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Tiivistelmä 
 

Suomesta puuttuu tällä hetkellä tarkempi virallinen ohjeistus tunneleiden riskiana-
lyysien laadinnasta. Tiehallinnon aikaista luonnosversioksi jäänyttä tietunnelien 
suunnitteluohjetta vuodelta 2005 on sovellettu mm. riskien arvioinnissa. Riskien 
arviointiin on myös sovellettu VAK-riskienarvioinnin ohjetta sekä tunnelien turval-
lisuusasiakirjojen laadintaohjeessa esille tuotuja menettelyitä. Tunnelidirektiivi ja 
erityisesti siitä johdettu kansallinen ohje, ovat tällä hetkellä pääasiallinen ohjeistus 
liikenteellisten riskianalyysien sisällön vaatimuksien osalta.  

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia  
 miten riskianalyysit on tehty muissa maissa ja kirjata niistä kokemuksia, 

sekä  
 todeta Suomen riskianalyysien tila ja verrata tätä kv. riskianalyysikäytän-

töihin. Lisäksi tuli tehdä ehdotus jatkotoimenpiteistä.  
 
Kansainvälinen osuus tästä selvitystyöstä osoitti, että useissa maissa oli riskiana-
lyysit koettu ongelmalliseksi aikana, jolloin ei selkeää kansallista ohjeistusta ollut 
olemassa. Tämä on hankaloittanut tunneliviranomaisten toimintaa. Ohjeistuksen 
myötä riskianalyyseista on tullut kiinteä osa tunnelisuunnittelua, minkä on koettu 
olevan hyödyllistä. Sen avulla voidaan eri tunneleita tai turvallisuuskonsepteja ver-
rata keskenään, tämä vieläpä kvantitatiivisesti suurimmassa osassa maita. Riski-
analyysien ohjeistuksen pohjalla ovat EU:n tunnelidirektiivin minimivaatimukset, 
joita on kansallisesti täydennetty. Sekä mallinnusmetodologia, referenssitilastot ja 
hyväksyttävyysarvot on määritelty kansallisesti. 

Suomesta tutkimukseen valittiin kahden aikaisemmin toteutetun tunnelihankkeen 
riskianalyysit. Näistä toinen perustui QRA:han (quantitative risk analysis) ja oli sa-
malla tavoin toteutettu kuin useat tutkitut kansainväliset mallit. Toinen taas perus-
tui olettamukseen, että tunnelin riskit ovat samat kuin moottoriteiden avo-osuuk-
silla ja riskien seuraukset laskettiin tällä periaatteella. Myös tulipalojen osalta riski-
analyysit oli toteutettu eri lailla. Toinen perustui eurooppalaisiin tunnelipalojen ti-
lastoihin sekä todennäköisyyksien että seurauksien osalta. Toisessa oli oletettu, 
että palot tunneleissa eivät koskaan johda henkilövahinkoihin.  

Selvitystyö osoitti, että Suomessa on toteutettu riskianalyysit erilaisilla menetel-
millä, koska sitovaa ja hyväksyttyä ohjeistusta ei ole ollut olemassa tunnelidirektii-
viä lukuun ottamatta. Siksi jatkotoimenpide-ehdotuksena on, että Suomeen luotai-
siin ohjeistus liikenteellisille riskianalyyseille samoin kuin muissa tutkituissa Euroo-
pan maissa 
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Utredningsarbete. Trafikledsverket. Helsingfors 2021. Trafikledsverkets publikationer 
40/2021. 39 sidor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-878-6. 

Sammanfattning 

Finland saknar för närvarande mer detaljerade officiella riktlinjer för utarbetande 
av riskanalyser för tunnlar. Vägförvaltningens tidiga planeringsguide för vägtunnlar 
från 2005, som förblev en utkastversion, har bl.a. tillämpats vid riskbedömning. 
För riskbedömning har också tillämpats riskbedömningsguiden för transport av 
farligt gods samt metoder som har lyfts fram i instruktionen för sammanställning 
av säkerhetsdokument för tunnlar. Tunneldirektivet och särskilt den nationella 
instruktion som följer av det, är för närvarande de viktigaste riktlinjerna när det 
gäller kraven på innehåll i trafikrelaterade riskanalyser.  

Syftet med detta arbete var att  
 studera hur riskanalyser har utförts i andra länder och registrera erfaren-

heter ur dessa, samt  
 fastställa situationen för riskanalyser i Finland och jämföra denna med 

internationell riskanalyspraxis. Dessutom tillkom att presentera ett förslag 
på fortsättningsåtgärder.  

 
Det internationella bidraget till detta utredningsarbete visade att i flera länder hade 
riskanalyser uppfattats som problematiska under den tid det inte fanns några 
tydliga nationella riktlinjer. Detta har gjort tunnelmyndigheternas verksamhet 
besvärligare. Med riktlinjer har riskanalyser blivit en integrerad del av tunnel-
planering, vilket har visat sig vara nyttigt. Med hjälp av dessa kan olika tunnlar 
eller säkerhetskoncept jämföras med varandra, även i den kvantitativt största 
delen av länderna. Riktlinjerna för riskanalyser bygger på minimikraven i EU:s 
tunneldirektiv, som har kompletterats nationellt. Såväl modelleringsmetodik som 
referensstatistik och acceptansvärden har definierats nationellt. 

Riskanalyserna i två tidigare genomförda tunnelprojekt i Finland valdes ut för 
studien. Av dessa baserades den ena på kvantitativ riskanalys (QRA) och hade 
genomförts på samma sätt som flera av de studerade internationella modellerna. 
Den andra grundades på antagandet att riskerna i en tunnel är desamma som i 
öppna delar av motorvägar och att konsekvenserna av riskerna beräknades enligt 
denna princip. Riskanalyserna hade genomförts på olika sätt också när det gällde 
bränder. Den ena baserades på statistik över europeiska tunnelbränder, både med 
avseende på sannolikheter och konsekvenser. I den andra hade det antagits att 
bränder i tunnlar aldrig leder till personskador.  

Utredningsarbetet visade att i Finland har riskanalyser genomförts med olika 
metoder, eftersom det inte har funnits några bindande och godkända riktlinjer 
utöver tunneldirektivet. Därför är förslaget till en fortsättningsåtgärd att i Finland 
skapas riktlinjer för trafikrelaterade riskanalyser på samma sätt som i de andra 
europeiska länderna som studerades.  

Baserat på studien skulle QRA (kvantitativ riskanalys) vara lämplig för användning 
i Finland, och detta har också gjorts. Det bör instrueras att riskanalysen ska vara 
transparent både när det gäller modellen och den statistik som ligger till grund för 
den. I båda fallen bör hänsyn tas till särdragen för tunnelbyggande i Finland.   
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Abstract 

Finland currently lacks more detailed official guidelines on the establishing of risk 
analyses for tunnels. The road tunnel design guideline from 2005, which has 
remained as a draft version from the Finnish Road Administration era, has been 
applied, for example, to risk assessment. The guidelines for risk assessment in the 
transport of dangerous goods and the procedures set out in the preparation 
instructions for tunnel safety documentation have also been applied to risk assess-
ment. The EU Directive on the minimum safety requirements for tunnels and, in 
particular, the national guidelines derived from it, currently form the main guide-
lines with regard to the requirements on the content of traffic risk assessment.  

The purpose of this review was to:  
 examine how risk analyses have been carried out in other countries and 

record any experience gained from them, and 
 state the status of risk analyses in Finland and compare this with interna-

tional risk analysis practices. In addition, there was a need to put forward 
a proposal on any further measures.  

 
The international contribution to this study showed that risk analyses have been 
perceived as problematic in several countries at a time when no clear national 
guidelines existed. This has made the work of the tunnel authorities difficult. With 
the guidelines, risk analyses have become an integral part of tunnel design, which 
has been found to be useful. They make it possible to compare different tunnels 
or safety concepts; even quantitatively in most countries. The guidelines for risk 
analyses are based on the minimum requirements of the EU Tunnel Directive, 
which have been supplemented nationally. The modelling methodology, reference 
statistics and the acceptability values have all been determined nationally. 

In Finland, the risk analyses of two previously implemented tunnel projects were 
selected for the study. One of these was based on quantitative risk analysis (QRA), 
and it was carried out in the same way as several of the international models 
studied. The second was based on the assumption that tunnel risks are the same 
as the risks on open sections of motorways, and the consequences of the risks 
were calculated in accordance with this principle. In the case of fires, risk analyses 
had also been carried out using different methods. One was based on European 
statistics on fires in tunnels, both in terms of probabilities and consequences. The 
second had assumed that fires in tunnels would never result in personal injury.  

The review showed that risk analyses in Finland have been carried out with 
different methods, as there has been no binding and approved guidelines other 
than the Tunnel Directive. Therefore, the proposal for further action is to create 
similar guidelines for traffic risk analyses in Finland, as there are in place in the 
other European countries studied.  

Based on the review, QRA (quantitative risk analysis) would be suitable for use in 
Finland, as has already been the practice. The risk analysis should be instructed to 
be transparent both with regard to the model and the statistics used as the basis 
for the analysis. Both of these should take into account the special features of 
tunnel construction in Finland.   
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1 Johdanto 

Suomessa on tehty tunneleihin liittyviä liikenteellisiä riskianalyyseja jo kaksikym-
mentä vuotta. EU:n tunnelidirektiivin (2004/54/EY) myötä riskianalyysit otettiin 
osaksi tunneleiden turvallisuussuunnittelua Suomessa ja muissa EU maissa/1/. 
Tunnelidirektiivin sisältöä on otettu myös kansalliseksi ohjeistukseksi /28/. Riski-
analyysit on Suomessa tehty pääasiassa kotimaisten konsulttitoimistojen toimesta, 
mutta myös kansainvälisiä riskianalyysien erikoisasiantuntijoita on käytetty.  

Liikenteellisten riskianalyysien lisäksi tunnelihankkeissa yleensä toteutetaan myös 
vaarallisiin aineisiin (VA) liittyvien kuljetusten riskianalyysi, jos tunneli täyttää pi-
tuuden ja liikennemäärien osalta tietyt kriteerit. VA-kuljetuksien riskianalyysit on 
ohjeistettu Suomessa erillisellä ohjeella ja ne perustuvat PIARC:in tuottamaan DG-
QRAM ohjelmistoon /2/. 

VA-kuljetusten osalta toteutustapa on eri hankkeissa ollut yhdenmukainen. Liiken-
teellisten riskianalyysien kohdalla toteutustavat ovat sen sijaan vaihdelleet, mikä 
on aiheuttanut kritiikkiä ja tarpeen kehittää yhtenäinen ohjeistus. Tämä todettiin 
myös Liikenneviraston v.2015 teettämässä selvityksessä ”Tietunneleiden riskien-
hallinnan kehittäminen” (73/2015) /3/. 

Maailmalla on käytössä useampia eri tapoja toteuttaa riskianalyyseja. Eurooppa on 
näissä johtava maanosa, koska täällä on perinteisesti suosittu enemmän toiminta-
perusteista kuin pelkästään standardeihin ja ohjeisiin perustuvaa tunnelien turval-
lisuussuunnittelua. EU:n tunnelidirektiivi myös edellyttää riskianalyysien tekemistä 
osana tunnelin turvallisuusasiakirjoja. Vaikka riskianalyyseja toteutetaan eri 
maissa, niitä ei kuitenkaan ole kansainvälisesti harmonisoitu vaan käytössä on eri-
laisia riskianalyysimalleja. Koska riskianalyysit ovat tärkeä osa tunnelin turvalli-
suuskonseptia, ne tulisi ohjeistaa selkeästi. Ohjeistuksen tulisi kattaa sekä meto-
dologia että lähdetilastot. Tämä vähentäisi tulosten riippuvuutta käytettävästä mal-
lista ja tekijästä. Lisäksi olisi hyvä määrittää tavoitetulle riskitasolle hyväksyttävyys-
raja, johon riskianalyysien tuloksia tulisi verrata.  

Tässä raportissa on pyritty selvittämään yksityiskohtaisesti, kuinka riskianalyysit on 
toteutettu muualla Euroopassa. Lisäksi Suomessa toteutettuja liikenteellisiä riski-
analyyseja on arvioitu ja verrattu kansainvälisesti käytettyihin tapoihin.  
Tarkoituksena on ollut tutkia käytännöllisimpiä tapoja, joita voitaisiin sisällyttää 
jatkossa suomalaiseen ohjeistukseen.  
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2 Terminologia 

Alla olevassa taulukossa on esitetty tässä raportissa käytetty erikoisterminologia.  

Taulukko 1. Terminologia /4/5/ 

Termi  Term (eng) Määritelmä 

FN käyrä FN curve 

 

kuvaaja, jossa ordinaatta kuvaa N 
tai useamman vaikutuslajin (esim. 
onnettomuuksien) kumulatiivista 
taajuusjakaumaa ja abskissa 
kuvaa vastaavaa vaikutusta, jolla 
kuvataan yhteiskunnallista riskiä 
/4/ 

kvalitatiivinen riski-
analyysi (laadullinen 
riskianalyysi) 

qualitative risk 
analysis 

analyysi, jossa olennaisia riski-
skenaarioita ja niiden seurauksia 
kuvataan ja pohditaan /5/ 

kvantitatiivinen riski-
analyysi (määrällinen 
riskianalyysi) 

qualitative risk 
analysis 

matemaattinen malli, jossa riski 
arvioidaan ei-toivottujen 
tapahtumien määriteltyjen 
todennäköisyyksien ja seurausten 
avulla /5/ 

odotusarvo expected value satunnaisilmiön tuottamien lukujen 
odotettavissa oleva arvo /4/ 

riski risk epävarman tapahtuman 
odotettavissa oleva seuraus, joka 
ilmaistaan todennäköisyyden ja 
seurauksen yhdistelmänä (yleensä 
näiden tulo) /5/ 

riskianalyysi risk analysis riskien arviointia tietylle 
järjestelmälle, ottaen huomioon 
kaikki suunnittelutekijät ja 
toimintaolosuhteet, jotka voivat 
vaikuttaa turvallisuuteen, 
ympäristöön tai aiheuttaa 
viivästymistä tai taloudellisia 
menetyksiä /5/ 

riskien arviointi risk assessement riskianalyysin ja riskien evaluoinnin 
muodostama kokonaisprosessi /4/ 
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Termi  Term (eng) Määritelmä 

riskien hallinta risk management systemaattinen menettely 
hyväksyttävän riskitason 
saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi 
/4/ 

seuraus consequence tapahtuman vaikutukset, jotka 
voivat kohdistua henkilöiden 
terveyteen tai aiheuttaa vahinkoa 
omaisuuteen tai ympäristöön /4/ 

seurausten analysointi consequence 
analysis 

systemaattinen menettely 
seurausten kuvaamiseksi tai 
arvioimiseksi /4/ 

taajuus frequency toistuvan ilmiön tapahtumien 
määrä aikayksikköä kohti (esim. 
onnettomuuksia vuotta kohti) /4/ 

tapahtuma event olosuhteiden yhteensattuma, josta 
voi seurata vahinkoa /4/ 

todennäköisyys probability numeerinen arvio tapahtuman 
yleisyydestä /4/ 

todennäköisyysanalyysi probability analysis systemaattinen menettely 
myöhempien tapahtumien 
todennäköisyyksien kuvaamiseksi 
tai arvioimiseksi /4/ 

vahinko harm henkilö-, omaisuus- tai ympäristö-
vahinko /4/ 

yhteiskunnallinen riski societal risk yhteiskunnalle merkityksellinen 
riski (yleensä ilmaistuna kuolemien 
lukumääränä) /4/ 

 



Väyläviraston julkaisuja 40/2021 11 
 

 

3 Riskianalyysit yleisesti 

Riskienhallinta on kehittynyt omaksi tieteenalakseen, jota käytetään hyväksi lähes 
kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Kyseessä on tietoinen, suunnitelmallinen ja jär-
jestelmällinen toiminta riskien välttämiseksi tai vähentämiseksi. Riskit itsessään 
voivat kuulua moneen eri lajiin sen mukaan, millaisia ne ovat luonteeltaan. Esi-
merkkejä näistä ovat henkilöriskit, omaisuusriskit, ympäristöriskit, tietosuojariskit, 
keskeytymisriskit yms.  

Riskienhallinta muodostuu riskien tunnistamisen lisäksi niiden suuruuden ja merki-
tyksen arvioimisesta. Näitä tunnistettuja riskejä pyritään joko ennaltaehkäisemään 
tai niiden vaikuttavuutta pienentämään suunnitelluilla toimenpiteillä. Riskianalyysi 
on työkalu tälle toiminnalle ja sen tarkoituksena on toimia suunnittelun ja päätök-
senteon tukena.  

Riskianalyysi arvioi mahdollisia negatiivisia seurauksia tulevaisuudessa. Tulevai-
suutta voidaan arvioida joko kvalitatiivisesti perustuen kokemusperäiseen tietoon 
tai kvantitatiivisesti käyttämällä tilastollisia menetelmiä. Riskianalyysin avulla on 
tarkoituksena arvioida suunnitteluratkaisuja ja vertailla eri vaihtoehtoja turvallisuu-
den kannalta. Tulosten perusteella suunnitteluratkaisuja voidaan parantaa ja tar-
vittaessa riskianalyysi uusitaan uusien ratkaisujen mukaisesti.  

Esimerkkinä kvantitatiivisesta riskianalyysimallista on QRA (Quantitative Risk  
Assessment). Vastaavasti kvalitatiivisista riskianalyysimalleista esimerkkeinä voi-
daan mainita erilaiset tarkistuslistat. Joskus riskimallinnus voi olla myös osittain 
kvantitatiivista. Tämä tarkoittaa, että tapauksissa, joissa ei ole dataa saatavilla, 
käytetään kvalitatiivista arviointiin perustuvaa riskien luokittelua tai asiantuntija-
arvioita. Näitä riskejä voidaan kuitenkin käsitellä matemaattisesti ja saada kvanti-
tatiivisia tuloksia riskienarvioinnista. Erilaiset riskimatriisit voidaan luokitella tämän-
kaltaisiksi riskianalyysimalleiksi. 
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4 Riskienhallinta tietunneleissa 

4.1  Riskianalyysit ja turvallisuusasiakirjat  

Tietunnelien turvallisuusasiakirjojen laatiminen on määritelty EU:n tunnelidirektii-
vissä ja monesti täydennetty kansallisissa ohjeissa /1/. Liikennevirasto on vuonna 
2015 julkaissut Suomea koskevan ohjeen ”Tietunneleiden turvallisuusasiakirjojen 
laatiminen” /6/. Ohje selvittää koko tietunnelin turvallisuussuunnitteluprosessin 
sekä vaadittavat turvallisuusasiakirjat, jotka pitää tehdä eri suunnittelu- ja toteu-
tusvaiheissa. Tämä ohje on päivitetty vuonna 2018 /7/. Päivityksen yhteydessä 
riskianalyyseihin liittyvä sisältö ei ole muuttunut.  

 

Kuva 1. Tietunnelin turvallisuussuunnittelu / turvallisuusasiakirjojen pääotsikko-
tasot ja laadintaperiaate. /7/  

Ensimmäinen vaihe, turvallisuuskonsepti, määritellään jo tunnelin yleissuunnittelu-
vaiheessa. Tämän tulisi ottaa huomioon tunnelin varustelutaso, liikennemäärät ja 
muut tekijät, jotka vaikuttavat tunnelin turvallisuuteen. Näiden minimivaatimukset 
on määritelty EU:n tunnelidirektiivissä /1/. Riskianalyysit ovat osa turvallisuus- 
konseptia. 

Turvallisuusasiakirjaohjeistus määrittää sekä vaarallisten aineiden kuljetuksien 
(VAK) että liikenteelliset riskianalyysit. Näistä VAK-riskianalyysien laatiminen on 
ohjeistettu Liikenneviraston ohjeessa 44/2017, Vaarallisten aineiden kuljetukset 
tietunneleissa - Riskitarkastelut ja VAK-kelpoisuus /2/.  

Liikenneviraston ohjeita 9/2018
Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen laadinta
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2  Laadintaprosessi ja vastuut 

2.1  Laadintaprosessi  

Tietunnelien turvallisuussuunnittelu ja tunnelin turvallisuusasiakirjojen laadinta on 
pitkäkestoinen prosessi, joka kattaa tietunnelin elinkaaren kaikki vaiheet. Tietunnelien 
turvallisuussuunnittelu ja tunnelin turvallisuusasiakirjojen laadinta aloitetaan tur-
vallisuuskonseptista tien yleissuunnitelmavaiheessa. Kuvassa 1 on esitetty tietunne-
lin turvallisuusasiakirjojen pääotsikkotasot ja laadintaperiaate. 
 

 
 
Kuva 1. Tietunnelin turvallisuussuunnittelu ja turvallisuusasiakirjojen pääotsikko-

tasot ja laadintaperiaate.  

Turvallisuuskonsepti toimii lähtötietona tunnelin jatkosuunnittelussa ja sieltä tulee 
löytyä perustelut valituille ratkaisuille. Suunnitteluvaiheessa, käyttöönottovaiheessa 
ja käytössä olevan tunnelin turvallisuusasiakirjat täydentyvät ja päivittyvät tunneli-
hankkeen edetessä ja tunnelin käytön aikana. Turvallisuuskonsepti ja sen sisältö on 
kuvattu tarkemmin luvussa 3.1. 
 
Suunnitteluvaiheessa olevan tietunnelin turvallisuusasiakirjan luvut 1–6 kootaan 
perustuen turvallisuuskonseptiin sekä tietunnelin jatkosuunnittelun (tiesuunnitelma-, 
liikenteenhallinnan ja tunnelin teknisten järjestelmien yleissuunnitelma- ja rakennus-
suunnitelmavaiheet) ratkaisuihin. Asiakirjan laadinnan aloittaminen tulee tarkastella 
tapauskohtaisesti, riippuen muun muassa tietunnelin ja sen järjestelmien hankinta-
mallista. Yleensä tarkoituksenmukaista on laatia alustava asiakirja, joka täydentyy rat-
kaisujen yksityiskohtien varmistuessa. Riippumatta hankintamallista, suunnittelu-
vaiheessa olevan tunnelin turvallisuusasiakirja tulee hyväksyä ennen rakentamisen 
aloittamista tai siinä vaiheessa, jossa tarvittavat turvallisuustason muutokset ovat 
vielä mahdollisia. Tällä pyritään varmistamaan, ettei tietunnelia toteuteta puutteelli-
sin turvallisuusjärjestelyin. Esitetty hyväksyntäkäytäntö on määritelty vastaavaksi tie-
tunnelidirektiivissä asetettujen vaatimusten kanssa.  

Turvallisuuskonsepti

Suunnitteluvaiheessa olevan 
tunnelin turvallisuusasiakirja

1. Johdanto
2. Lähtökohdat
3. Toimijat
4. Kohteen kuvaus
5. Tunnelin rakenteelliset ratkaisut 

ja tekniset järjestelmät
6. Tunnelin turvallisuuskäytännöt

(hyväksyntä)

7. Suunnitelma hätä- ja 
vaaratilanteita varten

8. Koulutus ja osaamisen ylläpito

(hyväksyntä)

9. Tietunnelin historia

Käyttöönottovaiheessa olevan 
tunnelin turvallisuusasiakirja

Käytössä olevan tunnelin 
turvallisuusasiakirja

1. Johdanto
2. Tunnelin turvallisuustavoite ja periaatteet 

sen saavuttamiselle
3. Ominaispiirteet ja riskitarkastelut
4. Varustelu

(hyväksyntä)
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4 Riskienhallinta tietunneleissa

4.1  Riskianalyysit ja turvallisuusasiakirjat 

Tietunnelien turvallisuusasiakirjojen laatiminen on määritelty EU:n tunneli- 
direktiivissä ja monesti täydennetty kansallisissa ohjeissa /1/. Liikennevirasto on 
vuonna 2015 julkaissut Suomea koskevan ohjeen ”Tietunneleiden turvallisuusasia-
kirjojen laatiminen” /6/. Ohje selvittää koko tietunnelin turvallisuussuunnittelu- 
prosessin sekä vaadittavat turvallisuusasiakirjat, jotka pitää tehdä eri suunnittelu- 
ja toteutusvaiheissa. Tämä ohje on päivitetty vuonna 2018 /7/. Päivityksen yhtey-
dessä riskianalyyseihin liittyvä sisältö ei ole muuttunut. 

Ensimmäinen vaihe, turvallisuuskonsepti, määritellään jo tunnelin yleissuunnitte-
luvaiheessa. Tämän tulisi ottaa huomioon tunnelin varustelutaso, liikennemäärät 
ja muut tekijät, jotka vaikuttavat tunnelin turvallisuuteen. Näiden minimivaatimuk-
set on määritelty EU:n tunnelidirektiivissä /1/. Riskianalyysit ovat osa turvallisuus-
konseptia.

Turvallisuusasiakirjaohjeistus määrittää sekä vaarallisten aineiden kuljetuksien 
(VAK) että liikenteelliset riskianalyysit. Näistä VAK-riskianalyysien laatiminen on  
ohjeistettu Liikenneviraston ohjeessa 44/2017, Vaarallisten aineiden kuljetukset 
tietunneleissa - Riskitarkastelut ja VAK-kelpoisuus /2/. 
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Liikenteellisille riskianalyyseille ei ole annettu virallista ohjeistusta, mutta vaaditta-
vasta sisällöstä on kuvattu turvallisuusasiakirjoihin liittyen seuraavaa: 

 Lista laadituista riskitarkasteluista, laatijat ja maininta, mistä tarkastelut 
ovat saatavissa täysimääräisinä (riskitarkastelut liitetään turvallisuus- 
konseptin yhteydessä suunnitteluvaiheessa olevan tunnelin turvallisuus-
asiakirjaan) 

 Riskitarkastelujen menetelmäkuvaukset ja riskitarkastelujen lähtökohtien 
kuvaus 

 Liikenteellisten riskitarkastelujen keskeiset tulokset ja arvio kohteelle  
ominaisista häiriötilanteista. 

Tietunneleiden turvallisuusasiakirjojen laatiminen-ohjeen liitteessä on selvitetty 
hyvin lyhyesti Suomessa joitain aikaisemmin toteutettuja riskianalyyseja /7/. Liite-
materiaalissa on myös kuvattu laskennallista kokonaisriskitasoa, jota on vertailtu 
kohdekohtaisesti aikaisemmissa projekteissa riskien määriteltyyn ylärajaan. Esi-
merkkinä hyväksyttävyyden ylärajalle on annettu 1,5 kertaa maanteiden yleinen 
onnettomuusaste, jota usein on käytetty ulkomaisiin esimerkkeihin nojautuen, kun 
viranomaisten vahvistamaa vertailuarvoa ei ole ollut käytettävissä /7/. 

4.2  Riskienhallinta 

Yleisesti ottaen riskienhallinta tunnelisuunnittelussa voidaan jakaa kahteen eri ta-
paan, jotka ovat standardiperusteinen (presprective) ja toiminnallinen suunnittelu 
(performance based). Standardiperusteinen perustuu ajatukseen, että riskit ovat 
hallittuja ja hyväksyttyjä, jos kaikki suunnittelustandardien mukaiset vaatimukset 
on täytetty. Tätä tapaa käytetään paljon esimerkiksi Pohjois-Amerikassa (esim. 
NFPA502 standardi) 

Toinen lähtökohta taas perustuu toimintaperusteiseen suunnitteluun, jossa pro-
sessi perustuu siihen, että kaikki tunnelin turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavat 
tekijät otetaan osaksi turvallisuussuunnittelua. Riskianalyysi on työkalu, joka ver-
taa tietyllä mallilla todettua riskiä ja laskettuja seurauksia ennalta määriteltyihin 
turvallisuuden vähimmäisvaatimuksiin. Tyypillisesti vähimmäisvaatimus on kvanti-
tatiivinen odotusarvo henkilövahinkoihin liittyen. Se voi olla joko absoluuttinen luku 
tai vertailuarvo, joka on johdettu muilta tieosuuksilta.  

Huomionarvioista on, että toimintaperusteista suunnittelua käytetään tunnelissa 
kuitenkin aina joidenkin teknisten järjestelmien osalta. Esimerkiksi savunpoiston 
suunnittelu tehdään aina tunnelikohtaisesti vaikkakin muu suunnittelu perustuisi 
standardissa asetettuihin vakiovaatimuksiin.  
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4.3  Riskienhallinnan päävaiheet turvallisuussuunnittelussa

Riskianalyyseja käytetään nykyään lähes kaikilla aloilla, jotka liittyvät jollain ta-
voin riskienhallintaan. Kuitenkin riskianalyysimallit vaihtelevat eri aloittain. Tie-
tunneleihin ja paloturvallisuuteen liittyen voidaan käyttää lähteinä esimerkik-
si PIARCin raporttia /8/ tai tunnelipaloturvallisuuden tärkeintä lähdekirjaa “Hand-
book of Tunnel Fire Safety”, jotka määrittävät seuraavat päävaiheet turvallisuus-
suunnittelulle käyttäen riskienhallintaa /9/:

 – 	 Riskien	tunnistus		 	 (Hazard	Identification)
 – 	 Riskianalyysi		 	 	 (Risk	Analysis)
 – 	 Riskiarviointi	 	 	 (Risk	Evaluation)
 – 	 Riskien	vähentäminen		 	 (Risk	Reduction)	/	
 – 	 Jatkotoimenpiteiden	suunnittelu	(Planning	of	additional	safety	Measures)

Oleellisin osa riskienhallintaa on riskianalyysi, joka on systemaattisesti toteutettu ja 
monesti myös laskennallinen arvio tunnistetuista riskeistä, tapahtumien taajuuksis-
ta ja niistä johtuvista seurauksista. Tätä arvioidaan ennalta määritettyjä kriteerejä 
vasten. Tunneleihin liittyvissä riskiarvioissa on riskeistä johtuvia seurauksia pyritty 
vähentämään joko erilaisilla teknisillä järjestelmillä, operatiivisilla järjestelyillä tai 
muuttamalla tunnelin geometrisiä ominaisuuksia.

Aloitus

Lähtötietojen määrittäminen / riskien tunnistus

Todennäköisyys Vaikutusarvio

Riskianalyysi

Kokonaisarvio Vaatimustaso

Riskitaso hyväksytty?

Lopetus

Kyllä

Ei
Turvallisuusjärjestelmien/ 
ratkaisujen lisääminen
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4.3  Riskienhallinnan päävaiheet turvallisuussuunnittelussa 

Riskianalyyseja käytetään nykyään lähes kaikilla aloilla, jotka liittyvät jollain tavoin 
riskienhallintaan. Kuitenkin riskianalyysimallit vaihtelevat eri aloittain. Tietunnelei-
hin ja paloturvallisuuteen liittyen voidaan käyttää lähteinä esimerkiksi PIARCin ra-
porttia /8/ tai tunnelipaloturvallisuuden tärkeintä lähdekirjaa “Handbook of Tunnel 
Fire Safety”, jotka määrittävät seuraavat päävaiheet turvallisuussuunnittelulle 
käyttäen riskienhallintaa /9/: 

 Riskien tunnistus   (Hazard Identification) 
 Riskianalyysi   (Risk Analysis) 
 Riskiarviointi  (Risk Evaluation) 
 Riskien vähentäminen  (Risk Reduction) /  
 Jatkotoimenpiteiden suunnittelu (Planning of additional safety Measures) 
 
Oleellisin osa riskienhallintaa on riskianalyysi, joka on systemaattisesti toteutettu 
ja monesti myös laskennallinen arvio tunnistetuista riskeistä, tapahtumien taajuuk-
sista ja niistä johtuvista seurauksista. Tätä arvioidaan ennalta määritettyjä kritee-
rejä vasten. Tunneleihin liittyvissä riskiarvioissa on riskeistä johtuvia seurauksia 
pyritty vähentämään joko erilaisilla teknisillä järjestelmillä, operatiivisilla järjeste-
lyillä tai muuttamalla tunnelin geometrisiä ominaisuuksia. 

 

Kuva 2. Riskienhallinnan prosessikaavio 

Riskienhallinnassa lähtötietojen määrittäminen on erittäin oleellista. Tämä tarkoit-
taa tunneleissa geometriaa, rakennetta, varustelutasoa ja kaikkia operatiivisia pää-
toimintoja onnettomuuksiin liittyen. Näiden perusteella luodaan eri riskitilanteet, 
joiden todennäköisyyksiä ja seurauksia arvioidaan.  
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Riskianalyysin tuloksia verrataan vaatimustasoon, jolloin nähdään, onko mahdolli-
sesti tarvetta lisätä tai mahdollista vähentää varustelua tai muuttaa muita ratkai-
suja. Joskus voidaan myös operatiivisia ratkaisuja käyttää hyväksi riskien hallin-
nassa. Tyypillisiä esimerkkejä tästä on erilaiset liikenne- tai nopeusrajoitukset.  

Riskitason hyväksymisessä laskennallisia arvoja verrataan hyväksyttävyysarvoihin. 
Nämä voivat olla joko absoluuttisia tai muuttuvia. Esimerkiksi ALARP (as low as 
reasonable practicable) metodologiaa käytetään usein tunneleissa. Metodologia 
pyrkii määrittämään hyväksyttävyystason, joka olisi taloudellisteknisesti optimi.  

4.4  Riskianalyysien tuottama tieto 

EU:n tunneliturvallisuusdirektiivi keskittyy nimensä mukaisesti tunneliturvallisuu-
teen. Direktiivi edellyttää riskianalyysien laatimista tunnelin riittävän turvallisuuden 
osoittamiseksi. Kun tunnelilla on jokin vaatimuksista merkittävästi poikkeava eri-
tyisominaisuus liitteessä mainittujen 16 parametrin kohdalla, on tehtävä 13 artiklan 
mukainen riskianalyysi sen määrittämiseksi, tarvitaanko lisää turvallisuustoimenpi-
teitä ja/tai täydentäviä varusteita tunnelin turvallisuuden korkean tason varmista-
miseksi /1/. Riskianalyysissa on otettava huomioon tunnelin käyttövaiheen aikana 
mahdolliset onnettomuudet, jotka selvästi vaikuttavat tienkäyttäjien turvallisuu-
teen tunneleissa, sekä niiden mahdollisten vaikutusten luonne ja laajuus. Edelleen 
liitteessä todetaan ”Tunneleissa toteutettavien turvallisuustoimenpiteiden on  
perustuttava kaikkien infrastruktuuria, käyttöä, käyttäjiä ja ajoneuvoja koskevien 
näkökohtien järjestelmälliseen tarkasteluun”. Em. huomioon ottaen, riskianalyysi 
voidaan tehdä paitsi kvantitatiivisena myös kvalitatiivisena tai näiden yhdistel-
mänä. Tunneleiden kvantitatiiviset riskianalyysit, jotka perustuvat laajoihin tilasto-
pohjiin, tuottavat tietoa tunnelissa odotettavissa olevista onnettomuuksista ja nii-
den seurauksista. Konkreettisina mittareina ovat kuolleiden sekä vaikeasti ja lie-
västi loukkaantuneiden määrät (esimerkiksi miljardia ajoneuvokilometriä kohti). 
Laskentamallit voivat myös antaa muita tietoja kuten tunnelissa pysähtyneiden 
ajonevojen määrästä.  Riskianalyysin tuloksia hyödynnetään kyseisen tunnelin riit-
tävän turvallisuustason määrittelyyn ja ratkaisujen iterointiin.  

Tuloksia voidaan myös laajemmin hyödyntää koko hankkeen kannattavuuden  
arviontiin, esimerkiksi hankkeen tai hankevaihtoehtojen hyötykustannusanalyy-
sissä. Tällöin otetaan huomioon tunnelin tuottamat aikasäästöt, onnettomuus- 
kustannukset, tunnelin sulkemisen aiheuttamat kustannukset jne. Riskianalyysi ei 
suoraan tuota tietoa tätä varten vaan saatavat tulokset täytyy siis kertoa kustan-
nustekijöillä. Liikenneviraston Tiehankkeiden arviointiohje /27/ antaa tähän ohjei-
ta. 
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5 Riskianalyysit Euroopassa  

5.1  Riskianalyysien historia ja standardisointi  

Riskianalyysien käyttö tunneleihin liittyen alkoi pääosin, kun EU:n tunnelidirektiivi 
tuli voimaan vuonna 2004 /1/. Sitä ennen käytettiin joissain maissa (kuten Alan-
komaat, Norja, Tanska, Korea) erilaisia riskianalyysimalleja osana tunnelien turval-
lisuussuunnittelua, mutta ei laajamittaisesti. Käytetyt mallinnustavat ja prosessit 
vaihtelivat paljon. Ne oli yleensä kehitetty jonkin muun teollisuudenalan tarpeisiin 
ja niitä alettiin soveltaa tunnelisuunnittelun tarpeisiin. Joissain maissa valittiin ke-
mianteollisuudessa käytetty metodologia, kun taas toisissa se saattoi tulla ydinvoi-
mateollisuudesta.  

Kun tunneliturvallisuusdirektiivi luotiin, tavoitteena oli, että käytettävät riskianalyy-
simallit tultaisiin harmonisoimaan Euroopan tasolla. Direktiivi jopa mainitsee tule-
vaisuusaspektissa ”yhdenmukaistetun riskianalyysimenetelmän”, joten riskianalyy-
sien yhdenmukaistaminen oli direktiivin tavoite. Tämä oli myöskin PIARCin tavoit-
teena, kun ensimmäinen selvitystyö aiheesta toteutettiin. Kuitenkin hyvin pian näh-
tiin, että eri maat kulkevat omia teitään riskianalyysien osalta. Tämä liittyi sekä 
liikenteelliseen että vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviin riskianalyyseihin. 
PIARCin kehittämänä DG QRAM ohjelmisto otettiin käyttöön vain osassa Euroopan 
maista, kun taas toiset maat yhdistivät vaarallisten aineiden kuljetuksen osaksi 
laajempaa liikenteellistä riskianalyysimallinnusta.  

2010-luvun alussa asiantuntijapiireissä todettiin, että riskianalyysimallinnusta ei 
tultane harmonisoimaan edes Euroopan tasolla. Siksi esimerkiksi PIARCin toimesta 
tehtiin vain selvitystyö eri kokemuksista, joita riskianalyyseihin liittyen oli saatu 
kerättyä. Riskianalyysit ovat saavuttaneet siinä mielessä vakiintuneen tason mo-
nessa Euroopan maassa, että ne on otettu osaksi kansallista ohjeistusta. Joissakin 
maissa riskianalyysit eivät ole pelkästään ohjeistettuja vaan ne ovat osa tunneli-
turvallisuuslainsäädäntöä. Maissa, joissa on paljon tunnelirakentamista, riski- 
analyysit on ohjeistettu hyvin yksityiskohtaisesti. Tämä liittyy sekä määritettyyn 
metodologiaan että niissä käytettäviin tilastoihin.  

5.2  Esimerkkejä eurooppalaisista riskianalyysimalleista  

5.2.1  Ranska /A/ 

Ranska oli ensimmäisiä maita, jotka ottivat käyttöön tunneleihin liittyvät riskiana-
lyysit, kun EU:n tunnelidirektiivi luotiin vuonna 2004. Ranskan käyttämä malli on 
ns. tapahtumaperusteinen (scenario based), mikä on pääosin kvalitatiivinen riskien 
arviointitapa. Tämä malli eroaa muista suurista eurooppalaisten tunnelimaiden 
malleista, jotka pääsääntöisesti hyväksyvät vain kvantitatiivisen riskimallinnuksen.  

Lähtökohtaisena ajatuksena ranskalaisessa mallissa on, että tutkittavia riskimallin-
nustapahtumia on rajattu vain muutamaan tilanteeseen, mutta näitä tutkitaan ja 
analysoidaan erittäin syvällisesti. Oletuksena on, että valitut tapaukset kattavat 
suurimman osan kaikista mahdollista turvallisuusriskeistä, joiden uskotaan olevan 
merkityksellisiä. Yleensä riskianalyysi sisältää 5–10 eri tapausta.  
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Ranskassa toteutettu riskimallinnus keskittyy myös puhtaasti henkilöturvallisuu-
teen, eikä tunnelin rakenteensuojaus. 

Ranskassa oletetaan, että kaikki riskianalyysit toteutettaisiin samalla tavalla ja pe-
rustuen kansalliseen ohjeistukseen /10/. Vaarallisten aineiden kuljetukset ja niihin 
liittyvät riskianalyysit on ohjeistettu erikseen ja ne perustuvat PIARCin DG-
QRAM:iin, jonka kehittämisessä ovat ranskalaiset olleet aktiivisessa roolissa.  

  

Kuva 3. Ranskassa vaarallisten aineiden kuljetusten riskianalyysimallien ohjeistus 
”Guide des dossiers de sécurité des tunnels routiers - Fascicule 3 Les analyses 
des risques liés au transport des marchandises dangereuses" (CETU 2018) /10/  

Riskianalyysi muodostuu viidestä päävaiheesta. Ensimmäisessä osassa mallinne-
taan tutkittavan tunnelin geometriset parametrit sekä tunneliin liittyvät erityispiir-
teet kuten ennustetut liikennemäärät ja ajoneuvotyyppijakautuma. Lisäksi oletus-
arvoisesti määritellään jo kaikki tekniset järjestelmät. Näitä verrataan määrällisiin 
vaatimuksiin, joita sekä kansalliset standardit että CETU:n ohjeistukset edellyttä-
vät. Mahdolliset poikkeavuudet vaatimuksiin kirjataan. Huomion arvoista on, että 
Ranskassa on paljon myös vanhoja tunneleita, joita korjausrakennetaan. Näiden 
osalta on monesti mahdotonta täyttää täysin nykyisiä vaatimuksia esimerkiksi tun-
neligeometrian osalta. Nämä kirjataan poikkeamina, jotka pyritään kompensoi-
maan, jos mahdollista, tunnelin liikennejärjestelyillä tai teknisellä varustelulla. Tar-
koituksena on saavuttaa minimiturvallisuustaso, joka on verrattavissa vastaavan-
laisen tunneliin, joka olisi rakennettu kaikkien vaatimuksien mukaisesti. 

Toisessa osassa määritellään tarkasti, kuinka turvallisuusjärjestelmät toimivat yh-
dessä. Se on yksityiskohtainen operatiivinen kuvaus järjestelmien rajapinnoista ja 
toiminnasta erilaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa.  
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Kolmas osa on teoreettinen analyysi, jossa pyritään tunnistamaan eri riskit ja vali-
taan tilanteet (scenarios), joihin keskitytään riskianalyysissa. Tämä prosessi perus-
tuu historialliseen dataan ja seurausarvioon. Eri tilanteet luokitellaan sekä vaikut-
tavuuden että todennäköisyyden perusteella käyttämällä riskimatriisia. Tunniste-
tuista tilanteista valitaan yleensä 5–10, joiden ajatellaan kattavan merkittävän 
osan eri onnettomuustilanteista, joilla on merkitystä tunnelin suunnitteluun.  

Neljännessä osassa em. tilanteet tutkitaan ja analysoidaan varsin yksityiskohtai-
sesti. Seurauksia arvioidaan loukkaantuneiden ja kuolemien perusteella. Käytän-
nössä kaikki tilanteet liittyvät lähinnä erilaisiin palotilanteisiin, joten prosessi 
yleensä pitää sisällään poistumistieanalyyseja sekä savunpoiston mallinnusta. 
Haasteena on monesti erilaiset lisätoiveet, joita esimerkiksi tunnelioperaattori, pe-
lastuslaitos tai muut projektiin osallistuvat esittävät.  

Viimeisissä osissa tehdään yhteenveto ja johtopäätös, täyttääkö tutkittava tunneli 
vähimmäisvaatimukset, jotka on määritetty ohjeissa. Huomion arvioista on, että 
Ranskassa on useita maksullisia tunneleita, joissa tunnelin pitäminen auki on erit-
täin tärkeää tunnelia operoivalle yhtiölle. Tällaisissa tapauksissa turvallisuusjärjes-
telmät ovat monesti huomattavasti suurempia kuin minimivaatimukset edellyttäi-
sivät.  

Ranskan mallia on kyseenalaistettu, ts. onko se ”riskianalyysi”. Kritiikki on tullut 
pääosin siitä, että se ei perustu massiiviseen dataan tai kvantitatiiviseen mallin-
nukseen riskien osalta. Toisaalta se on saanut kiitosta siitä, että se pyrkii rajatuissa 
tapauksissa menemään hyvin yksityiskohtaiselle tasolle. Riskianalyysien käyttäjät 
haastatteluiden perusteella tuntuivat olevan tyytyväisiä käyttökokemuksiin.  

5.2.2  Itävalta /B/ 

Itävalta on ollut yksi johtavia riskianalyysien kehittäjiä maailmassa. Tunnelien 
määrä Itävallassa on varsin suuri ja pelkästään moottoriteistä 16 prosenttia niiden 
kokonaispituudesta (344 km/182 tunnelia) kulkee tunneleissa. Tunneleihin liittyviä 
riskianalyyseja on Itävallassa toteutettu heti EU:n tunnelidirektiivin voimaantulon 
jälkeen. Käytettävän menetelmän kehitys ja harmonisointi otti kuitenkin muutaman 
vuoden ennen kuin vuonna 2008 julkaistiin ensimmäinen virallinen liikenneminis-
teriön ohje tunneleiden riskianalyyseille RVS09.03.11 (RVS 09.03.11). Tätä on vuo-
sien saatossa tarkennettu ja nykyinen versio on vuodelta 2015 /11/. Ohje on saa-
tavissa myös englanninkielisenä. 
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Kuva 4. Itävallan RVS 09.03.11. Tunnel-Risikoanalysemodell-ohjeistus. /11/ 

Itävallan riskianalyysimetodi on puhtaasti kvantitatiivinen. Riskianalyysimalli on 
myös kaupallistettu ja jotkut toimijat ovat nimenneet sen Turismo-nimellä, jolla se 
on kansainvälisesti tunnetumpi. Itävallan riskianalyysimalli muodostuu kolmesta 
pääosasta. Tapahtumapuun avulla pyritään kartoittamaan kaikki mahdolliset on-
nettomuustyypit (onnettomuudet / palot). Näille lasketaan todennäköinen toteu-
tumistaajuus. Seurausanalyysi toteutetaan sekä onnettomuus- että palotilanteille. 
Myös vaarallisten aineiden kuljetukset on tyypillisesti sisällytetty malliin.  

Mahdollisia onnettomuusskenaarioita on suuri määrä, mikä tekee riskianalyysimal-
lin raskaaksi. Tapahtumapuu voi esimerkiksi muodostua seuraavalla periaatteella: 
Liikenne (sujuva/ruuhka), onnettomuus kaistalla/hätäpysähtymisalueella, onnetto-
muustyyppi, onnettomuuteen osallistuvat ajonneuvotyypit, tulipalo kyllä/ei, vaaral-
liset aineet kyllä/ei, paloteho, yms. Näistä tekijöistä muodostuu hyvin monia  
onnettomuusskenaarioita, joille kaikille lasketaan onnettomuustaajuus ja seurauk-
set.  

Riskimallinnus taajuuksien osalta perustuu Itävallassa kerättyihin tilastoihin ja ai-
neisto on varsin kattava tunneleiden suuren määrän vuoksi. Palotilanteiden seu-
rausarvioinnissa käytetään hyväksi CFD-mallinnusta (Computational Fluid Mecha-
nics), jolla pyritään arvioimaan erikokoisten palojen seurauksia. Kokonaisriskiarvio 
on eri riskien yhteissumma. 
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Itävallassa ei ole määritelty tarkasti riskitason vähimmäisvaatimuksia vaan käy-
tössä on sekä absoluuttisiin arvoihin että referenssitunneliin perustuvaa vertailua. 
Itävallassa on paljon korjausrakentamista ja tunneleiden saneerausta, minkä 
vuoksi absoluuttisten arvojen antaminen ei aina ole mahdollista kuten uudisraken-
tamisessa. Tunnelit luokitellaan eri turvallisuuskategorioihin, joiden hyväksyntäar-
vot vaihtelevat. 

Itävallan malli on kansainvälisesti saanut ehkä eniten huomiota, koska sitä on 
markkinoitu myös muissa maissa. Mallia on käytetty laajasti myös esimerkiksi Sak-
sassa. Itävallan mallin haasteena on ollut sen raskaus, koska se pyrkii sisällyttä-
mään kaikki mahdollisesti vaikuttavat tekijät riskianalyysiin. Tilastot on myös ke-
rätty pääasiassa ASFINAGin toimesta itävaltalaisista tunneleista, joten niiden so-
veltuvuutta muihin maihin on kyseenalaistettu.  

5.2.3  Sveitsi /C/ 

Tunnelirakentaminen on varsin merkittävää Sveitsissä, koska maa on erittäin vuo-
ristoinen. Vaikka Sveitsi ei kuulu Euroopan Unioniin on lait ja ohjeistukset luotu 
vastaamaan muuta Eurooppaa. Tunneliturvallisuusdirektiivin voimaantulon jälkeen 
myös Sveitsissä alettiin toteuttaa riskianalyyseja. Käytetyt mallit kuitenkin vaihte-
livat tekijän mukaan.  

Koska tunneleita rakennettiin Sveitsissä paljon, riskianalyysien standardointi tuli 
pian viranomaisten (Astra) toiveeksi. Ns. Astra-mallin alku oli Statens Vegvesenin 
(Norja) ja ASTRAn (Sveitsi) yhteinen tutkimusprojekti, jossa pyrittiin kehittämään 
paras käytäntö maantietunneleiden riskianalyyseille (”Development of a best  
practice methodology for risk assessment in road tunnels”-tutkimus). Tässä tutki-
mushankkeessa luotiin Astran sisältämä metodiikka, joka perustuu ns. Bayesilai-
seen tilastotieteeseen.  

Periaatteena on, että riskianalyysi perustuu Bayes-verkkoon, jossa on kaikki jaettu 
loogisiin osiin esimerkiksi vaaramallit liikenneonnettomuuksille ja tulipaloille kuten 
myös niihin liittyville seurauksille. Verkko sisältää monia eri riskitekijöitä, jotka lin-
kittyvät tapauksiin ja niistä muodostuviin seurauksiin, joita pyritään todentamaan 
kvantitatiivisesti. Tutkimusprojektissa luotua mallia ei liitetty osaksi kansallista vaa-
timusta Norjassa, mutta Sveitsissä työtä jatkettiin.  

 

Kuva 5. ASTRA-riskianalyysimallin ohjeistus (ASTRA19004/2014). /12/ 
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Astra tilasi jatkokehitystyön useammalta sveitsiläiseltä asiantuntijataholta. Erityi-
sesti seurausmallinnusta palotilanteissa kehitettiin. Tähän liittyen tehtiin suuri 
määrä palo- ja pelastumistiemallinnusta, joiden avulla pystyttiin luomaan riittävä 
määrä eri simulointeja ja kvantitatiivisesti määrittämään seuraukset eri muuttujien 
avulla. Tämän työn jälkeen varsinainen standardi tunneleiden riskianalyyseille jul-
kaistiin vuonna 2014 (Richtlinie – Risikoanalyse für tunnel der Nationalstrasse 
ASTRA19004) /12/. Tätä täydennettiin vielä lisäohjeistuksella, joka selvittää yksi-
tyiskohtaisemmin käytettävää metodologiaa riskien määrittämiseksi ja arvioi-
miseksi (ASTRA89005) /13/. Lisäksi ASTRA julkaisi erillisen käyttöesimerkin sa-
mana vuonna (ASTRA89007) /14/.  

Astran ohjeistuksen tarkoituksena on ollut harmonisoida riskianalyysit Sveitsissä. 
Ohjeistus ei käytännössä salli minkään muun metodiikan käyttöä, koska kyseessä 
on ”Richtlinie”. Toisaalta ohjeistus pyrkii seikkaperäisesti, jopa yksinkertaista esi-
merkkiä käyttämällä, selvittämään kuinka riskianalyysit tulisi tehdä.  

ASTRA-riskianalyysimallilla on toteutettu riskianalyyseja suurelle määrällä tunne-
leita Sveitsissä, mutta myös Sveitsin ulkopuolella. Mallissa käytettävät onnetto-
muustilastot ovat peräisin pääosin Sveitsistä ja Norjasta, mutta monimutkaisem-
pien tekijöiden osalta on myös viitattu muuhun kansainväliseen dataan.  

ASTRA-mallin etuna on, että se ei ole puhtaasti kvantitatiivinen vaan myös asian-
tuntija-arvioita on voitu käyttää osana riskianalyysia. Tämä tekee mallista kevyem-
män ja läpinäkyvämmän kuin esimerkiksi Itävallassa käytetty riskianalyysimalli, 
vaikkakin molemmat perustuvat QRA:n käyttöön. 

5.2.4  Alankomaat /D/ 

Alankomaissa riskianalyyseja on tehty vuodesta 2004 alkaen. EU tunnelidirektiivin 
lisäksi avainasemassa on ollut kansallinen tunneliturvallisuuslaki, joka luotiin 
vuonna 2006. Tunnelirakentamisen on ajateltu olevan niin tärkeä osa Alankomai-
den infrastruktuuria, että sen turvallisuudesta on luotu erillinen laki.   

Sekä EU-direktiivi, että kyseinen kansallinen tunneliturvallisuuslaki vaativat riski-
analyysien käyttöä osana turvallisuussuunnittelua. Alkuun käytettävää metodolo-
giaa tai tilastoja ei kuitenkaan ollut määritelty tarkasti. Tämä johti siihen, että ris-
kianalyysikäytäntö vaihteli paljon projektista toiseen. Toteutus saattoi olla joko yk-
sinkertainen ja kvalitatiivinen tai sitten puhtaasti kvantitatiivinen. Tämä aiheutti 
sen, että tunneleiden varustelutasosta keskusteltiin aina hankekohtaisesti. Riip-
puen prosessiin osallistujista tai heidän motivaatiostaan, varustelutaso saattoi 
vaihdella kovasti jopa kahden samanlaisen tunnelin välillä. Nämä todetut hanka-
luudet olivat keskeisiä, kun Alankomaissa alettiin kehittää omaa riskianalyysimallia. 
Ajatuksena oli, että QRA-ohjelmisto tullaan kehittämään paikallisen liikenneminis-
teriön (RWS:n) toimesta ja rahoittamana. Koska rahoitus oli julkinen, niin se voi-
taisiin jakaa ilmaiseksi kaikille alalla toimiville suunnittelijoille. Kehitystyön tulok-
sena tuli nykyisinkin käytettävä (RWS) QRA 2.0.  

RWS-QRA malli on toteutettu tapahtumapuurakenteella, jossa pyritään kartoitta-
maan kaikki eri mahdolliset seuraukset liikenneonnettomuuksista. Ohjelmiston  
kehittäminen aloitettiin vuonna 2006. Tilastojen kerääminen ja alkuvaiheen kehi-
tystyö kesti noin kolme vuotta. Vuonna 2009 kehitystyö annettiin ohjelmistotalolle, 
joka koodasi koko rakenteen ja teki käyttöliittymän. Ohjelmiston pilotoinnin jälkeen 
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se annettiin yleiseen jakeluun vuonna 2012 ja sen käyttö sisällytettiin osaksi kan-
sallista tunneliturvallisuuslakia vuonna. Ohjelman rakenne ja käyttöopastus on  
dokumentoitu kahteen erilliseen oppaaseen /15/. 

 

Kuva 6. RWS QRA 2.0 Ohjeistus /15/ 

Alankomaissa QRA 2.0 käyttö on laissa määritelty pakolliseksi jokaisessa uudessa 
tunneliprojektissa ja sitä tulee käyttää heti hankelupavaiheessa. Ohjelmisto laskee 
tunneligeometrian, liikenteen ja teknisten turvallisuusjärjestelmien mukaan kvan-
titatiivisen turvallisuusarvon, jota ohjelmisto vertaa laissa määriteltyyn absoluutti-
seen hyväksyntäarvoon kuolleiden määrällä. Tämä ohjelmisto sallii myös eri rat-
kaisujen vertailun. 

Ohjelmisto ottaa huomioon myös tunnelin ulkopuoliset liikennejärjestelyt, esimer-
kiksi jos ennen tunnelia on kaistanmuutoksia tai liittymiä. Onnettomuustilastot ja 
todennäköisyydet on laskettu pääosin Alankomaissa kerätystä tilastosta. Myös asi-
antuntija-arvioita on käytetty joidenkin parametrien osalta. Eri onnettomuustilan-
teiden seuraamukset, liittyen tulipaloihin, on myös koodattu ohjelmistoon perus-
tuen suureen määrään numeerista CFD-mallinnusta eri suunnitteluarvoilla. Numee-
risen mallinnuksen tulokset on koottu tilastoiksi, joista on johdettu funktiot eri 
muuttujien suhteen. Funktioiden avulla voidaan määrittää eri seuraukset, jotka ai-
heuttavat kuolemia tulipaloissa. Tämä voidaan tehdä suoraan riskianalyysiohjel-
massa ilman, että CFD-mallinnusta tarvitsisi toistaa tapauskohtaisesti. Funktioiden 
tarkkuuden on ajateltu olevan riittävä riskianalyysia varten.  
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Kuva 7. RWS QRA 2.0 lopputulostus. Y-akseli: Kumulatiivinen onnettomuuksien 
esiintymistiheys (N tai useampi kuolema per vuosi), X-akseli: Onnettomuuksien 
seuraus (kuolemien määrä) /16/  

Kokemukset QRA 2.0 käytöstä ovat olleet positiivisia Alankomaissa. Erityisesti se, 
että riskianalyysit ovat muuttuneet samanlaisiksi riippumatta tekijästä, on helpot-
tanut turvallisuusviranomaisten toimintaa. Myös eri tunnelit ja niissä toteutettavat 
turvallisuusratkaisut ovat keskenään vertailtavissa. Ohjelmisto on annettu ilmai-
seksi käyttöön ja se on kaikkien rekisteröityjen käyttäjien ladattavissa. Vaikka me-
todiikkaa on pyritty oppaissa selvittämään, QRA 2.0 on saanut kritiikkiä siitä, että 
sen perusteet eivät ole täysin läpinäkyviä. Ohjelmistoa ei pysty muuttamaan ja 
varsinaista koodausta eivät muut kuin pääkäyttäjät näe. Ohjelmistoa ei myöskään 
päivitetä usein. Yksi syy on se, että jokainen päivitys tarvitsee periaatteessa edus-
kunnan hyväksynnän, koska ohjelmistoversio on kirjattu tunneliturvallisuuslakiin.  
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5.3  Merkittävät kansainväliset tutkimushankkeet ja raportit 

Tässä kappaleessa pyritään esittämään yhteenvedot merkittävistä kansainvälisistä 
tutkimushankkeista riskianalyyseihin liittyen. 

5.3.1.1  PIARC vuoden 2008 raportti – “Risk Analysis for Road 
Tunnels” 

PIARC (World Road Administration) julkaisi vuonna 2008 raportin ”Risk Analysis 
for Road Tunnels” liittyen riskianalyyseihin /4/. Raportti oli seurausta EU tunnelidi-
rektiivin luomaan tarpeeseen riskianalyysien suorittamisesta osana tunnelisuunnit-
telua. Direktiivin voimaantulon myötä eri maissa aloitettiin riskianalyysien tekemi-
nen hyvin erilaisilla tavoilla ja myös kansalliset ohjeistukset alkoivat kehittyä eri 
suuntiin. PIARCin raportin tavoitteena oli selvittää, kuinka riskianalyysejä on tuo-
tettu eri maissa vuoteen 2008 mennessä ja voisiko näitä mahdollisesti pystyä yh-
denmukaistamaan.  

PIARC:in raportissa selvitettiin sekä tapahtumaperusteisen että kvantitatiivisen ris-
kianalyysinmallin (QRA) periaatteet. Lisäksi vuoden 2008 raportissa esiteltiin esi-
merkkimaissa toteutettuja riskianalyysimalleja. Nämä olivat seuraavat: 

- TuRisMo, Itävalta 
- Tilanneperusteinen Alankomaiden riskianalyysimalli, Alankomaat 
- TUNPRIM malli, Alankomaat 
- Ranskalainen riskianalyysimalli, Ranska 
- Italian riskianalyysimalli, Italia 
- OECD/PIARC - DG QRA model (VA-kuljetukset 

Raportti antoi myös suosituksia (best practices) riskianalyysien käyttöön. Avainasia 
oli, että mitä tahansa riskianalyysimenetelmää käytettäessä on huomattava, että 
kyseessä on aina malli, joka on yksinkertaistus todellisista olosuhteista. Lisäksi ra-
portti totesi, että mikään riskianalyysimenetelmä ei voi koskaan ennustaa todellista 
tapahtuman kulkua, mutta auttaa tekemään päätöksiä vertailukelpoisesti ja suun-
nitelmallisesti. PIARCin raportti listasi myös yleisiä ohjeita riskianalyysien käyttöön: 

- Kun riskianalyysimenetelmä valitaan, tulisi samalla myös arvioida, 
kuinka tuloksia voidaan analysoida. Riskianalyysimenetelmä ja riskin-
arviointistrategia liittyvät toisiinsa. 

- Kvantitatiivisten riskianalyysimenetelmien käyttö on suositeltavaa aina 
kun se on mahdollista. Jos joitain tilastotietoja ei ole saatavilla, tulisi 
tarkistaa ainakin korvaavien tilastojen alkuperä ja soveltuvuus. 

Lisäksi PIARCin raportti painotti seuraavia asioita: 

- Riskianalyysit tulisi tehdä sellaisten asiantuntijoiden toimesta, joilla on 
riittävä kokemus ja ymmärrys käyttämistään menetelmistä. 

- Tärkeää on tiedostaa, että kvantitatiivisten riskianalyysien tulos on  
tulkittava enemmin suuruusluokkana kuin absoluuttisena totuutena. 
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PIARCin raportti totesi loppuyhteenvedossa, että eri riskianalyysimallien harmoni-
sointi on hankalaa, koska eri maissa keskitytään erilaisiin turvallisuusongelmiin. 
Lisäksi kansalliset erot kulttuurin, sääntöjen ja lakien suhteen ovat niin erilaisia, 
että tätä ei voida kattaa yhdellä ainoalla riskianalyysimallilla.  Kuitenkin raportti 
toteaa, että voi olla mahdollista kehittää yleisluontoisia riskianalyysien ohjeistuksia 
tunneleihin liittyen. Lisäksi joiltakin osin, esimerkiksi mitoituspalotilanteiden osalta 
(paloteho ja kehittymisnopeus, tilastojen analysointi), voi olla mahdollista standar-
disoida tiettyjä riskianalyysien osia, jotka ovat käytettävissä riippumatta riskiana-
lyysimallista. 

5.3.1.2  PIARC vuoden 2012 raportti – “Current practice for risk 
evaluation in road tunnels” 

PIARC julkaisi vuonna 2012 raportin ”Current practice for risk evaluation in road 
tunnels” /17/. Kun vuoden 2008 raportti keskittyi enemmän eri riskianalyysimallei-
hin ja metodologiaan niin kyseinen myöhempi raportti käsitteli enemmän riskien 
seurauksien arviointia. Tällä tarkoitettiin riskianalyysien antaman kokonaisarvion 
vertaamista annettuihin vaatimuksiin ja päättämistä, onko turvallisuustaso hyväk-
sytty vai tarvitseeko turvallisuutta kompensoida jollain muulla tavoin. Raportti to-
teaa, että tämä prosessi riippuu monesta eri tekijästä, jotka vaihtelevat vähintään-
kin kansallisesti, joskus projektikohtaisesti. Vaikka käytännöissä on hyvin paljon 
eroja, on niistä tunnistettavissa tiettyjä samankaltaisia elementtejä, jotka ovat 
maasta riippumatta samoja. 

Raportti käsittelee pääosin kvantitatiivisia malleja ja niihin liittyvien riskien arvioin-
tia. Määreellisten riskitulosten vertailu onkin helpompaa, kun määreettömien, joi-
den tuottamia tuloksia arvioidaan monesti käyttämällä esimerkiksi pisteytyssystee-
miä ja vertailemalla tuloksia johonkin referenssiin.  

Riskiarvioitien tuloksia voidaan myös hyväksyä eri lähtökohdista. Olennaista on ris-
kikäsitys, joka voi vaihdella yksilötasolla suuresti. Toiset ihmiset ovat enemmän 
riskinottajia kuin toiset, tähän vaikuttaa niin subjektiiviset kuin rationaaliset tekijät. 
Myös erilaiset lähtökohdat vaikuttavat siihen minkälainen oletus riskeistä ja niiden 
vaikutuksista on. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita tekninen asiantuntija ja  
poliittinen päättäjä. Myös tunneleihin liittyvät riskianalyysien tulokset ja hyväksyt-
tävyys voi näyttää hyvin erilaisilta riippuen onko kyseessä vastuun kantava viran-
omainen, suunnittelija tai rakentaja. Tämä on hyvä tiedostaa, kun arvioidaan  
riskianalyyseja ja niiden antamia tuloksia. Tähän liittyy myös ns. aversiotekijä eli 
kuinka inhottavaksi onnettomuus koetaan. Yksi onnettomuus, jossa kuolee 10 ih-
misistä, koetaan pahemmaksi kuin 10 onnettomuutta, jossa kuolee kussakin 1 ih-
minen. Tästä syystä lento-onnettomuudet saavat paljon huomiota, mutta tieon-
nettomuudet ei.    

PIARC:in raportti keskittyy erityisesti yhteiskunnallisiin riskeihin (societal risk). 
Tämä tarkoittaa suurempaan väestöryhmään liittyviä negatiivisia seurauksia, joihin 
eri riskit vaikuttavat yhdessä. Eli riskitilanteet ja niiden seuraukset koskettavat 
joukkoa ihmisiä, esimerkiksi tunnelin käyttäjiä. Riskitaso ja seuraukset yleensä  
ilmoitetaan määreellisesti kuolleiden määränä.  
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Raportti esittelee myös yleisimmin käytetyt yhteiskunnallisen riskin arviotavat, 
jotka ovat: 

- FN käyrä (FN curve), joka osoittaa n tai useamman kuoleman toden-
näköisyyden jonkun muun muuttujan suhteen logaritmisella asteikolla 
(esimerkiksi kumulatiivisen ajosuoritemäärän suoritteena tunnelissa). 
FN käyrälle voidaan joko antaa absoluuttinen arvo tai sitten ylä- ja 
alarajat. Monesti käytetään myös ALARP (as low as reasonable practi-
cable) periaatetta, jolloin FN käyrällä on minimi ja maksimiarvot, 
mutta tunnelikohtaisesti voidaan valita käytettävä suunnitteluarvo, jos 
viranomaiset sen hyväksyvät.  
 

- Oletusarvo (Expected value), joka on yksinkertainen tapa laskea riskin 
suuruus. Se on käytännössä todennäköisyys/esiintymistaajuus kertaa 
sen seuraus. Tämä voidaan laskea yhdessä kaikille onnettomuustilan-
teille, jolloin saadaan kokonaisarvio. Oletusarvolaskentaa käyttämällä 
ei voida erottaa korkean tiheyden/matalan seurauksen ja matalan ti-
heyden/korkean seurauksen eroa vaan oletusarvolaskenta laskee ne 
samalla tavoin (pi = onnettomuustaajuus, Ci = seuraukset). 

 
 

- Painotettu oletusarvo on muuten sama kuin pelkkä oletusarvolaskenta, 

mutta tiettyjä riskejä voidaan painottaa eri tavoin. Painokerroin voidaan 

valita esimerkiksi onnettomuuksille, joiden seuraukset ovat vähintään 

10 kuollutta (φCi = painokerroin). 

 
 

- Taloudellinen riski (monetary risk) on yksi tapa arvioida riskien seurauk-

sia ja mahdollisia investointeja turvallisuuteen. Kustannustehokkuutta 

voidaan arvioida, jos tiedetään ns. marginaalikustannus eli mikä on kus-

tannus, jotta esimerkiksi voidaan säästää yksi kuollut per vuosi. Tällai-

seen riskiarvioinnin voidaan eri investoinnit perustella (ϖi = marginaa-

likustannukset) 

 

PIARC raportti antoi seuraavat käytännön ohjeet yhteenvedossaan: 

- Riskianalyysi ja riskiarvio on yleensä vain yksi tunneliturvallisuuteen 

käytettävistä työkaluista; 

- Kun riskiarviolle päätetään vähimmäisvaatimukset, on tärkeää tiedos-

taa, että nämä ovat riippuvia käytettävästä riskianalyysimenetelmästä 

ja riskianalyysin kattavuudesta (eli metodologia ja vaatimukset pitävät 

olla yhdenmukaiset, esimerkiksi molemmat käyttävät yksikkönä kuollei-

den määrän per tunnelissa syntyvä ajoneuvokilometrisuorite); 
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- Vaikka riskianalyysit ja niissä käytettävät tilastot perustuvat mahdolli-

simman todenmukaiseen tietoon, on tärkeää tiedostaa, että tulokset 

ovat silti vain paras arvio todellisuudesta. Riskianalyyseihin liittyy aina 

tiettyä epävarmuutta. 

 

- Tämän epävarmuuden vuoksi kvantitatiivisten riskianalyysien (QRA) tu-

loksia tulisi tulkita suurusluokan tasolla ja näitä tulisi tukea esimerkiksi 

herkkyysanalyysillä (esimerkiksi vertaille eri varustelun vaikutusta tun-

neliturvallisuuteen); 

 

- Riskianalyysien tulosten tulkinta vaatii tarpeeksi kokemusta ja ymmär-

rystä käytetystä metodologiasta ja riskien hallinnasta.  

 

5.3.1.3  PIARC:in vuoden 2017 raportti - Experience with significant 
fires in tunnels” 

PIARC julkaisi vuonna 2017 raportin ”Experience with significant fires in tunnels”, 
jossa oli yksi kappale riskianalyyseista /18/. Raportti keskittyi pääasiassa kokemuk-
siin tunnelipaloista. Riskianalyysikappaleen tarkoituksena oli antaa päivitys, kuinka 
riskianalyyseja on käytetty ja millaisia uusia kokemuksista on eri maissa kerätty.  

Raportin loppuyhteenvedossa todettiin, että riskianalyysien käyttö on kasvanut 
merkittävästi eri maissa. Verrattuna aikaisempiin PIARC:in raportteihin, riskiana-
lyysit olivat julkaisuajankohtana virallistettu ja otettu osaksi kansallisia ohjeistuksia 
monessa maassa. Kasvanut käyttö ja kokemus on johtanut riskianalyysien parem-
paan ymmärrykseen ja hyväksyntään tunnelirakentamisessa. Riskianalyysimalleja 
ja niiden ohjeistuksia oli myöskin parannettu monissa maissa.  

Riskianalyysien todettiin olevan tärkeä työkalu päätöksenteon tukena. Raportti 
suosittaa, että vastuutahot käyttäisivät vain hyväksi todettuja riskianalyysimalleja. 
Asiantuntijoiden tulisi tunnistaa nämä omiin tarpeisiinsa sopiviksi ottaen huomioon 
saatavilla olevat tilastot riskianalyysien tueksi. Raportti painottaa, että riskianalyy-
sit eivät korvaa muuta rakentamisohjeistusta, joka määrää tunnelin suunnittelupa-
rametreja. 

5.3.2  EU tutkimushanke riskianalyyseista 2013 

EU tasolla on tutkittu myös tunneleihin liittyvää riskianalyysien käyttöä. Tutkimus 
toteutettiin Italiassa ja tulokset julkaistiin ”Comparative Assessment of Road  
Tunnel Risk Analyses (MOVE/D3/2011-305)” raportissa vuonna 2013 /19/. Tutki-
mus keskittyi vertaamaan Espanjassa, Norjassa ja Sveitsissä toteutettuja riski- 
analyyseja kyseisenä ajankohtana.  

Loppuyhteenvedossa todettiin, että ei ole mahdollista määritellä onko joku riski-
analyysimalli parempi kuin toinen. Kaikilla on tutkimuksen mukaan hyvät ja huonot 
puolensa. Lisäksi raportissa todettiin, että käytettävät tilastot vaikuttavat vähintään 
yhtä paljon tuloksiin kuin riskianalyysimallikin. 
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5.4  Tilastojen vertailu 

Riskianalyysimallit käyttävät tilastoja, joiden perusteella tapahtumien taajuuksia ja 
seurauksia arvioidaan. Nämä ovat joko suoraan kerätty kyseisestä maasta tai sitten 
kansainvälisiä tilastoja on muokattu (kalibroitu) siten, että nämä parhaiten vastaa-
vat kyseisen maan olosuhteita. Keskeiset tilastolliset turvallisuusparametrit on 
yleensä kirjattu osaksi riskianalyysien ohjeistusta. Alla olevassa kuvassa on esitetty 
vertailu sekä onnettomuusasteesta että tulipaloihin johtavien onnettomuuksien 
taajuuksista muutamassa tutkitusta maasta.  

 

Kuva 8. Riskianalyyseissä käytettyjen onnettomuustaajuuksien vertailu eri maissa 
/11/13/20/ 

Erityisesti tulipaloihin johtavien onnettomuuksien tilastot vaihtelevat maittain erit-
täin paljon. Eri maissa on myös eroja, kuinka onnettomuudet on tilastoitu. Tämä 
on todettu myös PIARCin julkaisemassa raportissa vuonna 2017 /18/.  

 

Kuva 9. Tulipaloihin johtavien onnettomuuksien taajuus ja kumulatiivinen tunneli-
palojen määrä eri maissa /18/ 

Oleellista kansainvälisten tilastojen käytössä on, että niitä tulisi pystyä kalibroi-
maan maahan, johon niitä sovelletaan. Toisaalta näiden referenssitilastojen tulisi 
pysyä kansallisesti samana eikä niitä tulisi muuttaa hankkeesta toiseen vaikkakin 
mm. liikenneturvallisuuden yleisen kehityksen vaikutusta tulee aika ajoin tarkistaa.  
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6 Suomessa toteutetut riskianalyysit 

6.1  Riskianalyysien historia suomalaisissa tunnelihankkeissa 

Riskianalyyseja on Suomessa toteutettu jo ennen EU tunnelidirektiivin voimaantu-
loa. Kokonaisarvio tunneleihin toteutetuista liikenteellisistä riskianalyyseista on 
noin 25–30 kpl. Ensimmäiset suuremmat projektit olivat Vuosaaren tunneli (2004) 
ja Helsingin keskustan huoltotunneli (2004). Liikenneviraston aikaisemmassa sel-
vityksessä vuonna 2015 listattiin 9 eri hanketta, joissa oli toteutettu liikenteellinen 
riskianalyysi. Nämä oli koottu taulukkoon, jossa oli mainittu käytetty malli ja tilas-
topohja, jolla riskianalyysit oli suoritettu /3/. Tässä selvitystyössä on pyritty selvit-
tämään yksityiskohtaisesti näistä kaksi hanketta, jotka ovat merkittäviä niin pituu-
den kuin rakentamisajankohdan suhteen. Molemmat tutkitut tunnelit ovat 5 uu-
simman maantietunnelin joukossa ja alle 5 vuotta vanhoja.  

6.2  Suomessa toteutettujen riskianalyysien ohjeistus ja 
minimivaatimukset EU direktiivin mukaan 

Tunnelien suunnitteluohjeen laadinta aloitettiin Suomessa vuonna 2002 Tiehallin-
non toimesta. Mukana oli myös mm. Helsingin kaupunki ja Ympäristökeskus sekä 
joukko tunneleiden eri osa-alueisiin erikoistuneita konsultteja. Työ tapahtui rinnan 
ja koordinoidusti Tunnelidirektiivin kehittämisen kanssa. Ohjeesta julkaistiin 
vuonna 2005 luonnosversio 0.92 (pvm. 12.1.2005) /21/ seuraavin evästein: ”Tie-
tunnelin suunnitteluohje koskee ensisijaisesti yleisillä teillä olevia tieliikennetunne-
leita. Ohjetta voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös katuverkolla olevien tunne-
leiden suunnittelussa. Ohjeluonnos on samalla em. direktiivin edellyttämä, sitä täy-
dentävä kansallinen ohje. Ohjeluonnosta tullaan täydentämään nyt puuttuvien lu-
kujen osalta ja luonnostekstejä tarkistamaan”. Ohjeluonnosta ei kuitenkaan kos-
kaan saatettu valmiiksi tai hyväksytty käyttöön, vaan se jäi kokonaisuudessaan 
luonnokseksi. Luonnosversiota käytettiin monissa suunnittelu- ja toteutushank-
keissa vielä 2010-luvulla niiltä osin kuin vastaavaa uudempaa ohjeistusta ei ollut 

Vuoden 2005 suunnitteluohjeen luonnosversiossa oli oma luku riskianalyyseistä ja 
turvallisuusasiakirjoista sekä tarkempi selostus riskianalyysin laatimisen päävai-
heista, viitteenä oli käytetty norjalaista standardia /22/. Kuvattu menettely täytti 
Direktiivin vaatimukset ja menettelyn pohjalta on laadittu ainakin 15 tunnelin ris-
kitarkastelua Suomessa. Näiden tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään. Suo-
messa on lisäksi tehty suurin piirtein saman verran tunneleiden riskitarkasteluja 
muilla menetelmillä. Kunhan direktiivin vaatimukset tulevat täytetyiksi, niin erilais-
ten riskianalyysimenetelmien käyttäminen on ollut mahdollista. 

Tunnelidirektiivi määrittää riskianalyyseistä seuraavaa (artikla 13): 

”Riskianalyysit suorittaa tarvittaessa elin, jonka toiminta on tunnelin hallin-
noijasta toiminnallisesti riippumatonta. Riskianalyysin sisältö ja tulokset on 
sisällytettävä hallintoviranomaiselle toimitettaviin turvallisuusasiakirjoihin. 
Riskianalyysissä analysoidaan tietyn tunnelin riskit ottaen huomioon kaikki 
suunnitteluun liittyvät tekijät ja liikenneolosuhteet, jotka vaikuttavat turval-
lisuuteen, eli liikenneominaisuudet, tunnelin pituus, liikenteen tyyppi ja tun-
nelin rakenteelliset ominaisuudet sekä raskaiden tavarankuljetusajoneuvo-
jen ennakoitu lukumäärä päivää kohti.” /1/ 
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Tunnelidirektiivi määrittää siis, että tekijän tulee olla riippumaton. Lisäksi se aset-
taa riskianalyysin osaksi tunnelin turvallisuusasiakirjoja. Sisällöstä tunnelidirektiivi 
määrittää, että sen tulisi ottaa huomioon kaikki tekijät ja liikenneominaisuudet, 
jotka vaikuttavat turvallisuuteen. Näiden tekijöiden osalta tunnelidirektiivin liite 
1.1.2 erittelee erityisesti seuraavat tekijät: 

- tunnelin pituus, 
- tunneliputkien määrä, 
- kaistojen määrä, 
- poikkileikkaus, 
- linjaus ja tasaus, 
- rakenteellinen ratkaisu, 
- yksi- vai kaksisuuntainen liikenne, 
- tunneliputken liikennemäärä ja sen ajallinen jakautuma, ruuhkautumis-

vaara (päivittäinen ja kausittainen), 
- pelastushenkilöstön paikalle saapumiseen kuluva aika, 
- raskaan liikenteen osuus, mikäli se on sallittu, 
- vaarallisten aineiden kuljetusten osuus ja tyyppi, mikäli ne ovat sallitut, 
- tunneliin johtavien teiden ominaisuudet, 
- kaistaleveys, 
- nopeus sekä 
- maantieteellinen ja säätieteellinen ympäristö. 

 
Kun tunnelilla on jokin tunnelidirektiivin vaatimuksista merkittävästi poikkeava eri-
tyisominaisuus edellä mainittujen tekijöiden osalta, on tehtävä riskianalyysi sen 
määrittämiseksi, tarvitaanko lisää turvallisuustoimenpiteitä ja/tai täydentäviä va-
rusteita tunnelin turvallisuuden korkean tason varmistamiseksi. Riskianalyysissa on 
otettava huomioon tunnelin käyttövaiheen aikana mahdolliset onnettomuudet, 
jotka selvästi vaikuttavat tienkäyttäjien turvallisuuteen tunneleissa, sekä niiden 
mahdollisten vaikutusten luonne ja laajuus. /1/ 

Tunnelidirektiivi lisäksi mainitsee muutamia poikkeustilanteita, jolloin on aina suo-
ritettava liikenteellinen riskianalyysi. Näitä ovat seuraavat: 

- Raskaan liikenteen osuus on erityisen suuri (yli 15 %) 
- Tunnelin kaltevuus on yli 3 prosenttia, turvallisuuden varmistamiseksi on 

toteutettava lisätoimenpiteitä ja/tai tehostettuja toimenpiteitä riskianalyy-
sin perusteella.  

- Jos hitaalle liikenteelle tarkoitetun kaistan leveys on alle 3,5 metriä ja ras-
kaat tavarankuljetusajoneuvot ovat sallittuja, turvallisuuden varmista-
miseksi on toteutettava lisätoimenpiteitä ja/tai tehostettuja toimenpiteitä 
riskianalyysin perusteella. 

- Tunneleissa, joissa liikenne on kaksisuuntaista ja/tai ruuhkautunutta yksi-
suuntaista, pitkittäissuuntaista ilmanvaihtoa saa käyttää vain, jos se on 
riskianalyysin perusteella hyväksyttävää ja/tai toteutetaan erityisiä toi-
menpiteitä, kuten parannetaan liikenteenhallintaa, lyhennetään varaulos-
käyntien välisiä etäisyyksiä ja asennetaan savunpoistolaitteita tietyin väli-
matkoin. 

- Pitkissä kaksisuuntaisissa tunneleissa, joissa liikennemäärä on suuri, on 
määriteltävä riskianalyysilla, onko pelastuspalvelut sijoitettava tunnelin 
molempiin päihin. 

- Riskianalyysilla on tutkittava, tuleeko raskaalle liikenteelle asettaa ohitta-
miskielto tunnelissa. 
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6.3  Suomessa toteutetut riskianalyysit – Esimerkki tunnelit 
Liipola (Lahti) & Rantatunneli (Tampere) 

6.3.1  Rantatunneli 

Rantatunneli on Suomen pisin tunneli, joka sijaitsee Tampereella valtatiellä 12. 
Tunnelin pituus on 2,3 km ja siinä on kaksi tunneliputkea, joissa molemmissa on 
kaksi kaistaa. Rantatunnelin liikenteellinen riskianalyysi oli toteutettu yhdessä ko-
timaisen suunnittelutoimiston ja kansainvälisen asiantuntijan toimesta vuonna 
2013. Laajempi raportti oli tehty Englannin kielellä ja siitä oli laadittu suomenkieli-
nen tiivistelmäraportti. Liikennemääräennuste tunnelille oli 48800 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa (2035). Toteutettu riskianalyysi piti sisällään useita vaihtoehtoisia lii-
kennejärjestelyjä /23/24/.  

Riskianalyysimallina rantatunnelissa oli käytetty kvantitatiivista QRA-metodologiaa, 
joka käyttää Bayes-verkkoja matemaattisten funktioiden apuna. Riskianalyysi voi-
daan tiivistää seuraaviin vaiheisiin: 

- Perustietojen kerääminen (liikenne-ennusteet, geometria, yms.) 
- Onnettomuustilastojen ja seurauksien arviointi: 

o Tunneli on jaettu samankaltaisiin osiin, jotka on analysoitu erik-
seen. Osien riskien yhteissumma muodostaa koko tunnelin riskiar-
vion. 

o Riskiarvio ottamalla huomioon turvallisuuteen vaikuttavat tekijät 
sekä sijainti tunnelissa (suuaukoilla on tilastojen mukaan eniten 
onnettomuuksia) 

o Tilastot ja seuraukset ovat pääosin Norjassa tehdyistä laajoista 
tutkimuksista. Tilastojen osalta on suoritettu kalibrointi Suomeen 
käyttämällä Liikenneviraston onnettomuustilastoja vertailukoh-
teena.  

- Sekä liikenteelliset riskit että niistä johtuvat palot on arvioitu riskianalyy-
sissa. 

- Hyväksyttävyytenä on käytetty ALARP periaatetta, mutta minimiarvo hy-
väksyttävyydelle on määritetty käyttämällä avointen tieosuuksien turvalli-
suustasoa 1,5 kertaisena. 

- Vaarallisten aineiden kuljetukset on jätetty riskianalyysista pois, koska ko. 
tieosuudelle oli jo voimassa VA-kuljetusten läpiajokielto (vain alueelle 
päätyvät ja sieltä lähtevät kuljetukset olivat sallittu. 

 

Riskianalyysi antoi molemmille tunneliputkille kvantitatiivisen riskiarvion sekä kuol-
leiden että loukkaantuneiden määrän osalta ennustetilanteessa. Tunneleiden suu-
aukot muodostavat suurimman riskin tehdyn tarkastelun perusteella, mikä vastaa 
yleisestä käsitystä tilastojen pohjalta. 
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Kuva 10. Rantatunnelin riskianalyysin tulos (kuolleita per miljardi ajoneuvo-
kilometriä eri tunneliputkissa) 

6.3.2  Liipolan tunneli  

Selvityksen kohteena ollut Liipolan tunneli sijaitsee Lahden eteläisellä kehätiellä 
(valtatie 12).. Tunneli oli käyttöönottovaiheessa tätä raporttia kirjoitettaessa. Tun-
nelille oli toteutettu liikenteellinen riskianalyysi suomalaisten konsulttien toimesta 
vuonna 2015 /25/. Riskianalyysiraportti sisälsi erikseen myös vaarallisten aineiden 
kuljetuksen riskianalyysin. Tässä selvityksessä on keskitytty vain liikenteelliseen 
riskianalyysiin, joten VA-kuljetusten riskianalyysia ei ole otettu huomioon. Liipolan 
tunneli on 960 m pitkä ja kaksiputkinen. Molemmissa tunneliputkissa on kaksi kais-
taa. Liikennemääräarvio Liipolan tunnelille oli 14500 ajoneuvoa per vuorokausi 
vuonna 2040 /25/. 

Riskianalyysi Liipolan tunnelille oli toteutettu sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivi-
sesti. Raportti itse määritti seuraavaa, ”Riskianalyysi on tehty asiantuntija-arviona 
sekä erilaisiin riskilaskelmiin perustuen.” /25/. 

Liipolan tunnelin riskianalyysi on varsin tiivistetty. Perusoletuksena on riskien tar-
kistelussa, että tunneleiden turvallisuus on verrattavissa avoimien moottoriteiden 
turvallisuuteen. Riskitarkastelu on siis tehty käyttämällä avoimien moottoriteiden 
henkilövahinkotaajuutta, joka on kerrottu tunnelin ajoneuvokilometrisuoritteella. 
Vastaava luku on laskettu myös kuolemaan johtavien onnettomuuksien osalta. Re-
ferenssinä käytettävät onnettomuustilastot oli otettu yhdeltä vuodelta.  

Riskianalyysi mainitsee, että tunneleiden suuaukoilla on kohonnut onnettomuus-
riski, mutta tätä ei riskiarviolaskennassa ollut otettu huomioon. Riskianalyysi myös 
jätti tulipalot ulkopuolelle. Syy tähän oli, että riskianalyysiraportin mukaan tunne-
lipalot eivät koskaan johda henkilövahinkoihin tai kuolemiin.  

Liipolan tunnelin riskianalyysi ei käsittele millään tavoin hyväksyttävyyttä. Tämä on 
sinänsä loogista, koska ajatuksena oli ollut, että tunneli on yhtä turvallinen kuin 
keskimäärin siihen liittyvät tiet, joten ei ole tarvetta arvioida turvallisuutta tai hy-
väksyttävyyttä. 
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6.3.3  Tutkittavien riskianalyysien vertailu  

Tutkimuksen kohteena tarkastellut riskianalyysit olivat toteutettu eri tavoilla. Sekä 
lähtökohtainen ajatus riskinanalyysistä, että sen toteutustapa vaihtelivat suuresti. 
Liipolan tunnelin kohdalla ajatuksena oli ollut, että tunnelia voidaan verrata vas-
taaviin avoimiin tieosuuksiin turvallisuuden suhteen. Tämä on eri lähtökohta ver-
rattuna Rantatunnelissa toteutettuun riskianalyysin, jossa tunnelin oli ajateltu 
muodostavan paljon erilaisia riskitekijöitä verrattuna avoimiin tieosuuksiin. Näitä 
oli työssä pyritty analysoimaan yksityiskohtaisesti.  

Liipolan tunnelin riskien arviointi oli tilastollisesti ongelmallista, koska referenssinä 
käytetyt onnettomuustaajuudet olivat peräisin yhden vuoden tilastoista. Siksi vuo-
sittaiset vaihtelut voivat muuttaa tuloksia. Rantatunnelin riskianalyysi perustui pel-
kästään tunneleista kerättyihin onnettomuustilastoihin, jotka oli pyritty kalib-
roimaan Suomeen paremmin sopivaksi. Käytetty malli analysoi myös eri tunneliosat 
erikseen ottaen huomioon näissä osissa riskeihin vaikuttavat tekijät.  

Paloriskien arvioinnoissa tutkitut riskianalyysit vaihtelivat. Rantatunnelin riskiana-
lyysi laski eri palotilanteiden ja niiden seurauksien todennäköisyyksiä, kun Liipolan 
tunnelissa oletettiin, että tunneleissa sattuneet ajoneuvopalot eivät yleensä johda 
vakaviin vammoihin tai ainevahinkoihin. VA kuljetuksiin liittyen palojen seuraukset 
sen sijaan huomioitiin. Rantatunnelin liikenteellinen riskianalyysi pitäytyi euroop-
palaisissa tilastoissa, koska Suomesta ei vastaavaa luotettavaa tilastoa ollut saata-
vissa.  

Koska Suomessa ei ole ohjeistusta riskianalyyseille, tulee niitä verrata tunnelidirek-
tiivin määrittämiin vaatimuksiin. Nämä on esitetty aikaisemmassa kappaleessa 6.2. 
Tutkituista riskianalyyseista voidaan yleisesti sanoa, että Rantatunnelissa toteu-
tettu riskianalyysi täytti tunnelidirektiivin vaatimukset kaikilta osin. Liipolan tunneli 
täytti nämä osittain.  

Jotta riskianalyyseja voitaisiin vertailla paremmin, toteutettiin tässä tutkimuksessa 
myös numeerinen vertailu. Tarkoituksena oli käyttää Rantatunnelissa käytettyä ris-
kianalyysimallia, jolla laskettiin riskitasot Liipolan tunnelissa. Mallinnusta yksinker-
taistettiin siten, että teknisten järjestelmien tai mahdollisten muiden poikkeamien 
vaikutusta ei otettu huomioon. Koska Liipolan tunneli oli kuitenkin varsin yksinker-
tainen rakenteeltaan eikä siinä ollut suuria kaltevuuksia niin edellä mainittujen te-
kijöiden vaikutus on oletettavasti varsin pieni. Myös palotilanteiden riskiarvio jätet-
tiin vertailusta pois, koska Liipolan tunnelin omassa riskianalyysissa ei huomioitu 
palotilanteita ja niistä aiheutuvia henkilövahinkoja. 
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Kuva 11. Liipolan tunnelille laskettu kuolemaan johtavien onnettomuuksien 
määrä per 100 miljoonaa ajoneuvokilometriä molemmilla tutkituilla riski-
analyyseilla toteutettuna /20/  

Numeerinen vertailu Liipolan tunnelin lähtöarvoilla osoittaa riskianalyysitapojen 
erot. Rantatunnelissa käytetty riskianalyysimalli ottaa huomioon korkeammat riskit 
tunnelin suuaukkojen lähellä, tunnelin keskiosassa riskit ovat alhaisemmat. Liipolan 
tunnelissa käytetty riskianalyysimalli antaa saman riskiarvon koko tunnelin pituu-
delle. Tämä arvo on sama kuin siihen tuleva ja lähtevä tie, koska laskennassa ole-
tettiin riskien olevan identtinen kuin avo-osuuksilla.  
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7 Yhteenveto  

Tämä selvitystyö vahvisti käsitystä, että Suomessa tarvitaan jatkotyötä liikenteel-
listen riskianalyysien ohjeistuksen suhteen. Riskianalyysi on Suomessa vaadittu 
osana tunnelin turvallisuusasiakirjoja ja se tulisi siksi hankkeissa toteuttaa. Riski-
analyyseja ja menetelmää, ei ole kansallisesti ohjeistettu. Tunnelidirektiivi ja eri-
tyisesti siitä johdettu kansallinen ohje, ovat tällä hetkellä pääasiallinen ohjeistus 
liikenteellisten riskianalyysien sisällön vaatimuksien osalta.  

Tässä työssä tutkittiin yksityiskohtaisesti kahta Suomessa toteutettua riskianalyy-
sia. Tutkimus osoitti, että toteutustavat vaihtelivat hyvin suuresti. Molemmat oli 
hyväksytty osaksi tunnelin turvallisuusasiakirjoja. Molempien riskianalyysien tekijät 
ovat toteuttaneet t riskianalyysejä myös muissa tunnelihankkeissa samalla tavalla. 
Siksi eri hankkeiden vertailu on ainakin näiltä osin mahdollista, jos tekijä ja sitä 
kautta menetelmä on pysynyt samana. Tutkittujen tunneleiden vertailu taas ei ollut 
mahdollista, koska toteutustavat olivat lähtökohtaisesti jo hyvin erilaiset.  

Kansainvälinen selvitys toisista Euroopan maista osoitti, että myös muissa maissa 
on koettu Suomen kaltainen tilanne ennen riskianalyysien ohjeistusta. Riskianalyy-
seissa käytettiin eri tilastoja, ne toteutettiin eri tavoin ja myös hyväksyttävyysarvot 
vaihtelivat. Myös riskianalyysien toteuttajien motivaatio ja kompetenssi aiheuttivat 
tuloksiin suurta hajontaa, mikä teki erityisesti hallinto- ja turvallisuusviranomaisten 
työn hyvin hankalaksi. Ohjeistuksen puuttuminen monissa maissa aiheutti, että 
tunnelit eivät olleet turvallisuuden osalta samankaltaisia vaan varustelutaso saattoi 
vaihdella suuresti. Kaikissa tutkituissa maissa ohjeistuksen luonti on ollut avain-
asemassa edellä mainitun välttämiseksi. Kun asiantuntijoita haastateltiin, niin mo-
nikaan ei ollut kiinnostunut riskianalyysien absoluuttisesta tarkkuudesta vaan siitä, 
että ohjeistuksella määritetty metodologia ja tilastot antavat vertailukelpoisia tu-
loksia eri tunneleiden sekä turvallisuusratkaisujen kesken. Tämä tulisi olla myös 
jatkossa tavoite Suomessa toteutettavien riskianalyysien osalta. Ohjeen tavoit-
teena on oltava, että ohje on riittävän yksityiskohtainen ja luo näin edellytykset eri 
tunneleiden tulosten vertailuun, ja että vaadittava riskianalyysimenetelmä on avoi-
mesti kaikkien tunneliturvallisuuden osapuolten käytettävissä. 
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8 Ehdotus jatkotoimenpiteiksi 

Selvityksen pohjalta jatkotoimenpiteenä suositellaan kansallisen ohjeistuksen laa-
timista liikenteellisistä riskianalyyseistä, kuten on tehty VA-kuljetusten riskianalyy-
seistä. 

Tutkimuksen perusteella voidaan suositella kvantitatiivisen (QRA) metodologian 
käyttöä kuten useassa Euroopan maassa on hyväksi koettu. Mallin luonnissa voi-
daan tarkemmin vertailla muissa maissa käytettyjä malleja, jotka ovat varsin yksi-
tyiskohtaisesti dokumentoituja. Valittavan riskianalyysimallin tulisi ottaa huomioon 
Suomen tunnelien erityispiirteet. Useimmat maantietunnelit ovat Suomessa geo-
metrisesti kohtuullisen samankaltaisia ja pääosin yksisuuntaisia (2-putkisia), joskin 
löytyy sekä yksiputkisia kaksisuuntaisia, että 2-putkisia 4-kaistaisia tunneleita. 
Tunneleiden perusvarustelutaso on myöskin usein samankaltainen, minkä vuoksi 
riskianalyysimallia ehkä voidaan yksinkertaistaa verrattuna kansainvälisiin mallei-
hin. Mallin pohjaksi ehdotetaan Itävallan (esim. tulipalot) ja Sveitsin malleja (esim. 
liikenteelliset riskit), joita yhdistämällä ja yksinkertaistamalla voidaan luoda Suo-
meen sopiva QRA –menetelmä.  

Myös riskimallissa käytettävät riskikertoimet tulisi kalibroida Suomeen parhaiten 
soveltuviksi, sillä nämä on johdettava kansainvälisestä tutkimuksesta. Peruslainlai-
suudet esimerkiksi nopeuden vaikutuksesta tai tunnelin geometriasta ja liikenne-
määristä pätee myös Suomeen.  

Riskianalyysi vaatii kansainvälisten onnettomuustilastojen käyttöä, jota on saata-
villa useasta maasta, koska Suomen omat tilastot eivät muodosta riittävän suurta 
tausta-aineistoa. Tähän liittyen tulisi tehdä vertailu tai herkkyystarkastelu Keski-
Euroopasta ja pohjoismaista kerättyjen tilastojen välillä. Tällä voidaan varmistaa 
mahdolliset yhdenmukaisuudet ja eroavaisuudet niiden väliltä. Suomessa toteutet-
tavaa riskianalyysia varten valitut tilastot tulisi kalibroida käyttämällä muita tietoja 
liikennekäyttäytymisestä ja onnettomuuksista Suomen ja tilastojen kohdemaiden 
välillä. Suomen tunneleista on onnettomuustietojen lisäksi käytettävissä myös vä-
häisempien häiriö- ja vaaratilanteiden tilastoja, joiden käyttökelpoisuus kannattaa 
jatkotyössä arvioida. 

Tulipalojen osalta QRA-mallin on syytä pitäytyä kansainvälisissä käytännöissä, 
joissa käytetään laajoja eurooppalaisia tilastoja tulipaloista ja niiden seurauksista. 
Näin tekemällä saadaan riittävän kattava ja luotettava tilastollinen materiaali, jotta 
tilastojen voidaan olettaa olevan tarpeeksi luotettavia. Varsinkin seurauksien osalta 
tulisi myös arvioida tilastojen soveltuvuutta Suomen erityispiirteisiin kuten kulje-
tusyksikön koko.  

Osana riskianalyysiohjeistusta tulisi määrittää turvallisuustason hyväksyttävyys- 
rajat tai ohjeistaa, kuinka tämä tulisi projektikohtaisesti määritellä. Tässä yhtey-
dessä voidaan puhua joko kokonaisturvallisuudesta tai tietystä osasta, esimerkiksi 
liikenneonnettomuuksista. Seurauksien arvioinnissa ja siihen liittyvissä hyväksyttä-
vyysrajoissa tulee ottaa huomioon tunnelin ominaisuudet ja erityispiirteet. Tunne-
lin kokonaisriskiarvio muodostuu aina sekä liikenteellisestä että VA-kuljetuksien ris-
kianalyyseista. Koska VA-kuljetukset on jo ohjeistettu, tulee liikenteellisen riskiana-
lyysin yhteydessä määritellä sen suhde VA-kuljetusten riskianalyysin kanssa. Suo-
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situs on, että nämä pidetään edelleen itsenäisinä ja tunnelinturvallisuusasiakirjoi-
hin kirjataan erikseen molempien riskianalyysien tulokset. Näiden perusteella voi-
daan luoda kokonaisarvio tunnelin turvallisuustasosta.  

Ennen kuin liikenteellistä riskianalyysia tai siihen liittyviä vähimmäisvaatimuksia jul-
kaistaan, kannattaa riskianalyysimallia pilotoida joko aikaisemmin toteutettujen tai 
uusien tunnelihankkeiden avulla. Joidenkin merkittävien tunneleiden turvallisuus-
asiakirjoja on lähivuosina päivitettävä ja uuden riskianalyysimallin pilotointi sellai-
sessa yhteydessä antaisi myös mahdollisuuden vertailla uuden ja aikaisemmin käy-
tetyn mallin tuloksia keskenään. 
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