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ESIPUHE 
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kuolee noin 100 ja loukkaantuu lähes 800 henkilöä vuodessa. Vaikka onnetto-
muuden pääaiheuttaja on tavallisesti muu kuin raskas ajoneuvo, perävaunullisen 
kuorma-auton ja linja-auton välinen suuronnettomuus Konginkankaalla maalis-
kuussa 2004 lisäsi tarvetta raskaaseen tieliikenteeseen ja tavarankuljetuksiin ylei-
semminkin liittyvien onnettomuusriskien hallinnan kehittämiseen. Tähän liittyen 
liikenne- ja viestintäministeriö tilasi VTT:ltä kesäkuussa 2004 tutkimuksen koko 
Suomen tie-, rautatie- ja vesiliikenteen kattavan tavarankuljetusten riskianalyysin 
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KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 

Intermodaalisessa kuljetuksessa (suuryksikkökuljetuksessa) käytetään vähintään 
kahta eri kuljetustapaa, joiden aikana tavara on koko ajan samassa suuryksikössä. 

Kuljetusetappi tarkoittaa matkaa tai tavaran siirtoa terminaalista (tai tavaran lähe-
tyspaikasta) seuraavaan terminaaliin (tai tavaran määräpaikkaan). Kuljetusetappiin 
kuuluvat mukaan myös etapin alku- ja päätepisteissä tapahtuvat tavarankäsittelyt. 

Kuljetuskysyntä tarkoittaa kuljetustarvetta tai -tehtävää, johon liittyvää onnetto-
muusriskiä tarkastellaan.  

Kuljetusratkaisu kuvaa, miten tehtäväksi annettu kuljetuskysyntä (tai tarkastelta-
va kuljetustehtävä) toteutetaan kuljetuksina. Kuljetusratkaisu jakaa kuljetustehtä-
vän peräkkäisiin tai rinnakkaisiin etappeihin ja määrittelee, miten kuljetustehtävä 
toteutetaan kullakin etapilla (kuljetustapa, kuljetusväline, reitti, erillisten kuljetus-
ten määrä, jne.). 

Kuljetusreitti tarkoittaa sitä liikenneverkon osaa (= väyliä), jota pitkin tavara kul-
jetetaan lähetyspaikasta määräpaikkaan kuljetusetapilla. 

KVL tarkoittaa keskimääräistä vuorokausiliikennemäärää. Sen yksikkö on ajoneu-
voa/vrk. 

LAM tarkoittaa Tiehallinnon ylläpitämää liikenteen automaattista mittausasemaa, 
joita on Suomessa lähinnä päätieverkolla noin 300. 

Liikennesuorite on ajoneuvojen tiettynä aikana ja tietyllä liikenneverkolla (tai 
verkon osalla) kulkema matka. Sen yksikkö on ajoneuvokilometri. 

Liikenneverkko tarkoittaa tavarankuljetukseen käytettävissä olevien väylien muo-
dostamaa kokonaisuutta, erikseen tie-, rautatie ja vesiliikenteelle. 

Multimodaalisessa kuljetuksessa käytetään vähintään kahta kuljetustapaa. Tavara 
siirretään joko suoraan tai välivaraston kautta kuljetusvälineestä toiseen.  

Onnettomuusaste on liikenneverkon (tai sen tietyn osan) turvallisuutta kuvaava 
parametri, jonka arvo osoittaa onnettomuuksien lukumäärän ja altistusmäärän 
(tässä tapauksessa liikennesuoritteen) suhteen. Sen yksikkö on onnettomuuk-
sia/ajoneuvokilometri. 

Suuryksikköjä ovat kuorma-autot, perävaunut, junavaunut, kontit ja vaihtokorit.  

Tavaran lähetyspaikka on mikä tahansa kuljetuksen alkamispaikka. 

Tavaran määränpää on mikä tahansa kuljetuksen päättymispaikka. 
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Terminaali tarkoittaa erityisesti tavarankäsittelyyn ja usein myös lyhytaikaiseen 
varastointiin tarkoitettua paikkaa, joissa tavaraa siirretään kuljetusvälineeseen tai 
siitä pois. Terminaaleja ovat mm. erilaiset tavara-asemat ja satamat. 

Tieosuus tarkoittaa mitä tahansa kahden pisteen välistä osuutta tiestä.  

Tieryhmä tarkoittaa joukkoa tiettyjen ominaisuuksien (kuten tieluokan, nopeusra-
joituksen, kaistojen lukumäärän, tien leveyden, jne.) suhteen homogeenisia (tasa-
laatuisia) tieosuuksia. Mikäli jokin tieosuuden ominaisuus muuttuu riittävästi, 
muuttuu sen tieryhmäjäsenyys. 

Yhdistetyt kuljetukset ovat intermodaalisia kuljetuksia, joiden runkokuljetus ta-
pahtuu rautateitse ja siihen liittyvät alku- ja jatkokuljetukset maanteitse (auto–
juna–auto).  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta  

Elinkeinoelämän kotimaisten tavarankuljetusten vuosittainen määrä on noin 450 
miljoonaa tonnia ja 41 miljardia tonnikilometriä. Tieliikenteen osuus tonneista on 
89 %, rautateiden 9 % ja vesiliikenteen 2 %. Tonnikilometreistä laskettuna vas-
taavat osuudet ovat 69 %, 23 % ja 8 %. (Tilastokeskus 2004) 

Elinkeinoelämän kuljetukset ovat vuosittain osallisena kymmenien ihmisten kuo-
lemaan, satojen loukkaantumiseen ja mittaviin aineellisiin vahinkoihin johtavissa 
liikenneonnettomuuksissa, joista valtaosa tapahtuu tieliikenteessä. Kuolemaan 
johtavissa liikenneonnettomuuksissa on vuosittain osallisena noin 100 kuorma-
autoa, loukkaantumiseen johtavissa noin 500 (Tilastokeskus ja Liikenneturva 
2004). 

Kuljetusten toteutustapaan ja samalla turvallisuuteen vaikuttavat strategisen, takti-
sen ja operatiivisen tason toimenpiteet. Osapuolia ovat mm. kuljetuspalvelujen os-
tajat, suunnittelijat, tarjoajat ja välittäjät, lainsäätäjät Suomessa ja EU:ssa, stan-
dardisointielimet, liikenneopettajat, logistikot, liikennettä ja työaikoja valvovat vi-
ranomaiset, ammattiliitot, etujärjestöt, valtakunnallisen ja paikallisen tason liiken-
nesuunnittelijat, verottaja, tienpitäjät ja heidän urakoitsijansa, liikenteen ohjaajat, 
ajoneuvojen ja niiden osien suunnittelijat ja kunnossapitäjät sekä ajoneuvojen kul-
jettajat.  

Elinkeinoelämän kuljetusten turvallisuus määräytyy viranomaisten ja yksityisen 
sektorin toimijoiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksesta. Julkisen sektorin toi-
menpiteet määräävät suurelta osin puitteet, joissa kuljetukset käytännössä toteute-
taan. Muut osapuolet − kuten kuljetuspalvelujen ostajat ja myyjät, autokauppa se-
kä kuljetusalan järjestöt − toteuttavat näissä puitteissa omia päämääriään. Liiken-
neturvallisuuden ohella kuljetusalan yleisenä tavoitteena on etenkin kuljetusten 
luotettavuus (kuorma ehjänä perille sovittuun aikaan) ja edullisuus.  

Liikenneturvallisuuden lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet vaikuttavat tavallisesti 
muihinkin tavoitteisiin. Turvallisuuden paraneminen merkitsee yleensä myös kul-
jetusten luotettavuuden paranemista. Vastaavasti toimenpiteet, joihin ryhdytään 
kuljetusten luotettavuuden parantamiseksi, parantavat usein myös liikenneturvalli-
suutta. Toisaalta turvallisuuden parantaminen voi myös nostaa yritysten kustan-
nuksia enemmän kuin siitä koituu välittömiä säästöjä, vaikka yhteiskunnan kan-
nalta tarkasteluna kustannukset jäisivät hyötyjä pienemmiksi. Kannattavuus näyt-
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tää erilaiselta sen mukaan, tarkastellaanko asiaa yksityis- vai yhteiskunta-
taloudellisesta näkökulmasta. 

Elinkeinoelämän kuljetusten liikenneturvallisuuden nykytilasta saa yleiskuvan lii-
kenneonnettomuus-, työtapaturma- ja kuljetustilastojen perusteella. Tilastot eivät 
kuitenkaan anna paljoakaan tietoa siitä, mitkä tekijät viime kädessä määräävät 
kuljetusten liikenneturvallisuuden, eivätkä etenkään siitä, miten turvallisuutta voi-
taisiin erilaisilla toimenpiteillä parantaa. Kokonaiskuvan saamiseksi elinkei-
noelämän kuljetusten turvallisuudesta ja turvallisuuden parantamismahdollisuuk-
sista tarvitaan koko kuljetusjärjestelmän kattava, järjestelmällinen riskitarkastelu. 
Siinä kuljetuksia tulee tarkastella yhteydessä kontekstiinsa, ei pelkästään taloudel-
lisuus- tai turvallisuusnäkökulmasta. Tällainen kokonaiskuva auttaa hahmotta-
maan järjestelmän osat, joihin vaikuttamalla turvallisuutta olisi mahdollista te-
hokkaimmin parantaa, ottaen kuitenkin huomioon reunaehdot, joita järjestelmän 
taloudellisuudelle ja toimivuudelle muuttuvassakin tilanteessa käytännössä asete-
taan.  

Elinkeinoelämän kuljetusten kokonaisvaltaisen tarkastelun tarvetta korostaa se, et-
tä teknologioiden kehittyminen ja toimintojen verkottuminen tekevät kuljetusjär-
jestelmästä entistä monimutkaisemman. OECD ottaa raportissaan Emerging Risks 
in the 21st Century käyttöön systeemisen riskin käsitteen (OECD 2003). Nykyi-
nen kuljetusjärjestelmä (välineet, reitit, hallinto) on niin monimutkainen, että il-
man kokonaisnäkemystä tehokkuuden tavoittelussa ajaudutaan helposti osaopti-
mointiin. Se voi pahimmassa tapauksessa johtaa myös turvallisuuspuutteisiin ja 
tällaisiin systeemisiin riskeihin.  

Elinkeinoelämän kuljetusten turvallisuuden hallinnan ja kehittämisen lähtökohta-
na tulisi olla kokonaisvaltainen ja kattava kuvaus elinkeinoelämän kuljetuksia to-
teuttavan järjestelmän toiminnasta sekä siihen liittyvien riskien laadusta ja mää-
rästä. Vain siltä pohjalta voidaan kehittää hyväksyttäviä ja tehokkaita riskien-
hallintatoimenpiteitä. 

Riskianalyysia on liikenneturvallisuuteen liittyvissä tutkimuksissa aiemmin sovel-
lettu etenkin vaarallisten aineiden kuljetukseen tie- ja rautatieliikenteessä sekä 
rautatie- ja lentoliikenteessä yleisemminkin. Kokonaisen kuljetustavan tai useam-
pia kuljetustapoja laajasti kattavat riskianalyysin sovellukset ovat kuitenkin harvi-
naisia. Käsillä olevassa tutkimuksessa selvitetään ja testataan edellytyksiä elinkei-
noelämän kuljetuksia koskevan riskianalyysin toteutukselle ja hyödyntämismah-
dollisuuksille. 
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1.2 Tavoitteet 

Työn yleisenä tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia koko Suomen elinkei-
noelämän kuljetuksia koskevan, tie-, rautatie- ja vesikuljetukset kattavan riskiana-
lyysimenetelmän kehittämiseen. Menetelmän tulisi mahdollistaa sekä yksittäisen 
kuljetuksen tai kuljetusketjun (erityisesti yhdistettyjen kuljetusten) turvallisuuden 
arviointi että erilaisten kuljetustapojen turvallisuuden vertailu. Menetelmän tuli li-
säksi soveltua laajempien kuljetuskokonaisuuksien riskin arviointiin, kuten esi-
merkiksi yrityksen kuljetusten kokonaisriskin riippuvuus yrityksen sijainnista ja 
kuljetustavan tai -välineen vaikutus tietyn lähtöpaikka−määräpaikka-parin kulje-
tusten kokonaisriskiin. 

Kuljetuksia tarkastellaan pääasiassa liikenneturvallisuuden näkökulmasta, mutta 
myös työturvallisuus kuorman teko- ja purkuvaiheissa otetaan riskianalyysissa 
huomioon. Näkökulman takia päähuomio on henkilövahinkoihin johtavissa onnet-
tomuuksissa ja tapaturmissa.  

Konkreettisena tavoitteena oli tarkoitukseen soveltuvan riskianalyysijärjestelmän 
kehittäminen, mikä puolestaan sisälsi seuraavia osatavoitteita: 
! riskinarvioinnin kokonaismallin määrittely ja kuvaaminen 
! riskinarvioinnin pohjaksi tarvittavien osamallien alustava määrittely ja niiden 

edellyttämien lähtötietojen tunnistaminen 
! tarvittavien lähtötietojen saatavuuden ja siihen liittyvien rajoitusten vaikutus-

ten tunnistaminen  
! alustavan riskianalyysimallin demonstroiminen  
! työn jatkamista koskeva ehdotus. 

Riskianalyysijärjestelmän kehittämisen perustaksi tarvittiin myös yleiskuvaus ta-
varaliikenteen nykytilasta. Tätä varten työn tavoitteina olivat myös: (a) tavaralii-
kenteen kuljetusjärjestelmän yleiskuvaus, (b) valtakunnallisten tavaravirtojen ja 
niistä aiheutuvien liikennemäärien kuvaus sekä (c) katsaus tavaraliikenteen onnet-
tomuuksiin ja työtapaturmiin. 

1.3 Rajaukset 

Tutkimus koskee Suomen alueella tehtäviä elinkeinoelämän tavarankuljetuksia ja 
se kattaa tie-, rautatie- ja vesikuljetukset. Työssä kuvatun riskianalyysimenetel-
män tarkastelukohteena ovat henkilövahinkoihin johtavat onnettomuudet, joissa 
on osallisena tavarankuljetusta tekevä kulkuneuvo eli kuljetusväline. Henkilöva-
hinkojen osalta tarkastelua on edelleen rajattu onnettomuuksissa suoraan osallisi-
na oleville aiheutuviin vahinkoihin.  
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1.4 Raportin sisältö 

Luvussa 2 esitellään ehdotus tavarankuljetusten riskianalyysijärjestelmän koko-
naismalliksi ja kuvataan sen toiminta pääpiirteissään. Luvussa 3 tarkastellaan ris-
kianalyysijärjestelmän eri vaiheissa tarvittavia, liikenneverkkoja, kuljetusvälinei-
tä, liikennesuoritteita sekä tapahtuneita onnettomuuksia ja tapaturmia koskevia 
lähtötietoja: millaisia tietoja on saatavilla, mitkä ovat olennaisimmat puutteet ris-
kianalyysin näkökulmasta, miten nämä puutteet on otettu huomioon riskinlasken-
tajärjestelmässä, millaisia vaikutuksia niillä on tuloksena saataviin riskiarvioihin 
ja miten tiedonsaantia voisi parantaa. Luvussa 4 esitellään riskin laskentaan käy-
tettävien matemaattisten mallien periaatteet ja riskilaskennan käytännön toteutus 
sekä pohditaan erilaisten riskiin vaikuttavien tekijöiden huomioon ottamista las-
kentamalleissa. Luvussa 5 havainnollistetaan kehitetyn riskianalyysijärjestelmän 
käytännön sovellusta, joka koskee tietyn tavaraerän kuljetusta Oulusta Helsinkiin 
viidellä vaihtoehtoisella tavalla. Luvussa 6 arvioidaan kriittisesti kehitettyä mene-
telmää ja tuodaan esille työn mahdolliseen jatkamiseen liittyviä näkökohtia. Lu-
vussa 7 esitetään riskianalyysijärjestelmän jatkokehittelyä koskeva ehdotus. 
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2 TAVARANKULJETUSTEN RISKIANALYYSI-
JÄRJESTELMÄ 

2.1 Riskianalyysin kokonaismalli 

Elinkeinoelämän tavarakuljetuksiin liittyvät onnettomuusriskit toteutuvat konk-
reettisesti liikenneverkoissa (maantie-, rata- ja vesiväyläverkko) tapahtuvassa liik-
kumisessa ja kuljetusetappien päätepisteissä tapahtuvassa tavarankäsittelyssä. 

Kuva 1 esittää elinkeinoelämän tavarakuljetuksiin liittyvien onnettomuusriskien 
arvioimista varten tässä työssä luodun yleisen analyysikehyksen tai kokonaismal-
lin. Tavarakuljetusten riskianalyysi etenee kokonaismallin mukaisesti vaiheittain. 
Analyysin ensimmäisessä vaiheessa (Suunnittelumoduuli) tunnistetaan kuljetus-
ratkaisu tarkastelun kohteena olevalle kuljetustehtävälle tai -kysynnälle ja muun-
netaan se erillisiksi kuljetustapahtumiksi ja kuljetusvälineiden liikkumisiksi lii-
kenneverkoissa. Varsinainen onnettomuusriskien arvioiminen (Riskilaskentamo-
duuli) voidaan tämän jälkeen tehdä tavanomaisia liikenteen riskilaskentamalleja 
soveltaen tarkastelemalla erikseen yksittäisiä kuljetustapahtumia niiden käyttämil-
lä reiteillä. Liikenneverkossa liikkumisesta aiheutuvan riskin lisäksi tarkasteluissa 
voidaan huomioida onnettomuusriskit kuljetusetappien päätepisteissä tapahtuvissa 
tavarankäsittelyissä. Arvio tarkastelun kohteena olevaan kuljetusratkaisuun liitty-
vän kokonaisriskin suuruudesta saadaan yhdistämällä ratkaisuun kuuluville erilli-
sille kuljetustapahtumille tuotetut riskiarviot. Kuljetustehtävälle voidaan määritel-
lä myös vaihtoehtoisia ratkaisuja ja arvioida niihin liittyvä onnettomuusriski vas-
taavalla tavalla. 

Tarkastelu on periaatteessa samanlainen maanteitse, rautateitse tai vesitse tapah-
tuville kuljetuksille ja niiden erilaisille yhdistelmille. Kokonaismallin geneerinen 
rakenne ja modulaarisuus mahdollistavat mallin osien kehittämisen ja tarkentami-
sen vaiheittain ilman, että kokonaisuutta tarvitsee samalla muuttaa. Kokonaismal-
lin moduulit on kuvattu tarkemmin luvuissa 2.2–2.8. 

2.2 Suunnittelumoduuli 

Kuljetuskysyntä määrittelee sen kuljetustarpeen tai -tehtävän, johon liittyvää on-
nettomuusriskiä kulloinkin halutaan tarkastella.  Kuljetuskysyntä toimii ”käyttäjä-
liittymänä” EKRA-riskianalyysimallin suunnittelumoduulille ja määrittelee, mitä 
halutaan kuljettaa, mistä ja mihin, kuinka paljon, milloin, jne. Tässä yhteydessä 
voidaan myös asettaa esimerkiksi kuljetustapaan (”ei laivakuljetusta”) tai kulje-
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tusvälineisiin (”kuljetettava kontissa”) liittyviä rajoituksia hyväksyttäville kulje-
tusratkaisuille. 

KuljetuskysyntäKuljetuskysyntä

Suunnittelumoduuli

Riskilaskentamoduuli

Tulostusmoduuli

maantie - rautatie - vesi

Tavaran-
käsittelyjen

yleiset 
riskiarviot

Liikenneverkkomallit
(tieverkko)

Liikenneverkon  
käyttömallit

(tieverkko)

Liikenteen 
riskimallikirjasto

- onnettomuustaajuuden 
mallit

- vahinkojen jakauma-
mallit

maantie - rautatie - vesi

KuljetuskysyntäKuljetuskysyntä

Suunnittelumoduuli

Riskilaskentamoduuli

Tulostusmoduuli

maantie - rautatie - vesi

Tavaran-
käsittelyjen

yleiset 
riskiarviot

Liikenneverkkomallit
(tieverkko)

Liikenneverkon  
käyttömallit

(tieverkko)

Liikenteen 
riskimallikirjasto

- onnettomuustaajuuden 
mallit

- vahinkojen jakauma-
mallit

maantie - rautatie - vesi

 

Kuva 1. Tavarakuljetusten riskianalyysin yleinen analyysikehys / kokonaismalli. 

Suunnittelumoduuli määrittelee kuljetusratkaisun tarkastelun kohteena olevalle 
kuljetustehtävälle tai -kysynnälle. Suunnittelumoduuli määrittelee, miten tehtä-
väksi annettu kuljetuskysyntä toteutetaan tai voidaan toteuttaa kuljetuksina (kulje-
tusetapit, kuljetustavat, kuljetusvälineet), ja edelleen, miten kyseiset kuljetukset 
näkyvät liikennesuoritteina maantie-, rautatie- ja vesiväyläverkoilla (reitit, kulje-
tusvälineet, liikenteen määrä, ajoittuminen) ja tavarankäsittelyinä (tyyppi, luku-
määrä) kuljetusetappien päätepisteissä. Nämä määrittelyt toimivat lähtötietoina 
riskianalyysimoduulissa toteutettavalle riskilaskennalle ja toisaalta ohjaavat riski-
laskennan tulosten yhdistämistä tarkasteltavaa kuljetuskysyntää ja kuljetusratkai-
sua vastaavaksi kokonaisriskiarvioksi. 

Suunnittelumoduuli hyödyntää kuljetusratkaisun tunnistamisessa ja siihen liittyvi-
en kuljetusten suunnittelussa tai sijoittelussa liikenneverkkomallien (ks. luku 2.3) 
ja liikenneverkkojen käyttömallien (ks. luku 2.4) tietoja väylistä. Suunnittelumo-
duuli huomioi kuljetusten sijoittelussa tai reitityksessä myös liikenneverkkoon liit-
tyvät käyttörajoitukset, jotka koskevat esim. vaarallisten aineiden kuljetuksia tie-
tyillä tieosuuksilla, öljykuljetuksia sisävesiväylillä, ajoneuvojen korkeus- tai pai-
norajoituksia tieosuuksilla jne. Kuljetusten suunnittelua tai sijoittelua tukevat 
myös tiedot tavaraterminaaleista (tavaraterminaaliverkot eri kuljetustavoilla) ja 
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kuljetusvälineistä (ks. luku 3.3). Nämä tiedot voidaan sisällyttää suunnittelumo-
duuliin. 

Suunnittelumoduulin toiminta voisi periaatteessa perustua toimiala- tai yrityskoh-
taisiin kuljetusten suunnittelun käytäntöihin ja niistä johdettuihin erityisiin suun-
nittelualgoritmeihin. Raportin liitteessä A on esimerkkinä kuvattu tavarakuljetus-
ten reitityksen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä (Hiljanen ym. 2004). Yksin-
kertaisimmillaan suunnittelumoduuli voidaan toteuttaa manuaalisena. Tällöin kul-
jetuksen suunnittelija määrittelee käytettävät kuljetustavat ja kuljetusvälineet vali-
koista ja kuljetusreitin (tai reitit) karttapohjalla esitettävistä väyläverkoista (maan-
tieverkko, rautatieverkko, vesiväyläverkko). Kuljetusreittejä määrää osaltaan se, 
suunnitellaanko kuljetukset kulkemaan jonkun tavaraterminaalin kautta. Tällöin 
on määriteltävä myös terminaalissa kuljetukseen kohdistuvat tavarankäsittelyt.  

Suunnittelumoduuli tuottaa riskilaskentamoduulin tarvitsemat lähtötiedot tarkas-
teltavaa kuljetusratkaisua koskevalle riskilaskennalle (kuva 2).  Nämä lähtötiedot 
määrittelevät myös, mitä tietoja liikenneverkkomalleista ja liikenneverkkojen 
käyttömalleista poimitaan riskilaskennan käyttöön. Vaihtoehtoisia kuljetusratkai-
suja voidaan tarkastella varioimalla suunnittelumoduulin tuottamia lähtötietoja 
(esim. etappijako, kuljetustapa, kuljetusväline, reitti, ajankohta, jne.). Vastaavasti 
kuljetusten toteutusympäristöön liittyvien muutosten vaikutuksia onnettomuusris-
kiin (tietyn kuljetustehtävän osalta) voidaan tarkastella varioimalla liikenneverkon 
ominaisuuksia tai liikenneprofiileja tai molempia niitä kuvaavissa malleissa. Tar-
kasteluissa voidaan tällöin olettaa kuljetusten toteutuksen säilyvän ennallaan, tai 
ottaa huomioon myös muutosten vaikutukset kuljetusten suunnitteluun. 

KuljetuskysyntäKuljetuskysyntä

Suunnittelumoduuli

Riskilaskentamoduuli

maantie - rautatie - vesi

Liikenneverkkomallit
(tieverkko)

Liikenneverkon  
käyttömallit

(tieverkko)

maantie - rautatie - vesi
Kuljetusetappi j: 
• kuljetustapa
• kuljetusväline
• reitti
• kulj. määr
• kulj. ajankohta
• tavarankäsittelyt
• �

KuljetuskysyntäKuljetuskysyntä

Suunnittelumoduuli

Riskilaskentamoduuli

maantie - rautatie - vesi

Liikenneverkkomallit
(tieverkko)

Liikenneverkon  
käyttömallit

(tieverkko)

maantie - rautatie - vesi
Kuljetusetappi j: 
• kuljetustapa
• kuljetusväline
• reitti
• kulj. määr
• kulj. ajankohta
• tavarankäsittelyt
• �

 

Kuva 2. Suunnittelumoduulin tuottamat lähtötiedot riskilaskentamoduulille � esi-
merkki. 
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2.3 Liikenneverkkomallit 

Liikenneverkkomallit kuvaavat väyläinfrastruktuurin erikseen maantie-, rautatie- 
ja vesiliikenteelle. Liikenneverkkomallit esittävät esim. digitaalisten karttapohjien 
avulla kokonaisuutena tavarakuljetuksiin käytettävissä olevat maantie-, rautatie- ja 
vesiväyläyhteydet (linkit). Lisäksi liikenneverkkomallit määrittelevät sellaiset lii-
kenneväyliin ja väyläympäristöihin liittyvät ominaisuudet, joilla katsotaan olevan 
vaikutusta kuljetusten suunnitteluun tai sijoitteluun tai onnettomuusriskiin. Omi-
naisuustiedot jakavat verkon kuvaamat yhteydet näin edelleen pienempiin tarkas-
teltaviin osuuksiin ja jaksoihin. Mallit kuvaavat myös ominaisuuksiin liittyvät 
mahdolliset ajalliset vaihtelut (esim. talvi / kesä). 

Kuvassa 3 on lueteltu esimerkkinä maantieverkon kohdalla huomioon otettavia 
ominaisuuksia ja esitetty niiden liityntä maantiekuljetusten reititykseen tai onnet-
tomuusriskiin. Rautatie- ja vesiväyläverkkojen yhteydessä voitaneen käyttää olen-
naisesti suppeampia listoja ominaisuuksista, huomioiden lähinnä onnettomuusris-
kiin vaikuttavia ominaisuuksia. Maantie- rautatie- ja vesiliikenteen liikenneverk-
koja on kuvattu yksityiskohtaisemmin tämän raportin luvussa 3.2. 

XAjoratojen erottelu (kaiteet, suoja-alue)

XKaarteisuus

XLiittymien lukumäärä

XKuljetusrajoitukset (varalliset aineet)

XTieympäristö (maaseutu / taajama)

XXNopeusrajoitus (kesä)

XXNopeusrajoitus (talvi)

XXTienpinnan kunto

XXTalvihoitoluokka

XKorkeusrajoitukset (sillat, jne.)

XXTieluokka

XPainorajoitukset

XXMäkisyys

XXTien leveys

XAjoratojen lukumäärä

RiskiReititys

VaikutusOminaisuus

XAjoratojen erottelu (kaiteet, suoja-alue)

XKaarteisuus

XLiittymien lukumäärä

XKuljetusrajoitukset (varalliset aineet)

XTieympäristö (maaseutu / taajama)

XXNopeusrajoitus (kesä)

XXNopeusrajoitus (talvi)

XXTienpinnan kunto

XXTalvihoitoluokka

XKorkeusrajoitukset (sillat, jne.)

XXTieluokka

XPainorajoitukset

XXMäkisyys

XXTien leveys

XAjoratojen lukumäärä

RiskiReititys

VaikutusOminaisuus

 

Kuva 3. Maantieverkon osuuksia erottelevia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat kul-
jetusten reititykseen ja/tai onnettomuusriskiin (lihavointi osoittaa ominaisuudet, 
joiden on arvioitu vaikuttavan voimakkaimmin). 
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2.4 Liikenneverkkojen käyttömallit 

Liikenneverkkojen käyttömallit kuvaavat liikenneprofiilit liikenneverkkomallien 
erottelemille kuljetusreiteille ja niiden osuuksille (erikseen maantie-, rautatie- ja 
vesiliikenteelle). Maantieverkon kohdalla tämä tarkoittaa tietoja tieosuuksittain 
tien käyttäjistä (= erilaiset ajoneuvotyypit), liikennemääristä (= ajoneuvomäärät 
suuntaansa aikayksikössä; esim. KVL ajoneuvotyypeittäin), ja mahdollisista muis-
ta teiden käyttöön liittyvistä ominaisuuksista, jotka vaikuttavat kuljetusten suun-
nitteluun ja erityisesti onnettomuusriskiin. Riskiarvioiden tekemisen kannalta 
käyttökelpoisia liikenneverkon käytön attribuutteja voivat olla esim. todelliset 
ajonopeudet, ajoneuvojen kansallisuus tai tekninen varustelu ja kunto (mahdolli-
sesti useita erillisiä attribuutteja), henkilömäärät ajoneuvoissa, jne..  

Maantieyhteyksien ja -osuuksien liikennemääriä voidaan määrittää tai arvioida 
esim. Tielaitoksen maantieverkolta keräämien LAM-tietojen perusteella. Mikäli 
tieosuuden liikennemäärissä tai muissa käyttöominaisuuksissa on olennaista vaih-
telua eri ajankohtina, voidaan tai voi olla tarpeellista määrittää erilliset liikenne-
profiilit eri ajankohdille, esim. kesä- ja talvikuukaudet tai eri vuorokaudenajat.  
Rautatie- ja vesiväyläyhteyksille tietoja liikennemääristä on saatavissa tai johdet-
tavissa rautatie- ja vesikuljetuksia koskevista vuositilastoista. 

Myös tiedot sattuneista onnettomuuksista muodostavat riskianalyysin kannalta 
olennaisen osan liikenneverkkojen käyttöominaisuuksia kuvaavista tiedoista.  
Osuuskohtaisia tietoja sattuneista onnettomuuksista (onnettomuushistoriasta) tar-
vitaan riskilaskennassa sovellettavassa Bayesilaisessa lähestymistavassa (ks. luku 
4.1.2) korjaamaan riskimalleista saatavaa yleistä onnettomuusasteen estimaattia 
(priori) tarkasteltavaa kyseistä osuutta paremmin kuvaavaksi onnettomuusasteen 
estimaatiksi (posteriori). Osuuskohtaisia tietoja sattuneista onnettomuuksista voi-
daan hyödyntää erityisesti, kun arvioidaan onnettomuusriskiä maantiekuljetuksis-
sa. Onnettomuuksien harvinaisuus rautateillä ja laivaliikenteessä vähentää osuus-
kohtaisten onnettomuustietojen käyttökelpoisuutta rautatiekuljetusten ja laivakul-
jetusten tarkastelussa. 

Maantie- rautatie- ja vesiliikenteen liikennevirtoja (liikennemäärätietoja) on ku-
vattu yksityiskohtaisemmin tämän raportin luvussa 3.4. 
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2.5 Liikenteen riskimallit 

Liikenteen riskimallikirjasto antaa käyttöön yleiset mallit henkilövahinko-
onnettomuuksiin liittyvän onnettomuusasteen ja onnettomuuksista aiheutuvien 
vahinkojen vakavuuden arvioimiseen tavarankuljetuksissa.   

Riskianalyysimenetelmän kehittelyn ensimmäisessä vaiheessa on kiinnitetty huo-
miota erityisesti onnettomuusasteen mallintamiseen. Mallit perustuvat liikenne-
verkkojen onnettomuushistoriaan ja määritellään erikseen maantie-, rautatie- ja 
vesiliikenteelle. 

Maantieliikenteen osalta riskimallikirjasto sisältää valituille tieryhmille määritetyt 
yleiset mallit raskaan liikenteen onnettomuusasteelle. Tieryhmäluokittelu jakaa 
tiestön osuuksiin, jotka (oletettavasti) eroavat toisistaan onnettomuuksien yleisyy-
den suhteen. Tieryhmäluokittelun perusteina ovat esim. tieluokka, ajoratojen lu-
kumäärä, tieympäristö (taajama–maaseutu), suurin sallittu nopeus ja raskaan lii-
kenteen osuus liikennemäärästä. Käytettävien erillisten tieryhmäluokkien ja malli-
en lukumäärä riippuu analyysissa tavoiteltavasta tarkkuustasosta sekä lähtötieto-
jen saatavuudesta. Tieryhmille määritellyt raskaan liikenteen onnettomuusasteen 
yleiset mallit yhdistävät tiedot Suomen kaikkien ko. tieryhmään kuuluvien teiden 
onnettomuushistoriasta. Tieryhmäkohtaisen yleisen onnettomuusasteen estimoin-
tia on kuvattu luvussa 4.2 ja liitteessä D. 

Rautatieverkolla onnettomuudet ovat niin harvinaisia, ettei aineistoa välttämättä 
ole riittävästi tunnistamaan eroja onnettomuusasteessa esimerkiksi rataluokan, no-
peusrajoituksen tai vaunutyypin mukaan. Kehitystyön ensimmäisessä vaiheessa 
yleisenä mallina onnettomuusasteelle onkin tyydytty käyttämään rataverkon kes-
kimääräistä onnettomuusastetta. Keskimääräinen onnettomuusaste on estimoitu 
koko rataverkolla tilastoitujen henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärän ja 
vastaavana ajanjaksona toteutuneiden junakilometrien perusteella. Onnettomuus-
asteen estimointia vaikeuttaa osaltaan se, ettei onnettomuustilastoista aina käy 
selvästi ilmi, oliko onnettomuudessa osallisena ollut juna henkilö- vai tavarajuna. 

Myös laivaliikenteessä onnettomuudet ovat niin harvinaisia, ettei aineisto välttä-
mättä riitä tunnistamaan eroja onnettomuusasteessa esimerkiksi kulkuympäristön 
(satamaväylä–rannikkoväylä–avomeri) tai alustyypin mukaan. Kehitystyön en-
simmäisessä vaiheessa yleisenä mallina onnettomuusasteelle onkin tyydytty käyt-
tämään keskimääräistä onnettomuusastetta erikseen väylille ja avomeriosuuksille. 
Keskimääräinen onnettomuusaste on estimoitu Suomen vesialueella rahtilaivoille 
sattuneiksi ilmoitettujen onnettomuuksien lukumäärän ja vastaavana ajanjaksona 
kuljetuksi arvioitujen laivakilometrien perusteella. Onnettomuustilastot perustuvat 
Merenkulkulaitoksen ylläpitämään DAMA-onnettomuustietokantaan. 
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Onnettomuuksien esiintymisen todennäköisyyttä tai taajuutta kuvaavien arvioiden 
ohella riskianalyyseissa mielenkiinto kohdistuu yleensä myös onnettomuuksien 
sattuessa aiheutuvien vahinkojen suuruutta koskeviin arvioihin. Henkilövahinko-
onnettomuuksien kohdalla tämä tarkoittaa loukkaantumisten vakavuutta ja louk-
kaantuneiden tai kuolonuhrien lukumäärää.  

Kuljetuksen riskiarvio yhdistää arviot onnettomuuden todennäköisyydestä ja ai-
heutuvien vahinkojen suuruudesta onnettomuuden sattuessa. Vastaavasti kuin on-
nettomuuksien todennäköisyyttä, myös vahinkojen suuruutta (ja henkilövahinko-
jen riskiä) arvioidaan väyläosuuksittain tätä varten liikenteen riskimallikirjastosta 
poimittavien mallien avulla. 

Yksinkertaisimpana yleisenä mallina onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen 
suuruudelle voidaan käyttää onnettomuustilastoista johdettua arviota tavarankulje-
tuksia toteuttavan raskaan liikenteen onnettomuuksissa keskimäärin loukkaantuvi-
en tai kuolevien henkilöiden lukumäärästä. Tällainen malli olettaa, että vahinko-
jen suuruus ei merkittävällä tavalla riipu siitä, millä tai millaisella väyläosuudella 
onnettomuus sattuu. 

Onnettomuuksissa keskimäärin syntyvien uhrien määrän sijasta vahinkojen suu-
ruutta onnettomuuksissa voidaan arvioida myös uhrien määrää kuvaavien toden-
näköisyysjakaumien muodossa. Todennäköisyysjakaumien käytön voidaan katsoa 
antavan keskiarvoja paremman kuvan vahinkojen suuruuden vaihtelualueesta ja 
nostavan esiin myös mahdollisuudet sellaisten (tyypillisesti harvinaisten) onnet-
tomuuksien sattumiselle, jotka johtavat kerralla lukuisiin uhreihin.  

Onnettomuuksissa syntyvien vahinkojen suuruutta voidaan myös pyrkiä mallin-
tamaan siten, että mallit ottavat huomioon erilaisia onnettomuuden tapahtuma-
paikkaan ja itse onnettomuustapahtumaan liittyviä ominaisuuksia. Mallinnukseen 
on käytettävissä erilaisia tekniikoita, esim. tapahtumapuumallit ja Bayesilaiset 
verkot. 

Vahinkojen vakavuuden arvioimiseen tarvittavien mallien yksityiskohtainen mää-
rittely on jätetty toteutettavaksi tavarankuljetusten riskianalyysin menetelmän ke-
hittämisen seuraavassa vaiheessa. 
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2.6 Tavarankäsittelyn riskimallit 

Tavarankäsittelyn riskillä tarkoitetaan tavarankuljetukseen liittyvää onnettomuus-
riskiä, johon ei vaikuta käytettävän kuljetusvälineen (auto, juna, laiva) liikkumi-
nen väyläverkolla. Onnettomuusriski liittyy tavarankäsittelyihin kuljetusetappien 
päätepisteissä: tavaran kuormaukseen kuljetusvälineeseen kuljetuksen alkamis-
paikassa ja tavaran purkamiseen kuljetusvälineestä kuljetuksen määränpäässä. 
Kuljetus voi käsittää yhden tai useampia kuljetusetappeja. Kahden kuljetusetapin 
välissä tavara voidaan siirtää suoraan kuljetusvälineestä toiseen (siirtokuormaus) 
tai se voidaan siirtää (väli)varastoon ennen lastausta uuteen kuljetusvälineeseen. 
Kuljetustapa voi tässä yhteydessä pysyä samana (esim. auto–auto) tai se voi muut-
tua esim. laivakuljetuksesta autokuljetukseksi. Ns. intermodaalisissa kuljetuksissa 
tavara pysyy koko kuljetuksen ajan (kaikki peräkkäiset etapit) samassa suuryksi-
kössä (kuorma-auto, perävaunu, junavaunu, kontti, vaihtokori) vaikka kuljetustapa 
välillä muuttuukin. Onnettomuusriski liittyy tällöin suuryksikön käsittelyyn kulje-
tusetappien välissä. 

Tavarankäsittelyihin liittyvä riski otetaan huomioon riskilaskennassa hakemalla 
suunnittelumoduulin lähtötiedoissa kuljetustapaukseen kuuluviksi tunnistetuille 
tavarankäsittelyille riskiarviot tätä varten määritellystä tietokannasta. Tietokanta 
sisältää yleiset arviot tavarankäsittelyissä sattuvien henkilövahinkojen onnetto-
muusriskille (erikseen maantiekuljetuksia, rautatiekuljetuksia ja vesikuljetuksia 
varten). Onnettomuusriskit määritellään tietokannassa tavarankäsittelytapahtumaa 
kohden. Onnettomuusriskit voidaan mahdollisesti määritellä huomioiden erilaiset 
terminaalit, tavarankäsittelytavat ja tavaratyypit (kuva 4).  

C. SiirtokuormausC. Irtotavara: 
kiinteä

C. Vesi (laiva)

B. Koneellinen

B. Lastaus kulj.välineeseen 
(+ siihen liittyvät siirrot)

B. Kappaletavara 
(irrallinen)

B. Rautatie 
(junavaunu)

A. ManuaalinenA. Purku kulj.välineestä 
(+ siihen liittyvät siirrot)

A. Suuryksikkö
- kuorma-auto
- perävaunu
- junavaunu
- vaihtokori
- kontti

A. Maantie 
(auto)

D. Irtotavara: 
nesteet/ kaasut

4.
Käsittelytapa

3.
Käsittely

2. 
Tavaratyyppi

1. 
Kuljetusmuoto

/-väline

C. SiirtokuormausC. Irtotavara: 
kiinteä

C. Vesi (laiva)

B. Koneellinen

B. Lastaus kulj.välineeseen 
(+ siihen liittyvät siirrot)

B. Kappaletavara 
(irrallinen)

B. Rautatie 
(junavaunu)

A. ManuaalinenA. Purku kulj.välineestä 
(+ siihen liittyvät siirrot)

A. Suuryksikkö
- kuorma-auto
- perävaunu
- junavaunu
- vaihtokori
- kontti

A. Maantie 
(auto)

D. Irtotavara: 
nesteet/ kaasut

4.
Käsittelytapa

3.
Käsittely

2. 
Tavaratyyppi

1. 
Kuljetusmuoto
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Kuva 4. Esimerkki tavarankäsittelyjen luokittelusta. 
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Tavarankäsittelyjen yleiset riskiarviot voidaan määritellä työtapaturmatilastojen ja 
käsittelytapahtumien määrää vastaavalta ajanjaksolta kuvaavien tietojen perusteel-
la. Jos käytettävissä on terminaalikohtaisesti tiedot sattuneista tapaturmista ja niitä 
vastaavasta suoritteesta (käsittelyjen määrä), voidaan tilastoihin perustuvia tava-
rankäsittelyjen yleisiä onnettomuusasteen estimaatteja korjata yksittäisten termi-
naalien osalta tilannetta niissä paremmin vastaaviksi periaatteessa samalla tavalla 
kuin tieosuuksille laskettuja onnettomuusasteen estimaatteja edellä (ks. luku 2.4). 

Tavarakuljetusten tavarankäsittelyihin liittyviä tapaturmatietoja eri kuljetustapo-
jen osalta on käsitelty tarkemmin tämän raportin luvussa 3.5. 

2.7 Riskilaskentamoduuli 

Tarkasteltavaa kuljetusratkaisua koskeva varsinainen riskilaskenta tehdään suun-
nittelumoduulin määrittelemien lähtötietojen perusteella riskilaskentamoduulissa. 
Riskilaskentamoduulin toiminta on kuvattu yleisellä tasolla kuvassa 5. 

Riskilaskenta tehdään erikseen kullekin kuljetusratkaisuun kuuluvalle kuljetuseta-
pille ja siinä käytettävälle kuljetustavoille, kuljetusvälineelle ja reitille tarkastele-
malla ratkaisun mukaista yksittäistä kuljetustapahtumaa reitillä. Kuljetuskysyn-
nän/-tehtävän toteuttavaan kuljetusratkaisuun (= kuljetusten joukko) liittyvä ko-
konaisriski onnettomuuksille tietyllä etapilla ja reitillä saadaan summaamalla yk-
sittäiselle kuljetukselle laskettu riskiarvio kuljetuskysynnän tai -tehtävän ko. eta-
pilla tai reitillä yhdessä toteuttavien erillisten kuljetustapausten yli. Summaus olet-
taa kuljetusten tapahtuvan samanlaisissa olosuhteissa ja laskennassa käsitellyn yk-
sittäisen kuljetustapauksen edustavan näitä olosuhteita. Olosuhteiden vaikuttaessa 
olennaisesti onnettomuusriskiin tarkastelu voidaan joutua tekemään osissa (esim. 
erotellaan se osa kysynnän toteuttavista kuljetuksista, jotka tehdään kesällä, ja ne 
jotka tehdään talviolosuhteissa). 

Liikenneverkot on jaettu riskilaskennan helpottamiseksi riskiin (= onnettomuuksi-
en aiheutumiseen) vaikuttavien ominaisuuksien suhteen homogeenisiin osuuksiin. 
Riskilaskentamoduuli tunnistaa kuljetukselle määritellyltä reitiltä tällaiset erilliset 
osuudet, ja arvioi erikseen kuhunkin osuuteen liittyvän onnettomuusriskin tavara-
kuljetusten riskinarviointia varten kootun liikenteen riskimallikirjaston riskimal-
leihin (ks. luku 2.5) tukeutuen. Riskilaskentamoduuli hakee kirjastosta kulloinkin 
tarkasteltavana olevan osuuden ominaisuuksiin läheisimmin liittyvän mallin ras-
kaan liikenteen onnettomuusasteelle ja onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen 
vakavuudelle. Liikenteen riskimallikirjastosta saatua yleistä onnettomuusasteen 
estimaattia korjataan tarkasteltavaa osuutta paremmin kuvaavaksi estimaatiksi 
hyödyntämällä tietoja kyseisellä osuudella raskaalle liikenteelle sattuneista onnet-
tomuuksista.  
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Kuljetusetappi j
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Reittiosuus i
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spesifiointi osuudelle i

Riskiarvion
laskeminen osuudelle i

Uusi etappi?

Riskiarvion
laskeminen reitille j
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Kuva 5. Riskilaskentamoduulin yleinen toimintakuvaus (n j = tarkasteltavan kulje-
tustehtävän yhdessä toteuttavien erillisten kuljetustapausten lukumäärä kuljetus-
etapilla j). 
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Tiedot osuuksien onnettomuushistoriasta haetaan liikenneverkkojen käyttömal-
leista (ks. luku 2.4). Arvio onnettomuusriskistä tarkasteltavana olevalla reitillä 
saadaan yhdistämällä (laskemalla yhteen) reittiin kuuluville erillisille osuuksille 
lasketut riskiarviot.  

Liikenteestä aiheutuvan riskin lisäksi kuljetusten arvioinnissa huomioidaan onnet-
tomuusriskit kuljetusetappien päätepisteissä tapahtuvissa tavarankäsittelyissä. 
Tämä perustuu tavaraterminaalien onnettomuus- tai tapaturma-aineistoista tuotet-
tuihin arvioihin erityyppisten lastien ja lastiyksiköiden kuormaus- ja purkutöihin 
liittyvästä onnettomuusriskistä (ks. luku 2.6). 

Tavarakuljetuksiin liittyvän onnettomuusriskin laskennan periaatteita ja sisältöä 
on kuvattu (erityisesti liikenneverkoissa liikkumiseen liittyvän riskin osalta) yksi-
tyiskohtaisesti tämän raportin luvussa 4. 

Kuljetusajankohdan huomioon ottaminen riskilaskennassa 

Kuljetusten suunniteltu toteutusajankohta voidaan riskilaskennassa ottaa huomi-
oon onnettomuusriskiin vaikuttavana tekijänä määrittelemällä yhteydet kuljetuk-
selle valitun toteutusajankohdan sekä riskilaskennassa käytettävien laskentapara-
metrien ja riskimallien välille. Toteutusajankohta voidaan haluta määritellä tarkas-
teltavasta tapauksesta riippuen erilaisella tarkkuudella (rajoittamaton, kuukausi, 
päivä, tunti), mikä vaikuttaa tarvittavaan käsittelytapaan riskilaskennassa. Toteu-
tusajankohdan huomioiminen asettaa myös vaatimuksia sille missä muodossa ris-
kimallit joudutaan määrittelemään. 

Periaatteessa kuljetukselle valitun toteutusajankohdan voidaan ajatella osaltaan 
määräävän tapahtuuko kuljetus talvi- vai kesäolosuhteissa, tapahtuuko se va-
loisaan vai hämärään tai pimeään aikaan ja kuinka paljon ja millaista muuta lii-
kennettä kuljetus matkan aikana kohtaa. Se millaisia olosuhteita (keli, valoisuus) 
kuljetuksen toteutusajankohta vastaa, riippuu osaltaan kuljetuksen käyttämien tie-
osien maantieteellisestä sijainnista. Liikenneprofiilit ovat tieosuuskohtaisia, mutta 
voivat olla vuodenajasta riippuen erilaisia (ajoneuvojen määrä, laji ja kuormaus 
vaihtelevat viikonpäivän ja vuorokauden ajan mukaan). 

Kuljetuksen ajallinen eteneminen tietyllä kuljetusetapilla voidaan hallita periaat-
teessa yksinkertaisesti määrittämällä kuljetuksen lähtöaika etapille, laskemalla 
kullekin käsittelyvaiheelle ja kuljettavalle osuudelle ajallinen kesto ja vyöryttä-
mällä kellonaikaa osuudelta toiselle kuvan 6 osoittamalla tavalla. Tarkasteluun 
voidaan sisällyttää, ainakin yksittäisen kuljetusetapin osalta, myös työaikalainsää-
dännön asettamat rajoitukset kuljettajan yhtäjaksoiselle ajoajalle. Jos alun perin 
suunniteltu kuljetusetappi osoittautuu tässä suhteessa kestoltaan liian pitkäksi, 
etappi on jaettava lyhyempiin osiin ja uusien etappien väliin on lisättävä riittävät 
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lepotauot, tai kuljettajan vaihto.  Kuljettajan lepoon tai kuljettajan vaihtoon käy-
tettävä aika (huom. aika on kuljetuksen suunnittelijan valittavissa) huomioidaan 
seuraavalle kuljetusetapille määriteltävässä saapumisajassa. 

Kuljetusetappi i

• Saapumisaika etapille: hr :  min 

Lastaus:
• Aloitusaika:
• Valmisaika: aloitusaika + [lastauksen kesto: hr :  min ]       

Osuus i1:
• Lähtöaika:
• Poistumisaika: lähtöaika + [osuuden pituus / kulj. nopeus]  

Osuus i2:
• Lähtöaika:
• Poistumisaika:  lähtöaika + [osuuden pituus / kulj. nopeus]  

Kuljetusetappi i+1

• Kuljetuksen toteutus: pv . kk . vuosi

Purkaminen:
• Aloitusaika:
• Valmisaika: aloitusaika + [purkauksen kesto: hr :  min ]       

�

• Kuljetuksen toteutus: pv . kk . vuosi
• Poistumisaika etapilta: hr :  min 

vertailu

nopeusrajoitus
KESÄ/TALVI

Kulj.nopeusosuus i

= min [rajoitusosuus i ; rajoitusväline ]

• Kuljetuksen toteutus: pv . kk . vuosi
• Saapumisaika etapille: hr :  min 

osuuden i

"rajoitusaikataulu"

Kulj. kesto etapilla i =
Poistumisaika i - Saapumisaika i

Jos Kulj. kesto etapilla > 4hr 30 min
=> etappi jaettava ja väliin lisättävä  
riittävä lepotauko (tai kuljettajan vaihto)

Syötä "Saapumisaika etapille i+1" =
Poistumisaika etapilta i + vaiheen kestoLepotauko:         Kuljettajan vaihto:        Vaiheen kesto: min

Kuljetusetappi i

• Saapumisaika etapille: hr :  min 

Lastaus:
• Aloitusaika:
• Valmisaika: aloitusaika + [lastauksen kesto: hr :  min ]       

Osuus i1:
• Lähtöaika:
• Poistumisaika: lähtöaika + [osuuden pituus / kulj. nopeus]  

Osuus i2:
• Lähtöaika:
• Poistumisaika:  lähtöaika + [osuuden pituus / kulj. nopeus]  

Kuljetusetappi i+1

• Kuljetuksen toteutus: pv . kk . vuosi

Purkaminen:
• Aloitusaika:
• Valmisaika: aloitusaika + [purkauksen kesto: hr :  min ]       

�

• Kuljetuksen toteutus: pv . kk . vuosi
• Poistumisaika etapilta: hr :  min 

vertailu

nopeusrajoitus
KESÄ/TALVI

Kulj.nopeusosuus i

= min [rajoitusosuus i ; rajoitusväline ]

• Kuljetuksen toteutus: pv . kk . vuosi
• Saapumisaika etapille: hr :  min 

osuuden i

"rajoitusaikataulu"

Kulj. kesto etapilla i =
Poistumisaika i - Saapumisaika i

Jos Kulj. kesto etapilla > 4hr 30 min
=> etappi jaettava ja väliin lisättävä  
riittävä lepotauko (tai kuljettajan vaihto)

Syötä "Saapumisaika etapille i+1" =
Poistumisaika etapilta i + vaiheen kestoLepotauko:         Kuljettajan vaihto:        Vaiheen kesto: min

 

Kuva 6. Mahdollinen periaateratkaisu kuljetusajankohdan huomioon ottamiseksi 
riskilaskennassa.     

2.8 Tulostusmoduuli 

Tulostusmoduuli toimii EKRA-riskianalyysimallin käyttäjäliittymänä, jonka avul-
la riskianalyysin tekijä voi määritellä riskilaskennan sisällön yksityiskohtia ta-
pauskohtaisesti. Määrittelyt voivat koskea esim. tarkastelun rajaamista koskemaan 
pelkästään onnettomuusfrekvenssien arvioimista tai tapaa, jolla vahinkojen vaka-
vuutta halutaan tarkasteltavan analyysissa (esim. odotusarvoina tai todennä-
köisyysjakaumina ja -histogrammeina). Määrittelyt voivat koskea myös esim. tyh-
jänä ajon ja osakuormien käsittelytapaa riskilaskelmissa. 

Nimensä mukaisesti tulostusmoduuli myös kokoaa riskilaskennan tulokset ja esit-
tää ne käyttäjän valitsemassa muodossa ja laajuudessa (valitut riskin tunnusluvut, 
summaukset, jne.). Tulostusmoduuli tukee erilaisia vaihtoehtoja riskiarvioiden 
esittämiselle. Tuloksia voidaan tarkastella koko kohteena olevaa kuljetustehtävää, 
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tehtävän toteutukseen liittyviä yksittäisiä kuljetusetappeja ja reittejä, yksittäisiä 
reittiosuuksia, kuljetukseen liittyviä tavarankäsittelyjä, jne. koskevina. 

EKRA-riskianalyysimalli mahdollistaa myös alun perin valitulle kuljetusratkaisul-
le vaihtoehtoisten ratkaisujen tunnistamisen ja tarkastelun osana tehtävää analyy-
sia (ks. luku 2.2). Tulostusmoduulissa tämä näkyy vaatimuksena pystyä poimi-
maan ja esittämään riskivertailuja varten rinnakkain tuloksia usealle vaihtoehtoi-
selle kuljetusratkaisulle. 
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3 RISKIANALYYSIN LÄHTÖTIEDOT 

3.1 Liikenneverkot 

Tiet 

Tiekuljetukset käyttävät liikenneverkon kaikkia väyliä eli Tielaitoksen ylläpitämiä 
yleisiä teitä (78 000 km), kuntien katuja ja teitä (25 000 km) yksityisteitä 
(89 000 km) ja metsäautoteitä (129 000 km) (Tilastokeskus 2004). Lähijakelussa 
kaupungeissa käytetään paljon kuntien katuja tai teitä. Muu liikenne käyttää pää-
asiassa yleisiä teitä. Raakapuu-, maatalous-, ja maa-aineskuljetukset käyttävät 
yleisesti myös yksityisteitä. Riskitarkastelussa on keskitytty tässä kuvatussa en-
simmäisessä vaiheessa Tielaitoksen ylläpitämien yleisten teiden pääteihin. Niihin 
kuuluvat valta- ja kantatiet eli tiet, joiden tienumero on 1−99 (kuva 7).  

Kuva 7. Suomen päätieverkko. 
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Riskien laskentaa varten tarvitaan tietoja teiden liikenneturvallisuuteen vaikutta-
vista ominaisuuksista. Riskimallien potentiaalisia selittäjiä ovat etenkin tieluokka, 
ajoratojen lukumäärä, nopeusrajoitus, ympäristö (maseutu–taajama), liikenne-
määrä, raskaan liikenteen osuus, liittymien lukumäärä, leveys, kaarteisuus ja mä-
kisyys. Malleja varten tiestö jaetaan ominaisuuksien perusteella osuuksiin, joilla 
tietyt keskeiset ominaisuudet (esimerkiksi tieluokka, ajoratojen lukumäärä ja no-
peusrajoitus) pysyvät samoina.  

Joulukuussa 2004 valmistui kansallinen Digiroad tietojärjestelmä, johon on koottu 
koko Suomen tie- ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot 
(Tiehallinto 2004).  Digiroadissa olevien teiden yhteispituus on noin 430 000 km, 
mikä on lähes 110 000 km enemmän kuin kaikkien teiden yhteispituus Liikenneti-
lastollisessa vuosikirjassa (Tilastokeskus 2004). Ero johtuu pääasiassa yksityistei-
den suuremmasta määrästä digiroad-aineistossa. 

Digiroadissa tietosisältö riippuu tien toiminnallisesta luokasta siten, että katta-
vimmat tiedot koskevat valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteitä sekä pää- ja kokoojaka-
tuja. Tätä alemmilta tieluokilta ei esimerkiksi ole liikennemäärätietoja. Tien pi-
tuustiedotkin puuttuvat muilta kuin tärkeiltä yksityisteiltä. Ajan myötä digiroadin 
tietosisältö kuitenkin karttuu niin, että sen voi odottaa lähivuosina sisältävän val-
takunnallisen tavaraliikenteen tiekuljetuksia koskevan riskianalyysin perustaksi 
riittävät tiedot.  

Tiehallinto ylläpitää tierekisteriä, joka sisältää monipuoliset ja riskilaskennan tar-
peet varsin hyvin kattavat tiedot kaikista Tielaitoksen ylläpitämistä yleisistä teistä. 
Tierekisterissä on tiedot mm. tien sijainnista, geometriasta, nopeusrajoituksesta. ja 
liikenteestä. Tiedot poliisin raportoimista henkilövahinko-onnettomuuksista saa-
daan tarvittaessa Tiehallinnon onnettomuusrekisteristä.  

Kunnilla on omista kaduistaan ja teistään sisällöltään ja toteutustavaltaan erilaisia 
rekistereitä, jotka eivät ole keskenään yhteensopivia. Valtakunnallinen, Tiehallin-
non tierekisteriä vastaava, kuntien kadut ja tiet kattava rekisteri puuttuu. Yksityis-
teistä ei ole käytännössä lainkaan sellaisia tien ominaisuuksia koskevia tietoja si-
sältäviä rekisterejä, joita voisi hyödyntää riskimalleissa. 

Tässä työssä riskimallien laskentatapaa on havainnollistettu päätieverkkoa koske-
villa tiedoilla, jotka ovat peräisin Tiehallinnon tierekisteristä. 

Rautatiet 

Suomen valtion rataverkon pituus on yhteensä 5 851 km (kuva 8). Sähköistettyä 
rataa on noin 2 400 km ja sähköistämätöntä 3 450 km. Kaksi- tai useampiraiteiset 
radat, joiden pituus on yhteensä 507 km, on kokonaan sähköistetty. Koko rata-
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verkko on tavaraliikenteen käytettävissä. Yksityiskohtainen kuvaus Suomen rata-
verkosta on esitetty Ratahallintokeskuksen laatimassa Verkkoselostuksessa, joka 
päivitetään vuosittain. 

Kuva 8. Suomen rataverkko. 

Lisäksi tavaraliikenteen käytössä on yksityisiä (= ei Ratahallintokeskuksen val-
vomia) satama- ja teollisuusraiteita runsaat 1000 km. Osaa teollisuusraiteista käy-
tetään vain ani harvoin.  

Olennaisena riskitekijänä yleiseen rataverkkoon sisältyy myös edelleen (= vuosi 
2004) noin 4 800 tasoristeystä (ylikäytävää), jossa junaliikenne risteää tieliiken-
teen kanssa (Ratahallintokeskus 2004). Tasoristeyksistä noin 800 on puomitettuja 
tai muutoin vartioituja. Luvuissa ovat mukana satamien ja teollisuuslaitosten yksi-
tyisten raiteiden noin 900 tasoristeystä, joista noin 100 on vartioituja. Tasoristeyk-
siä pyritään poistamaan 50−100 vuodessa erityisesti nopean henkilöliikenteen ja 
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vaarallisten aineiden kuljetusten radoilta. Tasoristeykset on jo poistettu kokonaan 
pääradoilta, joilla suurin sallittu nopeus on 160 km/h tai enemmän.  

Tavaraliikenteen riskianalyysijärjestelmän rataverkkomalli ei sisällä yksityisiä sa-
tama- ja teollisuusraiteita. Sen sijaan ne voidaan ottaa (otetaan) huomioon osana 
tavaraterminaaleja. 

Vesiväylät 

Suomen vesitieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä huolehtii pääosin Merenkul-
kulaitos. Vesiväylästö koostuu meriväylistä, sisävesiväylistä ja kanavista. Meren-
kulkulaitoksen ylläpitämiä rannikkoväyliä on yhteensä noin 7 600 km ja sisä-
vesiväyliä noin 7 900 km eli yhteensä 15 500 km (Merenkulkulaitos 2005 b). 
Näistä kauppamerenkulun väyliä on noin 5 400 km, mikä on samalla niiden väyli-
en yhteispituus, joilla kulkusyvyys on ainakin 4 metriä (rannikolla väyliä on noin 
4 600 km ja sisävesillä 800 km) (Tilastokeskus 2004). Saimaan järvialueelta me-
relle johtavan Saimaan kanavan lisäksi väylästöön kuuluu 30 muuta sulkukanavaa 
(Merenkulkulaitos 2005 b).  

Tärkeimmät rannikon vesitiet on esitetty kuvassa 9. Merellä pitkiä yhtenäisiä väy-
liä on lähinnä vain etelä- ja lounaisrannikolla sekä perämeren pohjukassa. Muual-
la rannikkoliikenne kulkee avomerellä lukuun ottamatta lyhyitä väyliä satamasta 
merelle. 

Vesiväylien osalta tavarankuljetusten riskianalyysijärjestelmän verkkomalliin on 
Suomen rannikon väylien lisäksi tarkoituksenmukaista sisällyttää myös kauppa-
merenkulun käyttämät pääreitit Suomenlahdella, Pohjanlahdella ja pohjoisella 
Itämerellä aina Gotlannin tasalle. Ilman tällaista mallin laajennusta ei voida mie-
lekkäästi vertailla esimerkiksi lähtösataman valinnan vaikutusta onnettomuusris-
kiin sellaisissa kuljetustehtävissä, joissa tavaran lopullinen määränpää on ulko-
mailla. 
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Kuva 9. Suomen tärkeimmät vesitiet (Merenkulkulaitos 2005b). 

Terminaalit 

Terminaalilla tarkoitetaan erityisesti tavarankäsittelyyn ja usein myös lyhytaikai-
seen varastointiin tarkoitettua paikkaa, joissa tavaraa siirretään kuljetusvälinee-
seen tai siitä pois. Terminaaleissa tavaralähetys voidaan myös siirtää kuljetusväli-
neestä tai liikennemuodosta toiseen. Tavaraa voidaan lähettää muualtakin kuin 
terminaaleista, eikä määränpää välttämättä ole terminaali. Terminaaleja on hyvin 
erityyppisiä ja niiden koko vaihtelee paljon sijainnin ja läpikulkevan tavaramäärän 
mukaan. Terminaaleja, joiksi luetaan mm. erilaiset tavara-asemat ja satamat, on 
tyypillisesti tärkeimmissä liikenteen solmukohdissa. Terminaalit voivat olla itse-
näisiä ja monipuolisia, palvelujaan niitä tarvitseville tarjoavia yrityksiä, tai kulje-
tus- tai muiden yritysten pelkästään omaan käyttöönsä tarkoittamia (esim. keskus-
varastot). Terminaaleilla on usein suuri vaikutus tavaralähetysten reitin valintaan, 
minkä vuoksi ne on otettava riskianalyysissakin huomioon. 
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3.2 Kuljetusvälineet 

Autot 

Tiekuljetuksissa käytettävä kuljetuskaluston rakenne vaihtelee hyvin paljon kulje-
tustehtävän ja kuljetusolosuhteiden mukaan. Kuljetuskalusto jaetaan pakettiautoi-
hin ja kuorma-autoihin (kokonaismassa vähintään 3 500 kg). Kuorma-autokalus-
ton rakenne vaihtelee kaksiakselisesta kevytkuorma-autosta seitsemänakseliseen 
ajoneuvoyhdistelmään (kokonaismassa 60 tonnia) (kuva 10, liite B). 

 

 

Kuva 10. Erilaisten kuorma-autojen lukumäärät (SKAL 2003). 

Tavaravaunut 

Rautatieliikenteessä käytettävä vaunukalusto on lähes yksinomaan VR-yhtymän 
omistuksessa olevaa kalustoa. Eri tavaralajien kuljetuksia varten on osittain eri-
koiskalustoa. Suomessa on liikenteessä yli 11 000 tavaravaunua, joista 54 % on 
avovaunuja, 40 % umpivaunuja ja 6 % säiliövaunuja (taulukko 1). Tavaravaunu-
jen kantavuus on yhteensä noin 500 000 tonnia. 



 

36 

Taulukko 1. Tavaraliikenteen vaunut (Ratahallintokeskus 2004). 

Vaunutyyppi Lukumäärä 

VR:n katetut vaunut, 2-akseliset 3034 

VR:n katetut vaunut, 4-akseliset 1544 

VR:n avonaiset vaunut, 2-akseliset 2266 

VR:n avonaiset vaunut, 4-akseliset 3837 

VR:n säiliövaunut, 4-akseliset 638 

VR:n muut vaunut 5 

Muiden yritysten vaunut 303 

Yhteensä 11627 

 

Kotimaisessa omistuksessa olevien vaunujen lisäksi Suomessa liikkuu jonkun ver-
ran ulkomaisia, lähinnä öljytuotteiden, kemikaalien ja puutavaran kuljetukseen 
käytettäviä vaunuja. 

Laivat ja proomut 

Suomen alusrekisterissä oli vuoden 2003 lopussa noin 140 rahtilaivaa ja 90 proo-
mua (taulukko 2). Noin neljäsosa Suomeen rekisteröidyistä rahtilaivoista ja kol-
masosa proomuista on sisävesiliikenteessä (Tilastokeskus 2004). Rannikko- ja si-
sävesiliikenteessä käytetään pientonnistoa. Sisävesillä käytetään matalille väylille 
sopivaa erikoiskalustoa. Taulukon 2 laivojen bruttovetoisuus on yhteensä noin 
miljoona tonnia ja proomujen noin 50 000 tonnia. 

Suomen satamien kautta kulkevassa ulkomaanliikenteessä (tuonti, vienti ja transi-
to) on lisäksi käytössä suuri joukko ulkomaisten rekisterien alaisuudessa purjehti-
via erityyppisiä aluksia. Merenkulkulaitoksen julkaisemien tilastojen mukaan 
vuonna 2003 meritse tapahtuneesta tuonnin määrästä (tonneissa ilmaistuna) 45 % 
ja viennistä 23 % tehtiin suomalaisilla aluksilla. Suomen satamiin saapuneita ul-
komaanliikenteen aluksia (pois lukien matkustaja-alukset ja autolautat) oli vuonna 
2003 yhteensä runsaat 21 500 kappaletta, joista 30 % oli suomalai-
sia.(Merenkulkulaitos 2005a) 
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Taulukko 2. Suomessa rekisteröidyt rahtilaivat ja proomut (Tilastokeskus 2004). 

Alustyyppi ja bruttovetoisuus (tonnia) Lukumäärä 
Lastilautat  35 
−99 2 
100−499 3 
500− 30 
Irtolastialukset  9 
−99 0 
100−499 0 
500− 9 
Muut kuivalastialukset  76 
−99 12 
100−499 29 
500− 35 
Säiliöalukset  19 
−99 1 
100−499 4 
500− 14 
Proomut  90 
−99 36 
100−499 34 
500− 20 

3.3 Liikennevirrat 

Tavarakuljetusten riskianalyysiä varten on tunnettava tavaraliikenteen määrä ja 
tavarakuljetukseen käytetyn kuljetuskaluston liikennesuorite. Suoritetietoja tarvi-
taan riskimalleja laadittaessa ja laskettaessa riskiä kulloinkin tarkasteltavalle tie-, 
rata- tai vesiväyläosalle. Tavarakuljetuksiin käytettävä kuljetuskalusto on tunnet-
tava yleispiirteisesti, jotta riskilaskenta voidaan tehdä yksittäiselle erikseen tarkas-
tettavalle kuljetukselle tai kokonaisriskin laskemiseksi vuositasolla kokonaistava-
raliikenteelle. Seuraavassa on kuvattu kuljetustietojen saatavuutta ja muuntamista 
riskitarkastelujen edellyttämään muotoon. 

Suomen sisäisten tavaravirtojen kuvaamiseksi on tehty erillinen työkalu, SkePro. 
Työkalu tulostaa maakunnittain (19 aluetta) tavaravirrat toimialoittain ja hyödyke-
ryhmittäin (10 ryhmää). Virtojen tarkentamiseksi on tehty kertaluonteinen työ, 
jossa toimialoittaiset virrat on jaettu seutukuntien (96 aluetta) välisiksi tavararyh-
mittäisiksi virroiksi vuonna 2000. Virrat on jaettu edelleen kuljetustavoille (auto, 
raide, vesi). 

Jotta tavaravirrat voidaan kuvata ajoneuvovirtoina (auto, ajoneuvoyhdistelmä) tai 
kuljetusyksiköiden (junavaunu, juna, laiva) virtoina alueiden välillä, on tehtävä 
joukko oletuksia. Alkuoletuksena on, että pääväylän (yhteyden) virtaa kuvataan 
korridoorissa kuljetettavalla tavaramäärällä. Tällöin tavaramäärä jaetaan kuljetus-
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yksiköiksi keskikuorman perusteella (arvo muutetaan tonnihinnan perusteella kul-
jetettavaksi tavaramääräksi). Keskikuorman perusteella arvioidaan tavaramäärän 
kuljettamiseen tarvittavien kuljetuskertojen määriä valituilla kuljetusvälineillä. 

Tieliikenteen osalta väylien liikenne määritetään laskennallisesti eri liikennelas-
kentojen perusteella. Osa laskentatiedoista saadaan tiehallinnon automaattisen 
mittauslaitteiston (LAM) tuottamien tietojen perusteella. Tiejaksoille on tierekis-
terissä määritetty kokonaisliikennemäärä keskimäärin (KVL) ja raskaan liikenteen 
määrä (KVLraskaat). Kuvassa 11 on esitetty raskaan liikenteen määrä luokittain pää-
tieverkon eri väylillä. Kuljetettavan tavaramäärän kuvaamiseksi on käytettävissä 
ajoneuvokohtaisia kuorman kokotietoja. 

 

Kuva 11. Keskimääräinen raskaan liikenteen vuorokausiliikenne (KVLraskas) 
päätieverkolla vuonna 2002 (Tierekisteri). 
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Tavaraliikenteen määrä rautateillä on tilastoitu rataosittain. Riskitarkastelua varten 
tavaraliikenteen määrätieto ratasosittain on riittävä sillä riskitaso määräytyy yleis-
ten onnettomuustietojen perusteella rautateille. Tavaraliikenteen määrä rautatie-
verkolla on esitetty kuvassa 12. Lisäksi saatavissa on aikatauluihin perustuvaa tie-
toa eri rataosia käyttävien henkilö- ja tavarajunien lukumääristä. 

 

Kuva 12. Rataosilla kuljetetut tavaramäärät (nettotonnit) vuonna 2003 (Ratahal-
lintokeskus 2004). 

Vesiliikenteen osalta kotimaan alusliikenteessä vuosittain kuljettujen tavaroiden 
painotiedot on koottu vesiväyläosittain merenkulkulaitoksessa. Kotimaan aluslii-
kenteessä vuonna 2003 kuljetutut tavaramäärät vesiväyläosittain on esitetty ku-
vassa 13. Kotimaankuljetukset painottuvat öljytuotteisiin (yli 60 %) ja irtotava-
raan (35 %). Kappaletavaraliikennettä on lähinnä Manner-Suomen (Turku, Naan-
tali) ja Ahvenanmaan välillä. Kotimaan sisävesikuljetukset (erityisesti Saimaa) 
koostuvat irtotavarakuljetuksista (pääasiassa raakapuu). (Merenkulkulaitos 2005a)  
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Saimaan kanavan kautta kulkeva vuotuinen tavaravirta on ollut viime vuosina 
runsaat 2 milj. tonnia, josta pääosan ovat muodostaneet raakapuun kuljetukset 
(40 %) ja metsäteollisuustuotteiden kuljetukset (35 %). Vuosittain kanavan läpi 
(ylös tai alas) on kulkenut noin 2000 lastialusta ja runsaat 200 hinaajaa tai työntä-
jää.(Merenkulkulaitos 2005a) 

 

Kuva 13. Kotimaan alusliikenteen tavaravirrat (Merenkulkulaitos 2005a). 



 

41 

Kotimaanliikenteen alusten ohella satamiin tai satamista johtavilla väylillä liikku-
vat ulkomaanliikenteen rahti- ja matkustaja-alukset. Liikenteen vilkkaudesta väy-
lillä on saatavissa satamakohtaisesti tietoa merenkulkulaitoksen kuukausi- ja vuo-
sitilastoista, joihin on kirjattu tiedot ulkomaanliikenteen alusten käynneistä Suo-
men satamissa (Merenkulkulaitos 2005a). 

3.4 Onnettomuudet ja tapaturmat 

3.4.1 Tieliikenneonnettomuudet 

Tieliikenneonnettomuuksissa, joissa oli osallisena kuorma-auto, kuoli vuosina 
1995−2002 keskimäärin 110 ja loukkaantui 790 henkeä vuodessa. Perävaunutto-
mien kuorma-autojen onnettomuuksissa kuoli noin 50 ja perävaunullisten noin 60 
henkeä vuodessa. Onnettomuuteen joutui keskimäärin noin 390 perävaunutonta, 
220 täysperävaunullista ja 25 puoliperävaunullista kuorma-autoa vuodessa. Liit-
teessä C on taulukoina joitakin keskeisiä tietoja poliisin raportoimista henkilöva-
hinkoon johtaneista kuorma-autojen onnettomuuksista 1995−2002. Sieltä nähdään 
mm. seuraavaa: 
– Onnettomuuksien lukumäärä ei ole tarkasteluaikana olennaisesti muuttunut. 
– Perävaunuttomille kuorma-autoille tapahtuu talvikuukausina noin 20 % ja pe-

rävaunullisille jopa 60 % enemmän onnettomuuksia kuin kesällä. 
– Perävaunuttomien kuorma-autojen onnettomuuksista 37 % ja perävaunullis-

ten 40 % tapahtui ainakin osittain lumisella, sohjoisella tai jäisellä tiellä. 
– Perävaunuttomien kuorma-autojen onnettomuuksista 23 % ja perävaunullis-

ten 38 % tapahtui hämärän tai pimeän aikana. 
– Perävaunuttomien kuorma-autojen onnettomuuksista 42 % ja perävaunullis-

ten 20 % tapahtui taajamissa. 
– Perävaunuttomien kuorma-autojen onnettomuuksista 44 % ja perävaunullis-

ten 72 % tapahtui paikassa, jossa nopeusrajoitus oli ainakin 80 km/h. 

Perävaunuttomien ja perävaunullisten kuorma-autojen onnettomuuksien erot joh-
tuvat ilmeisesti paljolti siitä, että niillä ajetaan erilaisissa olosuhteissa. Joiltain 
osin on kuitenkin perusteltua olettaa, että ajoneuvotyyppikin vaikuttaa riskiin (pe-
rävaunulliset kuorma-autot ovat esimerkiksi liukkaalla kelillä vaikeammin hallit-
tavia). Tiedot olosuhteiden vaikutuksesta kuorma-autojen onnettomuusriskiin ovat 
puutteellisia, koska liikennesuoritteen jakautumisesta erilaisiin olosuhteisiin (esi-
merkiksi eri keleille) ei ole luotettavia tietoja. 

Kuorma-autojen onnettomuuksissa vakavimmat vahingot koituvat tavallisesti toi-
selle osapuolelle. Erityisesti on huomattava, että kuolemaan johtaneista yhteen-
ajoista, joissa perävaunullinen kuorma-auto oli osallisena, noin 30 %:ssa toinen 
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osapuoli (tavallisesti henkilöauton) on liikennevahinkojen tutkijalautakuntien ar-
vion mukaan tietoisesti ohjattu törmäykseen. Näissä itsemurhiksi tulkituissa 
tapauksissa, jotka siis sisältyvät onnettomuustilastoihin, kuolee noin 15 ihmistä 
vuodessa (Räsänen ym. 2004). 

Kuolemaan johtavissa yhteenajoissa, joissa on osallisena perävaunullinen kuorma-
auto, pääaiheuttaja on noin 80 %:ssa tapauksista toinen osapuoli, yleensä henkilö-
auto (Räsänen ym. 2004). 

3.4.2 Rautatieliikenneonnettomuudet 

Rautateiden onnettomuuksista ei toistaiseksi ole saatavilla yhtä yksityiskohtaisia 
tietoja kuin tieliikenteen onnettomuuksista. Ratahallintokeskuksesta saatujen, VR 
Osakeyhtiön keräämien tietojen perusteella Vuonna 2000 Suomen rautateillä ta-
pahtui 90 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Tilastoista ei kuitenkaan 
läheskään aina käy ilmi, oliko onnettomuuteen osallinen juna henkilö- vai tavara-
juna. Ratahallintokeskus on kuitenkin kehittämässä onnettomuuksien ja vaara-
tilanteiden raportointia niin, että tavarajunien onnettomuudet ovat selkeästi erotet-
tavissa muista onnettomuuksista (Pajunen & Niemimuukko 2003). 

Tavarajunien osallisuutta arvioitiin siten, että em. onnettomuuksien lukumäärästä 
karsittiin tapaukset, joissa loukkaantunut oli junan matkustaja (jolloin onnetto-
muudessa ollut juna suurella todennäköisyydellä oli matkustajajuna). Aineistoon 
jäi silloin 34 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niistä 13:ssa voitiin ju-
na tunnistaa tavarajunaksi ja 21 tapauksessa junan laji jäi tunnistamatta. Henkilö-
vahinkoon johtavien tavarajunien onnettomuuksien vuotuiseksi lukumääräksi voi-
daan siten päätellä 13−34.  Näissä onnettomuuksissa kuoli 4−7 henkeä ja louk-
kaantui 14−33 henkeä. 

Varmoista tavarajunien 13 onnettomuudesta 11 oli tasoristeysonnettomuuksia ja 2 
oli törmäyksiä toisen kiskoilla liikkuvan laitteen kanssa. Epävarmoista 21 tapauk-
sesta 9 tapahtui vaihtotyössä, 6 oli tasoristeysonnettomuuksia ja 5 törmäyksiä 
muun kiskoilla liikkuvan laitteen kanssa.  

Rautatieliikenteen onnettomuustilastoista on karsittu itsemurhiksi tulkitut tapauk-
set, joita vuonna 2000 oli 45. 

3.4.3 Kauppa-alusten onnettomuudet 

Avomeri- ja väyläliikenneosuuksille on olemassa omat onnettomuustilastonsa, 
joiden perusteella voidaan arvioida riskiä erilaisille onnettomuustyypeille merilii-
kenteessä. Meriliikenteessä huomioon otettavia onnettomuustyyppejä ovat karil-
leajot, yhteentörmäykset, kaatumiset ja uppoamiset sekä tulipalot. Karilleajot ra-
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joittuvat luonnollisesti väyläosuuksille. Kaatumisen ja uppoamisen mahdollisuu-
det liittyvät tyypillisemmin avomeriosuuksiin kuin väyläosuuksiin. 

Onnettomuustilastojen tietojen pohjalta voidaan arvioida onnettomuusaste esi-
merkiksi kauppa-aluksen ja huvialuksen törmäykselle. Tämän tyyppisistä onnet-
tomuuksista tilastojen mukaan puolet on johtanut huviveneen kuljettajan tai mat-
kustajan hengenmenetykseen (Merenkulkulaitos 2001). Kauppa-alukset kulkevat 
avomerellä yli 10 kertaa pitemmän matkan kuin väylillä. Törmäyksiä kauppa-
aluksille kuitenkin tapahtuu avomerellä vain noin neljä kertaa niin paljon kuin 
väylillä. Sekä törmäyksen että törmäyksestä aiheutuvan kuoleman riski kauppa-
alusten kulkemaa matkaa kohti on siten avomerellä selvästi pienempi kuin väylillä 
(taulukko 3). 

Taulukko 3. Kauppa-alusten yhteentörmäykset ja törmäykset huviveneiden kanssa 
Merenkulkulaitoksen tilastoissa (Merenkulkulaitos 2001). 

Väylät (vuosien 1990-2000 keskiarvo)
Kauppa-alusten lukumäärä törmäyksissä 2,00
Huviveneiden lukumäärä törmäyksissä 0,55
Kuolleiden lkm 0,36
Kauppa alusten suorite (miljkm). 1,60
Kauppa-alusten törmäysriski (törmäyksiä/milj.km) 1,25
Kauppa-alusten törmäysriski huviveneen kanssa 
(törmäyksiä/milj.km) 0,34
Kauppa-alusten kulkuun liittyvä kuolemanriski 
(kuolleita/milj.km) 0,23

Avomeri (vuosien 1995-2000 keskiarvo)
Kauppa-alusten lukumäärä törmäyksissä 8,67
Huviveneiden lukumäärä törmäyksissä 3,17
Kuolleiden lkm 1,67
Kauppa alusten suorite (miljkm). 18,8
Kauppa-alusten törmäysriski (törmäyksiä/milj.km) 0,46
Kauppa-alusten törmäysriski huviveneen kanssa 
(törmäyksiä/milj.km) 0,17
Kauppa-alusten kulkuun liittyvä kuolemanriski 
(kuolleita/milj.km) 0,09

 
 

3.4.4 Kuljetustapojen riskivertailu 

Taulukossa 4 on vertailtu alustavasti eri kuljetustapojen onnettomuusriskejä niin, 
että onnettomuuksien ja niistä koituneiden henkilövahinkojen määrä on suhteutet-
tu sekä kuljetusvälineiden kulkemaan matkaan että niiden kuljettamiin tonnikilo-
metreihin. Vertailun perusteella riskit kuljettua matkaa kohden ovat pienimmät 
tieliikenteessä ja suurimmat rautateillä sekä vesiväylillä. Kuljetettuja tonnikilo-
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metrejä kohden laskettuna riskit sen sijaan ovat tieliikenteessä noin kymmenker-
taiset rautateihin verrattuna ja monikymmenkertaiset laivaliikenteeseen verrattuna.   

Taulukko 4. Kuljetustapojen riskivertailu. 

Väylät Avomeri
Onnettomuuksien lkm vuodessa 635a 23b 2,0c 8,7d

Onnettomuuksissa kuolleiden vuotuinen lkm 110a 5b 0,36c 1,67d

Onnettomuuksissa loukkaantuneiden vuotuinen lkm 790a 18b NA NA
Kuljetetut tonnikilometrit, miljoonia 25459e 10107f 2465g 15780g

Ajoneuvokilometrit (kuorma-auto/juna/laiva), milj.km 2777e 17,2f 1,59h 18,8h

Onnettomuuksia/milj.tonnikm 0,0249 0,0023 0,0008 0,0006
Kuolleita ja loukkaantuneita/milj.tonnikm 0,0354 0,0023 NA NA
Kuolleita/milj.tonnikm 0,00432 0,00049 0,00015 0,00011
Onnettomuuksia/milj.ajon.km 0,23 1,34 1,26 0,46
Kuolleita ja loukkaantuneita/milj.ajon.km 0,32 1,34 NA NA
Kuolleita/milj.ajon.km 0,04 0,29 0,23 0,09

bVuosi 2000, henkilövahinko-onnettomuudet (RHK:lta saatuun tilastoon perustuva arvio)

eVuosien 1995-2002 keskiarvo (Liikennetilastollinen vuosikirja 2004)
fVuosi 2000 (Liikennetilastollinen vuosikirja 2004)

VesiliikenneRautatieTie

gVuoden 1998 lukuja. Kotimaan alusliikenteen tonnikilometrien (2923 milj.km, 
Liikennetilastollinen vuosikirja 2004) ja ulkomaan alusliikenteen tonnikilometrien (15320 milj.km) 
summa on jaettu väylille ja avomeriosuuksille samassa suhteessa kuin laivakilometrit 
(17,5/112). Ulkomaan alusliikenteen tonnikilometrit on saatu kertomalla tuonnin ja viennin 
tonnimäärä (76,59 milj.tonnia, Liikennetilastollinen vuosikirja 2004) arvioidulla keskimääräisellä 
laivakuljetusmatkalla (200 km) Suomen rannikon tuntumassa.

aKeskiarvo 1995-2002, henkilövahinko-onnettomuudet (Tilastokeskuksen 
liikenneonnettomuustilasto)

cKauppa-alusten törmäykset toisen aluksen kanssa sulan aikana, vuosien 1990-2000 keskiarvo 
(MKL:n onnettomuusanalyysi 1990-2000)
dKauppa-alusten törmäykset toisen aluksen kanssa, vuosien 1995-2000 keskiarvo (MKL:n 
onnettomuusanalyysi 1990-2000)

 

3.4.5 Työtapaturmat 

Kuljetuksiin liittyvissä tavarankäsittelytehtävissä sattuvista tapaturmista on saata-
vissa kattavin kuva Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) ylläpitämistä viralli-
sista työtapaturma- ja ammattitautitilastoista. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
tietokantaan (SAMMIO) on talletettu työantajien tekemät ilmoitukset työssä sat-
tuneista tapaturmista, joista on maksettu korvauksia (Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitto 2003). Tietokanta kattaa satamat, autokuljetusyritykset ja niiden käyttämät 
maakuljetusterminaalit samoin kuin rautatieyrityksen kuljetus- ja terminaalitoi-
minnot. Tietokantaan sisältyvät myös tiedot teollisuusyritysten ja kaupan henki-
löstölle tavaran lähetyksessä tai vastaanotossa sattuneista työtapaturmista. 

Julkaistut tilastot antavat mahdollisuuden tarkastella tapaturmatilannetta tavaran-
käsittelyihin osalta karkeasti toimiluokittain ja pääammattiluokittain.  
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Tilastojen mukaan kuljetus, varastointi (ja tietoliikenne) toimialalla on sattunut 
viime vuosina vuosittain noin 9 500 ilmoitettua ja korvattua työpaikkatapaturmaa. 
Tätä vastaava tapaturmataajuus on noin 35 tapaturmaa miljoonaa työtuntia koh-
den, mikä ylittää selvästi kaikkien toimialojen keskimääräisen taajuuden ja lähes-
tyy teollisuuden toimialan tapaturmataajuutta. Vastaavasti kuljetustoimialan tapa-
turmataajuus vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden tapaturmien 
osalta on noin 21 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. 

Kuljetustoimialan suhteellinen vaarallisuus muihin toimialoihin verrattuna koros-
tuu vakavien työtapaturmien kohdalla. Yli kuukauden työkyvyttömyyteen johta-
neiden työtapaturmien tapaturmataajuus on noin 4 tapaturmaa miljoonaa työtuntia 
kohden. Tämä on selvästi yli kaikkien toimialojen keskiarvon (vajaa 2.5) ja teolli-
suuden yleisen arvion (3.2). Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia on sattu-
nut kuljetustoimialalla vuosivälillä 1996 - 2002 vuosittain 6 - 16 tapausta (yhteen-
sä 70 tapausta seitsemässä vuodessa). Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien 
vuotuinen taajuus (tapausta miljoonaa työtuntia kohti) on vaihdellut ko. vuosina 
välillä 0.02 - 0.064. Kuolemanriski toimialalla on yli kaksinkertainen verrattuna 
palkansaajien keskiarvoon. Kuljetustoimiala erottuu rakentamisen kanssa selvästi 
vaarallisimpina toimialoina kaikista muista. 

Tarkempi erittely tavarankuljetuksiin liittyvän tavarankäsittelyn tapaturmariskistä 
esim. eri kuljetustavoilla vaatisi kohdennettujen hakujen tekemistä SAMMIO:n ti-
lastoaineistosta. Yhden tällaisen kohdennetun haun perusteella satamien ahtaajille 
on todettu sattuvan vuosittain keskimäärin 700 työtapaturmaa, joista 15 % on va-
kavia (seurauksena yli kuukauden kestävä työkyvyttömyys tai pysyvä vamma). 

Teollisuuden käyttöön suurina erinä raskaalla ajoneuvokalustolla irtotavarana 
toimitettavien materiaalien ja aineiden lastaus- ja purkauspaikoilla on todettu ta-
pahtuneen Suomessa vuosina 1990–2000 kolmekymmentäviisi vakavaa, vähin-
tään kuukauden työkyvyttömyyteen, pysyvään vamman tai kuolemaan johtanutta 
työtapaturmaa (Järvenpää & Kivinen 2004). Useimmissa tapauksissa vahinko on 
kohdistunut autonkuljettajaan. Tapauksista kuusi on johtanut uhrin kuolemaan.  

Ruotsissa työmarkkinaosapuolten omistama vakuutusyhtiö AFA on selvittänyt eri 
ammattiryhmissä toimivien vammautumisriskiä työssään (AFA 2002). Selvityk-
sen mukaan ammattikuljettajilla (erityisesti rekka-, kuorma- ja pakettiautonkuljet-
tajat) riski on yli kaksi kertaa suurempi kuin palkansaajilla keskimäärin. Selvityk-
sen mukaan vuosina 1998–2000 työssään kuoli 12 rekan tai kuorma-auton kuljet-
tajaa, heistä viisi kuorman käsittelyn yhteydessä. Selvitys myös osoittaa, että am-
mattikuljettajien vakavat työtapaturmat sattuvat useimmiten kuormaa lastattaessa 
tai purettaessa. 
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4 RISKINLASKENTAJÄRJESTELMÄ 

4.1 Yleistä liikenneturvallisuuden mittaamisesta 

Liikenneturvallisuuden tasoa arvioidaan yleensä tapahtuneiden onnettomuuksien 
ja niissä kuolleiden ja loukkaantuneiden lukumäärällä. Nämä ovat päteviä mitta-
reita, joihin liittyvä epävarmuus on suhteellisen pieni, kun lukumäärät ovat suuria, 
vähintäänkin useita kymmeniä. Tiettynä aikana tietyllä alueella tapahtuvien onnet-
tomuuksien lukumäärää voidaan tavallisesti pitää likimain Poisson-jakautuneena. 
Silloin havaitun lukumäärän 95 %:n varmuusväli on likimain ±2 kertaa havaitun 
lukumäärän neliöjuuri. Jos esimerkiksi havaittu onnettomuusmäärä on 400, ”to-
dellinen” satunnaisvaihtelusta puhdistettu onnettomuusmäärä on 19 tapauksessa 
20:stä likimain välillä 360−440 (400 ± 2 × 20). 

Kun tarkastellaan turvallisuutta rajatulla alueella tiettynä aikana, esimerkiksi tie-
tyllä tieosuudella vuoden aikana, tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärä ei 
kuitenkaan ole erityisen hyvä turvallisuuden mittari, jos lukumäärä on pieni. Tämä 
johtuu onnettomuuksien tapahtumapaikkaan ja -aikaan vääjäämättä liittyvästä sa-
tunnaisvaihtelusta, mikä ilmenee mm. siten, ettei yksittäisen onnettomuuden paik-
kaa tai aikaa kyetä ennustamaan niin, että sillä olisi merkitystä onnettomuuksien 
torjunnassa. Jos esimerkiksi tietyllä tieosalla vuodessa tapahtuvien onnettomuuk-
sien lukumäärän 10 vuoden keskiarvo on 4, eri vuosina tapahtuvien onnettomuuk-
sien lukumäärä voi vaihdella 0−8 ilman, että turvallisuustasossa tapahtuu todelli-
sia muutoksia (95 %:n varmuusväli on 4 ± 2 × 2).  

Onnettomuuslukujen satunnaisvaihteluun liittyy myös ns. regressioefekti. Se il-
menee niin, että tietyssä kohteessa peräkkäisinä samanpituisina ajanjaksoina ha-
vaittavien lukumäärien keskiarvo lähestyy todellista turvallisuuden tasoa kuvaa-
vaa lukumäärän odotusarvoa, kun havaintoajanjaksojen määrä kasvaa. Tästä seu-
raa myös se, että jos tiettynä havaintojaksona onnettomuuksien lukumäärä on 
poikkeuksellisen suuri, se todennäköisesti pienenee seuraavien havaintojaksojen 
aikana, vaikka todellisessa turvallisuustasossa ei tapahtuisi muutosta. Vastaavasti, 
jos lukumäärä jonain havaintojaksona on ollut poikkeuksellisen pieni, se seuraa-
vana jaksona on todennäköisesti suurempi, vaikka turvallisuustaso ei muuttuisi. 
Regressioilmiö on otettava huomioon etenkin arvioitaessa liikenneturvallisuus-
toimenpiteiden vaikutuksia tilanteissa, joissa toimenpiteitä kohdistetaan paikkoi-
hin, joissa onnettomuusmäärät ovat lyhytaikaisesti koholla. Toimenpiteen vaiku-
tukset tulevat yliarvioiduksi, jos ei oteta huomioon sitä, että onnettomuudet ko. 
kohteissa todennäköisesti vähenisivät, vaikka mitään ei tehtäisi (Hauer 1980).    
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Vaikka onnettomuuksien lukumäärään usein liittyy häiritsevän paljon satunnais-
vaihtelua (sitä enemmän mitä pienemmistä lukumääristä on kyse), onnettomuudet 
eivät kuitenkaan johdu pelkästään sattumasta, vaan lukumäärien takana on todel-
lista turvallisuuden tasoa selittävää systemaattista vaihtelua. Haasteena onkin on-
nettomuusmäärän puhdistaminen satunnaisvaihtelusta, jolloin jäljelle jäävät luvut 
kuvastavat liikenneturvallisuuden todellista tasoa.  

Havaittua onnettomuuksien tai niiden uhrien lukumäärää parempi turvallisuuden 
mittari on niiden odotettu (engl. expected) lukumäärä, jonka voi ajatella vastaavan 
satunnaisvaihtelusta puhdistettua hyvin pitkän ajan keskiarvoa, kun liikenneympä-
ristö ja liikennemäärät pysyvät vakiona (Nordic Council of Ministers 1993). Mai-
nittujen rajoitusten johdosta odotettua onnettomuusmäärää ei yleensä voi kovin 
tarkasti määrittää pelkästään tarkasteltavassa kohteissa tapahtuneiden onnetto-
muuksien lukumäärän perusteella, etenkin jos lukumäärät ovat pieniä. Ehdotto-
man tarkasti onnettomuuksien lukumäärän odotusarvoa ei voi mitenkään määrit-
tää, mutta matemaattisesti mallintamalla siitä voi saada merkittävästi paremman 
arvion kuin tarkastelemalla pelkästään kohteen onnettomuushistoriaa ja esimer-
kiksi laskemalla kolmen viimeisen vuoden onnettomuuksien lukumäärän keskiar-
von. Mallintamista käsitellään tarkemmin seuraavissa luvuissa. 

Onnettomuuksien lukumäärään vaikuttavia tekijöitä (onnettomuuslukujen syste-
maattista vaihtelua) tieliikenteessä on selvitetty tilastollisilla malleilla. Tärkein 
onnettomuuksien määrään vaikuttava tekijä on liikennemäärä, joka selittää esi-
merkiksi läänien ja kuukausien välisistä onnettomuusmäärän vaihteluista yli 80 % 
(Nordic Council of Ministers 1993). Muut, kuljettajiin, ajoneuvoon ja tiehen liit-
tyvät tekijät selittävät siten alle 20 % onnettomuuslukujen vaihteluista. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, ettei tällaisilla tekijöillä (kuten esimerkiksi rattijuoppou-
della tai liukkaalla kelillä) olisi suurtakin vaikutusta turvallisuuteen. Niiden vaih-
telut vain ovat usein niin pieniä ajanjaksosta toiseen tai alueiden välillä, että ne se-
littävät vain pienen osan onnettomuusmäärien eroista. Monia kuljettajiin, tieympä-
ristöön tai ajoneuvoihin liittyviä, onnettomuuksiin vaikuttavia tekijöitä on myös 
vaikea muuttaa edes muutaman vuoden aikavälillä niin, että vaikutus näkyisi on-
nettomuustilastoissa. 

Valtakunnan tasolla liikenneturvallisuuden kehitystä mitataan ennen kaikkea vuo-
tuisella liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrällä. Onnettomuuksien luku-
määrän lisäksi otetaan silloin huomioon myös niiden vakavuus. Liikenneturvalli-
suustyössä tärkeimmäksi koetaan kuolemien ja vakavien loukkaantumisten mää-
rän vähentäminen. Onnettomuuksien uhrien lukumäärä voidaan nähdä sellaisen 
suorakulmaisen särmiön tilavuutena, jonka ulottuvuudet kuvaavat altistusta (ajo-
neuvokilometri), onnettomuusastetta (onnettomuuksien lukumäärä ajosuoritetta 
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kohden) ja onnettomuuksien vakavuutta (esimerkiksi liikennekuolemien lukumää-
rä onnettomuutta kohden) (Nilsson 2004, Elvik & Vaa 2004). 

Turvallisuuden vertailussa altistuksen erot otetaan huomioon suhteuttamalla on-
nettomuuksien tai uhrien määrä johonkin altistuksen määrää kuvaavaan muuttu-
jaan. Altistusta kuvaavan muuttujan valinta riippuu käyttötarkoituksesta (Sivak 
1996). Jos liikenneturvallisuutta tarkastellaan kansanterveydellisestä näkökulmas-
ta, väestön määrä on sopiva altistuksen mittari. Tietyyppien turvallisuuserojen 
tarkasteluun soveltuu altistuksen kuvaajaksi liikennesuorite. Turvallisuuden mit-
taa nimitetään silloin onnettomuusasteeksi (onnettomuuksien lukumäärä liikenne-
suoritetta kohden). Kun tarkastellaan tavarankuljetusten turvallisuutta eri väylillä 
ja eri kuljetustavoilla, altistuksen mittarina voi käyttää myös kuljetettuja tonniki-
lometrejä.  

Suhteellisten riskimittojen, kuten onnettomuusasteen käyttö ei kuitenkaan ole on-
gelmatonta, koska onnettomuuksien ja altistuksen välinen riippuvuus ei yleensä 
ole lineaarinen (Hauer 1997). Tavallisesti tietynsuuruisesta altistumisen kasvusta 
seuraava onnettomuusmäärän kasvu on sitä pienempi mitä suurempi altistus on 
alkutilanteessa (kuva 13). Kuva 13 havainnollistaa myös erilaisten turvallisuuden 
mittareiden eroja. Kuvan alempi käyrä esittää liikennemäärän ja onnettomuusmää-
rän välistä riippuvuutta tiellä A ja ylempi käyrä vastaavaa riippuvuutta tiellä B. 
Tiellä A liikennemäärä on 3000 ajoneuvoa/vrk ja tiellä B 4000 ajoneuvoa/vrk. Jos 
turvallisuuden mittana käytetään onnettomuuksien lukumäärää, tie A on turvalli-
sempi kuin tie B. Jos mittana käytetään onnettomuusastetta, tie B on tietä A tur-
vallisempi. 
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Kuva 14. Liikennemäärän ja turvallisuuden välinen riippuvuus (Hauer 1997). 
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Vaikka onnettomuusasteella on omat rajoituksensa, sitä voidaan kuitenkin käyttää 
turvallisuuden mittarina tietyin edellytyksin. Jos esimerkiksi liikennemäärien erot 
tai muutokset ovat pieniä, onnettomuuksien lukumäärän ja liikennemäärän välinen 
riippuvuus voidaan usein olettaa lineaariseksi ilman, että tarkkuus merkittävästi 
kärsii. Tilastollisilla malleilla voidaan myös selvittää, kuinka paljon riippuvuus 
poikkeaa lineaarisesta ja siten arvioida, miten suurta epätarkkuutta lineaa-
risuusoletuksesta aiheutuu. 

4.2 Riskimallit 

Liikenneväylillä sattuneet onnettomuudet ovat verrattain harvinaisia. Siksi jokai-
selle väyläosuudelle ei yleensä voida johtaa turvallisuutta mittaavia tunnuslukuja 
väyläosuuskohtaisen onnettomuusdatan perusteella. Ryhmittelemällä keskenään 
samankaltaiset väyläosuudet tasalaatuisiksi havaintoyksikköjoukoiksi (tieryhmik-
si) voidaan kuitenkin tehdä tilastollisia päätelmiä kunkin väyläosuuden onnetto-
muusasteesta. Tilastollisella mallilla tavallaan yhdistetään kaikkien tarkasteltavan 
väyläosuuden kanssa samankaltaisten väyläosuuksien turvallisuutta koskeva tieto 
kyseisen tieosan turvallisuutta koskevaan tietoon. Suuren samankaltaisten teiden 
joukon käytöstä on se hyöty, että onnettomuusmäärä on paljon yksittäisen väylä-
osuuden onnettomuusmäärää suurempi, mikä pienentää ratkaisevasti satunnais-
vaihtelua.   

Yleensä onnettomuusdata mallinnetaan Poisson-prosessina, jossa onnettomuuksi-
en väliset viipymät ovat eksponentiaalisesti jakautuneet. Tämä tarkoittaa, että on-
nettomuuden tapahtumisen todennäköisyys (onnettomuusaste eli tavallisesti on-
nettomuuksien lukumäärä miljoonaa ajokilometriä kohden) oletetaan tarkastelu-
hetkestä riippumattomaksi, eikä se siten sisällä mitään muutostrendiä. Ainoastaan 
onnettomuusasteen estimaatin tarkkuus vaihtelee havaintojakson pituuden funk-
tiona.  

Tässä työssä tieosuuskohtaiset onnettomuusriskit ehdotetaan estimoitaviksi 
Bayesilaisella menetelmällä, jossa on seuraavat kaksi vaihetta: 

− Määritellään ensin jokaiselle keskenään samankaltaisten teiden ryhmälle on-
nettomuusaste käyttämällä onnettomuusmäärää ja liikennesuoritetta koskevia 
tietoja kaikilta ko. ryhmään kuuluvilta tieosuuksilta. Tämä tieryhmäkohtainen 
onnettomuusaste on myös jokaisen ryhmään kuuluvan tieosuuden onnetto-
muusasteen alustava arvio, priori-estimaatti.  

− Korjataan edellä kuvatulla tavalla laskettua onnettomuusasteen arviota tie-
osuuskohtaisella onnettomuusdatalla, jolloin saadaan onnettomuusasteen pos-
teriori-estimaatti.  
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Perussyy Bayesilaisen menettelyn käyttöön on se, että halutaan estimoida jokaisen 
tieosuuden onnettomuusaste, mutta onnettomuushavaintoja on tähän nähden har-
vassa. Useilla tieosuuksilla ei edes useita vuosia pitkänä havaintoaikana tapahdu 
ensimmäistäkään onnettomuutta. 

Väyläosuuden onnettomuusaste kuvaa yleistä onnettomuuden tapahtumisen to-
dennäköisyyttä. Onnettomuuksien Poisson-prosessioletuksen perusteella voidaan 
todeta, että yksittäisen kuljetuksen onnettomuusriski on laskettavissa reitin väylä-
osuuksien onnettomuusasteiden ja pituuksien (altistusmäärä) perusteella. Se on li-
kimäärin onnettomuusasteiden ja pituuksien tulojen summa. Mitä pienempi jokai-
sen väyläosuuden riskikontribuutio on, sitä tarkempi on riskin estimaatti. Laskettu 
estimaatti edustaa yksilötason riskin mittaa. Riski kuvaa yksittäisen kuljetuksen 
kohtaaman onnettomuuden todennäköisyyttä valitulla reitillä. Tarkastelutapa 
mahdollistaa mm. yksittäisen kuljetuksen reittivaihtoehtojen turvallisuuden vertai-
lun. Laskemalla yhteen yksittäisten kuljetusten riskejä, voidaan myös vertailla 
esimerkiksi yrityksen sijaintipaikan vaikutusta sen kuljetuksista koituviin riskei-
hin. 

Tieryhmäkohtaiset onnettomuusasteen priori-estimaatit voidaan periaatteessa las-
kea ryhmään kuuluvien teiden onnettomuusmäärän ja liikennesuoritteen osamää-
ränä. Koska onnettomuusmäärän ja liikennesuoritteen välinen riippuvuus ei kui-
tenkaan välttämättä ole lineaarinen (ks. kohta 4.1), parempi tapa on perustaa on-
nettomuusasteen laskenta yleisiin lineaarisiin malleihin, joissa ko. riippuvuuden 
muoto on vapaammin määritettävissä. Tällaisen määritystavan etuna on myös se, 
että malleihin voidaan ottaa muitakin selittäviä muuttujia.  

Onnettomuusasteen estimointiin liittyvien riskimallien määritystä ja laskentapro-
sessia on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteessä D. 

4.3 Laskentaparametrit 

Laskentaparametrit määrittävät kuljetusvaihtoehdot joiden kesken suoritetaan ris-
kivertailua. Mahdollisia laskentaparametreja ovat esimerkiksi 
Kuljetustapa:  tie-, juna-, merikuljetus 

Kuljetusyksikkö:  Tiekuljetus: kuorma-auto alaryhmineen 

 Junakuljetus: tavarajuna 

 Merikuljetus: rahtialus, säiliöalus, matkustaja-alus   

Vuorokaudenaika: valoisa/pimeä aika 

Tien lämpötila:  alle nolla astetta, yli nolla astetta 

Tavaralaji:  
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Onnettomuustyyppi: yksittäisonnettomuus, kohtaamisonnettomuus, muu yhteen-

ajo, kevyen liikenteen onnettomuus 

Seuraustyyppi:  kuolema, loukkaantuminen tai pelkkä omaisuusvahinko 

Laskentaparametrit määrittävät havaintojoukot, joiden pohjalta onnettomuusasteet  
lasketaan. Laskentaparametrien tulee mahdollisuuksien mukaan sisältää kaikki 
keskeiset liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Turvallisuuden ohella kulje-
tuspäätöksiin vaikuttavat muutkin kriteerit, etenkin kuljetuskustannukset. Riski-
malleissa kuitenkin keskitytään turvallisuuteen vaikuttaviin parametreihin.  
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5 ESIMERKKI KÄYTÄNNÖN SOVELLUKSESTA 

Kehitetyn tavarankuljetusten riskianalyysijärjestelmän rakennetta ja käyttöä ha-
vainnollistetaan PowerPoint-esityksellä, joka on kokonaisuudessaan esitetty ra-
portin liitteessä E. Demonstraatiossa esitellään pääpiirteittäin riskinlaskentajärjes-
telmän eri moduulien toiminta. Riskinlaskennan käytännön toteutusta kuvataan 
esimerkillä, jossa kuljetetaan 200 tonnia tervaa 200 kg:n tynnyreissä Oulusta Hel-
sinkiin yhtenä kuljetuksena huhtikuun alussa 2005 viidellä vaihtoehtoisella taval-
la:  

1. Täysperävaunullisilla kuorma-autoilla Seinäjoen ja Tampereen kautta. Tavara 
viedään ensin Seinäjoelle terminaaliin, josta se jatkaa seuraavana päivänä toi-
silla autoilla. 

2. Täysperävaunullisilla kuorma-autoilla Jyväskylän ja Lahden kautta. 

3. Puoliperävaunullisilla kuorma-autoilla Jyväskylän ja Lahden kautta. 

4. Rautateitse Seinäjoen ja Tampereen kautta 

5. Laivalla rannikkoa pitkin. 

Taulukossa 5 on esimerkki riskinlaskennan mahdollisesta tulostuksesta em. kulje-
tusvaihtoehtojen vertailussa. Esimerkin lukuarvot eivät välttämättä vastaa kaikilta 
osin todellisuutta (esimerkiksi tyhjänä ajon osuus ja tavarankäsittelyn riskit). Tau-
lukko ei siis kuvaa kuljetusvaihtoehtojen todellisia onnettomuusriskin eroja. Tu-
lostusta varten on mahdollista määritellä erilaisia optioita käyttäjän tarpeiden mu-
kaan. Voidaan esimerkiksi laskea riskit erikseen matkan eri etapeille tai yhdiste-
tyissä kuljetuksissa riskit eri kuljetustavoille. 
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Taulukko 5. Esimerkki riskinlaskennan tulostuksesta. 

 1 2 3 4 5

Ti
e:

 O
ul

u-
S

jo
ki

-T
re

-H
ki

 
tä

ys
pe

rä
va

un
uy

hd
is

te
lm

ä

Ti
e:

 O
ul

u-
Jk

yl
ä-

La
ht

i-H
ki

 
pu

ol
ip

er
äv

au
nu

yh
di

st
el

m
ä

Ti
e:

 O
ul

u-
Jk

yl
ä-

La
ht

i-H
ki

 
tä

ys
pe

rä
va

un
uy

hd
is

te
lm

ä

Ju
na

: O
ul

u-
Sj

ok
i-T

re
-H

ki

La
iv

a:
 O

ul
u-

H
ki

1 Matkan pituus (km) 677 596 596 682 850

2
Onnettomuusriski matkan aikana mallien 
mukaan 0,00042 0,00036 0,00036 0,00091 0,00039

3 Olosuhdekerroin 1,1 1,1 1,1 1,0 1,05

4 Onnettomuusriski ko. olosuhteissa (2*3) 0,00046 0,00040 0,00040 0,00091 0,00041

5
Kuljetuksesta aiheutuva tyhjänäajo 
osuutena kuljetusmatkasta 0,70 0,70 0,70 0,90 0,80

6 Tyhjänäajosta aiheutuva riski (5*4) 0,00032 0,00028 0,00028 0,00082 0,00033

7

Yhdestä kuljetusvälineen matkasta 
aiheutuva liikenneonnettomuuden riski 
(4+6) 0,00079 0,00067 0,00067 0,00173 0,00074

8
Tavarankäsittelyjen riski yhtä 
kuljetusvälineen matkaa kohden 0,00004 0,00001 0,00001 0,00002 0,00006

9
Yhdestä kuljetusvälineen matkasta 
aiheutuva kokonaisriski (7+8) 0,00083 0,00068 0,00068 0,00175 0,00080

10 Kuljetettava tavaramäärä (tonnia) 200 200 200 200 200
11 Kuljetusvälineen max kuorma (tonnia) 34 26 34 800 1500

12
Tarvittava kuljetusvälineen matkojen 
määrä 6 8 6 1 1

13 Kokonaisriski (9*12) 0,00495 0,00547 0,00410 0,00175 0,00080
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

Työssä on määritelty yleinen kokonaismalli Suomen alueella tapahtuviin elinkei-
noelämän tavarankuljetuksiin liittyvien onnettomuusriskien arvioimista varten. 
Kokonaismalli kattaa maantiekuljetukset, rautatiekuljetukset ja vesikuljetukset. 
Kokonaismalli tekee mahdolliseksi arvioida henkilövahinkoriskin kannalta moni-
puolisesti erilaisten kuljetustarpeiden ja -tehtävien turvallisuutta ja vertailla vaih-
toehtoisia ratkaisuja kuljetusten toteuttamiselle. Kokonaismallin avulla on mah-
dollista tarkastella myös kuljetusten toteutusympäristöön liittyvien muutosten vai-
kutuksia onnettomuusriskiin (tietyn kuljetustehtävän tai kuljetustehtävien osalta). 
Kokonaismalli toimii tällöin liikenneverkkojen ja liikenneympäristön kehittämi-
sen apuvälineenä. 

Esitetyn riskianalyysin kokonaismallin pohjalta on mahdollista luoda ohjelmisto-
työkalu helpottamaan onnettomuusriskin arviointia tavarankuljetuksissa. Tällä ta-
valla myös kuljetusten turvallisuutta voidaan haluttaessa ennakolta arvioida ja ot-
taa turvallisuus yhtenä tekijänä toimitusnopeuden, toimitusvarmuuden, ja talou-
dellisuuden rinnalle ohjaamaan kuljetusten suunnittelua. Riskianalyysin koko-
naismallin avulla voidaan arvioida myös erilaisten julkisen vallan toimenpiteiden 
vaikutuksia tavarankuljetusten liikenneturvallisuuteen. 

Työssä on määritelty Bayesilaiseen lähestymistapaan perustuva ratkaisu raskaan 
liikenteen onnettomuusasteen estimointiin tieosuuksittain ottaen huomioon histo-
riatieto liikenteestä (liikennesuoritteesta) ja onnettomuuksista tieverkolla. Työn 
tässä vaiheessa kehitetyt riskimallit perustuvat tieliikenteen osalta suhteellisen 
karkeaan teiden ryhmittelyyn, eivätkä ne siten parhaalla mahdollisella tavalla ku-
vaa eri kuljetusvaihtoehtojen turvallisuuden eroja. Tehty työ antaa kuitenkin hy-
vän lähtökohdan onnettomuusasteen mallien tarkentamiselle jatkossa. 

Työn tässä vaiheessa kehitetyissä riskimalleissa onnettomuuksien lukumäärän ja 
liikennesuoritteen välinen riippuvuus on oletettu lineaariseksi, mikä ei välttämättä 
ole paras mahdollinen ratkaisu kaikissa olosuhteissa. Mallintamisessa tulee siksi 
harkita vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat onnettomuuksien lukumäärän ja liiken-
nesuoritteen välisen riippuvuuden vapaamman määrittämisen. 

Erilaisten kuljetusolosuhteiden (esimerkiksi vuodenaika, keli ja valoisuus) vaiku-
tus onnettomuusriskiin voidaan periaatteessa ottaa huomioon joko sisällyttämällä 
niitä riskimalleihin tai soveltamalla olosuhteita kuvaavia korjauskertoimia riski-
mallien antamiin tuloksiin. Haasteena on onnettomuustietokannan ja riskilasken-
tamoduulin tehokas liitäntä sekä selittävien muuttujien yhdysvaikutusten hallinta, 
jos malleihin tulee paljon selittäviä muuttujia.  
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Suunniteltaessa tavaraliikenteen riskianalyysimenetelmän edelleen kehittämistä 
tulee myös ottaa kantaa siihen, miten ajantasaisen tiedon pohjalta sen halutaan 
toimivan. Periaatteessa on mahdollista kehittää järjestelmä, joka laskee kunkin 
kuljetuksen riskin aina tuoreimman tietokannoista saatavan tiedon pohjalta. Toi-
nen vaihtoehto on päivittää tiedot ja mallit määräajoin, esimerkiksi vuosittain. Jäl-
kimmäisen vaihtoehdon tarkkuus ei ilmeisesti olisi merkittävästi edellistä huo-
nompi. Se ei myöskään edellyttäisi reaaliaikaista yhteyttä eri tietokantoihin. 

Työssä kartoitettiin tietolähteitä ja koottiin lähtötietoja joiden pohjalta kokonais-
mallin mukainen riskianalyysi voidaan jatkossa toteuttaa. Riskimallien edellyttä-
mien tietotarpeiden osalta voidaan yleisesti todeta seuraavaa: 

− Maan eri alueiden väliset tavaravirrat, joiden voidaan katsoa vastaavan kulje-
tustarpeita nykytilanteessa, tunnetaan varsin hyvin. On olemassa vuoden 2000 
tilannetta kuvaava tietokanta, jossa maa on jaettu 96 osa-alueeseen, joiden vä-
liset kuljetusten kokonaismäärät tunnetaan. Lisäksi tiedetään näiden osa-
alueiden välisten kuljetusten jakautuminen tie-, rautatie- ja vesikuljetuksiin. 
Tilannetta kuitenkin voisi vielä parantaa huolehtimalla em. tietokannan päi-
vittämisestä määräajoin.  

− Tavaravirtojen muuntaminen alueiden välisiksi kuljetusyksiköiden (auto, ju-
na, laiva) virroiksi tapahtuu jakamalla kuljetettava tonnimäärä kuljetusyksi-
kön arvioidulla keskimääräisellä kuormalla. Näin saatujen arvioiden uskotta-
vuutta voidaan arvioida autokuljetusten osalta vertaamalla niitä liikennelas-
kentojen tuloksiin. Päätieverkolla on noin 300 liikenteen automaattista mitta-
usasemaa (LAM), jotka rekisteröivät erikseen perävaunuttomat ja perävaunul-
liset kuorma-autot. Laivakuljetusten osalta vertailukohtana ovat käytettävissä 
satamakohtaiset tilastot erilaisten alusten vuotuisista satamakäynneistä. 

− Liikenneverkoista on etenkin tiehallinnon ylläpitämien yleisten teiden osalta 
riittävät tiedot. Mallintamista ja riskinlaskentajärjestelmän ylläpitoa helpottaa 
merkittävästi, jos tiedot ovat saatavissa digitaalisessa muodossa, kuten joulu-
kuussa 2004 käyttöön otettu tieliikenteen digiroad tietojärjestelmä. Muiden 
kuin Tiehallinnon ylläpitämien teiden osalta digiroadin tiedot ovat vielä puut-
teelliset (mm. liikennemäärätietoja ei ole kaikilta teiltä), mutta tilanne korjau-
tunee lähivuosina. Digiroadia vastaavaa rautatieverkkoa kuvaavaa järjestel-
mää ei vielä ole. 

− Käytettävissä olevaa kuljetuskalustoa koskevat tiedot ovat riittävät.  

− Onnettomuustietojen osalta on tarkasteltu henkilövahinkoihin johtaneita on-
nettomuuksia. Onnettomuustiedot ovat yleisten teiden osalta joka suhteessa 
hyvät. Muiden teiden osalta on puutteita mm. onnettomuuksien tapahtuma-



 

56 

paikan osalta. Myös rautateiden onnettomuustilastoissa vielä puutteita tavara-
junien onnettomuuksien tunnistamisessa, mutta tilanne on korjautumassa. 

Yleisenä haasteena tavaraliikenteen riskinlaskentajärjestelmän kehittämiselle on 
eri liikennemuotoja (maantie, rautatie, vesi) koskevien tietojen ja tietokantojen 
yhtenäistäminen ja yhdistäminen. Yhteinen tietokanta yksinkertaistaisi erityisesti 
intermodaalisten ja yhdistettyjen kuljetusten (joissa rautatie- tai vesikuljetukseen 
tyypillisesti liittyy tiekuljetus) kokonaisriskin laskentaa.  
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7 EHDOTUS JATKOTOIMENPITEIKSI 

Tavoitteena on kehittää koko Suomen tie-, rautatie, ja vesiliikenteen kattava, tava-
rankuljetuksiin liittyvien liikenne- ja muiden onnettomuuksien riskianalyysijärjes-
telmä, joka  

– soveltuu sekä yksittäisen kuljetuksen että kuljetusketjun (erityisesti yhdis-
tettyjen kuljetusten) turvallisuuden arviointiin, 

– soveltuu laajojen kuljetuskokonaisuuksien, kuten tietyn tavaralajin tai yri-
tyksen kuljetusten kokonaisturvallisuuden tarkasteluun, 

– soveltuu erilaisten kuljetustapojen turvallisuuden vertailuun, 
– ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon kuljetuksen aikaisten vaihtuvi-

en olosuhteiden (esim. keli, valoisuus ja muu liikenne) ja niiden muutosten 
vaikutuksen onnettomuusriskiin, 

– ottaa huomioon kuormaukseen, kuorman purkamiseen ja muuhun kulje-
tuksen aikaiseen kuorman käsittelyyn liittyvät onnettomuusriskit, 

– perustuu käytettävissä olevia, onnettomuuksien lukumäärään ja seurauk-
siin vaikuttavia tekijöitä koskevia tietoja parhaalla mahdollisella tavalla 
hyödyntäviin riskimalleihin, 

– toimii mikrotietokoneella ja on helppokäyttöinen, 
– hyödyntää karttoja reittivaihtojen valinnassa,  
– on moduulirakenteinen ja mahdollistaa järjestelmän osien kehittämisen ja 

päivittämisen ilman, että kokonaisuutta tarvitsee samalla muuttaa,  
– jättää käyttäjän päätettäväksi mm. tarkasteluun otettavien kuljetusvaih-

toehtojen määrityksen sekä tulostuksen yksityiskohtaisuuden ja sisällön.  

Kehitettävän riskianalyysijärjestelmän avulla kuljetusyritykset ja kuljetuspalvelu-
jen ostajat voivat arvioida omaan toimintaansa liittyviä riskejä ja niiden alenta-
mismahdollisuuksia. Viranomaiset voivat käyttää järjestelmää tavarankuljetuksia 
ja niiden olosuhteita ohjaavien ja säätelevien toimenpiteiden turvallisuusvaikutus-
ten arviointiin.   

Tavarankuljetusten riskianalyysijärjestelmän edelleen kehittämisessä voidaan tun-
nistaa ainakin seuraavia osatehtäviä. 

1. Riskimallien edelleen kehittäminen kaikkien kuljetustapojen osalta. Erityises-
ti tieliikenteessä on suuren onnettomuusaineiston ja yleisiä teitä koskevien 
yksityiskohtaisten tietojen takia edellytykset varsin tarkkaan mallintamiseen.  
Toisaalta pyritään mallien yhdenmukaistamiseen niin, että mallien perusteella 
laskettavien estimaattien tarkkuudet ovat mahdollisimman vertailukelpoisia 
kaikilla kuljetustavoilla.  
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2. Mallien määrittely henkilövahinkojen suuruuden arvioimiseen raskaan liiken-
teen onnettomuuksissa. Mallien linkitys onnettomuusasteen malleihin. Lii-
kenneympäristöön ja kuljetustapahtumaan liittyvien, vahinkojen suuruutta se-
littävien tekijöiden huomioiminen malleissa. 

3. Tavarankuljetusten riskianalyysijärjestelmän käyttöliittymien määrittely ja 
järjestelmän tietotekninen toteutus demoversiona. Tavarankuljetusten riski-
analyysijärjestelmän tietokantarakenteiden suunnittelu, mikä tarkoittaa mo-
duulien tietosisällön ja yhteentoimivuuden sekä laskentajärjestelmän tarkem-
paa määrittelyä.  Ohjaa jatkokehitystyötä tuottamalla tiedon siitä, millainen 
riskianalyysijärjestelmän pitää olla, jotta se palvelee käyttäjiensä päätöksen-
tekoa parhaalla tavalla: mitä analyysituloksia käyttäjät haluavat, millä tavoilla 
esitettynä ja mitä input-tietoja käyttäjiltä niiden tuottamiseksi vaaditaan. 

4. Tavaravirtatietokannan sisällön ja ylläpidon kehittäminen niin, että tulevai-
suudessa olisi käytettävissä vuosittain päivitetyt tiedot osa-alueitten välisistä 
tavaravirroista tavaralajeittain järjestelmässä, jossa maa on jaettu ainakin 96 
osa-alueeseen. Säännöllisesti päivitettävästä tietokannasta voi seurata tava-
rankuljetussuoritteiden muutoksia ja arvioida niiden vaikutuksia onnetto-
muuksien lukumäärään. 

 

 

 

 



 

59 

8 LÄHDELUETTELO 

1. AFA. 2002. Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige. 75 p. 

2. Elvik, R. & Vaa, T. 2004. The Handbook of Road Safety Measures. Elsevier. 

3. Hauer, E. 1980. Bias-by-selection: overestimation of the effectiveness of safety counter-
measures caused by the process of selection for treatment. Accident analysis and preven-
tion, Vol. 12, No. 2, pp. 113−117.  

4. Hauer, E. 1997. Observational before-after studies in road safety. Estimating the effects 
of highway and traffic engineering measures on road safety. New York: Elsevier Science 
Ltd. 289 p. ISBN 0-08-0430538 

5. Hiljanen, H., Sirkiä, A. & Wuolijoki, A. 2005. Rakennustuoteteollisuuden tavaraliiken-
teen mallintaminen. Espoo: VTT Tiedotteita – Research Notes 2282. 55 s. (painossa) 

6. Iikkanen, P. 2003. Kuljetusten toimintaympäristön muutos - Ympäristöystävällisten kul-
jetusketjujen kehittäminen. Helsinki: Tiehallinto, Asiakkuus. Tiehallinnon selvityksiä 
9/2003. 80 s. ISBN 951-803-004-9. TIEH 3200799. 

7. Järvenpää, J. & Kivinen, P. 2004. Ajoneuvojen lastaus- ja purkauspaikkojen turvallisuus. 
VTT Tuotteet ja tuotanto, Tutkimusraportti BTU022-041268. 40 s. + liitteet (25 s). 

8. Merenkulkulaitos. 2001. Onnettomuusanalyysi 1990−2000: karilleajot ja yhteentörmäyk-
set. Merenkulkulaitoksen julkaisuja 7/2001.  

9. Merenkulkulaitos 2005a. Merenkulkutilastot [verkkodokumentti]. [viitattu 18.1.2005]. 
Saatavissa: http://www.fma.fi/palvelut/tilastot/.   

10. Merenkulkulaitos. 2005b. Väylänpito [verkkodokumentti]. [viitattu 18.1.2005]. Saatavis-
sa: http://www.fma.fi/toiminnot/vaylat/. 

11. Nilsson, G. 2004. Traffic safety dimensions and the power model to describe the effect of 
speed on safety. Lund University, Lund Institute of Technology, Department of Technol-
ogy and Society, Traffic Engineering. Bulletin 221. 

12. Nordic Council of Ministers. 1993. Explaining the variation of road accident counts. 
Nord 1993:35. ISBN 92 9120 360 2. 

13. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). 2003. Emerging 
Risks in the 21st Century. 200 p. 

14. Pajunen, K. & Niemimuukko, H. 2003. Rautatieliikenteen onnettomuuksien ja vaaratilan-
teiden raportoinnin kehittäminen. Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 3/2003. 33 si-
vua+liite. ISBN 952-445-085-2, ISSN 1455-2604.  

15. Ratahallintokeskus. 2004. Suomen rautatietilasto 2004. 



 

60 

16. Räsänen, J., Kallberg, V-P., Kiviniemi, T. & Tapio, J. 2004. Täysperävaunullisten kuor-
ma-autojen talviajan nopeusrajoituksen alentamisen vaikutukset. Liikenne- ja viestintä-
ministeriön julkaisuja 68/2004. 

17. Sivak, M. 1996. Motor-Vehicle Safety in Europe and the USA: A Public-Health Perspec-
tive. Journal of Safety Research. Vol. 27, No. 4. pp. 225−231. 

18. SKAL 2003. Kuorma-autoliikenne Suomessa [verkkodokumentti]. [viitattu 19.1.2005]. 
Saatavissa: http://www.skal.fi/uploads/hi4e2b1et3trm1.pdf. 

19. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. 2003. Työtapaturma- ja ammattitautitilasto 2002. 

20. Tiehallinto. 2004. Digiroad [verkkodokumentti] [viitattu 28.12.2005]. Saatavissa: 
http://www.digiroad.fi/. 

21. Tilastokeskus. 2004. Liikennetilastollinen vuosikirja 2004. 

22. Tilastokeskus ja Liikenneturva. 2004. Tieliikenneonnettomuudet 2003. Liikenne ja mat-
kailu 2004:13.  

 

 



 

 

Liite A 
 

Elinkeinoelämän tavaraliikenne 

Elinkeinoelämässä yritysten logistiset ja kuljetuksiin liittyvät toimintamallit ovat 
hyvin erilaisia eri toimialoilla. Alhaisen (eli lähellä raaka-aineita) ja  korkean ja-
lostusasteen tuotteisiin sekä kaupankäyntiin liittyvien liiketoimintojen käyttämien 
kuljetusjärjestelmien osien ominaisuudet, järjestelmässä operointi ja infrastruktuu-
rin käyttö poikkeavat selvästi toisistaan. Toisaalta yritysten kaupanteko- ja toimi-
tustapa eivät ole riippuvaisia jalostusasteesta vaan toimintatavasta. Esimerkiksi 
raakapuu- ja turvetoimituksilla on minuuttiaikataulunsa samoin kuin elektroniik-
kateollisuudella.  

Kuljetusjärjestelmän käyttöön ja logistiseen toimintatapaan vaikuttavat hyvin pal-
jon niihin ulkopuolelta tulevat rajoitteet, vaatimukset ja mahdollisuudet. Kaupan-
tekotapa (esim. kaupoille, kaupan asiakkaille, omille asiakkaille) ja toimitustapa 
(jakelu, runkokuljetukset, nouto, juna jne.) eivät välttämättä ole optimeja yksit-
täisten toimitusten näkökulmasta, mutta ne on ”optimoitu” koko liiketoiminnan 
näkökulmasta. 

Elinkeinoelämän kaupankäynnistä kuljetustapahtuman läpiviemiseen liittyy monia 
erillisiä päätöksiä ja tietoja päätösten pohjaksi. Niitä ovat  kauppatapahtumaan, 
tuotteeseen, operointiin, teknologiaan, järjestelmään, järjestelmän muuttamiseen, 
kuljetusketjuihin ja yksittäiseen logistiikkapalvelutapahtumaan liittyvät tiedot. Os-
taja ja myyjä ovat yhä useammin eri toimijoita kuin lähettäjä ja vastaanottaja toi-
mitusketjussa. Tästä syystä kauppatapahtumaan ja kuljettamiseen liittyvät tiedot ja 
kuljetettavat tavarat liikkuvat hyvin eri reittejä eivätkä lähtö- ja määräpäät ole aina 
samoja kuin ostajien ja myyjien sijainnit. Kuvassa A-1 on esitetty esimerkki yh-
teen kauppatapahtumaan ja tavaratoimitukseen liittyvistä osapuolista  

 

Kuva A-1. Yhteen kauppatapahtumaan liittyvän tavaratoimituksen kuvaus. 
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Tuotekuljetusten ohjauksen lähtökohtana on, että päätöksentekoprosessi toiminta-
vaihoehdon valinnassa koostuu useasta erillisestä päätöstilanteesta ja lopullinen 
toimitus tehdään tapaukseen parhaiten soveltuvaa toimitustapaa käyttäen. Päätök-
senteossa on erotettavissa kaksi varsinaisia valintatilanteita: toimituskanavan va-
linta ja kauppatavan valinta. Toimituskanavavaihtoehtoja on useita, joista esi-
merkkeinä ovat tukkukappa, lähijakelu, varastointi, terminaali, nouto, suora juna- 
ja suora autokuljetus. Kauppatapavaihtoehtoja ovat mm. suora suurasiakas, kau-
pan loppuasiakas, kauppa, terminaali ja varastotoimitus. Kuvassa A-2 on kuvattu 
valintavaiheet, niiden väliset yhteydet ja vaihtoehdot.  

 

Kuva A-2. Toimitusvaihtoehdon valintavaiheet ja niiden väliset yhteydet.  

Tuotteiden siirtämisen suunnittelua on kuvattu kaksivaiheisella valintatilanteella. 
Käytännössä ennen kaupantekotavan valintaa yritykset ovat markkinoineet tuot-
teita ja myynti on aktiivisella toiminnalla saanut edistettyä kysyntää. Tässä kau-
pantekotavan ja toimituskanavan valinta tulee nähdä toteutuneiden kauppojen 
mukaisten tuotteiden siirtämisvaiheena myyjältä asiakkaalle. Todellisuudessa tuo-
te valmistetaan tietyssä paikassa ja ostaja käyttää tai asentaa sen tietyssä kohtees-
sa. Valintavaihtoehdoilla kuvataan lähtö- ja määräpään välistä tuotteiden siirtä-
mistä. Siirtäminen voi olla yksi siirto tai se voi koostua useasta eri vaiheesta ja voi 
olla ajallisesti hyvin eri aikaan tehtäviä siirtoja. 

Yksittäiselle toimitukselle on yleensä valittavissa 2–5 eri toimitustapaa. Vaihtoeh-
toisia toimitustapoja kuvassa A-2 esitetyssä tapauksessa voisi olla jopa 28, mutta 
yksittäinen yritys käyttää vain osaa kaikista eri toimintavaihtoehdoista. Eri toimi-
aloilla on erilaiset tavaraliikennejärjestelmät ja erilaiset päätöksenteon tasot ja 
kohteet. Toimialoilta siirryttäessä tiettyihin toimijoihin toimintatapavaihtoehtojen 
lukumäärä supistuu. Yrityksillä on yleensä vain muutamia erilaisia tavaraliiken-
nettä koskevia vaihtoehtoja, joita käytetään erilaisissa tuotetoimituksissa niiden 
ominaisuuksien ja liiketaloudellisten syiden perusteella.   
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Tuotetoimituksissa hyödynnetään olemassa olevaa tavaraliikennejärjestelmää 
mahdollisimman tehokkaasti. Tavaraliikennejärjestelmä kuvaa järjestelmän sitä 
rakennetta, joka on luotu palvelemaan kaupankäynnistä tulevaa kysyntää siirtää 
hyödykkeitä paikasta toiseen. Tavaraliikennejärjestelmää laajempi kokonaisuus 
eli logistiikkajärjestelmä puolestaan kattaa tavaraliikenteen lisäksi terminaa-
li/välikäsittelyt ja logistisen tiedon keräämisen ja käsittelyn.  

Yleisesti ajatellen logistiikkajärjestelmä muodostuu kuljetusjärjestelmästä, välikä-
sittelyjärjestelmästä, tietoliikennejärjestelmästä ja tiedonhallintajärjestelmästä. 
Kuljetusjärjestelmä sisältää liikenneinfrastruktuurin ja liikennöinnin eli liiken-
teenhoidon, varastointi ja välikäsittelyjärjestelmä sisältää tavarankäsittelyinfra-
struktuurin, käsittelyn ja lisäarvopalvelut, tietoliikennejärjestelmä sisältää tietolii-
kenneinfrastruktuurin ja tiedonvälityksen ja tietohallintojärjestelmä sisältää tiedon 
keräyksen sekä yhdistämisen ja jalostamisen. Logistiikkajärjestelmä, joka on ku-
vattuna kuvassa A-3, kuvaa järjestelmän sitä rakennetta, joka on luotu palvele-
maan kaupankäynnistä tulevaa kysyntää siirtää ja käsitellä hyödykkeitä. 
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Kuva  A-3. Logistiikkajärjestelmä. 

Logistiikkajärjestelmä on laaja, kaikki kuljetustavat, liikennemuodot, erilaiset li-
säarvopalvelut ja terminaalit sisältävä järjestelmä, jonka rajaaminen on vaikeaa. 
Logistiikkajärjestelmässä jokainen liikennemuoto muodostaa oman osajärjestel-
män, jolla on liityntöjä muihin osajärjestelmiin esimerkiksi terminaalien ja välikä-
sittelypisteiden välityksellä. 

 



 

 

 
Liite B 

 
Kuorma-autojen ja yhdistelmien mitat ja massat 
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Liite C 
 

Tavaraliikenteen onnettomuudet 

Tieliikenneonnettomuudet 

Tieliikenneonnettomuuksissa, joissa oli osallisena kuorma-auto, kuoli vuosina 
1995−2002 keskimäärin 110 ja loukkaantui 790 henkeä vuodessa. Onnettomuu-
teen joutui 580−660 kuorma-autoa vuodessa. Niistä noin 60 % oli perävaunutto-
mia (kaip), 35 % täysperävaunullisia (katp) ja vajaa 5 % puoliperävaunullisia 
(kapp) (taulukko C-1). 

Taulukko C-1. Poliisin raportoimiin tieliikenneonnettomuuksiin osalliset kuorma-
autot 1995−2002.  

Kaip Kapp Katp
1995 401 12 211 624
1996 390 19 211 620
1997 364 32 211 607
1998 412 19 225 656
1999 395 28 236 659
2000 358 34 191 583
2001 419 28 212 659
2002 373 25 239 637

Yhteensä 3112 197 1736 5045

Kuorma-autotyyppiVuosi Yhteensä

 
 

Talvikuukausina (marraskuusta maaliskuuhun) perävaunuttomille kuorma-autoille 
tapahtui parikymmentä prosenttia enemmän onnettomuuksia kuin kesällä. Perä-
vaunullisilla kuorma-autoilla onnettomuuksien lukumäärä oli talvikuukausina jopa 
60 % suurempi kuin kesällä (taulukko C-2). 

Taulukko C-2. Poliisin 1995−2002 raportoimien kuorma-autojen onnettomuuksi-
en kuukausijakaumat.  

Kaip Kapp Katp
Tammikuu 311 20 202 533
Helmikuu 305 20 203 528
Maaliskuu 248 18 145 411
Huhtikuu 178 12 91 281
Toukokuu 237 9 125 371
Kesäkuu 238 20 128 386
Heinäkuu 252 8 125 385
Elokuu 244 8 136 388
Syyskuu 254 11 105 370
Lokakuu 250 24 158 432
Marraskuu 295 21 164 480
Joulukuu 300 26 154 480
Yhteensä 3112 197 1736 5045

Kuorma-autotyyppiKuukausi Yhteensä
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Kuorma-autojen onnettomuuksista 38 % tapahtui ainakin osittain lumisella, soh-
joisella tai jäisellä tiellä. Perävaunullisilla kuorma-autoilla osuus oli hieman suu-
rempi (40 %) kuin perävaunuttomilla (37 %) (taulukko C-3).  

Taulukko C-3. Poliisin 1995−2002 raportoimien kuorma-autojen onnettomuuksi-
en kelijakaumat.  

Kaip Kapp Katp
Paljas, kuiva 1420 74 749 2243
Paljas, märkä 487 40 266 793
Urissa vettä 19 2 13 34
Luminen 288 20 134 442
Sohjoinen 140 11 71 222
Jäinen 655 45 459 1159
Ajourat paljaat 43 2 22 67
Yhteensä 3052 194 1714 4960

YhteensäKeli Kuorma-autotyyppi

 

Perävaunuttomien kuorma-autojen onnettomuuksista 77 % ja perävaunullisten 
onnettomuuksista 62 % tapahtui päivänvalossa (taulukko C-4). 

Taulukko C-4. Valoisuus poliisin 1995−2002 raportoimien kuorma-autojen onnet-
tomuuksien tapahtumahetkellä. 

Kaip Kapp Katp
Päivänvalo 2394 126 1076 3596
Hämärä 175 18 135 328
Pimeä 257 28 349 634
Tie valaistu 286 25 176 487
Yhteensä 3112 197 1736 5045

Valoisuus Kuorma-autotyyppi Yhteensä

 

Perävaunullisten kuorma-autojen onnettomuuksista 72 % tapahtui paikassa, jossa 
nopeusrajoitus oli ainakin 80 km/h. Perävaunuttomilla kuorma-autoilla vastaava 
osuus oli 44 %. (taulukko C-5). 

Taulukko C-5. Nopeusrajoitus poliisin 1995−2002 raportoimien kuorma-autojen 
onnettomuuksien tapahtumapaikoilla. 

Kaip Kapp Katp
20 3 3
30 24 3 8 35
35 1 1
40 214 2 41 257
50 969 39 245 1253
60 398 15 143 556
70 128 8 45 181
80 1063 92 890 2045
90 4 4

100 284 37 345 666
120 25 1 18 44

Yhteensä 3112 197 1736 5045

Nopeusrajoitus 
(km/h) YhteensäKuorma-autotyyppi



 

 

Liite D 
 

Esimerkki riskimallista 

Seuraavassa esitettävä esimerkki on tarkoitettu kuvaamaan yleisesti riskimallien 
määritystä ja laskentaprosessia. Siinä ei ole otettu huomioon kaikkia tutkimuksen 
seuraavissa vaiheissa laadittaviksi ehdotettaviin malleihin sisältyviä tekijöitä (ku-
ten vuodenaika, keli ja valoisuus). Keskeistä on se, että laskentaprosessiin sisälty-
viä malleja voidaan päivittää ilman, että prosessin muihin osiin tarvitsee puuttua. 

Peruskäsitteitä ja mallioletuksia 

Liikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien lukumäärää mallinnetaan yleensä Pois-
son-prosessina. Silloin onnettomuuksien lukumäärä tieosuudella i altistusmäärän 
s funktiona Ni(s) = yi on Poisson-jakautunut parametrilla (λ is). Altistusta vastaava 
onnettomuuksien lukumäärän odotusarvo on E[zi] = λ is. Parametria λi kutsutaan 
onnettomuusasteeksi ja se kuvaa onnettomuuksien lukumäärän ja altistusmäärän 
suhdetta. Parametri λ i on riippuvainen lukuisista ajoneuvoihin, kuljettajiin ja tie-
ympäristöön liittyvistä tekijöistä, esimerkiksi ajoneuvotyypistä, kuljettajan väsy-
myksestä ja kelistä. Periaatteessa λ i on tuntematon suure ja osataan määrittää tar-
kasti vasta, kun altistus kasvaa erittäin suureksi, olettaen samalla, etteivät vaikut-
tavat tekijät muutu. Poisson-prosessin ominaisuus on, että perättäiset onnettomuu-
det ilmenevät altistusmäärän s (mittayksikkö on yleensä liikennesuorite ajokilo-
metreinä) suhteen eksponentiaalisesti jakautunein välein. Tämä merkitsee käytän-
nössä että onnettomuuksien lukumäärän odotusarvo annettua altistusmäärää kohti 
ei muutu tarkasteluhetken funktiona. Altistusmäärää s voidaan tulkita selittäväksi 
muuttujaksi. 

Tässä työssä tieosuuskohtaiset onnettomuusriskit estimoidaan Bayesilaisella me-
netelmällä. Perusajatus on seuraava: ensin määritellään jokaiselle tieosuudelle, 
joka kuuluu tiettyyn tieryhmään, onnettomuusaste tieryhmätasolla kerätystä on-
nettomuusdatasta (saadaan priori-estimaatti); seuraavaksi säädetään kyseistä ar-
viota tieosuuskohtaisella onnettomuusdatalla (saadaan posteriori-estimaatti). Pe-
russyy menettelyyn on se, että halutaan estimoida jokaisen tieosuuden onnetto-
muusaste, mutta onnettomuushavaintoja on tähän nähden harvassa: useiden tie-
osuuksien kohdalla ei ole, edes pitkän altistumisen jälkeen, ensimmäistäkään on-
nettomuushavaintoa. 

Tieosuuden laadulliset ominaisuudet voidaan jakaa kahteen luokkaan: tekniset 
ominaisuudet ja käyttöprofiili. Teknisiä ominaisuuksia ovat tien leveys, risteyksen 
haarojen lukumäärä, tiepäällyste, kunnossapitoluokka, jne. Käyttöprofiilia kuvaa-
vat tietä käyttävien ajoneuvojen tyypit, niiden liikennetiheys ja ajosuunta, risteyk-
sessä käännösten suunnat, jne. 
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Liikenneonnettomuuksien mallinnuksessa tekniset ja käytön ominaisuudet voi-
daan kytkeä tilastollisiin malleihin muodostamalla rakenteellinen, selittävä osa-
malli, jossa oletetaan ominaisuudet funktionaalisesti separoituviksi onnettomuus-
asteen suhteen t.s. onnettomuusaste λ i on funktio g(xu, xe), missä g(.) on ei-
negatiivinen jatkuva funktio ja xu, xe ovat reaaliarvoisia vektoreita jotka kuvaavat 
vastaavasti käyttöön ja teknisiin ominaisuuksiin liittyviä attribuutteja. Käytännös-
sä g on yleistetty lineaarinen regressiomalli jonka regressiokertoimien estimoimi-
seen on kehitetty ohjelmia, mm. GLIM (Francis ym. 1993). 

Seuraavassa otetaan kuitenkin lähtökohdaksi tilastollinen datamalli, jonka avulla 
voidaan onnettomuushavaintoihin perustuen laskea tieosuuskohtaisia onnetto-
muustodennäköisyyksiä, joita summaamalla saadaan laskettua kuljetusreitin koko-
naisriski yksittäiselle tavarakuljetukselle. On huomattava että Poisson-prosessin 
määrittämän onnettomuuksien lukumäärän odotusarvo ja onnettomuusaste ovat 
yleisiä liikenteen turvallisuutta kuvaavia parametreja. Yksittäisen kuljetuksen ris-
kiä eli onnettomuustodennäköisyyttä laskettaessa, on riskianalyysi kohdistettava 
yksittäisen kuljetuksen tasolle. Kytkentä yleisen ja yksittäisen riskitarkastelun vä-
lillä tehdään onnettomuusasteen käsitettä hyödyntäen: onnettomuusaste on tekijä 
sekä onnettomuuslukumäärän odotusarvon laskennassa (yleinen / sosiaalinen ris-
kimitta) että yksittäisen onnettomuuden todennäköisyyden laskennassa (yksilöta-
son riskimitta), kun onnettomuudet ovat altistuksen suhteen Poisson-prosessin 
mukaiset. 

Onnettomuushavainnot voidaan luokitella onnettomuuden seurausten mukaan: 
esimerkiksi henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet (hvj-onnettomuus). Läh-
tökohtaisesti riskinarvioinnissa kiinnostaa reittien riskitasojen vertailu. Riskiana-
lyysin myöhemmissä vaiheissa, kun haetaan toimenpiteitä riskien alentamiseksi, 
riskin suuruutta selittävillä tekijöillä on kuitenkin keskeinen asema. 

On huomattava, että edellä mainitut perusoletukset pätevät kaikkien liikennemuo-
tojen suhteen; vesi-, rautatie- ja maantieliikenteen riskitasojen laskennassa tulisi-
kin pyrkiä käyttämään samaa riskimallinnuksen periaatetta. Seuraavassa tarkaste-
lemme kuitenkin vain maantieliikennettä ja noudatamme vastaavaa termistöä. 

Onnettomuusasteen Bayesilainen estimointi 

Bayesilaisen tilastollisen päättelyn vaiheet on esitetty kuvassa D-1. Datamalliksi 
on määritelty negatiivinen binomimalli NegBin (Kulmala 1995). NegBin on dis-
kreetti reunajakauma Poisson-jakaumalle jonka parametriin λ i liittyvää epävar-
muutta kuvataan Gamma-jakaumalla jakaumaparametrein (κ, κ/µ). Gamma-
jakauman määrittelyalue on positiivinen reaaliakseli ja on siksi pätevä kandidaatti 
onnettomuusasteen jakaumamalliksi. Gamma-jakauma kuvaa onnettomuusasteen 
vaihtelua tiettyyn tieryhmään kuuluvien tieosuuksien kesken. NegBin-jakauman 
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odotusarvo ja varianssi ovat vastaavasti E[λ i] = µ ja Var[λ i] = µ + µ²/κ. Ja-
kaumien valinta perustuu pitkälti myös jakauman matemaattisiin ominaisuuksiin, 
joka sallii suhteellisen yksinkertaisen laskentarutiinin ohjelmoimisen esimerkiksi 
Exceliin. 

Likelihood funktio
(havainto (yi,si) tieosuudesta i)

Onnettomuusasteen posteriori 
odotusarvo => Bayes-estimaatti 

Onnettomuusasteen priori jakauma

Datamalli liikenneonnettomuuksille
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|

µκκ
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Bayesilainen estimointi:

Onnettomuusasteen posteriori 
jakauma ehdolla yi

)ˆ/)ˆˆ(,ˆ()|( µµκκ iii sy~GammayΛ ++

Parametrien κ, µ estimointi
onnettomuushistoriasta {yi,si):

µκ ˆ,ˆ

 

 

Kuva D-1. Tiettyyn tieryhmään kuuluvan tieosuuden (tai tieristeyksen) onnetto-
muusasteen Bayesilainen estimointi tieryhmittäin kootun onnettomuushistorian 
pohjalta. 

On huomattava, että onnettomuusdatat yi , i = 1,…, n ovat tieosuuskohtaisia on-
nettomuuslukumäriä (tieosuudet kuuluvat samaan tieryhmään). Jokaiseen havain-
toon liittyy tietty altistusmäärä si. Jokainen onnettomuushavainto tieosuudella i 
määritellään dataparina (yi, si). Koko tieryhmän kattavaa onnettomuusaineistoa 
(havaintojoukkoa) merkitään {(y1, s1),…, (yn, sn)}. Datamallin suhteen pelkkä ha-
vainto yi ei ole vaihdannainen (exchangeable), mutta datapari (yi, si) on, mikä 
poikkeaa viitteessä Kulmala (1995) esitetystä datamallista ja sen parametrien es-
timoinnista. Seuraavassa oletetaan, että tieosuuskohtainen Bayesilainen onnetto-
muusasteen estimaatin päivitys tehdään kalenteriaikaan tahdistettuna, esimerkiksi 
vuoden välein. Tällöin tieosuuskohtaiset altistusmäärät si voivat olla hyvinkin 
erisuuruiset ja osa (todennäköisesti suurin osa) onnettomuuslukumääristä ovat 
nollia. 

Uskottavuusfunktion määrittäminen 

Onnettomuuksien lukumäärän oletetaan esiintyvän Poisson-prosessin mukaisesti 
parametrilla (λ i si), ts. uskottavuusfunktion muoto on otosjakauma 
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Uskottavuusfunktiota tarkastellaan tuntemattoman, estimoitavan, parametrin λ i 
funktiona. On huomattava että (tunnetun) altistumisen si mittayksikkö määrittää 
onnettomuusasteen tulkinnan: mikäli altistumisen mittayksikkö on miljoona ajoki-
lometriä, on onnettomuusaste määritelty kyseisen mittayksikön suhteen. Tämä on 
muistettava kun lasketaan yksittäisen kuljetuksen tieosuuskohtainen onnettomuus-
todennäköisyys, joka riippuu kyseisen tieosuuden pituudesta. 

Onnettomuusasteen priori-jakauman ja estimaatin määrittäminen 

Gamma(κ, κ/µ) jakauma on Poisson-jakautuneen onnettomuusdatan konjugaatti  
priorijakauma. Parametrit määritellään samankaltaisten, samaan tieryhmään kuu-
luvien tieosuuksien onnettomuusaineistoon {(y1, s1),…,(yn, sn)} pohjautuen. Prio-
ri-onnettomuusaste jokaiselle tieryhmään kuuluvalle tieosuudelle i = 1,…, n mää-
ritellään Gamma-jakauman odotusarvona E[Λi] = µ. Priori-jakaumaparametrien 
tulkinta on seuraava (Gelman et al., 2004): κ-1 kuvaa onnettomuuksien kokonais-
määrä kokonaisaltistuksella κ/µ. Priori-jakaumaparametrit määritellään tieryhmän 

havaintoparien (yi,si) pohjalta s.e. että yhtälöt ∑∑
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Onnettomuusasteen posteriori-jakauman määrittäminen 

Koska olemme kuljetusten reittisuunnittelussa kiinnostuneita reittiin kuuluvien 
yksittäisten tieosuuksien i onnettomuusasteista, päivitetään jokaista tieosuuskoh-
taista onnettomuusasteen priori-arviota kyseisen tieosuuden onnettomuushavain-
nolla (yi ,si) posteriori-arvioksi E[Λi | yi] Bayesin kaavan perusteella. Konjugaatti-
suudesta seuraa, että posteriori-jakauma on myös Gamma-jakauma parametreillä  








 ++ ii sy
µ
κκ , , jossa nähdään tieosuuskohtaisen onnettomuushavainnon  (yi, si) 

sisältyminen posteriori-jakaumaan (Gelman et al., 2004). Posteriori-Bayes-
estimaatti onnettomuusasteelle on posteriori-jakaumasta laskettu odotusarvo:  
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Kun sijoitetaan parametrien κ ja µ arvot luvusta 4.1.4 saadaan taulukkolaskennas-
sa käytettävä kaava 
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Huomataan kaavasta (5), että onnettomuusasteen posterior-estimaatti ei ole onnet-

tomuuslukumäärän yi ja priori-estimaatin 
∑

∑

=

=

−
= n

i
i

n

i
i

s

y

1

1

1
µ  painotettu keskiarvo (vrt. 

Kulmala, 1995). Voidaan kuitenkin todeta, että iso κ-arvo suhteessa tekijään µsi 
painottaa priori-odotusarvoa. Ääritapauksena, kun κ→∞, priori-Gammajakauman 
varianssi lähestyy nollaa ja onnettomuusasteen λ i posteriori-odotusarvo lähestyy 
pistettä µ. Pieni κ-arvo suhteessa tekijään µsi kuvaa onnettomuuksien luonteen sa-
tunnaisuutta usean erillisen Poisson-prosessin vaikutuksesta, painottaen yksittäi-
sen tieosuuden onnettomuushavaintoa. 

Yksittäisen kuljetuksen onnettomuusriski 

Edellä on todettu että onnettomuudet tieosuudella (risteyksessä) i oletetaan tapah-
tuvan Poisson-prosessin mukaisesti onnettomuusasteella λ i. Tämä tarkoittaa sitä 
että kuljetusyksikköjen eliniät ovat eksponentiaalisesti jakautuneet altistumisen 
mittayksikön s suhteen joka on tässä kuljetussuorite kilometreinä. Tämä tarkoittaa 
myös että kuolleisuus (force of mortality) on λ i kyseisellä tieosuudella. Kuvassa 
D-2 on havaitut eliniät viiden kuljetusyksikön osalta. Pallopäätteiset janat tarkoit-
tavat että kuljetusyksikkö ei ole ollut onnettomuudessa kertyneen havaintoajan ai-
kana. Elinikädata on näin ollen oikealta sensuroitua dataa. 
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Kuva D-2. Kuljetusyksikkökohtaisia elinikähavaintoja jollakin tieosuudella tai 
useista samantyyppisistä tieosuuksista kerättyjä elinikähavaintoja 

Jollakin tieosuudella i tapahtuvan kuljetusyksikkökohtaisen onnettomuuden toden-
näköisyys si:n pituisella matkalla (altistumisella) ehdolla että altistusmäärän xj ai-
kana kuljetusyksikkö ei ole ollut onnettomuudessa, eli tapahtuman {xj < Xj <xj + 
si} (Xj on kuljetusyksikön j ”onnettomuuskohta”) todennäköisyys, saadaan yhtey-
destä (Rausand ja Høyland, 2004) 

{ } iijjijjj sxXsxXx *|Pr λ≈>+<<     

Onnettomuustodennäköisyyden käytännön laskemisessa tarvitaan onnettomuusas-
teen posteriori estimaattia iλ̂ . 

[On huomattava, että jos samanlaisia kuljetusyksiköitä on liikkeellä n kappaletta 
tieosuudella jonka onnettomuusaste on λ i, on todennäköisyys, että jollekin näistä 
tapahtuu onnettomuus altistumisesta s�, yhtä kuin n*λi*s�.] 

Todellisessa kuljetustilanteessa kuljetus tapahtuu eri tieryhmiin kuuluvien eri on-
nettomuusasteen omaavien tieosuuksien kautta lähtöpisteen ja määränpään välillä. 
Kun onnettomuustodennäköisyydet eri tieosuuksien kohdalla ovat erittäin pienet, 
voidaan kokonaisriski laskea summaamalla eri tieosuuksien onnettomuustodennä-
köisyyksiä kuvan D-3 mukaisesti. Kuljetuksen j riski on siten 

∑∑
Π∈ ∈

=
k Ii

ikikj
k

sr λ̂      

jossa Π on tieryhmien joukko ja Ik on tieryhmään k kuuluvien tieosuuksien indek-
sijoukko. Tieryhmien määrittelyä on käsitelty tarkemmin muualla raportissa.   
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Kuljetuksen j
onnettomuustodennäköisyys 

tieosuuden i parametreillä (λ i,si )

iijjijjj sxXsxXx λ̂}|Pr{ =>+<<

Kuljetuksen j riski kun tieosuudet 
kuuluvat eri tieryhmiin k joissa 

useampia tieosuuksia i ∈Ι k

∑∑
Π∈ ∈

=
k Ii

ikikj
k

sr λ̂
 

Kuva D-3. Kuljetuksen riski saadaan tieosuuskohtaiset onnettomuustodennäköi-
syydet yhteenlaskemalla. Tieosuudet voivat kuulua eri tieryhmiin. 
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Esimerkki riskianalyysijärjestelmän käytännön sovelluksesta 
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Tavarankuljetusten riskianalyysin 
menetelmän kehittäminen

V-P. Kallberg, R. Tuominen, T. Rosqvist, A. Sirkiä & H. Hiljanen

 2

VTT TRANSPORT

Sisältö
• Demon tarkoitus
• Riskianalyysin kokonaismalli
• Kuljetustehtävän määritys
• Kuljetusmuodon valinta
• Kuljetusreittien valinta
• Kuljetusvälineiden valinta
• Riskimallien määritys
• Riskin laskenta
• Tavarankäsittelyjen riskien määritys
• Kuljetusolosuhteiden vaikutus
• Osakuormat ja tyhjänäajo
• Laskentaesimerkki
• Tulostusesimerkki 
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Demon tarkoitus

• Demon tarkoitus on havainnollistaa kehitettyä tavarankuljetusten
riskianalyysimenetelmää, sen

• kokonaismallin rakennetta ja toimintaa
• osamallien sisältöä
• vaiheittaista etenemistä
• soveltamista käytäntöön

 4

VTT TRANSPORT

Riskianalyysin kokonaismalli

KuljetuskysyntäKuljetuskysyntä

Suunnittelumoduuli

Riskilaskentamoduuli

Tulostusmoduuli

maantie - rautatie - vesi

Tavaran-
käsittelyjen

yleiset 
riskiarviot

Liikenneverkkomallit
(tieverkko)

Liikenneverkon  
käyttömallit

(tieverkko)

Liikenteen 
riskimallikirjasto

- onnettomuustaajuuden 
mallit

- vahinkojen jakauma-
mallit

maantie - rautatie - vesi

KuljetuskysyntäKuljetuskysyntä

Suunnittelumoduuli

Riskilaskentamoduuli

Tulostusmoduuli

maantie - rautatie - vesi

Tavaran-
käsittelyjen

yleiset 
riskiarviot

Liikenneverkkomallit
(tieverkko)

Liikenneverkon  
käyttömallit

(tieverkko)

Liikenteen 
riskimallikirjasto

- onnettomuustaajuuden 
mallit

- vahinkojen jakauma-
mallit

maantie - rautatie - vesi
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Kuljetustehtävän määritys

Esimerkki kuljetuskysynnästä:
• 200 tonnia tervaa Oulun satamasta Sompasaaren satamaan 

Helsingissä
• Terva on 200 kg:n tynnyreissä
• Koko tavaramäärä on valmis kuljetettavaksi 3.3.2005 klo 8.00
• Perillä viimeistään 6.3.2005 klo 17.00

Huom! Kuljetustehtävän luonne ja riskiarvio muuttuisivat, jos terva 
olisi kuljetettava esimerkiksi 20 tonnin erissä 10 peräkkäisenä 
viikkona.
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Kuljetusmuodon valinta
Paikka kokonaismallissa: SUUNNITTELUMODUULI

Esimerkkitapauksessa tarkastellaan kaikkia kolmea 
kuljetusmuotovaihtoehtoa: 

• Tie
• Rautatie
• Vesi
Kullakin kuljetusmuodolla matka  koostuu yhdestä tai useammasta 

etapista ('yhtäjaksoisesta' kuljetusosuudesta)

Osana 'kuljetusratkaisun' määrittelyä
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Kuljetusreittien valinta

• Kuljetusreittien valinta etapeille kartalla esitettävistä reittiverkoista
• Vaihtoehdot liikenneverkkomalleista
• Valintaan voivat vaikuttaa liikenneverkon osuuksien ominaisuudet 
(saadaan liikenneverkkomalleista ja liikenneverkon käyttömalleista)

• Tiekuljetus, kaksi vaihtoehtoa:
1. Oulu-Seinäjoki (terminaali) ja 

Seinäjoki (terminaali)-Tampere-Helsinki
2. Oulu-Jyväskylä-Lahti-Helsinki 

• Juna: Oulu-Ylivieska-Seinäjoki-Parkano-Tampere-Helsinki
• Laiva: väyliä ja avomeriosuuksia pitkin Oulusta Helsinkiin

Paikka kokonaismallissa: SUUNNITTELUMODUULI 

Osana 'kuljetusratkaisun' määrittelyä
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Tiekuljetuksen vaihtoehtoiset reitit

Paikka kokonaismallissa: 
LIIKENNEVERKKOMALLIT 
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Rautatiekuljetuksen reitti

Paikka kokonaismallissa: 
LIIKENNEVERKKOMALLIT 
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Laivakuljetuksen reitti

Paikka kokonaismallissa: 
LIIKENNEVERKKOMALLIT 
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Kuljetusvälineiden valinta

• Tie: 
• täysperävaunullinen kuorma-auto, hyötykuorma 34 tonnia
• puoliperävaunullinen kuorma-auto, hyötykuorma 26 tonnia

• Rautatie: katettu tavaravaunu, hyötykuorma 40 tonnia
• Laiva, hyötykuorma > 200 tonnia

• Kuljetusvälineiden valinta kuljetusmuotokohtaisista valikoista

Paikka kokonaismallissa: SUUNNITTELUMODUULI

 12

VTT TRANSPORT

Riskimallien määritys - tiekuljetukset 

• Malleilla kuvataan tietyn tieryhmän teiden 'keskimääräistä' 
onnettomuusastetta.

• Onnettomuusasteen  määritys perustuu tietoihin Suomen kaikkien 
ko. tieryhmään kuuluvien teiden henkilövahinko-onnettomuuksista ja 
liikennemääristä. Malleihin voidaan ottaa muitakin selittäjiä.

• Erilaisille tieryhmille omat mallit. Tieryhmäluokittelun perusteina 
etenkin tieluokka, ajoratojen lukumäärä, tieympäristö 
(taajama/maaseutu) sekä nopeusrajoitus.

• Mallien (tieryhmien) lukumäärä riippuu tavoiteltavasta 
tarkkuustasosta sekä lähtötietojen saatavuudesta.

Paikka kokonaismallissa: LIIKENTEEN RISKIMALLIKIRJASTO 
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Riskimallien määritys - rautatiekuljetukset

• Rautateillä onnettomuudet ovat niin harvinaisia, ettei välttämättä 
ole riittävästi aineistoa riskien differentioimiseksi esimerkiksi 
rataluokan, nopeusrajoituksen tai vaunutyypin mukaan.

• Ensimmäisessä vaiheessa rautateiden riskimallina käytetään 
keskimääräistä onnettomuusastetta, joka määrätään tilastoitujen 
henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärän ja vastaavan ajan 
junakilometrien suhteena.

• Riskimallien määritystä vaikeuttaa se, ettei onnettomuustilastoista 
aina käy selvästi ilmi, oliko onnettomuudessa osallisena ollut juna 
henkilö- vai tavarajuna.  

Paikka kokonaismallissa: LIIKENTEEN RISKIMALLIKIRJASTO 
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Riskimallien määritys - vesikuljetukset

• Laivaliikenteessä  onnettomuudet ovat niin harvinaisia, ettei 
välttämättä ole riittävästi aineistoa riskien differentioimiseksi 
esimerkiksi kulkureitin (väylä/avomeri) tai alustyypin mukaan.

• Ensimmäisessä vaiheessa vesikuljetusten  riskimallina käytetään 
keskimääräistä onnettomuusastetta, joka määrätään tilastoitujen 
henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärän ja vastaavan ajan 
laivakilometrien suhteena.

Paikka kokonaismallissa: LIIKENTEEN RISKIMALLIKIRJASTO 
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Riskimallien haku

• Kullakin kuljetusmuodolla voi olla useita riskimalleja 
• Riskimallit haetaan riskimallikirjastosta
• Riskimallien haku ei edellytä käyttäjän toimenpiteitä, vaan se 

tapahtuu automaattisesti valitun kuljetusmuodon, -välineen ja 
väyläosuuden perusteella.

Paikka kokonaismallissa: RISKINLASKENTAMODUULI
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Väyläosuuskohtainen riskimallin tarkennus

• Käytetään bayesilaista lähestymistapaa, jossa tieryhmäkohtaista 
'yleistä' onnettomuusastetta korjataan tieosuuskohtaisilla 
havainnoilla onnettomuuksista.

• Korjattuja onnettomuusasteita käytetään kuljetuksen 
onnettomuusriskin arviointiin.

Paikka kokonaismallissa: RISKINLASKENTAMODUULI 
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Kuljetusetapin riskin laskenta

• Tarkastellaan yksittäistä, yhden kuljetusvälineen matkaa, jolle 
lasketaan onnettomuustodennäköisyys

• Väyläosuuskohtainen onnettomuustodennäköisyys saadaan 
tarkennetun onnettomuusasteen ja väyläosuuden pituuden 
tulona.

• Koko etapin onnettomuustodennäköisyys saadaan laskemalla 
yhteen siihen sisältyvien väyläosuuksien todennäköisyydet.

• Koko kuljetustehtävän onnettomuustodennäköisyys saadaan 
kertomalla etappikohtainen todennäköisyys tarvittavien 
kuljetusvälineiden (matkojen) lukumäärällä.

Paikka kokonaismallissa: RISKINLASKENTAMODUULI 

Koko kuljetuksen riskiarvio sadaan etappikohtaisten arvioiden summana.
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Onnettomuuksien lukumäärän arviointi

• Kun tarkastellaan esimerkiksi jonkun tuotantolaitoksen 
kuljetusten liikenneturvallisuutta, onnettomuustodennäköisyydet 
voidaan muuttaa onnettomuuksien lukumäärän ennusteeksi 
(odotusarvoksi). 

• Tietyistä kuljetuksista aiheutuvien onnettomuuksien lukumäärän 
odotusarvo saadaan näiden kuljetusten onnettomuustodennäköi-
syyksien summana. 

Paikka kokonaismallissa: RISKINLASKENTAMODUULI 
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Tavarankäsittelyjen riskiarviot

• Tarkoittaa tavarankuljetukseen liittyviä riskejä, joihin ei vaikuta  
kuljetusvälineen (auto, juna, laiva) liikkuminen väyläverkolla.

• Koskee kuormausta kuljetuksen alkamispaikassa ja kuorman 
purkamista kuljetuksen määränpäässä sekä matkalla mahdollisesti 
tapahtuvia kuorman siirtämisiä välivarastoon ja sieltä pois sekä
kuljetusvälineestä toiseen.     

• Otetaan riskimalleissa huomioon vakiosuuruisena riskin lisäyksenä 
tavarankäsittelytapahtumaa kohden. 

• Riskin lisäys voi olla erilainen erilaisille tavarankäsittely-
tapahtumille, terminaaleille ja tavaroille

• Määritetään tapaturmatilastojen perusteella

Paikka kokonaismallissa: Tavarankäsittelyjen yleiset riskiarviot
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Riskinlaskentamoduulin toiminta (1/2)

Kuljetusetappi j
(reitti j)

Reittiosuus i

SUUNNITTELUMODUULI RISKILASKENTAMODUULI

Uusi osuus?

Yleisten riskimallien
hakeminen osuudelle i

Riskimallien
spesifiointi osuudelle i

Riskiarvion
laskeminen osuudelle i

Riskiarvion
laskeminen reitille j
(ΣΣΣΣ osuudet i i ε I )

Liikenteen
riskimallikirjasto

Liikenneverkkomallit

Liikenneverkkon
käyttömallit

Kokonaisriskiarvion
laskeminen osuudelle i
(ΣΣΣΣ kuljetustapaukset nj)

Kokonaisriskiarvion
laskeminen osuudelle i
(ΣΣΣΣ kuljetustapaukset nj)

riskilaskennan
lähtötiedot

kuljetusratkaisu A

Kyllä

Ei

Kuljetusetappi j
(reitti j)

Reittiosuus i

SUUNNITTELUMODUULI RISKILASKENTAMODUULI

Uusi osuus?

Yleisten riskimallien
hakeminen osuudelle i

Riskimallien
spesifiointi osuudelle i

Riskiarvion
laskeminen osuudelle i

Riskiarvion
laskeminen reitille j
(ΣΣΣΣ osuudet i i ε I )

Liikenteen
riskimallikirjasto

Liikenneverkkomallit

Liikenneverkkon
käyttömallit

Kokonaisriskiarvion
laskeminen osuudelle i
(ΣΣΣΣ kuljetustapaukset nj)

Kokonaisriskiarvion
laskeminen osuudelle i
(ΣΣΣΣ kuljetustapaukset nj)

riskilaskennan
lähtötiedot

kuljetusratkaisu A

Kyllä

Ei
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Riskinlaskentamoduulin toiminta (2/2)

Uusi osuus?

laskeminen osuudelle i

Uusi etappi?

Riskiarvion
laskeminen reitille j
(ΣΣΣΣ osuudet i, i ε Ij)

Riskiarvion laskeminen 
tavarankäsittelyille 

etapilla j

Kokonaisriskiarvion 
laskeminen etapille j

(ΣΣΣΣ kuljetustapaukset nj)

Kokonaisriskiarvion 
laskeminen etapille j

(ΣΣΣΣ kuljetustapaukset nj)

Kokonaisriskiarvion 
laskeminen 

kuljetuskysynnälle
(ΣΣΣΣ kuljetusetapit j & 

kulj.tapaukset nj)

Kokonaisriskiarvion 
laskeminen 

kuljetuskysynnälle
(ΣΣΣΣ kuljetusetapit j & 

kulj.tapaukset nj)

Riskiarvion laskeminen 
etapille j

(ΣΣΣΣ liikenne & tav.käsit. j)

Tavarankäsittelyjen
riskimallit

Kokonaisriskiarvion
laskeminen osuudelle i
(ΣΣΣΣ kuljetustapaukset nj)

Kokonaisriskiarvion
laskeminen osuudelle i
(ΣΣΣΣ kuljetustapaukset nj)

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Uusi osuus?

laskeminen osuudelle i

Uusi etappi?

Riskiarvion
laskeminen reitille j
(ΣΣΣΣ osuudet i, i ε Ij)

Riskiarvion laskeminen 
tavarankäsittelyille 

etapilla j

Kokonaisriskiarvion 
laskeminen etapille j

(ΣΣΣΣ kuljetustapaukset nj)

Kokonaisriskiarvion 
laskeminen etapille j

(ΣΣΣΣ kuljetustapaukset nj)

Kokonaisriskiarvion 
laskeminen 

kuljetuskysynnälle
(ΣΣΣΣ kuljetusetapit j & 

kulj.tapaukset nj)

Kokonaisriskiarvion 
laskeminen 

kuljetuskysynnälle
(ΣΣΣΣ kuljetusetapit j & 

kulj.tapaukset nj)

Riskiarvion laskeminen 
etapille j

(ΣΣΣΣ liikenne & tav.käsit. j)

Tavarankäsittelyjen
riskimallit

Kokonaisriskiarvion
laskeminen osuudelle i
(ΣΣΣΣ kuljetustapaukset nj)

Kokonaisriskiarvion
laskeminen osuudelle i
(ΣΣΣΣ kuljetustapaukset nj)

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei
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Olosuhteiden vaikutukset

• Riskimalleilla lasketaan kuljetusmatkaan "normaaliolosuhteissa" 
liittyvät riskit

• Riskinlaskennassa voidaan voidaan lisäksi ottaa huomioon esimerkiksi 
seuraavien tekijöiden vaikutus (etenkin tiekuljetuksissa):

• Ajankohta: kesä/talvi, päivä/yö 
• Valoisuus: valoisa/pimeä
• Keli: pitävä/liukas

• Malleilla lasketut riskit voidaan korjata olosuhdekertoimella.
• Olosuhdetekijät voidaan myös sisällyttää riskimalleihin (jos 

altistuksesta on riittävät tiedot)
• Kuljetusten eteneminen voidaan sitoa aikaan ja valita kutakin 

kuljetusosuutta ja ajankohtaa parhaiten vastaava riskimalli.

Paikka kokonaismallissa: RISKINLASKENTAMODUULI 
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Osakuormat ja tyhjänäajo

• Kun kuormassa on kahden tai useamman eri kuljetuksen tavaraa, 
kuljetusvälineen liikenneonnettomuusriski voidaan jakaa 
osakuormien suhteessa niitä vastaaville kuljetustehtäville.

• Tavallisesti kuljetus edellyttää tyhjänäajoa, jonka pituus voi olla 
jopa yhtä suuri kuin varsinainen kuljetusmatka. 

• Tyhjänäajosta aiheutuvat onnettomuudet voidaan sisällyttää 
kuljetuksista aiheutuviin liikenneonnettomuuksiin. 

Paikka kokonaismallissa: LIIKENNEVERKON KÄYTTÖMALLIT
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Esimerkki tiekuljetusten riskin laskennasta
• Oulu-Jyväskylä-Lahti-Helsinki. 
• Matkan pituus 596 km, jaettuna 510 osuuteen
• Esimerkki kahden tieosuuden riskinlaskennasta:   

• Yksittäisen ajoneuvon matkan riski (eli onnettomuuden todennäköisyys) on 
onnettomuusaste kerrottuna tieosuuden pituudella.

• Yhden ajoneuvon matkan riski on yksittäisten tieosuuksien riskien summa
• Koko kuljetuksen riski on siihen tarvittavien ajoneuvomatkojen riskin 

summa. Jos ajoneuvon kantavuus on 26 tonnia, 200 tonnin kuljettamiseen 
tarvitaan 8 matkaa, jolloin riskiksi tulee 8×0,003568 = 0,00285

TIE AOSA AET PITUUS 
(m) KVL KVL 

RAS tieryhmä Onn.aste 
(priori)

Onn.
lkm

Onn.aste 
(posteriori) Riski

… … … …
4 211 1371 1769 6242 825 päätie maaseudulla 0,664 1 0,658 0,00000116

… … … …
4 216 1893 1077 5860 727 tilastollinen taajama 1,008 0 1,007 0,00000108

… … … …
Yhteensä 595575 0,0003568

 



 
 
 
 
 

5 
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Esimerkki rautatiekuljetuksen riskin 
laskennasta

• Oulu-Seinäjoki-Tampere-Helsinki, 682 km
• Riski = kuljetusmatka kerrottuna junakuljetusten keskimääräisellä 

onnettomuusasteella 
• Riski = 1,34×10-6×682 = 0,00091
• 200 tonnia voidaan kuljettaa yhdessä junassa, joten kuljetuksen 

kokonaisriski on 0,00091
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Esimerkki vesikuljetuksen riskin 
laskennasta

• Oulusta meritietä Helsinkiin, matkan pituus 1104 km, josta 
avomerella 1018 km ja väylillä 86 km

• Riski = kuljetusmatka kerrottuna laivakuljetusten keskimääräisellä 
onnettomuusasteella 

• Riski = 1,26×10-6×86+ 0,46×10-6×1018 = 0,00058
• 200 tonnia voidaan kuljettaa yhdessä laivassa, joten kuljetuksen

kokonaisriski on 0,00058
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Tulostus

• Tulostusvaihtoehtoja
• Yksittäisiä kuljetusvälineen matkoja koskevat riskit
• Ko. kuljetusta kokonaisuutena koskevat riskit valituilla 

kuljetustavoilla ja reiteillä
• Riskin jakautuminen varsinaiseen kuljettamiseen ja 

tavarankäsittelyyn.
• Riskin jakautuminen matkan eri osuuksille
• Kuljetukseen liittyvän tyhjänäajon riski (erikseen ja osuutena 

kokonaisriskistä)
• Riskin jakautuminen eri tavaraerille (osakuormille), kun samalla

välineellä kuljetetaan useita tavaraeriä 

Paikka kokonaismallissa: TULOSTUS-MODUULI 
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Tulostusesimerkki 
1 2 3 4 5

Ti
e:
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rä
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te
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ä

Ju
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: O
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u-
S
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-T
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-H
ki

La
iv

a:
 O

ul
u-

H
ki

1 Matkan pituus (km) 677 596 596 682 1104

2
Onnettomuusriski matkan aikana mallien 
mukaan 0,00042 0,00036 0,00036 0,00091 0,00058

3 Olosuhdekerroin 1,1 1,1 1,1 1,0 1,05
4 Onnettomuusriski ko. olosuhteissa (2*3) 0,00046 0,00040 0,00040 0,00091 0,00061

5
Kuljetuksesta aiheutuva tyhjänäajo 
osuutena kuljetusmatkasta 0,70 0,70 0,70 0,90 0,80

6 Tyhjänäajosta aiheutuva riski (5*4) 0,00032 0,00028 0,00028 0,00082 0,00049

7

Yhdestä kuljetusvälineen matkasta 
aiheutuva liikenneonnettomuuden riski 
(4+6) 0,00079 0,00067 0,00067 0,00173 0,00110

8
Tavarankäsittelyjen riski yhtä 
kuljetusvälineen matkaa kohden 0,00004 0,00001 0,00001 0,00002 0,00006

9
Yhdestä kuljetusvälineen matkasta 
aiheutuva kokonaisriski (7+8) 0,00083 0,00068 0,00068 0,00175 0,00116

10 Kuljetettava tavaramäärä (tonnia) 200 200 200 200 200
11 Kuljetusvälineen max kuorma (tonnia) 34 26 34 800 1500

12
Tarvittava kuljetusvälineen matkojen 
määrä 6 8 6 1 1

13 Kokonaisriski (9*12) 0,00495 0,00547 0,00410 0,00175 0,00116

Yh
de

n 
ku

lje
tu

sv
äl

in
ee

n 
m

at
ka

Kuljetusvaihtoehdot

Ko
ko

 k
ul

je
tu

s
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Jatkotoimenpiteet

Kehitetty riskianalyysin menetelmä luo pohjan tavarankuljetusten
riskejä laskevan työkalun kehittämiselle, jossa on mm. seuraavia
osatehtäviä:  

• Onnettomuuksien tapahtumistodennäköisyyttä selittävien mallien 
edelleen kehittäminen. 

• Onnettomuuksista seuraavien henkilövahinkojen vakavuutta 
selittävien mallien kehittäminen.  

• Järjestelmän käyttöliittymien määrittely ja tietotekninen toteutus.
• Tavaravirtatietokannan sisällön ja ylläpidon kehittäminen  
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Riskinanalyysijärjestelmän hyödyntäminen
• Kuljetusyritykset ja kuljetuspalvelujen ostajat voivat arvioida omaan 

toimintaansa liittyviä riskejä ja niiden alentamismahdollisuuksia. 
• Viranomaiset voivat käyttää järjestelmää tavarankuljetuksia ja 

niiden olosuhteita ohjaavien ja säätelevien toimenpiteiden 
turvallisuusvaikutusten arviointiin.  

• Järjestelmää voidaan käyttää kuljetusmäärissä, -tavoissa ja -
olosuhteissa havaittujen muutosten turvallisuusvaikutusten 
arviointiin.  

 
 

 


