jotka ajavat säännöllisesti Venäjän suur-
ten kaupunkien ja Suomen satamakaupunkien välillä. Ajon suunnit-
telussa tauot järjestetään rajalle ja muu aika ajetaan tai lastataan. 
Ulkomaalaisilla kuljettajilla myös ruokailussa todettiin puutteita. 
Kuljettajat ovat liikkeellä omin eväin ja ateriat oli korvattu leivon-
naisilla.  

Luennassa tuli esille kaksi tapausta, joissa raskaan ajoneuvon 
kuljettaja ajoi päin punaista liikennevaloa. Molemmissa tapauksissa 
kuljettajalla oli taustalla varsin pitkiä työpäiviä ja tapahtuma-aika 
oli myöhään iltapäivällä.  
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Osalla kuljettajista oli työyhteisön tai lähipiirin tiedossa olevia 
riskialttiita ajotapoja. Ajotapariskiksi luokiteltiin muun muassa 
kuljettajan tapa ajaa ylinopeutta ja tapa ajaa osittain oikean sulku-
viivan päällä, pientareen puolella. Kahdessa luetussa tapauksessa 
nousi esiin tieto siitä, että kuljettajaa ei pidetty hyvänä tai luotetta-
vana kuljettajana. Kummassakin tapauksessa oli kyse työajosta 
kuorma-autolla. Toisessa tapauksista kuljettajalla oli myös matkus-
taja, joka joutui vasten omaa tahtoaan työnsä vuoksi liikkumaan 
riskialttiina pitämänsä kuljettajan kyydissä. Vaikka kuljettajien 
ajoasenteisiin tai ajotapoihin liittyvä riski oli tiedossa, siihen ei 
työpaikalla puututtu. 

4.4 Ajoneuvo ja kuormaus 

4.4.1 Ajoneuvo 

Ajoneuvoon liittyviä riskejä oli kirjattu 65 prosentille niistä 373:sta 
PK- ja KK-onnettomuuksien ajoneuvosta, joiden riskejä tutkijalau-
takunta oli arvioinut (kuva 7 ja liite yksi). Ajoneuvoriskeistä yleisin 
oli massasuhteista johtuva raskaan ajoneuvon suuri tuhovoima vas-
tapuolelle, joka muodosti yli neljäsosan ajoneuvoriskeistä (kuva 
19). Raskaan ajoneuvon törmäysturvallisuuden heikkous sen sisällä 
oleville kattoi noin kymmenesosan riskeistä.  

Raskaan kaluston keskeiset tunnistetut ongelmat, kuormaan liit-
tyvät riskit, renkaat ja ajoneuvosta havaitsemista estävät tai haittaa-
vat tekijät olivat selvästi törmäysturvallisuutta harvinaisempia ris-
kitekijöitä. Jarrutettavuus eli jarruviat olivat riskinä kolmessa pro-
sentissa kuolemaan johtaneiden raskaan liikenteen onnettomuuksi-
en ajoneuvoriskeistä. Muut ajoneuvotekniikkaan liittyvät riskit oli-
vat melko harvinaisia.  
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Kuva 19. Raskaaseen ajoneuvoon liittyvien riskien osuudet koodatussa aineis-

tossa. (Koodattu aineisto, kuolemaan johtaneet raskaan liikenteen onnettomuu-

det vuosilta 2002–2006) 

Luennassa todetut ajoneuvoon liittyneet riskitekijät on jaettu kol-
meen luokaan (kuva 20): 

" ajoneuvon rakenteeseen liittyvät pysyvät ominaisuudet (27 
% ajoneuvoista),  

" onnettomuusajankohtana ajoneuvossa olleet puutteet ja tie-
dossa olleet viat (17 %)  

" kuljettajan kannalta ilmeisen yllättävät vikaantumiset (2 %). 
Osa ajoneuvoriskeistä on lainsäädännön mahdollistamia ja niitä on 
tarkasteltu yhteiskuntaan liittyvinä riskeinä. Myös kuljetusketjun 
riskiksi on kirjattu yksittäistapaus, jossa ajoneuvo oli teknisesti 
kunnossa, mutta sen tiedettiin olevan kuljetustehtävään sopimaton 
(luku 4.6).  
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Turvavyöt 23
Korkea painopiste 8
Rakenne näkemäesteenä 5
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Väri (valkoinen) 2
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Kuva 20. Raskaaseen ajoneuvoon liittyvät riskit. (Luettu aineisto) 

Ajoneuvon pysyvät ominaisuudet 

Ajoneuvon pysyvät ominaisuudet altistivat onnettomuudelle tai 
pahensivat sen seurauksia yli neljäsosassa onnettomuustapauksista. 
Merkittävimpänä riskinä esiin tuli turvavöiden puutuminen 23 ta-
pauksessa. Muita pysyviä ajoneuvoteknisiä riskejä oli etenkin hen-
kilöliikenteessä, jossa riskinä olivat turvavöiden puuttumisen lisäk-
si mm. linja-autojen korkea kori ja suuri tuulipinta-ala, joka altisti 
onnettomuuksille huonossa kelissä. Lisäksi bussionnettomuuksissa 
pysyvänä riskitekijänä oli ajoneuvon rakenne näkemäesteenä. Ta-
vanomaisia nimettyjä näkemäesteitä linja-autoissa ovat rahastuslai-
te ja peilit. Vaikka peilit parantavat katvealueiden näkemiä, ne saat-
tavat myös itse muodostaa näkemäesteen. Ajoneuvon oma rakenne 
näkemäesteenä korostui riskitekijänä kevyen liikenteen onnetto-
muuksissa.  
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Tavaraliikenteessä ajoneuvojen rakenteellisina riskitekijöinä 
olivat korkea painopiste, korkeat puskurit, karjapuskurit, kuorma-
lavan tai korin rakenne, nosturin sijoitus, suojaamaton polttoai-
nesäiliö ja näkemäesteet. Kuorma-autoissa ja yhdistelmissä tavan-
omaisen näkemäesteen muodosti ajoneuvon oma rakenne. Lisäksi 
raskaan ajoneuvon ympäristöön hukkuvaa väriä pidettiin riskiteki-
jänä kahdessa tapauksessa. Kummassakin oli kyseessä valkoinen 
auto ja sen heikko erottuvuus talvikelissä.  

Kahdessa luetussa tapauksessa ajoneuvon lisälaite aiheutti on-
nettomuuden tai pahensi sitä. Toisessa tapauksessa ajoneuvonosturi 
aiheutti vastapuolen kuoleman. Kyse oli kuorma-auton heikosta 
törmäysturvallisuudesta vastapuolelle. Toisessa tapauksessa irral-
laan heilunut betoniauton ränni aiheutti ulkopuolisen kuoleman 
(kts. tapausesimerkki luvussa 4.3.6). Kyseessä oli 15 vuotta vanha, 
epäkuntoinen auto.  

RX-onnettomuuksissa on betoniautolle tapahtunut yksittäison-
nettomuus, jossa on pääosin samankaltaisia riskitekijöitä kuin edel-
lä kerrotussa betoniauton aiheuttaneessa jalankulkijan kuolemassa. 
Tässäkin tapauksessa ajoneuvo on hyvin vanha (21 vuotta). Onnet-
tomuuden aiheuttivat kiire, nopeus ja jarruvika. Lisäksi onnetto-
muustutkinnassa oli todettu betoniauton korkean painopisteen vai-
kutus onnettomuuden syntyyn. Myös tämä onnettomuus tapahtui 
betonivalujen sesonkiaikaan, kuljettaja oli kokematon eikä hänellä 
ollut kuljetusalan ammatillista koulutusta. Kuljettajakoulutus (C-
kortti) oli saatu autokoulussa.  

Yhtenä jo aiemmin tunnettuna, pysyvänä ja lainsäädännön mah-
dollistamana riskitekijänä mainittiin vetoauton ja perävaunun mas-
sasuhde. Tutkijalautakunta on maininnut perävaunun olevan liian 
painava vetoautoon verrattuna kolmessa tapauksessa. Kaikissa 
näissä oli kyse kuorma-autosta, johon oli kytketty varsinainen pe-
rävaunu. Yhdessä tapauksessa ajoneuvo oli säiliöyhdistelmä. Kah-
dessa tapauksessa sekä vetoauto että perävaunu olivat molemmat 
kuormattuja. Kolmannessa tapauksessa vetoauto oli tyhjä ja perä-
vaunu kuormattu. Kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan lyhyen 
ajomatkan jälkeen.  

Kaikissa kolmessa tapauksessa perävaunun suurella massalla on 
tutkijalautakunnan arvion mukaan ollut merkittävä vaikutus onnet-
tomuuden syntyyn. Samoin kaikissa kolmessa tapauksessa raskas 
ajoneuvo oli onnettomuuden pääaiheuttaja ja onnettomuuden syn-
tyä selitettiin ajoneuvon vaikealla hallittavuudella. Kahdessa tapa-
uksessa onnettomuus sattui talvikelissä ja perävaunun suuren mas-
san aiheuttamaa riskiä pahensi huono keli ja kuljettajan käyttämä 
korkea ajonopeus.  
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Lisäksi luetussa aineistossa on kolme tapausta, joissa ajoneuvon 
hallittavuutta on pahentanut virheellinen kuormaus. Yhdessä tapa-
uksessa perävaunussa oli ylikuorma. Toisessa vetoauto oli puoli-
tyhjä ja siihen oli tarkoitus lastata lisää kuormaa toisesta paikasta. 
Kolmannessa tapauksessa vetoauto oli kuljetuksen aikana tyhjä, 
mutta perävaunussa oli täysi kuorma. Tapaus on luokiteltu kuor-
maukseen, kuljettajaan ja kuljetusketjuun liittyväksi riskiksi.  

Luennassa ei tullut esiin kappaletavarakuljetuksissa todettuja 
vaarallisten aineiden kuljetuksissa ajoneuvotekniikkaan liittyneitä 
erityisiä riskejä. ADR-kuljetuksissa tapahtuneissa onnettomuuksis-
sa ajoneuvoteknisiä riskejä aiheuttivat ensisijaisesti säiliöiden 
suunnittelusta, rakentamisesta tai muutostöistä johtuneet virheet. 
Tällaisia riskitekijöitä olivat vanhat yksivaippaiset tai rakenteeltaan 
heikot säiliöt. Samoin yksittäistapauksessa säiliön rakenteellinen 
ratkaisu mahdollisti vuodon. Onnettomuusajoneuvoon kytketyssä 
perävaunussa oli säiliössä jäykkä poistoputki. Poistoputki vahin-
goittui onnettomuusajoneuvon kaatuessa ja rikkoi säiliön sisävai-
pan, jolloin kuorma pääsi valumaan ympäristöön. Poistoputki oli 
sen hetkisen lainsäädännön mukainen, mutta sen jäykkä rakenne 
todettiin riskiksi ja paineisten säiliöiden rakennevaatimukset uudis-
tettiin.  

Tekniset viat 

Ajoneuvon kuntoon liittyviä riskejä todettiin vajaalla viidesosalla 
luetusta aineistosta. Yleisin tekninen vika tai puute oli heikkokun-
toiset jarrut (6 %) ja huonokuntoiset tai keliin sopimattomat renkaat 
(5 %). Keliin sopimattomuudella tarkoitetaan lainsäädännön mini-
mivaatimukset täyttäviä, mutta kuluneita tai kuvioinniltaan kesäke-
liin tarkoitettuja renkaita. Yksittäisessä tapauksessa ammattiajossa 
olleessa kuorma-autossa oli sekarengastus, keskenään erilaisia ja 
erikokoisia renkaita. Kyseessä oli maansiirtoajossa ollut vanha auto 
(19 vuotta), jossa oli lisäksi vikaa sekä jarruissa että jousituksessa. 
Kuljettajana oli yrittäjä, joka oli ajanut urakalla ja ylikuormalla ja 
tehnyt pitkiä työpäiviä yksittäisessä suuressa rakennushankkeessa.  

Valtaosa jarruvioista oli todettu onnettomuuden aiheuttaneen 
osapuolen ajoneuvossa tai yksittäisonnettomuuksien yhteydessä. 
Luetussa aineistossa todetut jarruvialliset autot olivat edellä olevan 
tapausesimerkin mukaisia, pääosin melko vanhoja ja monivikaisia 
ajoneuvoja. Neljän heikkokuntoisen auton muita ajoneuvoteknisiä 
vikoja ei ole eritelty jarruvikoja lukuun ottamatta, vaan ne on kir-
jattu nimikkeellä erittäin monivikaiset. Monivikaisiksi todettiin 
edellä mainitun tapausesimerkin lisäksi kuorma-autot, joissa oli 
vikaa ohjauslaitteissa, jarruissa, renkaissa ja lavarakenteissa. Lisäk-
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si aineistossa oli linja-auto, jossa oli teknisiä vikoja ja josta puut-
tuivat mm. raivausvälineet. 

Ajoneuvoyhdistelmän vetolaitteiden kunto oli merkittävä riski-
tekijä viidessä onnettomuustapauksessa (3 %). Kahdessa tapauk-
sessa oli kyse vahingoittuneesta vetoaisasta, kahdessa tapauksessa 
heikkokuntoisesta vetopöydästä ja yhdessä tapauksessa kytkennän 
pettämisestä, koska lukitustangon varmistussalpa oli vahingoittu-
nut.  

Teknisiin vikoihin ja ajoneuvon kuntoon liittyviin puutteisiin on 
kirjattu kolme tapausta, joissa ajoneuvo oli katsastamaton, se hylät-
tiin onnettomuuden jälkeen tehdyssä katsastuksessa tai ajoneuvora-
kennetta oli muutettu, mutta ajoneuvo oli muutoskatsastamaton. 
Luennassa katsastamattomia ajoneuvoja todettiin sekä tavara- että 
henkilöliikenteessä. Tavaraliikenteessä olleet molemmat katsasta-
mattomat autot olivat jarruvikaisia ja jarruvika oli onnettomuuden 
syytekijänä. Muutoskatsastamaton auto oli linja-auto, johon oli 
lisätty matkustajapaikkoja. Muutostyön mahdollista vaikutusta on-
nettomuuden seurauksiin ei tutkijalautakunta ole arvioinut.  

Katsastamattomuus ja ajoneuvojen monivikaisuus liittyvät jat-
kuvaan ajoneuvon ja kuljettajan ylikuormitustilanteeseen, kuten 
maansiirtoajossa ylipitkää työpäivää ylikuormalla ajaneen kuljetta-
jan ja auton tapauksessa, tai tilapäiseen kysyntähuippuun, kuten 
linja-auton onnettomuustapauksessa ja tavaraliikenteen toisessa 
onnettomuustapauksessa. Näissä molemmissa otettiin tietoinen 
riski ottamalla epäkuntoinen tai kuljetukseen soveltumaton ajoneu-
vo käyttöön yksittäistä kuljetusta varten. 

Muina ajoneuvoteknisinä vikoina luetussa aineistossa todettiin 
tuulilasin kuluminen ja likaisuus, kuormakorin kiinnityksen heik-
kous ja kaksi vaarallisten aineiden kuljetuksessa todettua ajoneuvo-
teknistä vikaa, säiliön tiivisteiden vuotaminen ja virheellinen säiliö-
rakenne, jotka molemmat pahensivat onnettomuuden seurauksia. 
Yksittäisessä tapauksessa onnettomuuden syyksi epäiltiin vilkun 
lampun palamista, jonka vuoksi muu liikenne ei pystynyt ennakoi-
maan kuljettajan kääntymistä.  

Yllättävä vikaantuminen 

Luetun aineiston perusteella yllättäviksi vioiksi kirjattiin kaksi pyö-
rän irtoamisesta johtunutta onnettomuutta ja kaksi rengasrikosta 
johtunutta onnettomuutta. Toisaalta voidaan kyseenalaistaa, onko 
renkaan räjähtäminen tai pinnoitteen irtoaminen yllättävää, jos 
taustalla on ylikuorma, ylinopeus ja heikkokuntoiset renkaat.  

Pyörän irtoamistapauksista toinen johti muun tienkäyttäjän kuo-
lemaan. Edellisestä kuolemaan johtaneesta raskaan ajoneuvon pyö-
rän irtoamisesta on aikaa useita vuosia, sillä luettu tapaus oli koo-
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datun aineiston mukaan ainoa pyörän irtoamisesta johtunut, kuole-
maan johtanut raskaan liikenteen onnettomuus tutkimuksen koko 
tarkastelujaksolla 2002–2006. Pyörien irtoaminen ei ole kuitenkaan 
harvinaista, sillä kuolemaan johtaneen tapauksen lisäksi aineistossa 
oli RX-onnettomuus, jossa pyörän irtoaminen aiheutti vakavat 
vammat, mutta jossa uhri saatiin nopean ensiavun ansiosta pelastet-
tua. 

Näiden kahden yllättävän pyörän irtoamistapauksen ohella lue-
tussa aineistossa oli tapaus, jossa varsinaisen perävaunun toisen 
puolen kaikki pyörät irtosivat, mutta tapauksessa vältyttiin henkilö-
vahingoilta. Tapausta ei ole luokiteltu ajoneuvotekniseksi viaksi, 
koska pyörät irtosivat törmäyksen seurauksena (kts. 4.3.4. Väsy-
mys).  

Muut ajoneuvotekniikan yllättävästä pettämisestä johtuneet on-
nettomuustapaukset on kirjattu ajoneuvon huonon kunnon tiliin, 
koska riski oli ennalta tiedossa. Tapauksia on kolme. Kahdessa 
tapauksessa perävaunu irtosi kesken ajon, kolmannessa perävaunun 
jarruletku katkesi ja aiheutti onnettomuuden. Puoliperävaunu oli 
kytketty apuvaunun (dolly) avulla kuorma-autoon. Apuvaunun ve-
toaisa oli revennyt aiemmin ja se oli yritetty korjata hitsaamalla 
(kts. kuljetusketjuriskit luku 4.7). Onnettomuus syntyi vetoaisan 
hitsauksen pettäessä ajon aikana. Onnettomuustilanteessa vetoauton 
tavaratila oli tyhjä ja perävaunu oli lastattu. Toisessa tapauksessa 
rekan vetopöytä oli huonokuntoinen, eikä perävaunu lukkiutunut 
kunnolla, jonka vuoksi perävaunu irtosi töyssyssä. Kummassakin 
tapauksessa kalusto oli vanhaa (1980- tai 1990-luvun alkupuolelta). 
Tapauksessa, jossa ajon aikana pettänyt jarruletku oli jatkettu 
”klemmarilla”, ajoneuvo oli uusi, mutta perävaunu yli 15 vuotta 
vanha. 

Ajoneuvoriskien jakautumien  

Ajoneuvoteknisiä riskejä todettiin luennassa noin kolmasosalla 
onnettomuuksien osallisista. Eniten ajoneuvoteknisiä riskejä todet-
tiin RX-onnettomuuksissa (39 %) ja PK-onnettomuuksissa (31 %), 
vähiten KK-onnettomuuksissa (27 %). Eniten ajoneuvoriskejä oli 
pääaiheuttajilla (50 %) ja yksittäisonnettomuuksissa (39 %), vähi-
ten muilla osallisilla (14 %). Ajoneuvoriskejä todettiin henkilölii-
kenteessä useammin kuin tavaraliikenteessä, mutta ero henkilö- ja 
tavaraliikenteen tai yksittäisten ajoneuvotyyppien välillä ei ollut 
tilastollisesti merkitsevä. 
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4.4.2 Kuormaus 

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa kuormaan liittyviä riske-
jä oli kahdeksalla prosentilla ajoneuvoista. Luetussa aineistossa 
vastaava luku oli 14 prosenttia. Ero selittyy sillä, että luetun aineis-
ton ositettu otos tehtiin osallisuuden mukaan ja tavaraliikenteen 
yksittäisonnettomuuksissa (32 %) ja onnettomuuksien pääaiheutta-
jilla (22 %) oli selvästi useammin kuormaukseen liittyviä riskejä 
kuin muilla osallisilla (6 %). Tavaraliikenteessä todetut kuormauk-
seen liittyvät riskit olivat selvästi yleisempiä RX-onnettomuuksissa 
(31 %) kuin kuolemaan johtaneissa PK-onnettomuuksissa (15 %) 
tai KK-onnettomuuksissa (4 %). Kuormaukseen liittyneitä riskejä 
kirjattiin tavaraliikenteen puolella viidesosalle, henkilöliikenteessä 
kolmasosalle osallisista (kuva 21). Henkilöliikenteen kaikki riskit 
liittyivät matkustajien, ei rahdin kuljetukseen. 
 

11 Ylikuorma 10
6 % Ylikuorma perävaunussa 1

Yhteensä 11
22 %

Kokonaan varmistamatta 4
Sidonta- 11 Sidonta puutteellinen 6
riski 6 % Sidonta petti 1

Yhteensä 11
22 %

KA / PV massat, kuormaus 4
Virheellinen painopiste 4

Muu 11 ADR-säiliöiden sulkeminen 1
riski 6 % Betonirännin kiinnitys 1

Poikkeuksellinen kuorma 1
Yhteensä 11

22 %

3 Sidontalenkit pettivät 1
2 % Liinat pettivät, kuluneet 1

Liinat pettivät, sopimattomat 1
Yhteensä 3

6 %

14 Turvavöitä ei käytössä tai 
7 %  ei käytettävissä 8

Matkustajien sijoittuminen LA 4
Matkustajia seisomapaikoilla 1
Matkustajia KA lavalla 1

Yhteensä 50 Yhteensä 14
28 %

Tavaraliikenne Henkilöliikenne
Osalliset, joilla riskejä 31 10 Riskejä yhteensä 50

Osuus luetuista 20 % 32 % 100 %
Luettuja  N 157 31

Matkustajat 
LA (KA)

Kuormaus-
riskit

Ylikuorma 
riskinä 

Tarvikkeet, 
välineet

 
 
Kuva 21. Kuormaukseen liittyvät riskit (Luettu aineisto) 
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Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteessä yleisimmät riskitekijät olivat ylikuormat (6 %), 
kuorman sidonnan puutteet (6 %) ja muut kuormaamiseen liittyvät 
puutteet. Kaikki kolme riskitekijää korostuvat kuolemaan johta-
neissa onnettomuuksissa onnettomuuden pääaiheuttajilla. Muina 
kuormaamiseen liittyneinä riskeinä kirjattiin jo aiemmin todettu 
vetoauton ja perävaunun väärä massasuhde neljässä tapauksessa 
(2,5 %) ja kuorman sijoittaminen virheellisesti samoin neljässä 
luetussa tapauksessa.  

Kuorman sijoituksessa siten, että vetoauton ja perävaunun mas-
sojen epäsuhta korostuu, tuli esiin kahdentyyppisiä syitä. Yksittäi-
sessä tapauksessa perävaunu oli kuormattu ja vetoauto tyhjä, ja 
auto oli menossa hakemaan lisää kuormaa, joka oli tarkoitus lastata 
vetoautoon. Toisena tapausesimerkkinä lastaustapa oli määrätietoi-
nen valinta: ADR-ajossa tapahtuneessa onnettomuudessa kuorma 
oli tietoisesti lastattu pelkästään perävaunuun, koska asiakkaan 
tilaama määrä sopi siihen, eikä vetoauto soveltunut ko. kuljetuk-
seen. Kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan vain muutaman kilo-
metrin ajon jälkeen. Tapausta arvioidaan tarkemmin yhteiskuntaan 
liittyvien riskien luvussa.  

Luetussa aineistossa kolmessa tapauksessa kuorma oli pyritty 
varmistamaan asianmukaisesti, mutta sidontavälineet pettivät. 
Kahdessa tapauksessa sidonnassa käytetyt liinat pettivät. Näistä 
toisessa liinat olivat kuluneet ja toisessa liinat eivät olleet kuljetuk-
seen  soveltuvat.  Kuorma  olisi  pitänyt  sitoa  ketjuilla.  Yksittäisessä  
tapauksessa kuorman sidonta petti, kun sidontalenkit pettivät. Var-
sinaisen virheellisen, väärän tai puutteellisen sidonnan riski oli si-
ten noin kolmasosa kuormaukseen liittyvien riskien kokonaismää-
rästä.  

Henkilöliikenne 

Vaikka kaukoliikenteen busseissa kuljetetaan rahtia, ei yhdessä-
kään luetussa onnettomuustapauksessa ollut mainintoja rahdin si-
tomattomuuden aiheuttamista vahingoista. Sen sijaan henkilöliiken-
teessä kirjattiin tavaraliikenteen kanssa analogiseksi ”kuormauk-
sen” ongelmaksi matkustajien turvavöiden puuttuminen tai käyttä-
mättömyys, ja matkustajien liikkuminen tai sijainti keskikäytävällä 
tai kaksikerroksisen bussin ylätasanteella ajon aikana. Matkustajien 
suojaamattomuudesta kirjattuja riskejä oli luetussa aineistossa 14 
tapauksessa, joka on kolmasosa kaikista bussionnettomuuksista ja 
kaksi kolmasosaa busseille sattuneista yksittäisonnettomuuksista. 
Ajoneuvossa kuolleiden onnettomuuksissa turvavyön käyttämättö-
myys tai matkustajien sijoittuminen oli kirjattu riskiksi kaikissa 
niissä tapauksissa, joissa bussi oli onnettomuuden syntyessä nor-
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maalisti liikkeellä (8/10). Yhdessä tapauksessa törmäys sattui, kun 
bussi oli pysähtyneenä, ja yhdessä tapauksessa bussin nopeus oli 
hyvin alhainen. Kummassakaan tapauksessa turvavöillä tai matkus-
tajien sijoittumisella ei ollut merkitystä.  

Turvavöiden puute tai käyttämättömyys on suhteellista osuut-
taan merkittävämpi turvallisuusriski, sillä yksi onnettomuustapaus 
altistaa kaikki matkustajat vammautumiselle. Enimmillään yksittäi-
sessä bussionnettomuudessa vammautui 30 henkilöä. Tutkijalauta-
kunta-aineistossa on jokaisen kohdalla maininta, jonka mukaan 
turvavyön käyttö olisi estänyt vammautumisen tai lieventänyt 
vammoja. Luetussa aineistossa ei ollut yhtään bussionnettomuutta, 
jossa kaikki matkustajat olisivat käyttäneet turvavöitä.  

Busseille sattuneiden onnettomuuksien lisäksi luetussa aineis-
tossa oli yksi puolustusvoimien kuorma-auto, jota käytettiin henki-
lökuljetukseen. Puolustusvoimat on perinteisesti kuljettanut varus-
miehiä ja heidän varusteitaan kuorma-autolla, vaikka kuljetustapa 
jättää lavalla olijat suojattomiksi onnettomuuden sattuessa. Lisäksi 
lavalla kuljetettavat tarvikkeet ovat omiaan lisäämään varusmiesten 
vammoja onnettomuustilanteessa. Riski on kuitenkin tiedostettu ja 
kalustoon ollaan hankkimassa miehistönkuljetuspenkit (Puolustus-
voimat 2009.) 

4.4.3 Kuormaan liittyviä huomioita 

Luennassa todettiin, että ajoneuvon kuorman laatu on todettu valta-
osassa onnettomuustapauksia. Luetussa aineistossa kuolemaan joh-
taneiden onnettomuuksien pääaiheuttajina olleet raskaat ajoneuvot 
ovat kuljettaneet maansiirto-, puu- tai sahatavaraa, kappaletavaraa 
ja elintarvikkeita. Lisäksi yksittäisonnettomuuksissa ovat menehty-
neet maansiirtoajossa, juomien ajossa ja vesikemikaalien kuljetuk-
sessa olleet henkilöt.  

Todetut kuormat (liite 5) kuvaavat hyvin koko yhteiskuntaa ja 
kuljetusalaa, mutta ne nostavat esiin myös uuden havainnon: tyhjät 
ajoneuvot ovat poikkeuksellisen usein onnettomuuden pääaiheutta-
jia. Luetun aineiston PK-onnettomuuksien pääaiheuttajista 60 pro-
senttia ajoi onnettomuushetkellä tyhjällä ajoneuvolla, kun tyhjien 
ajoneuvojen osuus koko luetusta aineistosta oli vain viidesosa ja 
toisena tai muuna osallisena PK-onnettomuuteen joutuneista ajo-
neuvoista vain 14 prosenttia oli liikkeellä tyhjänä. Sen sijaan yksit-
täisonnettomuuksissa tyhjien ajoneuvojen osuus ei poikennut kaik-
kien luettujen tapausten keskiarvosta.  

KK-onnettomuuksissa pääaiheuttajan ja muun osallisen välinen 
ero on samansuuntainen, mutta ei yhtä voimakas. Kuolemaan joh-
taneiden kevyen liikenteen onnettomuuksien osallisena olleista 
raskaista ajoneuvoista tyhjänä oli kolmasosa, toisista osallisista 

Kappaletavarakuljetuksessa 
tapahtuneessa onnetto-
muudessa kuljettaja ajoi 
ylinopeutta ja ohitteli muu-
ta liikennettä. Kuorma oli 
sitomatta. Kuljettaja oli 
tapahtumahetkellä huma-
lassa ja hän oli ajokiellossa 
aiemman rattijuopumuksen 
vuoksi. Työnantaja ei ker-
tomansa mukaan tiennyt 
ajokiellosta ja kuljettaja oli 
jatkanut työtä useita viik-
koja ajokiellostaan huoli-
matta. 
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tyhjänä oli viidesosa. Kummassakin onnettomuustyypissä KK ja 
RX-onnettomuuksissa eroa voi osittain selittää tietojen puuttumi-
nen, mutta yksittäisten tapausten kuormatiedon puuttuminen ei riitä 
selittämään PK-tapausten eroa. Tyhjien ajoneuvon osuuden koros-
tumista aiheutetuissa onnettomuuksissa on arvioitu tarkemmin lu-
vussa 5.7.  

4.4.4 ADR-ajot ja muut kemikaalikuljetukset 

Koska vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtuneissa onnetto-
muuksissa on muuta kuljetustoimintaa suurempi ympäristö ja hen-
kilövahinkojen riski, on vaarallisten aineiden kuljetuksia tarkasteltu 
erikseen. Luetun otoksen 188 osallisesta 20 ajoneuvoa (11 %) oli 
selkeästi ADR-ajolupaa edellyttävässä ajossa (jatkossa ADR-ajo). 
Näistä kaksi oli osallisena kuolemaan johtaneessa onnettomuudes-
sa, molemmat toisena osallisena. Lisäksi RX-onnettomuuksina oli 
tutkittu 18 vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtunutta onnet-
tomuutta. RX-onnettomuuksissa kaksi osallista oli onnettomuuden 
pääaiheuttajia, kaksi muuna osallisena ja 14 tapauksessa oli kyse 
raskaan ajoneuvon yksittäisonnettomuudesta. ADR-onnettomuuk-
siksi luokitelluissa tapauksissa oli yhtä osallista lukuun ottamatta 
kyse säiliöauto-onnettomuuksista. 

PK- ja RX-onnettomuuksien riskitekijöissä oli selkeä ero. Kah-
dessa kuolemaan johtaneessa PK-onnettomuudessa ei todettu ras-
kaaseen osapuoleen liittyviä merkittäviä riskitekijöitä. Sen sijaan 
RX-tapauksissa riskitekijöitä oli runsaasti. RX-onnettomuuden 
pääaiheuttajat ajoivat ylinopeutta ja kuljettajat olivat kokematto-
mia. Yksittäisonnettomuuksissa riskeinä olivat ylinopeudet, kuljet-
tajan pitkät ajoajat, väsymys, kokemattomuus ja ylikuorma. Lisäksi 
useilla yksittäisonnettomuuteen joutuneilla ADR-kuljettajilla oli 
riskitausta. 

Luetussa aineistossa ADR-ajoista valtaosa oli säiliöautokulje-
tuksia. Luetussa aineistossa kappaletavaran ADR-kuljetuksia todet-
tiin vain RX-onnettomuuksissa. Säiliöautoilla kuljetettiin polttones-
teitä ja teollisuuskemikaaleja.  

ADR-onnettomuuksissa oli ongelmana paitsi onnettomuuteen 
johtaneet tekijät, myös onnettomuuden seuraukset ja pelastustöiden 
haasteellisuus. Onnettomuuksien seurauksia pahensivat ajoneuvo-
teknisiksi riskeiksi luokitellut säiliöiden rakenteelliset ratkaisut, 
kuten yksivaippaiset säiliöt, sekä lähettäjän ja kuljettajan tietämät-
tömyys. Tietämättömyydestä on esimerkkinä tapaus, jossa lähettä-
jän tulkinnan mukaan vaarallista ainetta sisältävän hinattavan lait-
teen kuljetus ei ole ADR-kuljetus. Tulkinta johti onnettomuuden 
satuttua pelastustöiden viivästymiseen, koska laitteen sisältämästä 
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kaasusta ei ollut tietoa rahtikirjoissa (ei turvaohjekorttia), kuljetta-
jalla eikä pelastajilla. 

Luennassa tuli ADR-kuljetusten ohella esille kaksi muuta kemi-
kaalien kuljetuksessa tapahtunutta kuolemaan johtanutta onnetto-
muutta. Toinen oli raskaan ajoneuvon kuljettajan aiheuttama onnet-
tomuus, toinen kuljettajan kuolemaan johtanut yksittäisonnetto-
muus. Näissä tapauksissa ei ollut kyse ADR-kuljetuksista (Suomi-
nen 2008, http://kappa.ttl.fi), vaikka niissä kuljetettiin kemikaaleja.  

Ensimmäisessä tapauksessa kuljettaja oli muun ammatin harjoit-
taja ja hän toimi vuokrattuna työntekijänä myyntimiehenä ja kuor-
ma-auton kuljettajana. Kuorma-autossa oli huomattava määrä ae-
rosoleja ja muuta kemikaliotavaraa. Koska kuljetettavat tuotteet oli 
yksittäispakattu alle yhden litran pakkauksiin ja pakkauslaatikot 
ovat tyypillisesti pieniä (<30 aerosolipakkausta / laatikko), ei kulje-
tukseen tämän hetken lainsäädännön mukaan sovelleta ADR-
säännöksiä (Suominen 2008). Kuitenkin kemikaalit pahensivat on-
nettomuuden seurauksia, koska ajoneuvot ja kuorma syttyivät on-
nettomuuden yhteydessä palamaan ja kemikaalit edistivät voimak-
kaasti palamista. Palo aiheutti yhden henkilön kuoleman ja pahensi 
onnettomuuden kokonaisseurauksia merkittävästi.  

Toisessa tapauksessa oli kyse ADR-luokituksen ulkopuolelle 
jäävän kemikaalin ajossa sattuneesta onnettomuudesta. Kuljettaja 
eksyi jäätielle, ajoneuvo upposi veteen ja kuljettaja hukkui. Kuor-
masta veteen liuenneen kemikaalin mahdollisia ympäristövaikutuk-
sia seurattiin, mutta kuormana ollut vedenpuhdistukseen käytetty 
kemikaali ei aiheuttanut ympäristövahinkoja. 

4.5 Liikenneympäristö 

4.5.1 Onnettomuuspaikka 

Vaikka kolmasosassa onnettomuuksia oli todettavissa liikenneym-
päristöön liittyviä riskejä, liikenneympäristön ominaisuus oli har-
voin yksinään onnettomuuksien suoranaisena aiheuttajana. Yhtä 
luettua tapausta lukuun ottamatta tapahtuman taustalla oli aina vai-
kuttamassa muitakin riskejä. Kaksi kolmasosaa luetuista onnetto-
muuksista tapahtui ympäristössä, jossa ei perinteisen liikennesuun-
nittelun mukaan ollut puutteita, mutta joissa liikenneympäristöä 
kehittämällä ja parantamalla onnettomuuksien määrää voidaan kui-
tenkin vähentää tai onnettomuuden seurauksia lieventää.  

PK-ja RX-onnettomuudet painottuvat haja-asutusalueille, kun 
taas KK-onnettomuuksista puolet tapahtui taajamassa. Lähes kaikki 
PK- ja RX-tapaukset (PK 91 %, RX 83 %) sattuivat maanteillä KK-
tapausten jakautuessa tasaisemmin sekä maanteille (53 %) että ka-
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tuverkolle (40 %). Kevyen liikenteen väylillä sattui neljä KK-
onnettomuutta ja kaksi PK-onnettomuutta. PK- ja RX-tapauksissa 
tyypillinen onnettomuuspaikka oli maa- ja metsätalousalueella ole-
va kaksikaistaisen valtatien linjaosuus. Liittymissä tapahtui neljäs-
osa PK- ja RX-onnettomuuksista.  

KK-onnettomuuksia tapahtui yhtä paljon liittymissä (43 %) ja 
linjaosuuksilla (42 %). Huomattavaa on, että KK-onnettomuuksista 
kymmenesosa (9 onnettomuutta) tapahtui joukkoliikennepysäkin 
kohdalla. Kuitenkin vain puolessa näistä tapauksista raskas ajoneu-
vo oli linja-auto (5), yhtä usein toinen osapuoli oli kuorma-auto (2) 
tai yhdistelmä (2). Useissa tapauksissa onnettomuus syntyi, kun 
jalankulkija oli ylittämässä ajorataa pysäkin kohdalta.  

Liittymät ovat vaaranpaikkoja erityisesti kevyelle liikenteelle, 
sillä raskaat ajoneuvot korostuivat liittymäonnettomuuksissa pää-
aiheuttajina. Vaarallisimpia ovat tunnetusti nelihaaraiset liittymät, 
joissa tapahtui kolme neljäsosaa (73 %) KK-tapausten liittymäon-
nettomuuksista. PK-onnettomuuksia on tapahtunut yhtä paljon 
kolme- (50 %) ja nelihaaraisissa liittymissä (46 %). Onnettomuus-
liittymien yleisin tyyppi oli avoin liittymä, joita maanteillä myös on 
eniten. KK-tapauksissa korostuu myös pääsuunnassa kanavoitu 
liittymä. 
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Kuva 22. Liittymätyyppi ja liittymähaarojen lukumäärä (Koodattu aineisto, 

kuolemaan johtaneet raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006) 

 

4.5.2 Liikenneympäristön riskit 

Onnettomuuksien tapahtumapaikoissa liikenneympäristöön liittyvät 
riskit ovat yleisesti tunnettuja suomalaisen maantieverkoston omi-
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naisuuksia. Useimmiten onnettomuuspaikkana oli kapea, mutkai-
nen ja mäkinen kaksikaistainen maantie, jolla eri ajosuuntia tai kul-
kumuotoja ei ole rakenteellisesti erotettu toisistaan ja piennar on 
kapea tai päällystämättä. Yksittäistapauksessa kaide esti sivulle 
väistämisen. Tutkijalautakuntien arvioimat kuolemaan johtaneiden 
onnettomuuksien liikenneympäristöstä aiheutuvat riskitekijät on 
esitetty kuvassa 23 ja luennassa todetut riskit eri liikenneympäris-
töissä kuvissa 24 ja 25. 

Eniten liikenneympäristöriskejä oli pääaiheuttajilla (59 % lue-
tuista) ja selvästi vähemmän yksittäisonnettomuuksissa (38 %) ja 
muuna osallisena (35 %). Liikenneympäristön riskien osuus koros-
tui kuorma-auto-onnettomuuksissa (61 %). Linja-autoilla ja täyspe-
rävaunullisilla yhdistelmillä riski oli keskenään samaa luokkaa (39 
ja 41 %) ja puoliperävaunullisilla yhdistelmillä selvästi muita 
alempi (18 %). Liikenneympäristöön liittyvien riskien osuudessa ei 
ollut huomattavaa eroa PK-, KK- ja RX-onnettomuuksissa. 
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Kuva 23. Liikenneympäristöön liittyvät riskit koodatussa aineistossa. (Koodattu 

aineisto, kuolemaan johtaneet raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–

2006. N=373) 
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yht. PT AT
Kapea ajorata 13 10 3
Kapea piennar 7 4 3

30 Mutkaisuus 5 3 2
19,7 % Jyrkät luiskat tai syvä sivuoja 5 3 2

Mäkisyys 4 3 1
Sivukaltevuus 4 3 1
Yhteensä 38 26 12

40 %

Näkemäeste 8 4 4
Merkitsemätön liittymä 5 5
Väistötilan puute 4 2 2

21 Liian suuri nopeusrajoitus 3 2 1
13,8 % Liittymän muotoilu 2 1 1

Liikennevalojen toiminta 1 1
Kiihdytyskaistapuute 1 1
Yhteensä 16 12 4

14 %

Kohtaamismahdollisuus 7 7
Tien kunto 5 3 2
Kaiteen toiminta 4 3 1

30 Liian suuri nopeusrajoitus linjalla 3 1 2
19,7 % Optinen ohjaus puuttuu 2 2

Suuri liikennemäärä 2 1 1
Kevyen liikenteen väylä puuttuu 2 1 1
Paljon onnettomuuksia 2 2
Opastus 1 1
Rautatien tasoristeys 1 1
Jäätie 1 1
Heräteraita puuttuu 1 1
Pysähtyminen sallittu ohituskaistalla 1 1

Yhteensä 81 Yhteensä 43 50 22
46 %

63 Riskejä yhteensä 94
Osuus luetuista tapauksista 41 %

N 152
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Kuva 24. Pääteiden(PT, sis. moottoritiet) ja alempien teiden (AT) liikenneym-

päristöön liittyvät riskit. (Luettu aineisto) 
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Kuva 25. Taajamien liikenneympäristöön liittyvät riskit. (Luettu aineisto) 
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Tien geometria ja poikkileikkaus 

Tien geometriaan ja poikkileikkaukseen liittyi ongelmia taajamien 
ulkopuolella. Yleisimmäksi pääteihin ja alempaan tieverkkoon liit-
tyväksi ongelmaksi luennassa todettiin jo aikaisemmin mainittu 
ajoradan kapeus. Kevyen liikenteen osalta ongelmia aiheutti kapea 
tai luminen piennar. Luennassa tuli esille muutamia tapauksia, jois-
sa onnettomuus syntyi, kun raskas ajoneuvo oli ohittamassa pyöräi-
lijää. Toisessa pyöräilijä ei voinut väistää ajoradalta, koska piennar 
puuttui, ja toisessa pyöräilijä horjahti ajoradalle yrittäessään siirtyä 
ajourasta lumiselle pientareelle. 

Tien  geometriasta  aiheutui  ongelmia  pääasiassa  liian  suuren  ti-
lannenopeuden ja liikennetilanteiden ennakoimattomuuden kanssa. 
Kokemattomille yhdistelmäkuljettajille vaaraa aiheutti jyrkkä ja/tai 
pitkä alamäki, joka päättyi kaarteeseen tai pahimmassa tapauksessa 
kahteen peräkkäiseen eri suuntiin kääntyvään kaarteeseen. Varsin-
kin liukkaalla kelillä perävaunun hallitseminen ei onnistunut käyte-
tyllä ajonopeudella. Pienet kaarresäteet yhdistettynä liian suureen 
tilannenopeuteen tai kuljettajan väsymykseen aiheuttivat tieltä suis-
tumisia ja ajoneuvon kaatumisia. Pieniä kaarresäteitä esiintyi vähä-
liikenteisillä teillä, joilla oli voimassa yleisrajoitus. Yleisrajoitus ei 
kuitenkaan takaa turvallisen liikkumisen mahdollisuutta kaikille 
ajoneuvotyypeille ja kaikissa keleissä. Erityisesti säiliöautojen hal-
linta peräkkäisissä mutkissa maksiminopeudella osoittautui ongel-
malliseksi. Yksittäistapauksissa voimakas sivukaltevuus yhdistet-
tynä liukkauteen tai voimakkaaseen sivutuuleen aiheutti ajoneuvon 
liukumisen tien pientareelle ja sivuluiskaan kuljettajan varovaisesta 
ajotavasta huolimatta. 

Jyrkkä sivuluiska pahensi muutamassa tapauksessa ulosajon 
seurauksia aiheuttaen ajoneuvon kaatumisen. Reunaympäristössä 
oli joissakin tapauksissa puita tai isoja kiviä, joihin törmääminen 
päättyi kohtalokkaasti. Reunaympäristön pehmentäminenkään ei 
aina riitä, jos kuljettaja käyttää ylinopeutta. Tästä esimerkkinä ta-
paus, jossa ylinopeudella ajanut kuljettaja päätyi ajoneuvoineen 
peltoaukealla varsin kaukana tiestä olleeseen kiveen. 

Liittymät 

Liittymien yleisin ongelma sekä taajamissa että maanteillä oli ra-
joittunut näkemä. Luetussa aineistossa on useita tapauksia, joissa 
onnettomuuden yhtenä syynä on riittämätön näkemä ja siitä johtuva 
onnettomuuden molemmille osapuolille jäävä liian lyhyt toiminta-
aika. Näkemäesteitä luetuissa tapauksissa aiheuttivat liikenneympä-
ristön suunnitteluvirheet, kaiteet, tilapäiset tai pysyvät rakenteet, 
opastuskilvet, rakennustyöt, kasvusto, tilapäisvarastot (mm. puuta-
varapinot) tai aurauksen yhteydessä kerääntynyt lumipenkka. Taa-

Kuljettaja (38 v) ajaa säi-
liöautolla kesäaamuna pit-
kän yövuoron päätteeksi 
tasaisella peltoaukealla 
olevalla 6 m leveällä tiellä. 
Kuljettaja on ajanut reittiä 
2-3 kertaa aikaisemmin. 
Tiellä on yleisrajoitus, mut-
ta kuljettaja ajaa hieman 
ylinopeutta (84 km/h). 
Havaitessaan edessä olevan 
mutkia kuljettaja nostaa 
jalan kaasulta ja nopeus 
alenee n. 75 km/h. Mutkis-
sa R< 100 m ja sivukalte-
vuus 5,4 – 5,9 %. Ensimmäi-
sestä oikealle taittavasta 
kaarteesta säiliöauto selvi-
ää ojan reunaa hipoen. 
Seuraavan vasemmalle tait-
tuvan kaarteen se kulkee 
vastaantulevien kaistalla. 
Kolmas kaarre oikealle on 
yhdistelmälle liikaa ja pe-
rävaunu kaatuu vasemmalle 
ja kaataa myös vetoauton 
ojaan. Kuljettaja käytti 
turvavyötä, mikä esti pa-
hemmat vammat.   
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jamissa valaistus oli kahdessa tapauksessa riittämätön. Riittämät-
tömän näkemän riski kytkeytyy erityisesti maanteillä ajonopeuk-
siin, ylinopeuteen tai yksittäistapauksissa selvästi liian korkeaan 
pistekohtaiseen sallittuun nopeuteen. 

Näkemäongelman esiin saaminen koodatusta aineistosta osoit-
tautui ongelmalliseksi, koska asiaa on tarkasteltu etuajo-oikeutetun 
näkökulmasta ja katsottu, ettei näkemäeste tai liian lyhyt näkemä 
koske etuajo-oikeutettua. Ilmeisesti tämän vuoksi koodatusta ai-
neistosta on löydettävissä vain yksittäisiä tapauksia, joissa liitty-
män näkemä ei ole ollut riittävä. Onnettomuuden välttämiseksi 
molempien osapuolten riittävästä vapaasta näkemästä olisi kuiten-
kin ollut etua.  

Pääteillä viidessä onnettomuudessa riskiksi kirjattiin merkitse-
mätön sivutien liittymä. Liittymä tuli yllätyksenä lyhyellä turvavä-
lillä tai oudossa ympäristössä ajavalle kuljettajalle, tai kun vilkas-
liikenteisellä tiellä edellä ajava on kääntymässä ja kytkee vilkun 
liian myöhään. Väistötila voisi helpottaa näitä tilanteita. Väistötilan 
puutteita todettiin myös alemmalla tieverkolla olevissa liittymissä. 
Muutamissa tapauksissa liittymän muotoilu mahdollisti liian suu-
rella nopeudella sivutieltä liittymään ajamisen. Huonosti muotoiltu-
ja liittymiä oli enimmäkseen taajamissa, mutta myös maantiever-
kolla. Myös kiihdytyskaistojen puuttuminen näkyi luetussa aineis-
tossa.  

Taajamissa todettiin yksittäistapauksissa ongelmia liikennevalo-
jen vaiheistuksesta tai siitä, ettei vilkkaassa risteyksessä ollut lii-
kennevaloja. Liikennevaloihin liittyvät ongelmat todettiin KK-
tapauksissa. Aineistossa oli muutamia tapauksia, joissa normaalin 
vaiheistuksen mukaisesti pääsuunnan vihreä sallii myös kääntymi-
sen oikealle. Tällöin kääntyvän raskaan ajoneuvon kuljettaja ei 
huomannut väistää kevyttä liikennettä, joka kulki omaan vihreään 
valoonsa luottaen liittymän yli. Näissä tilanteissa pyöräilijät lähes-
tyivät liittymää usein reippaalla nopeudella, joten reagointiaikaa jäi 
molemmille osapuolille liian vähän. Kevyen liikenteen havainnoin-
tia vaikeutti yksittäistapauksessa pimeys ja liittymän läheisyydessä 
olevat kirkkaat taustavalot. 

RX-tapauksissa oli kaksi rautatien tasoristeysonnettomuutta. 
Kummassakin tapauksessa todettiin kasvillisuuden aiheuttama nä-
kemäongelma. Kun tasoristeyksessä on liian lyhyt näkemä ja junan 
lähestymisnopeus on korkea, kuljettajalla ei ole mahdollisuutta 
varmistaa turvallista ylitystä.  

Kuorma-auton kuljettaja 
(mies 31 v) kääntyy vihreän 
valon palaessa pääkadulta 
oikealle. Samaan aikaan 
liittymää lähestyy pyöräilijä 
(mies 27 v) aikeenaan ylit-
tää kevyen liikenteen väy-
län jatkeena oleva suojatie 
vihreän valon palaessa. 
Pyöräilijällä on alamäen 
vuoksi kova vauhti eikä hän 
ehdi pysähtyä huomattu-
aan, ettei kuorma-auto 
väistäkään. Hän kaataa 
pyörän estääkseen törmä-
yksen. Pyöräilijä kuitenkin 
luistaa lumessa kuorma-
auton alle sivualleajosuojan 
alta ja menehtyy välittö-
mästi. 
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Kaiteet 

Kohtaamisonnettomuudet ovat tunnettu ja aineistossa selkeästi nä-
kyvä ongelma, joita on pyritty estämään keskikaiteita rakentamalla. 
Mahdollisuus ajautua tai ajaa vastakkaiselle ajokaistalle esim. kes-
kikaiteiden puuttuessa on todettu edelleen yleisimmäksi pääteiden 
liikenneympäristöön liittyväksi riskiksi.  

Raskaan liikenteen kannalta keskikaide ei kuitenkaan näyttäisi 
olevan ehdottoman toimiva. Aineistossa on moottoritiellä sattunut 
tapaus, jossa keskikaide ei ole riittänyt onnettomuuden estämiseen, 
vaan kaide on pettänyt. Kaiteista on yksittäistapauksissa ollut myös 
haittaa. Suistumisen estämiseksi rakennettu kaide on kestänyt ras-
kaan ajoneuvon, mutta ollut raskaalle ajoneuvolle liian matala ja 
aiheuttanut sen kaatumisen katolleen, jolloin kuljettaja on vammau-
tunut tai kuollut. Lisäksi yhdessä taajamassa tapahtuneessa onnet-
tomuudessa kaiteiden rakentaminen on ollut vielä kesken ja ilman 
kaidetta olleet kaidetolpat pahensivat onnettomuuden seurauksia. 
Toisaalta yhdessä tapauksessa kaide esti vetoauton putoamisen 
sillalta järveen vaikka perävaunu pääsikin putoamaan. 

Tiestön kunto 
Tiestön kuntoon kohdistunut julkisuudessa usein esitetty huoli ei 

saanut juurikaan vahvistusta luennassa. Tien heikko kunto ei ollut 
suoranaisesti aiheuttanut yhtään onnettomuutta. Selkeitä onnetto-
muuteen altistavia puutteita todettiin vain yksittäistapauksissa. 
Puutteet olivat päällysteen kulumauria ja painumia. 

Opastus 
Onnettomuuden syynä on yksittäistapauksissa ollut opastuksen 
puute tai heikkous, joka on johtanut yllättävään liikennekäyttäyty-
miseen ja onnettomuuteen. Tie- ja opastusmerkinnän puutteet nä-
kyivät sekä PK- että KK-onnettomuuksissa.  

PK-tapauksissa useimmiten puutteita esiintyi liittymien merkin-
nöissä, mikä johti onnettomuuteen joko edellä ajavan kääntyessä 
yllättävästi tai kääntymistä suunnittelevan kuljettajan huomion 
kiinnittyessä liiallisesti kohteen etsintään. Aineistossa oli myös 
poikkeuksellinen puutteellisesta opastuksesta aiheutunut kuljettajan 
hukkumistapaus.  

KK-tapauksissa kyse oli työmaan puutteellisesta liikenteenohja-
uksesta. Toisessa luetussa tapauksessa heikkokuntoinen jalankulki-
ja ei löytänyt tietään alikulkuun vaan päätyi ylittämään valtatietä. 
Toisessa tapauksessa taajamassa sijainneen rakennuskohteen työ-
maan liikenteen ohjaus oli järjestetty käyttämällä liikenteenohjaa-
jaa, ja onnettomuus syntyi kun tämä oli hetkeksi poistunut paikal-
taan. 

Vieraassa liikenneympäris-
tössä ensimmäistä kertaa 
asiakkaalle kuormaa vie-
mässä ollut kuljettaja ek-
syi, koska kuljetuksen koh-
teena ollut laitos ei ollut 
asianmukaisesti opastettu. 
Kuljettaja ajoi kohdetta 
etsiessään erehdyksessä 
jäätielle. Rannassa jäätien 
alussa oli nopeusrajoitus-
merkki 50 km/h. Jäätiestä 
varoitettiin muu vaara -
merkillä, jonka lisäkilvessä 
oli merkintä: ajo jäätielle 
sallittu omalla vastuulla. 
Lisäkilven teksti oli rivitet-
ty, joten ilmeisesti sen 
pystyi lukemaan vasta mel-
ko läheltä liikennemerkkiä. 
Kuljettaja noudatti nopeus-
rajoitusta, mutta ehti ajaa 
jäälle, jolloin jää petti ja 
kuljettaja hukkui auton 
upotessa.  
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Raskaan ja kevyen liikenteen yhteensovittaminen 

Raskaan ja kevyen liikenteen yhteensovittamisessa liikenneympä-
ristön suurimpana ongelmana on se, että kevyttä ja ajoneuvoliiken-
nettä ei ole eroteltu riittävästi. Ongelma voi olla kevyen liikenteen 
väylien puuttuminen tai kevyen- ja ajoneuvoliikenteen väylien ris-
teäminen tasossa, joskus jopa siten, että risteyskohdassa on näke-
mäesteitä. Kevyen liikenteen väyläpuutteita on todettu taajaman 
reuna-alueilla ja lähialueilla olevilla maanteillä, joilla kevyttä lii-
kennettä on paljon.  

Näyttää myös siltä, että kevyen liikenteen kulkuväylät on joissa-
kin tapauksissa suunniteltu käyttäjän kannalta liian työläiksi, mikä 
houkuttelee käyttämään muita reittejä. Aineistossa oli useita tapa-
uksia, joissa kevyt liikenne käytti tahallisesti tai vahingossa epävi-
rallisia oikopolkuja ajoneuvoliikenteen väylien yli. Ilmiö on todettu 
sekä tie- että raideliikenteessä. Vaikka oikopolut ovat tiedossa, nii-
hin ei ole useinkaan löydetty toimivaa ja turvallista ratkaisua. Oi-
kopolkujen käyttöön tai kadun yli oikaisemiseen liittyi joissakin 
tapauksissa jalankulkijan alkoholin käyttö, mikä on voinut myötä-
vaikuttaa onnettomuuden syntyyn. 

Vaikka kevyt liikenne olisi rakenteellisesti erotettu ajoneuvolii-
kenteestä, onnettomuuden syntyä ei siitä huolimatta ole aina kyetty 
estämään. Aineistossa on tapauksia, joissa onnettomuus on synty-
nyt, kun jakeluauto on peruuttanut kevyen liikenteen väylää määrä-
paikkaan tai pysäköinyt väylälle lastauksen ajaksi. Lisäksi aineis-
tosta löytyy tapaus, jossa pyöräilijä on ajanut tai kaatunut ajoradalle 
kadun reunassa olevalta, ajoradasta reunakivellä erotetulta kevyen 
liikenteen väylältä.  

Oma ongelmansa on lasten leikkipaikkojen ja liikenneväylien 
riittämätön erottaminen. Lasten leikkipaikkojen sijoittaminen lii-
kenneväylien välittömään läheisyyteen aiheuttaa lapsille jatkuvan 
vaaran. Esimerkkinä on tapaus, jossa lapsi laski pulkalla ajorataa 
ajaneen kuorma-auton alle.  

Kuljetusyritysten pihat 

Liikenneympäristön yhtenä erityisongelmana ovat kuljetusyrittäjien 
ja -yritysten kotipihat. Kuljetusalalla on paljon pienyrityksiä, joissa 
yrityksellä ei ole erillistä toimipaikkaa, vaan yritystoiminta tapah-
tuu yrittäjän kotoa käsin. Kun piha-alueella yhdistyy sekä ammat-
tiin liittyvä että vapaa-ajan liikkuminen, sekä raskas- että kevyt 
liikenne, tilanne altistaa onnettomuuksille. Onnettomuuksien vält-
tämiseksi pitäisi piha-alueilla kuljetusajoneuvojen alue erottaa ja-
lankulkusta ja oleskelusta, jotta vältyttäisiin sekä työtapaturmilta 
että tässäkin aineistossa esiintyneiltä pihassa sattuneilta kevyen 
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liikenteen onnettomuuksilta, jossa menehtynyt henkilö on kuljetta-
jan tai kuljetusyrittäjän perheenjäsenen. 

Turvallisuusohjeet 

Osa onnettomuuksista olisi voitu ennaltaehkäistä toimimalla jo 
olemassa olevien turvallisuusohjeiden (Tiehallinto 2005, Tiehallin-
to 2008) mukaan. Osassa tapauksia turvallisuusohjeita on pääsään-
töisesti noudatettu, mutta turvallisuustoimenpide on ollut hetkelli-
sesti poissa käytöstä tai riittämätön. Aineistossa on tapauksia, jois-
sa ilmiselvät turvallisuusongelmat on poistettu välittömästi onnet-
tomuuden jälkeen. Korjaavina toimenpiteinä ovat olleet mm. nä-
kemäesteiden poisto, nopeusrajoituksen alentaminen ja kaarteesta 
varoittavat liikennemerkit. Huomiota herättivät tien tai kiinteistön 
rakentamisen yhteydessä todetut turvallisuustoimenpiteiden heik-
koudet, joita luetussa aineistossa olivat nopeusrajoituksen alenta-
misen unohtaminen tietyömaan kohdalla ja liikenteenohjaajan tila-
päinen poistuminen työmaaliittymästä.  

Nopeussuositukset ja -rajoitukset 

Luetussa aineistossa on kaksi onnettomuutta, joissa kaarteessa on 
ollut nopeussuositus pistekohtaisen alemman nopeusrajoituksen 
sijasta. Suositusta oli käytetty, vaikka alempi nopeusrajoitus olisi 
ollut ainakin raskaan liikenteen kannalta erittäin perusteltua. 

Liikenneympäristöön nähden liian korkeat nopeusrajoitukset ai-
heuttivat vaaratilanteita myös opastamattomien liittymien yhtey-
dessä. Sallitulla nopeudella ajaminen edellyttää, että kuljettajaa 
tietää minne on matkalla. Jos kuljettaja etsii ajaessaan yksittäistä 
outoa liittymää, ovat onnettomuuden ainekset valmiina.  

4.6 Ajokeli 

4.6.1 Keli ja sää onnettomuushetkellä  

Tutkitut onnettomuudet tapahtuivat pääosin varsin hyvissä keliolo-
suhteissa. Onnettomuustilanteessa vallitsi useimmiten kuiva kesä-
keli ja hyvä näkyvyys. Tien pinta oli kuiva tai ajourat paljaat lähes 
kahdessa kolmasosassa (60 %) kuolemaan johtaneista onnetto-
muuksista. Lumisella tai jäisellä tiellä tapahtui vajaa neljäsosa ja 
kostealla tai märällä tiellä kuudesosa onnettomuuksista. Sekä ilman 
että tien lämpötila oli plussan puolella vajaassa kahdessa kolmas-
osassa ja pakkasella kolmasosassa tapauksista. Lämpötila oli nollan 
tuntumassa neljässä prosentissa tapauksista.  

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa sää oli onnetto-
muushetkellä useimmiten kirkas tai pilvipoutainen (kuva 26). RX-
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onnettomuuksina tutkituissa tapauksissa korostuvat huonossa kelis-
sä (vesi- ja lumisade sekä sumu) aiheutetut onnettomuudet.  

Kaikista onnettomuuksista 63 prosenttia sattui päivänvalossa, 29 
prosenttia pimeässä ja yhdeksän prosenttia hämärässä. Eniten pi-
meässä tai hämärässä sattui onnettomuuksia moottoriteillä ja pää-
teillä. Eri onnettomuusryhmien välillä ei ollut havaittavia eroja 
valoisuudessa. Vaikka reilusti yli kolmasosa onnettomuuksista ta-
pahtui hämärässä tai pimeässä, luennassa näkemisongelmia ei kui-
tenkaan havaittu erityisen merkittäväksi ongelmaksi. Pimeys todet-
tiin riskitekijäksi kuudessa prosentissa luetuista tapauksista . 
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Kuva 26. Sää onnettomuushetkellä. (Koodattu aineisto, tutkijalautakuntien 

tutkimat raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006) 

Kelin vaihtelua esiintyi kaikissa liikenneympäristöissä. Pääteillä ja 
alemmilla teillä tien poikittaissuuntaiset kelin vaihtelut ovat ylei-
sempiä, mutta tien pitkittäissuuntaiset muutokset näyttäisivät aihe-
uttavan ongelmia nimenomaan raskaalle liikenteelle. Näissä tapa-
uksissa raskas ajoneuvo oli useimmiten onnettomuudessa pää-
aiheuttajana. Taajamassa kaikki poikkeamat olivat poikittaisuun-
taista vaihtelua, moottoritiellä useimmin pitkittäissuuntaista. Kelin 
vaihtelu oli yleistä PK-onnettomuuksissa, joista 22 prosenttia pää-
aiheuttajista (15 kuljettajaa), 14 prosenttia muista osapuolista (45) 
ja yksi yksittäisonnettomuuteen joutuneista raskaan ajoneuvon kul-
jettajista on joutunut onnettomuuteen tilanteessa, jossa keli on 
vaihdellut tien poikittais- ja/tai pitkittäissuunnassa. KK-onnet-
tomuuksissa kelin vaihtelua esiintyi vain viidellä prosentilla kuljet-
tajista. Kelityyppi poikkesi osallisen käyttämän tien keskimääräi-
sestä kelistä viidellä prosentilla PK-onnettomuuteen joutuneista 
kuljettajista. Poikkeaman syy oli useimmiten pääteillä ja alemmilla 
teillä paikallinen liukkaus ja moottoriteillä äkillinen sään muutos.  
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4.6.2 Kelin ja kunnossapidon vaikutus onnettomuuteen 

Keliin liittyviä riskejä oli todettu 16 prosentilla onnettomuuksien 
osallisia. Keli oli kuitenkin harvoin yksinään onnettomuuden riski-
tekijä. Luennassa tuli esille vain yksi tapaus, jossa kelin lisäksi ei 
todettu muita riskejä.  

Tavallisin olosuhteisiin liittyvä riski oli liukkaus (kuvat 27 ja 
28). Liukkauden lisäksi ongelmia aiheuttavia olosuhteita olivat 
räntä-, vesi- tai lumisade, sohjo, polanne, voimakas tai puuskittai-
nen sivutuuli, pimeys tai hämärä ja ilta- tai aamuauringon häikäisy. 
Sohjo oli usein linja-autojen ja kuorma-autojen ongelmana, mutta 
yhdistelmillä vain poikkeustapauksissa. Tuuleen liittyvät ongelmat 
tulivat esille yhdistettynä liukkaaseen keliin. Tuulen vaikutus on-
nettomuuksiin korostui bussiliikenteessä ja pääteillä. Liukkauden ja 
voimakkaan tai puuskittaisen tuulen yhteisvaikutusta pahentaa tut-
kijalautakuntien mukaan bussin rakenne ja korkeiden bussien suuri 
tuulipinta-ala. Bussipuolella näitä onnettomuuksia on tutkittu use-
ampia, mutta tavaraliikenteessä tuulen vaikutusta ei ole aineistossa 
painotettu.  

Pimeällä liikuttaessa ongelma muodostui pimeyden ja liukkau-
den tai pimeyden ja räntäsateen yhteisvaikutuksesta, vain harvoin 
yksin pimeydestä johtuvasta huonosta näkyvyydestä. Näkemiseen 
liittyvät ongelmat korostuivat KK-tapauksissa, joista viidesosaan 
liittyi pimeys tai auringon häikäisy. Muissa onnettomuusryhmissä 
(PK ja RX) näkemisongelma oli havaittavissa vain yksittäistapauk-
sissa. Pimeys oli pääasiallisesti pääteiden ongelma, auringon häi-
käisyä esiintyi kaikissa liikenneympäristöissä yksittäistapauksina. 
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Kuva 27. Keliin ja olosuhteisiin liittyvät riskit koodatussa aineistossa. (Koodat-

tu aineisto, kuolemaan johtaneet raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 
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yht. MT PT AT Taa
Liukas tasainen 36 1 27 4 4

49 Sohjoinen 13 1 9 1 2
26 % Liukas vaihteleva 5 4 1

Polanne 1 1
Yhteensä 55 2 41 6 6

61 % MT PT AT Taa

17 Räntäsade 7 1 4 1 1
9 % Vesisade 5 3 2

Kova tai puuskittainen tuuli 4 3 1
Lumisade 1 1
Yhteensä 17 1 11 4 1

19 % MT PT AT Taa

12 Pimeys 8 6 1 1
6 % Auringon häikäisy 4 1 1 1 1

Yhteensä 12 1 7 2 2
13 % MT PT AT Taa

5 liukkauden torjunta 4 2 2
3 % auraus 2 1 1

Yhteensä 83 Yhteensä 6 0 1 2 3
7 %

Osalliset, joilla riskejä 65 Riskejä yhteensä 90
Osuus luetuista 35 % 100 %
Luettuja N 188

Kunnossa-
pito

Keliriskit

Sääolo-
suhteetAjokeli

Valoisuus

 
Kuva 28. Ajokeliin liittyvät riskit liikenneympäristön mukaan. (Luettu aineisto. 

MT=moottoritie, PT=päätie, AT=alemmat tiet, Taa=taajamat) 

Luetussa aineistossa keliin tai säähän liittyviä riskejä todettiin noin 
kolmasosalla niin PK-, KK- kuin RX-onnettomuuksissakin sekä 
henkilö- että tavaraliikenteessä. (Keliriskien osuus on ositetun 
otoksen ja RX-tapausten mukana olon vuoksi luetussa aineistossa 
korkeampi kuin koodatussa.) Riskit olivat jakautuneet muiden ajo-
neuvotyyppien välillä melko tasaisesti (37-38 %), poikkeuksena 
olivat puoliperävaunulliset yhdistelmät, joilla keliriski oli selvästi 
muita alempi (9 %). Suurin ero keliriskien yleisyydessä oli osalli-
suusluokkien välillä, sillä pääaiheuttajilla ja onnettomuuksien muil-
la osallisilla oli keliriskejä todettu selvästi useammin (43 % ja 38 
%) kuin yksittäisonnettomuuteen joutuneilla (24 %).  

Kun keli lisää onnettomuusriskiä tai sillä on merkittävä rooli 
onnettomuuden synnyssä, on kyse nimenomaan liukkaasta kelistä. 
Noin viidesosassa luetuista tapauksista liukkaus tai liukkauden 
vaihtelu todettiin riskitekijäksi. Tyypillisimmin liukkautta esiintyi 
pääteillä. Muissa liikenneympäristöissä liukkaus kirjattiin riskiksi 
vain yksittäistapauksissa.  

Liukkaus on talvikelin normaali ominaisuus, jota ei saada koko-
naan poistettua, mutta johon voidaan vaikuttaa kunnossapidolla 
Tässä aineistossa valtaosassa tapauksista (82 %) keli ei edellyttänyt 
kunnossapitoa. Kunnossapidon tarvetta ei ollut tutkittu 12 prosen-
tissa tapauksista. Kunnossapitoa edellyttävissä olosuhteissa tapah-
tuneista onnettomuuksista (6 %) kolmasosassa oli puutteita kun-
nossapitotoimenpiteissä ja kahdessa kolmasosassa kunnossapito oli 
hoidettu hyvin tai kohtalaisesti. Useimmiten puutteet koskivat suo-
lausta, jonka havaittavuus oli koodatun tiedon mukaan huono tai 
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sitä ei ollut lainkaan havaittavissa neljässä prosentissa kuolemaan 
johtaneista onnettomuuksista. Lisäksi luennassa havaittiin, että 
muutamissa tapauksissa kunnossapito täytti tien hoitouokan vaati-
mukset, mutta tien talvihoitoluokka oli liian alhainen (luku 4.8). 

Jatkuvaa liukkautta yllättävämpi tilanne kuljettajalle on odotta-
maton kitkan muutos. Aineistossa on päätiellä tapahtunut RX-
onnettomuus, jossa kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan, kun 
liukkaudentorjunnassa oli huomattava ero hoitoalueiden rajalla.  

Huonossa kelissä tapahtuneissa onnettomuuksissa keli oli har-
voin ainoa onnettomuuden riskitekijä. Useissa tapauksissa kelin 
vaikutusta pahennettiin tietoisella riskinotolla: huonossa kelissä 
tapahtuneille onnettomuuksille oli tyypillistä rajoitinta vasten ajo 
tai vähintään ajoneuvokohtaisen suurimman sallitun nopeuden yl-
läpitäminen. Lisäksi onnettomuuden taustalta löytyi usein kuljetta-
jan pitkä ajoaika, väsymys, kiire tai muita riskitekijöitä.  

4.7 Kuljetusketju 
Kuljetusketjun muodostavat tilaaja, lähettäjä, kuljetusvälitysliike, 
liikennöitsijä tai kuljetusliike alihankkijoineen, kuljettaja ja mat-
kustaja tai tavaran vastaanottaja. Muiden kuin kuljettajan toiminnan 
arviointi ei ole kuulunut perinteiseen tutkijalautakuntamalliin, jon-
ka vuoksi kuljetusketjuun liittyviä riskejä arvioidaan seuraavassa 
pelkästään luetun aineiston perusteella. Luetussa aineistossa kulje-
tusketjuun liittyviä riskejä (kuva 29) tuli esiin noin puolella onnet-
tomuuksien osallisista (48 %). Näistä lähes puolet (48 %) oli joutu-
nut yksittäisonnettomuuteen, kun yksittäisonnettomuuksia koko 
luetusta aineistosta oli vain vajaa kolmasosa (31 %). Onnettomuu-
den pääaiheuttajia oli 37 %, kun onnettomuuden pääaiheuttajien 
osuus koko luetussa aineistossa on 30 %. Kuljetusketjuun ja kulje-
tusten järjestelyyn liittyvät riskit ovat siten yleisempiä yksittäison-
nettomuuteen joutuneilla ja onnettomuuden pääaiheuttajana olleilla 
raskaan ajoneuvon kuljettajilla kuin onnettomuuden muilla osalli-
silla. Ero on myös tilastollisesti merkitsevä. 

Onnettomuuden riskitekijät on kirjattu kuljetusketjuun liittyviksi 
riskeiksi, kun riskitekijä oli yrityksen tiedossa ennen onnettomuutta 
ja kyse on esimerkiksi työnantajavelvoitteiden täyttämättä jättämi-
sestä. Kuljetusketjuun liittyvistä riskeistä tavanomaisimpia olivat 
ajojärjestelyihin liittyvät tekijät, joita todettiin yli viidesosalla on-
nettomuuksien osallisista. Kuljettajan toiminnan opastukseen, oh-
jaukseen ja valvontaan liittyvät tekijät olivat riskitekijänä lähes 
viidesosalla osallisista. Kuljetusketjuun liittyviä ajoneuvoriskejä 
todettiin vajaassa kymmenesosassa raskaan liikenteen onnetto-
muuksia. Kuljetusyrityksen tai kuljetusketjun jatkuviin toimintata-

Aikataulu oli tiukka. Aika-
taulua väljennettiin onnet-
tomuuden jälkeen. 
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poihin sekä toiminnan suunnittelun heikkouksiin tai laiminlyöntiin 
liittyviä tekijöitä todettiin samoin lähes kymmenesosalla onnetto-
muuksien osallisista. 

Aikataulut, ajonopeudet 17
Työvuorojen suunnittelu yleensä 15

Ajojärjeste- 42 Ajoajat 7
lyihin liittyvät 22 % Lepoajat 6

Muut 4
Yhteensä 49

42 %

Kuljettajan opastus 14
34 Ohjeistus ja valvonta 12

18 % Työterveyshuolto 4
Työsuhdeasiat 4
Yhteensä 34

29 %

Ajoneuvon kunnossapito 12
Ajoneuvo- 17 Vanha tai soveltumaton kalusto 3
riskit 9 % Viranomaisvelvoitteet 3

Yhteensä 18
16 %

Muut 15 Jatkuvat toimintatavat 7
riskit 8 % Suunnittelun heikkoudet 7

Suunnittelemattomuus 1
Yhteensä 108 Yhteensä 15

13 %

91 Riskejä yhteensä 116
Osuus luetuista 48 % 100 %
Luettuja N 188

Kuljettajaan 
liittyvät

Kuljetusketju- 
riskit

Osalliset, joilla riskejä

 
Kuva 29. Kuljetusketjuun liittyvät riskit. (Luettu aineisto) 

Ajojärjestelyyn liittyviä riskejä todettiin sekä tavara- että henkilö-
liikenteessä. Tyypillisiä ajojärjestelyyn liittyviä riskejä olivat usein 
tai jopa säännöllisesti toistuvat ylipitkät työpäivät, aikataulutukses-
ta johtuvat ylinopeudet, kiire ja ylikuormalla ajaminen.  

Ylipitkät työpäivät sisälsivät usein sekä ajo- että lepoaikarikko-
muksia (8 %), mutta näiden ohella oli tapauksia, joissa joko pelkkä 
ajoaika (3 %) tai pelkkä lepoaika (3 %) oli suunniteltu lainsäädän-
nön vastaiseksi. Ylinopeudet johtuivat joissain tapauksissa aikatau-
lun tuomasta paineesta (4 %).. Yksittäisinä tapauksina esiin tulivat 
poikkeukselliset olosuhteet, mm. työtaistelun aikana muodostuneet 
tai työparin sairastumisen aiheuttamat, toisen kuljettajan poissaoloa 
korvaavat poikkeuksellisen pitkät työrupeamat ja satunnainen vä-
syneenä työhön lähettäminen.  

Ylipitkät ajoajat voidaan jakaa kahteen ryhmään, yhtäältä lieviin 
ja toisaalta todella vakaviin ajoajan ylityksiin pitkine työvuoroi-
neen ja lepoajan alituksineen. Työajan ja ajoajan ylityksistä osa oli 
kuljetusalalle hyvin tyypillisiä järjestelyjä, kuten työn jaksottami-
nen pitkiksi päiviksi tai työviikon keskittäminen neljälle päivälle, 
jolloin kuljettaja saa enemmän yhtäjaksoista vapaa-aikaa. Onnet-
tomuustapausten joukossa oli edellä mainittuja todella merkittäviä 
ajoajan ylityksiä ja pitkiä työpäiviä tai pitkään jatkunutta ylikuor-



 
74 LINTU 2/2009 · Raskaan liikenteen onnettomuudet tutkijalautakunta-aineistossa 

mittumista. Luennassa todetussa yksittäistapauksessa kuljettaja oli 
tehnyt jo pitkään päivittäin kahden kuljettajan työvuorot (kts. 4.3.4, 
Väsymys) ja kahdessa tapauksessa kuljettajan työvuoro oli yli vuo-
rokauden mittainen. Olipa ajoaika ylitetty enemmän tai vähemmän, 
seurauksena oli kuljettajan väsymisestä johtuva vireystilan alene-
minen tai nukahtaminen ja siitä seurannut onnettomuus. 

Luennassa oli yksi tapaus, jossa työnantajan kertomuksen mu-
kaan kuljettaja ei ollut noudattanut työnantajalta saamansa ohjetta 
levätä ennen paluumatkaa. Yksittäisissä tapauksissa kuljettajan 
kertomuksen mukaan työnantaja oli velvoittanut kuljettajan jatka-
maan matkaa ja pysymään aikataulussa, vaikka kuljettaja oli ilmoit-
tanut olevansa liian väsynyt ajamaan. 

Kuljettajan opastukseen tai valvontaan liittyviä riskejä oli lähes 
viidesosalla onnettomuuden osallisista. Esimerkiksi uuden ja ko-
kemattoman tai uuteen tehtävään laitetun kuljettajan opastus oli 
niukkaa tai laiminlyöty. Osa puutteista näkyi myös ajoneuvotekni-
sissä riskeissä, joissa kokematon kuljettaja ei ole osannut ennakoi-
da ajoneuvoteknistä vikaa. Opastuksen puutteita tai riskien tunnis-
tamisen ongelmia oli eri kuljetustyypeissä, myös vaarallisten ainei-
den kuljetuksissa.  

Myös kokeneiden kuljettajien ohjeistuksessa ja valvonnassa oli 
puutteita. Tästä on osoituksena ajo-oikeuden ja ADR-ajoluvan 
voimassaolon valvonnan laiminlyönti. Samoin voidaan kyseen-
alaistaa kuljettajan valvonnan riittävyys, jos kuljettajalla tiedetään 
olevan alkoholiongelma ja hän syyllistyy toistamiseen rattijuopu-
mukseen työajossa.  

Kuljettajan sairaskohtaukset voivat olla yllättäviä, mutta niihin 
voi liittyä myös kuljettajan työkyvyn seurannan ja työterveyshuol-
lon puutteet tai laiminlyönti. Esimerkiksi kuljettajan pitkäaikaista 
sairautta ei ole otettu työn tai työvuorojen suunnittelussa huomi-
oon. Kahdessa onnettomuustapauksessa työyhteisön tiedossa oli, 
että linja-autonkuljettaja stressaantuu humalaisten matkustajien 
käyttäytymisen vuoksi yövuoroissa (kts. 4.3.4). Tästä huolimatta 
kuljettajalle annettiin ajettavaksi yövuoroja. Molemmissa tapauk-
sissa kuljettajat saivat työvuoron aikana sairaskohtauksen, joka 
johti onnettomuuteen.  

Työterveyshuolto voisi parhaimmillaan auttaa sekä sairauksien 
ennaltaehkäisyssä, että terveydentilaan liittyvien riskien tunnista-
misessa. Vaikka yrityksillä on työterveyshuollon järjestämisvelvol-
lisuus, sitä ei aina järjestetä tai sovittu työterveyshuolto ei ole sisäl-
löltään ennakoivaa työterveyshuoltoa. Tämän vuoksi työterveys-
huollon vaikutusmahdollisuus kuljettajan terveydentilaan jää vähäi-
seksi tai puuttumaan. Luettujen tapausten perusteella työnantajat 
olivat laiminlyöneet kuljettajan työterveyshuollon, kuljettaja oli 

Iäkäs bussinkuljettaja sai 
sydäninfarktin ja kuoli. Ta-
paus sattui viikonloppuna 
kesken yövuoron.  
Kuljettaja oli aiemmin ker-
tonut stressaantuvansa hu-
malaisista ja pummilla mat-
kustavista. Hän oli työsuh-
teinen, mutta työterveys-
huollon sijaan kuljettajan 
terveystiedot löytyivät kul-
jettajan kotipaikkakunnan 
terveyskeskuksesta. Ruu-
miinavauksessa kuljettajalla 
todettiin aiemman sydänin-
farktin aiheuttamaa arpeu-
tumista sydämessä.  
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salannut sairautensa, tai terveydentilaa koskevilla tiedoilla ei ollut 
vaikutusta ajovuorojen järjestelyyn. Työterveyshuollon laiminlyön-
tejä oli myös suurissa yrityksissä. Yrityksen kannalta ongelma on 
kuitenkin kaksijakoinen. Toisaalta työterveyshuollon järjestäminen 
on työnantajan velvollisuus. Toisaalta henkilön terveydentila on 
yksityisasia, eikä tieto kuljettajan terveyteen liittyvistä riskeistä 
välttämättä tule työnantajan tietoon.  

Työsuhdeasioina kuljetusketjusta lähteviksi riskeiksi kirjattiin 
suoralla urakalla ja kilometrikorvauksella ajaminen sekä kaksi ta-
pausta, joissa kuljettajan työtuntimääriä ei ole voitu selvittää, koska 
työnantaja on laiminlyönyt työaikakirjanpidon.  

Kuljetusketjuun liittyvissä ajoneuvoriskeissä ajoneuvon kunnos-
sapidon puutteet ovat suurin riskitekijäryhmä (6,4 %). Ajoneuvon 
puutteet ovat useissa tapauksissa olleet yrityksen tiedossa, mutta 
niihin ei ole puututtu tai korjaaminen on tapahtunut asiantuntemat-
tomasti.  

Vanha, huonokuntoinen tai kuljetustehtävään soveltumaton ka-
lusto oli riskitekijänä kolmessa luetussa onnettomuustapauksessa. 
Yhdessä tapauksessa ajoneuvossa ei ollut kuorman sidontamahdol-
lisuutta, yksittäisessä tapauksessa auto oli katsastamaton ja seison-
tavakuutuksessa. Yritys otti kuitenkin tietoisen riskin ja käytti ajo-
neuvoa muun kaluston puutteessa lyhyissä kuljetuksissa. Yksittäi-
sessä tapauksessa kuljettaja oli saanut ajettavakseen yhdistelmän, 
jonka vetoauto ei soveltunut kuljetettavalle tuotteelle. Kun tilattu 
määrä sopi perävaunuun, kuorma lastattiin siihen, vetoauton jää-
dessä tyhjäksi.  

Muina kuljetusketjuun liittyvinä riskeinä esiin tulivat yritysten 
jatkuvat toimintatavat ja tunnistetut, mutta suunnittelussa tietoisesti 
otetut tai tunnistamatta jääneet riskit. Toimintatavoista esimerkkinä 
oli suuri maanrakennushanke, jossa työskennellyt autonkuljettaja 
oli tehnyt useita kuukausia töitä siten, että hän oli tehnyt lainsää-
dännön vastaisia ylipitkiä työpäiviä ja ajanut säännöllisesti yli-
kuormalla. Kahdessa tapauksessa onnettomuus syntyi, kun kuljetta-
jan ajotehtävään kuului erittäin pitkä peruutusmatka alueella, jossa 
liikkui myös kevyttä liikennettä. Samoin kuljetusyritysten ja teolli-
suuden ja kaupan toimipaikkojen, pihan ja liittymien suunnittelussa 
on heikkouksia, jotka ovat altistaneet onnettomuudelle. 

Kuljetusketjuun liittyvään riskinottoon kuuluu myös työmatka-
liikenne. Luetussa aineistossa oli huoltoon ja kunnossapitoon liitty-
vä tapaus, jossa työntekijä joutui matkustamaan toisen henkilön 
kyydissä kunnossapitokohteisiin. Matkustajana ollut henkilö oli jo 
ennen onnettomuutta ollut huolissaan kuljettajan ajotaidosta ja  
-asenteista, mutta tästä huolimatta työntekijä joutui liikkumaan 
työn kannalta välttämättömät siirtymämatkat riskikuljettajaksi tie-

Ajoneuvoyhdistelmän perä-
vaunu irtosi ja aiheutti 
onnettomuuden, kun veto-
aisan silmukka petti. Ajo-
neuvo oli suurehkon kulje-
tusliikkeen käytössä. Veto-
aisan silmukka oli revennyt 
jo aiemmin ja se oli korjat-
tu yrityksen omassa kor-
jaamossa hitsaamalla. Hit-
saamisen hoiti nuori koke-
maton korjaamotyöntekijä 
esimiehensä käskystä. Esi-
mies ei ollut paikalla kun 
vetoaisa korjattiin. Esimie-
hen näkemyksen mukaan 
hitsaussauman laatua oli 
vaikea enää arvioida ”maa-
lauksen jälkeen”. 
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tämänsä henkilön kyydissä. Onnettomuustapahtuman aikana kuljet-
taja oli ajokiellossa aiemmista teoista. Tapaus ei ole ainutlaatuinen, 
vaan aiemmissa tutkimuksissa on samansuuntaisia, jopa usean hen-
kilön kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, joissa muuta työtä 
tekevä henkilö toimi satunnaisesti kuljettajana työajossa, vaikka 
hänellä ei ollut siihen riittäviä valmiuksia.  

4.8 Yhteiskunta ja lainsäädäntö 
Koodatussa aineistossa on kirjattu lainsäädäntöön liittyviä riskejä 
noin kymmenesosassa onnettomuustapauksia (kuva 30). Tavan-
omaisin lainsäädäntöön liittyvä riski on ”ammattiliikenteen järjes-
telmäpuutteet”, joita oli puolet kaikista yhteiskunta- ja lainsäädän-
töluokkaan luokitelluista riskeistä. Muina lainsäädäntöön liittyvinä 
riskeinä oli kirjattu kuljettajan ohjaukseen liittyvät ajokortti- ja kul-
jettajavaatimukset ja ajokyvyn toteaminen, ajoneuvoon liittyvät 
ajoneuvo- ja turvalaitevaatimukset ja valvontaan liittyvä resurssien 
puute. Näiden lisäksi oli kolmessa tapauksessa kirjattu muu liiken-
nejärjestelmän puute. 
 

Lainsäädäntöön liittyviä riskejä 
(42 kpl)
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Kuva 30. Lainsäädäntöön liittyvät riskit. (Koodattu aineisto, kuolemaan johta-

neet raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006. N=373). 

Luetussa aineistossa lainsäädäntöön ja yhteiskuntaan liittyviä riske-
jä kirjattiin noin kolmasosassa (36 %) tapauksista. Yhteiskunnan ja 
lainsäädännön riskeiksi kirjattiin liikennepolitiikkaan ja kaavoituk-
seen, kuljetusketjuun, ammattikuljettajiin, muihin tienkäyttäjiin, 
ajoneuvovaatimuksiin ja muihin tekijöihin liittyviä riskitekijöitä 
(kuva 31).  
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Kuva 31. Yhteiskuntaan liittyvät riskit. (Luettu aineisto)  

Liikennepolitiikka ja kaavoitus 

Yleisin yhteiskuntaan liittyvä riski oli se, että liikenneympäristössä 
ei ole otettu huomioon kaikkia tienkäyttäjäryhmiä ja kaikentyyppis-
tä alueella liikkumisen tarvetta. Liikennesuunnittelussa ja kaavoi-
tuksessa pitäisi nykyisten ohjeiden mukaan ottaa huomioon kaikki-
en käyttäjäryhmien liikenneturvallisuus ja liikenteen välilliset hai-
tat, mutta käytännön suunnittelussa ja rakentamisessa liikennetur-
vallisuudesta ei huolehdita riittävästi. Raskaan liikenteen aiheutta-
mat onnettomuudet korostuivat kevyen liikenteen onnettomuuksis-
sa. Näiden ennaltaehkäisemiseksi tulisi kiinnittää erityishuomiota 
raskaan ja kevyen liikenteen kulkureitteihin ja erottaa ne toisistaan 
jo kaavoitusvaiheessa. Taajamissa ja asuinalueilla sallittaisiin vain 
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välttämätön raskas liikenne, kuten jakelu- ja jätekuljetukset, hätä-, 
hoito- ja työmaa-ajot sekä muutot. Näillekin voisi joillakin alueilla 
asettaa aikarajoituksia. Liikenneväylillä tulisi ottaa entistä parem-
min huomioon ajoneuvoliikenteen ohella myös kevyt liikenne ja 
sen tarpeet. Kaikille suunnitelmille tulisi tehdä liikenneturvallisuus-
tarkastus. 

Liian alhaiset talvikunnossapitovaatimukset oli kirjattu riskiksi 
neljässä tapauksessa. Kyse on yhteiskuntaan liittyvästä riskistä, 
koska talvikunnossapidon linjaukset ovat yhteiskunnan päätäntä-
vallassa. Yhteiskunnassamme vallitsee näkemys, jonka mukaan 
tieliikenteessä pitäisi päästä joka päivä liikkeelle ja vieläpä samalla 
aikataululla, kelissä kuin kelissä. Kuitenkaan teiden talvikunnossa-
pitoa ei ole mitoitettu, eikä ole järkevä mitoittaa huipputilanteiden 
mukaan, vaan poikkeuksellisen huonossa säässä ajokeli voi olla 
erittäin huono. Tällöin onnettomuusriski kasvaa ja voi sattua useita, 
jopa satojen ajoneuvojen ketjukolareita. Esimerkiksi maaliskuussa 
2005 pääkaupunkiseudun aamuruuhkassa tapahtuneissa ketjukola-
reissa kuoli kolme ja loukkaantui kymmeniä ihmisiä. Tästä huoli-
matta Suomessa ei ole vielä löytynyt rohkeutta pysäyttää tieliiken-
nettä poikkeuksellisen huonon kelin päivinä.  

Itärajan pitkään jatkuneet rekkaruuhkat ovat esimerkki vaikeasti 
ratkaistavasta liikenneongelmasta silloin, kun raskaan liikenteen 
määrä ylittää tien välityskyvyn. Kansallisilla toimenpiteillä ei yksin 
ratkaista kansainvälisen liikenteen ja logistiikan ongelmia. Luetus-
sa aineistossa oli kaksi onnettomuutta, jossa itärajan rekkaliikenne 
on johtanut osallisen kuolemaan. Opastuksen puutteet ovat myös 
yhteiskunnan vaikutuspiiriin kuuluva ongelma. Vaikka aineistossa 
oli kirjattu vain yksi kuljettajan hukkumistapaus yhteiskunnan ja 
lainsäädännön riskiksi, oli opastukseen liittyviä riskejä aineistossa 
useita.  

Kuljetusketjun ohjaus ja valvonta 

Yhteiskunnan riskeihin on luetussa aineistossa kirjattu 14 kuljetus-
ketjuun liittyvää riskiä (7 % osallisista). Yleisin näistä oli kuljetus-
ketjun vastuun vähäisyys ja jo olemassa olevan lainsäädännön to-
teutumisen heikkous. Entistä paremmin tulisi valvoa mm. työ-, ajo- 
ja lepoaikojen suunnittelua ja toteutusta.  

Kuljetusketjun ohjaukseen ja valvontaan liittyy myös aikataulu-
jen hyväksyminen. Aineistossa on tapauksia, joissa kireä aikataulu 
on ohjannut kuljettajaa riskinottoon. Kuljetusketjun valvonnan on-
gelmaksi on kirjattu henkilöliikenteen onnettomuuden perusteella 
tapaus, jossa linja-auton talviaikataulu todettiin onnettomuustutkin-
nassa liian kireäksi. Linja-autojen aikataulujen osalta pitäisi sekä 
yrityksen että aikataulun hyväksyjän ottaa vastuu myös siitä, että 
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aikataulua noudattaen on mahdollista ajaa nopeusrajoitusten mu-
kaisesti ja turvallisesti myös huonommalla kelillä. Aikataulujen 
aiheuttamat paineet oli nähtävissä myös tavaraliikenteen puolella, 
kyse ei siis ole pelkästä henkilöliikenteen ongelmasta. Tilaajanvas-
tuun puuttuminen tavaraliikenteen aikatauluttamisesta on kuitenkin 
selkeä riski. 

Kuljetusyrityksen toiminnan entistä parempi valvonta olisi keino 
ennaltaehkäistä riskinottoa ja sitä kautta onnettomuuksia. Kuljetus-
yritysten ja kuljetusten antajien lainsäädäntöä rikkovan toiminnan 
tavanomaisuus näkyy aineistossa selvästi. Joissakin tapauksissa 
teoissa on kyse kuukausia tai vuosia jatkuneesta päivittäisestä tur-
vallisuuden vaarantavasta toimintamallista. Kuljetusyritysten ohella 
vielä nykyistä voimakkaampi vastuun jakaminen kuljetuksen anta-
jalle olisi myös hyvä turvallisuustoimenpide. 

Kuljettajavaatimuksiin liittyvät riskit 

Onnettomuuksiin oli ammattiajossa joutunut sekä pitkäaikaissairai-
ta että alkoholiongelmaisia kuljettajia, joiden ajokuntoa olisi pitä-
nyt yrityksessä ja työterveyshuollossa seurata poikkeuksellisen 
tarkasti. (kts. 4.3.4. Terveydentila). Ammattikuljettajien terveyden 
ja ajokyvyn seurantaa tulisi parantaa kehittämällä työterveyshuol-
lon järjestämisen valvontaa ja kuljetusalan erityispiirteet huomioon 
ottavia kuljettajavaatimuksia.  

Aineistossa on useita tapauksia, joissa kuljettajan ominaisuus tai 
osaaminen on ollut riski. Koulutusvaatimusten osalta riskiin on jo 
lainsäädännöllisesti puututtu, kun kuljettajien osaamista pyritään 
parantamaan voimaan tulleilla ammattipätevyysvaatimuksilla. Tä-
mä ei kuitenkaan vähennä yritysten velvollisuutta opastaa ja valvoa 
kuljettajiaan.  

Kuljetusketjun vastuuta pitäisi edelleen tiukentaa, mutta yrityk-
sille pitäisi antaa mahdollisuus saada myös mm. kuljettajien val-
vontaan tarvittavaa tietoa. Tällä hetkellä kuljettajan valvonnan es-
teenä on liian hyvä yksityisyyden suoja. Eräässä tapauksessa ratti-
juopumuksesta ajokiellossa ollut kuljettaja jatkoi työntekoa. Työn 
jatkamista työnantaja perusteli tiedon puutteella. Tiedon puutteen 
ongelma on kirjattu yhteiskuntaan liittyväksi riskiksi vain yhdessä 
tapauksessa, mutta kyseessä on yleisempi ongelma, jonka kuljetus-
yrittäjät toivat esiin mm. alkolukkotyöpajassa (Donner, Vehmas ja 
Herkkola 2008).  

Sekä kuljettajan terveydentila että ajokorttitiedot katsotaan yksi-
tyisasiaksi, jolloin ajokuntoon tai ajo-oikeuteen vaikuttavan tiedon 
välittyminen työnantajalle jää kuljettajan oman ilmoituksen varaan. 
Tieto pitäisi kuitenkin saada virallista tietä, jotta kuljettaja ei voi 
ajo-oikeudetta jatkaa työtään. Perinteisellä ajopiirturitekniikalla 
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ajo-oikeuden menettäminen ei tule esiin. Ongelmaa voisi helpottaa 
digitaalisen kuljettajakortin yleistyminen, mikäli kuljettajakortti 
otettaisiin ajokieltoon määrätyltä kuljettajalta pois ajokiellon ajaksi 
samalla kun ajokortti. Piirturikorttia ei tällä hetkellä kuitenkaan 
tiettävästi oteta pois, vaan se jää kuljettajalle ajokiellon ajaksi, sa-
moin kuin ADR-ajolupa.  

Ajokiellon toteutumisen valvonta on myös yhteiskunnan valvon-
taongelma. Jos kuljettaja määrätään ajokieltoon, tulisi myös olla 
keinoja valvoa ajokiellon toteutumista. Työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevien kuljettajien ajo-oikeus nousi esiin yksittäisenä tapauksena. 
Jos työkyvyttömyys johtuu ajo-oikeuteen keskeisesti vaikuttavista 
terveydellisistä tekijöistä, on raskaan ajoneuvon ajo-oikeuden säi-
lyttäminen perusteetonta.  

Muut tienkäyttäjät 

Muiden tienkäyttäjien aiheuttamien onnettomuuksien osalta keskei-
siä haasteita yhteiskunnalle ovat vastapuolen kuljettajien ajokunnon 
ja terveyden valvonta. Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen 
helpottaisi tieliikenteen ja etenkin raskaan liikenteen ongelmia.  

Ajoneuvovaatimukset 

Ajoneuvoon liittyviä lainsäädäntöasioita nousi esiin vain kuudessa 
onnettomuustapauksessa. Näistä kolme liittyi ajoneuvon kunnossa-
pitovaatimusten lisäämiseen. Ajoneuvon kunnon vaatimuksissa tai 
vaatimusten toteutumisen valvonnassa on edelleen tarkentamisen 
varaa, kun epäkuntoisella, katsastamattomalla ajoneuvolla voidaan 
ajaa ammattiliikenteessä. Samoin omaehtoisten korjausideoiden 
käytön laittomuutta ja yrityksen vastuuta ajoneuvoteknisistä vioista 
tulisi painottaa. Lisäksi vaadittiin raskaiden ajoneuvoyhdistelmien 
vetoauton ja perävaunun massasuhdevaatimusten tarkistamista ja 
nopeusrajoittimen asennus- ja käyttöpakkoa myös kevyisiin kuor-
ma-autoihin.  

Muut vaatimukset 

Muita lainsäädäntöön ja yhteiskuntaan liittyviä riskejä kirjattiin 
kolmessa tapauksessa. Turvavyön käyttövastuu on riski, kun mat-
kustaja on alaikäinen. Turvavyön käyttö busseissa on matkustajan 
omalla vastuulla. Kun alaikäinen henkilö matkustaa itsenäisesti, 
tulisi kuljettajan tai mahdollisen autoemännän tarvittaessa opastaa 
ja valvoa turvavyön käyttöä.  

Poikkeukselliset kuljetukset tulisi ohjeistaa niin, etteivät ne ai-
heuta vaaraa muille tienkäyttäjille. Ongelmaan on jo puututtu lähet-
täjän vastuulla. Työsuhdepolitiikkaan liittyvänä riskinä ovat uudet 
työsuhteiden ja yrittäjyyden muodot, joiden riskit tulisi ennakoida. 



LINTU 2/2009 · Raskaan liikenteen onnettomuudet tutkijalautakunta-aineistossa 81 

4.9 Riskien yhteenveto ja turvalli-
suusehdotukset 

Raskaan liikenteen onnettomuuksien taustalla on monentyyppisiä 
riskejä. Kuljettajariskeistä yleisimpiä ovat kuljettajan käyttämä 
ajonopeus, havaintovirheet, turvavyön käyttämättömyys, alentunut 
vireystila ja uusien kuljettajien kokemattomuus. Ylinopeus on hy-
vin tavallista, ja niitä todettiin myös huonossa kelissä. Huomatta-
valla osalla kuljettajista on taustallaan aiempaa riskinottoa, rangais-
tuksia ja onnettomuuksia, suuri työmäärä ja terveydentilaan liitty-
viä ongelmia. 

Sekä kuljettajariskit että kuljettajien taustaan liittyvät riskit kyt-
keytyvät usein kuljetusketjun toimintatapoihin. Aineistossa ilmeni 
ylipitkiä työvuoroja, tiukkoja aikatauluja ja säännöllisiä ylikuormia. 
Myös kuljettajan opastuksen, ohjeistuksen ja valvonnan puutteet 
sekä suoritepalkka ovat myötävaikuttamassa onnettomuuden syn-
tyyn. 

Yllättävät ajoneuvotekniset viat olivat vain harvoin onnetto-
muuden syynä. Sen sijaan onnettomuuksien taustalta löytyy ajo-
neuvon kuntoon, kunnossapitoon ja soveltuvuuteen liittyviä ongel-
mia, jotka ovat useimmiten yrityksen tiedossa. Jarruviat ovat myö-
tävaikuttamassa noin viiteen prosenttiin kuolonkolareista.  

Liikenneympäristön riskeistä nousivat suurimmaksi ryhmäksi 
tien geometria, kapeat ajoradat ja pientareet. Tavanomaiseksi ris-
kiksi todettiin myös liikenneympäristön näkemäesteet. Keliriski, 
useimmiten liukkaus, korostui erityisesti henkilöliikenteessä, jossa 
riskitekijöinä olivat lisäksi linja-auton rakenne ja matkan jatkami-
sen tarve sekä aikataulun mukaisessa liikenteessä että vapaa-ajan 
matkalla. Tavaraliikenteessä keliriski oli paremmin hallinnassa.  

Raskaan ajoneuvon kuorman tekemisen ja varmistamisen on-
gelmat ovat onnettomuuden riskinä suunnilleen yhtä yleisiä kuin 
jarrut ajoneuvotekniikassa. Kuormaamisen riskeistä yleisin oli yli-
kuorma, mutta myös sidonta ja välineet olivat ongelmallisia.  

Bussimatkustajilla turvavöiden puute tai käyttämättömyys on 
merkittävä riski, koska bussionnettomuuksissa vammautuneiden 
määrä on huomattava ja vammautumisia voitaisiin tehokkaasti vä-
hentää turvavöiden käytöllä.  
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Turvallisuusehdotukset 

Tutkijalautakunnat ovat kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 
tutkinnassa riskien arvioinnin yhteydessä tehneet turvallisuuden 
parannusehdotuksia ja suosituksia. Turvallisuusehdotuksia on tehty 
346 osalliselle yhteensä 1056. Yhdelle osalliselle suurin ehdotusten 
määrä oli 28. Ehdotukset jakautuivat siten, että reilu neljäsosa (28 
%) kohdistui yhteiskuntaan, lainsäädäntöön ja määräyksiin, neljäs-
osa (26 %) ajoneuvon ominaisuuksiin ja neljäsosa (26 %) liiken-
neympäristöön. Loput ehdotukset kohdistuivat kuljettajaan (18 %) 
ja kuormaukseen (2 %). Yleisimmät turvallisuutta parantavat ehdo-
tukset, joita on esitetty vähintään kymmenelle osalliselle, on esitet-
ty kuvassa 32. 
 

Parannusehdotukset ja turvallisuussuositukset
(1056 kpl, N=346) 
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Muu ammattikuljetuksiin liittyvä ehdotus

Ammattikuljettajien ajo- ja lepoaikavalvonta

Nopeusvalvonnan lisääminen, kehittäminen tai
tehostaminen

Turvavyön käyttöpakon laajentaminen

YHTEISKUNTA:

Reuna-alueiden pehmentäminen

Olosuhteiden mukaan muuttuvat keli- ja olosuhdeopasteet

Näkemien parantaminen

Keskikaiteiden asennus; ajosuuntien erottelu

LIIKENNEYMPÄRISTÖ:

Kuorman määrä, sijoitus, kiinnitys jne.

KUORMAUS:

Raskaiden ajoneuvojen puskurien kehittäminen

Törmäysvyöhykkeet ajoneuvon etu- ja takaosassa

Ajosuorituksen ohjaus

Alle ajon estävä rakenne ajoneuvon sivuilla, etuosassa

Ohjauslaitteiden suojaus törmäyksessä

AJONEUVO:

Riskien tunnistaminen ja ennakointi

Riskitekijöistä tiedottaminen: Ajoneuvo

Risteysajo tai tien ylitys, nopeuden sovittaminen,
väistämismahdollisuus, suojatien käyttö

Riskitekijöistä tiedottaminen:Olosuhteet

Turvavyö ja sen oikea käyttö, esim. kireys

Riskitekijöistä tiedottaminen:Ajotavat

Ajonopeudet, olosuhteet, nopeusrajoitukset

Ammattikuljettajien jatkokoulutus ja sen parantaminen

KULJETTAJA:

 
Kuva 32. Tutkijalautakuntien tekemät yleisimmät parannusehdotukset ja turval-

lisuussuositukset. Osuus niistä koodatuista tapauksista, joille on merkitty jokin 

turvallisuusehdotus. (Koodattu aineisto, kuolemaan johtaneet raskaan liikenteen 

onnettomuudet vuosilta 2002–2006) 
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Pääaiheuttajilla ja yksittäisonnettomuuden osallisilla ehdotukset 
koskivat ajoneuvon varusteita ja laitteita, valistusta ja tiedotusta 
sekä liikennejärjestelmän toimintaa. Muilla osallisilla ajoneuvon 
törmäysturvallisuuden parantaminen oli nostettu tärkeäksi. Ras-
kaassa liikenteessä valistus- ja tiedotustoimia tulisi kohdentaa eten-
kin kuorma-auton kuljettajille. Kolariturvallisuuden parantaminen 
koskee paitsi linja-autoja, myös tavaraliikenteen kalustoa, jossa 
ongelmana on ajoneuvojen ohjattavuuden menetys kohtaamison-
nettomuuksissa. Ajoneuvon varusteiden kehittäminen koskee sekä 
kuorma- että linja-autoja. Yhdistelmän kuljettajilla yleisimmät tur-
vallisuusehdotukset liittyivät liikennejärjestelmän toimintaan ja 
valvonnan kehittämiseen.  

Onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi esitettyjä toimenpiteitä 
on osin jo ehditty ottaa tai niitä on tulossa käyttöön. Ajonopeuksia 
on rajoitettu nopeudenrajoittimen avulla. Kuljettajan omaa turvalli-
suutta törmäystilanteissa on parannettu turvavyön käyttöpakolla 
myös raskaassa kalustossa. Lainsäädännöllä on korjattu myös veto-
auton ja perävaunun massasuhteiden vaatimuksia entistä turvalli-
sempaan suuntaan.  
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5 Keskeisten ilmiöi-
den arviointi 

5.1 Riskien kasautuminen 
Luvussa 4 on raskaan liikenteen onnettomuuksien arvioinnissa nä-
kökulmana yksittäiset riskit, mutta yleensä onnettomuuden yhtey-
dessä todetaan useampia yhtäaikaisia riskejä ja onnettomuus syntyy 
useampien riskitekijöiden yhteisvaikutuksena. Riskittömät onnet-
tomuuden osalliset olivat harvinaisia. Raskaan ajoneuvon kuljetta-
jia, joilla ei todettu riskitekijöitä, oli koodatussa aineistossa noin 
yksi prosentti ja luetussa noin kuusi prosenttia (12 tapausta, joista 
yhdessätoista oli kirjattu vastapuoleen liittyvä riski).  

Vähäriskiset olivat yleensä onnettomuuden muita osallisia. Pää-
aiheuttajilla ja yksittäisonnettomuuteen joutuneilla todettiin kaikis-
sa onnettomuustyypeissä (PK, KK, RX) enemmän riskejä kuin on-
nettomuuden muilla osallisilla. Yksittäisiä riskejä oli kuolemaan 
johtaneiden onnettomuuksien pääaiheuttajilla ja yksittäisonnetto-
muuksissa keskimäärin 6,3 ja muilla osallisilla 2,5 (kuva 33). Lu-
ennassa PK-, KK- ja RX-onnettomuuksien pääaiheuttajilla ja yksit-
täisonnettomuuteen joutuneilla todettiin keskimäärin 4,3 riskiryh-
mää kahdeksasta (kuljettaja, kuljettajatausta, ajoneuvo, kuormaus, 
liikenneympäristö, keli, kuljetusketju ja yhteiskunta), kun muilla 
osallisilla riskiryhmiä oli vain 2,3 (kuva 34). 

 

Riskejä keskimäärin /kuljettaja 
koodattu aineisto N=373
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Kuva 33. Koodattujen riskien keskiarvot osallisuuden mukaan. (Keskiarvossa 

ovat mukana vain ne osalliset, joille on riskejä kirjattu.) (Koodattu aineisto, 

kuolemaan johtaneet raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006. 

N=373)  
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Riskiryhmiä keskimäärin / kuljettaja  
Max 8 riskiryhmää, luettu aineisto N=188
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Kuva 34. Luennassa todettujen riskiryhmien määrän keskiarvot onnettomuus-

tyypin ja osallisuuden mukaan.(Luettu aineisto, raskaan liikenteen onnettomuu-

det vuosilta 2002–2006.. N=188) 

Pääaiheuttajilla ja yksittäisonnettomuuksissa on enemmän sekä 
yksittäisiä riskejä (kuva 35) että riskiryhmiä (kuva 36). Aineistossa 
on kaksi tapausta, jossa tutkijalautakunta on kirjannut onnettomuu-
den osalliselle yli 20 riskiä. Molemmat oli tutkittu sekä tieliikenne-
onnettomuutena että suuronnettomuutena tai suuronnettomuusvaa-
rallisena onnettomuutena. Tällöin tutkinnan laajuus ja syvyys ovat 
epäilemättä olleet omiaan lisäämään tunnistettujen riskien määrää.  
 

Koodattujen riskien kasautuminen, N=373
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Kuva 35. Riskejä kuljettajaa kohden osallisuuden mukaan tapauksissa, joissa 

kirjattu vähintään yksi riski. (Koodattu aineisto, kuolemaan johtaneet raskaan 

liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006. N=373) 
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Luettujen riskiryhmien kasautuminen
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Kuva 36. Riskiryhmiä kuljettajaa kohden osallisuuden mukaan. (Luettu aineisto 

kuolemaan johtaneet raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006. 

N=188) 

Vaikka täysin riskittömät onnettomuuteen joutuneet kuljettajat oli-
vat harvinaisia, nämä osoittivat, että onnettomuuteen voi joutua, 
vaikka noudattaisi varovaisuutta ja lainsäädäntöä. Näin ollen ei 
voida määritellä selkeää riskimäärää, joka tarvittaisiin onnettomuu-
teen joutumiseksi. Riskien ja riskinoton vähäisyys näyttäisi kuiten-
kin vähentävän todennäköisyyttä sekä joutua onnettomuuteen että 
aiheuttaa onnettomuus. Tämän vuoksi on siis tarkoituksenmukaista 
pyrkiä välttämään jokaista tietoista riskiä, sillä on mahdollista, että 
onnettomuus olisi vältettävissä, jos yksikin riski puuttuisi tai jäisi 
toteutumatta.  

Liikenneympäristöön, keliin ja yhteiskuntaan liittyvät riskit ovat 
yhteisiä sekä pääaiheuttajalle että muille osapuolille. Näihin ei 
tienkäyttäjä voi itse suoraan vaikuttaa. Riskien välttämisessä koros-
tuvatkin kuljettajan omat ja kuljetusketjun tekemät valinnat, joihin 
on mahdollisuus omalla toiminnalla aktiivisesti vaikuttaa. Kuljetta-
jien koulutuksessa ja kuljetusalan tiedotuksessa tulisi korostaa kul-
jettajaan, kuljetusketjuun, ajoneuvoon ja kuormaukseen liittyvien 
riskien hallintaa. 

5.2 Riskien yhteisvaikutus 
Tutkijalautakunnat ovat kirjanneet vain yhden riskitekijän neljäs-
osaan niistä onnettomuuksista, joissa yleensä riskejä on kirjattu. 
Yleisimmin riski kohdistui kuljettajaan tai ajoneuvoon. Kuljettaja-
riskeistä tyypillisimpiä olivat nopeusrajoitukseen tai olosuhteisiin 
nähden liian korkea ajonopeus, turvavyön käyttämättömyys, kuljet-
tajan alhainen vireystila tai ennakointiin liittyvä puute, kuten liial-
linen omiin oikeuksiin luottaminen tai liiallinen keskittyminen jo-
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honkin yksittäiseen seikkaan. Luennassa väsymyksen taustalla ha-
vaittiin usein kuljetusketjuun liittyvänä riskinä pitkiä työvuoroja ja 
ylikuormittumista. Ajoneuvoon liittyvistä riskeistä merkittävimpiä 
olivat ajoneuvon suuri massa, ohjaus-, jarru- tai kytkinlaitteiden 
vaurioitumisherkkyys, rakenteen sopimattomuus sekä vammoja 
lisäävän rakenteen suojaamattomuus. Liikenneympäristön yleisim-
pänä riskinä oli mahdollisuus ajautua vastaantulevien kaistalle. 

Kolmessa neljäsosassa onnettomuuksia esiintyi useita riskejä 
samanaikaisesti. Tyypillisimmät riskikasaumat olivat yleisimpien 
yksittäisten riskien yhdistelmiä. Erilaiset kuljettajaan liittyvät riskit 
ilmenivät useimmin ajoneuvotekniikkaan, liikenneympäristöön tai 
näihin molempiin liittyvien riskien kanssa. Varsinkin KK-
onnettomuuksissa kuljettajariskeihin yhdistyi myös yhteiskuntaris-
kejä. Selvästi yleisimmin yhtä aikaa vaikuttavat yksittäiset riskit 
olivat ylinopeus ja turvavyöttömyys sekä mahdollisuus ajautua 
vastakkaiselle ajokaistalle ja turvavyöttömyys. Vastakkaiselle ajo-
radalle on useimmiten ajautunut vastapuolen henkilöauto ja turva-
vyöttömyys koskee nimenomaan raskaan ajoneuvon kuljettajaa.  

Aineistossa on paljon pääteillä tapahtuneita onnettomuuksia, 
joissa raskas ajoneuvo (useimmin yhdistelmä) on ollut onnetto-
muuden muuna osapuolena. Luetuissa tapauksissa lähes jokaisella 
muuna osallisena PK-onnettomuuteen joutuneista oli onnettomuus-
hetkellä ylinopeutta ja kuljettajahistoriassa liikennerikkomuksia. 
Jokaiselle oli lisäksi kirjattu vähintään yksi muu riski ja vastapuo-
len toimintaan liittynyt riski. Ylinopeus on oleellisesti heikentänyt 
mahdollisuutta ehkäistä vastapuolen toiminnasta aiheutunutta on-
nettomuutta toiminta-ajan niukkuuden ja pidentyneen jarrutusmat-
kan vuoksi. Lisäksi raskaan ajoneuvon ylinopeus on pahentanut 
onnettomuuden seurauksia. Ylinopeuteen tai puutteelliseen enna-
kointiin yhdistyi usein raskaan ajoneuvon kolariturvallisuuteen 
liittyviä riskejä, minkä vuoksi onnettomuuden seuraukset olivat 
vastapuolelle kohtalokkaita. Turvavyön käyttö olisi puolestaan vä-
hentänyt raskaan ajoneuvon kuljettajan yleensä lieviä vammoja. 

Hyvin tavanomaiseen ylinopeuteen yhdistyi monenlaisia muita 
riskejä. Tien rakenteeseen tai liikennejärjestelyihin liittyvät riskit 
aiheuttivat ongelmia eniten silloin, kun kuljettaja oli kokematon tai 
ajonopeus oli olosuhteisiin nähden liian suuri. Myös kokemattomil-
la tai väsyneillä kuljettajilla ylinopeus oli yleistä, joissakin tapauk-
sissa kaikki kolme riskiä esiintyivät yhtä aikaa. Sekä jäinen tie että 
pimeys oli kirjattu riskiksi useimmiten liian korkeaan ajonopeuteen 
yhdistettynä. Myös keliriskin, ylinopeuden ja väsymyksen yhdis-
telmä esiintyi usein. Yksittäisonnettomuuksissa oli tavallista kuljet-
tajan väsymys tai sairaus, joiden taustalla oli erittäin pitkiä työvuo-

Jääpolanteiselle valtatielle 
kääntyi sivutieltä henkilö-
auto. Autossa oli kuluneet 
kitkarenkaat, jonka vuoksi 
liikkeellelähtö tapahtui 
hitaasti. Liittymässä oli 
tienviittaryhmä, jonka 
vuoksi vapaa näkemä henki-
löauton tulosuunnasta oli 
vain 80 m noin 20 metriä 
ennen liittymää ja 200 met-
riä liittymässä.  
 
Samaan aikaan liittymää 
lähestyi täysperävaunulli-
nen kuorma-auto. Valtatiel-
lä oli nopeusrajoitus 60 
km/h, mutta henkilöautoon 
törmännyt täysperävaunul-
linen kuorma-auto käytti 
nopeutta 70 km/h. Lisäksi 
aurinko paistoi hyvin mata-
lalta yhdistelmän tulosuun-
nasta. 
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roja ja ylikuormittumista. Yhteenkään tutkittuun yksittäisonnetto-
muuteen ei liittynyt muuhun tienkäyttäjään viittaavaa riskiä. 

Neljäsosassa onnettomuuksia tapahtumaan vaikutti vähintään 
viisi samanaikaista riskiä. Moniriskisissä tapauksissa yksittäiset 
riskit vaihtelivat, joten yleisiä riskikasaumia ei ollut määriteltävis-
sä. Huomattavaa on, että muun muassa kuormauksen riskit ja lain-
säädäntöön liittyvät puutteet esiintyivät usein tapauksissa, joissa oli 
paljon muitakin riskejä. Myös luetut huonossa kelissä tapahtuneet 
onnettomuudet olivat poikkeuksetta moniriskisiä. Kaikilla osallisil-
la oli kuljettajariskejä, joko ylinopeutta, kuljettajan väsymystä tai 
molempia. Useilla oli tämän lisäksi kuljettajan taustaan liittyviä 
riskitekijöitä, kuten aiempaa riskikäyttäytymistä, sekä liikenneym-
päristöön, kuljetusketjuun että yhteiskuntaan liittyviä riskejä. Moni-
riskisistä onnettomuuksista ääriesimerkkinä on tutkimusaineistoon 
sisältynyt Konginkankaan suuronnettomuus (Onnettomuustutkinta-
keskus 2005).  

5.3 Osallisuus ei ole mustavalkoinen 
Tutkijalautakunnan määrittelemän osallisuuden mukaan kolme 
neljäsosaa raskaista ajoneuvoista ja niiden kuljettajista oli kuole-
maan johtaneessa onnettomuudessa muuna osallisena, yksi neljäs-
osa onnettomuuden pääaiheuttajana.  

Suuressa osassa tapauksia myös onnettomuuden muihin osalli-
siin tai heidän toimintaansa liittyi riskitekijöitä, jotka edesauttoivat 
onnettomuuden syntyä tai pahensivat sen seurauksia. Tyypillinen 
tällainen tekijä oli raskaan ajoneuvon ylinopeus, joka oli omiaan 
pahentamaan muun tienkäyttäjän virheestä aiheutuneen onnetto-
muuden seurauksia. Vastaavasti raskaan liikenteen aiheuttamissa 
onnettomuuksissa, muu tienkäyttäjä olisi joissakin tapauksissa voi-
nut estää onnettomuuden synnyn esimerkiksi väistämällä, vaikka ei 
ollut väistämisvelvollinen. Onnettomuus voisi siis joissakin tilan-
teissa olla vältettävissä toimimalla turvallisemmin kuin vain nou-
dattamalla lainsäädäntöä. 

Tutkijalautakuntien käyttämä osallisuusluokittelu perustuu lii-
kennesääntöihin. Luokittelu ottaa siten ensisijaisesti huomioon tie-
liikennelain 3 §:n alkuosan tienkäyttäjän velvollisuudesta noudattaa 
liikennesääntöjä. Saman lainkohdan vaatimus tienkäyttäjän velvol-
lisuudesta noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja va-
hingon välttämiseksi näyttäisi siten jäävän osallisuusarvioinnissa 
painoarvoltaan vähäisemmäksi. Turvallisuuden näkökulmasta voi-
daan kuitenkin arvioida, että osa onnettomuuksista onnistutaan 
välttämään siten, että molemmat osapuolet eivät ota samalla kertaa 
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merkittävää riskiä tai että joku ehtii, huomaa ja haluaa tinkiä omista 
oikeuksistaan.  

Luetussa aineistossa tuli esiin useita tapauksia, joissa onnetto-
muus olisi voitu välttää ennakoinnilla. Tämän vuoksi aineistojen 
luennan yhteydessä tutkijat määrittelivät myös tutkijalautakuntien 
osallisuusmääritelmästä riippumattoman kolmiluokkaisen osalli-
suuden. Tämän tavoitteena oli arvioida onnettomuuden osapuolten 
mahdollisuutta välttää onnettomuus.  

Tutkijalautakunta joutuu määrittelemään onnettomuuden pää-
aiheuttajan ja muiden osallisten järjestyksen, eikä heillä ole tällä 
hetkellä mahdollisuutta kirjata onnettomuutta molempien osallisten 
aiheuttamaksi. Tutkimuksessa tätä voitiin kokeilla. Pääaiheuttajaksi 
(1) kirjattiin vain osalliset, jotka olivat aiheuttaneet onnettomuuden 
synnyn ja seuraukset omalla toiminnallaan. Jos onnettomuus oli 
vastapuolen aiheuttama, osallinen katsottiin muuksi osapuoleksi 
(2). Jos onnettomuus oli syntynyt molempien osapuolten toiminnan 
yhteisvaikutuksesta, osallinen sai merkinnän X. 

Tarkastelun tuloksena valtaosa tapauksista jakautui tutkijalauta-
kunnan luokittelun mukaisesti (kuva 37). Vain pienessä osassa on-
nettomuus katsottiin molempien osapuolten toiminnan tulokseksi. 
X-merkinnän saaneista kuusi oli koodatun aineiston pääaiheuttajia 
ja 14 oli muita osallisia.  
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Kuva 37. Luetun ja koodatun aineiston osallisuusjakaumat luetuissa tapauksis-

sa. 

Uusi luokittelu siirsi osallisuuden painopistettä yhteisen vastuun 
suuntaan. Se ei ollut ristiriidassa tutkijalautakunnan määrittelemän 
osallisuuden kanssa. Tutkijalautakuntien osallisuusluokittelua pi-
dettiin toimivana ja vain yhdessä tapauksessa tutkijat olisivat olleet 
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valmiit vaihtamaan osallisuuden päinvastaiseksi. Kyseisessä RX -
tapauksessa oli kuitenkin selkeitä riskejä molemmissa osallisissa, 
joten luokitteluksi kirjattiin X. 

Tarkastelun keskeisenä tuloksena oli sekä PK- että erityisesti 
KK-onnettomuuksien osallisuusjakauman eron tasoittuminen. 
Useisiin onnettomuuksiin, jossa raskas ajoneuvo oli muuna osalli-
sena, todettiin myös raskaan ajoneuvon kuljettajan toimintaan, ajo-
neuvoon tai kuljetukseen liittyviä riskejä, jotka myötävaikuttivat 
onnettomuuden syntyyn. Vastaavasti monessa onnettomuudessa, 
jossa raskas ajoneuvo oli nimetty onnettomuuden pääaiheuttajaksi, 
todettiin selkeää riskinottoa myös vastapuolessa (ennen kaikkea 
vastapuolena olleessa kevyen liikenteen osallisessa). Tulos tulisi 
ottaa huomioon raskaan liikenteen turvallisuustyössä.  

Vaikka kolmiluokkainen 1X2-osallisuusluokittelu antaa uutta 
näkökulmaa onnettomuuksiin, se on luokitteluna lähes yhtä jäykkä 
kuin alkuperäinen kaksijakoinen luokittelu. Näiden sijasta voitai-
siin kokeilla esimerkiksi prosenttiosuuksiin perustuvaa osallisuus-
luokittelua. Osallisuus voitaisiin jakaa esimerkiksi silloin, jos toi-
nen osapuoli ottaa tietoisen riskin ja toinen ajaa paikalle liikenne-
virran mukana, mutta ei ehdi ajoissa väistää, vaikka olisi liikenne-
sääntöjen mukaan väistämisvelvollinen. Osuusprosenttien määrit-
täminenkin voi kuitenkin olla hankalaa. 

Osallisuusluokittelu oli tutkimuksessa kestävä, sillä tarkastelus-
sa ei havaittu merkittäviä eroja lukijoiden välillä. Kummankin luki-
jan lukemissa tapauksissa luokittelusta oltiin yksimielisiä. Aineis-
tosta näkyi kuitenkin selvästi, että osallisuusluokittelu ei ole yksin-
kertainen prosessi, vaan siinä joudutaan tekemään kompromisseja.  

5.4 RX- ja PK-tapausten vertailu  
Tutkijalautakunta-aineisto antaa mahdollisuuden verrata RX- ja 
PK-onnettomuuksien mahdollisia eroja; miksi jossakin onnetto-
muudesta selvitään henkilövahingoilla, mutta toisessa kuollaan.  

Pääaiheuttajilla oli PK-onnettomuuksissa keskimäärin 0,6 riski-
ryhmää enemmän kuin RX-onnettomuuteen joutuneilla (kuva 34). 
Muuna osallisena olleilla on RX-onnettomuuksissa jopa hieman 
enemmän riskejä kuin PK-onnettomuuksien toisilla osallisilla. Sen 
sijaan yksittäisonnettomuuksissa eroa ei näyttäisi olevan.  

Jos pääaiheuttajien välinen ero on 0,6 riskiryhmää, on mahdol-
lista, että raskaan ajoneuvon ollessa pääaiheuttajana yksikin pieni 
väliin tuleva turvallisuustekijä riittää pelastamaan tilanteen ja tapa-
uksessa vältytään liikennekuolemalta. Yksittäisonnettomuuksissa 
riskien määrällä arvioituna ainoa erottava tekijä vaikuttaisi olevan 
sattuma tai hyvä onni. On kuitenkin mahdollista, että RX- ja PK-
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onnettomuuksien riskiryhmien ero on todellisuudessa suurempi, 
mutta koska RX-onnettomuuksien osalliset jäävät henkiin, voi on-
nettomuuden tutkinta olla helpompaa ja riskien tunnistamiselle jää 
enemmän mahdollisuuksia kuin PK-tapauksissa. Tämä koskee sel-
vimmin yksittäisonnettomuuksia. Lisäksi on muistettava, että RX-
onnettomuudet ovat valikoituneet, joten ne voivat jo valmiiksi 
edustaa moniulotteisempaa riskinottoa kuin ei-kuolemaan johta-
neissa onnettomuuksissa keskimäärin.  

Vaikka riskiryhmien määrissä ei näyttäisi olevan paljoakaan 
eroa PK- ja RX-onnettomuuksien välillä, ajonopeuksien erot olivat 
hyvinkin selvät. RX-onnettomuuksissa osallisten onnettomuutta 
edeltänyt ajonopeus oli keskimäärin 10 km/h alhaisempi kuin PK-
onnettomuuksissa (kuva 38). Poikkeuksena tästä olivat kohtaa-
misonnettomuudet, joissa keskimääräinen ero oli hyvin pieni.  

Vieläkin merkittävämpi ero oli törmäysnopeuksissa. Tulosten 
mukaan ero on samansuuntainen kaikissa onnettomuustyypeissä ja 
osallisuusluokissa. Aineiston mukaan ajonopeus on siis ilmeisen 
ratkaiseva riskitekijä kuolemaan johtaneiden raskaan liikenteen 
onnettomuuksien synnyssä. 
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Kuva 38. Ajonopeus ja törmäysnopeus onnettomuustyypeittäin. (Koodattu ai-

neisto, tutkijalautakuntien tutkimat raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 

2002–2006). 

PK- ja RX-onnettomuuksien eroja valaisee myös yksittäistapausten 
vertailu. Seuraavassa on esitetty joitakin tyypillisimpiä tapauksia, 
joita löytyy molemmista sekä kuolemaan johtaneista että ei-
kuolemaan johtaneista onnettomuusryhmistä. 

Pääteillä tyypillinen onnettomuustilanne on kohtaamisonnetto-
muus noin 80 km/h nopeudella. Useimmiten ajoneuvonsa hallinnan 
on menettänyt vastapuolen henkilöautoilija, jolloin raskaan ajoneu-
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von kuljettajan mahdollisuutena on yrittää välttää onnettomuus 
jarruttamalla ja väistämällä. Kuolemaan johtaneissa tapauksissa 
väistäminen ei ole onnistunut vaan seurauksena on ollut törmäys, 
henkilöauton kuljettajan ja/tai matkustajan menehtyminen ja jois-
sakin tapauksissa lisäksi raskaan ajoneuvon suistuminen tieltä tai 
kaatuminen. Raskaan ajoneuvon kuljettaja on yleensä saanut lieviä 
vammoja. RX-tapauksissa on muutamia vastaavia tilanteita, mutta 
näissä raskaan ajoneuvon kuljettaja on onnistunut väistämään vas-
taantulevan. Vauriot raskaalle kalustolle ovat silti vastaavat kuin 
kuolemaan johtaneissa tapauksissa, sillä ajoneuvot ovat suistuneet 
tieltä. Vastapuoli on kuitenkin säilynyt vammoitta välttyessään 
törmäykseltä. Myös onnettomuuden jälkiseuraukset poikkeavat 
oleellisesti toisistaan sekä taloudellisesti että henkisesti. Etenkin 
raskaan ajoneuvon kuljettajan rooli on epäilemättä helpompi kuin 
kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa. 

Ajoneuvon hallinnan menetys voi sattua myös raskaan ajoneu-
von kuljettajalle. RX-aineistossa on muutamia tapauksissa, joissa 
raskaan ajoneuvon kuljettaja on menettänyt ajoneuvonsa hallinnan 
ja varoittanut vastaan tulevaa liikennettä vilkuttamalla valoja ja 
antamalla äänimerkkejä. Vastapuoli on tällöin onnistunut väistä-
mään ja on vältytty kohtaamisonnettomuudelta. Lisäksi RX-
aineistossa on runsaasti tapauksia, joissa ei ole ollut vastaantulijaa, 
jolloin tuloksena on ollut yksittäisonnettomuus. Joissakin RX-
tapauksissa vastaantuleva havaitsi raskaan ajoneuvon heittelehtimi-
sen tai kaistalleen ajautumisen ajoissa ilman vinkkejäkin ja onnistui 
jarruttamaan ja väistämään riittävästi välttääkseen suoran törmäyk-
sen. Törmäysnopeus oli tällöin huomattavasti alkuperäistä ajono-
peutta alhaisempi (40–60 km/h), jonka ansiosta seuraukset olivat 
enimmillään vammautumisia. Kuolemaan johtaneissa onnetto-
muuksissa raskaan ajoneuvon hallinnan menetys on tapahtunut 
useimmiten tilanteissa, joissa vastaantuleva henkilöauto ei ole ehti-
nyt tehdä mitään onnettomuuden estämiseksi. 

Yksittäisonnettomuuksissa vauriot ovat olleet RX-tapauksissa 
lähinnä ajoneuvon ulosajosta tai kaatumisesta kalustolle ja kuor-
malle syntyneitä vahinkoja. Vaurioita on muutamissa tapauksissa 
vähentänyt kaidetta vasten raahautuminen ja liike-energian purkau-
tuminen kaiteeseen tai ulosajon tapahtuminen maavallin tai pellon 
kohdalla pehmeästi. Turvavyön käyttö on tehokkaasti vähentänyt 
henkilövahinkoja. Lisäksi kuorman sidonta on pitänyt ja kuorma on 
pysynyt törmäyksessä paikoillaan.  

Kuolemaan johtaneissa yksittäisonnettomuuksissa ulosajo on 
sen sijaan päättynyt esimerkiksi siltapilariin, pellolla olleeseen ki-
veen tai päätien varressa olleisiin runkopuihin ja seurauksena on 
ollut kuljettajan tai matkustajan kuolema. Joissakin tapauksissa 
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kuorman sidonta on pettänyt ja kuorman irtoaminen on pahentanut 
onnettomuuden seurauksia. Kuolemaan johtaneissa tapauksissa 
raskaan ajoneuvon kuljettaja on joissakin tapauksissa menehtynyt 
sairaskohtaukseen, kun taas RX-tapauksissa kuljettaja on onnistuttu 
elvyttämään. 

Linja-autojen ulosajoissa suistuminen on tapahtunut RX-
tapauksissa alemmalla nopeudella (45–60 km/h) kuin kuolemaan 
johtaneissa tapauksissa (80–105 km/h). RX-tapauksissa linja-auto 
on pysynyt pystyssä ja matkustajat ajoneuvon sisällä. Kuolemaan 
johtaneissa tapauksissa ajoneuvo on yleensä kaatunut ja matkusta-
jia on pudonnut ulos ikkunasta tuhoisin seurauksin. Lähes kaikissa 
tapauksissa matkustajien turvavyön käyttö olisi tutkijalautakunnan 
arvion mukaan estänyt henkilövahingot. 

5.5 Kevyen ja raskaan liikenteen yh-
teensovittaminen 

Kevyen ja raskaan liikenteen yhteensovittaminen on liikenneympä-
ristöön ja sen suunnitteluun liittyvä ongelma. Jos onnettomuuksia 
tarkastelee onnettomuuden aiheuttamisen näkökulmasta, voidaan 
eri liikenneympäristöjen välillä todeta selkeitä eroja. Pääteillä ras-
kas ajoneuvo on harvoin kevyen liikenteen onnettomuuden pää-
aiheuttaja. Sen sijaan alemmalla tieverkolla ja taajamissa raskas 
osapuoli on selvästi useammin onnettomuuden pääaiheuttajana 
(kuva 3).  

Osallisuuden eroissa ei ole kyse pelkästä kontaktitilanteiden 
määrän erosta. Pelkkä kontaktitilanteiden määrän kasvu tarkoittaisi 
onnettomuusmäärien kasvua eri liikenneympäristöissä osallisuus-
suhteen pysyessä ennallaan. Osallisuuden muutoksessa on kyse 
olosuhteiden muutoksesta. Periaatteessa raskas liikenne aiheuttaa 
siis vähiten kevyen liikenteen onnettomuuksia niissä liikenneympä-
ristöissä, joissa on toisaalta vähän kevyttä liikennettä, mutta jotka 
on myös suunniteltu raskaalle liikenteelle. Ympäristöluokkana taa-
jamat, joissa raskaan tavaraliikenteen ei odoteta tai edes toivota 
liikkuvan, ovat kevyen liikenteen kannalta tuhoisimpia.  

Taajamat 

Kevyen liikenteen ja raskaan liikenteen kohtaaminen on tavan-
omaisinta taajamassa, jossa on runsaasti kevyttä liikennettä. Taa-
jamassa lähes puolet tapauksista (46 %) on raskaan ajoneuvon, 
useimmiten kuorma-auton tai linja-auton aiheuttamia. Moniin tapa-
uksiin liittyy kuljettajan havaintovirhe. Havaintovirheet ovat luon-
nollisia, koska taajamassa on paljon muutakin tarkkailtavaa ja mo-
nen tyyppisiä häiriötekijöitä, jonka vuoksi jalankulkija voi jäädä 
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havaitsematta. Osa kevyen liikenteen edustajista kulkee taajamissa 
omiin oikeuksiinsa luottaen. Onnettomuuksien ehkäisemisessä kes-
keistä olisi ympäristön aktiivisempi tarkkailu ja muiden tienkäyttä-
jien liikkeiden ennakointi.  

Taajama-alueella jakelukuljetuksissa käytetään usein kevyttä lii-
kennettä vaarantavia toimintatapoja, kuten peruuttaminen kevyelle 
liikenteelle tarkoitetulla alueella tai väylällä. Peruuttamistarve syn-
tyy usein liikenneympäristön ja kiinteistön ajoväylien suunnittelun 
puutteista, joten keräily- ja jakeluliikenne tulisi ottaa entistä pa-
remmin huomioon taajamien liikenneväylien ja kiinteistöjen järjes-
telyiden suunnittelussa. Kuljetustoiminnan suunnittelussa tulisi 
arvioida turvallisuusvaikutukset ja etsiä turvallisempia väyliä ja 
tapoja hoitaa jakelukuljetukset. Huoltoliikenteen reitit, jätekuljetus-
ten ja muuttojen tarve tulisi miettiä jo asuinalueiden ja rakennuksen 
suunnitteluvaiheessa. 

Taajama-alueella kevyen liikenteen turvallisuutta parantavia 
keinoja löytyy liikennesuunnittelusta. Liikenneympäristön tyypilli-
set parantamistoimenpiteet vähentävät myös raskaan liikenteen ja 
kevyen liikenteen konflikteja ja pienentävät onnettomuuksien va-
kavuutta. Tehokkaimpia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kevyen 
liikenteen ja ajoneuvoliikenteen erottaminen (kevyen liikenteen 
väylät), liittymäjärjestelyt (saarekkeet, liikennevalot, kiertoliitty-
mät) ja alhaista ajonopeutta tukevat ratkaisut (ajoradan leveys suh-
teessa nopeusrajoitukseen ja pitkien suorien välttäminen). 

Kevyen liikenteen onnettomuuksien vähentämisessä eräs keino 
olisi keskusta- ja asuntoalueiden rauhoittaminen mahdollisuuksien 
mukaan raskaalta liikenteeltä. Suunnittelulla tulisi selkiyttää näiden 
eri liikkumismuotojen välisiä kulkureittejä. Toisaalta täytyy muis-
taa huoltokuljetusten välttämättömyys. Tämän vuoksi tulisi pohtia 
huoltokuljetusten toteuttamiseen sopivinta kellonaikaa. Yöllä ta-
pahtuva huoltoajo häiritsisi vähiten muuta liikennettä, mutta aiheut-
taisi eniten meluhaittoja asukkaille.  

Raskaan liikenteen pysäköintiä tulisi ohjata kaupungin laidalle, 
jonne tulisi järjestää pysäköintipaikkoja raskaille ajoneuvoille. 
Näin tarpeeton raskaiden ajoneuvojen liikkuminen asuinalueilla ja 
keskustan läpi vähentyisi (vrt. kuljettaja pysäköi kotipihaan/kadun 
varteen yöksi). Myös kuljetusyrittäjien kotipihat ja kuljetustoiminta 
pitäisi pystyä erottamaan. 

Päätiet 

Taajaman ulkopuolella kevyen liikenteen onnettomuudet tapahtu-
vat useimmiten pääteillä. Näitä oli kaikista kevyen liikenteen on-
nettomuuksista kolmasosa (31 %). Raskas ajoneuvo oli pääaiheut-
tajana näistä vain kymmenesosassa tapauksia. Luettujen tapausten 
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joukossa oli harvinaisina yksittäistapauksina pyöräilijän sairaskoh-
taus, tietyömaalla kevyen liikenteen puutteellisesta ohjauksesta 
johtunut tapaus sekä itärajan rekkajonossa tapahtunut onnettomuus. 
Näitä selvästi tavanomaisempana luetuissa pääteiden KK-
tapauksissa, samoin kuin moottoritiellä tapahtuneissa neljässä ja-
lankulkijaonnettomuudessa korostui kevyen liikenteen osapuolen 
itsetuhoinen käyttäytyminen yhdistyneenä alkoholin käyttöön ja 
mielenterveysongelmiin. Luetun aineiston perusteella voidaan tode-
ta, että mielenterveystyötä pitäisi kohdentaa tietoiseen onnettomuu-
teen hakeutumisen vähentämiseksi.  

Luettujen tapausten perusteella pääteiden liikenneympäristössä 
oli vain harvoin selkeitä puutteita, joita ei olisi yleisesti tiedossa. 
Perusongelmia ovat maankäytön suunnittelun heikkoudet ja suun-
nittelematon, poikkeusluvin tapahtuva asutuksen leviäminen maan-
teiden varsille sekä kevyen liikenteen väylien tai rinnakkaisväylien 
puuttuminen. Tällöin kevyen liikenteen on käytettävä pääteitä ja 
muita maanteitä myös taajamien lähiympäristössä. Lisäksi pääteillä 
ajoneuvoliikenteen ajonopeus on varsin korkea, joten onnettomuu-
det ovat aina kevyelle liikenteelle tuhoisia.  

Kevyen liikenteen liikkuminen päätiellä on ongelmallista erityi-
sesti talvisin, jolloin piennar on useimmiten luminen ja kevyt lii-
kenne joutuu käyttämään ajokaistaa. Esimerkkinä on luettu tapaus, 
jossa pyöräilijä kaatui rekan eteen yrittäessään siirtyä ajourasta 
pientareelle. Pientareiden leventämisellä saataisiin lisää tilaa kevy-
elle liikenteelle, mutta poikkileikkauksen leventäminen johtaa 
usein ajonopeuksien kasvuun. 

5.6 Ajoneuvotekniikan kehittäminen 
Ajoneuvoteknisten riskien ja turvallisuusehdotusten arvioinnissa 
tutkijalautakunnat ovat keskittyneet olemassa olevaan tekniikkaan 
ja välittömästi käytettävissä oleviin mahdollisuuksiin. Hallintalait-
teista mainitaan ajoneuvoteknisen jäsenen tutkintalomakkeella 
(Liikennevakuutuskeskus 2002) lukkiutumisen esto, jarruvoiman 
säätö, luistonesto, aktiivinen jousitus, vakionopeuden säädin, no-
peudenrajoitin ja nelipyöräohjaus. Olemassa olevaa uusinta tai ke-
hitteillä olevaa ajoneuvotekniikkaa ja sen mahdollisuuksia lomak-
keessa ei vielä ole mainittu. Täten tutkijalautakunta-aineistossa ei 
ole kirjattu riskiksi uusien aktiivisten turvajärjestelmien puutetta 
eikä niiden hankintaa ole yksittäisiä poikkeustapauksia lukuun ot-
tamatta kirjattu turvallisuuden parannusehdotuksiin.  

Älykkääseen tekniikkaan kohdistuu kuitenkin huomattavia odo-
tuksia. Suomessa Ajoneuvohallintokeskus (Rämä et al 2008) ja 
Liikenne- ja viestintäministeriö (Kulmala 2008a) ovat selvittäneet 
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asiaa. Kansainvälisesti uutta tekniikkaa on tutkittu useissa Euroo-
pan unionin komission rahoittamissa tutkimusohjelmissa ja mm. 
kuudennen ja seitsemännen puiteohjelman IP-projekteissa. Tämän 
vuoksi tutkijalautakunta-aineistossakin olisi tarkoituksenmukaista 
arvioida myös aktiivisten, älykkäiden ja yhteentoimivien ajoneuvo- 
ja infrastruktuurilaitteiden (V2I) ja ajoneuvo-infrastruktuuri-
ajoneuvo-kommunikointiin (V2V) perustuvien laitteiden sekä ns. 
stand alone -ratkaisujen (Advanced Driver Assistance Systems, 
ADAS) potentiaalisia vaikutuksia. Joitakin esimerkkejä yhteentoi-
mivista laitteista ja järjestelmistä on käsitelty CODIA-projektissa 
(Kulmala 2008b). Sen tulokset ovat suuntaa-antavia ja perustuvat 
pääasiassa kirjallisuusviitteisiin ja haastatteluihin. 

Toinen ajoneuvotekniikan vaikutuksia arvioinut hanke on eIM-
PACT-tutkimus (2008), jossa on arvioitu kahtatoista uuden teknii-
kan laitetta tai järjestelmää. Lähes kaikista järjestelmistä todetaan 
olevan hyötyä, mutta hyöty näyttäisi jäävän saavuttamatta, koska 
vain kolmen turvajärjestelmän arvioidaan yleistyvän merkittävästi 
vuoteen 2020 mennessä. Tutkimuksessa arvioiduista mekanismeis-
ta elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä (Electronic Stabili-
ty Control, ESC), hätäpuhelinjärjestelmä (eCall, ECA) ja nopeu-
denvaroitin (Speed Alert, SPE) olisivat käytössä vähintään tai lähes 
puolessa raskaita ajoneuvoja. Näiden lisäksi vain ajokaistalta poik-
keamisesta varoittavan kaistavahdin (Lane Keeping Support, LKS, 
LDWS) ennakoidaan yleistyvän niin, että se olisi mahdollisesti 
käytössä vajaassa viidesosassa raskaita ajoneuvoja. Muiden uusien 
turvallisuusjärjestelmien ei arvioitu juurikaan yleistyvän, vaan niil-
lä varustettujen kuorma-autojen osuus arvioitiin olevan 2–15 pro-
sentin luokkaa vuonna 2020. 

Raportin mukaan etenkin ajovakauden hallintajärjestelmän, no-
peudenvaroittimen, hätäpuhelinjärjestelmän ja kaistavahdin arvioi-
daan vähentävän huomattavasti henkilövahinkoja. Ajovakauden 
hallintajärjestelmän, nopeushälyttimen, kaistavahdin ja hätäjarru-
tusjärjestelmän (Emergency Braking EBR) arvioidaan vähentävän 
huomattavasti onnettomuuksien määrää. Näiden ohella myönteinen 
vaikutus liikenneturvallisuuteen olisi ajonopeuden ja etäisyyden 
valvontajärjestelmällä (Full Speed Range FSR), kevyttä liikennettä 
havainnoivalla ja tarvittaessa hätäjarruttavalla PCV-järjestelmällä 
(Pre-Crash Protection of Vulnerable Road Users), kaistan vaihdos-
sa avustavalla LCA-järjestelmällä (Lane Change Assistant), pime-
ässä havaitsemista helpottava NIW-varoittimella (NightVision-
Warn), kuljettajan väsymyksestä varoittavalla DDM-järjestelmällä 
(Driver Drowsiness Monitoring and Warning), paikallisista vaa-
roista (kuten kitkan vähäisyydestä) varoittavalla WLD-järjes-
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telmällä (Wireless Local Danger Warning) ja risteyksissä avusta-
valla INS (Intersection Safety) -järjestelmillä.  

Tutkimuksessa tarkastellun 11 turvallisuusjärjestelmän vaiku-
tukset on arvioitu myönteisiksi sekä onnettomuuksien että henkilö-
vahinkojen määrään. Hätäpuhelinjärjestelmän arvioidaan vähentä-
vän henkilövahinkoja, mutta lisäävän (viranomaisten tietoon tule-
vien) onnettomuuksien määrää (eIMPACT 2008, 5-7). 

Tutkijalautakuntien tutkimien onnettomuuksien, peräänajojen 
suistumisten ja törmäysten ennaltaehkäisyssä olisi uusista turvame-
kanismeista epäilemättä ollut useissa tapauksissa hyötyä. Eniten 
tarvetta olisi kuitenkin nykyistä nopeudenrajoitinta älykkäämmälle 
nopeuden säätelymekanismin käyttöönotolle ja aktiivinen nopeu-
den ja ajoetäisyyden säätelyjärjestelmä olisi siihen hyvä vaihtoehto. 
Samoin tarvetta olisi hätäjarrutusjärjestelmälle (Advanced Emer-
gency Braking Systems AEBS) ajovakauden hallintamekanismille 
sekä kuljettajan väsymyksestä, ympäristön riskeistä ja kaistalta 
poikkeamisesta varoittaville järjestelmille (Lane Departure War-
ning System LDWS). Näistä sekä hätäjarrutusjärjestelmää että kais-
tavahtia koskevia vaatimuksia on valmisteltu Euroopan neuvostos-
sa. Samassa yhteydessä on molempienturvallisuusjärjestelmän 
käyttöönottoa vaadittu vuodesta 2013 alkaen (EN 2008). Uuden 
tekniikan käyttöönotto edellyttää kuitenkin sekä poliittista konsen-
susta että kaluston uusiutumista.  

5.7 Raskas ajoneuvo on toiselle ras-
kaalle riski 

Osallisuusluokittelun perusteella voidaan todeta, että raskas liiken-
ne joutuu usein kärsimään muiden tienkäyttäjien virheistä. Vaikka 
raskaan liikenteen onnettomuudet ovat massasuhteiden vuoksi 
muulle liikenteelle tuhoisia, moottoriliikenneonnettomuuksissa 
törmäyksen seurauksena voi olla myös raskaan ajoneuvon kuljetta-
jan vammautuminen tai kuolema. Kevyen liikenteen ja henkilöau-
toliikenteen kanssa törmätessä ei raskaan ajoneuvon kuljettajalle 
yleensä synny fyysisiä vammoja, mutta seurauksena voi olla 
psyykkinen trauma ja voimakas henkinen kuormittuminen, joka voi 
johtaa jopa työkyvyttömyyteen (Myllymäki 1995).  

Kun raskaan ajoneuvon osallisuutta tarkastellaan onnettomuu-
den muuna osapuolena tai pääaiheuttajana, muiksi tienkäyttäjiksi 
mielletään usein henkilö- ja pakettiauton kuljettajat, jalankulkijat ja 
pyöräilijät. Tapauskansioiden luennan aikana nousi kuitenkin esiin 
kolmaskin näkökulma. Raskaassa ajoneuvossa menehtyneitä on 
vuosittain useita, mutta tutkijalautakunta-aineiston perusteella näyt-
täisi siltä, että muu kevyempi tienkäyttäjä aiheuttaa vain harvoin 
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raskaan ajoneuvon kuljettajan kuoleman. Havainto tarkistettiin ti-
lastoajolla. Tietokannasta haettiin vuosilta 2002–2006 kaikki ne 
tapaukset, joissa menehtynyt oli raskaassa ajoneuvossa. Tapaustie-
toja tarkennettiin lukemalla myös ne tapaukset, jotka olisivat jää-
neet alkuperäisen otannan ulkopuolelle.  

Vuosina 2002–2006 tapahtui 35 onnettomuutta, joissa menehty-
nyt oli raskaassa ajoneuvossa. Näistä 21 oli yksittäisonnettomuutta, 
12 toisen raskaan ajoneuvon aiheuttamia ja vain kaksi muun tien-
käyttäjän aiheuttamaa. Toisessa tapauksessa oli kyse vastapuolen 
melko poikkeuksellisissa olosuhteissa tekemästä ohjausvirheestä, 
josta seurasi kohtaamisonnettomuus. Raskaan ajoneuvon kuljettaja 
kuoli törmäyksessä saamaansa kallovammaan. Hän ei käyttänyt 
turvavöitä. Turvavyön käyttö olisi mahdollisesti pelastanut kuljetta-
jan kuolemalta. Toisessa tapauksessa oli kyse vastapuolen tietoises-
ta onnettomuuteen ajautumisesta. Tässä onnettomuudessa raskaan 
ajoneuvon kuljettaja oli liikkeellä kuorma-autoksi luokitellulla (> 
3,5 tonnia) pakettiautotyyppisellä ajoneuvolla, jonka korirakenne ei 
kyennyt suojelemaan kuljettajaa.  

Raskaassa ajoneuvossa vuosina 2002–2006 menehtyneistä 67 
henkilöstä 21 kuoli raskaan liikenteen yksittäisonnettomuudessa, 
44 kahden tai useamman raskaan ajoneuvon yhteenajossa ja vain 
kaksi henkilöä muun kuin raskaan ajoneuvon aiheuttamassa onnet-
tomuudessa. Raskas ajoneuvo aiheutti siis raskaassa ajoneuvossa 
yhteensä 65 tieliikennekuolemaa viidessä vuodessa.  

Valtaosassa onnettomuuksista menehtyi vain yksi henkilö, tava-
raliikenteen puolella useissa tapauksissa ajoneuvon kuljettaja. Hen-
kilöliikenteen puolella ajoneuvossa menehtyneet olivat ensisijaises-
ti matkustajia. Yhteenajoissa menehtyneiden määrä vaihteli voi-
makkaasti onnettomuuksittain. Pääsääntöisesti onnettomuusajoneu-
voissa menehtyi vain yksi ihminen, mutta tarkastelujaksolle sattuu 
Konginkankaan suuronnettomuus, jossa menehtyi 23 henkilöä, 
bussin kuljettaja ja 22 matkustajaa.  

Olipa onnettomuus yhden ihmisen menehtymiseen johtanut tai 
suuronnettomuus, raskaan liikenteen toiselle raskaalle ajoneuvolle 
aiheuttamissa onnettomuuksissa oli usein kyse kuljettajan pitkistä 
ajoajoista, levosta tinkimisestä, ylinopeudesta tai korkeista kelino-
peuksista. Kuljettajan vireystilan ja nopeuksien lisäksi yksittäison-
nettomuuksissa oli sairaskohtauksia.  

Onnettomuuden seuraukset johtuivat usein liian korkean nopeu-
den ja epäsuotuisan liikenneympäristön tai auton kaatumisen yh-
teisvaikutuksesta. Ja kuten aikaisemmin todettiin, aineistossa oli 
merkittävä osa niitä tapauksia, joissa kuljettaja tai matkustaja ei 
käyttänyt turvavyötä. Yksittäisiä poikkeustapauksia lukuun otta-
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matta turvavyön käyttö olisi voinut vähentää vammoja ja pelastaa 
kuolemalta.  

Käytännössä tulos tarkoittaa sitä, että onnettomuustapausten 
määrällä mitattuna raskaalle liikenteelle suurin onnettomuusriski on 
muu liikenne. Mutta kun arvioinnissa otetaan huomioon onnetto-
muuden seurausten vakavuus, raskaan liikenteen suurin riski on 
toinen raskas ajoneuvo tai raskas ajoneuvo ja sen kuljettaja itse. Jos 
raskaan liikenteen keskinäisiin ja yksittäisonnettomuuksiin päästäi-
siin puuttumaan, niiden vaikutus turvallisuustasoon olisi merkittä-
vä. Raskaiden ajoneuvojen keskinäiset ja yksittäisonnettomuudet 
välttämällä, raskaan liikenteen onnettomuuksien uhrien määrä vä-
henisi lähes kymmenesosalla. Samalla säästettäisiin vuosittain use-
an ammattikuljettajan henki.  

5.8 Tyhjät autot kolareissa 
Kuormaa käsitelleessä luvussa todettu tyhjien autojen poikkeuksel-
lisen suuri osuus kuolemaan johtaneiden raskaan liikenteen aiheut-
tajana on mielenkiintoinen tulos ja ilmeisesti siihen ei ole aiemmin 
kiinnitetty huomiota. Aineistossa ei ole yhtä yhtenäistä välitöntä 
syytä onnettomuuksille. Tyhjällä autolla aiheutettuja onnettomuuk-
sia näyttäisi sattuvan ympäri vuoden, ympäri vuorokauden ja kai-
kille ajoneuvotyypeille. Onnettomuuksia sattui eniten keskellä 
viikkoa, vähiten lauantaina ja perjantaina. 

Tyhjien onnettomuusautojen kuljettajista yhtä lukuun ottamatta 
kaikilla oli omaan toimintaansa liittyviä riskejä, kuten ylinopeus, 
väsymys, havaintovirhe tai sairaskohtaus. Kuljettajaan liittyneet 
riskit ovat yleisempiä kuin tutkituissa onnettomuuksissa keskimää-
rin. Lisäksi kahdella kolmasosalla oli riskitausta; toistuvia ylipitkiä 
työpäiviä, piittaamattomuutta, sakkoja, alkoholiongelmaa tai ajo-
kielto.  

Onnettomuuksien taustalla oli useita riskitekijöitä, mutta aineis-
tosta ei ole suoraan todennettavissa, miksi onnettomuus sattui juuri 
tyhjällä autolla ajettaessa. Yksittäistapauksissa voi olla kyse työ-
vuoron päätteeksi ruuhkassa tapahtuvasta paluumatkasta, jolloin 
kuljettaja on jo väsynyt.  

Aiheutettuja onnettomuuksia sattui kuitenkin loppuvuodesta 
enemmän kuin alkuvuodesta ja keli on riskitekijänä noin puolessa 
tapauksista, siis selvästi useammin kuin onnettomuusaineistossa 
keskimäärin. Osasyynä onnettomuuksien painottumisessa syksyyn 
voi olla syksyn pimeä, joka altistaa vireystilan laskulle ja väsymyk-
selle, mutta selitys ei ole riittävä, koska ilmiö koskisi kaikkia tien-
käyttäjiä. Aineiston perusteella on mahdollista, että osassa onnet-
tomuuksista on kyse tyhjän auton ja kelin yhteisvaikutuksesta tai 
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tyhjän auton ajo-ominaisuuksista. Toisaalta tutkijalautakunta-
aineistossa ei ole tätä tukevia mainintoja, vaikka neljäsosalla oli 
myös ajoneuvoon, ajoneuvon kuntoon ja renkaisiin liittyneitä riske-
jä. Yhtenä vaihtoehtona on, että kuljettajat suhtautuvat eri tavoin 
tyhjällä kuin kuormatulla ajoneuvolla ajamiseen ja ajamiseen kes-
kittyminen voi olla vähäisempää kuin täydessä kuormassa. Koska 
aineistosta ei ole johdettavissa selkää syytä tyhjien ajoneuvojen 
onnettomuusalttiuteen, tulisi asiaa selvittää jatkossa tutkijalauta-
kunnissa tarkemmin.  

5.9 Tulevaisuuden uhat  
Valtaosa tutkimuksessa esiin tulleista riskitekijöistä oli tiedossa 
aiempien tutkimusten perusteella. Tutkimuksessa tuli kuitenkin 
esiin joitakin eroja aiempiin tutkimuksiin ja suoranaisia uusia ilmi-
öitä, kuten kokemattomat, kortittomat ja ajokiellossa olevat sekä 
alkoholiongelmaiset kuljettajat ja uudet epätyypilliset työsuhteet.  

Kokemattomat ja kortittomat 

Eroista ehkä oleellisimmat olivat kortittomien ja kokemattomien 
kuljettajien suuri määrä. Koodatussa aineistossa oli yhteensä 11 
henkilöä, jonka ajokorttitiedot olivat epäselvät tai ajo-oikeus var-
muudella riittämätön.  

Aineistossa todettiin runsaasti henkilöitä, joilla ajo-oikeus oli 
riittävä, mutta jotka olivat kokemattomia kuljettajia ko. ajoneuvo-
tyypin kuljettajana tai kuljetustyypin kannalta. Kokemattomille 
kuljettajille sattuneet onnettomuudet osoittavat yksittäistapauksissa 
paitsi kuljettajan ammatillisen osaamisen riittämättömyyttä, myös 
kuljettajalle työpaikalla tarjottavan opastuksen ja valvonnan niuk-
kuutta. Kun kuljetusalalla on koettu kuljettajapulaa ja suuret ikä-
luokat ovat jäämässä eläkkeelle, tulisi uusien kuljettajien riittävä 
opastus muistaa kaikissa kuljetuksissa.  

Vaikka kuljetusalalle on tulossa ammattipätevyysvaatimukset ja 
koulutus antaa jatkossa perusosaamisen jokaiselle uudelle raskaan 
ajoneuvon kuljettajalle, ei tiettyyn työtehtävään tarvittavan opas-
tuksen tarve vähene. Vaikka kuljettajalla on riittävä ajo-oikeus, se 
ei automaattisesti tarkoita riittävää osaamista uudessa yrityksessä, 
uudella ajoneuvolla tai uudessa kuljetustehtävässä.  

Alkoholiongelmat ja ajokiellot 

Toinen aineistossa huomiota herättänyt ilmiö oli alkoholitapaukset. 
Vaikka alkoholitapauksia on raskaassa liikenteessä huomattavasti 
harvemmin kuin muussa tieliikenteessä, ei tilanne ole tyydyttävä. 
Alkoholitapauksia ei tulisi hyväksyä raskaassa ammattiliikenteessä 
lainkaan. Alkoholiongelmasta kärsivien kuljettajien valvontaan 
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tulisi yrityksissä kiinnittää entistä enemmän huomiota, jotta kuljet-
taja ei voi vaarantaa liikenneturvallisuutta ja yrityksen taloudellista 
turvallisuutta syyllistymällä rattijuopumukseen. 

Aineistossa oli tapaus, jossa työnantaja salli rattijuopumuksen 
tai toistuvien liikennerikosten vuoksi ajokiellossa olleen kuljettajan 
jatkaa työtään. Tämä on huolestuttava ja lainsäädännön vastainen 
ilmiö (Tieliikennelaki 65§). Tapauksessa oli taustalla liikenneri-
koksista määrättävien ajokieltojen pidentyminen (Tieliikennelaki 
78§). Kun kuljettaja saa aiemman parin viikon ajokiellon sijasta 
useamman kuukauden ajokiellon, kuljetusliike jää ilman kuljettajaa 
ja kuljettaja ilman toimeentuloa. Tilanne voi houkutella ajamisen 
jatkamiseen, jos kiinnijäämisriski arvioidaan pieneksi. Kuljettaja-
pulassa alkoholiongelmaista rattijuopumukseen työssään syyllisty-
nyttä kuljettajaa ei irtisanota, vaan hänen annetaan jatkaa työtään 
myös kortittomana. Jatkamista voidaan selittää sillä, että ajokiellos-
ta ei ollut tietoa. Tiedon puute on nykyisellä lainsäädännöllä myös 
mahdollista. Kuljetusalalla ja valvonnassa ongelma tulisi tiedostaa 
ja siihen tulisi puuttua, jotta se ei olisi tulevaisuudessa kasvava 
riskitekijä. Kuljettajan asianmukainen ajokunto on kuljetusalan 
työturvallisuuden ja liikenneturvallisuuden perusasioita. 

Tapaukset osoittavat selvästi, että työnantajan turvallisuusvas-
tuun korostamiselle on entistä suurempi tarve. Samoin tarvetta olisi 
alkolukon käytölle alkoholiongelmaisten kuljettajien valvojana. 
Lisäksi tapaukset osoittavat, että aiemmissa tutkimuksissa (Ojala 
2007, 67) perätty kuljettajan liikennerikkomuksista työnantajalle 
tiedottamisen tarve on selkeä. Jos kuljettaja ei kerro ajokortin me-
nettämisestä, ei työnantajalla ole siitä välttämättä tietoa. Jos polii-
sille tulisi sekä oikeus että velvollisuus ilmoittaa ammattikuljettajan 
ajo-oikeuden menetyksestä, olisi työnantajalla nykyistä paremmat 
valmiudet estää kortittoman kuljettajan ajaminen. Jos ajaminen 
ajokieltotiedosta huolimatta sallittaisiin, vastuu olisi jaettu. Joka 
tapauksessa lainsäädännön tuomien pitkien ajokieltojen valvontaan 
kaivattaisiin uusia keinoja.  

Uudet epätyypilliset työsuhteet 

Kuljettajaan välittömästi liittyvien osaamisen ja ajokykyasioiden 
ohella aineistosta ilmeni kaksi uutta työmarkkinoita koskevaa il-
miötä: vuokratyövoiman käyttö kuljetustyössä ja uudentyyppinen 
vuokra- tai leasingsopimukseen sidottu yrittäjyys. Aiemmissa tut-
kimuksissa on todettu lisäksi kahdelle yritykselle ajamista työsuh-
teessa (Perttula & Merjama 2002, 14). Myös tästä löytyi luennassa 
yksi tapaus.  

Onnettomuuksien joukossa oli tapaus, jossa muun ammatin har-
joittaja toimi henkilöstövälitysyrityksen kautta vuokrattuna kuor-
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ma-auton kuljettajana ja aiheutti kuolemaan johtaneen onnetto-
muuden. Onnettomuuden jälkeen henkilön sopimus ko. yritykseen 
purettiin.  

Vuokratyövoiman käytössä on olemassa kokemattomuuden ja 
opastuksen laiminlyönnin riski. Vuokratyössä, usealle yritykselle 
työskentelevän kuljettajan riski on kohonnut, koska työpaikasta 
toiseen vaihtaessaan kokenutkin kuljettaja joutuu toistuvasti tilan-
teeseen, jossa hän ajaa oudolla ajoneuvolla. Samoin yksittäisen 
kuljetusyrityksen mahdollisuus valvoa usealle yritykselle töitä te-
kevän kuljettajan ajo- ja lepoaikoja on heikompi kuin oman kuljet-
tajan valvonta.  

Aineistossa oli myös tapaus, jossa onnettomuuden aiheuttaja 
toimi yrittäjänä erikoisessa vuokrajärjestelyssä. Yrittäjä oli vuok-
rannut sekä vetoauton että perävaunun. Ajoneuvoyhdistelmän 
vuokrasopimukseen liittyi vuokranantajan edellyttämä kuljetusvel-
vollisuus, joka sitoi yrittäjän kolmannen osapuolen välittämään 
kuljetustehtävään joka päivä. Kaluston omistaja peri kalustosta 
vuokraa, joka oli sidottu ajoneuvon bruttoajotiliin ja oli kaksi kol-
masosaa kuljetustehtävän bruttotuotosta.  

Kaluston rahoitusmuotona vuokra- tai leasing-sopimus ei sinäl-
lään ole uusi, sen sijaan uudenlaiseksi esimerkkitapauksen tekee se, 
että kaluston vuokra ei ole sidottu ajomäärään tai aikaan, vaan kul-
jetusyrityksen bruttolaskutukseen. Lisäksi tapauksesta tekee erikoi-
sen se, että vuokrasopimukseen liittyy valmis kuljetussopimus ja -
velvoite. Sopimus sijoittuu yrittäjyyden ja työsuhteisen työn väli-
maastoon uusien yrittäjyysmuotojen joukkoon. Kyse oli selkeästi 
yrittäjyydestä, koska vuokranantaja edellytti, että yrittäjä hankkii 
itse liikenneluvan. Mainitun kaltainen sopimus mahdollistaa yritys-
toiminnan erittäin pienellä pääomalla ja on mahdollista, että sen 
tavoitteena on vapauttaa kuljetusketju kuljettajan valvontavelvolli-
suudesta. 

Onnettomuuksien joukossa oli kaksi tapausta, jossa yrityksen 
omaan lukuun tapahtuneessa ajossa toimi kuljettajana henkilö, jota 
pidettiin riskikuljettajana. Toisessa tapauksessa ajoneuvossa oli 
onnettomuushetkellä matkustaja, joka ei olisi halunnut matkustaa 
ko. kuljettajan kyydissä. Toisessa tapauksessa kuljettajan ajo-
oikeus ei ollut voimassa. Näiden tapausten perusteella teollisuuden, 
kaupan ja palveluiden tarjoajien omissa kuljetuksissa tulisi kiireel-
lisesti pohtia ajamisesta vastaavan henkilön tai henkilöiden vastuu-
ta, osaamista ja liikenneturvallisuusosaamista. Kysymys on selke-
ästä työsuojeluongelmasta, johon tulisi puuttua. Lisäksi pitäisi sel-
vittää, pystyykö ammattipätevyysdirektiivi puuttumaan ongelmaan.  
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5.10 Muiden riskitekijöiden arviointia 
Liikenneympäristö 

Liikenneympäristön suurimmat haasteet maanteillä ja etenkin pää-
tieverkolla olivat kohtaamisonnettomuudet, kääntymisonnettomuu-
det ja kevyen liikenteen onnettomuudet. Taajamissa oli puutteita 
erityisesti liittymissä. Parannusehdotuksissa (luku 6) on perusteltua 
esittää sekä raskaaseen ajoneuvoon että kohtaamisonnettomuuksien 
osalta erityisesti muihin tienkäyttäjiin vaikuttavia toimenpiteitä. 
Liikenneympäristön parantamisen keinot ovat yleisesti tunnettuja, 
mutta niiden toteutukseen ei ole ollut osoitettuna riittävästi määrä-
rahoja. Rahoitustason nostaminen olisikin liikenneympäristön ke-
hittämisessä ensisijainen tehtävä. 

Turvavyöt 

Turvavyötä ei ole raskaassa kalustossa perinteisesti käytetty eikä 
sitä ole ollut kaikissa vanhemmissa ajoneuvoissa käytettävissä. 
Turvavyön asennuspakko uuteen kalustoon tuli voimaan vuodesta 
2000 alkaen (asetus 1256/1992, § 64), mutta turvavyön käyttöpak-
ko tuli voimaan vasta toukokuussa 2006 (Tieliikennelaki 267/1981, 
§ 88). Tämän vuoksi tutkimuksessa käytetty aineisto sisältää pää-
asiassa ennen turvavyön käyttöpakon voimaantuloa tapahtuneita 
onnettomuuksia.  

Turvavyön käyttämättömyys oli raskaan liikenteen onnetto-
muuksissa hyvin tavanomainen riskitekijä. Turvavyön käyttöaste 
nousi huomattavasti lainsäädännön voimaantulon jälkeen, mutta se 
ei ole aineiston mukaan johtanut turvavöiden ehdottomaan käyt-
töön. Turvavyön käyttämättömyyttä, vaikka se olisi käytettävissä, 
selittävät vanhat totutut tavat tai vanhentuneet asenteet. Linja-auton 
matkustajilla kyse voi olla myös tietämättömyydestä sekä vöiden 
olemassaolosta että käytön merkityksestä. Toisaalta taustalla on 
turvavyön asennus- ja käyttöpakkoon liittyviä poikkeuksia.  

Turvavyön asentamista koskevan lain seurauksena turvavyöt tu-
levat kaluston uusiutuessa kaikkiin pitkän matkan liikenteeseen 
tarkoitettuihin linja-autoihin. Sen sijaan lainsäädäntö ei edellytä, 
että turvavyöt asennettaisiin linja-autoihin, jotka on suunniteltu 

kaupunkikäyttöön ja joissa on seisomapaikkoja. Alhaisilla nopeus-
rajoituksilla lainsäädännön sallima poikkeus on ymmärrettävä. Sen 
sijaan laki ei estä turvavyöttömien kaupunkiliikenteeseen tarkoite-
tun linja-autojen käyttöä pitkänmatkan liikenteessä tai päätienope-
uksilla, kuten esimerkiksi pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä päi-
vittäin.  
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Valvonta 

Tulosten mukaan ylinopeudet, turvavyön käyttämättömyys ja kul-
jettajan väsymys ovat merkittäviä riskitekijöitä. Koska lainsäädäntö 
jo ohjaa niitä ja kyse on lainsäädännön vastaisista teoista, riskien 
vähentämiseksi tarvitaan entistä tiukempaa valvontaa. Valvonta on 
perusteltua myös siitä syystä, että sekä ajonopeus että turvavyön 
käyttö näyttäisivät tutkijalautakunta-aineiston mukaan olevan ne 
tekijät, jotka erottavat keskenään samankaltaiset RX-onnetto-
muudet kuolemaan johtaneista PK-onnettomuuksista.  

Valvontaa helpottaisi vuorovaikutteisen ajoneuvon nopeudenra-
joitinjärjestelmän yleistyminen. Uuden tekniikan yleistymistä odo-
tettaessa valvontamahdollisuutena on nopeusrajoituksen automaat-
tivalvonta matka-ajan mittausjärjestelmää hyödyntäen sekä ajo- ja 
lepoaikojen valvonta elektronisen ajopiirturin tiedoista.  

Vetoauton ja perävaunun massasuhde 

Luetussa aineistossa ei tullut esiin yhtään onnettomuustapausta, 
jossa ajoneuvoyhdistelmä olisi lastattu siten, että vetoautossa olisi 
ollut täysi kuorma ja perävaunu tyhjä. Sen sijaan aineistossa oli 
useita tapauksia, joissa vetoautoa painavampi ajoneuvoyhdistelmän 
varsinainen perävaunu on nimetty riskiksi. Riski on ollut tiedossa 
ja tilanne on lainsäädännöllisesti parantunut vuonna 2004, jolloin 
ajoneuvon käytöstä tiellä annettuun asetukseen (Asetus 1257/1992, 
§ 31, 3) tuli perävaunun massaa koskeva rajaus. Asetuksen mukaan 
ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että perävaunun massa olisi yli 
kaksi kertaa vetoauton massa. Jos puoliperävaunullisen yhdistel-
män perään on kytketty perävaunu, ei tämän perävaunun massa saa 
olla suurempi kuin puoliperävaunullisen yhdistelmän massa. Lain-
säädännön muutos tarkoitti käytännössä sitä, että tyhjän vetoauton 
ja täyteen lastatun perävaunun yhdistelmä kiellettiin, lukuunotta-
matta kuorman purkuun ja lastaukseen liittyviä lyhyitä siirtoja. 
Lainsäädäntö ei määrittele lyhyen siirron maksimimatkaa.  

Yhteiskunnan ja lainsäädännön vaikutusmahdollisuudet 

Yhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksien piiriin kuuluu huomatta-
vasti suurempi määrä onnettomuuksia, kuin yhteiskunta ja lainsää-
däntö -kohdassa kirjattuja riskejä arvioimalla näyttäisi. Tästä konk-
reettisena esimerkkinä ovat kokemattomien kuljettajien aiheuttamat 
onnettomuudet, joita luetussa aineistossa oli useita, mutta joista 
vain yhdestä kirjattiin yhteiskuntaan liittyvän muutosvaatimus. 
Kuitenkin kuljettajan vähäisestä kokemuksesta johtuvia onnetto-
muuksia voidaan ennaltaehkäistä kuljettajan ammattitaitoon ja kou-
lutukseen liittyviä vaatimuksia nostamalla. Yleisellä vaatimustason 
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nostolla päästään vaikuttamaan yksittäisen ihmisen sijasta suureen 
joukkoon kuljettajia.  

Kuljettajakoulutusvaatimusten perustaso nousee ammattipäte-
vyysvaatimusten voimaantulon myötä ja onnettomuudet osoittavat 
selkeästi, että raskaan ajoneuvon kuljettajan ammattipätevyysvaa-
timuksia tarvitaan. Toisaalta ammattipätevyyskoulutus ei poista 
työnantajan vastuuta, jota yhteiskunnan tulee myös entistä määrä-
tietoisemmin edellyttää ja valvoa.  

Lainsäädännön ja yhteiskunnan vaikutusmahdollisuudet tulisi 
hyödyntää, koska lainsäädännön vaikutukset ovat laajat ja tehok-
kaat. Tästä aineistossa on hyvänä osoituksena turvavyön käyttö 
raskaassa liikenteessä. Kun turvavyön käyttö perustui vapaaehtoi-
suuteen, sen käyttöaste oli alhainen. Vaikka turvavyön käyttöä yri-
tettiin edistää vapaaehtoisesti, sillä ei ollut suurta vaikutusta onnet-
tomuuksiin joutuneiden kuljettajien turvavyön käyttöön (kts. kuva 
16). Merkittävä muutos turvavyön käyttöön saatiin vasta pakotta-
van lainsäädännön voimaantulon jälkeen.  

Myös ajoneuvoteknisten puutteiden ja riskien korjaaminen on-
nistuu parhaiten lainsäädännön kautta. Tästä on osoituksena mm. 
ADR-onnettomuudessa esiin tullut säiliön rakenteellinen heikkous, 
joka kuljetuksen antajan tietojen (Hukari 2008) mukaan poistettiin 
paineisia säiliöitä koskevien ohjeiden ja vaatimusten muutoksella 
hyvin nopeasti onnettomuuden jälkeen. Samoin lainsäädännöllä on 
jossain määrin puututtu vetoauton ja perävaunun massojen suhtee-
seen, joka nousee etenkin huonossa kelissä raskaiden ajoneuvoyh-
distelmien riskiksi. Toisaalta massasuhde on kirjattu riskiksi myös 
lainmuutoksen jälkeen, ja siitä keskusteltiin voimakkaasti mm. 
Konginkankaan onnettomuuden jälkeen, joten massasuhteita tulisi 
edelleen arvioida.  

Kuorma 

Ajoneuvon kuorma ei kuulu tutkijalautakunnan tutkintamallin mu-
kaisesti koodattaviin tietoihin, mutta se tulisi tutkijalautakuntatyös-
sä aina selvittää, koska aiemmissa tutkimuksissa on todettu yksit-
täisten toimialojen kuljetuksiin liittyviä riskinoton, kuljettajien rik-
keiden ja onnettomuuden osallisuuden eroja (Laapotti & al. 2007, 
Ojala 2003, 2007). Myös tässä tutkimuksessa todettiin riskitoi-
mialoja ja eroja kuljetustyypin ja osallisuuden välillä.  

ADR-ajot 

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtuneet onnettomuudet oli-
vat pääosin muiden tienkäyttäjien aiheuttamia. Sama on todettu 
aiemmassakin raskaan liikenteen onnettomuuksia selvittäneessä 
tutkimuksessa (Ojala 2003). ADR-kuljetuksissa turvallisuustilanne 
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näyttäisi siten olevan parempi kuin raskaassa liikenteessä keski-
määrin. Toisaalta RX-aineisto osoittaa, ettei riskinottoa vältetä 
myöskään ADR-ajoissa, sillä vaarallisten aineiden kuljetusten yh-
teydessä tapahtuu huomattava määrä yksittäisonnettomuuksia ja 
raskaan ajoneuvon aiheuttamia onnettomuuksia, joissa on tietoista 
ja todella vakavaa riskinottoa. Luetuissa tapauksissa onnettomuuk-
sille olivat yhteisiä pitkät työpäivät, korkeat ajonopeudet, ylikuor-
mat, kuormauksen virheet ja uutena ilmiönä kuljettajan kokemat-
tomuus. Osa riskinotosta yhdistyy liikenneympäristön ongelmiin, 
kuten huonoon keliin, jolloin lopputuloksena on vakava onnetto-
muus.  

Vaikka ADR-ajoissa todettiin yksittäisonnettomuuksia ja ris-
kinottoa, ero on selkeä mm. maa- ja kiviainesten sekä puu- ja saha-
tavaran ajossa sattuneisiin onnettomuuksiin verrattuna. Kummassa-
kin kuljetustyypissä yli puolet kuolemaan johtaneista onnetto-
muuksista on yksittäisonnettomuuksia tai tapauksia, joissa raskas 
ajoneuvo on onnettomuuden pääaiheuttaja. Vaikka onnettomuus-
määrät ovat pienet, jakauma poikkeaa selkeästi raskaan liikenteen 
keskimääräisestä osallisuusjakaumasta.  

ADR-ajojen poikkeuksellisen hyvän tilanteen taustalla on epäi-
lemättä useita lainsäädännön vaatimuksia: kuljettajakoulutusvaati-
mukset (ADR-ajolupa), lähettäjän vastuu, turvallisuusneuvonanta-
jan nimeämisvelvollisuus, samoin kuin vaarallisten aineiden kulje-
tuksen valvonta. ADR-kuljetusten osallisuusjakaumaan vaikuttavat 
keskeisimmät turvallisuustekijät pitäisi selvittää ja kopioida muihin 
kuljetuksiin, jotta raskaan ajoneuvon aiheuttamia kuolonkolareita 
saataisiin vähennettyä. 
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6 Turvallisuus-
ehdotukset 

 
Tutkimuksen perusteella on koottu joukko turvallisuusehdotuksia 
ja ehdotuksia jatkotutkimuksiksi. Turvallisuusehdotukset on ryhmi-
telty riskitekijöiden mukaisiin luokkiin. 
 

Raskaan ajoneuvon kuljettaja  
! Ylinopeuksien ennaltaehkäisy 

Ajonopeuden sovittamista nopeusrajoitusten ja olosuhteiden 
mukaiseksi on painotettava vielä aiempaa enemmän sekä kul-
jettajakoulutuksessa yleensä että ammattipätevyyskoulutukses-
sa.  

! Turvavyön käytön lisääminen 
Turvavyön käyttöä pitää vaatia sekä raskaan ajoneuvon kuljet-
tajilta että matkustajilta. Linja-auton kuljettajien pitää muistut-
taa matkustajia turvavyön käytöstä ja tarvittaessa opastaa tai jo-
pa huolehtia lapsimatkustajien turvavyön käytöstä.  

! Ennakoivan ajotavan korostaminen kuljettajantyössä 
Kuljettajakoulutukseen ja ammattipätevyyskoulutukseen sisäl-
tyy ennakoivan ajon osuus ja ennakoivaa ajotapaa pitää edellyt-
tää kuljettajan työssä. Erityisen tärkeää raskaan ajoneuvon kul-
jettajalle on kevyen liikenteen huomioon ottaminen taajama-
alueella.  

Ajoneuvotekniikka  
! Älykkään nopeudenrajoitintekniikan käyttöönotto 

Ajoneuvoihin pitää ottaa käyttöön älykäs nopeudenrajoitintek-
niikka, joka ohjaa nykyistä nopeudenrajoitinta tehokkaammin 
sekä ajoneuvokohtaisen että pistekohtaisten ajoneuvokohtaista 
nopeusrajoitusta alempien nopeusrajoituksen noudattamiseen. 
Lisäksi pitää selvittää mahdollisuus alentaa nopeudenrajoitti-
men asetusarvoa nykyisestä.  

! Muu uusi tekniikka 
Uuden tekniikan, etenkin hätäpysäytysjärjestelmän ja ajova-
kauden hallintajärjestelmän käyttöönottoa pitää edistää sekä 
asenteellisesti, tiedottamalla, kokeiluilla että lainsäädännöllä. 
Uuden tekniikan käyttöönottoon pitää jatkossa liittää myös kou-
lutusta. 
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! Rajoituksia vakionopeudensäätimen käytölle 
Vakionopeudensäätimen käytön todettiin vaikuttaneen onnet-
tomuuksien syntyyn, lisäksi se oli joissain tapauksissa pahenta-
nut onnettomuuden seurauksia. Tämän perusteella on suositel-
tavaa, että vakionopeudensäätimen käytön riskistä tiedotettai-
siin ja sen käyttöä suositeltaisiin välttämään ainakin yöaikaan 
tapahtuvissa pitkämatkaisissa kuljetuksissa, joissa nukahtamis-
riski on suuri.  

! Turvavyöt 
Raskasta kalustoa tulee uusia ja uusimista suosia siten, että tur-
vavyöt ovat kuljettajan ja matkustajien käytettävissä kaikissa 
raskaissa ajoneuvoissa, joita käytetään taajamanopeudet ylittä-
villä nopeusrajoitusalueilla. Turvavyöt pitäisi jälkiasennuttaa 
vanhoihin ajoneuvoihin, joita halutaan käyttää maantienopeuk-
silla.  

Liikenneympäristö  
! Keskikaiteiden rakentaminen 

Keskikaiteiden rakentamista tulisi lisätä. Keskikaiteet ovat te-
hokas liikenneympäristön parantamiskeino, jolla voidaan estää 
kohtaamisonnettomuudet onnettomuuden syistä (sairaskohtaus, 
nukahtaminen, ajoneuvon hallinnan menetys liukkaalla jne.) 
riippumatta.  

! Täristävien tiemerkintöjen lisääminen 
Kaiteita huomattavasti edullisempi tapa herättää etenkin henki-
löauton kuljettajan huomio ajolinjan siirtyessä sivuun omalta 
ajokaistalta ovat täristävät tiemerkinnät. Yleisesti käytettyjen 
täristävien reunaviivojen ja vähitellen yleistyvien täristävien 
keskiviivojen lisäksi tulisi ottaa käyttöön myös täristävät raidat 
keskiviivan molemmin puolin. 

! Siltakaidetekniikan kehittäminen 
Siltojen kaidetekniikkaa tulisi kehittää edelleen, jotta kaiteet 
olisivat turvallisia, oikean korkuisia ja toimisivat luotettavasti 
myös raskaan ajoneuvon osalta.  

! Kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen erottaminen 
KK-onnettomuuksien riskiä voidaan tehokkaimmin vähentää 
täydentämällä kevyen liikenteen verkostoa ja turvaamalla lii-
kenneympäristön suunnittelussa molempien osapuolten kulku-
mahdollisuudet siten, että kevyen liikenteen ja ajoneuvoliiken-
teen reitit eivät risteä. Verkoston täydentämistarve koskee sekä 
kevyen liikenteen väyliä että alikulkuja. Taajamissa risteämisen 
turvallisuutta voidaan parantaa rakentamalla suojateiden kes-
kisaarekkeita. Saarekkeet soveltuvat myös raskaan liikenteen 
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väylille ja ohjeiden mukaisesti mitoitettuna parantavat ajoradan 
ylityksen turvallisuutta katkaistessaan pitkän suojatien. 

! Maanteiden kapeiden pientareiden leventäminen 
Maanteiden kapeiden pientareiden leventäminen antaa väistöti-
laa ja pelivaraa hätätapauksiin sekä parantaa kevyen liikenteen 
olosuhteita ja turvallisuutta. 

! Liittymien rakenteellinen parantaminen 
Kiertoliittymä on kiistatta turvallisin liittymämuoto ja niitä tu-
lee edelleen lisätä. Maanteiden liittymien toimivuutta ja turval-
lisuutta pitää parantaa rakentamalla väistötiloja. X-liittymien 
porrastaminen ja pisarasaarekkeiden käyttö estävät tehokkaasti 
sivutieltä yllättävän päätielle tulemisen. Liittymän ennakko-
merkinnät vähentävät liittymän etsimiseen liittyviä ajovirheitä 
ja kääntymishetkeen ajoittuvia ohitusonnettomuuksia.  

! Näkemäesteiden poistaminen 
Liittymissä on huolehdittava säännöllisesti kasvillisuuden nä-
kemäraivauksesta Liikenneturvallisuutta vaarantaviin näkemä-
esteisiin ja rakenteisiin pitää puuttua entistä aktiivisemmin ja 
vapaan näkemän riittävyyttä pitää arvioida entistä enemmän 
kaikkien tienkäyttäjien näkökulmasta. 

! Rautateiden tasoristeysten poistaminen 
Tasoristeykset aiheuttavat suuren vaaran sekä raide- että tielii-
kenteelle ja ne muutetaan vähitellen eritasoliittymiksi. Tasoris-
teyksiä poistettaessa tulee etusijalla olla linja-autoliikenteen 
käyttämät tasoristeykset. 

! Kunnossapidon tehostaminen 
Useissa onnettomuuksissa riskitekijänä oli liukas tienpinta, 
joissakin tapauksissa keliä kuvailtiin ”pääkallokeliksi”. 
Useimmiten tien hoitoluokan laatuvaatimukset kuitenkin täyt-
tyivät. Tapausten perusteella on syytä tarkistaa nykyisen talvi-
hoitoluokituksen perusteet erityisesti tieosuuksilla, joissa on 
säännöllisesti raskasta liikennettä.  

! Nopeussuositusten korvaaminen nopeusrajoituksilla 
Nopeussuosituksista tulisi luopua ja ne tulisi korvata nopeusra-
joituksilla. 

Kuljetusketju  
! Kuljetusketjun vastuun kehittäminen 

Kuljetusketjun vastuuta kuljetuksen järjestämisessä tulee edel-
leen lisätä sekä lainsäädännöllä että valvonnan tehostamisella. 
Kuljetusketjun jokaisen osapuolen tulee omalta osaltaan vastata 
siitä, että kuljetukset voidaan hoitaa turvallisesti ja lakeja nou-
dattaen. Tiedotusta ja opastusta asiasta tulee lisätä ja kuljetus-
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ketjun vastuun toteutumista pitää valvoa. Epäterveisiin käytän-
töihin pitää puuttua tarvittaessa rangaistuksilla.  

! Työnantajan työsuojeluvastuun korostaminen 
Kuljetusyritysten vastuuta työntekijän ajokunnosta tulisi koros-
taa. Ajokunnon varmistamiseen liittyy toimiva työterveyshuol-
to, jotta voidaan ennaltaehkäistä pitkäaikaissairauksia ja tunnis-
taa havaittujen sairauksien aiheuttamia turvallisuusriskejä ja ot-
taa ne huomioon esimerkiksi työvuorosuunnittelussa.  

! Kuljettajien opastaminen ja ohjeistaminen 
Työnantajan pitää opastaa ja ohjeistaa kuljettajia sekä koko kul-
jetustyössä että etenkin kuormauksessa. Työnantajan tulee var-
mistaa, että ohjeet tunnetaan ja niitä noudatetaan. 

Lainsäädäntö, yhteiskunta  
! Liikennevalvonnan kehittäminen  

Raskaan liikenteen valvontaa pitää kehittää koko kuljetusketjun 
osalta. Lisätä tulee etenkin ajonopeuksien, kuormien sekä työ- 
ja lepoaikasäädösten valvontaa. Valvonnassa pitää kiinnittää 
erityistä huomiota mahdollisiin kuljetusketjussa havaittaviin 
jatkuviin turvallisuutta vaarantaviin toimintamalleihin ja niiden 
syytekijöihin. 

! Nollatoleranssi ylinopeuksille 
Koska keskeisin riskitekijä raskaan liikenteen onnettomuuksis-
sa on ylinopeus tai liian korkea tilannenopeus, tulisi nopeuden-
valvonnassa laskea puuttumiskynnystä mahdollisimman lähelle 
ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta.  

! Ajoneuvojen varusteita koskevan lainsäädännön muutta-
minen 
Lainsäädäntöä tulisi muuttaa siten, vanhojen, kokonaan turva-
vyöttömien linja-autojen ja kaupunkiliikenteeseen tarkoitetun 
uuden turvavyöttömän kaluston käyttö kielletään muussa kuin 
alhaisilla nopeusrajoitusalueilla ajettavassa paikallisliikentees-
sä. Liikennöitsijä tulisi velvoittaa jälkiasennuttamaan turvavyöt 
vanhoihin ajoneuvoihin, joita halutaan käyttää maantienopeuk-
silla.  

! Turvavyön käytön valvonta linja-autoissa  
Koska yksittäisessä linja-auto-onnettomuudessa vammautunei-
den ja menehtyneiden määrä saattaa nousta huomattavan suu-
reksi, poliisin tulee valvoa turvavyönkäyttöä myös linja-
autoliikenteessä. Linja-auton kuljettaja tulisi velvoittaa kehoit-
tamaan ja opastamaan alaikäisten turvavyönkäyttöä kaukolii-
kenteessä.  
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! Poliisille sekä ilmoitusoikeus että -velvollisuus työnantajalle 
kuljettajan ajokortin menetyksestä  
Aineisto osoittaa, että kuljettaja saattaa jatkaa työtään saamas-
taan ajokiellosta huolimatta. Ajokieltojen ja työssä kuljettajalle 
määrättyjen rangaistusten ilmoittaminen työnantajalle lisää 
työnantajan valvontamahdollisuuksia ja saattaa helpottaa uusien 
liikennerikkomusten ennaltaehkäisyä. Samalla se sitouttaa 
työnantajan ajokiellon valvontaan.  

! Rattijuopumuksen ennaltaehkäisy 
Rattijuopumuksen ennaltaehkäisemiseksi lainsäädäntöä tulisi 
muuttaa siten, että se edellyttäisi alkolukon käyttöönottoa aina, 
jos kuljettaja on syyllistynyt rattijuopumukseen. Vaikka ratti-
juoppojen osuus ammattiliikenteessä on muuta liikennettä al-
haisempi, toimintamalli pitäisi tuoda myös raskaaseen liiken-
teeseen. Alkolukon vapaaehtoista käyttöä tulisi edistää myös 
ammattiliikenteessä. Lakisääteisesti alkolukon käyttöä tulisi 
edellyttää koulu- ja vaarallisten aineiden kuljetuksissa.  

! Mielenterveystyö 
Raskas liikenne kärsii muiden tienkäyttäjien itsemurhista. Tuli-
si käynnistää mielenterveys- ja liikennealan yhteistyöhanke, 
jolla pyritään löytämään keinoja liikenneitsemurhien vähentä-
miseksi. Mielenterveystyötä tulisi ohjata itsetuhoisen toiminnan 
ennakointiin ja kokonaisvaltainen hoito aloittaa jo varhaisessa 
vaiheessa. 

! Nopeudenrajoitinkokeilu 
Kuorma-autojen nopeudenrajoitin mahdollistaa tällä hetkellä 
noin 10 prosenttia ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta korke-
amman nopeuden. Rajoitinnopeuden laskemista ajoneuvokoh-
taisen nopeusrajoituksen mukaiseksi on ehdotettu, mutta sitä ei 
ole kuljetusalalla oltu valmiita hyväksymään. Koska nykyistä 
alemman asetusnopeuden mahdollisista hyödyistä tai haitoista 
ei ole tutkimustietoa, tällainen tutkimus tulisi käynnistää. Tut-
kimuksessa tulisi kokeilla eri asetusnopeuksia ja selvittää kul-
jettajien, kuljetusketjun ja muun liikenteen kokemuksia nopeu-
denrajoittimen vaikutuksista. Tutkimuksella saatavan tiedon 
pohjalta olisi mahdollista tehdä perusteltu esitys nopeudenra-
joittimen asetustason muuttamiseksi.  

! Tutkijalautakuntatyö 
Tutkijalautakuntatyössä tulisi jatkossa selvittää tarkemmin tyh-
jien raskaiden ajoneuvojen onnettomuuksien syyt. RX-
onnettomuuksien tutkintaa tulisi jatkaa ja tutkinnasta saatua tie-
toa hyödyntää liikenneturvallisuustyössä. 
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Liite 1  
Tulosten luotettavuus 
 
Lähdeaineisto on yhtenäisellä tutkijalautakuntamenetelmällä kerät-
tyä ja tuotettua tietoa. Tulokset perustuvat koodattuun aineistoon ja 
luetun aineiston perusteella tutkijoiden tekemiin havaintoihin ja 
niiden perusteella kirjattuihin tietoihin.  

Tallennusvirheiden vaikutus vähäinen 

Koodatun aineiston tallennusvirheiden yleisyyttä ja vaikutusta tu-
losten luotettavuuteen arvioitiin kolmen muuttujan avulla. Luen-
nassa seurattiin järjestelmällisesti piennarleveyttä sekä kuljettajana 
toimineen henkilön ammattinimikettä ja ikää. Ikä on yksi tutkija-
lautakuntatiedoista koodatun tilastotiedon perusmuuttuja ja se oli 
kaikissa tapauksissa koodattu virheettömästi. Sen sijaan piennarle-
veyden kirjaamisessa todettiin satunnaisvirheitä ja ammattinimik-
keen kirjaamisessa ilmeisiä tulkintavirheitä. Poikkeavien kirjausten 
osuus oli muuttujasta riippuen 0–6 % tarkistettujen tapausten mää-
rästä. 

Osassa virheen syynä oli tutkijalautakunnan jäsenen lomakkeel-
le tekemä virheellinen kirjaus, joka oli tallennettu sellaisenaan tie-
tokantaan. Osassa lomakkeen tieto ja tallennettu tieto poikkesivat 
toisistaan, jolloin kyseessä on tallennusvirhe, esimerkiksi vasem-
man ja oikean pientareen leveystiedon tallentaminen ristiin. Osassa 
tapauksia kyse oli ilmiselvästä tulkintavirheestä. Esimerkiksi kul-
jettajan edellisestä ruokailusta kulunut aika, jossa poikkeavina ar-
voina tarkastetut yksittäiset suuret arvot osoittautuivat luennan pe-
rusteella ruokailun kellonajoiksi.  

Osassa tapauksia oli kyse muuttujan yksiselitteisen määrittelyn 
vaikeudesta. Esimerkkinä koululaiseksi kirjatut tapaukset, joissa 
säännöllisesti kuljettajana toimiva henkilö on samaan aikaan kir-
joilla oppilaitoksessa. Toimiiko hän opintojensa ohessa kuljettajana 
vai opiskeleeko kuljettaja työnsä ohessa? Koska tietokannassa on 
tilaa vain yhteen koodaukseen, tiedon tallentaminen edellyttää va-
lintaa, jossa kumpikaan vaihtoehto ei kuvaa kokonaisuutta. Kahden 
roolin ongelma voitaisiin ratkaista onnettomuustutkinnassa nimik-
keellä sivutoiminen tai osa-aikainen kuljettaja.  

Satunnaisten tallennusvirheiden vaikutus tuloksiin on pieni. Ai-
neistossa havaitut virheet korjattiin tutkimuksessa käytettyyn ai-
neistoon ja niistä ilmoitettiin Liikennevakuutuskeskukselle, jossa 
tiedot on korjattu onnettomuustietokantaan.  
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Puuttuvat tiedot vaikeuttavat analyysia 

Puuttuvien tietojen arviointi oli vaikeinta riskitekijöiden osalta. 
Riskitekijöistä tietokantaan kirjataan tutkijalautakunnan yhdessä 
toteamat ja tutkintaselostukseen kirjatut riskit. Muiden riskien osal-
ta tieto jää avoimeksi. Tilastoaineiston perusteella ei voida tietää, 
onko kyse riskittömästä kuljettajasta (ei yhtään riskiä) vai eikö ris-
kiä ole voitu arvioida (puuttuva tieto) vai onko riskin tallentaminen 
unohtunut. Tilannetta helpottaisi oleellisesti, jos riskien kirjaami-
sessa otettaisiin käyttöön erillinen nollariskimerkintä silloin, kun 
osallisen toiminnassa ei todeta riskejä. Toisaalta riskien avoimeksi 
jättäminen on ymmärrettävää, jos kaikkia riskejä ei päästä syystä 
tai toisesta arvioimaan. 

Puuttuvien tietojen suuri määrä haittasi yksittäisten muuttujien 
osalta sekä kvantitatiivista että laadullista analyysiä. Tietojen puut-
tuminen voi johtua useammasta syystä: tietoa ei ole onnettomuus-
tutkinnan aikana saatu, tietoa ei ole kirjattu lomakkeeseen, ko. asi-
an ei katsota koskevan osallista tai tieto on jäänyt epähuomiossa 
tallentamatta. Lisäksi aineistossa on muuttujia, joiden painoarvo on 
muuttunut seurantajakson aikana. Esimerkiksi turvavyöhön liittyvi-
en muuttujien merkitys on kasvanut turvavyön asennus- ja käyttö-
pakon seurauksena. 

Toinen merkittävä tietojen puuttumisen syy on uuden muuttujan 
lisääminen tietokantaan. Ennen muutosta tapahtuneista onnetto-
muuksista uuden muuttujan tiedot luonnollisesti puuttuvat. Tämän 
tyyppinen muuttuja on mm. kuljettajan koulutustausta, jonka kir-
jaamistapa tarkentui tämän tutkimuksen kohteena olleella viisivuo-
tiskaudella. Asia on koulutustaustatiedon osalta todettu jo aiemmin 
kuljettajien ajo-oikeutta pohtineessa tutkimuksessa (Laapotti ym. 
2008, 36).  

Aineisto on tutkijalle haasteellinen, koska puuttuvan tiedon 
koodi voi olla eri muuttujilla erilainen. Puuttuva tieto voi olla tyh-
jänä soluna tai eripituisilla puuttuvan tiedon koodeilla (9, 999, 9999 
jne.) tai ”ei koske osallista” -koodauksella (700), kuten näkemän 
riittävyys joissakin tapauksissa. Puuttuvan tiedon merkinnän yhte-
näistämisellä voitaisiin helpottaa tutkijan työtä.  

Muun osallisen tietojen puutteellisuus 

Luetussa aineistossa korostui toisena tai muuna osallisena onnet-
tomuuteen joutuneen osallisen tietojen puutteellisuus. Tiedot voivat 
jäädä puuttumaan tapauksissa, joissa onnettomuudessa vähillä vau-
rioilla selviytyneen osallisen annetaan jatkaa mahdollisimman no-
peasti matkaa, eikä sitä päästä enää myöhemmin tutkimaan. Muun 
osallisen tietoja ei ehkä kerätä yhtä intensiivisesti kuin pääaiheutta-
jien tietoja. Luonnollisestikin tutkijalautakunnan huomio kiinnittyy 
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onnettomuuden synnyn kannalta keskeisiin asioihin. Onnettomuu-
den toiseksi osapuoleksi joutuneen tietojen selvittely voidaan kokea 
tarpeettomana. Kuitenkin näillä tiedoilla olisi tärkeä rooli turvalli-
suustutkimuksessa. Muun osallisen puuttuvilla tiedoilla voi olla 
vaikutusta myös tässä aineistossa havaittuihin eroihin pääaiheutta-
jan ja toisen osallisen toiminnan riskitekijöissä.  

Haastattelutietojen luotettavuus 

Osa tutkijalautakuntien keräämistä tiedoista perustuu onnettomuu-
teen joutuneiden tai heidän lähipiirinsä haastatteluihin. Vakava 
onnettomuus voi vaikuttaa ihmisen arviointeihin. Lisäksi haastatel-
tavat voivat pyrkiä tietoisestikin kaunistelemaan tilannetta mm. 
sosiaalisten, juridisten tai taloudellisten uhkien vuoksi. Haastatelta-
van taipumus pyrkiä antamaan sosiaalisesti suotavia vastauksia on 
tutkimuksessa yleisesti tunnettu ilmiö (Hirsjärvi ja Remes 2001, 
193). Tutkijalautakunta-aineistossa asia on otettu huomioon vuonna 
2003 käyttöön otetussa poliisijäsenen tutkintalomakkeessa (LVK 
2002, 91–98), jossa on mahdollisuus haastatellun vastauksesta 
poikkeavaan koodaukseen. Aiemmassa 1992 valmistuneen tutkin-
taohjeen mukaisessa, vuoteen 2003 saakka käytössä olleessa lo-
makkeessa (LVK 1992) tätä mahdollisuutta ei ollut.  

Nopeustietojen luotettavuus 

Tutkimuksessa on nimetty ylinopeudet ja liian korkeat tilanneno-
peudet merkittävimmäksi yksittäiseksi riskitekijäksi. Arvioinnissa 
käytetty ajonopeustieto on raskaissa ajoneuvoissa olevien ajopiirtu-
reiden vuoksi varsin luotettavaa. Onnettomuushetken lisäksi luotet-
tavaa tietoa on saatavissa jo kuljettajan aikaisemmasta ajomatkasta, 
joka on merkittävä etu muuhun liikenteeseen verrattuna. Siirryttä-
essä digipiirtureiden käyttöön saadaan nopeustieto sekunnin välein 
nykyisen neulan piirtämän yhtenäisen viivan sijaan. Tämän vuoksi 
törmäyshetkellä tärähtävän neulan jättämät jäljet menetetään. 

Tietojen luotettavuus hyvä 

Kokonaisuutena arvioiden tiedot ovat pääosin luotettavat, mutta 
aineistossa on mukana satunnaisvirheitä ja puuttuvia tietoja, mikä 
tulee ottaa huomioon tulosten tarkastelussa.  

Tiedon tallennuksessa tapahtuvien tulkintavirheiden ongelma tu-
lee merkittävästi vähenemään sitä mukaan kun lomakkeet vaihde-
taan sähköiseen muotoon ja tutkijalautakunnan jäsenet tallentavat 
tiedon itse. Kun tallennusmekanismiin liitetään tietojen loogisuu-
den ja puuttumisen tarkistus, tietojen oikeellisuus paranee entises-
tään.  
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Koodatun aineiston ja luetun aineiston tulosten erot 

Koodatun ja luetun aineiston perusteella määriteltyjen riskien 
osuuksissa on eroja, joita selittää ositetun otannan vaikutus tulok-
siin. Luetussa aineistossa on enemmän onnettomuuksien pääaiheut-
tajia ja yksittäisonnettomuuteen joutuneita, kuin kuolemaan johta-
neissa onnettomuuksissa keskimäärin. Koska onnettomuuksien 
pääaiheuttajilla on enemmän riskejä kuin muilla osallisilla, on lue-
tun aineiston riskien osuus luonnollisesti keskimäärin suurempi 
kuin koko aineistossa. Sen sijaan osallisuuden mukaan tarkasteluna 
riskien osuus on molemmilla lähestymistavoilla samaa luokkaa. 
Ainoa huomattava ero todettiin ajoneuvotekniikassa, jossa kooda-
tussa aineistossa oli huomattavasti enemmän riskejä kuin luetussa 
aineistossa. Ero selittyy menetelmän erolla. Tutkijalautakunnan 
arvion mukaan tavanomaisin ajoneuvoriski oli massasuhteista ai-
heutuva raskaan ajoneuvon tuhovoima vastapuolelle. Koska tämä 
tutkimus on rajattu raskaaseen liikenteeseen, ja tutkimuksen yhtenä 
kohteena on raskaan liikenteen muille aiheuttama riski, ei tätä ole 
enää kirjattu erilliseksi ajoneuvoriskiksi.  
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Liite 2  
Tutkijan vaikutuksen 
arviointi 
 
Laadulliselle tutkimukselle on luonteenomaista tutkijan vaikutuk-
sen olemassaolo ja sen tiedostamisen välttämättömyys. Tutkijan 
vaikutuksen arvioimiseksi luettu aineisto jaettiin kahdelle tutkijalle. 
Toisella tutkijoista on liikennetekniikan tausta, toisella turvallisuus-
tekniikan tausta. Tapauskansioiden jakamisessa käytettiin satun-
naistamista. Lisäksi lopulliseen jakautumiseen vaikutti kansioiden 
saatavuus.  

Tutkijan vaikutuksen arvioimiseksi luetusta ja luennan perus-
teella koodatusta aineistosta tehtiin kvantitatiivinen vertailu todet-
tujen riskien osuuden suhteen. Tehdyn vertailu mukaan molemmil-
la tutkijoilla osallisuuden mukainen jakauma oli samansuuntainen. 
Tutkijoiden kirjaamien riskitekijöiden välillä oli myös eroja riski-
ryhmittäin. Riskitekijämerkintöjä on turvallisuustekniikkataustai-
sella tutkijalla enemmän. Ero näkyy kahdeksan riskitekijän sum-
massa, jossa ero on tilastollisesti merkitsevä. Lisäksi keskeiset erot 
ilmenevät kuljettajataustassa, liikenneympäristössä, lainsäädännös-
sä ja kuolemaan johtaneissa yksittäisonnettomuuksissa kuljetusket-
juun liittyvissä riskeissä. 

Riskien tunnistamisessa syntyneistä eroista huolimatta riskeistä 
oltiin yksimielisiä. Yksimielisyys oli todettavissa yksittäisissä ta-
pauksissa, kun molemmat tutkijat lukivat samat kansiot ja tutkijoi-
den kirjauksia verrattiin toisiinsa. Molemmat tutkijat pitivät samoja 
tekijöitä onnettomuuden synnyn taustalla olevina riskitekijöinä eikä 
arvioinnissa ollut ristiriitaa..  
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Liite 3  
Taulukoita ja kaavioita 
 
Liikenneympäristö- ja onnettomuustyyppimuuttujien muodostami-
nen koodatussa aineistossa. 
 
Koodattu aineisto    
Tielaji, Vahsij, Tiluoka Liikenneympäristö L k m  %  
TIELAJI=2 (moottoritie) Moottoritiet 28 5 
VAHSIJ=1 (taajama), ei 
moottoritiet Taajamat 360 60 

TILUOKA=1 (valtatie) tai 
2 (kantatie), ei moottori-
tiet, ei taajamat 

Päätiet 98 16 

TILUOKA=3 (seututie) 
tai 4 (yhdystie), ei moot-
toritiet, ei taajamat 

Alemmat tiet 96 16 

Muut 
Muut (mm. yksityistiet ja kevy-
en liikenteen väylät haja-
asutusalueilla) 

15 3 

 Yht. 597 100 
 
Koodattu aineisto    
Proj / Otyyppi Onnettomuustyyppi (laaja) L k m  %  
PK+RX / 20, 21, 24, 29 Kohtaamisonnettomuudet 244 41 
PK+RX / 00–05 tai 22–
23 Ohitusonnettomuudet 37 6 

PK+RX / 10–14, 19, 30–
33, 36, 39 Kääntymisonnettomuudet 37 6 

PK+RX / 40, 43, 49, 50–
54, 59 Risteämisonnettomuudet 75 13 

PK+RX / 80–86, 89 Suistumisonnettomuudet 58 10 
PK+RX / 06–09 Peräänajo-onnettomuudet 18 3 
PK+RX / 90–99 Eläin- tai muut onnettomuudet 26 4 
KK / 15-16, 34-35, 41-
42, 55 Polkupyöräonnettomuus 36 6 

KK / 60-79 Jalankulkijaonnettomuus 66 11 
 Yht. 597 100 
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Kuva 1. KK-, PK- ja RX-onnettomuudet eri liikenneympäristöissä. (Koodattu 

aineisto, tutkijalautakuntien tutkimat raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 

2002–2006) 
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%

Moottoritiet Päätiet Alemmat tiet Taajamat N

 32

  70

  71
 

322

  21

  20

  19

  42

 
Kuva 2. KK-, PK- ja RX-onnettomuudet eri liikenneympäristöissä raskaan ajo-

neuvon osallisuuden mukaan. (Koodattu aineisto, tutkijalautakuntien tutkimat 

raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006) 
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Kuva 3. Ajoneuvon tyyppi raskaan liikenteen KK-, PK- ja RX-onnettomuuksissa 

eri liikenneympäristöissä. (Koodattu aineisto, tutkijalautakuntien tutkimat ras-

kaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006) 
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Kuva 4. Ajoneuvon tyyppi raskaan liikenteen KK-, PK- ja RX-onnettomuuksissa. 

(Koodattu aineisto, tutkijalautakuntien tutkimat raskaan liikenteen onnettomuu-

det vuosilta 2002–2006) 
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Onnettomuustyyppi laajin
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Kuva 5. Onnettomuustyypit 9-luokkaisena. (Koodattu aineisto, tutkijalautakunti-

en tutkimat raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006). 

Taulukko 1. Riskitekijäryhmien osuudet onnettomuuden tyypin ja osallisuuden 

mukaan 

Koodattu aineisto  PK KK Kaikki 
Tapaukset, joista kirjattu 

vähintään yksi riski  

pää-

aiheutt. 

muu 

osapuoli 

yksittäis-

onnett. 

pää-

aiheutt. 

muu 

osapuoli   

N 71 210 20 28 44 373 
Riskejä % % % % % % 
kuljettaja 92 59 95 82 75 71 
ajoneuvo 69 66 55 71 43 64 
tie, liikenneympäristö 77 25 65 50 23 39 
keli, sää 46 5 20 29 11 16 
lainsäädäntö, yhteiskunta 18 3 25 4 7 8 
kuormaus 18 7 5 4 0 8 
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Luettu aineisto PK KK RX Kaikki 

 pää-

aiheutt. 

muu 

osapuoli 

yksittäis-

onnett. 

pää-

aiheutt. 

muu 

osapuoli 

pää-

aiheutt. 

muu 

osapuoli 

yksittäis-

onnett.   

N 20 35 17 16 18 20 20 42 188 
Riskejä % % % % % % % % % 
kuljettaja 100 34 100 81 78 90 45 91 75 
ajoneuvo 55 17 29 44 11 65 35 79 34 
tie, liikenneympäristö 60 31 47 56 39 50 10 48 43 
keli, sää 50 37 18 38 33 25 15 43 35 
lainsäädäntö, yhteiskunta 40 20 65 31 44 60 35 36 36 
kuormaus 25 9 35 6 0,0 40 40 26 22 
kuljettajan tausta 85 40 65 63 56 55 20 789 61 
kuljetusketju 60 11 82 56 22 30 30 38 48 
vastapuoli 25 94 0 63 94 30 80 (2) 47 

 
Taulukko 2. Riskitekijäryhmien osuudet ajoneuvotyypin mukaan  

Koodattu aineisto PK + KK 
Tapaukset, joista kirjattu 

vähintään yksi riski  

Kuorma-

auto 

Linja-

auto 
KA+PPV KA+PV Kaikki 

N 125 56 33 159 373 

Riskejä % % % % % 

kuljettaja 78 66 73 66 71 
ajoneuvo 66 61 58 64 64 
tie, liikenneympäristö 34 39 55 39 39 
keli, sää 16 20 12 16 16 
lainsäädäntö, yhteiskunta 4 13 15 7 8 
kuormaus 6 0 12 11 8 

 

Luettu aineisto 
PK+KK+RX 
 

Kuorma-

auto 

Linja-

auto 
KA+PPV KA+PV Kaikki 

N 50 31 22 83 188 

Riskejä % % % % % 

kuljettaja 80 74 73 73 75 
ajoneuvo 35 45 23 33 35 
tie, liikenneympäristö 61 39 18 42 44 
keli, sää 37 39 9 38 35 
lainsäädäntö, yhteiskunta 39 45 32 31 36 
kuormaus 10 (32) 36 21 22 
kuljettajan tausta 61 51 73 62 61 
kuljetusketju 45 42 68 48 48 
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Taulukko 3. Riskitekijäryhmien osuudet PK-, KK- ja RX-onnettomuuksissa  

Koodattu aineisto 
Tapaukset, joista kirjattu vä-

hintään yksi riski  PK KK yht. 

N  301 72 373 

Riskejä % % % 

kuljettaja 78 69 71 
ajoneuvo 54 66 64 
tie, liikenneympäristö 33 40 39 
keli, sää 18 16 16 
lainsäädäntö, yhteiskunta 6 8 8 
kuormaus 1 9 8 

 

Luettu aineisto 
PK KK RX yht. 

N  72 34 82 188 

Riskejä % % % % 

kuljettaja 68 79 79 75 
ajoneuvo 31 29 40 35 
tie, liikenneympäristö 43 47 43 44 
keli, sää 36 35 33 35 
lainsäädäntö, yhteiskunta 36 38 34 36 
kuormaus 19 3 32 22 
kuljettajan tausta 58 59 65 61 
kuljetusketju 42 38 59 48 
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Liite 4  
Ylinopeuskaavioita 
 

Ylinopeus (ajoneuvo- tai tiekohtainen)
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Kuva. Ylinopeus KK-, PK- ja RX-onnettomuuksissa. (Koodattu aineisto, tutkija-

lautakuntien tutkimat raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006) 

 

Ylinopeus (ajoneuvo- tai tiekohtainen)
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Kuva. Ylinopeus raskaan ajoneuvo tyypin mukaan. (Koodattu aineisto, tutkija-

lautakuntien tutkimat raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006) 
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Kuva. Ylinopeus raskaan ajoneuvo tyypin mukaan erilaisissa liikenneympäris-

töissä. (Koodattu aineisto, tutkijalautakuntien tutkimat raskaan liikenteen onnet-

tomuudet vuosilta 2002–2006) 
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Kuva. Ylinopeus raskaan ajoneuvon osallisuuden mukaan. (Koodattu aineisto, 

tutkijalautakuntien tutkimat raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–

2006) 
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Kuva. Ylinopeus onnettomuustyypin mukaan. (Koodattu aineisto, tutkijalauta-

kuntien tutkimat raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006) 
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Kuva. Ylinopeus tutkijalautakunnan raskaan ajoneuvon kuljettajalle kirjaamien 

riskien kokonaismäärän mukaan. (Koodattu aineisto, tutkijalautakuntien tutki-

mat raskaan liikenteen onnettomuudet vuosilta 2002–2006) 
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Liite 5  
Raskaan ajoneuvon 
kuorma onnettomuus-
hetkellä ja ajoneuvon 
osallisuus 

 
Taulukko 1. Raskaan ajoneuvon kuorma onnettomuushetkellä toimialan, onnet-

tomuustyypin ja osallisuuden mukaan. Luettu aineisto (aih = pääaiheuttaja, muu 

= muu osallinen, yks = yksittäisonnettomuus). 

 
Kuorma luokiteltu toimi-
alan mukaan Lkm 

PK 
aih 

PK 
muu 

PK 
yks 

KK 
aih 

KK 
muu 

RX 
aih 

RX 
muu 

RX 
yks 

Henkilökuljetus 31  4 6 3 4 4 6 4 
          
Tavaraliikenne          
Autokuljetus 5    1 2  1 1 
Elintarvike- ja panimo 6 1 1 1 2    1 
Eläinkuljetus 2 1 1       
Hinattava laite 2    1   1  
Huolto ja kunnossapito 1 1        
Huonekalut 2  1    1   
Kappaletavara 22 2 5  3 3 1 2 6 
Kemianteollisuus, ADR 16  1    2 3 10 
Kemianteollisuus, muu 9  2 2   1 1 3 
Maa- ja kiviainekset 13 2 3 1 3 1 1 1 1 
Maansiirtokoneen kulj. 3 1  1   1   
Maataloustuotteet 6  3     1 2 
Metalliteollisuuden tuot-
teet 4      3  1 
Muutto 1     1    
Paperi ja sellu 6 1 1      4 
Posti 1     1    
Puolustusvoimat 1      1   
Puu- ja sahatavara 16 4 4  1  3 2 2 
Rakennustarviketeollisuus 6  1  1   1 3 
Romu 1        1 
T o i m i a l a  e i  t i e d o s s a  34 7 8 6 1 6 2 1 3 
Yhteensä 188 20 35 17 16 18 20 20 42 
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Taulukko 2. Tyhjien ajoneuvojen jakauma toimialan, onnettomuustyypin ja osal-

lisuuden mukaan Luettu aineisto (aih = pääaiheuttaja, muu = muu osallinen, yks 

= yksittäisonnettomuus).. 

 
Kuorma luokiteltu 
toimialan mukaan Lkm 

PK 
aih 

PK 
muu 

PK 
yks 

KK 
aih 

KK 
muu 

RX 
aih 

Rx 
muu 

RX 
yks 

Henkilökuljetus 1    1     
          
Tavaraliikenne          
Eläinkuljetus 1 1        
Rakennustarvike- 
teollisuus 1    1     
Muutto 1     1    
Metalliteollisuuden 
tuotteet ADR 1      1   
Kemianteollisuus, 
muu 1       1  
Kappaletavara 2 1 1       
Raakapuu 2 1   1     
Elintarvike- ja panimo 3 1   1    1 
Maa- ja kiviainekset 4 1   2    1 
E i  t i e d o s s a  20 7 4 3 0 3 1 0 2 
Yhteensä  37 12 5 3 6 4 2 1 4 
Luettujen N 188 20 35 17 16 18 20 20 42 
% luetuista 20 60 14 18 38 22 10 5 10 

 


