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Esipuhe 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön, Tiehallinnon, Ajoneuvohallintokeskuksen sekä 
Liikenneturvan yhteisessä liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja 
kehittämisohjelmassa (LINTU) on vuosina 2002 - 2005 käynnistetty yhteensä 25 
tutkimusta ja selvitystä. Hankkeiden kokonaiskustannusarvio on ollut noin mil-
joona euroa.  

Tähän yhteenvetoraporttiin on lyhyesti koottu LINTU-ohjelmassa järjestettyjen 
hankehakujen aihepiirit, niissä valittujen tutkimusten ja selvitysten tavoite ja sisäl-
tö sekä keskeiset tulokset aihepiireittäin. Lukuun 4 on koottu johtoryhmän esille 
nostamat merkittävimmät tulokset ja tärkeimmät jatkotutkimustarpeet sekä edis-
tämistä kaipaavat liikenneturvallisuustoimet. 

Tämä yhteenvetoraportti on julkaistu vain sähköisessä muodossa ja sitä päivite-
tään myöhemmin vuosina 2006 - 2008 käynnistettävien hankkeiden tuloksilla. 

 
 
  

 
 
 
 
 



LINTU-tutkimukset 2002 - 2005 
Versio tammikuu 2007 7 

 

Sisällysluettelo 
 

Esipuhe .................................................................................................6 

1 Johdanto.....................................................................................8 

1.1 Ohjelman tavoitteet .....................................................................................8 

1.2 Ohjelman arviointi.......................................................................................9 

2 Hankehaut ...............................................................................10 

3 Tutkimusten sisältö.................................................................13 

3.1 Tutkimusten ryhmittely .............................................................................13 

3.2 Liikenneturvallisuuden painoarvo, liikenne- ja turvallisuushankkeiden 
ohjelmointi ja arviointi ..............................................................................15 

3.3 Liikenne ja maankäyttö, liikenteen kasvun hillintä ...................................26 

3.4 Liikenneonnettomuuksien tietopohja, tilastointi .......................................31 

3.5 Liikennejärjestelmään liittyvä kolariväkivalta, 
liikenneonnettomuustutkinta .....................................................................36 

3.6 Kuljettajiin vaikuttaminen, valvonta .........................................................38 

3.7 Iäkkäät kuljettajat ......................................................................................44 

3.8 Nuoret kuljettajat, kuljettajaopetus............................................................46 

3.9 Ajoneuvot ..................................................................................................49 

3.10 Tavaraliikenne, joukkoliikenne .................................................................50 

3.11 Kävely ja pyöräily .....................................................................................52 

3.12 Talvikunnossapito......................................................................................53 

4 Tutkimusten keskeiset johtopäätökset..................................56 
 

 
 



 
 LINTU-tutkimukset 2002 - 2005 
8 Versio tammikuu 2007 

 
 
 

1 Johdanto 
1.1 Ohjelman tavoitteet 

Ohjelmaa käynnistettäessä laaditussa toiminta- ja viestintäsuunnitelmassa (LVM:n 
Mietintöjä ja muistioita B 22/2002) määriteltiin LINTU-ohjelman ensisijaiseksi 
tavoitteeksi liikenneturvallisuustyön edellytysten parantaminen siten, että valtio-
neuvoston asettamat liikenneturvallisuustavoitteet saavutettaisiin ja lähestyttäisiin 
liikenneturvallisuusvision kuvailemaa tilaa tieliikenteestä. 

Muita ohjelmatason tavoitteita, joiden saavuttaminen edesauttaa edellä maini-
tun päätavoitteen saavuttamista, ovat: 
• tuottaa tutkittua tietoa periaatepäätöksessä ja liikenneturvallisuussuunnitel-

massa mainittujen toimenpiteiden toteuttamisen tueksi, esim. arvioita hank-
keiden liikenneturvallisuus- ym. vaikutuksista sekä eri toimien kustannuste-
hokkuudesta toiminnan optimaaliseksi suuntaamiseksi. 

• lisätä liikenneturvallisuuden arvostusta ja siten liikenneturvallisuuden tiedos-
tamista ja huomioimista päätöksenteossa 

• selkeyttää ja konkretisoida liikenneturvallisuusvisio 
• nostaa liikenneturvallisuustyön profiilia julkisuudessa (toimenpiteiden perus-

tuminen tutkittuun tietoon, uskottavuus) 
• lisätä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa liikenneturvallisuusalan organisaatioiden 

välillä  
 
Liikenneturvallisuusalan kehittämiseksi asetettiin tutkimusohjelmalle seuraavia 

lisätavoitteita: 
• lisätä liikenneturvallisuuden houkuttelevuutta tutkijakoulutuksessa, ja saada 

liikenneturvallisuuden tutkimuksen piiriin uusia tutkijoita kokeneiden asian-
tuntijoiden ohjauksessa 

• korostaa ja vahvistaa liikenneturvallisuusalan monitieteisyyttä ja houkutella 
uusia innovatiivisia tutkijoita alalle myös niiltä tieteenaloilta, jotka eivät ole 
perinteisesti olleet mukana liikenneturvallisuustutkimuksessa. Myös mm. lii-
kennelääketieteen kehittäminen on tullut tärkeäksi juuri pitkän tähtäimen visi-
on myötä, jossa asetetaan vakavien seurausten estäminen itse onnettomuuksi-
en estämisen edelle. Ajoneuvoteknisen ja tieteknisen alan, samoin kuin tien-
käyttäjien käyttäytymisen alan, opiskelu ja tutkijakoulutus ovat hiipumassa. 
Erityisesti ajoneuvotekniikan kysymyksissä olisi tärkeää, että Suomi voisi an-
taa palautetta EU:lle, joka päättää alan normeista. 

• tehostaa niukkojen tutkimusresurssien (sekä rahallisten että henkilöresurssien) 
käyttöä. Ohjelman avulla voidaan helpommin välttää liialliset päällekkäisyy-
det ja tehostaa tutkijoiden ja muiden toimijoiden tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, 
joka on välttämätöntä liikenneturvallisuuden parantamiselle. 
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1.2 Ohjelman arviointi 

Ohjelman toimintaa, sen tuloksellisuutta ja prosessin laatua arvioitiin syksyllä 
2005 (LVM:n julkaisuja 67/2005). Arvioinnin laati ulkopuolisena arviointikon-
sulttina YY-Optima Oy. Arviointityö ei sisältänyt ohjelmassa rahoitettujen hank-
keiden sisällöllistä tarkastelua. 

Arvioinnin mukaan ohjelma on toteuttanut kokonaisuutena hyvin tarkoitustaan. 
Sen avulla on yhdistetty eri toimijoiden resursseja, on käyty yhteistä keskustelua 
liikenneturvallisuustutkimuksen aihealueista ja niiden painotuksista. Tutkimus-
hankkeet ovat tuottaneet uutta tutkimustietoa. 

Arvioinnissa todettiin, että LINTU-ohjelmassa tulisi jatkossa pyrkiä luomaan 
mahdollisuuksien mukaan edellytyksiä myös pitkäjänteisemmälle ja suurempaa 
hankekokoa merkitsevälle tutkimukselle, jotta ohjelmassa pystyttäisiin käsittele-
mään mahdollisimman kattavasti tärkeitä tutkimusaiheita. Hankkeiden ohjauksen 
resurssitarpeeseen on kiinnitettävä huomiota. Samoin todettiin, että LINTU-
ohjelman kokonaisuus tunnetaan huonosti asiantuntijapiirien ulkopuolella. Tiedot-
taminen on suuntautunut ensisijaisesti asiantuntijoille. Ohjelman tuloksista on 
tarpeen laatia yhteenvetoraportti. Jatkossa on tarpeen kiinnittää enemmän huomio-
ta hankekohtaisiin tiedotus- ja tiedon hyödyntämissuunnitelmiin. 

Arvioinnin johtopäätöksien pohjalta LINTU-ohjelman johtoryhmä on tehnyt 
mm. seuraavia linjauksia: 
• Huomio tutkimustiedon kumuloitumisen tarpeesta on tärkeä ja tehostaa niuk-

kojen tutkimusrahojen käyttöä. Toisaalta on muistettava, että liikenneturvalli-
suustutkimusta on tehty aikaisemminkin eli monessa LINTU-hankkeessa on 
voitu nojata jo olemassa olevaan tutkimustietoon ja fokusoida visiota edistä-
vää tutkimusta jo ennalta tärkeiksi tiedettyihin alueisiin. Sisällöllinen jatku-
vuus on tärkeää ja se tulee ottaa jatkossa paremmin huomioon. 

• Tutkimushankkeet ovat olleet keskimäärin melko pieniä. Kuitenkaan hankkei-
ta ei ole valittu pelkästään hinnan perusteella, vaan on arvioitu myös tutkijoi-
den pätevyyttä ja tulosten odotettavissa olevaa laatua ja merkittävyyttä vision 
kannalta. Ja koska turvallisuuteen keskeisesti vaikuttavia asioita on monella 
sektorilla, on tutkimusaiheissakin tiettyä hajontaa. Pienet hankkeet voivat olla 
esiselvityksiä tai kirjallisuusselvityksiä, siis laajemman tutkimuskokonaisuu-
den ensimmäisiä vaiheita.  

• Liikenneturvallisuuteen taatun tutkimusrahoituksen on nähty lisäävän alan 
arvoa, tutkimusaktiviteettia ja jatkuvan tutkimustarpeen tunnustamista.  

• Ohjelman ja tutkimusyhteistyön jatkaminen nähdään erittäin tärkeänä ja LIN-
TU-ohjelman (tai muun tutkimusyhteistyömuodon) vuosittainen rahoitus tulee 
turvata jatkossakin. Muiden osallistuja- ja rahoittajatahojen kanssa ollaan 
mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä.  

• Tutkimustiedon hyödyntämisestä ja jakelusta tulee huolehtia jatkossa entistä 
paremmin. Tiedottaminen organisaatioiden sisällä (johdolle, asiantuntijoille) 
jatkuu ja sitä kehitetään tarvittaessa.  
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2 Hankehaut 
 
Seuraavissa taulukoissa on esitetty lyhyt yhteenveto LINTU-ohjelmassa vuosina 
2002-2005 järjestetyistä hankehauista. Käynnistettyjen hankkeiden perässä on 
kerrottu, missä tämän raportin luvussa hanketta on ensisijaisesti esitelty. 

 
Haku 14.6.2002 (ns. pilottihaku) 
Haun tutkimusaiheet ja 
eri aiheisiin saatujen 
hanke-ehdotusten 
lukumäärä  
(yhteensä 12 kpl) 
 

• Liikenneturvallisuusvision aiheuttamat muutokset liikenne-
turvallisuuteen vaikuttavien tahojen toiminnassa (hanke-
ehdotuksia jätettiin 1 kpl) 

• Liikenneturvallisuussuunnitelman 2001-2005 toimenpiteiden 
arviointi visionäkökulmasta (1 kpl) 

• Hanke-ehdotuksen sai jättää myös jonkin muun liikenne-
turvallisuusvision konkretisointiin liittyvästä aiheesta. (10 kpl)

Käynnistetyt hankkeet 
(yhteensä 3 kpl) 

• Liikenteen kameravalvontaan liitetyn haltijavastuun 
toteuttamisvaihtoehtoja,  HALTI, LT-Konsultit Oy (luku 3.6) 

• Kuntien valtuutettujen mielipiteitä liikenneturvallisuudesta, 
LIITU-POP, Plaana Oy (luku 3.2) 

• Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta ja 
liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen kahdessa 
esimerkkiorganisaatiossa, KOTKA, VTT (luku 3.2) 

 
Haku 29.10.2002 
Haun tutkimusaiheet ja 
eri aiheisiin saatujen 
hanke-ehdotusten 
lukumäärä  
(yhteensä 64 kpl) 
 

• Vision konkretisoiminen esim. (ehdotuksia jätettiin 34 kpl): 
• liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden arviointi 

visionäkökulmasta 
• liikenneturvallisuuden arvostuksen lisääminen ja vision 

edellyttämät muutokset eri tahojen toiminnassa  
• liikenneturvallisuuden parantamisen hinta, erilaisten 

liikenneturvallisuustoimien hinta ja kustannustehokkuus 
• linja-autoliikenteen turvallisuuden parantaminen 

visionäkökulmasta  
• Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutteinen suunnittelu, 

esim. (8 kpl): 
• alue- ja yhdyskuntarakenteen muutostrendit, niiden 

ohjausmahdollisuudet ja vaikutukset liikenteen 
turvallisuuteen 

• liikennejärjestelmän suunnittelun ja maankäytön 
suunnittelun turvallisuuslaadun parantaminen  

• maankäytön ja liikenteen vuorovaikutteinen suunnittelu 
liikenneturvallisuuden entistä paremman huomioon 
ottamisen kannalta.  

• Yhteiskunnassa tapahtuvien muutoksien vaikutus 
liikennekäyttäytymiseen ja/tai liikenneturvallisuuteen ja 
näihin muutoksiin varautuminen, esim. (22 kpl): 
• ajotaidon ja ajotyylin kehittyminen ja yhteys 

yhteiskunnallisiin kehitystrendeihin ja elämäntapaan,  
• väestön ikääntyminen, ajoterveys, ajokyky 
• liikennekäyttäytymisen seurannan ja liikenne-

turvallisuuden välillisten indikaattoreiden kehittäminen  
• kansalaismielipiteet ja niiden vaihtelun vaikutus 

poliittisiin ratkaisuihin 
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Käynnistetyt hankkeet 
(yhteensä 11 kpl) 
 

• Talviliikenteen turvallisuus Suomessa ja Ruotsissa, 
SUORUO, VTT (luku 3.12) 

• Linja-autojen liikenneturvallisuus ja Linja-
autonkuljettajakysely, JL, Jp-Transplan, (luku 3.10) 

• Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehok-
kuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta, LIIKUTUS, VTT 
(luku 3.2) 

• Liikenneturvallisuus kaavoituksessa, LIITUKAAVA, Talentek 
Oy, Motiivi Oy (luku 3.3) 

• Nuorten kuljettajien elämäntavan ja arvojen vaikutus liiken-
neturvallisuusasenteisiin, käyttäytymiseen ja onnetto-
muuksiin, ELÄMÄNTAPA, Helsingin yliopisto (luku 3.8) 

• Talviolosuhteet opettavat -  Mitä kuljettaja oppii vaikeisiin 
talviolosuhteisiin mukautuessaan?, ENSILUMI, Valmixa Oy 
(luku 3.8) 

• Autoilijoiden henkilökohtaiset turvallisuusohjelmat, 
KOTISIIVU, Valmixa Oy (luku 3.6) 

• Ikääntyvän väestön ajotaidon ylläpito: jatkokoulutus-
interventio ja sen seuraukset myöhempään ajamiseen, 
seurantatutkimuksen jatkovaihe, IÄKÄSTAITO, Helsingin 
yliopisto (luku 3.7) 

• Suomen kuntien liikenneturvallisuus - KULTI, TKK (luku 3.4) 
• Henkilöauton korikorjauksen ja ikääntymisen vaikutus 

liikenneturvallisuuteen, Helsingin AMK Stadia (luku 3.9) 
• Iäkkäiden kuljettajien ajokyvyn arviointi liikenteessä. Neuro-

psykologisten testien ja itsearvioinnin yhteydet käytännön 
ajamiseen, AJOKYKY, Turun yliopisto (luku 3.7) 

 
 

Haku 30.1.2004 
Haun tutkimusaiheet ja 
eri aiheisiin saatujen 
hanke-ehdotusten 
lukumäärä (yhteensä 
28 kpl) 
 

• Päätöksentekijöiden mielipiteet liikenneturvallisuudesta ja 
käsitykset kansalaismielipiteestä (9 hanke-ehdotusta) 

• Tavaraliikenteen kuljetusten liikenneturvallisuusvastuu (4 
kpl) 

• Liikenneturvallisuuden tehokas parantaminen (4 kpl) 
• muu aihe (11 kpl) 

Käynnistetyt hankkeet 
(yhteensä 5 kpl) 

• Kansalaiset, päättäjät, liikenneturvallisuus ja 
päätöksentekoprosessi, PÄÄT, Turun yliopisto (luku 3.2) 

• Tavaraliikenteen kuljetusten liikenneturvallisuusvastuu, 
TAKU, VTT, (luku 3.10) 

• Tieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden arviointi ja 
kokemukset turvallisuussuunnitelman laatimisesta 
(Liikenneturvallisuuden tehokas parantaminen) TEPA, VTT 
(luku 3.2) 

• Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat 
voitaisiin estää, KELIKU, Helsingin yliopisto (luku 3.11) 

• Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen perustuvista 
auto- ja liikennevakuutusmaksuista, ATOLI, WSP-Lt-
Konsultit (luku 3.6) 
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Haku 9.12.2004 
Haun tutkimusaiheet ja 
eri aiheisiin saatujen 
hanke-ehdotusten 
lukumäärä Yhteensä 
28 kpl) 

• Tutkijalautakunta-aineistojen syvänanalyysi (3 hanke-
ehdotusta) 

• Päihteet liikenteessä(5 kpl) 
• Liikenteen kasvun hillintä ja liikenneturvallisuus (9 kpl) 
• muu aihe (11 kpl) 

Käynnistetyt hankkeet 
(yhteensä 6 kpl) 

• Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskit ja niiden 
vähentäminen autoliikenteessä yksiajorataisilla pääteillä, 
VIOLA, TKK, Työterveyslaitos (luku 3.5) 

• Tieliikenteen kasvun hillintä ja liikenneturvallisuus - 
esiselvitys, LIIKA, Ramboll Oy (luku 3.3) 

• Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus. Kasvun hillinnän 
mahdollisuudet Oulun seudulla., OULULIIKA, Liidea Oy 
(luku 3.2.1, 3.3) 

• Näkökulmia liikenneturvallisuustavoitteiden ohjaavuudesta 
tienpidossa, INVE, Sito Oy (luku 3.2) 

• Väsyneiden kuljettajien ajokyvyn testaaminen. 
pilottitutkimuksia maantiellä ja laboratoriossa, VÄSY, 
Helsingin yliopisto (luku 3.6) 

• Liikenneonnettomuuksien tilastointi. Selvitys nykytilasta ja 
kehittämistarpeista, LONTTI, Ramboll Oy (luku 3.4) 
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3 Tutkimusten sisältö  
3.1 Tutkimusten ryhmittely 

Vuosina 2002 - 2005 käynnistettyjen LINTU-tutkimusten sisältö on kuvattu lyhy-
esti seuraavissa luvuissa seuraavan ryhmittelyn mukaisesti: 
Liikenneturvallisuuden painoarvo, liikenne- ja turvallisuushankkeiden oh-
jelmointi ja arviointi  
• Kansalaiset, päättäjät, liikenneturvallisuus ja päätöksentekoprosessi (PÄÄT) 
• Kuntien valtuutettujen mielipiteitä liikenneturvallisuudesta (LIITU-POP) 
• Tieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden arviointi ja kokemukset turvallisuussuunni-

telman laatimisesta (TEPA) 
• Näkökulmia liikenneturvallisuustavoitteiden ohjaavuudesta tienpidossa (INVE) 
• Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden 

näkökulmasta (LIIKUTUS) 
• Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta ja liikenneturvallisuuden huomioon ottami-

nen kahdessa esimerkkiorganisaatiossa (KOTKA) 
 

Liikenne ja maankäyttö, liikenteen kasvun hillintä 
• Liikenneturvallisuus kaavoituksessa (LIITUKAAVA)  
• Tieliikenteen kasvun hillintä ja liikenneturvallisuus. Esiselvitys. (LIIKA)  
• Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus. Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun 

seudulla.  (OULULIIKA) 
 

Liikenneonnettomuuksien tietopohja, tilastointi 
• Suomen kuntien liikenneturvallisuus – KULTI.  
• Liikenneonnettomuuksien tilastointi. Selvitys nykytilasta ja kehittämistarpeista. 

(LONTTI) 
 

Liikennejärjestelmään liittyvä kolariväkivalta, liikenneonnettomuustutkinta 
• Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskit ja niiden vähentäminen autoliikenteessä 

yksiajorataisilla pääteillä. (VIOLA)  
 

Kuljettajiin vaikuttaminen, valvonta 
• Liikenteen kameravalvontaan liitetyn haltijavastuun toteuttamisvaihtoehtojen vertai-

lua (HALTI)  
• Väsyneiden kuljettajien ajokyvyn testaaminen. Pilottitutkimuksia maantiellä ja labo-

ratoriossa. (VÄSY) 
• Autoilijoiden henkilökohtaiset turvallisuusohjelmat (KOTISIIVU) 
• Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen perustuvista auto- ja liikennevakuu-

tusmaksuista (ATOLI)  
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Iäkkäät kuljettajat 
• Ikääntyvän väestön ajotaidon ylläpito. Jatkokoulutusinterventio ja sen seuraukset 

myöhempään ajamiseen, seurantatutkimuksen jatkovaihe.  (IÄKÄSTAITO)  
• Iäkkäiden kuljettajien ajokyvyn arviointi liikenteessä. Neuropsykologisten testien ja 

itsearvioinnin yhteydet käytännön ajamiseen. (AJOKYKY)  
 

Nuoret kuljettajat, kuljettajaopetus 
• Talviolosuhteet opettavat. Mitä kuljettaja oppii vaikeisiin talviolosuhteisiin mukautu-

essaan (ENSILUMI)  
• Nuorten kuljettajien elämäntavan ja arvojen vaikutus liikenneturvallisuusasenteisiin, 

käyttäytymiseen ja onnettomuuksiin (ELÄMÄNTAPA)  
 

Ajoneuvot  
• Henkilöauton korikorjauksen ja ikääntymisen vaikutus liikenneturvallisuuteen  

 
Tavaraliikenne, joukkoliikenne 
• Tavaraliikenteen kuljetusten liikenneturvallisuusvastuu (TAKU)  
• Linja-autojen liikenneturvallisuus, Linja-autonkuljettajakysely. (JL) 

 
Kävely ja pyöräily 
• Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin estää (KELIKU)  

 
Talvikunnossapito 
• Talviliikenteen turvallisuus Suomessa ja Ruotsissa (SUORUO)  
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3.2 Liikenneturvallisuuden painoarvo, liikenne- ja 

turvallisuushankkeiden ohjelmointi ja arviointi 

Kansanedustajien mielipiteitä liikenneturvallisuudesta ja käsityksiä kansalaismie-
lipiteestä selvittäneessä tutkimushankkeessa (PÄÄT, LINTU-julkaisuja 1/2006) 
selvitettiin myös eduskunnan käymää liikenneturvallisuuteen liittyvää keskuste-
lua, lainsäädäntöä ja päätöksentekoprosessia vuosilta 2001–2005.  

Kansanedustajien mielipiteitä selvittäneen kyselyn kysymykset oli poimittu 
useista aikaisemmista kansalaisille tehdyistä kyselyistä, joissa oli selvitetty mm. 
• liikenneturvallisuuteen liittyviä arvostuksia, mm. onnettomuuksien hyväksyt-

tävyyttä,  
• mielipiteitä eniten huolta aiheuttavista tekijöistä liikenteessä ja eri tyyppisten 

liikennerikkomusten vakavuudesta,  
• liikenneturvallisuutta parantavien toimien tärkeyttä,  
• mielipiteitä liikennevalvonnan määrästä ja hyväksyttävyydestä,  
• käsityksiä sakotuskäytännöistä ja  
• uusien liikenneturvallisuutta parantavien keinojen hyväksyttävyyttä.  

Samoja kysymyksiä käyttämällä voitiin verrata kansanedustajien mielipiteitä ja 
käsityksiä kansalaisten mielipiteisiin.  

Rikkomusten vakavuutta arvioidessaan sekä vastanneet kansanedustajat että 
kansalaiset päätyivät kolmen vakavimman rikkomuksen osalta samaan listaan; 
rattijuopumus, punaisia päin ajaminen ja ilman ajokorttia ajaminen. Liikennetur-
vallisuutta parantavista toimenpiteistä vastanneet kansanedustajat ja kansalaiset 
olivat hyvin samaa mieltä lukuun ottamatta sitä, että kyselyyn vastanneet kansan-
edustajat pitivät nopeusrajoitusten alentamista tärkeämpänä kuin kansalaiset. Po-
liisivalvontaa pitivät sekä kansalaiset että vastanneet kansanedustajat yhtäpitävästi 
liian vähäisenä. 

Uusista liikenneturvallisuuden parannustoimenpiteistä nousi kärkeen vastan-
neilla kansanedustajilla keskikaiteet kaksikaistaisille pääteille, kansalaisilla taas 
promillerajan alentaminen. Nopeusrajoitusten alentamiseen liittyvät keinot olivat 
molemmilla kaikkein vähimmin hyväksyttäviä keinoja, kansalaiset olivat kuiten-
kin valmiimpia hyväksymään nopeudenrajoittimet kaikkiin autoihin ja nopeusval-
vonnan nollatoleranssin. Vaikka vastanneet kansanedustajat uskoivat olevansa 
tiukemmin liikenneturvallisuuden edistämisen takana kuin he uskoivat kansalais-
ten olevan, todellisuudessa vastanneiden kansanedustajien ja kansalaisten vasta-
ukset eivät yleensä merkittävästi eronneet toisistaan. Kansalaisten käsitykset oli-
vat usein vielä vastanneiden kansanedustajienkin käsityksiä liikenneturvallisuus-
myönteisempiä. 

Tutkimuksen yhteydessä haastateltiin viisi liikennevaliokunnan jäsentä ja kaksi 
etujärjestöjen edustajaa mm. valiokuntatyöskentelyyn liittyvistä tekijöistä ja lii-
kenneturvallisuuden roolista päätöksenteossa. Haastateltujen kansanedustajien 
käsitykset liikennevaliokunnan työskentelystä olivat positiivisia. Tutkimustietoa 

http://www.lintu.info/lintu_PAAT.pdf
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arvostettiin, mutta sen rooli valiokunnan kuulemisissa ei ollut erityisen suuri. Etu-
järjestöjen rooli oli suurempi, vaikkakin etujärjestöjen ja median antamaan kuvaan 
turvallisuuskysymyksistä suhtauduttiin melko kriittisesti. Toisaalta henkilökoh-
taisten kokemusten ja konkreettisten esimerkkien merkitys tuntui olevan suuri. 
Haastateltavat kertoivat, että heidän tietonsa ja käsityksensä liikenneturvallisuus-
kysymyksistä perustuvat pitkälti omiin ja lähipiirin kokemuksiin sekä kansalais-
kontakteihin. Haastatteluissa välittyi kuva, että asiantuntijat eivät ole kovin tärkei-
tä tällaisella elämän alueella, jossa jokaisella on asiasta omakohtaisia kokemuksia. 
Median ei uskottu olevan kovin merkittävä kansanedustajien käsityksiin vaikuttaja 
tekijä, vaan haastatellut edustajat kertoivat analysoivansa median motiiveja ja 
pohtivansa kannanottojen takana olevaa mahdollista poliittista vaikuttamistavoi-
tetta. 

Liikenneturvallisuuden rooli päätöksenteossa näytti olevan toissijainen muiden 
poliittisten ja taloudellisten tekijöiden rinnalla. Liikenneturvallisuussuunnitelma ja 
siihen liittyvä liikenneturvallisuustavoite olivat jääneet haastateltaville pääasiassa 
vieraiksi. Liikenneturvallisuustavoite nähtiin hyvänä ylätason tavoitteena, mutta 
yhtymäkohdat päätöksentekoprosessiin olivat hatarat. Lisäksi suunnitelman ja 
tavoitteen ajateltiin olevan epärealistisia. Tässä suhteessa liikenneturvallisuus-
suunnitelman markkinointi on epäonnistunut. Perusajatus liikenneturvallisuusta-
voitteesta oli jäänyt ymmärtämättä tai ymmärretty väärin. 

Eduskunnassa käytyä liikenneturvallisuuteen liittynyttä keskustelua ja lainsää-
däntöä analysoitiin mm. eduskunnan asiakirjojen ja liikenne- ja viestintävaliokun-
nan pöytäkirjojen pohjalta.  Liikennevaliokunnan työ perustuu ennen kaikkea hal-
lituksen tuomiin lakiesityksiin, jotka toimivat keskustelun pohjana. Näytti siltä, 
että valiokuntaan tulevien ehdotusten kirjo ei ole kovin laaja, ja ajatukset valmis-
teluprosessissa eivät juuri uurra uusia uria. Ilmeisesti käy niin, että uudet avaukset 
karsiutuvat jo valmisteluvaiheessa, koska ennakoidaan liiaksi läpimenemisen 
mahdollisuuksia. Valiokuntaan etenevät ehdotukset ovat monen kompromissin 
tuloksena pehmenneitä. Liikenneturvallisuustutkimuksen yllättävänkin vähäiseen 
rooliin voi pohtia useita syitä. On mahdollista, että tutkijat eivät itse aktiivisesti 
hakeudu vaikuttamaan. Toinen mahdollisuus on, että tutkimus vaikuttaa merkittä-
vimmin ehdotuksen muotoon ja sisältöön sen valmisteluvaiheessa. Liikenneturval-
lisuustutkimuksen ääni ei enää kuulu valiokunnassa kuulemiskierroksella, mutta 
muiden tahojen ja intressien kyllä. 

Poliittinen päätöksenteko perustuu liikenneturvallisuusasioissakin monien teki-
jöiden vuorovaikutukseen. Liikenneturvallisuutta koskevassa päätöksenteossa, 
kuten muussakin päätöksenteossa, voidaan erottaa ainakin seuraavat vaikuttavat 
tekijät: kansalaismielipide, asiantuntijoiden, alalla toimivien tai sitä tutkivien käsi-
tykset, etujärjestöjen ajamat ja esille nostamat asiat, median esille nostamat asiat 
ja itse päätöksentekijöiden näkemys. 

Liikenneturvallisuustutkimuksen merkitystä päätöksentekoprosessin osana ja 
siihen vaikuttavana tekijänä tuleekin edelleen kehittää. Asiantuntijoiden valinnalla 
ja heidän kuulemisellaan on suuri merkitys lakiesitysten valmistelussa ja valio-
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kuntatyössä. Asiantuntijakuulemiset ja kannanotot ovat tärkeä vaikuttamisen ka-
nava valiokuntaan päin ja sitä kautta myös lakiesitysten sisältöön. Ajantasainen 
tiedonvälitys ja yhteistyö päätöksenteossa mukana olevien tahojen välillä (tutkijat 
ja asiantuntijat, etujärjestöt, liikenne- ja viestintävaliokunta, kansanedustajat) hel-
pottaa turvallisuutta parantavien toimien eteenpäin viemisessä. 

Liikenne koskettaa kaikkia kansalaisia ja kaikki ovat jollakin tavoin tekemisis-
sä liikenteen kanssa päivittäin. Kansalaiset ja päättäjät ovat suhteellisen yksimieli-
siä liikenteen turvallisuuden tärkeydestä. Näkemyseroja on sen sijaan siitä, mikä 
on liikenneturvallisuuden painoarvo muiden asioiden joukossa tai millä keinoilla 
turvallisuutta voidaan parantaa. Eri näkemyksiä edustavien ryhmien (kansalaisten, 
tutkijoiden, muiden asiantuntijoiden, etujärjestöjen, virkamiesten, päättäjien jne.) 
välinen keskustelu, yhteistyö ja tiedonvälitys onkin ensiarvoisen tärkeää, kun yri-
tetään löytää kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja pyrittäessä kohti parempaa 
liikenneturvallisuutta.  

******* 

Kuntien poliittista päätöksen tekoa koskeneen selvityksen (LIITU-POP, LINTU-
julkaisuja 3/2003) mukaan kuntien valtuutetut eivät ole kovin tietoisia liikenne-
turvallisuustavoitteista ja -suunnitelmista. Lisäksi valtuustojen kokouksissa ei 
liikenneturvallisuutta kovinkaan useasti käsitellä omana asianaan, vaan lähinnä 
suurempien kokonaisuuksien yhteydessä, jolloin niiden tiedostaminen saattaa 
mennä usealta valtuutetulta ohitse (esim. laajat kaavahankkeet). Kunnan määrära-
hoista kamppailee useampi asia ja liikenneturvallisuutta ei nähdä ihan kärkipään 
asiana.  

Viiden kohdekunnan valtuutetuista 35 % vastasi kyselyyn. Vastanneiden val-
tuutettujen mielestä ongelmat kunnan liikenneturvallisuustyössä koskivat rahan ja 
tietouden puutetta. Myös liikenneturvallisuustyön organisoinnissa oli vastaajien 
mielestä parannettavaa. Keskeisimmät liikenteen ongelmat olivat vastauksien mu-
kaan huono liikennekäyttäytyminen sekä teiden ja katujen huono kunto. Par-
haimmiksi liikenneturvallisuuden kehittämisen keinoiksi nähtiin hyvän suunnitte-
lutyön kautta liikenneympäristön parantaminen sekä liikennevalistus- ja kasvatus. 
Liikenneympäristöä tulisi kyselyyn vastanneiden valtuutettujen mielestä suunni-
tella ensisijaisesti lasten ja muun kevyen liikenteen ehdoilla. Liikenneturvallisuus-
tavoitteet olivat vastanneiden mielestä pääasiassa realistisia.  

Parhaiten kuntien liikenneturvallisuustyötä voitaisiin vastauksien perusteella 
edistää informoimalla, valistamalla ja kouluttamalla päättäjiä – liikenneturvalli-
suudesta, mm. turvallisuustilanteesta ja turvallisuustyön toimista, olisi hyvä tarjo-
ta valtuustoille tiivis paketti kerran vuodessa. Suositeltavaa on myös liikennetur-
vallisuussuunnitelmien ja niiden seurannan käsittely kuntien valtuustojen kokouk-
sissa.  

******* 

http://www.lintu.info/lintu_LIITU-POP.pdf
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Tieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden arviointia koskeneessa selvityksessä 
(TEPA, LINTU-julkaisuja 1/2005) keskeisenä tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa 
tukemaan valtakunnallisen liikenneturvallisuusohjelman suunnittelua. Työssä ku-
vattiin vallitseva liikenneturvallisuustilanne ja osoitettiin keskeiset onnettomuus-
ryhmät, joihin vaikuttamalla vuotuinen liikennekuolemien määrä on mahdollista 
vähentää asetetun tavoitteen mukaiselle tasolle vuoteen 2010 mennessä. Tämän 
jälkeen selvitettiin, minkälaisiin toimenpiteisiin tulisi keskittyä tavoitteen saavut-
tamiseksi kustannustehokkaasti sekä laadittiin työkalu turvallisuusvaikutusten 
arviointia varten. Työkalun toiminta perustuu siihen, että kullekin toimenpiteelle 
on laadittu arvio siitä, kuinka monta prosenttia liikennekuolemista se poistaa ja 
millaisia liikennekuolemia se poistaa. 

Onnettomuusryhmittelyt osoittivat, että tieluokka- ja onnettomuusluokkatietoa 
käyttämällä liikennekuolemat jakautuvat toimintaympäristöittäin lukuisiin ryh-
miin, joihin voidaan vaikutta erilaisilla toimenpiteillä. Toimenpiteiden vaikutta-
vuutta arvioitaessa onkin määriteltävä tarkasti, minkälaisiin onnettomuuksiin ku-
kin toimenpide voi vaikuttaa. Ryhmittelyjä voidaan myös käyttää sekä erityyppis-
ten toimenpiteiden ideointiin ja jopa niiden vaikutusmahdollisuuksien alustavaan 
kartoitukseen. 

Liikenneturvallisuustavoitteen saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden ar-
viointi on haastava tehtävä mm. siksi, että  
• liikenneturvallisuuden kehittymiseen vaikuttavat olennaisesti myös muut asiat 

kuin varsinainen liikenneturvallisuustyö,  
• tutkimustieto toimenpiteiden vaikutuksista on kovin hajallaan ja laadultaan 

vaihtelevaa sekä tuloksiltaan jopa ristiriitaista,  
• tutkimustieto vaikutuksista vakavimpiin onnettomuuksiin on usein pienten 

tutkimusaineistojen vuoksi vähäistä ja osin puutteellista ja  
• toimenpiteiden ajateltu laajuus, päällekkäisyydet ja kohdentaminen vaikutta-

vat olennaisesti saavutettaviin turvallisuusvaikutuksiin. 
 
Skenaariotarkastelujen tuloksena todettiin, että liikenneturvallisuutta voidaan 

parantaa huomattavasti ja jopa kustannustehokkaasti. Vuoden 2010 turvallisuusta-
voite on mahdollista saavuttaa, mutta se vaatii nykyistä selvästi suurempaa panos-
tusta tehokkaasti turvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin. Voidaankin todeta, että 
liikenneturvallisuuden parantaminen on myös yhteiskuntataloudellisessa mielessä 
tehokasta: pelkät liikennekuolemien vähenemien laskennalliset onnettomuuskus-
tannussäästöt ovat skenaariosta riippuen yhtä suuria tai monikertaisia tarvittaviin 
toimenpidekustannuksiin verrattuina. Tarkastelu kohdistui vain toimenpiteiden 
turvallisuusvaikutuksiin; mm. hyväksyttävyyttä tai taloudellisia toteuttamismah-
dollisuuksia ei arvioitu 

Laadittu arviointimenetelmä on parhaimmillaan suhteellisen pitkään tunnettu-
jen ja jo laajasti sovellettujen toimenpiteiden keskimääräisten vaikutusten arvioin-
nissa. Uudehkojen ja vielä kehittymässä olevien toimenpiteiden vaikutusten arvi-
ointi on aina epävarmaa. Lisäksi vaikutusten ennustaminen ennen kuin toimenpi-

http://www.lintu.info/lintu_TEPA.pdf
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teiden sijainnista ja toteutuksen yksityiskohdista on päätetty, sisältää luonnollises-
ti epävarmuuksia. Epävarmuuksien ja yleistysten vuoksi jatkoon valittavien toi-
menpiteiden täsmennykset ja jatkotarkastelut ovat tarpeellisia ennen varsinaista 
päätöksentekoa. Jatkotarkastelut eri toimenpiteiden osalta tulisi tehdä eri toimen-
piteiden vastuuorganisaatioiden vetäminä. 
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Kuva 1. Liikennekuolemat puumaisena rakenteena, ensin tieluokka ja sitten onnettomuus-
luokka. Keskiarvo vuosien 1998–2002 liikennekuolemista. (LINTU-julkaisuja 1/2005) 
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Kuva 2. Liikennekuolemat puumaisena rakenteena, ensin onnettomuusluokka ja sitten 
tieluokka. Keskiarvo vuosien 1998–2002 liikennekuolemista. (LINTU-julkaisuja 1/2005) 

******* 

Liikenneturvallisuustavoitteiden ohjaavuutta tienpidossa tutkineessa työssä 
(INVE, LINTU-julkaisuja 6/2005) selvitettiin miten liikenneturvallisuustavoitteet 
otetaan huomioon tienpidossa ja erityisesti pääteiden kehittämisessä. Tarkastelut 
tehtiin kolmella eri tasolla: suunnittelu-, ohjelmointi- ja investointitaso. Menetel-
minä oli liikenne- ja viestintäministeriön, Tiehallinnon ja konsulttien edustajien 
haastattelut sekä kirjallisuuskatsaus, jossa käytiin läpi valtioneuvoston, ministeri-
ön ja Tiehallinnon asiakirjoja tavoitteena kirkastaa, miten liikenneturvallisuusta-
voitteiden on suunniteltu ohjaavan tienpitoa. Lisäksi pohdittiin ns. neliporrasmal-
lin soveltamisen roolia liikenneturvallisuuden parantamisessa. Neliporrasmallilla 
tarkoitetaan liikenteen ongelmien ratkaisukeinojen priorisointimallia, jonka mu-
kaisesti ennen uusien väylien rakentamista tulisi tarkistaa muut ratkaisuvaihtoeh-
dot: liikenteen kysyntään ja kulkutapoihin vaikuttaminen, nykyisen kapasiteetin 
parempi hyödyntäminen tai nykyisen infrastruktuurin kehittäminen. 

 

http://www.lintu.info/INVE.pdf
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Kuva 3. Tienpidon ohjaus liikenneturvallisuusnäkökulmasta. (LINTU-julkaisuja 6/2005) 

 
Haastattelujen mukaan turvallisuuden painoarvon koetaan olevan tienpidossa 

kohdallaan. Liikenneturvallisuuden parantamista ei pidetä Tiehallinnon tärkeim-
pänä tehtävänä. Tiehallinnon päätehtäväksi mielletään kansalaisten liikkumistar-
peiden tyydyttäminen. Liikkumistarpeet pyritään tyydyttämään mahdollisimman 
turvallisesti ja tehokkaasti. Hankkeista päätettäessä pyritään toteuttamaan ylätason 
eli hallituksen asettamia tavoitteita elinkeinoelämän edellytysten parantamisesta ja 
alueiden käytöstä ja turvallisuus koetaankin pikemminkin sivutuotteeksi. Isoissa 
kehittämishankkeissa sujuvuutta painotetaan perinteisesti liikenneturvallisuutta 
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enemmän. Pienissä hankkeissa taas turvallisuus on usein yksi hankkeen liikkeelle 
panevista tekijöistä.  

Vaikuttaa siltä, että periaatepäätöksen mukaista tavoitetta ei enää laajasti tavoi-
tella. Tarvitaan mahdollisesti tavoitteiden tarkistamista sekä voimakasta sitoutu-
mista tavoitteeseen ja tienpidon strategioiden tarkistaminen tavoitetilaa vastaavik-
si. Nykyisellä tienpidon rahoituksella ei uskota saavutettavan vuodelle 2010 ase-
tettuja tavoitteita.  

Kansanedustajat ovat avainasemassa, kun liikenneturvallisuuden parantamisen 
painoarvosta ja siihen työhön varattavista resursseista päätetään. Vuorovaikutusta 
ja tiedottamista heidän suuntaansa pitäisi lisätä. Vuorovaikutuksen lisäämisen 
ohella tarvitaan uusia keskustelun välineitä. Tällä hetkellä esimerkiksi suuria väy-
läinvestointeja koskeva päätöksenteko pohjautuu pitkälti hankekorteissa esitettyi-
hin asioihin. Hankekorttien sisällöllinen laatu vaihtelee suuresti ja niissä koroste-
taan usein hankkeiden positiivisia ja haluttuja vaikutuksia ja unohdetaan koko-
naan negatiivisten vaikutusten kertominen. Haastatteluissa todettiin, että liikenne-
turvallisuuden merkitystä poliittisessa päätöksenteossa olisi mahdollista korostaa, 
mikäli siihen alalla on riittävästi kiinnostusta. Avainasemassa ovat myös ministe-
riön ja Tiehallinnon johto; johdolla ja johtamisella on suuri merkitys siihen, mitä 
tavoitellaan ja pidetään tärkeänä.  

Tulosohjauksen roolia pidetään merkittävänä, vaikkakin siinä nähdään paljon 
kehittämistarvetta. Tulosohjausta tulisi kehittää siihen suuntaan, että sillä voitai-
siin aidosti ohjata niitä asioita, joilla on iso merkitys turvallisuuden parantamises-
sa. Tulosohjauksen turvallisuustavoitteet voisivat olla tiukempia ja haasteellisem-
pia. Tavoitteiden tulisi olla pitkäjänteisempiä; yksivuotisella tulosohjauksella oh-
jataan lähinnä perustienpitoa, jonka rahoista hoito sekä ylläpito ja korvausinves-
toinnit vievät pääosan. Käytännössä suurin osa tienpitoon liittyvästä toiminnasta, 
kuten esimerkiksi suuret väyläinvestoinnit, ovat tulosohjauksen todellisen ohjauk-
sen ulkopuolella. Voitaisiin myös harkita, tulisiko hankkeille asettaa selkeä henki-
lövahinko-onnettomuuksien vähentämistavoite tai tulisiko esimerkiksi edellyttää 
tarkastelua, millä perusteella hankkeen arvioidaan pienentävän liikennekuolemien 
riskiä. Koska tulosohjauksessa (operatiivinen taso) tulostavoitteet asetetaan aina 
vuodeksi kerrallaan, tarvitsee se rinnalle voimakkaan strategisen ohjauksen. 

Teiden kunnossapidon yhteydestä liikenneturvallisuuteen näyttäisi olevan risti-
riitaisia näkemyksiä. Selvitysten mukaan tulevaisuudessa on entistä vaikeampaa 
saavuttaa merkittävää liikenneturvallisuuden parannusta niin kesä- kuin talvikun-
nossapidon keinoin. Haastateltavien joukossa tuntui olevan kuitenkin vallalla kä-
sitys, että kunnossapidon puolella turvallisuudessa olisi vielä paljon tehtävää. Toi-
saalta hoidon ja ylläpidon vaikutuksista turvallisuuteen tiedetään vielä vähän ja 
tutkimustulokset ovat monilta osilta ristiriitaisia.  

Tiehallinnon Pääteiden kehittämisperiaateluonnoksessa korostuu voimakkaasti 
liikenneturvallisuuden parantaminen. Näköpiirissä ei kuitenkaan ole tiemäärära-
hojen kasvua, joka mahdollistaisi vision toteutumisen sellaisenaan. Tienpitoon 
tarvitaan toisaalta uutta ajattelua (esimerkiksi neliporrasperiaate) ja toisaalta pa-
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nostusta kustannustehokkaiden vaiheittain rakentamisen periaatteiden ja toimenpi-
teiden suunnitteluun. 

”Hyvä liikenneturvallisuus” ja ”liikenneturvallisuuden parantaminen” ovat kai-
kille tienpidossa toimiville tuttuja termejä, mutta sisällöltään ne tarkoittavat eri 
ihmisille eri asioita. Ihmiset arvottavat asioita erilailla ja he hyväksyvät mm. eri-
laisen turvallisuustason. Tämän vuoksi tavoitteiden tulisi olla mahdollisimman 
konkreettisia. Myös Tiehallinnon roolista liikenneturvallisuuden parantamisessa 
tulisi keskustella ja roolia kirkastaa. 

Eri viranomaistahojen välistä yhteistyötä tulisi tehostaa, jotta liikenneturvalli-
suuden parantamistoimenpiteitä ja -toimia suunniteltaessa koko keinoarsenaali 
olisi suunnittelun käytössä. Tiehallinto vastaa yleisistä teistä sekä niiden ylläpi-
dosta ja kehittämisestä, poliisi vastaa mm. liikenteen valvonnasta ja automaatti-
sesta liikenteen kameravalvonnasta ja tulliviranomaiset suorittavat mm. Suomeen 
saapuvien ajoneuvojen tarkastusta. Liikenneturvallisuusnäkökulmasta tulisi hakea 
aina kustannustehokkainta toimenpidettä riippumatta siitä, mikä viranomaistaho 
siitä vastaa. 

Liikenneturvallisuustyön vastuunjako on laajemminkin ongelma turvallisuus-
tavoitteen toteutumisessa. Liikenneturvallisuustyön kenttä on hyvin hajanainen, 
eikä valtioneuvoston asettamaa tavoitetta ole jyvitetty eri toimijoille. Kukaan ei 
ota vastuuta vision toteuttamisesta. Tästä näkökulmasta olisikin syytä kehittää 
liikenneturvallisuustyön organisointia ja sen sisäistä yhteistyötä. 

******* 

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuutta liikenneturvalli-
suuden näkökulmasta tutkineen hankkeen (LIIKUTUS, LINTU-julkaisuja 4/2004) 
tavoitteena oli tarkastella liikenneturvallisuusvision asettamia haasteita tieinves-
tointien muotoutumiselle ja vaikutusten arvioinnille. Keskeisenä kysymyksenä oli, 
millaisilla menettelyillä löydetään liikenneturvallisuuden kannalta tehokkaimmat 
ratkaisut kuitenkin olennaisesti vaikeuttamatta muiden tavoitteiden (sujuvuus, 
ympäristökysymykset ym.) edistämistä. Työn tavoitteena oli aikaansaada keskus-
telua ja laajentaa ymmärrystä siitä, miten liikenneturvallisuus on osana hankkeita 
ja niiden muotoutumista sekä ennen kaikkea, onko se riittävän tärkeä osa hank-
keen arviointia suhteessa muihin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin? Keskustelua 
aiheesta ei kovasti kuitenkaan syntynyt, mutta aihepiirin käsittelyä jatkettiin eräis-
sä myöhemmissä LINTU-hankkeissa (mm. TEPA, INVE). 

Työssä tehtyjen tarkastelujen pohjalta todettiin, että turvallisuusvisio ei ohjaa 
liikenteen hankearviointia Suomessa. Se ei ole edes nykyisen arviointikehikon 
mukaan mahdollista, koska yhteiskuntataloudellisiin perusteisiin painottuva arvi-
ointi ei käsittele liikenneturvallisuutta erityisenä päätöksenteon mittarina vaan 
osana hankkeen kokonaistaloudellista tarkastelua. Tutkimuksessa keskityttiinkin 
siihen, miten liikenneturvallisuus voisi näkyä hankkeiden suunnittelussa ja vertai-
lussa nykyistä voimakkaammin: 

http://www.lintu.info/lintu_LIIKUTUS.pdf
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• Hankearvioinnin käytäntöjä tulisi terävöittää siten, että liikenneturvallisuus-

vaikutukset keskeisissä hankkeissa tulisivat poliittisten päätöksentekijöiden 
tietoon. Nykyisistä hankekorteista tämä tieto ei yksiselitteisesti välity, eikä 
näin ollen myöskään ohjaa hankkeiden toteuttamisen valintaprosessia. Ky-
seessä on enemmän raportointiin kuin itse menetelmään liittyvä ongelma. 

• Jatkossa tulisi tietoa koota myös vakavista onnettomuuksista, jotta liikenne-
turvallisuusvision mukaisten tavoitteiden täyttymistä olisi helpompaa seurata. 
Nykyisin ei esimerkiksi vakavien henkilövahinkojen laadusta ja määrästä ole 
juurikaan tietoa. 

• Liikenneturvallisuutta koskevat vaikutusarviot tulevat olemaan jatkossa erityi-
sen mielenkiinnon kohteena, mikäli suurten hankkeiden toteutuksessa käyte-
tään uusia toteuttamisratkaisuja kuten elinkaarimallia tai ns. jälkirahoitusmal-
lia. Mikäli hankkeen vaikutusten arvioinnissa ja urakoitsijan saaman korvauk-
sen määrittämisessä käytetään perinteisiä arviointimenetelmiä, saattaa liiken-
neturvallisuus jäädä kauppatavaraksi muiden vaikutusten rinnalle. Onkin tär-
keää huolehtia siitä, kuinka liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen saa-
daan varmistettua uudessa arviointitilanteessa.  

• Hankearvioinnissa käytettäviä onnettomuuskustannuksien yksikköarvoja tar-
kistettaessa tulee jatkossa varmistaa, että vakavien ja toisaalta lieviin louk-
kaantumisten painoarvo on linjassa kuolemien ja vakavien loukkaantumisten 
estämisen tärkeyttä korostavan liikenneturvallisuusvision kanssa. 

• Tässä tutkimuksessa tarkastelu rajoittui laajaan kansalliseen päätieaineistoon, 
päätiehankkeiden hankekortteihin sekä valtatie 6:n investointihankkeen (Kos-
kenkylä-Kouvola) aineistoon. Jatkossa on erittäin tärkeätä suunnata tutkimusta 
laajempiin tarkasteluihin esimerkiksi yhteysvälipohjaisesti, kuten tiehallinnos-
sa jo onkin tehty. Toisaalta laajojen tutkimusten sijasta olisi myös mahdollista 
keskittyä vain esimerkiksi suurien ja keskustelua herättävien hankkeiden tar-
kasteluun. Tällä olisi merkitystä liikenneturvallisuusvision markkinoinnissa, 
varsinkin ajatellen poliittista päätöksentekoa. Esimerkkinä tarkastellun valtatie 
6:n perusteella näyttäisi siltä, että muuttamalla toimenpidevalikoimaa turvalli-
suuspainotteisemmaksi, kuolemien vähentämisen kustannustehokkuutta saa-
taisiin parannettua. Lisäksi voidaan tehtyjen vaikutusarvioiden perusteella 
olettaa, että myös koko hankkeen hyöty-kustannussuhde olisi voinut parantua.  

• Toisaalta kokoavien, tiehankkeiden kansallisen tason liikenneturvallisuuslas-
kelmien tuottaminen ajantasaisesti antaisi kattavan kuvan siitä, miten Tiehal-
linnon toteuttamat hankkeet mahdollistavat turvallisuusvision tavoitteiden 
saavuttamisen. Mikäli hankkeiden yhteenlaskettujen turvallisuusvaikutusten 
summa on pienempi kuin vision edellyttämät vähenemät, toteutettavien hank-
keiden koriin voidaan suhtautua kriittisesti ja tarkastella, voidaanko hankkei-
den teknistä toteutusta muuttamalla aikaan saada haluttu turvallisuusvaikutus 
– vai tulisiko kenties toteutettavien hankkeiden joukkoa muokata?  
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• Liikenneturvallisuusvaikutusten nostaminen ohi muiden liikennehankkeen 

vaikutusten sinällään olisi suuri poliittinen päätös, joka vaatisi tuekseen paljon 
lisää tietoa vaikutuksista kaikilta näkökannoilta pohdittuna. 

******* 

Liikenneturvallisuuden huomioon ottamista kahdessa esimerkkiorganisaatiossa 
selvittäneen tutkimuksen (KOTKA, Lintu-julkaisuja 3/2003) kohteina olivat Pää-
kaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV ja Suomen Posti Oyj. Haastatteluissa 
selvitettiin organisaatioissa liikenneturvallisuuden parissa työskentelevien henki-
löiden käsityksiä valtakunnallisesta tieliikenteen liikenneturvallisuusvisiosta, sen 
merkityksestä ja sen edellyttämien toimenpiteiden mahdollisista toteuttamisen 
esteistä. 

Molemmissa organisaatioissa sekä liikenneturvallisuusvisioon että liikennetur-
vallisuustyöhön suhtauduttiin erittäin myönteisesti ja molemmilla tahoilla oli tehty 
monipuolisesti työtä liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Liikenneturvallisuusvi-
sio tuntui sopivan hyvin organisaatioiden arvomaailmaan. Uusia konkreettisia 
toimintaideoita sen sijaan syntyi hyvin vähän. Niitä pitäisikin lähteä kehittelemään 
yhdessä yritysten, liikenneturvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja tutkijoiden 
kesken. Luotettavaa tietoa siitä, miten kyseisten organisaatioiden vaikutuspiirissä 
olevat kuljettajat tien päällä liikkuessaan toteuttavat näitä liikenneturvallisuusar-
voja, ei kuitenkaan saatu. Todennäköisesti käytäntö poikkeaa haastatteluissa syn-
tyneestä ideaalikuvasta ja liikenneturvallisuuden huomioon ottamista toiminnassa 
on terävöitettävä vielä paljon ennen kuin sen merkitys alkaa konkreettisesti näkyä 
myös käytännössä.  

Usein esille nousee tehokkuuden ja liikenneturvallisuuden välinen ristiriita. 
Liikenneturvallisuuden kannalta kuljetusten tilausmenettelyn tulisi olla sellainen, 
että liikenneturvallisuuden laiminlyöminen vaikuttaisi myös taloudellisesti. Sen 
sijaan esimerkiksi itsemääräämisoikeuden, yksilönvapauden ja liikenneturvalli-
suustyön välisistä ristiriidoista ei keskusteltu, vaikka ne varmasti organisaatioissa 
olivatkin olemassa. Tähän viittaisi mm. se, että kuljettajien toimintaa oltiin halut-
tomia kontrolloimaan tai valvomaan. Monissa muissa asioissa työnantajat nyky-
ään kontrolloivat työntekijöidensä toimintaa (työajanseurantajärjestelmät, eri tilo-
jen kulkuluvat, matkapuhelinten käyttö jne.) eikä sitä koeta organisaatioissa sa-
malla tavalla ongelmalliseksi kuin liikennekäyttäytymisen seurantaa. Kuljetusten 
turvallisuus tulisi kytkeä osaksi sekä tilaajaorganisaatioiden että kuljetusyritysten 
laatujärjestelmiä. Liikenneturvallisuusvisiota voisi viedä eteenpäin esimerkiksi 
työsuojeluorganisaation kautta.  

 

http://www.lintu.info/lintu_KOTKA.pdf
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3.3 Liikenne ja maankäyttö, liikenteen kasvun hillintä 

Liikenneturvallisuus kaavoituksessa -selvityksen taustalla oli tarve kehittää työka-
luja liikenneturvallisuusasioiden huomioon ottamiseksi eri kaavatasoilla. LINTU-
selvityksenä (LIITUKAAVA) alkaneen työn keskeinen aineisto julkaistiin ympä-
ristöministeriön julkaisusarjassa (Liikenneturvallisuus kaavoituksessa, Ympäris-
töministeriön ohjeita 1/2006). Liikenneturvallisuus kaavoituksessa -julkaisun ta-
voitteena on tukea työtä turvallisuuden, eheän yhdyskuntarakenteen ja elinympä-
ristön hyväksi. Se on tarkoitettu kaavoittajien, liikennesuunnittelijoiden, alueellis-
ten ympäristökeskusten, kaavaprosesseihin osallistuvien viranomaisten ja muiden 
osallisten käyttöön. 

Raportin taustalla olleessa laajassa LINTU-selvityksessä haastateltiin kaavoit-
tajia ja liikennesuunnittelijoita erikokoisista kunnista sekä maakuntaliitoista. Ky-
selyn mukaan turvallisuus tiedostetaan ja siihen liittyviä asioita myös selvitetään, 
mutta usein käsittely jää pinnalliseksi ja tapahtuu liian myöhäisessä vaiheessa. 
Yleensä vain yli 30 000 asukkaan kunnissa on omaa asiantuntemusta liikennetur-
vallisuusasioihin. Turvallisuusasioita kirjataan harvoin kaavan vaikutustarkaste-
luun, joten ne eivät myöskään nouse arviointikriteeriksi päätöksenteossa. Kaava-
ratkaisuissa liikenneturvallisuus on saattanut jäädä muiden arviointitekijöiden 
varjoon ja ongelmiin on kiinnitetty huomiota ehkä vasta kaavan toteutumisen 
myötä. Myös liikenneturvallisuuskoulutuksen ja -tiedon saatavuudessa koettiin 
puutteita. 

 

 
Kuva 4 Liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ratkaisuja eri kaavatasoilla (Liikenne-
turvallisuus kaavoituksessa, Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2006) 

Työssä luotiin toimintamalli edistämään liikenneturvallisuuden huomioon ot-
tamissa eriasteisissa kaavoissa. Toimintamallissa osoitetaan olennaisimmat lii-

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=54986&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=54986&lan=fi
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kenneturvallisuustehtävät kaavaprosessin eri vaiheisiin ja määritetään keskeisim-
mät liikenneturvallisuusasiat kullekin kaavatasolle. Toimintamalliin sisältyy tar-
kistuslistat nykytila-analyysin tekemiseen sekä liikenneturvallisuusriskien tunnis-
tamiseen ja -vaikutusten arviointiin. Tarkistuslistojen kysymykset tarkentuvat 
suunnittelun edetessä.  

******* 

Liikenteen kasvun ja liikenneturvallisuuden välistä yhteyttä tarkastelleessa esisel-
vityksessä (LIIKA, LINTU-julkaisuja 5/2005) pohdittiin liikenteen kasvun hillit-
semisen keinoja ja niiden liikenneturvallisuusvaikutuksia sekä arvioitiin vaihtoeh-
toisia liikenteen kasvun kehityssuuntia ja kasvun liikenneturvallisuusnäkökohtiin 
liittyviä tutkimustarpeita. 

Tieliikenteen määrä Suomessa on viimeisen 10 vuoden aikana kasvanut noin 
20 prosenttia. Vuosittaisen liikenne-suoritteen ennustetaan kasvavan vuoden 2004 
tasosta vuoteen 2030 mennessä noin 18 prosenttia. Syitä liikenteen kasvuun ovat 
muun muassa talouden kasvu, väestönkasvu ja muuttoliike, yhdyskuntarakenteen 
hajautuminen, liikkumistapojen muutokset sekä moottoriajoneuvokannan kasvu. 
Vaikka liikennesuoritteen ja onnettomuuksien välinen yhteys ei näytäkään suora-
viivaiselta, jakautuvat liikennekuolemat ja loukkaantumiset suurelta osin liikenne-
suoritteen mukaisesti. Pääsääntöisesti liikennemäärien kasvaessa myös onnetto-
muusmäärät kasvavat, mutta eivät yhtä jyrkästi. 

Liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että kuolemanriski 
eli liikennekuolemien määrä ajettua kilometriä kohden laskee viidesosaan nykyi-
sestä, mikäli liikennemäärät kasvavat Tiehallinnon ennusteiden mukaisesti. Vaih-
toehtoisesti turvallisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi liikennesuoritteen 
pienenemistä neljäsosaan nykyisestä, mikäli kuolemanriski jää nykytasolle. Vuo-
den 2010 turvallisuustavoitteen saavuttaminen on mahdollista, mikäli toteutetaan 
erittäin laaja liikenneturvallisuutta parantavien keinojen toimenpidevalikoima. 

Liikenteen kasvun hillintäkeinojen liikenneturvallisuusvaikutukset perustuvat 
pääasiassa liikennesuoritteen pienenemiseen. Liikenteen kasvua voidaan hillitä 
vaikuttamalla yhdyskuntarakenteeseen, käytettävissä oleviin kulku- ja kuljetus-
muotoihin sekä liikkumistottumuksiin. Liikenteen kasvun hillintä tulisi nähdä 
kokonaisuutena, jossa eri keinot tukevat toisiaan. Vaikka yksittäisen keinon vai-
kutus olisi vähäinen, voi useamman samaan aikaan toteutettavan keinon yhteis-
vaikutus kasvaa merkittäväksi. Ulkomaisissa tutkimuksissa on arvioitu, että koko-
naisvaltainen liikkumisen hallinnan ohjelma voisi parhaimmillaan vähentää ajo-
neuvoliikennettä henkilöä kohden noin 20–30 prosenttia.  

Yleisten teiden liikenteen kasvun ennustetaan painottuvan päätieverkolle. Hil-
lintäkeinoista pitkämatkaisen tieliikenteen vähentämiseen kohdistuvat erityisesti 
verot ja maksut sekä rautatie- ja vesistökuljetusten suhteellisen kilpailukyvyn pa-
rantaminen. Liikennesuoritteen arvioidaan lisääntyvän voimakkaasti myös kasva-
villa kaupunkiseuduilla. Näillä alueilla liikenteen kasvua hillitsevät erityisesti 
työmatkaliikenteessä keinot, jotka tähtäävät kestävien kulkumuotojen käytön li-

http://www.lintu.info/LIIKA.pdf
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säämiseen ja liikkumisen tarpeen vähentämiseen. Samalla liikennemäärien vähe-
neminen kaupunkiseuduilla parantaisi kevyen liikenteen turvallisuutta ja miellyt-
tävyyttä sekä antaisi siten lisätukea kestävien kulkumuotojen käytölle ja tiiviille 
yhdyskuntarakenteelle.   

Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan se-
kä liikenteen kasvun hillintäkeinoja että merkittäviä turvallisuustoimia. Liikenteen 
kasvun hillintä- ja turvallisuuspyrkimykset tukevat toisiaan. Jatkossa olisikin kes-
kityttävä niiden yhteisvaikutukseen ja varmistettava, etteivät toisaalta liikenteen 
kasvun hillintäkeinot, kuten pyöräilyn lisääminen ilman turvatoimia, heikennä 
turvallisuutta ja etteivät toisaalta turvallisuutta parantavat ratkaisut lisää autolii-
kennettä pidemmälläkään aikavälillä.  

Hillintä- ja turvallisuustoimien hyväksyttävyyden lisäämiseksi tulisi herättää 
yleistä arvokeskustelua liikennepolitiikan ristiriitaisista tavoitteista ja sen yhtey-
dessä tiedotusta liikenteen hillintä- ja turvallisuustoimien vaikutuksista. Tavoit-
teena tulisi olla kokonaisvaltainen liikennepolitiikka: yksittäisten liikenneongel-
mien ”parantamistoimista” pitäisi päästä kokonaisvaltaiseen liikennejärjestelmä-
tarkasteluun, jossa turvallisuus- ja ympäristövaikutukset olisivat ratkaisevampia 
kuin autoliikenteen sujuvuus ja nykytavalla arvioitu liikennetaloudellinen hyöty.  

******* 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisen aiheuttaman liikenteen kasvun liikenneturval-
lisuusvaikutuksia selvitettiin tapaustutkimuksella (OULULIIKA, LINTU-
julkaisuja 2/2006), jonka kohteena oli Oulun seutu. Työssä laadittiin neljä yhdys-
kuntarakenteen muutoksia kuvaavaa tulevaisuuskuvaa, joiden liikenteelliset vai-
kutukset arvioitiin käyttäen Oulun seudun liikenne-ennustemallijärjestelmää. Tu-
levaisuuskuvat edustivat äärimmäisiä, mutta mahdollisia yhdyskunta- ja palvelu-
rakenteen kehitysvaihtoehtoja. Tulevaisuuskuvien liikenneonnettomuuskehitys 
arvioitiin perustuen nykyisiin tietyypeittäisiin onnettomuusriskilukuihin. Tulevai-
suustarkastelun tueksi tehtiin kirjallisuusselvitys liikenteen ajallisen vaihtelun, 
erityisesti tuntiliikennemäärän ja liikenneonnettomuuksien välisestä suhteesta, 
sekä tarkasteltiin onnettomuuksien ja liikennemäärien tuntivaihtelua.  

Oulun seudulla hajautuvan autokaupungin tulevaisuuskuvassa liikennesuorit-
teen ja henkilövahinko-onnettomuuksien määrät olivat noin neljänneksen suurem-
pia kuin minimoidun liikkumisen mallissa, vaikka asukkaiden määrä kaikissa 
vaihtoehdoissa oli sama. Liikennekuolemien ero tiiviin ja hajautuneen maankäy-
tön vaihtoehtojen välillä oli vuositasolla 4–5 henkilöä, eli tämän selvityksen mu-
kaan hajautunut rakenne ja liikenteen kasvu aiheuttavat liikennekuolemia noin 
kolmanneksen enemmän kuin tiivis yhdyskuntarakenne. Yhteiskuntataloudellisilla 
yksikkökustannuksilla arvotettuna hajautuvan autokaupungin ja minimoidun liik-
kumisen mallien väliset kustannuserot olivat merkittävät (30 vuoden laskentajak-
so, 5 %:n laskentakorko): 
• onnettomuuskustannukset noin 350 miljoonaa euroa 
• ajoneuvokustannukset noin 500 miljoonaa euroa 

http://www.lintu.info/OULULIIKA.pdf
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• aikakustannukset jopa runsaat kaksi miljardia euroa 
• lisäksi infrastruktuurin investointi- ja ylläpitokustannukset eroavat, sillä pai-

neet uusiin investointeihin ovat hajautuvissa tulevaisuuskuvissa tiiviin yhdys-
kuntarakenteen tulevaisuuskuvia suurempia. 

 
Tulokset osoittavat selvästi, että alueellisilla maankäytön ratkaisuilla vaikute-

taan merkittävästi liikenteen kasvun määrään. Hajautuvien kaupunkiseutujen kas-
vava liikenne kuormittaa valtakunnallista päätieverkkoa, lisää liikenteessä käytet-
tävää aikaa, matkojen keskipituutta, henkilövahinko-onnettomuuksia ja liikenne-
kuolemia. Erilaiset maankäytön vaihtoehdot näyttävät tuovan suurimmat erot taa-
jamien ulkopuolisten moottoritien, 2-kaistaisten valtateiden, seututeiden ja yhdys-
teiden ajosuoritteisiin. Varsinkin suoritteen kasvun lisääntyminen yksiajorataisilla 
nopeilla väylillä johtaa nykyisen onnettomuusriskitiedon nojalla henkilövahin-
koon johtavien onnettomuuksien ja erityisesti liikennekuolemien kasvuun. 

Koska yhdyskuntarakenteen hajautumisen kustannusvaikutukset ovat erittäin 
merkittäviä, on syytä selvittää ja ottaa käyttöön kaikki mahdolliset keinot, joilla 
liikkumistarvetta voidaan minimoida. Tähän antavat riittävät perusteet jo ennakoi-
tavissa olevat liikennesuoritteet, joiden kasvu edellyttää myös investointeja lii-
kenneinfrastruktuuriin. Tulevaisuuskuvien välillä on löydettävissä myös selvä ero 
henkilövahinko-onnettomuuksien ja liikennekuolemien määrässä, vaikka tarkaste-
lutapa on yksinkertaistava. Hajarakentamispäätöksillä lisätään autolla liikkumisen 
määrää, kustannuksia, liikkumiseen käytettävää aikaa ja seudun asukkaiden riskiä 
kuolla liikenteessä. Toisella puolella puntaria on asumisen edullisemman hinnan 
kautta yksilöiden saavuttama asumisväljyys. 

Käytännössä ainoa tapa puuttua maankäytönratkaisuihin on kaavoitus. Kunnille 
ei ole kuitenkaan asetettu sitovia velvoitteita ottaa kaavoituksessa huomioon esi-
merkiksi liikenneturvallisuus- tai ilmastonmuutostavoitteita. Kaavoituksen vaiku-
tusarvioissa tulisikin huomioida monipuolisesti myös liikenneturvallisuusvaiku-
tukset. Koska maankäytön vaikutukset eivät rajoitu kuntarajojen sisälle, seudun 
tai jopa työssäkäyntialueen yhteisen yleiskaavan laatiminen on suositeltavaa. Yli-
päätään kaavoituksen vaikutustarkastelujen tulisi olla nykyistä monipuolisempia 
ja kattaa laajempi alue.   

Maankäytön, lähinnä hajarakentamisen liikenneturvallisuusvaikutukset tulisi 
muuntaa helposti käytettävissä oleviksi ”nyrkkisäännöiksi”. Liikenneturvallisuus-
näkökulmia tuodaan toistaiseksi melko rajallisesti esille, vaikka ne voisivat olla 
päättäjille ja kansalaisille helpommin hyväksyttäviä tai ymmärrettäviä syitä tiet-
tyihin maankäytön valintoihin kuin esimerkiksi ajokustannukset tai ympäristöar-
gumentit, joita vaikutusarvioissa perinteisesti tarkastellaan. Erityyppisen maan-
käytön liikenneturvallisuusvaikutukset tulisi voida arvioida helppokäyttöisin me-
netelmin kaavoituksen vaikutustarkasteluja varten. Tämä monimutkaisten turvalli-
suusvaikutusten oikealla tavalla yksinkertaistaminen vaatisi lisää tutkimusta ja 
käyttökelpoisten menetelmien kehitystyötä.    

******* 
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Sekä LIIKA- että OULULIIKA-tutkimuksissa todettiin, että liikenteen kasvun 
liikenneturvallisuusvaikutukset riippuvat siitä, missä ja milloin liikenne kasvaa. 
Muun muassa tietyyppi, tien leveys, tievarsiasutuksen määrä, nopeusrajoitus-
luokka ja jopa vuorokaudenaika vaikuttavat onnettomuusriskiin, samoin liikenteen 
kasvun ajallinen vaihtelu ja vaikutus liikenteen ruuhkautumiseen. Lisäksi kuva on 
erilainen tarkasteltaessa henkilövahinko-onnettomuuksia ja kuolemaan johtaneita 
onnettomuuksia. Liikennevirran ja liikenneympäristön ominaisuuksien lisäksi 
lopputulemaan vaikuttavat mm. ajoneuvokanta, yhteiskunnalliset tekijät ja yksi-
lölliset tekijät. Erilaisten tekijöiden vaikutusta liikenteen ominaisuuksiin ja edel-
leen onnettomuuksien määrään olisikin tarpeen tutkia lisää.  

Molemmissa selvityksissä ehdotettiin, että jatkossa tulisi selvittää tarkemmin 
liikenteen ruuhkautumisen vaikutusta erityyppisiin onnettomuuksiin ja toimivuu-
teen erilaisilla tietyypeillä. Jos liikennemäärien, nopeuksien ja suoritteiden vaiku-
tus onnettomuuksiin erityyppisissä liikenneympäristöissä saataisiin määritettyä 
riittävän yksiselitteisesti, se loisi samalla edellytykset liikennemallijärjestelmien 
soveltamiseen liikenneturvallisuussuunnitteluun. Koska nopeuden kasvu lisää 
onnettomuusriskiä, olisi tärkeää selvittää ruuhkien poistamisen vaikutukset koko 
vaikutusalueen tie- ja katuverkon nopeuksiin, jotta liikenneinvestointeihin voitai-
siin ottaa kantaa nykyistä paremmin myös liikenneturvallisuuden näkökulmasta. 
Nykyisin käytetty suoraviivainen liikennesuoritteiden ja onnettomuuksien suhde 
saattaa vääristää hankkeiden liikenneturvallisuusvaikutuksia. Mikäli ruuhkautumi-
sen aiheuttama nopeuksien aleneminen ja onnettomuusriskien muuttuminen tode-
taan merkittäväksi, on myös mallijärjestelmiä kehitettävä siihen suuntaan, että ne 
kuvaavat liikenteen vaihtelua vuorokauden sisällä esimerkiksi tunneittain. Tällä 
näkökulmalla on erityisesti merkitystä suuriliikenteisillä teillä, joilla on kapasi-
teettiongelmia. 

Oulun seutuun keskittyneessä OULULIIKA-selvityksessä jatkotutkimuksen ai-
heeksi ehdotettiin myös tulevaisuussuuntautunutta tutkimusta, jossa ennakoitaisiin 
onnettomuusriskilukujen muutoksia tulevaisuudessa eri tietyypeillä. Nyt tehdyissä 
selvityksissä tulevaisuuden onnettomuusmäärät laskettiin nykyisiä onnettomuus-
riskejä käyttäen. Tarkastelutapaa olisi kuitenkin tarpeen kehittää, sillä henkilöva-
hinko-onnettomuusriski ja kuolemanriski ovat viime vuosikymmeninä pienenty-
neet. Lähempiä tutkimuksia ja kehittämistoimia kaipaava alue olisi myös suurten 
kaupunkiseutujen väylätyyppien määrittelyt samaan tapaan kuin maanteillä sekä 
siihen liittyvät luotettavat väylä- ja liittymäkohtaiset nykytilan turvallisuustilan-
teen määrittelymenettelyt. Vaativa, mutta tarpeellinen tutkimusaihe olisi myös 
keskustojen autoliikennemäärän ja liikennepolitiikan vaikutus kevyen liikenteen 
onnettomuuksien määrään ja vakavuuteen.  
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3.4 Liikenneonnettomuuksien tietopohja, tilastointi 

Suomen kuntien liikenneturvallisuutta käsitelleessä tutkimuksessa (KULTI, Lintu-
julkaisuja 3/2005) selvitettiin erityyppisten kuntien liikenneturvallisuustilantee-
seen vaikuttavia perusriskejä sekä riskien taustalla olevia tekijöitä. Tutkimuksessa 
käytettiin onnettomuusaineistona Suomessa vuosina 1997–2002 tapahtuneita po-
liisin ilmoittamia tieliikenteen henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Tie-
hallinnon ylläpitämästä tierekisteristä käytettiin tietoa yleisten teiden tieosittaisista 
pituuksista ja kyseisten tienosien keskivuorokausiliikenteestä sekä nopeusrajoi-
tuksista. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty erilaisia kuntien ominaisuuksista ker-
tovia väestö- yms. tietoja. Yhtenä tutkimuksen tuloksista luotiin lomakepohjainen 
raportointityökalu, jonka avulla kuntien ja laajempien alueyksiköiden liikenneon-
nettomuuksista on helposti saatavissa tietoa monesta eri näkökulmasta. Tämä 
KULTI-työkalu on ladattavissa LINTU-tutkimusohjelman kotisivuilta osoitteesta 
www.lintu.info. Työkalusta on syksyllä 2006 julkaistu päivitetty versio, jossa on 
onnettomuustiedot vuosilta 1999-2004. 

Onnettomuusaineistoja analysoitiin usealla tavalla: 
- KULTI-työkalulla suoritettujen tarkastelujen perusteella liikennekuolemat 

painottuivat alle 35 000 asukkaan kuntiin, taajamamerkkitaajamien ulkopuoli-
sille alueille sekä Tiehallinnon hallinnoimille yleisille teille.  

- Karttapohjaisilla tarkasteluilla kunnista ei löytynyt kuolemanriskin suhteen 
alueellisia säännönmukaisuuksia. 

- Kunnille laskettiin koko maan henkilövahinko-onnettomuuksien onnetto-
muustyyppikohtaiseen kuolemanriskiin perustuva oletusarvo, joka mittaa kun-
tien liikenneturvallisuustilannetta kuntien alueella tapahtuneiden onnetto-
muuksien määrän ja niiden vakavuuden avulla. 

- Ryhmittelyanalyysin avulla tutkittiin kunnissa tapahtuneiden henkilövahin-
koon johtaneiden liikenneonnettomuuksien mallintamismahdollisuutta. Tar-
kastelussa pyrittiin löytämään onnettomuuksien ja niiden syiden perusteella 
homogeenisia kuntaprofiileja, jotka kuvaisivat minkä tyyppisiä onnettomuuk-
sia kussakin kuntaryhmässä pääosin tapahtuu ja mitä taustasyitä näiden onnet-
tomuuksien syntyyn mahdollisesti olisi olemassa. Ryhmittelyanalyysin perus-
teella kunnat voitiin luokitella kuuteen ryhmään.  

 
Tutkimuksessa havaittiin, että yleisesti käytettyjen kuntien alueellisten tai hal-

linnollisten ryhmittelyjen sisällä kuntien liikenneturvallisuustilanne saattaa vaih-
della hyvinkin paljon. Kuntien välillä on suuria eroja niiden ominaisuuksissa; 
kunnan pinta-ala, tie- ja katuverkon laajuus ja taso, väestön ikärakenne, työpaik-
kojen määrä ja liikkumistottumukset, yhdyskuntarakenne ja toiminnalliset erot 
(esim. loma-asutuksen määrä). Toisaalta ryhmittelyanalyysin avulla kunnat voitiin 
profiloida homogeenisiin ryhmiin niiden alueella tapahtuneiden onnettomuuksien 
tyyppien perusteella. Onnettomuuksia ja eri onnettomuustyyppejä yleisesti selittä-
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viä muuttujia ei kuitenkaan pystytty kytkemään luontevasti taustalle, koska sa-
mankaan onnettomuustyypin taustalla ei välttämättä eri kunnissa ole ollut vaikut-
tamassa samat syyt. Lisäksi onnettomuuksien syntyyn vaikuttaa yleensä useampi 
tekijä tai sattuma yhtäaikaisesti.  

 

         RISKI

onn/100milj ajonKm/v

Asukasluku 31.12.2004 46531 46793

Pääteitä 145 km 43 km
Muita maanteitä 334 km 272 km
Katuja ja yksityisteitä 1163 km 658 km

SUORITTEET
Kaikki tiet, kaikki ajon 433 milj ajonKm 490 milj ajonKm
Maantiet, kaikki ajon 277 milj ajonKm 337 milj ajonKm
Kadut, kaikki ajon 156 milj ajonKm 154 milj ajonKm

ONNETTOMUUDET (1999-2004) kpl (6v)
onn/100milj 

ajonKm/v
kpl (6v)

onn/100milj 
ajonKm/v

Kohtaaminen 34 1,31 40 1,36

1,19

3,69

3,91

3,35

1,89

Peräänajo 29 1,12 35

Risteys 96 84 2,86

Yksittäis 76 2,92 115

Kevyt liikenne 87 81 2,75

Muu 49 54 1,84

Takaisin sisällysluetteloon LÄHTEET:
Onnettomuustiedot: Poliisin tietoon tulleet tieliikenneonnettomuudet
Kuntatiedot: Tilastokeskus 1999-2004, Kuntaliitto 
Tiestö: Tiehallinto 1999-2004

HEVA-onnettomuudet onnettomuusluokkaryhmittäin tiestön 
ajosuoritteeseen suhteutettuna 

(vuosikeskiarvo 1999-2004)

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50

Mikkeli Porvoo

Kohtaaminen Peräänajo Risteys Yksittäis Kevyt liikenne Muu

PorvooMikkeli

 
Kuva 5. Esimerkki KULTI-työkalun analyysilomakkeesta 
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Kuntien katuverkon luotettavan suoritetiedon puuttuminen vaikeuttaa merkittä-

västi kuntatasolla suoritettavaa liikenneturvallisuustutkimusta. Kaduilla ja yksi-
tyisteillä tapahtuneet onnettomuudet tulisi esittää onnettomuusaineistossa erik-
seen. Lisäksi taajama-alueiden turvallisuustilanteen ja ongelmakohtien määrittä-
mistä helpottaisi, jos kadut olisi eroteltu onnettomuusaineistossa vielä toiminnalli-
siin ryhmiin, esimerkiksi pääkadut ja muut kadut. Taajamaonnettomuuksien tar-
kastelua vaikeuttaa myös taajaman määrittelyerot eri tilastoissa. Tilastollinen taa-
jama ja taajamamerkkitaajama kuvastavat käytännössä niin erilaisia alueita, että 
taajamamerkkitaajamassa tapahtuneiden onnettomuuksien suhteuttaminen tilastol-
lisen taajaman asukasluvulla ei ole mielekästä.  

Onnettomuuksien tarkastelun nopeusrajoituksittain teki ongelmalliseksi se, että 
aineistossa onnettomuudet on kirjattu tapahtumapaikalla tapahtumahetkellä val-
linneen nopeusrajoituksen mukaisesti. Sen sijaan yleisten teiden ajosuoritteet oli-
vat aineistossa tiestöllä kesäaikaan vallitsevien nopeusrajoitusten mukaisesti. Tie-
hallinnon tulisikin kehittää yleisten teiden suoritteen laskentajärjestelmää tutki-
musaineistojen rutiininomaisissa muodostamisessa siten, että kesä- ja talvinopeus-
rajoitukset tulisivat paremmin huomioiduiksi.  

******* 

Liikenneonnettomuuksien tilastointiin keskittyneen selvityksen mukaan 
(LONTTI, LINTU-julkaisuja 8/2005) liikenneonnettomuuksien tilastoinnin nyky-
tila Suomessa on kirjavaa ja toimijoita paljon. Onnettomuustilastot ovat tärkeä 
työkalu toimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa sekä liikenneturvalli-
suuden yleiskehityksen ja liikenneturvallisuustyön vaikutusten seurannassa. 

 

 
Kuva 6. Liikenneonnettomuustilastoinnin toimijat. (LINTU-julkaisuja 8/2005) 

http://www.lintu.info/LONTTI.pdf
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Onnettomuustilastointia kehittämään olisi tärkeää koota LVM:n koordinoimana 
ohjausryhmä onnettomuustilastoja rekisteröivistä ja ylläpitävistä tahoista. Tässä 
selvityksessä kootut kehittämisehdotukset ryhmiteltiin seuraavasti: 
• Lähtötietojen laadun parantaminen  

- Poliisin tietojärjestelmän kehittäminen, onnettomuustietojen tar-
kentaminen 

- Sairaalatilastoinnin kehittäminen esimerkiksi kaikkia tapaturma-
tyyppejä koskevan START-hankkeen kokemuksien pohjalta.  

• Tietokantojen hallinta  
- Vastuu onnettomuustietokantojen hallinnasta ja kehittämisestä tu-

lee ratkaista (mm. kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneiden onnetto-
muuksien osalta). LONTTI-työssä esitettiin kaksi vaihtoehtoista 
kehittämistapaa: A - Nykyjärjestelmän kehittäminen, jolloin esim. 
Tiehallinto ottaisi sektorivastuun liikenteen onnettomuustietokan-
tojen hallinnasta ja kehittämisestä tai B - Onnettomuuspankin pe-
rustaminen, jossa kaikki lähtöaineisto yhdistetään yhdeksi tieto-
kannaksi. Samalla voidaan kehittää onnettomuustietojen yhdistä-
mismahdollisuuksia muihin rekistereihin.  

• Viestintä ja tiedon jakaminen 
- Kuntien tilastotietojen turvaaminen: Kunnille tulee tarjota liiken-

neonnettomuustilastopalvelua tulevaisuudessa, sillä suurimmalla 
osalla kunnista ei ole tietoa, taitoa tai resursseja omien tilastojen 
ylläpitämiseen.  

- Onnettomuustilastoista tiedottamista on tarve koordinoida nykyistä 
paremmin esimerkiksi julkaisukalenterin avulla. Myös tilastojen 
hyödyntämisessä on puutteita, mm. päätöksentekijöiden käyttöön 
tarvitaan jalostettua aineistoa. 

******* 

Myös kuntien päättäjiä koskeneessa selvityksessä (LIITU-POP, LINTU-julkaisuja 
3/2003) nousi esille, että kunnan päättäjien turvallisuustietouden lisääminen edel-
lyttää myös entistä paremman liikenneturvallisuustiedon saamista kunnista. Usein 
kuntien vastuulla olevan liikenneverkon onnettomuustiedot ovat puutteelliset. 
Lisäksi kevyen liikenteen onnettomuuksista ei tietoa ole riittävästi.  

******* 

Linja-autoliikenteen turvallisuutta käsitelleessä selvityksessä (LINTU-julkaisuja 
3A/2004) todettiin, että onnettomuustutkinnassa ja -tilastoinnissa olisi hyvä ero-
tella linja-autoliikenteen liikennöintityyppi. Jaottelun avulla pystytään kohdista-
maan huomio oikeaan toimintaympäristöön, sillä linja-autoliikenne on tyypistä 
riippuen hyvin erilaista.  

Kalusto-ominaisuuksista julkaistaan virallisissa tilastoissa ajoneuvon ikä ja 
määrät merkeittäin. Ruotsin tapainen käytäntö julkaista katsastustilastoja lisäisi 

http://www.lintu.info/lintu_LIITU-POP.pdf
http://www.lintu.info/lintu_LIITU-POP.pdf
http://www.lintu.info/lintu_JLa.pdf
http://www.lintu.info/lintu_JLa.pdf
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tietoisuutta kaluston mahdollisista ongelmista ja antaisi arvokasta tietoa viran-
omaisille, bussiyrityksille ja kalustovalmistajille luoden samalla painetta kaluston 
huollon, korjaamisen ja valvonnan edelleen kehittämiseksi. Lisäksi tilastot kertoi-
sivat myös yksityis-/yhdistyskäytössä olevan bussikaluston kunnosta ja käyttö-
määristä, joista muuten on tietoa vähäisesti saatavilla.  Ajettujen kilometrien kir-
jaaminen katsastuksen yhteydessä lisäisi tietämystä eri ikäisten, eri painoluokkais-
ten ja tyyppisten bussien käytöstä. Nämä kaikki tiedot palvelisivat myös liikenne-
turvallisuustyötä ja mahdollistaisivat onnettomuuksien tarkempaa analysointia. 

Tutkimuksessa todettiin lisäksi vastaavia puutteita kuin LONTTI-tutki-
muksessakin, mm. että tilastokeskuksen virallisten onnettomuustietojen käyttöä 
rajoittaa niiden maksullisuus. Olisikin hyvä, jos liikenneturvallisuustutkimuksessa 
olisi varauduttu tilastoaineistojen käyttöön jonkinlaisella kokonaissopimuksella 
Tilastokeskuksen kanssa.  

Tiehallinto paikantaa yleisten teiden onnettomuudet tieverkolle. Katuverkolla 
tapahtuneet onnettomuudet olisi syytä myös paikantaa. Katuverkon onnettomuus-
tiedoista saataisiin arvokasta lisätietoa erityisesti kaupunkiliikenteen onnetto-
muuksista. Paikannusta tietenkin helpottaisi, mikäli jo onnettomuuden raportoin-
tivaiheessa poliisi pystyisi kirjaamaan tapahtumapaikan koordinaatit onnetto-
muustietoihin.  

******* 

Sekä liikenteen kasvun ja liikenneturvallisuuden välistä yhteyttä tarkastelleessa 
esiselvityksessä (LIIKA, LINTU-julkaisuja 5/2005) että liikenteen kasvun liiken-
neturvallisuusvaikutuksia tarkastelleessa Oulun seutua koskeneessa tapaustutki-
muksessa (OULULIIKA, LINTU-julkaisuja 2/2006) todettiin, että liikenneonnet-
tomuuskehityksen arvioimiseksi tarvittaisiin täsmällisempää tietoa onnettomuus-
riskistä ja erityisesti kuoleman riskistä erilaisissa tie- ja liikenneolosuhteissa, eri-
tyisesti kaupunkiseuduilla. Seurausten vakavuudeltaan erilaisia onnettomuuksia 
on jatkossa syytä tarkastella lähemmin. Ongelmana on, että liikennekuolemia ta-
pahtuu esimerkiksi Oulun seudun kokoisella alueella melko vähän tilastollisia 
tarkasteluja ajatellen, minkä takia tarkasteluista ei saada luotettavia. Perinteisesti 
on ajateltu, että olisi parempi käyttää turvallisuustarkasteluissa henkilövahinko-
onnettomuuksia kuin kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, jotta voitaisiin tehdä 
luotettavampia johtopäätöksiä. Henkilövahinko-onnettomuusriskin ja kuoleman-
riskin tarkastelu näyttävät kuitenkin antavan jopa vastakkaisia näkemyksiä tietyn 
tieympäristön vaarallisuudesta suhteessa toiseen tieympäristöön. Jako kuolemiin 
ja henkilövahinkoihin onkin etenkin kaupunkiseutujen tasolla liian karkea. Vaka-
vasti loukkaantuneiden tilastointi ja tarkastelu erikseen toisi mukaan uuden mitta-
rin. Samalla tulisi tehdä tutkimusta vakavuudeltaan erilaisten onnettomuuksien 
suhteesta toisiinsa nähden. 

 
 

http://www.lintu.info/LIIKA.pdf
http://www.lintu.info/OULULIIKA.pdf


 
 LINTU-tutkimukset 2002 - 2005 
36 Versio tammikuu 2007 

 

3.5 Liikennejärjestelmään liittyvä kolariväkivalta, 

liikenneonnettomuustutkinta 

Tutkijalautakunta-aineiston syväanalyysissä (VIOLA, LINTU-julkaisuja 3/2006) 
tarkasteltiin liikennejärjestelmän riskien seurauksena auton kuljettajaan tai mat-
kustajaan kohdistuvaa kolariväkivaltaa kuolemaan johtaneissa autoliikenteen on-
nettomuuksissa yksiajorataisilla pääteillä. Aineistona olivat liikenneonnettomuuk-
sien tutkijalautakuntien tutkimat, kuolemaan johtaneet autojen keskinäiset ja yk-
sittäisonnettomuudet taajamien ulkopuolisilla valta- ja kantateillä vuosina 1996–
2003. Liikennekuolemia tarkasteltiin tien ja tieympäristön, ajoneuvotekniikan 
sekä lääketieteen näkökulmista. Analyysin perusteella arvioitiin kolariväkivallasta 
johtuvien liikennekuolemien ehkäisymahdollisuuksia 

Tutkimusaineistoon on pyritty valitsemaan tavallisten kuljettajien onnettomuu-
det, joiden osalliset ovat noudattaneet määritellyissä rajoissa liikennesääntöjä, 
mutta silti altistuneet nykyisen liikennejärjestelmän ominaisuuksista seuraavalle 
kuolemaan johtavalle kolariväkivallalle. Tämän vuoksi tutkimuksesta on rajattu 
pois muun muassa rattijuopumukset, turvavyötä käyttämättömät sekä huomattavaa 
ylinopeutta ajaneet. Lisäksi aineistosta on poistettu ne onnettomuudet, joissa kuo-
lema aiheutui sairaskohtauksesta tai itsetuhotarkoituksessa. Tarkasteltuja onnet-
tomuuksia oli yhteensä 422 ja niissä kuolleita 524 kpl. 

Liikenneonnettomuuksien vammautumisissa on kyse ihmisen kestokyvystä 
suhteessa törmäyksessä häneen kohdistuviin voimiin. Vamman vakavuuteen vai-
kuttavat yhtäältä törmäyksessä esiintyvät voimat, toisaalta auton kyky estää tör-
mäysvoimien kohdentuminen autossa oleviin eli auton passiivinen turvallisuus. 
Törmäyskohde ja -nopeus riippuvat suuresti tie- ja liikenneympäristöstä. 

Rajausten mukaiset liikennekuolemat jakautuvat eri onnettomuustyyppeihin 
seuraavasti: 

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

Lähes kaikissa onnettomuustyypeissä yleisiä onnettomuusmekanismeja ovat 
vastakkaisten tai risteävien ajosuuntien etu- ja sivutörmäykset. Suistumisissa tyy-
pillinen onnettomuusmekanismi on myös ajoneuvon kaatuminen tai pyöriminen. 
Yli kaksi kolmannesta risteämisonnettomuuksien kuolemista tapahtui nelihaara-
liittymissä.  

Kuoleman todennäköisyys kohtaamisonnettomuuksissa alkoi kasvaa nopeasti 
törmäyksen aikana tapahtuneen nopeuden muutoksen ylittäessä 40 km/h. Jo no-

http://www.lintu.info/VIOLA.pdf
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peuden muutoksella 80 km/h hengissä selviämisen mahdollisuus oli erittäin vä-
häinen. Kohtaamisonnettomuuksissa kuolemanriskiin vaikuttivat myös törmäys-
kulma, massaero sekä ajoneuvon ja matkustajan ikä. Menehtyminen aiheutui 
useimmiten pään ja rintakehän vammoista. Onnettomuuksista hengissä selvinnei-
den henkilöiden vammat jakautuivat tasaisemmin kehon eri alueille kuin kuollei-
den. Suurimmalla osalla kuolleista vammat olivat vaikeita ja uhreilla oli yleensä 
useita vaikeita vammoja.  
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Kuva 7.  Loukkaantumisriski näyttäisi kasvavan kohtaamisonnettomuuksissa nopeasti, kun nopeu-
den muutos kasvaa suuremmaksi kuin 40 km/h. Kuolleiden osuus lähtee selkeämpään kasvuun 
nopeuden muutoksen saavuttaessa 80 km/h. Nykyinen rajoitus 80 km/h näyttäisi olevan alueella, 
jossa jyrkin kasvu on jo ohitettu. Kyseessä ajoneuvojen onnettomuuksia edeltävät ajonopeudet. 
Vaaka-akselilla on ilmoitettu kyseessä olevan luokan alaraja (esim. 60 tarkoittaa nopeuden muu-
tosta välillä 60–69 km/h). Esimerkiksi kun kaksi yhtä painavaa autoa törmäävät toisiinsa nopeuk-
silla 70 km/h, kummankin auton delta-v on 70 km/h. Törmäyksen peittoastetta tai osumakohtaa ei 
ole otettu huomioon ja nopeusvektorit on oletettu aina vastakkaissuuntaisiksi. 

 
Ajoneuvotekniikan kehittymisen havaittiin vaikuttavan sekä onnettomuuksien 

ominaisuuksiin että vammautumismekanismeihin. Turvatyynyt olivat pelastaneet 
kuolemalta noin neljänneksen turvatyynyllisellä paikalla onnettomuudesta hengis-
sä selvinneistä kuljettajista ja etumatkustajista, kuitenkin turvatyynyllisilläkin 
paikoilla istuneista 40 % kuoli. Osassa uusimpia ajoneuvoja rekisteröityvät mm. 
tiedot törmäysnopeuksista ja hidastuvuuksista, jotka tiedot olisi saatava hyödyn-
nettyä myös onnettomuustutkimuksessa. 

Osa henkilöautoista murskautui suuren törmäysnopeuden tai massaeron vuoksi. 
Korirakenteen passiivista turvallisuutta kehittämälläkään ei murskautumista ja 
matkustajaan kohdistuvia liian suuria voimia voida läheskään kokonaan välttää, 
joten toimenpiteiden painopistettä tulisi siirtää onnettomuuksia ehkäiseviin järjes-
telmiin. Vakavien onnettomuuksien vähentäminen edellyttää ennen kaikkea 
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ajosuuntien fyysistä erottamista sekä sellaisia liittymäjärjestelyjä, joilla estetään 
suurella nopeudella tapahtuvat kylkikolarit. Keskikaiteelliset tietyypit ovat tehok-
kain tapa vähentää kohtaamis- ja ohitusonnettomuuksia ja siten myös suuren osan 
liikennekuolemista. Nelihaaraisten tasoliittymien porrastaminen sekä erityisesti 
kiertoliittymien tai vilkkaimmilla teillä eritasoliittymien rakentaminen vähentävät 
kuolemanriskiä liittymissä – varsinkin, kun otetaan huomioon väestön ikääntymi-
nen sekä se, että iäkkäiden autoilijoiden osuus korostuu risteämisonnettomuuksis-
sa. Tien reunaympäristön pehmentämisen osalta tulisi jatkossa keskittyä erityisesti 
kaiteiden ja sivutieliittymien törmäysturvallisuuden parantamiseen. 

Ihmisen kestokyvyn rajat kolariväkivallalle on huomioitava liikennejärjestel-
mässä. Mahdollisuudet selviytyä hengissä 80 km/h -törmäysnopeudessa ovat mer-
kittävästi heikommat kuin 60 km/h törmäysnopeudessa. Vakava vammautuminen 
liikennejärjestelmässä tulisi tehdä mahdottomaksi tai epätodennäköiseksi. Tulok-
set tukevat keskikaiteiden asentamista yksiajorataisille teille erityisesti silloin kun 
ajonopeudet ylittävät 80 km/h, tai vaihtoehtoisesti 70 km/h nopeusrajoitusten käy-
tön lisäämistä. 

 

3.6 Kuljettajiin vaikuttaminen, valvonta 

Liikenteen kameravalvontaan liitetyn haltijavastuun toteuttamisvaihtoehtoja ver-
tailevassa selvityksessä (HALTI, LINTU-julkaisuja 1/2003) kartoitettiin kirjalli-
suusselvitysten ja haastattelujen avulla ehdolliseen rikesakkoon ja hallinnolliseen 
maksuseuraamusmenettelyyn liittyvät käytännöt sekä arvioitiin näiden kahden 
menetelmien vaatimat työmäärät. 
• Molemmat vaihtoehdot helpottavat poliisin työtä valvontaprosessissa nykyti-

lanteeseen verrattuna ja mahdollistavat rikkomusten nopeamman ja tehok-
kaamman käsittelyn. Järjestelmien välillä on havaittavissa myös eroja: Ehdol-
lisessa rikesakossa rikkeen kiistäminen johtaa poliisin esitutkintaan ja vasta 
sen jälkeen päädytään tarvittaessa oikeuskäsittelyyn. Mikäli kiistämistapauk-
sia tulee runsaasti, kasvaa poliisin työmäärä esitutkintaa vaativien tapausten 
osalta. Hallinnollinen maksuseuraamus voi kuormittaa kiistämistapauksissa 
hallinto-oikeutta, avainkysymykseksi muodostuu näin valitustien ja -menet-
telyn määritteleminen siten, ettei ylikuormittumista pääse tapahtumaan. Mah-
dollista hallinnolliseen maksuun pohjautuvaa järjestelmää luotaessa olisikin 
syytä pohtia, onko hallinto-oikeus ensimmäinen muutoksenhakuporras vai 
kohdistetaanko vastalause vastaavalla menettelytavalla kuin pysäköintivirhe-
maksujärjestelmässä ensin valvovalle viranomaiselle, minkä jälkeen turvaudu-
taan tarvittaessa oikeuskäsittelyyn.  

• Valvonnan merkittävän lisäämisen kannalta voidaan hallinnollista maksua 
pitää parempana vaihtoehtoa. Kunnallisen (tai muun) tahon suorittama valvon-
ta olisi helpompaa toteuttaa hallinnollisen maksuseuraamusjärjestelmän piiris-
sä mm. sakotusoikeudellisten syiden perusteella. 

http://www.lintu.info/lintu_HALTI.pdf
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• Poliisin kannalta ehdollinen rikesakko vaatii enemmän työtä kuin hallinnolli-

nen maksu, tarkkoja määrällisiä arvioita on kuitenkin vaikea antaa. Lainsää-
dännölliset ja toiminnalliset kehykset tulee muotoilla niin, että valitusten ja 
epäselvien tapausten määrä jää mahdollisimman pieneksi. 

• Liikenteen kameravalvontaan liittyvää tietoa on saatavilla runsaasti, tiedon 
tulkinta ja sovellettavuus ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Kunnallisen (tai 
muun tahon suorittaman) kameravalvonnan toteuttaminen Suomessa vaatii 
jatkoselvityksiä mm. lainsäädännöstä, oikeuksista ja vastuista sekä tulonjaosta.  

 
Työn valmistumisen aikoihin alkuvuodesta 2003 oikeusministeriö asetti työ-

ryhmän laatimaan ehdotuksen ajoneuvon haltijavastuun toteuttamisesta niin sano-
tun haltijavastuu ja vastustamisvelvollisuus -mallin pohjalta. Työryhmän toimien 
jälkeen lainsäädäntöhanke eteni niin, että huhtikuun alusta 2006 tuli voimaan laki 
rikesakkolain muuttamisesta. Uuden käytännön mukaan rikesakkomääräys voi-
daan lähettää ajoneuvon omistajalle tai haltijalle kirjeitse kotiin, jos kameraval-
vonnassa on paljastunut liikennerikkomus. Rikesakkomääräyksen vastaanottajalla 
on kuukausi aikaa maksaa rikesakko tai vastustaa sitä. Vastustamistapauksessa 
poliisi selvittää suppealla esitutkinnalla ajoneuvon kuljettajan, jolle rikesakko 
määrätään. 

 
Kuva 8. Hallinnollisen maksuseuraamuksen ja ehdollisen rikesakon prosessikuvaukset. 
(LINTU-julkaisuja 1/2003) 

******* 
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Väsyneiden kuljettajien ajokyvyn testaamista koskeneessa selvityksessä (VÄSY, 
LINTU-julkaisuja 7/2005) selvitettiin lyhyiden testien kykyä mitata väsymystä. 
Selvitettiin myös, onko laajamittaisen tutkimuksen tekeminen tien päällä yhteis-
työssä poliisin kanssa mahdollista ja mitä käytännön ongelmia siihen voi liittyä. 

Eri arvioiden mukaan noin 15-30 % Suomessa vuosittain tapahtuneista kuole-
maan johtaneista auto-onnettomuuksista johtuu väsymyksestä. Poliisilla ei kuiten-
kaan ole tällä hetkellä mitään keinoa tutkia liian väsyneeksi epäilemänsä autoilijan 
ajokykyisyyttä. Kuljettajan kognitiivisen suorituskyvyn mittaaminen lyhyellä tes-
tillä olisi yksi mahdollinen vaihtoehto poliisin liikennevalvontaan soveltuvaksi 
menetelmäksi. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että yksinkertainen reak-
tiotesti on kohtalaisen herkkä väsymykselle.  

 

 
 
Yksinkertaisessa reaktiotestissä koehenkilön piti 
painaa reaktionappia mahdollisimman nopeasti, 
kun ruudulle ilmestyi musta neliö. 

 
Reaktio-inhibitio -testissä esitettiin noin 15 % 
todennäköisyydellä ns. no-go -ärsyke eli 
hieman vinossa oleva neliö, johon ei saanut 
reagoida. 

 

 
 
Mackworth Clock -testissä pallo jätti keskimäärin 
kerran minuutissa yhden ympyrän väliin, jolloin 
koehenkilön tuli reagoida. 

 
 
Esimerkkejä Trail Making -testissä käytetyistä 
ärsykesarjoista a) 5 ärsykkeen sarja, jossa 
ärsykkeet on levitetty ja, b) 30 ärsykkeen sarja. 

Reaktionappi

!

http://www.lintu.info/VASY.pdf
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Laboratoriokokeessa käytettiin toistuvasti neljää testiä (yksinkertainen reaktio, 

reaktio-inhibitio, Mackworth Clock ja Trail Making) ja tutkittiin, voisiko jokin 
muista testeistä paljastaa väsymyksen herkemmin tai lyhyemmässä ajassa kuin 
yksinkertainen reaktiotesti. Laboratoriotutkimuksessa yksinkertainen reaktiotesti 
vaikutti olevan kaikkein luotettavin väsymyksen osoittaja. Myös Mackworth 
Clock ja reaktio-inhibitio -testi osoittivat väsymyksen kohtalaisesti. Sen sijaan 
Trail Making ei tämän tutkimuksen nuoressa koehenkilöjoukossa ollut väsymyk-
selle herkkä.  

Tien päällä tehdyissä pilottitutkimuksissa oli pääasiassa tarkoitus selvittää kul-
jettajien suhtautumista 5-10 minuutin pituiseen yksinkertaiseen reaktiotestiin, tut-
kimusyhteistyön sujuvuutta poliisin kanssa, sekä testin käyttökelpoisuutta tien 
päällä tehtävässä testauksessa. Näissä piloteissa saatiin melko vähän varsinaisia 
tuloksia, mutta edellisenä yönä nukutun unen määrä vaikutti olevan yhteydessä 
testissä reagoimatta jääneiden ärsykkeiden määrään. Sen sijaan pienen otoksen 
vuoksi alkoholin merkitystä väsymysongelmassa ei tässä tutkimuksessa juurikaan 
voitu tarkastella. Testausten järjestäminen yhteistyössä poliisin kanssa sujui hy-
vin, mutta suuremmassa tien päällä tehtävässä tutkimuksessa tutkimusten paikat ja 
ajankohdat pitäisi voida määrittää täysin tutkimuksen tarpeita silmälläpitäen. 

Tutkimuksen tulokset rohkaisevat jatkotutkimusten tekemiseen. Minkäänlaisia 
konkreettisia toimintaohjeita, siitä millaisen tuloksen saaja ei ole sillä hetkellä 
turvallinen kuljettaja, ei vielä tällä perusteella voida antaa, ennen kuin esim. yk-
sinkertaisella reaktiotestillä on tehty laajempia tutkimuksia tien päällä. Mikäli 
poliisilla olisi tulevaisuudessa käytössään toimiva, laajaan tutkimusaineistoon 
perustuva testi ja ohjeistus neuvoa vahvasti väsyneeksi epäilemäänsä henkilöä, 
voisi poliisi äärimmäisen huonojen testitulosten perusteella määrätä kuljettajan 
esimerkiksi lepäämään vähän aikaa. Mikäli ilmenisi, että kuljettaja ei noudata 
määräystä, syyllistyy hän rikkomukseen, josta voi seurata sakot. Kahvin ja noin 
15 minuutin unien yhdistelmän on todettu nostavan vireystasoa melko tehokkaasti 
ainakin parin tunnin ajaksi. Yleisesti tehoavaksi kuvitellut radion kuuntelu ja raitis 
ilma eivät sen sijaan auta.  

******* 

Autoilijain henkilökohtaisiin turvaohjelmiin tähdänneen hankkeen (KOTISIIVU, 
ei julkaistu LINTU-julkaisusarjassa) tavoitteena oli tuottaa laajasta tilastopohjasta 
yksilöprofiilin mukainen riskikartta juuri kuvatunlaiselle kuljettajalle todennäköi-
sistä vahingoista ja osoittaa keinot riskien hallintaan.  

Henkilökohtaisilla ohjelmilla on tavoitteena saada välittömiä turvallisuushyöty-
jä, kun autoilijat opastetaan välttämään juuri heille todennäköisiä vahinkoriskejä. 
Sen lisäksi niillä pyritään parantamaan suhtautumista yleisiin turvallisuustoimiin, 
kun autoilijain omat pyrkimykset ovat samansuuntaisia järjestelmää parantavien 
turvatoimien kanssa.  
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Hankkeen ensivaiheessa selvitettiin tietopohja, neuvojen valikoima, tietosuoja-

kysymykset, potentiaaliset markkinat ja ohjelmien tuottamisen kannattavuus. Tä-
män jälkeen sovellettiin ideaa pieneen pilottiryhmään, jolta kerättiin palaute nii-
den käyttökelpoisuudesta. Lopuksi suunniteltiin järjestelmä massamittaiseen oh-
jelmien tuottamiseen.  

Yksilöohjelmien tietopohjana on ollut vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilas-
to, joka perustuu liikennevakuutusyhtiöiden toimittamiin tietoihin. Tilastosta 
puuttuvat pienet peltivahingot, rattijuopon aiheuttamat yksittäisvahingot sekä sel-
laiset yksittäisvahingot, joihin ei liity henkilöiden vammautumista eikä ulkopuoli-
selle omaisuudelle aiheutettua vahinkoa. Vakuutusyhtiöiden tilaston henkilöva-
hinkojen määrä on suurempi kuin poliisin keräämiin tietoihin perustuvan Tilasto-
keskuksen ylläpitämän onnettomuustilaston tapausmäärä. Peittävyys vakuutusyh-
tiöiden tilastossa Tilastokeskuksen tilastoon verrattuna on vakavien henkilövahin-
kojen osalta noin 90 % ja lievien tapausten osalta noin 85 %. 

Selvityksessä tultiin siihen tulokseen, että henkilökohtaiseen turvallisuusoh-
jelmaan olisi hyvä saada myös käyttäjän sitoutuminen. Tästä näkökulmasta suosi-
tellaan järjestelmän rakentamista niin, että käyttäjä rekisteröityy omalla nimellä ja 
tietoisena siitä, että tuleva vahinkokehitys on seurannan kohteena. Näin ollen sel-
vitettiin myös aiheeseen liittyvät tietosuoja-asiat.  

Tuotekehityshanke johti LVM:n ja Liikenneturvan jatkorahoituksella valmii-
seen internet-pohjaiseen tuotteeseen ”Autoilijan vahinkovaaka”, joka on autoili-
joiden vapaasti käytettävissä Liikenneturvan www-sivustolla osoitteessa: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/turvatieto/autoilijan_vahinkovaaka.php.  

Lopullisessa tuotteessa kysytään käyttäjän nimi, mutta ei muita yhteystietoja. 
Yksilön riskikartan muodostamisessa käytetään sellaisia muuttujia, jotka löytyvät 
vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilastosta (sukupuoli, syntymävuosi, ajokortin 
saantivuosi, ajoneuvon laji ja käyttöönottovuosi).  Suodattamalla vahinkotilastoa 
yksilökuvauksen muuttujilla saadaan vahinkojoukko, josta on mahdollisuus lukea 
mm. yleisin vahinkotyyppi, vahinkojen kellonaika ja viikonpäivä, vahinkopaikan 
tyyppi, keli- ja valaistusolosuhteet. 

******* 

Todennettavaan ajokäyttäytymiseen perustuvia auto- ja liikennevakuutusmak-
suja käsitelleessä hankkeessa (ATOLI, LINTU-julkaisuja 9/2005) pohdittiin uu-
den vakuutusmallin käyttöönoton mahdollisuuksia Suomessa. Selvityksessä esitel-
tiin kansainvälisiä tutkimustuloksia vastaavista vakuutusmalleista. Kuluttajien 
mielipidettä selvitettiin puhelinhaastattelulla, johon vastasi noin 1000 suomalaista 
auton haltijaa.  

Ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen tavoitteena olisi tarjota auton hal-
tijalle vakuutusjärjestelmä, joka motivoisi ajamaan sääntöjen mukaisesti. Vakuu-
tuksen maksuperusteina voisivat olla ajettujen kilometrien määrä, ajon ajankohta 
ja paikka sekä ajettu nopeus (linkitettynä vallitsevaan nopeusrajoitukseen). To-
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dentamiseen on erilaisia keinoja; matkamittarin tarkistaminen, polttoaineen ostoon 
sidottu vakuutusmaksu, paikannus ja ajotietokone.  

Suomessa ei ole hallinnollisia esteitä suunnitellun vakuutuksen toteuttamiselle. 
Liikennevakuutuksella on lain mukaan oltava bonusjärjestelmä, joka huomioi 
hinnoittelussa vahingottomat vuodet. Muuten vakuutuksen hinnoittelu ja riskin 
huomioiminen hinnoittelussa on vakuutuksenantajan päätettävissä. 

Haastattelun tuloksena kaksi kolmasosaa vastanneista voisi (vastasivat kyllä tai 
ehkä) vaihtaa nykyisen vakuutuksensa ajokäyttäytymiseen perustuvaan vakuutuk-
seen. Epäröivät halusivat lisätietoa hinnoittelukriteereistä ennen kuin tekisivät 
lopullisen päätöksen. Suurin osa vastanneista ei kokenut häiritsevänä tiedon ke-
ruuta itsestään. Sen sijaan autoilijan mahdollisuus vaikuttaa oman vakuutuksensa 
suuruuteen oli merkittävä houkuttelevuustekijä. Muutoshalukkaimpia olivat autoi-
lijat, jotka ajavat paljon, sekä nuoret kuljettajat ja naiset.  

Yli puolet toivoi ajokäyttäytymisen vaikuttavan sekä auto- että liikennevakuu-
tukseen. Vastaajien mielestä tärkeimmät vakuutuksen hinnoittelukriteerit ovat 
aiemmat liikennerikkeet ja -onnettomuudet, alkolukko, ylinopeus sekä ajosuorite. 
Sen sijaan keli, ajon ajankohta tai liikenneympäristö eivät saaneet kannatusta hin-
noittelukriteereiksi. 
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Kuva 9. Asiakashaastatteluun vastanneiden mielipide liikenneturvallisuustekijöiden vai-
kutuksesta vakuutuksen hinnoitteluun, 

Ajokäyttäytymiseen perustuvalla vakuutuksella voidaan vaikuttaa liikennesuo-
ritteen määrään ja sitä kautta onnettomuuksien määrään. Ajonopeuksiin vaikutta-
malla voidaan vaikuttaa myös onnettomuuksien seuraamuksiin. Vakuutuksen hin-
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noittelulla voisi olla merkittävä vaikutus juuri nuorten kuljettajien onnettomuuk-
siin, sillä heille vakuutusmaksun alennus alhaisen tulotason vuoksi olisi merkittä-
vä motivoija. Varsinaisia tutkimuksia vaikutuksista ei kuitenkaan ole tehty ja ko-
konaisuutena uuden vakuutusmallin liikenneturvallisuutta parantava vaikutus on-
kin epävarma. Jos vakuutuksesta kiinnostuvat vain autoilijat, jotka jo nyt ajavat 
vähän ja turvallisesti, vaikutukset jäävät vähäisiksi. Hinnanalennuksen olisi oltava 
riittävän suuri, että myös muut autoilijat kiinnostuvat vakuutuksesta ja muuttaisi-
vat omaa ajokäyttäytymistään. Lisäksi kuljettaja ei välttämättä ole motivoitunut 
ajamaan kriteerien mukaisesti mikäli hän ei itse vastaa autokohtaisesta vakuutus-
maksusta. Henkilökohtaisen vakuutuksen toteuttaminen taas on huomattavasti 
haasteellisempaa kuin nykyinen autokohtainen vakuutus. Jos muuttuva hinnoittelu 
toteutettaisiin vain autovakuutukseen, turvallisuusvaikutukset eivät koskisi vanho-
ja autoja, joista Suomessa on liikenteessä kohtuullisen paljon ja joihin harvemmin 
otetaan vapaaehtoista autovakuutusta.  

Ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen tarkempi määrittely erityisesti 
hinnoittelukriteerien osalta vaatisi kenttäkokeen, jonka avulla voitaisiin tutkia 
tarkemmin myös vakuutusmallin vaikutuksia. Lisäksi tulisi tutkia miten uusi va-
kuutustuote vaikuttaisi markkinatilanteeseen ja kilpailuun. Ajotavaltaan ja -
suoritteeltaan erilaiset kuljettajat saattavat jakaantua sen mukaan missä tarjotaan 
ajokäyttäytymiseen perustuvaa vakuutusta ja missä on edelleen vain kiinteän va-
kuutusmaksun tuotteita. Esiselvitys rajattiin yksityiskäytössä oleviin henkilöau-
toihin, mutta olisi tarpeen tutkia myös miten ajokäyttäytymiseen perustuva vakuu-
tus olisi sovellettavissa ammattiliikenteeseen ja mitkä sen vaikutukset olisivat. 

 

3.7 Iäkkäät kuljettajat 

Ikääntyvän väestön ajotaidon ylläpitoon keskittyneessä aiemmin tehdyn seuranta-
tutkimuksen jatkovaiheessa (IÄKÄSTAITO, LINTU-julkaisuja 2/2004) selvitet-
tiin iäkkäiden jatkokoulutuksen vaikutuksia. Tutkimuksen aineistona olivat vuon-
na 1997 yhteensä 20 paikkakunnalla 63–65-vuotiaille kuljettajille järjestetyt hen-
kilökohtaiset noin puolentoista tunnin koulutusajot tutussa ympäristössä. Ajon 
päätteeksi kuljettajat saivat palautetta liikenneopettajalta, joka jälkeenpäin myös 
arvioi jokaisen koehenkilön turvallisuuden neliportaisella asteikolla. Puolet koe-
henkilöistä kutsuttiin koulutusajoon myös seuraavana vuonna. Tutkimukseen si-
sältyi myös iäkkäille kuljettajille suunnattu kysely.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia koulutusajon vaikutusta vertaamal-
la tutkimukseen osallistuneiden ja toisaalta sukupuolen, koulutuksen, ammatin ja 
ajokokemuksen perusteella valitun vertailuryhmän onnettomuuksia, rikkomuksia 
ja ajotapoja. Lisäksi tarkasteltiin koulutusajoon halukkaiden ja ei-halukkaiden 
kuljettajien eroja sekä liikenneopettajien koulutusajon ajaneille kuljettajille teke-
miä turvallisuusarvioita. Liikenneopettajat arvioivat ajokoulutukseen osallistu-
neista lähes puolet turvallisiksi kuljettajiksi kaikissa olosuhteissa. Turvallisiksi 
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normaaliolosuhteissa arvioitiin 40 prosenttia kuljettajista ja turvattomimpiin ryh-
miin sijoittui 12 prosenttia kuljettajista. 

Tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia olivat: 
• Koulutusajolla tai ajokertojen määrällä ei ollut vaikutusta kuljettajien onnet-

tomuuksiin, rikkomuksiin, ajokäyttäytymiseen tai sen muutoksiin. Suurin osa 
koulutusajon ajaneista ja palautteen saaneista kuljettajista kuitenkin itse arvioi 
koulutuksen vaikuttaneen heidän ajamiseensa.  

• Koulutuksesta kiinnostuneet kuljettajat olivat keskimääräistä aktiivisempia 
niin autonkäyttäjinä erilaisissa olosuhteissa kuin yleisestikin. Kiinnostuksen 
taustalla oli mm. halu päivittää tiedot liikennesäännöistä ja -merkeistä ja testa-
ta ajotaito. Noin neljännes kuljettajista ei ollut halukas osallistumaan mihin-
kään ajamista koskevaan koulutukseen.  

• Liikenneopettajien arviot ennustivat mieskuljettajille seuraavien viiden vuo-
den aikana sattuneita onnettomuuksia, mikä osoittaa, että opettajat pystyivät 
arvioimaan ajamista oikein, mutta heidän antamansa palaute ei toisaalta vai-
kuttanut.  Tutkimuksen harvalukuisilla naisilla ennuste ei toteutunut, mikä 
saattaa viitata arvioinnin vinoutumaan tai palautteen parempaan huomioon ot-
tamiseen. 

 
Onnettomuusriski nousee sellaisilla ikääntyvillä kuljettajilla, jotka ajavat paljon 

ja joilla on runsaasti sairauksia. Sairaudet ovat usein yhteydessä vaikeiden olosuh-
teiden välttämiseen, joka lisääntyy esimerkiksi näön heiketessä. Kuljettajilla, jotka 
terveyden tai kognitiivisten kykyjen heikkenemisestä huolimatta ajavat paljon, on 
suurempi riski joutua onnettomuuteen. Tämän tutkimuksen mukaan useidenkaan 
olosuhteiden välttäminen ei vähennä onnettomuusriskiä. Suurin osa onnettomuuk-
sista on kuitenkin vähäisiä ja vaikeiden olosuhteiden välttäminen heijastaa ongel-
mia, jotka näkyvät auton käsittelyssä ja pikkukolareissa. Ne todennäköisesti nä-
kyisivät myös huonoissa olosuhteissa, jos nämä henkilöt silloin ajaisivat, jolloin 
myös vakavien onnettomuuksien riski todennäköisesti nousisi. Tärkeä kysymys, 
joka voidaan esittää varsin usein liikenneonnettomuuksia kuljettajan ominaisuuk-
sista ennustavissa tutkimuksissa, on pikkukolareiden ja vakavien onnettomuuksien 
välinen yhteys: se on vielä paljolti selvittämätön, mutta tärkeä lenkki en-
nustettaessa vakaviin onnettomuuksiin joutumista kuljettajakohtaisten tekijöiden 
perusteella. 

******* 

Toinen iäkkäitä kuljettajia koskenut Lintu-tutkimus (AJOKYKY, LINTU-julkai-
suja 4/2005) keskittyi iäkkäiden kuljettajien ajokyvyn arvioinnin kehittämistarpei-
siin. Tutkimuksessa katsottiin kahden ongelmallisena pidetyn iäkkäiden kuljettaji-
en ryhmän selviytymistä käytännön ajon arvioinnissa normaaliliikenteessä. Koe-
henkilöistä osalla oli muistihäiriöitä ja osalla neurologisia ongelmia. Ajon arvi-
oinnin tuloksia verrattiin terveiden iäkkäiden ajosuoritukseen. Koeryhmille tehtiin 
lisäksi muutama keskeinen neuropsykologinen testi. Muistihäiriöhenkilöillä tee-
tettiin itsearviot omasta ajamisestaan. Myös puolisoita haastateltiin. 
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Tuloksissa korostui arviointiajon riittävän pitkän keston merkitys. Ongelma-

ryhmille tyypillisiä ajamisen piirteitä ei lyhyellä arvioinnilla useinkaan saada nä-
kyviin. Kokeiluryhmien kuljettajille tehty arviointiajo oli kestoltaan selvästi pi-
dempi kuin Ajoneuvohallintokeskuksen ohjeiden mukainen ajokoe. Keskeisiä 
ongelma-alueita molemmilla koeryhmillä olivat toiminnanohjauksen ja sitä myötä 
liikenteen kokonaisvaltaisen hahmottamisen puutteet. Ajamisen tekniikassa ei 
ollut erityisiä ongelmia. Muistihäiriö-kuljettajilla korostuivat erityisesti itsenäi-
seen ajamiseen liittyvät ongelmat. Tuloksissa näkyi myös ongelmia kompensoivi-
en positiivisten tekijöiden merkitys. Ajaminen tulisikin aina arvioida kokonaisuu-
tena, eikä pelkästään virheitä tarkastelemalla.  

Ajokokeen lisäksi tehtyjen neuropsykologisten testien tulokset korreloivat ajo-
kokeen tuloksiin. Vaikka yhteys testien ja ajosuorituksen välillä olikin olemassa 
ryhmätasolla, yksilötasolla ei pelkästään testien avulla voida ajokykyä ennustaa 
luotettavasti. 

Tutkimuksen tekijät korostavat ajon arvioijan ammattitaidon ja iäkkäiden eri-
tyispiirteiden tuntemuksen merkitystä. He suosittavat yhteistyön lisäämistä kuljet-
tajaa tutkineen lääkärin ja ajon arvioijan välillä. Jonkinasteinen liikenteessä tapah-
tuvan ajon arvioinnin tulisi olla rutiininomainen osa ajokykyarviointia, ja siinä 
tulisi panostaa riittävän pitkään kestoon sekä itsenäiseen, ei-ohjeistettuun ajami-
seen. Lisäksi iäkkäiden ajokokeessa tulisi ajokyky-komponentin painoarvoa ko-
rostaa suhteessa ajotaito-komponenttiin.  

Arviointikriteereiden ja -mittareiden kehittelyyn tulisi myös panostaa, ja ajo-
kokeen vastaanottajien perehdyttämistä iäkkäiden ja terveysongelmista kärsivien 
kuljettajien erityispiirteisiin tulisi lisätä. Lääkärintutkimukset ja ajokoe tulisi arvi-
oida kokonaisuutena, mikä olisi linjassa myös Euroopan Unionin ajokykyarvioin-
tia koskevien tavoitteiden kanssa (CIECA 2005). 

Itse- ja omaisarvioiden käyttöä tulisi lisätä. Samalla olisi paikallaan laajem-
minkin miettiä kuljettajien, omaisten ja arvioijien välistä palautejärjestelmää. Mi-
ten voisimme esimerkiksi tukea omaisia tilanteissa, joissa puolison, isän tai äidin 
ajokyky on ilmiselvästi heikentynyt vaaralliselle tasolle, mutta hän itse sen kiel-
tää?  

 

3.8 Nuoret kuljettajat, kuljettajaopetus 

Talviolosuhteet opettavat -selvityksessä tavoitteena oli katsoa, mitä uudet ja ko-
keneet kuljettajat oppivat arkiajossa ja erityisesti vertailla kelien vaikeutumisen 
vaikutuksia oppimiseen (ENSILUMI, LINTU-julkaisuja 1/2004). Kuljettajien 
oppimiskokemuksia kartoitettiin itseraportointina puolen vuoden aikana kesästä 
2003 talveen 2004. Jaksoon sisältyi sekä kesäkelejä, normaaleja talvikelejä että 
vaikeita talvikelejä. Ajokirjamerkintöjen luotettavuus osoittautui johdonmukai-
suudeltaan hyväksi, ja ajokertoja katsottiin voitavan rinnastaa oppimisen osalta, 
vaikka ajomatkojen pituus vaihteli.  
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Kahden kuljettajaryhmän välillä oli systemaattisia eroja sekä oppimiskokemus-

ten että opettavien tapahtumien esiintymisessä. Nuorilla on molempia runsaasti, 
mutta oppimisen muutos kelien vaikeutuessa on kokeneilla voimakkaampi. Ero on 
myös laadullista siten, että nuorilla kelien vaikeutuminen lisää ajoneuvon käsitte-
lyn oppimista, kun kokeneilla oppimisen lisäys sisältää myös liikenteen ja olosuh-
teiden havainnointia ja arviointia. Yksilöiden välillä on melko suuria eroja kum-
massakin ryhmässä, mutta mainitut perusilmiöt esiintyvät yksilöittäin laskettujen 
mittalukujen keskiarvoissakin. Seurantajakson jälkeen tehty haastattelu vahvistaa 
ajokirjojen antamaa tuloskuvaa: nuoret pitävät ajoneuvon käsittelytaitojen kehit-
tymistä tärkeimpänä talven opetuksena, kun taas kokeneilla olosuhteiden arviointi 
nousee tärkeimmäksi. 

Sukupuolten väliset erot pelkistyvät pitkälle siihen, että kelien vaikeutuessa 
naiset vähentävät ajojaan miehiä enemmän kummassakin ryhmässä. Jos ajoon 
lähdetään, oppimisessa sukupuolten väliset erot ovat pieniä.  

Tulosten tulkintana päädyttiin siihen, että uusien kuljettajien valmius hyödyn-
tää talven tarjoamia oppimismahdollisuuksia on rajoitettu, ja juuri kokemus koulii 
käyttämään oppimistilaisuuksia monipuolisesti hyväksi. Talven opit osin myös 
säilyvät, mikä näkyy vahinkoriskien kausivaihtelussa siten, että talven jälkeen 
tieliikenteen riskit ovat selvästi alimmillaan. Vuodenaikavaihtelun vaatima mu-
kautuminen tieliikenteessä on yksi aspekti myös selitettäessä pohjois-
eteläsuuntaista turvallisuusvaihtelua Euroopassa. 

Sovellusnäköaloina ehdotetaan kuljettajaopetuksen jakamista kahtia, kesä-. ja 
talvijaksoon, joista jälkimmäiseen sisältyisi myös nykyinen II vaihe. Talvijakson 
painopiste olisi oppia hyödyntämään todellisessa liikenteessä talven tarjoamat 
oppimismahdollisuudet. Vastaavasti kesäjakson erityisenä teemana olisi taloudel-
linen ajotapa ja kesäajan riskit. 

Tämän lisäksi oppimisajokirjaa suositellaan itseopiskeluun. Opetuksen aikana 
oppimisajokirjat voivat antaa hyödyllistä palautetta myös opettajalle. Oppilaat 
voivat hyvinkin oppia aivan muuta kuin mitä on ollut harjoitusten teemana ja ta-
voitteena ja opettajalle olisi sekä opetuksen kehittämisen että yksittäisen oppilaan 
ohjauksen kannalta hyödyllistä tietää, mitä oppilas on kokenut oppineensa. Tär-
kein tavoite on kuitenkin oppilaan suuntaaminen jatkuvaan itsensä kehittämiseen. 

Kuljettajien jatkokoulutukseen ehdotetaan opastusta arkikokemuksista oppimi-
seen oppimisajokirjan avulla. Järjestelyssä olisi samalla koko joukko niitä ele-
menttejä, joilla ruotsalaisessa jatkokoulutuskokeilussa on todettu saavutettavan 
selvimmin turvallisuushyötyjä. 

Selvitys tuotti uusia eväitä myös vuosittaiseen sesonkitiedotukseen. Lisäperus-
teiksi ja oppimisen suuntaamiseksi voidaan tiedottamiseen liittää tilastotietoa va-
hinkotyypeistä, jotka ovat talven tavallisimpia uhkia ja miten juuri niitä voidaan 
välttää. Tunnettua on sekin, että vahingoitta poikkeuksellisen pitkään selvinneillä 
yksi hyvistä keinoista on jatkuva valmiuksien parantaminen: jokaisella matkalla 
on opittavaa kaikissa olosuhteissa ja aivan erikseen vaikeissa olosuhteissa. Minkä 
talvella oppii sen kesällä taitaa. 
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******* 

Nuorten kuljettajien turvallisuusongelmaa käsitelleessä tutkimuksessa (ELÄ-
MÄNTAPA, ei julkaistu LINTU-julkaisusarjassa) oli tavoitteena selvittää elämän-
tavan, arvojen ja persoonallisuuspiirteiden yhteyttä itse raportoituihin liikenneon-
nettomuuksiin ja liikennekäyttäytymiseen. Tutkimuksessa ilmenneistä, erityisesti 
tutkimusmenetelmään liittyvistä, ongelmista johtuen selvitystä ei saatettu julkai-
suksi. Kolmelle tuhannelle nuorelle kuljettajalle lähetetty tutkimuslomake oli laa-
ja: tausta-, onnettomuus-, rike- ja suoritetietojen lisäksi lomake sisälsi mm. itse 
arvioitua ajotaitoa mittaavan ajotaitokyselyn, rikkeitä ja virheitä mittaavan ajo-
käyttäytymiskyselyn sekä liikenneasenteita, arvoja ja elämäntapaa koskevia ky-
symyksiä. Lomakkeen palautti vain kolmannes; naisista 44,1 % ja miehistä 
26,5 %. Alhaisesta palautusprosentista johtuen kyselyn tulosten luotettavuus kärsi.  

Tutkimuksen teoreettinen tausta on esitetty kuvassa 10, jonka mukaan liiken-
neonnettomuutta edeltää usein kuljettajan virhe ja riskinottoa suosiva ajotyyli. 
Ajokykypuutteet lisäävät ajovirheiden todennäköisyyttä kun taas vaarallinen ajo-
tyyli kaventaa kuljettajan mahdollisuuksia toimia mahdollisen virheen korjaami-
seksi. Näin esimerkiksi ohitusonnettomuus on seurauksena kuljettajan havainto- 
tai arviointivirheestä (esim. vastaantulijan nopeuden aliarvioiminen) ja riskejä 
ottavasta ajotyylistä (esim. korkea keskinopeus ja runsas ohittaminen). Ajotaito 
heijastaa kuljettajan yleistä kognitiivis-motorista suorituskykyä. Ajotyyli taas 
määräytyy kuljettajan liikenneasenteiden ja omaa ajotaitoa ja turvallisuutta koske-
vien käsitysten perusteella: esim. puuttuvaan oiretietoisuuteen liittyvän oman ajo-
kyvyn yliarviointi voi johtaa riskinottoon. Persoonallisuustekijät (esim. elämysha-
kuisuus, aggressiivisuus), elämäntapa ja arvot taas vaikuttavat siihen, miten kul-
jettaja suhtautuu itseensä kuljettajana, muihin kuljettajiin ja liikenneturvallisuu-
teen yleensä. Voidaankin sanoa, että turvallinen ajaminen edellyttää sekä riittäviä 
ajotaitoja että riskejä ennakoivaa ja tilanteeseen sopeutuvaa ajotyyliä.  
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Kuva 10. Ajotaidon ja -tyylin osuus liikenneonnettomuudessa (taustatekijöiden väliset 
yhteydet on jätetty pois mallin selvyyden vuoksi). (ELÄMÄNTAPA-tutkimuksen julkaise-
maton raporttiluonnos) 
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3.9 Ajoneuvot  

Henkilöauton korikorjauksen ja ikääntymisen vaikutusta liikenneturvallisuuteen 
tutkittiin Helsingin ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä (ei julkaistu LINTU-
julkaisusarjassa vaan Stadian tutkimusraporttina). Tutkimuksessa tutkittiin ajo-
neuvojen törmäysturvallisuutta kahden esimerkkitapauksen valossa. Testauksessa 
seurattiin pääosin Euro NCAP - testausprotokollaa, jotta testien tuloksia voitaisiin 
verrata uusille autoille tehtyihin Euro NCAP -tuloksiin. Autoissa oli sisällä kaksi 
testinukkea.  

Ensimmäinen testatuista ajoneuvoista oli aikaisemmin vaurioitunut ja vakuu-
tusyhtiön lunastama, minkä jälkeen auto oli korjattu takaisin liikenteeseen (Peu-
geot 307, vuosimalli 2001). Korjauksessa ei kuitenkaan ollut noudatettu maahan-
tuojan antamaa korjausohjeistusta. Tutkimuksessa todettiin, että kolarikorjatun 
auton keulan rakenne käyttäytyi eri tavoin kolarikorjatussa, kuin vastaavalla uute-
na testatussa autossa. Törmäystestinukeista mitatuissa arvoissa ei ollut dramaatti-
sia eroavuuksia. Euro NCAP -pistein mitattuna kolarikorjattu auto sai noin 10 
pistettä, kun uuden auton pisteet olivat noin 12. 

Toinen tutkimusajoneuvoksi valittiin auto, jonka tehtävänä oli edustaa keski-
määräistä suomalaista henkilöautoa (Toyota Corolla, vuosimalli 1994). Autossa ei 
ollut merkittäviä ruostevaurioita ja muutoinkin auto oli ikäisekseen tyypillisessä 
kunnossa. Euro NCAP -pisteitä nyt testattu Corolla sai 1,26 pistettä. Korroosio-
vaurioista tai muista vioista johtuvaa turvavöiden repeytymistä tai auton totaalista 
luhistumista testissä ei tapahtunut. Erityisesti kuljettajan selviytymismahdollisuu-
det olisivat kuitenkin olleet melkoisen heikot.  

Uusien autojen korivaurioiden korjauksessa ei voida tukeutua enää perinteiseen 
ammattimiestaitoon. Jotta korjattu auto vastaisi ominaisuuksiltaan kolaroimatonta 
vastaavaa ajoneuvoa, tulee korjaajalla olla riittävät tiedot, taidot ja välineet korja-
uksen suorittamiseen. Vahinkotarkastajat tai katsastajat eivät voi hallita ulkoa 
kaikkien merkkien eri mallien korjausohjeistuksia ja useissa tapauksissa voi olla 
ulospäin hankala nähdä koko vaurioita. Yleisesti ottaen hyvin pienetkin seikat 
voivat häiritä tarkoin suunnitellun turvajärjestelmän toimintaa.  

Kymmenen vuotta vanhalle autolle tehty testi havainnollisti törmäysturvalli-
suudessa tapahtuneen valtaisan kehityksen. Kymmenen vuotta vanhan Corollan 
turvallisuus on kovien nopeuksien törmäyksessä selvästi heikompi kuin uudempi-
en mallien. Varsinaisesti auton ikääntymisen ei voida katsoa aiheuttaneen vam-
mautumisriskien kasvua, sillä auto oli ikäisekseen normaalikuntoinen eikä merkit-
täviä korroosiovaurioita ollut. Testitulokset olisivat muuttuneet radikaalisti ra-
jummiksi, mikäli esimerkiksi turvavyöt olisivat repeytyneet. Tutkimuksessa ko-
rostettiin turvavöiden merkitystä henkilön selviytymismahdollisuuksien kannalta.  

Autokannan uusiutumisen myötä voidaan olettaa liikennekuolemien ja vakavi-
en vammautumisen määrän vähenevän, ellei teknistä kehitystä mitätöi kasvanut 
riskinotto liikenteessä. Positiivisena piirteenä voidaan pitää sitä, että uusien auto-
jen suunnittelussa otetaan huomioon myös kolarin toinen osapuoli. 

http://www.lintu.info/Riikonen_loppuraportti.pdf
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3.10 Tavaraliikenne, joukkoliikenne 

Tavaraliikenteen kuljetusten liikenneturvallisuusvastuuta käsitelleessä tutkimuk-
sessa (TAKU, LINTU-julkaisuja 2/2005) tarkasteltiin tavaraliikenteen maantie-
kuljetusten tilaus- ja laatujärjestelmiä koko kuljetusketjun sekä siinä toimivien 
yksittäisten yritysten näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää nykykäytäntöjä ja 
niiden ongelmia sekä mahdollisuuksia ottaa liikenneturvallisuus nykyistä parem-
min huomioon koko kuljetusketjussa niin, että turvallisuusvastuu jakautuisi tasai-
semmin kuljetusketjun osapuolille.  

Kuljetusketjujen eri osapuolien haastattelujen pohjalta ilmeni, ettei kuljetusket-
jun osapuolilla yleensä ole kirjattua visiota tai politiikkaa, joihin selkeästi sisältyi-
sivät myös liikenneturvallisuusasiat. Myöskään koko kuljetusketjun läpäiseviä 
liikenneturvallisuustavoitteita ei ole olemassa. Lisäksi kuljetusketjun puutteellinen 
läpinäkyvyys ja seurantamenetelmien puute rajoittaa kokonaisvaltaisen liikenne-
turvallisuuspolitiikan luomista. Raportissa on kirjattu runsaasti havaintoja liiken-
neturvallisuuden kannalta tarpeellisista kehittämismahdollisuuksista kuljetusket-
jun eri osissa, mm. seuraavista aiheista: 
• Liikenneturvallisuudelle tulisi antaa nykyistä painavampi rooli tavaraliiken-

teen tilaus- ja laatujärjestelmissä. Koska kuljetuksen tilaaja toimii kuljetusket-
jun laadun määrittelijänä, tilaajan tulisi ottaa sille luontaisesti kuuluva rooli 
myös kuljetusketjun liikenneturvallisuuslaadun määrittelijänä. Käytännössä 
tämä tarkoittaisi, että kuljetuksen tilaaja ottaa tilaamiensa kuljetusten liikenne-
turvallisuuden osaksi strategista johtamista samaan tapaan kuin kuljetuksiin 
liittyvät ympäristöasiat useissa yrityksissä tänä päivänä otetaan.  

• Alan toimijoiden tulisi tämän ns. liikenneturvallisuusjohtamisen apuvälineeksi 
laatia erityinen kuljetusten liikenneturvallisuuden tason seurantaa ja kehittä-
mistä helpottava laatujärjestelmä sekä nimetä puolueettomia, kuljetusalasta 
riippumattomia tahoja auditoimaan yrityksiä sekä ylläpitämään ja kehittämään 
järjestelmää.  

• Tavaraliikenteen kuljetusten liikenneturvallisuuden seuranta tulisi myös kyt-
keä osaksi kuljetusketjun yritysten yhteiskuntavastuuraportointia. Tällöin kul-
jetusten liikenneturvallisuuden seurantaan kohdistuisi myös kuljetusketjun ul-
kopuolelta tulevaa mielenkiintoa, mikä osaltaan motivoisi kuljetuksen tilaajaa 
vaatimaan koko kuljetusketjulta liikenneturvallisuuden kannalta laadukasta 
toimintaa. 

• Tilausjärjestelmiä on mahdollista kehittää siten, että kuljetuksen tilaaja esittää 
tarjouspyynnössä kuljetusyrityksen kalustolta ja kuljettajilta sekä muilta toi-
minnan liikenneturvallisuuden tasoa kuvaavilta tekijöiltä edellytettävät vä-
himmäisvaatimukset. Yksilöity tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja toi-
siinsa verrattavissa olevia tarjouksia. Kuljetusyrityksen valinnan tulisi perus-
tua kokonaistaloudelliseen edullisuuteen, mikä tarkoittaa muidenkin tekijöiden 

http://www.lintu.info/lintu_TAKU.pdf
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kuin hintaan perustuvien kustannusten käyttämistä valintaperusteena. Sopivia 
liikenneturvallisuuden tasoa kuvaavia tunnuslukuja on löydettävissä useita. 

 
Yritysten, etenkin kuljetuksia tilaavien yritysten, ympäristöjohtamisesta on hy-

vä ottaa mallia liikenneturvallisuuden johtamiseen. Olemassa olevat ympäristö- ja 
toimintapolitiikat sekä niihin sisällytetyt laatupolitiikat muodostavat hyvän lähtö-
kohdan liikenneturvallisuuspolitiikalle. Ne osoittavat, että yritysten käytännöt 
soveltuvat sellaisenaan liikenneturvallisuuspolitiikan käyttöönottoon yritysten 
strategisessa johtamisessa. Liikenneturvallisuuden johtaminen kuljetusketjussa 
tarkoittaa sitä, että ketjun yritykset omaksuvat liikenneturvallisuusasiat osaksi 
johtamis- ja päätöksentekojärjestelmiään jatkuvan parantamisen periaatteen mu-
kaisesti. Selvityksessä on esitetty aiheeseen liittyen runsaasti kehittämistoimia. 
Kotimaisen kehitystyön edistyessä tulisi jo aikaisessa vaiheessa pyrkiä liittämään 
mukaan myös kansainväliset järjestöt, kuten International Organization for Stan-
dardization (ISO) ja Global Reporting Initiative (GRI). 

******* 

Linja-autojen liikenneturvallisuutta selvittäneessä Lintu-hankkeessa (LINTU-jul-
kaisuja 3A/2004) tehtiin katsaus linja-autoliikenteen henkilövahinko-onnetto-
muuksiin ja niiden syihin, aineistona vuosina 1995 - 2002 tapahtuneet onnetto-
muudet. Selvityksen yhteydessä tehtiin linja-autonkuljettajille laaja kysely, jonka 
tulokset raportoitiin tarkemmin omana raporttinaan (LINTU-julkaisuja 3B/2004).   

   Tarkastelujaksolla linja-auto oli vuosittain osallisena keskimäärin 141 louk-
kaantumiseen johtaneessa onnettomuudessa ja 16 kuolemaan johtaneessa onnet-
tomuudessa. Linja-autossa kuolleita on vuosittain vain muutamia, mutta yksikin 
suurempi onnettomuus voi moninkertaistaa kuolonuhrien määrän. Linja-
autoliikenteen henkilövahinkotiheys suhteutettuna henkilökuljetussuoritteeseen on 
alhaisempi kuin muilla tieliikennekulkumuodoilla. Linja-auto on osallisena pie-
nessä osassa kaikkia tieliikenneonnettomuuksia. Verrattuna linja-autossa olijoihin 
muiden osapuolten kuolemanriski on moninkertainen. Linja-auton korirakenne ja 
massa suojaavat törmäyksessä linja-automatkustajia, mutta kevyemmille tör-
mäysosapuolille linja-auton suurempi massa on tuhoisa. Kuolemaan johtaneissa 
onnettomuuksissa vahingon pääaiheuttaja on valtaosassa linja-auton vastapuoli. 
Kuolemanvaara on muilla osapuolilla suurempi, mutta linja-auto-osapuolen louk-
kaantuneita uhreja on kuitenkin enemmän kuin muilla osapuolilla johtuen suu-
remmista matkustajamääristä. Vakavissa tilanteissa on suuronnettomuuden riski.  

  Tutkijalautakuntien lausuntojen perusteella tarkasteluajanjakson onnetto-
muuksissa kaksi matkustajaa olisi pelastunut kuolemalta turvavöitä käyttämällä ja 
arviolta 20 henkilön vammoja olisi kyetty lieventämään tai välttämään. Näköyh-
teys linja-auton oville ja parempi ovitekniikka/automatiikka ovien sulkeutumiseen 
liittyen olisi pelastanut kolme kuolonuhria. Törmäyksessä linja-auton keula- ja 
korirakenteiden tulisi suojella matkustajia ja kuljettajaa sekä ajoneuvon hallinta-

http://www.lintu.info/lintu_JLa.pdf
http://www.lintu.info/lintu_JLa.pdf
http://www.lintu.info/lintu_JLb.pdf
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laitteita. Toisaalta keularakenteiden tulisi toisen osapuolen kannalta olla ”peh-
meämpiä”. 

Suistuminen on linja-automatkustajien kannalta vaarallisin onnettomuustyyppi. 
Linja-autoliikenteelle ominaisia henkilövahingoille alttiita tilanteita ovat matkus-
tajan nouseminen autoon ja sieltä poistuminen sekä loukkaantuminen autossa ol-
lessa. Linja-autossa ajon aikana tapahtuva loukkaantuminen ilman törmäystä tai 
suistumista kuuluu virallisissa tilastoissa yleensä tyyppiin muu onnettomuus. 
Ruotsissa ovat eri sidosryhmät yhteistuumin käynnistäneet kampanjan, jolla täh-
dätään linja-autoturvallisuuden edelleen kehittämiseen.  

  Keinoja turvallisuuden parantamiseksi, onnettomuuksien välttämiseksi ja va-
hinkojen lieventämiseksi on selvityksen perusteella löydettävissä runsaasti eri 
osapuolille. Raportissa esitetyt kehittämistoimenpiteistä useimmat ovat luonteel-
taan vapaaehtoisuuteen perustuvaa alan toimijoiden yhteistyötä. Kehittämiskoh-
teina ovat eri lähdeaineistojen perusteella nousseet esille mm. kuljettajien koulu-
tusmahdollisuudet, kaluston paloturvallisuus, näkemät autosta ulos ja auton sisällä 
oville sekä ovitekniikka, entistä parempi tilanteiden ennakointi, pysäkkien liuk-
kaudentorjunta, raskaan kaluston törmäysvyöhykkeiden kehittäminen, turvavyöt 
varusteena ja niiden käyttö, auton takana olevien esteiden tunnistin, kuljettajien 
alalle soveltuvuuden testaaminen, liikennekulttuuri yleisesti, aikataulusuunnittelu, 
linja-autojen etuudet ja omat kaistat kaupunkialueilla, vain säännöllisesti linja-
autoa ajavien kuljettajien käyttäminen sekä ennakoiva työterveyshuolto. 

 

3.11 Kävely ja pyöräily 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemia käsitelleessä tutkimuksessa 
(KELIKU, ei LINTU-julkaisua, vain sähköinen työmuistio) oli tavoitteena selvit-
tää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemien ja loukkaantumisten ja-
kautumista eri olosuhteisiin ja kuolemanriskiin vaikuttavia tekijöitä sekä etsiä 
toimenpiteitä, joilla kuolemaan johtavat ja vakavat onnettomuudet voitaisiin vält-
tää. Työn kaikkia tavoitteita ei saavutettu, mutta tärkeimmät tulokset on dokumen-
toitu muistioon, mm. kevyen liikenteen onnettomuuksien yleiskuvaus perustuen 
henkilövahinkoihin 1989 - 2002 ja tutkijalautakuntien tutkimiin kuolonkolareihin 
1997 - 2002.  Lisäksi on raportoitu joitakin syventäviä analyysejä.  

Kevyen liikenteen kuolemien vähenemä on ollut jatkuvaa 1970-luvulta lähtien 
ja vaikutus on ollut merkittävä koko turvallisuuskehityksenkin kannalta. Jatkuva 
väheneminen johtuu oletettavasti monista tekijöistä. Ensimmäinen on tieverkon 
oikeaoppinen jäsentäminen, se että päätieverkko on vähitellen ohittanut maaseutu-
taajamat ja (vähenevä) maaseutuväestö joutuu yhä harvemmin jalankulkijana, 
pyöräilijänä tai mopoilijana konfliktiin autoliikenteen kanssa. Vastaavaa kehitystä 
on havaittavissa myös kaupungeissa, joissa nopeusrajoitusten aleneminen on to-
dennäköisesti ollut yksi merkittävä tekijä. Viiden viimeisen vuoden aikana jalan-
kulkijoita on kuollut vuosittain keskimäärin noin 50 ja pyöräilijöitä noin 45, yh-
teensä siis noin neljännes kaikista liikenteen kuolonuhreista.  

http://www.lintu.info/summala_radun.pdf
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Pyöräilijöiden ja vieläkin enemmän jalankulkijoiden yksittäisonnettomuudet, 

siis kaatumiset, ovat merkittävä ja väestön ikääntymisen myötä kasvava henkilö-
vahinkoihin ja kuolemaankin johtava tapausryhmä, mutta niiden tilastointi on var-
sin puutteellista, eikä niitä käsitelty tässä työssä.  

Koulun alkamisikä muodostaa selvän piikin loukkaantumiseen johtavissa ja-
lankulkuonnettomuuksissa erityisesti ja pyörän kanssa loukkaantumiset seuraavat 
muutaman vuoden kuluttua. Miesten jalankulkukuolemat jakaantuvat suhteellisen 
tasaisesti koko elämänkaarelle, mutta naisten kuolemat keskittyvät vanhuusikään, 
jolloin myös loukkaantumiseen johtavat onnettomuudet kasvavat toisin kuin mie-
hillä.  

Liike-energia tappaa, ja hyvin odotetusti nopeus ja moottoriajoneuvon massa 
selittävät hyvin kuoleman riskiä silloin kun sitä mitataan kuolemaan johtaneiden 
onnettomuuksien osuutena henkilövahinkoon johtaneista. Pimeällä kuolema on 
lähempänä, samoin silloin kun jalankulkija tai pyöräilijä on humalassa tai erityi-
sesti kun autonkuljettaja on humalassa. Molemmat tekijät muuttavat tilanteen yl-
lättävämmäksi, huonomman näkyvyyden ja toiminnan yllättävyyden (ja hitauden) 
muodossa. Ajonopeus ja erityisesti törmäysnopeus kuitenkin vaikuttavat tässä 
analyysissä tavalla, jota ei malleissa mukanaoleva nopeusrajoitus kata.  

Taajamien nopeusrajoitusten vertailut osoittivat, että kuoleman riski henkilö-
vahinkoa kohti on 50 km/h:n nopeusrajoitusalueella n. 1,6-kertainen 40 km/h:n 
nopeusrajoitusalueeseen verrattuna, ja 40 km/h:n rajoituksen säästö kevyen liiken-
teen kuolemissa siten n. 37%. Tämä puoltaa selvästi taajamien alennettujen rajoi-
tusten entistä laajempaa käyttöä.  

 

3.12 Talvikunnossapito 

Suomen ja Ruotsin talviajan liikenneturvallisuutta vertailleessa tutkimuksessa 
(SUORUO, LINTU-julkaisuja 5/2004) tarkasteltiin liikenneturvallisuuteen vaikut-
tavia taustatekijöitä sekä analysoitiin onnettomuusaineistojen pohjalta talvikauden 
onnettomuuskuvaa ja talvikelien onnettomuusriskejä. Tavoitteena oli selvittää 
merkittävimmät erot maiden talviliikenteen turvallisuudessa sekä noudatetussa 
talviliikennepolitiikassa.  

Suomen ja Ruotsin talviajan liikenteen taustoja selvittävässä osassa vertailtiin 
talviajan ilmastollisia eroja, nopeusrajoituksia, liikennekäyttäytymistä, talviren-
gasmääräyksiä sekä talvihoidon laatuvaatimuksia ja niiden toteutumista. Huomio 
kiinnittyi erityisesti talviajan nopeuskäyttäytymistä koskeviin tutkimustuloksiin. 
Uusimpien ruotsalaisten tutkimusten mukaan henkilöautot alentavat Ruotsissa 
nopeutta polanteisella talvikelillä 9–15 km/h paljaaseen talvikeliin verrattuna, kun 
suomalaisissa tutkimuksissa talvikelien vaikutukset nopeuksiin ovat järjestään alle 
7 km/h kesään verrattuna.  

Uusien ruotsalaisten talvihoitomääräysten mukaan talvihoidon laatuvaatimuk-
set määräytyvät ainoastaan teiden liikennemäärän mukaan. Suomessa määräyksiin 
vaikuttaa liikennemäärän lisäksi teiden toiminnallinen luokitus (valtatie, kantatie 
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jne.). Ruotsissa on myös tiukemmat talvihoidon laatuvaatimukset. Ruotsissa 
1990-luvun puolivälissä ja Suomessa 2000-luvulla tehtyjä keliseurantoja verratta-
essa havaittiin, että Ruotsissa on paljaita kelejä enemmän ja että Suomessa ohuen 
jään osuus ylempien hoitoluokkien teillä on suurempi kuin Ruotsissa.  

Eräs merkittävä periaatteellinen ero Suomen ja Ruotsin talvihoidon välillä on 
se, että Ruotsissa tiet jaetaan voimakkaammin joko suolattaviin paljaan kelin tei-
hin tai suolaamatta jätettäviin talvipintaisiin teihin, kun taas Suomesta löytyy näi-
den kahden ääritilanteen väliltä vähäisen suolauksen hoitoluokka Ib. Ruotsalainen 
politiikka perustuu pitkälti siihen, että talvikelien onnettomuusriski on sitä korke-
ampi, mitä harvemmin talvikelit esiintyvät. Heidän periaatteensa mukaan on siis 
parasta, että talvikelejä ei ole ollenkaan tai sitten niin paljon, että ihmiset tottuvat 
niillä liikkumiseen. Suomalaisten tutkimusten mukaan tämän hoitoluokka Ib ei ole 
kuitenkaan poikkeuksellisen vaarallinen. Tämä johtunee siitä, että talvikelien 
osuuden pienentyessä talvikelien riski ei kasva niin paljoa, että se mitätöisi pal-
jaan kelin osuuden kasvusta tulevaa hyötyä. Talvikelien riski myös kasvaa tasai-
sesti talvikelien osuuden pienentyessä, eikä ruotsalaistenkaan tutkimusten valossa 
mitään epäjatkuvuuskohtia tiettyjen suoriteosuuksien kohdalla ole löydettävissä, 
joten on/off-politiikalle ei sen valossa ole perusteita.  

Vertailun Ruotsin ja Suomen talviajan liikenteessä havaittiin seuraavia eroja: 
• Tutkimusten mukaan ruotsalaiset sopeuttavat nopeutensa paremmin eri talvi-

kelien vaatimuksiin kuin suomalaiset. 
• Ruotsissa uusi vuoden 2003 talvihoitoluokitus perustuu ainoastaan tien liiken-

nemäärään, kun Suomessa luokitukseen vaikuttaa liikennemäärän lisäksi hal-
linnollinen tieluokka. Lisäksi ylemmillä hoitoluokilla Ruotsissa yö- ja päivä-
ajan laatuvaatimukset ovat samansuuruiset, kun taas Suomessa laatuvaatimuk-
sista on yöaikaan tingitty. [Tutkimuksen tekemisen jälkeen on Suomessakin 
raskaan liikenteen kannalta tärkeimmillä runkoyhteyksillä talvihoidon laatu-
tasoa parannettu.]  

• Suomessa on keliseurantojen mukaan ylemmillä hoitoluokilla selvästi enem-
män ohuen jään kelejä kuin Ruotsissa. Tutkimuksessa ei kuitenkaan pystytty 
selvittämään, johtuuko ero paremmasta naapurimaan liukkaudentorjunnasta, 
vai yksinomaan keliseurantojen ja ilmastojen eroista tai Ruotsin tiukemmista 
talvihoitomääräyksistä. 

• Ruotsi on siirtynyt Suomen jäljessä talvinopeusrajoituksiin ja tiukempiin talvi-
rengassäädöksiin. Tällä hetkellä Ruotsin talvinopeusrajoitusten laajuus on 
25 % Suomen laajuudesta. Viimeisten ruotsalaistutkimusten mukaan talvino-
peusrajoitukset vaikuttavat kannatettavalta strategialta.  

• Keski-Ruotsissa viimeisen viiden vuoden aikana liikennekuolemien riskin 
keskiarvo on tutkimuksen mukaan ollut kesäaikana 0,82 ja talviaikana 1,15 
kuolemaa / 100 miljoonaa ajoneuvokilometriä kohden. Vastaavilla leveysas-
teilla Etelä-Suomessa riskit ovat 0,95 ja 1,04. Lukujen perusteella voidaan ar-
vioida, että Suomi on onnistunut talvikauden liikennepolitiikassaan varsin hy-
vin. Lukujen vertailtavuuteen vaikuttaa kuitenkin se, että Suomesta oli saata-
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vissa tarkempaa tietoa liikennesuoritteen jakautumisesta kesä- ja talvikauden 
kesken kuin Ruotsista. 

Tutkimuksen perusteella voidaan lisäksi todeta, että talvikauden onnettomuus-
kuva Suomessa ja Ruotsissa oli varsin yhdenmukainen. Suomea ja Ruotsia vas-
taavilla leveyspiireillä vertailtaessa havaittiin, että onnettomuustyyppijakauma ja 
talvikauden turvallisuus erityyppisillä teillä oli hyvin samanlainen. Talvikelien 
onnettomuusriskien ero maiden välillä onkin pienempi kuin aiempien tutkimusten 
perusteella on luultu: talvikelien suhteellinen riski on Suomessa sama tai hieman 
korkeampi kuin Ruotsissa. 
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4  Tutkimusten keskeiset 
johtopäätökset 

 
Liikenneturvallisuuden painoarvo, liikenne- ja turvallisuushankkeiden oh-
jelmointi ja arviointi 

 
• Liikenneturvallisuustutkimuksen ja -tietämyksen merkitystä päätöksenteko-

prosessissa tulee edelleen vahvistaa. Kansalaiset ja päättäjät ovat melko yksi-
mielisiä liikenteen turvallisuuden tärkeydestä. Näkemyseroja on sen sijaan 
turvallisuuden parantamiskeinoista. Kansanedustajat ovat avainasemassa pää-
tettäessä liikenneturvallisuuden painoarvosta ja siihen työhön varattavista re-
sursseista. Ajantasainen tiedonvälitys, yhteistyö ja keskustelu päätöksenteossa 
mukana olevien tahojen välillä (tutkijat, muut asiantuntijat, etujärjestöt, vir-
kamiehet, päättäjät jne.) helpottaa turvallisuustoimenpiteiden eteenpäin vie-
mistä. (PÄÄT, INVE) 

• Liikenneturvallisuusasioita tulee käsitellä säännöllisesti myös kunnissa, esi-
merkiksi kokoamalla lautakuntien ja valtuustojen käyttöön vuosittain tietopa-
ketti kunnan turvallisuustilanteesta ja turvallisuustyön toimista. (LIITU-POP) 

• Hankearvioinnin käytäntöjä ja raportointia tulee kehittää siten, että tärkeiden 
hankkeiden liikenneturvallisuusvaikutukset ja valittujen toimien kustannuste-
hokkuus keskeisissä hankkeissa tulevat poliittisten päätöksentekijöiden tie-
toon. (INVE) 

• Hankearvioinnissa käytettäviä onnettomuuskustannuksien yksikköarvoja tar-
kistettaessa tulee jatkossa varmistaa, että vakavien ja lievien loukkaantumisten 
painoarvo on linjassa kuolemien ja vakavien loukkaantumisten estämisen tär-
keyttä korostavan liikenneturvallisuusvision kanssa. (LIIKUTUS) 

• Maanteiden turvallisuustavoitteeseen pääseminen edellyttää niihin sitoutumis-
ta ja tienpidon strategioiden tarkistamista tavoitetilaa vastaaviksi. Nykyisellä 
tienpidon rahoituksella ei arvioida saavutettavan vuodelle 2010 asetettuja ta-
voitteita. Tienpidon rahoituksen ollessa riittämätön tavoitetilan toteuttamiseen 
tarvitaan uutta ajattelua sekä panostusta kustannustehokkaiden vaiheittain ra-
kentamisen periaatteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun. (INVE) 

• Liikenteen hallinnonalan tulosohjausta tulee kehittää. Tulosohjauksen turvalli-
suustavoitteiden tulee olla tiukempia ja haasteellisempia ja ennen kaikkea pit-
käjänteisempiä. Hankkeille tulee asettaa selkeä henkilövahinko-onnetto-
muuksien vähentämistavoite tai esimerkiksi edellyttää tarkastelua siitä, miten 
hankkeen arvioidaan pienentävän liikennekuolemien riskiä. Koska tulosohja-
uksessa operatiivisella tasolla tulostavoitteet asetetaan aina vuodeksi kerral-
laan, tarvitaan sen rinnalle voimakas strateginen ohjaus. (INVE) 
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• Liikenneturvallisuusvaikutusten nostaminen ohi muiden liikennehankkeen 

vaikutusten olisi sinällään suuri poliittinen päätös, joka vaatisi tuekseen paljon 
lisää tietoa vaikutuksista kaikilta näkökannoilta pohdittuna. (LIIKUTUS) 

• Eri viranomaistahojen välistä yhteistyötä tulisi tehostaa, jotta liikenneturvalli-
suuden parantamistoimenpiteiden koko keinoarsenaali olisi suunnittelun käy-
tössä. Myös vastuu liikenneturvallisuustavoitteen toteutumisesta tulisi jyvittää 
toimijoille. (INVE) 

 
Liikenne ja maankäyttö, liikenteen kasvun hillintä 

 
• Kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa tulee liikenneturvalli-

suusvaikutukset ottaa nykyistä paremmin huomioon. Liikenneturvallisuusnä-
kökulmat voivat olla päättäjille ja kansalaisille helpommin hyväksyttäviä tai 
ymmärrettäviä syitä tiettyihin maankäytön valintoihin kuin esimerkiksi ajo-
kustannukset tai ympäristöargumentit, joita vaikutusarvioissa perinteisesti tar-
kastellaan. (OULULIIKA) 

• Hajarakentamisen liikenneturvallisuusvaikutukset tulisi muuntaa helposti käy-
tettävissä oleviksi ”nyrkkisäännöiksi”. Muutenkin erityyppisen maankäytön 
liikenneturvallisuusvaikutukset tulisi voida arvioida helppokäyttöisin mene-
telmin kaavoituksen vaikutustarkasteluja varten. Tämä monimutkaisten turval-
lisuusvaikutusten oikealla tavalla yksinkertaistaminen vaatisi lisää tutkimusta 
ja käyttökelpoisten menetelmien kehitystyötä. (OULULIIKA) 

• Oulun seudun case-tutkimuksen mukaan hajautunut rakenne ja liikenteen kas-
vu aiheuttavat liikennekuolemia noin kolmanneksen enemmän kuin tiivis yh-
dyskuntarakenne. Myös yhteiskuntataloudellisilla yksikkökustannuksilla arvo-
tettuna hajautuvan autokaupungin ja minimoidun liikkumisen mallien väliset 
kustannuserot olivat merkittävät. (OULULIIKA) 

• Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
sekä liikenteen kasvun hillintäkeinoja että turvallisuustoimia. Jatkossa tulisi 
keskittyä niiden yhteisvaikutukseen ja varmistettava, etteivät liikenteen kas-
vun hillintäkeinot, kuten pyöräilyn lisääminen ilman turvatoimia, heikennä 
turvallisuutta ja etteivät toisaalta turvallisuutta parantavat ratkaisut lisää auto-
liikennettä pidemmälläkään aikavälillä.  (LIIKA) 

• Hillintä- ja turvallisuustoimien hyväksyttävyyden lisäämiseksi tulee herättää 
yleistä arvokeskustelua liikennepolitiikan tavoitteiden ristiriidoista; mikä on ja 
mikä pitäisi olla esim. turvallisuus- ja ympäristövaikutusten painoarvo autolii-
kenteen sujuvuuden ja nykytavalla arvioidun liikennetaloudellisen hyödyn 
rinnalla? (LIIKA) 

• Liikenteen ruuhkautumisen vaikutuksesta turvallisuuteen tiedetään liian vä-
hän. Ruuhkien poistamisen vaikutukset tie- ja katuverkon nopeuksiin tulisi 
selvittää, jotta liikenneinvestointeihin voitaisiin ottaa kantaa nykyistä parem-
min myös liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Nykyisin käytetty suora-
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viivainen liikennesuoritteiden ja onnettomuuksien suhde saattaa vääristää 
hankkeiden liikenneturvallisuusvaikutuksia. Samoin pitäisi ennakoida onnet-
tomuusriskilukujen muutoksia tulevaisuudessa eri tietyypeillä, sillä henkilöva-
hinko-onnettomuusriski ja kuolemanriski ovat viime vuosikymmeninä pienen-
tyneet. (LIIKA, OULULIIKA) 

• Vaativa, mutta tarpeellinen tutkimusaihe olisi myös keskustojen autoliiken-
nemäärän ja liikennepolitiikan vaikutus kevyen liikenteen onnettomuuksien 
määrään ja vakavuuteen. (OULULIIKA) 

 
Liikenneonnettomuuksien tietopohja, tilastointi 

 
• Kuntien katuverkon luotettavan suoritetiedon puuttuminen vaikeuttaa merkit-

tävästi kuntatasolla suoritettavaa liikenneturvallisuustutkimusta. (KULTI) 
• Onnettomuustietoihin on kirjattu tapahtumapaikalla tapahtumahetkellä vallin-

nut nopeusrajoitus. Sen sijaan maanteiden ajosuoritteet on määritelty kesäajan 
nopeusrajoitusten mukaisesti. Tiehallinnon tulisi kehittää yleisten teiden suo-
ritteen laskentajärjestelmää tutkimusaineistojen rutiininomaisissa muodosta-
misessa siten, että kesä- ja talvinopeusrajoitukset tulisivat paremmin huomioi-
duiksi. (KULTI) 

• Aluetasolla liikennekuolemien pieni määrä vaikeuttaa luotettavien tilastollis-
ten tutkimusten tekoa, minkä vuoksi tarkasteluissa on käytetty henkilövahin-
ko-onnettomuuksia. Henkilövahinko-onnettomuusriskin ja kuolemanriskin 
tarkastelu näyttävät kuitenkin antavan jopa vastakkaisia näkemyksiä tietyn 
tieympäristön vaarallisuudesta suhteessa toiseen tieympäristöön. Vakavasti 
loukkaantuneiden tilastointi ja tarkastelu erikseen toisi mukaan uuden mittarin. 
Samalla tulisi tehdä tutkimusta vakavuudeltaan erilaisten onnettomuuksien 
suhteesta toisiinsa nähden. (OULULIIKA) 

• Liikenneonnettomuuksien tilastoinnin kehittäminen edellyttää jatkuvaa ja joh-
donmukaista yhteistyötä mm. seuraavissa aiheissa (LONTTI): 
- Tilastojen lähtötietojen laadun parantaminen: 

- Poliisin tietojärjestelmän kehittäminen  
- Sairaalatilastoinnin kehittäminen esimerkiksi kaikkia tapaturmatyyppe-

jä koskevan START-hankkeen kokemuksien pohjalta.  
- Kevyen liikenteen onnettomuustiedon parantaminen  

- Tietokantojen hallinta: 
- Vastuu onnettomuustietokantojen hallinnasta ja kehittämisestä; yhte-

näinen toimintatapa koko verkolla (maantiet, kadut, yksityistiet) 
- Viestintä ja tiedon jakaminen: 

- Kuntien tilastotietojen saannin turvaaminen  
- Onnettomuustilastoista tiedottamisen koordinoinnin kehittäminen 
- Tilastojen hyödyntämisen kehittäminen (esim. päätöksentekijöiden 

käyttöön jalostettu aineisto) 
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Liikennejärjestelmään liittyvä kolariväkivalta, liikenneonnettomuustutkinta 
 

• Tutkijalautakunnat keräävät valtavan määrän erilaista tietoa sekä pohtivat sy-
vällisesti onnettomuuksien ja vakavien seurausten syitä ja torjuntamahdolli-
suuksia. VIOLA-tutkimuksessa käsitellyn ihmisen kestämän kolariväkivallan 
ja kolariväkivallan alentamisen näkökulmasta olisi kuitenkin toivottavaa pa-
neutua entistä syvemmin liikennejärjestelmän eri osatekijöiden keskinäisen 
yhteensopivuuden pohdintaan. Tarvittaessa tulisi tällöin kyseenalaistaa myös 
nykyisin hyväksyttyjä käytäntöjä ja ratkaisuja tienpidossa, ajoneuvomääräyk-
sissä, nopeusrajoitusjärjestelmässä ja liikenteen valvonnassa. (VIOLA) 

• VIOLA-julkaisussa on esitetty lisäksi lukuisia parannusehdotuksia tutkijalau-
takuntatyöhön muun muassa ajoneuvon vaurioiden, tieympäristön sekä tien 
hoitotason ja kelitilanteen dokumentointiin. (VIOLA) 

• VIOLA-tutkimuksessa todettiin, että potentiaalisia vaihtoehtoja valta- ja kan-
tateiden linjaosuuksilla, joilla pääosa kuolemista tapahtuu, on kolme: nykyisen 
kuolemanriskin hyväksyminen, nopeusrajoitusten laskeminen tai ajosuuntien 
erottaminen toisistaan. Jossain määrin tilannetta voidaan korjata täristävillä 
tiemerkinnöillä sekä talvihoidon, liikenteen hallinnan ja logistiikan kehittämi-
sellä. Pitkien ja raskaiden tiekuljetusten yhteistyötä raideliikenteen kanssa on 
kehitettävä. Rajuimpia toimia ovat kuljetusten ajallinen tai paikallinen rajoit-
taminen Keski-Euroopan tavoin, jotta kohtaamiset henkilöautoliikenteen kans-
sa vähenisivät. (VIOLA)  

• Liittymien kuolemaan johtaneet onnettomuudet, joita oli vajaa viidennes koko 
aineistosta, voidaan poistaa jos helpotetaan liittymistapahtumaa, muutetaan 
mahdolliset törmäyssuunnat loivemmiksi, vähennetään ajonopeuksia ris-
teämiskohdissa sekä parannetaan liittymän havaittavuutta kaikissa ajosuunnis-
sa mm. rakentamalla kiertoliittymiä. Muina toimenpiteinä voidaan ajatella 
muun muassa rinnakkaistieyhteyksien parantamista ja samalla liittymätihey-
den pienentämistä, nelihaaraliittymien korvaamista porrastetuilla liittymillä tai 
vilkkaimmissa liittymissä eritasoratkaisuilla. (VIOLA) 

• Suistumisonnettomuuksia oli VIOLA-aineistossa noin 6 %. Suistumisturvalli-
suuden lisäämiseksi erityistä huomiota tulee kiinnittää kaiteiden turvalliseen 
toimintaan. Tämä edellyttää mm. ennen vuotta 1995 asennettujen testaamat-
tomien kaiteiden uusimista tai kunnostamista sekä kaikkien kaiteiden säännöl-
listä tarkastamista. Sivutieliittymien pengerluiskien ja ojarumpujen päiden tör-
mäysturvallisuutta tulisi parantaa nykyisestä. Ne ovat kaiteiden jälkeen olleet 
suistumisonnettomuuksissa toiseksi yleisin kuoleman aiheuttanut törmäyskoh-
de. (VIOLA) 

• Poliisin ilmoituksissa ja tutkijalautakuntien aineistoissa oli selviä eroja onnet-
tomuuspaikkojen kelimäärittelyssä kuolonkolareissa v.1992-2001. (SUORUO) 
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Kuljettajiin vaikuttaminen, valvonta 

 
• Eri arvioiden mukaan noin 15-30 % Suomessa vuosittain tapahtuneista kuo-

lemaan johtaneista auto-onnettomuuksista johtuu väsymyksestä. Poliisilla ei 
kuitenkaan ole tällä hetkellä mitään keinoja tutkia kuljettajan ajokykyisyyttä 
epäillessään tämän olevan liian väsynyt liikenteeseen. Liikennevalvonnassa 
käytettävän kuljettajan väsymystä ilmentävän testin kehittelyä tulee jatkaa. 
(VÄSY) 

 
Iäkkäät kuljettajat 

 
• Iäkkäiden ajokykyä arvioitaessa yhteistyötä iäkästä kuljettajaa tutkineen lääkä-

rin ja ajon arvioijan välillä tulee lisätä. Jonkinasteinen liikenteessä tapahtuvan 
ajon arvioinnin tulisi olla rutiininomainen osa ajokykyarviointia, ja siinä tulisi 
panostaa riittävän pitkään kestoon sekä itsenäiseen, ei-ohjeistettuun ajamiseen. 
Lisäksi iäkkäiden ajokokeessa tulisi ajokyky-komponentin painoarvoa koros-
taa suhteessa ajotaito-komponenttiin. (AJOKYKY) 

• Iäkkään ajokyvyn arviointikriteereiden ja -mittareiden kehittelyyn tulee panos-
taa, ja ajokokeen vastaanottajien perehdyttämistä iäkkäiden ja terveysongel-
mista kärsivien kuljettajien erityispiirteisiin tulee lisätä. Lääkärintutkimukset 
ja ajokoe tulisi arvioida kokonaisuutena, mikä olisi linjassa myös Euroopan 
Unionin ajokykyarviointia koskevien tavoitteiden kanssa (CIECA 2005). 
(AJOKYKY) 

 
Nuoret kuljettajat, kuljettajaopetus 

 
• Kuljettajakoulutuksen kehittämistä tulee jatkaa. LINTU-selvityksissä suositel-

laan mm. kuljettajaopetuksen jakamista kahtia, kesä- ja talvijaksoon, joista 
jälkimmäiseen sisältyisi myös nykyinen II vaihe. Talvijakson painopiste olisi 
oppia hyödyntämään todellisessa liikenteessä talven tarjoamat oppimismah-
dollisuudet. Vastaavasti kesäjakson erityisenä teemana voisi olla taloudellinen 
ajotapa ja kesäajan riskit. Tämän lisäksi oppimisajokirjaa suositellaan itse-
opiskeluun. Oppimisajokirja soveltuu myös kuljettajien jatkokoulutukseen. 
(ENSILUMI) 

 
Ajoneuvot  

 
• VIOLA-tutkimusaineiston kuolleista moni olisi voinut pelastua, jos autoissa 

olisi ollut hyväkuntoiset renkaat sekä nykyaikainen ajonvakautusjärjestelmä, 
kuten ESP. Ajonvakautusjärjestelmän tehokas toiminta vaatii renkailta pitoa, 
joten renkaiden kunnosta huolehtiminen olisi kaikenlaisten onnettomuuksien 
ehkäisemisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Usean kuolonkolarin taustalla on 
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ollut myös huomion kiinnittyminen muualle ajamisesta tai torkahtaminen. 
Näitä turvallisuusongelmia varten on ajoneuvotekniikassa kehitteillä erilaisia 
kuljettajan ruumiintoimintojen ja ajotoimintojen perusteella kuljettajan vireys-
tilan päätteleviä laitteita. Tällaisten laitteiden yleistymistä tulee edistää. (VIO-
LA) 

• Suurilla nopeuksilla olisi autojen vahvistamista hyödyllisempää pyrkiä tunnis-
tamaan onnettomuusvaara ja puuttumaan tapahtumiin ennen onnettomuutta tai 
katkaisemaan onnettomuusketju ennen tuhoisimpia seurauksia. Autoihin tu-
leekin kehittää muun muassa törmäysvaarasta tai ajohallinnan menettämisen 
vaarasta varoittavia ja jopa automaattisesti jarruttavia järjestelmiä, joiden avul-
la törmäysnopeuksia saataisiin laskettua ja seurauksia lievennettyä. Kohtaa-
misonnettomuuksiin, joissa tapahtumaketjun alusta törmäykseen on yleensä 
muutama sekunti, on käytännössä mahdotonta puuttua törmäysvaarasta varoit-
tavilla järjestelmillä. (VIOLA) 

• Turvavöiden tulisi tukea ihmisiä paremmin sivusuunnassa. Nykyiset turvavyöt 
pitävät ihmisen huonosti paikallaan myös silloin, kun auto ilmalennon jälkeen 
laskeutuu katolleen. Turvavöiden käytön yleisyyteen liittyy tosin myös muka-
vuuskysymyksiä ja turvavöiden on sovelluttava hyvin erikokoisille ihmisille. 
Tämän vuoksi paremmin suojaavat ratkaisut kuten monipistevyöt tulevat ny-
kyisellään huonosti kysymykseen. Jos turvavöiden suojaavuuden kehittäminen 
tekee niistä epämiellyttävämmät käyttää, tulisi kehittää myös keinoja estää 
ajoneuvon liikkuminen, jos turvavyöt ovat kiinnittämättä. (VIOLA) 

• Tapauksissa, joissa autoon kohdistuu kolarin kuluessa monta törmäystä, tulisi 
osa auton turvatyynyistä säilyä täytettyinä kauemmin kuin ensimmäisen tör-
mäyksen ajan. Toinen vaihtoehto olisi, että turvatyynyt täyttyisivät useamman 
kerran. (VIOLA) 

 
Tavaraliikenne, joukkoliikenne 

 
• Liikenneturvallisuudelle tulee antaa nykyistä painavampi rooli tavaraliiken-

teen tilaus- ja laatujärjestelmissä. Kuljetuksen tilaajan tulee ottaa tilaamiensa 
kuljetusten liikenneturvallisuus osaksi strategista johtamista samaan tapaan 
kuin kuljetuksiin liittyvät ympäristöasiat useissa yrityksissä tänä päivänä ote-
taan. Olemassa olevat ympäristö- ja toimintapolitiikat sekä niihin sisällytetyt 
laatupolitiikat muodostavat hyvän lähtökohdan liikenneturvallisuuspolitiikalle. 
Tavaraliikenteen kuljetusten liikenneturvallisuuden seuranta tulee kytkeä 
osaksi kuljetusketjun yritysten yhteiskuntavastuuraportointia. (TAKU) 

• Liikenneturvallisuusjohtamisen apuvälineeksi tulisi laatia erityinen kuljetusten 
liikenneturvallisuuden tason seurantaa ja kehittämistä helpottava laatujärjes-
telmä sekä nimetä puolueettomia, kuljetusalasta riippumattomia tahoja audi-
toimaan yrityksiä sekä ylläpitämään ja kehittämään järjestelmää. (TAKU) 
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• Tilausjärjestelmiä tulee kehittää siten, että kuljetuksen tilaaja esittää tarjous-

pyynnössä kuljetusyrityksen kalustolta ja kuljettajilta sekä muilta toiminnan 
liikenneturvallisuuden tasoa kuvaavilta tekijöiltä edellytettävät vähimmäisvaa-
timukset.  (TAKU) 

• Linja-autoliikenteen turvallisuuden parantaminen edellyttää alan toimijoiden 
yhteistyötä. Linja-autoliikenteen turvallisuutta koskevassa LINTU-julkaisussa 
on esitetty runsaasti kehittämiskohteita, mm. kuljettajien koulutus, kaluston 
paloturvallisuus, näkemät sekä ovitekniikka, pysäkkien liukkaudentorjunta, 
raskaan kaluston törmäysvyöhykkeiden kehittäminen, turvavarusteet ja niiden 
käyttö, aikataulusuunnittelu, linja-autojen etuudet ja omat kaistat kaupunkialu-
eilla sekä ennakoiva työterveyshuolto. (JL) 
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Liite 1. LINTU-julkaisut vuosina 2003-2006: 
 
1/2003  Liikenteen kameravalvontaan liitetyn haltijavastuun toteuttamisvaih-

toehtojen vertailua (tutkimuslyhenne: HALTI) 
2/2003  Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta ja liikenneturvallisuuden huo-

mioon ottaminen kahdessa esimerkkiorganisaatiossa (tutkimuslyhenne: 
KOTKA) 

3/2003  Kuntien valtuutettujen mielipiteitä liikenneturvallisuudesta (tutkimus-
lyhenne: LIITU-POP) 

1/2004  Talviolosuhteet opettavat. Mitä kuljettaja oppii vaikeisiin talviolosuh-
teisiin mukautuessaan (tutkimuslyhenne: ENSILUMI) 

2/2004  Ikääntyvän väestön ajotaidon ylläpito. Jatkokoulutusinterventio ja sen 
seuraukset myöhempään ajamiseen, seurantatutkimuksen jatkovaihe 
(tutkimuslyhenne: IÄKÄSTAITO) 

3A/2004 Linja-autojen liikenneturvallisuus (tutkimuslyhenne: JL) 
3B/2004  Linja-autonkuljettajakysely (tutkimuslyhenne: JL) 
4/2004  Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenne-

turvallisuuden näkökulmasta (tutkimuslyhenne: LIIKUTUS) 
5A/2004 Talviliikenteen turvallisuus Suomessa ja Ruotsissa (tutkimuslyhenne: 

SUORUO) 
5B/2004 Vintertrafikens säkerhet i Finland och Sverige (tutkimuslyhenne: 

SUORUO) 
1/2005 Tieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden arviointi ja kokemukset tur-

vallisuussuunnitelman laatimisesta (tutkimuslyhenne: TEPA) 
2/2005 Tavaraliikenteen kuljetusten liikenneturvallisuusvastuu (tutkimusly-

henne: TAKU) 
3/2005 Suomen kuntien liikenneturvallisuus – KULTI (tutkimuslyhenne: 

KULTI) 
4/2005 Iäkkäiden kuljettajien ajokyvyn arviointi liikenteessä. Neuropsykolo-

gisten testien ja itsearvioinnin yhteydet käytännön ajamiseen (tutki-
muslyhenne: AJOKYKY) 

5/2005 Tieliikenteen kasvun hillintä ja liikenneturvallisuus (tutkimuslyhenne: 
LIIKA) 

6/2005 Näkökulmia liikenneturvallisuustavoitteiden ohjaavuudesta tienpidossa 
(tutkimuslyhenne: INVE) 

http://www.lintu.info/lintu_HALTI.pdf
http://www.lintu.info/lintu_KOTKA.pdf
http://www.lintu.info/lintu_LIITU-POP.pdf
http://www.lintu.info/lintu_ENSILUMI.pdf
http://www.lintu.info/lintu_IAKASTAITO.pdf
http://www.lintu.info/lintu_JLa.pdf
http://www.lintu.info/lintu_JLb.pdf
http://www.lintu.info/lintu_LIIKUTUS.pdf
http://www.lintu.info/lintu_SUORUO_FIN.pdf
http://www.lintu.info/lintu_SUORUO_SWE.pdf
http://www.lintu.info/lintu_TEPA.pdf
http://www.lintu.info/lintu_TAKU.pdf
http://www.lintu.info/KULTI.pdf
http://www.lintu.info/AJOKYKY.pdf
http://www.lintu.info/LIIKA.pdf
http://www.lintu.info/INVE.pdf
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7/2005 Väsyneiden kuljettajien ajokyvyn testaaminen (tutkimuslyhenne: VÄ-

SY) 
8/2005 Liikenneonnettomuuksien tilastointi, selvitys nykytilasta ja kehittämis-

tarpeista (tutkimuslyhenne: LONTTI) 
9/2005 Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen perustuvista auto- ja 

liikennevakuutusmaksuista (tutkimuslyhenne: ATOLI) 
1/2006 Kansalaiset, päättäjät, liikenneturvallisuus ja päätöksentekoprosessi 

(tutkimuslyhenne: PÄÄT) 
2/2006 Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus. Kasvun hillinnän mahdolli-

suudet Oulun seudulla (tutkimuslyhenne: OULULIIKA) 
3/2006 Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskit ja niiden vähentäminen 

autoliikenteessä yksiajorataisilla pääteillä (tutkimuslyhenne: VIOLA) 
 
 
 
Muissa julkaisusarjoissa julkaistut LINTU-tutkimukset: 
 
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian tutkimusraportti: Henkilöauton korikorja-

uksen ja ikääntymisen vaikutus liikenneturvallisuuteen (LINTU-ohjel-
man osin rahoittama opinnäytetyö) 

 
Ympäristöministeriön ohjeita 1/2006: Liikenneturvallisuus kaavoituksessa (LIN-

TU-ohjelmassa rahoitetun LIITUKAAVA-tutkimuksen jatkotyön ra-
portti) 

http://www.lintu.info/VASY.pdf
http://www.lintu.info/LONTTI.pdf
http://www.lintu.info/lintu_ATOLI.pdf
http://www.lintu.info/lintu_PAAT.pdf
http://www.lintu.info/OULULIIKA.pdf
http://www.lintu.info/VIOLA.pdf
http://www.lintu.info/Riikonen_loppuraportti.pdf
http://www.lintu.info/Riikonen_loppuraportti.pdf
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=54986&lan=fi

