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Esipuhe 

 
Liikenteen kuolemaan johtaneiden yksittäisonnettomuuksien määrä ei ole vähentynyt 
1990-luvulla samassa suhteessa kuin muiden kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 
määrä. Tällä tutkimuksella on pyritty luomaan kuvaa yksittäisvahinkojen piirteistä kul-
jettajan, ajoneuvon ja ympäristön osalta ja tarkasteltu mahdollisia muutoksia näissä teki-
jöissä viimeisten 12 vuoden aikana. Tutkimuksessa käytettiin kuolemaan johtaneiden 
onnettomuuksien tilastoaineistoa sekä kuljettajaan liittyneiden tekijöiden osalta myös 
liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tuottamaa alkuperäistä tutkimusmateriaalia. Nä-
mä molemmat tutkimusaineistot toimitti Liikennevakuutuskeskuksesta vakuutusyhtiöi-
den liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Raportin loppuun on koottu mahdollisia 
keinoja, joilla voitaisiin vähentää yksittäisonnettomuuksien määrää.  
 
Tutkimuksen ideointiin, ohjantaan ja seurantaan perustettiin ohjausryhmä, jonka pu-
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tä sekä tutkimuksen tekijöinä prof. Esko Keskinen ja erikoistutkija Sirkku Laapotti Tu-
run yliopistosta. Kiitos ohjausryhmän puheenjohtajalle ja jäsenille arvokkaasta palaut-
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Yhteenveto 
 

Yksittäisonnettomuuksia, joista lähes 90 % on tieltä suistumisia, tapahtui 1990-luvulla 
keskimäärin n. 100 onnettomuutta  ja niiden suhteellinen osuus kaikista kuolon-
kolareista oli keskimäärin 37 %. Yksittäisonnettomuuksien määrä on ollut viime vuo-
sina kasvussa, esimerkiksi ennakkotiedon mukaan vuonna 2004 tapahtui 123 yksittäis-
vahinkoa, mikä oli 47 % kaikista moottoriajoneuvojen kuolonkolareista (VALT, 2005). 
 
Tutkimus on kaksiosainen: ensimmäisessä osassa tarkasteltiin kuolemaan johtaneita lii-
kenteen yksittäisvahinkoja kuljettajaan, ajoneuvoon ja ympäristöön liittyvien tekijöiden 
osalta sekä mahdollisia muutoksia näissä tekijöissä tutkimusajanjaksolla. Mukana tar-
kastelussa olivat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat henkilö-, paketti-
, kuorma-, linja- ja erikoisautojen sekä traktoreiden, moottoripyörien sekä kevytmootto-
ripyörien onnettomuudet vuosina 1991-2002 (n = 3 011,  eläinonnetto-muudet poisluki-
en).  
 
Yksittäisonnettomuudet tapahtuivat tyypillisesti illan ja yön aikana, viikonloppuisin ja 
kesäisin. Ne tapahtuivat useammin alemmalla tieverkolla kuin yhteentörmäysonnetto-
muudet, jotka tapahtuivat useammin valta- tai kantateillä. Vaikka valtaosa kaikista kuo-
lemaanjohtaneista onnettomuuksista tapahtui haja-asutusalueella, niin nuorten  kuole-
maan johtaneista yksittäisonnettomuuksista kuitenkin 42 % tapahtui taajamissa tai nii-
den lähialueilla. Moottoripyörillä ja traktoreilla jouduttiin muita ajoneuvoja useammin 
yksittäisonnettomuuksiin. Moottoripyörillä korostui myös eläinvahinkojen osuus. Yksit-
täisvahinkojen ajoneuvot olivat keskimäärin vanhempia (ka 9 vuotta) kuin yhteentör-
mäysonnettomuuksien A-osallisten ajoneuvot (ka 8 vuotta). Ajoneuvojen ikä oli kasva-
nut seuranta-ajalla sekä yhteentörmäyksissä että yksittäisvahingoissa. Yksittäisonnetto-
muuksien kuljettajat olivat useammin nuoria ja miehiä kuin yhteen-
törmäysonnettomuuksien A-osalliset kuljettajat. Kuljettajakäyttäytymiseen liityvät ris-
kit, kuten ylinopeus (mieskuljettajista 60 %), alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alai-
suus (mieskuljettajista 56 %), ja turvavyön käyttämättömyys (mieskuljettajista 61 %), 
nousivat keskeisiksi riskitekijöiksi yksittäisonnettomuuksissa.  
 
Tutkimuksen toisessa osassa tarkasteltiin kuljettajaan liittyviä tausta- ja tilannetekijöitä  
liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkimissa henkilö- ja pakettiautojen hallinnan-
menetysonnettomuuksissa vuosilta 2001-2002 (n=433 onnettomuuskansiota). Ajoneu-
von hallinnan menetyksiä (HM) verrattiin niihin onnettomuuksiin, joissa ei ollut tapah-
tunut ajoneuvon hallinnan menetystä (ei HM). HM-onnettomuuksien osuus oli 45% 
kaikista henkilö- ja pakettiautojen kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. HM-
onnettomuuksia tapahtui suhteellisesti yhtä paljon sekä miehille että naisille. Naisten 
HM-onnettomuudet johtivat 78 %:ssa tapauksista yhteentörmäykseen toisen ajoneuvon 
kanssa, kun taas miesten HM-onnettomuudet johtivat useimmiten yksittäisonnettomuu-
teen (62 %). Naisten HM-onnettomuuksissa tutkijalautakunnat mainitsivat tienpinnan 
liukkauden yhdeksi riskitekijäksi 67 %:ssa onnettomuuksia, kun vastaavat osuus keski-
ikäisten miesten HM-onnettomuuksissa oli 48 % ja alle 30-vuotiaiden miesten HM-
onnettomuuksissa 31 %. Miehillä HM-onnettomuuksiin liittyi kuljettajaan ja matkan so-
siaaliseen tilanteeseen liittyviä riskejä useammin kuin heidän ei HM-onnettomuuksiinsa.  
 
Tutkimuksen loppuun on koottu turvallisuussuosituksia liikenteen kuolemaan johtanei-
den yksittäis- ja HM-onnettomuuksien vähentämiseksi. 
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1. JOHDANTO 
 

Yksittäisonnettomuuksien, joista lähes 90 % on tieltä suistumisia, osuus kaikista kuo-

lemaan johtaneista onnettomuuksista on kasvanut viime vuosina. Se oli esimerkiksi 

vuonna 1991 34 % ja vuonna 2001 40 %. Viimeisimmän VALT-ennakkoraportin 

(2005) mukaan yksittäisvahinkojen osuus oli 47 % vuonna 2004. Muiden kuin suistu-

misonnettomuuksien määrä on laskenut vuoden 1991 230 onnettomuudesta 161 onnet-

tomuuteen vuonna 2001 ja edelleen 138 onnettomuuteen vuonna 2004. Myös yksit-

täisvahinkojen määrä oli laskusuunnassa 1990-luvun alussa, mutta lähti kasvuun 

vuonna 1998 ja on ollut edelleen kasvussa 2000-luvulla sekä määrällisesti että suhteel-

lisesti (VALT, 1992-2003; VALT 2005; kuvio 1 sivulla 11).  

 

Yksittäisonnettomuuksia leimaa tyypillisesti kuljettajaan liittyvien riskien kasaantu-

minen ja piittaamattomuus. Kuljettajat ovat useammin humalassa ja käyttävät suurem-

pia nopeuksia sekä ovat iältään nuorempia kuin yhteentörmäys-onnettomuuksissa. Li-

säksi yksittäisonnettomuudet tapahtuvat useammin illan ja yön aikana sekä viikonlop-

puisin kuin yhteentörmäykset. Kuljettajat ovat tyypillisesti nuoria miehiä (Brorsson, 

Rydgren & Ifver, 1993; Karpf & Williams, 1983; Karttunen, Häkkinen ja Saarinen, 

1982; Keskinen, 1996; Laapotti, 1991; Laapotti & Keskinen, 1998; Räsänen, 1997; 

Öström & Erikson, 1993). Räsäsen (1997) tutkimuksessa suistumisonnettomuudet oli 

jaoteltu viiteen pääryhmään: alkoholitapaukset (49 %), usean selittäjän onnettomuudet 

(22 %), sairauskohtaukset (11 %),  nukahtamiset (10 %), ja tahalliset ulosajot (8 %). 

Räsäsen tutkimuksessa todettiin, että humalainen seurue oli tyypillinen lisäriskitekijä 

suistumisonnettomuuksissa, joissa kuljettaja oli ollut humalassa. 

 

Tutkimuksissa on todettu, että yleensä kuljettajat ajavat maltillisemmin tilanteessa, 

jossa heillä on matkustajia, kuin yksin ajaessaan (Baxter et al., 1990; Wasilievski, 

1984; Vollrath, Meilinger & Krüger, 2002). Nuorten kuljettajien ja yöajan osalta on 

kuitenkin viitteitä siitä, että ajonopeudet ja riskinotto saattavat lisääntyä matkustajien 

läsnäollessa (Baxter, et al. 1990; Doherty, Andrey, MacGregor, 1998; Laapotti, 1991). 

Joki (1982) on todennut, että nuorten suistumisonnettomuudet tapahtuvat tyypillisesti 

matkustajien ollessa mukana ajoneuvossa. 



 9

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata yksittäisonnettomuuksia leimaavat piir-

teet kuljettajan, ajoneuvon ja ympäristön osalta sekä tarkastella mahdollisia muutoksia 

eri tekijöiden merkityksessä viimeisten 12 vuoden ajalta. Tutkimus jakaantuu kahteen 

erilliseen tarkastelutapaan: kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tilastoaineiston 

perusteella yksittäisonnettomuuksia verrataan muihin kuolemaan johtaneisiin onnet-

tomuuksiin. Kuljettajaan liittyviä tekijöitä tarkastellaan syvällisemmin ajoneuvon hal-

linnanmenetysonnettomuuksissa käyttäen tutkimusmateriaalina alkuperäisiä tutkijalau-

takuntien tuottamia tutkimusraportteja. Erityistarkastelussa jälkimmäisessä osassa on 

matkustajien ja sosiaalisen tilanteen vaikutus kuljettajaan.   

 

Tutkimuksen loppuun on koottu toimenpide-ehdotuksia, joilla mahdollisesti voitaisiin 

vähentää yksittäisvahinkojen määrää. 

 

2. KUOLEMAAN JOHTANEET YKSITTÄIS-
ONNETTOMUUDET  

 

Tilastollisessa tarkastelussa käytettiin moottoriajoneuvojen kuolemaan johtaneiden 

(VALT, pääprojektin mukaiset) onnettomuuksien aineistoa. Tutkimuksessa keskityttiin 

kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien aineistoon, koska niistä on saatavana huomat-

tavasti enemmän ja tarkempaa koodattua tietoa kuin loukkaantumiseen johtaneista on-

nettomuuksista. Kevyen liikenteen onnettomuudet jätettiin tästä tarkastelusta pois niiden 

erilaisen luonteen vuoksi. 

 

2.1. Menetelmä 
 

Tilastollisessa tarkastelussa olivat mukana kuolemaan johtaneet onnettomuudet vuosilta 

1991-2002. Tutkimuksessa olivat mukana osallislajeista henkilöauto (+perävaunu), pa-

kettiauto (+perävaunu), kuorma-auto (+puoliperävaunu tai varsinainen perävaunu), lin-

ja-auto, erikoisauto, traktori, moottoripyörä sekä kevytmoottoripyörä. 

 

Kuljettajan ikään liittyviä tarkasteluja tehtiin ikäryhmissä ≤24, 25-40, 41-64 ja 65-

vuotiaat ja sitä vanhemmat käyttäen samaa luokitusta kuin Salon ja Keskisen (2003) 

tutkimuksessa. Joidenkin muuttujien osalta tarkastelu tehtiin erikseen 18�19 -vuotiaille, 

koska tämän ikäiset kuljettajat ovat kuljettajakoulutuksessa olevien pääryhmä. 
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Raportin alussa kuvataan onnettomuustyyppejä (yhteentörmäykset, yksittäisonnetto-

muudet ja eläinonnettomuudet) yleisellä tasolla. Seuraavaksi yksittäisvahinkoja vertail-

laan yhteentörmäysonnettomuuksiin tarkastellen kuljettajaan, ajoneuvoon ja liiken-

neympäristöön liittyneitä tekijöitä. Tästä vertailusta eläinonnettomuudet jätettiin pois, 

koska niistä hirvieläinonnettomuuksia on tarkasteltu kattavasti Haikosen ja Summalan 

(2000) sekä Haikosen (2001) tutkimuksissa. Kuolemaan johtaneista eläinonnettomuuk-

sistahan suurin osa on hirvieläinonnettomuuksia.  Ajallista vertailua tehtiin jakamalla 12 

vuoden tutkimusajanjakso neljän vuoden jaksoihin: 1991-94, 1995-98, 1999-2002.  

 

2.2. Tulokset 
 

Yksittäisvahinko on onnettomuus, jossa ei törmätä toiseen liikkuvaan osapuoleen. Tyy-

pillisimmin yksittäisvahinko on tieltä suistuminen (taulukko 1). Suistuminen tapahtuu 

useammin oikealle (53,1 %) kuin vasemmalle (38,4 %). 

 
Taulukko 1. Liikenneonnettomuustyyppi kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvojen yksittäis-
vahingoissa (osallisnumero=50). Sulkeissa oleva numero viittaa onnettomuustyyppikuvaston 
numeroon. 
________________________________________________________________________________ 
         f  % 
________________________________________________________________________________ 
Suistuminen oikealle suoralta (80)     273  24,5 
Suistuminen oikealle vasemmalle kääntyvässä kaarteessa (84)  265  23,8 
Suistuminen vasemmalle suoralla (81)    188  16,9 
Suistuminen vasemmalle oikealle kääntyvässä kaarteessa (83)  164  14,7 
Suistuminen vasemmalle vasemmalle kääntyvässä kaarteessa (85)   76    6,8 
Suistuminen oikealle oikealle kääntyvässä kaarteessa (82)    55    4,9 
Suistuminen tieltä risteyksessä (86)       28    2,5 
Muu onnettomuus (99)        16    1,4 
Ohitus (00)         10    0,9 
Törmäys liikennekorokkeeseen (93)             8    0,7 
Törmäys vasempaan reunaan pysäköityyn ajoneuvoon (92)      7    0,6 
Kumoonajo ajoradalla (95)              6    0,5 
Törmäys oikeaan reunaan pysäköityyn ajoneuvoon (91)           5    0,4 
Törmäys esteeseen ajoradalla (94)         3    0,3 
Matkustaja nousemassa tai poistumassa ajoneuvosta (97)      3    0,3 
Peruutusonnettomuus (96)          1    0,1 
Muut* (02, 04, 13, 24, 70, 89, 90)         8    0,7 
________________________________________________________________________________ 
Yhteensä        1116    100,0  
________________________________________________________________________________ 
 * sisältää mahdollisesti virheellisiä luokituksia, esim. kahden ajoneuvon yhteentörmä-
yksiä (02,04,13) 
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2.2.1. Onnettomuuksien yleiskuvaus 
 

2.2.1.1. Vuosittainen jakauma  
 

Tutkittuna ajanjaksona (1991-2002) yksittäisonnettomuuksien osuus kaikista moottori-

ajoneuvojen onnettomuuksista (poislukien eläinonnettomuudet) oli 37 % (kuvio 1). 

Tarkasteluajanjakson alussa (vuodet 1991�94) yksittäisvahinkojen osuus oli 36 % ja lo-

pussa (vuodet 1999�2002) 39 %. Kuviossa on lisäksi ennakkotiedot vuosilta 2003-04. 

 

Kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien kokonaismäärä on pudon-

nut tarkasteluajanjaksolla 350 onnettomuudesta (1991) 272 onnettomuuteen (2002). 

Samaan aikaan yksittäisvahinkojen määrä on pysytellyt jokseenkin ennallaan. Liikenne-

suorite yleisillä teillä on kasvanut tarkasteluajanjaksolla 27 450 miljoonasta autokilo-

metristä 32 210 miljoonaan autokilometriin (17 %). Kaduilla ja yksityisteillä liikenne-

suoritteen kasvu on ollut 11 720 miljoonasta autokilometristä 16 540 miljoonaan autoki-

lometriin (41 %). Henkilöautokanta on kasvanut tarkasteluajan-jaksolla 1 922 541 au-

tosta 2 194 683 autoon (14 %). Kuorma-autokannassa on tapahtunut huima noin 40 %:n 

kasvu (51 891 autosta 72 469 autoon) (Tietilasto, 2003), joskin kasvua voi osittain selit-

tää se, että osa pakettiautoista on voitu 1990-luvun puolivälistä alkaen luokitella kuor-

ma-autoiksi (ns. N2-luokka; AKE, 2005). 
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Kuvio 1. Kuolemaan johtaneiden yhteentörmäys- ja yksittäisvahinkojen määrät vuosina 1991-
2004 sekä yksittäisvahinkojen osuus kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Tiedot 
vuosilta 2003 ja 2004 ovat ennakkotietoja (VALT 1992-2003; VALT 2005). 
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2.2.1.2. Kuukausittainen jakauma 
 

Yhteentörmäysonnettomuudet jakaantuivat melko tasaisesti ympäri vuoden. Ainoastaan 

talvikuukausina tapahtui keskimääräistä enemmän  ja kevätkuukausina keskimääräistä 

vähemmän yhteentörmäysonnettomuuksia. Joulukuussa tapahtui eniten (yli 10 % ) ja 

huhtikuussa vähiten (7 %) kaikista  tarkastelluista yhteentörmäysonnettomuuksista. Sen 

sijaan yksittäisvahingot painottuivat selkeästi kesäkuukausiin. Noin 38 % kaikista yksit-

täisonnettomuuksista tapahtui kesä-, heinä- ja elokuun aikana. Eläinonnettomuudet pai-

nottuivat erittäin vahvasti myös kesän kuukausille: 64 % kaikista eläinonnettomuuksista 

tapahtui kesäkuukausina. Eläinonnettomuuksien riskiaika näytti jatkuvan vielä syksyn 

kahdelle kuukaudelle siten, että kun tarkasteluajanjaksoa jatkettiin kesäkuulta lokakuul-

le, niin tänä aikana tapahtui 92 % kaikista eläinvahingoista. Heinä- ja elokuu olivat pa-

himmat eläinonnettomuuskuukaudet. 

 
Taulukko 2. Onnettomuuksien vuodenaikainen jakauma vuosina 1991-2002. Talvi=joulu, tam-
mi- ja helmikuu, kevät=maalis-, huhti- ja toukokuu, jne. 
_____________________________________________________________________________________ 
  Talvi  Kevät Kesä Syksy  Yht. 
 f % f % f % f % f % 
_____________________________________________________________________________________ 
Yhteentörmäys 531 28,4 421 22,6 462 24,7 453 24,3 1867 100,0 
Yksittäisonnett. 156 14,0 250 22,4 428 38,3 282 25,3 1116 100,0 
Eläinonnettomuus     2   2,7     4   5,5   47 64,4   20 27,4     73 100,0  
_____________________________________________________________________________________ 
(df=6, χ²=157.58, p<.001) 
 

 

2.2.1.3. Viikonpäivän mukainen jakauma 
 

Yhteentörmäyksiä tapahtui viikonpäivistä eniten perjantaisin (17 % kaikista), vähiten 

lauantaisin (12 %) ja sunnuntaisin (11 %). Yksittäisvahingot keskittyivät viikonlopun 

päiviin, sillä perjantain, lauantain ja sunnuntain aikana tapahtui noin 54 % kaikista yk-

sittäisvahingoista. Eläinvahinkoja tapahtui eniten perjantaisin (16 % kaikista) ja lauan-

taisin (23 %).  

 
2.2.1.4. Vuorokaudenajan mukainen jakauma 
 

Yhteentörmäykset tapahtuivat tyypillisesti iltapäivän aikana (41 %), eläin-

onnettomuudet illan (48 %) ja yksittäisonnettomuudet yön (33 %) aikana (taulukko 3). 
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Taulukko 3. Onnettomuuksien vuorokaudenaikainen jakauma. Yö=00.00-05.59, aamupäi-
vä=06.00-11.59, iltapäivä=12.00-17.59 ja ilta=18.00-23.59. 
_____________________________________________________________________________________ 
 yö  aamupäivä iltapäivä ilta  yht. 
 f  % f % f % f  % f % 
_____________________________________________________________________________________ 
Yhteentörmäys 178       9,5 445  23,8 767 41,1 477 25,6 1867 100 
Yksittäisonnettomuus 370   33,3 207 18,6 263 23,7 271 24,4 1111 100 
Eläinonnetttomuus   27 37,0     6   8,2     5   6,8   35 48,0     73 100 
_____________________________________________________________________________________ 
 (df=6, χ²=330.01, p<.001). 
Kellonaika puuttui 5 yksittäisonnettomuudesta. 
  

 

Tutkimusajanjaksona (1991�2002) yhteentörmäysten ja eläinonnettomuuksien vuoro-

kaudenajan mukainen jakauma pysyi samana, mutta yksittäisvahinkojen jakauma oli ta-

soittunut (df=6, χ²=15.65, p<.05). Tutkimusajanjakson alkuvuosina (1991�1994) kaikis-

ta yksittäisvahingoista 64 % tapahtui illan ja yön aikana, kun taas tutkimusajanjakson 

loppuvuosina (1999�2002) enää 55 % tapahtui illan ja yön aikana. 

  

2.2.1.5. Alueellinen jakauma 
 

Suomi on jaettu alueellisesti maakuntajakoa mukaillen 19 tutkijalautakunnan toiminta-

alueeseen ja tämän lisäksi yksi lautakunta toimii Ahvenanmaan maakunnassa ja yksi 

Helsingin kaupungissa. Onnettomuuksien jakauma on lautakunnittain toisistaan poik-

keava, kun tarkastellaan onnettomuuksien jakaantumista yhteentörmäys-, yksittäis- ja 

eläinonnettomuuksiin (df=40, χ²=87.51, p<.001). Yksittäisvahinkojen osuus lautakun-

nan alueen kaikista vahingoista korostui Helsingin, Ahvenanmaan, Pohjanmaan, Kanta-

Hämeen sekä Satakunnan alueilla (yli 40 % alueen kaikista kuolemaan johtaneista 

moottoriajoneuvo-onnettomuuksista oli yksittäisvahinkoja). Yksittäisvahinkojen osuus 

oli keskimääräistä pienempi (alle 30 % alueen kaikista kuolemaan johtaneista moottori-

ajoneuvo-onnettomuuksista) Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Kymenlaakson sekä 

Jokilaakson tutkijalautakuntien alueella. Eläinvahinkojen osuus oli keskimääräistä suu-

rempi Pohjois-Karjalan, Kainuun, Satakunnan, Etelä-Savon, Keski-Pohjanmaan, Joki-

laaksojen sekä Päijät-Hämeen alueilla (yli 3 % alueen kaikista kuolemaan johtaneista 

moottoriajoneuvo-onnettomuksista oli eläinvahinkoja). 
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2.2.1.6. Onnettomuustyyppi ja ajoneuvon laji 
 

Yhteentörmäykset olivat tavallisin onnettomuustyyppi kaikilla muilla ajoneuvoilla paitsi 

moottoripyörillä, kevytmoottoripyörillä ja traktoreilla (taulukko 4). Kevytmoottoripyö-

rillä ja traktoreilla yksittäisvahinkojen osuus kaikista niiden kuolemaan johtaneista on-

nettomuuksista oli yli puolet. Moottoripyörien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 

yli 20 % oli eläinvahinkoja. Muilla ajoneuvoryhmillä - kevytmoottoripyörilläkin - 

eläinvahinkojen osuus oli hyvin pieni. 

 
 
Taulukko 4. Ajoneuvon laji ja onnettomuustyyppi. 
___________________________________________________________________ ___ 
 Yhteent. (01) Yksitt. (50) Eläinvah. (60) Yhtensä 
 f % f % f % f % 
______________________________________________________________________ 
Ha, ha+pv 1522 60,8 933 37,2 51   2,0 2506 100,0 
Pa, pa+pv   126 69,6   53 29,3   2   1,1   181 100,0  
Ka, ka+ppv/vpv   144 80,0   36 20,0   0   0,0   180 100,0 
Mp     24 28,2   42 49,4 19 22,4     85  100,0 
Kmp     21 36,8   35 61,4   1   1,8     57 100,0 
Tr, tr+pv     19 44,2   24 55,8   0   0,0     43 100,0 
La     11 61,1     7 38,9   0   0,0     18 100,0 
Ea      10 71,4     4 28,6   0   0,0     14 100,0 
______________________________________________________________________ 
Ha=henkilöauto, Pa=pakettiauto, Ka=kuorma-auto, La=linja-auto, Ea=erikoisauto, Mp=moottoripyörä, 
Kmp=kevytmoottoripyörä, Tr=traktori, pv=perävaunu, ppv=puoliperävaunu, vpv=varsinainen perävaunu 
 
 
 
 

2.2.2. Ympäristöön liittyvät tekijät yksittäisonnettomuuksissa ver-
rattuna yhteentörmäysonnettomuuksiin  
 

Yhteentörmäykset tapahtuivat useammin valtatiellä tai kantatiellä kuin yksittäisvahin-

got, jotka tapahtuivat tyypillisemmin seututiellä. Myös yhdystie tai katu oli tyypillisem-

pi tapahtumapaikka yksittäisvahingoille kuin yhteentörmäyksille. Seuranta-ajalla yh-

teentörmäysten tapahtumapaikka (tien luokka) ei muuttunut, mutta yksittäisvahingot ta-

pahtuivat seurantajakson lopulla useammin valtatiellä tai yhdystiellä ja harvemmin ka-

dulla tai seututiellä kuin seuranta-ajan alussa (df=10, χ²=20.89, p<.05; kuvio 2). 

  

Tarkasteluajanjaksolla valtateiden pituus on kasvanut 15 %, kantateiden 16 %, seututei-

den 70 % ja yhdysteiden 21 %. On kuitenkin huomattava, että vuonna 1995 tiehallinnon 

yleisten teiden luokituksessa tapahtui muutos siten, että aiemmin kokoojatien nimellä 
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tunnetut tiet luokiteltiin kuuluviksi lähinnä yhdysteihin tai seututeihin ja luokitus ko-

koojatie poistettiin. Mikäli tietyyppien kasvua tarkastellaan vuoden 1995 jälkeen, voi-

daan todeta, että valtateiden pituus on kasvanut vain 2 %, kantateiden 8 %, seututeiden 

6 % ja yhdysteiden vajaa 1 % vuodesta 1995 vuoteen 2002. Yksittäisvahinkojen osuu-

den kasvu valta- ja yhdysteillä ei siis selity kyseisten teiden osuuksien muutoksella. 

 

  Kuvio 2. Tien laji yksittäisvahingoissa vuosina 1991-2002. 

 

 

Yksittäisvahingot tapahtuivat useammin taajama-merkin vaikutusalueella (21 %) kuin 

yhteentörmäysonnettomuudet (8 %). Onnettomuuden tapahtumapaikassa ei tapahtunut 

muutosta vuodesta 1994 vuoteen 2002 (tutkimusjakson 3 ensimmäiseltä vuodelta tiedot 

puuttuivat). Tien nopeusrajoitus oli yksittäisvahingoista 37 %:ssa ja yhteentörmäyson-

nettomuuksista 23 %:ssa korkeintaan 70 km/h (kuvio 3). Taajamien 40 km/h nopeusra-

joituksen yleistyminen näkyi tutkimusajanjaksona siten, että tutkimusjakson lopussa yk-

sittäisvahingoista tapahtui suurempi osa 40 km/h:ssa rajoitusalueella ja pienempi osa 50 

km/h:ssa rajoitusalueella verrattuna tutkimusjakson alkuun (df=10, χ²=25.48, p<.01). 

Suuntaus oli sama myös yhteentörmäysonnettomuuksien osalta, mutta ei tilastollisesti 

merkitsevä. 
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Kuvio 3. Tien nopeusrajoitus yhteentörmäys- ja yksittäisonnettomuuksissa. 
40=korkeintaan 40km/h, 50=50 km/h, 70=60-70 km/h, 100=100 km/h, 120=120 km/h 
 

 

Tien päällystemateriaalina oli kestopäällyste useammin yhteentörmäysonnettomuuk-

sissa kuin yksittäisvahingoissa (87 % vs. 72 %). Yksittäisvahingoissa oli useammin öl-

jysora (15 % vs. 7 %) tai sorapinta (13 % vs. 6 %) kuin yhteentörmäyksissä (df=6, 

χ²=113.17, p<.001). Molemmat onnettomuustyypit tapahtuivat seurantajakson lopussa 

useammin kestopäällystetiellä kuin seurantajakson alussa, mikä kuvastanee ainakin osit-

tain kestopäällysteisten teiden osuuden ja niillä tapahtuneen suoritteen kasvua viimeis-

ten 12 vuoden aikana (vrt. Tietilasto, 2003).   

 

Näkemien riittävyyttä arvioitaessa tutkijalautakunnat mittasivat yksittäisvahingoissa 

etäisyyttä onnettomuuspaikkaan kaukaisimmasta pisteestä, jolta onnettomuuspaikka oli 

näkyvissä. Yhteentörmäysonnettomuuksissa etäisyytenä tarkasteltiin kaukaisinta pistet-

tä, jolta osallisella oli mahdollisuus havaita toinen osapuoli. Näkemien riittävyyttä arvi-

oitiin suhteessa onnettomuuspaikalla voimassa olleeseen nopeusrajoitukseen sekä toi-

saalta käytettyyn nopeuteen. 

 

Noin 90 %:ssa onnettomuuksista näkemät olisivat olleet riittävät nopeusrajoituksen mu-

kaisella nopeudella, 7 %:ssa ne eivät olleet riittävät ja 2 %:ssa näkemien riittävyyttä ei 

tiedetä. Onnettomuustyyppien välillä ei ollut eroa näkemien riittävyydessä nopeusrajoi-

tuksen mukaisella nopeudella. Yhteentörmäysonnettomuuksissa näkemät olivat tarkas-

teluajanjakson lopussa useammin riittävät (92 %) kuin tarkasteluajanjakson alussa (88 

%) (df=4, χ²=9.97, p<.05). Onnettomuudessa käytetyillä nopeuksilla näkemät olivat 

harvemmin riittävät yksittäisvahingoissa (80 %) kuin yhteentörmäysvahingoissa (87 %) 
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(df=2, χ²=28.17, p<.001).  Näkemää rajoittaneita tieteknisiä tekijöitä, kuten esim. kupe-

ra tie, maa- tai kallioleikkaus, puut tai metsä, oli onnettomuuspaikalla harvemmin tar-

kasteluajankohdan lopussa kuin alussa (df=16, χ²=28.75, p<.05). Muutos on saman-

suuntainen yksittäisvahingoissa, joskaan ei tilastollisesti merkitsevä.  

 
Keliolosuhteet olivat hyvät ja tienpinta oli paljas huomattavasti useammin yksittäison-

nettomuuksissa kuin yhteentörmäyksissä (df=3, χ²=165.07, p<.001, kuvio 4). Kelityyp-

pinä yksittäisonnettomuuksissa oli tavallisimmin kuiva kesäkeli (62 %). Kuiva talvikeli 

oli molemmissa onnettomuustyypeissä noin 7 %:ssa. Onnettomuustilanteessa keli oli 

vaihdellut ja poikkesi tien tuolloisesta keskimääräisestä kelistä useammin yhteentör-

mäysonnettomuuksissa kuin yksittäisvahingoissa.  
 

Kuvio 4. Tienpinta onnettomuushetkellä. Tienpinta oli "muu" tai "ei tiedossa" 10 yhteentörmä-
yksessä (0,5%) ja 6 yksittäisonnettomuudessa (0,5%). 
 
 

Säätyyppi oli yksittäisvahingoissa kirkas tai pilvipouta 87 %:ssa tapauksista, vastaavan 

säätyypin osuus yhteentörmäyksissä oli 79 %. Tihku- tai vesisade oli molemmissa on-

nettomuustyypeissä noin 7 %:ssa tapauksista. Sen sijaan yhteentörmäys-

onnettomuuksissa vallitsi useammin lumi- tai räntäsade (12 %) kuin yksittäis-

vahingoissa (3 %) (df=8, χ²=91.75, p<.001). 

 

Yhteentörmäykset tapahtuivat useammin päivänvalossa kuin yksittäisvahingot (64 % vs. 

51 %), jotka taas tapahtuivat useammin hämärän ja pimeän aikaan (df=2, χ²=44.96, 

p<.001). Yhteentörmäykset tapahtuivat tutkimusajanjakson lopussa harvemmin päivän-

valossa (60 %) kuin tutkimusjakson alussa (64 %) ja useammin hämärässä (vuosina 
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1991-94 9% hämärässä, vuosina 1999-2002 12 % hämärässä), (df=4, χ²=12.42, p<.05). 

Yksittäisonnettomuuksien valoisuudessa ei tarkasteluaikana tapahtunut muutoksia. 

 

Yhteentörmäyksissä tapahtui harvoin törmäyksiä tien rakenteisiin tai puihin tien välit-

tömässä läheisyydessä (7 %:ssa yhteentörmäyksistä). Sen sijaan yksittäis-vahingoista 

noin 70 %:ssa törmättiin johonkin tieympäristön rakenteeseen tai puihin. Tavallisimmat 

törmäyskohteet olivat puut tien reunassa (17 %:ssa kaikista), pylväät (16 %) tai tien liit-

tymät ja rummut (14 %). Tarkasteluajanjaksona yhteentörmäysten osalta ei tapahtunut 

muutoksia tien rakenteisiin tai puihin  törmäämisen useudessa. Yksittäistörmäyksissä 

törmättiin tarkasteluajanjakson lopulla harvemmin tien rakenteisiin tai puihin (71 %:ssa) 

kuin tarkasteluajanjakson alussa (74 %:ssa). Tarkasteluajanjakson keskimmäisinä vuo-

sina 1995-1998 tien rakenteisiin tai puihin oli törmätty vain 65 %:ssa onnettomuuksista. 

Pylväisiin, kiviin tai kallionleikkauksiin törmättiin tarkasteluajanjakson lopussa har-

vemmin kuin alussa, sen sijaan liittymiin ja rumpuihin useammin (kuvio 5, df=14, 

χ²=29.33, p<.01). Törmäyskohteena olleiden pylväiden ja kaiteiden tyypeistä on koodat-

tua tietoa vasta vuodesta 2002 alkaen, joten niissä mahdollisesti tapahtuneista muutok-

sista ei tässä tutkimuksessa saada tietoa.  

 

Kuvio 5. Yksittäisonnettomuuksissa puihin tai tien rakenteisiin tapahtuneet törmäykset vuosina 
1991-94 ja 1999-02. Selkeyden lisäämiseksi kuviosta on jätetty tutkimusjakson keskimmäiset 
vuodet 1995-98 pois. 
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2.2.3. Ajoneuvoon liittyneet tekijät yksittäisonnettomuuksissa ver-
rattuna yhteentörmäysonnettomuuksiin  

 

Kaikista yksittäisvahingoista ajoneuvon laji oli tavallisimmin henkilöauto (82 %);  

moottoripyörien osuus oli 7 %, pakettiautojen 5 %, kuorma-autojen 3 % ja traktorien 2 

%. Ajoneuvon lajin jakautumisessa eri onnettomuustyyppeihin ei ollut tapahtunut muu-

toksia tutkittujen 12 vuoden aikana.  

 

Ajoneuvojen keski-ikä oli yksittäisvahingoissa keskimäärin korkeampi (9,2 vuotta) kuin 

yhteentörmäyksissä (8,1 vuotta) (df=2330, t=-6.33, p<.001). Ajoneuvon iän luokitus 

muuttui tutkimusajanjaksolla ja se on otettu huomioon siten, että ajoneuvon iän keskiar-

voa laskettaessa ylin luokka on 15 vuotta (sisältäen myös sitä vanhemmat ajoneuvot ai-

na 40 vuoteen saakka). 

 

Sekä yhteentörmäyksissä että yksittäisvahingoissa ajoneuvot olivat vanhempia tutki-

musajanjakson lopussa kuin alussa (kuvio 6). Edelleen onnettomuustyyppien välinen 

ero ajoneuvojen iässä väheni tutkimusajanjaksona niin, että vuosina 1999�2002 ei ollut 

enää tilastollisesti merkitsevää eroa yhteentörmäys- ja yksittäisonnettomuuksien ajo-

neuvojen keskimääräisessä iässä. Yhteentörmäyksissä ajoneuvon ikä oli tuolloin 9,5 

vuotta ja yksittäisonnettomuuksissa 10,1 vuotta. 

 

Kuvio 6. Ajoneuvon ikä eri onnettomuustyypeissä tutkimusajanjaksona. 
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Yhteentörmäysonnettomuuksissa 92 %:ssa ja yksittäisonnettomuuksissa 90 %:ssa tapa-

uksista ajoneuvojen katsastuksesta kulunut aika oli korkeintaan vuosi (ajoneuvoilla, 

joilta vaaditaan vuosikatsastusta). Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tutkimus-

janajaksona ei ollut tapahtunut muutoksia ajoneuvojen viimeisestä katsastuksesta kulu-

neessa ajassa. 

 

 

2.2.3.1. Ajoneuvojen kunto  
 

Yhteentörmäysonnettomuuksien ajoneuvojen kunnosta oli pääsääntöisesti useammin 

puuttuvia tietoja kuin yksittäisvahinkojen ajoneuvoista. Milloin tietoja oli saatavilla, 

ajoneuvoissa esiintyi hyvin harvoin puutteita. Etu- ja takapyörien tuenta oli kunnossa 99 

%:ssa yhteentörmäysonnettomuuksien ja 98 %:ssa yksittäisonnettomuuksien ajoneu-

voissa (ero ei tilastollisesti merkitsevä). Samoin ajoneuvon ohjausjärjestelmä oli 99 

%:isesti yhteentörmäyksissä ja 98 %:isesti yksittäisvahingoissa kunnossa. Heilahduksen 

vaimentimissa oli sen sijaan yksittäisvahinkojen osalta hieman useammin puutteita. 

Vaimentimissa oli vuotoja, ne olivat heikkotehoisia tai tehottomia noin 4 %:ssa yksit-

täisvahinkojen ajoneuvoista. Onnettomuusajoneuvojen tuulilasien kunnosta ennen on-

nettomuutta oli harvoin saatu tietoa, sillä ne rikkoutuivat usein onnettomuuksissa. Tieto 

oli puuttuva lähes 60 %:ssa yhteenajojen ja lähes 50 %:ssa yksittäisonnettomuuksien 

ajoneuvoista. Milloin tieto oli saatavilla, ajoneuvojen tuulilasit olivat 94 %:isesti vir-

heettömiä. Tavallisimmat viat olivat iskeytymät ja säröt sekä vähäinen naarmuisuus. 

Hieman likainen tuulilasi oli noin 6 %:ssa yhteentörmäyksistä ja 4 %:ssa yksittäisvahin-

koja. 

 

Lähes neljäsosasta ajoneuvoista ei ollut saatavilla tietoa renkaiden paineista. Tavallisin 

syy tämän tiedon puutteeseen on se, että renkaat olivat hajonneet törmäyksessä.  Ajo-

neuvoista, joista tieto oli saatavilla, renkaiden paineissa oli puutteita (yli 10 %:n vajaus 

tai ylipaine) useammin yksittäisonnettomuuksissa (37 %) kuin yhteen-törmäyksissä (31 

%) (df=7, χ²=22.49, p<.01). 

 

Jarrujen kunnossa oli jotakin vikaa hieman useammin yksittäisonnettomuuksien (6,3 %) 

kuin yhteentörmäysten (5,7 %) ajoneuvoissa (df=4, χ²=12.16, p<.05).  

 



 21

Ajoneuvojen kunnon puutteet olivat usein yksittäisiä eivätkä kasautuvia. Kun verrattiin 

esimerkiksi ajoneuvoja, joiden rengaspaineineet olivat oikeat, niihin ajoneuvoihin, joi-

den rengaspaineissa oli puutteita,  todettiin, että muulta kunnoltaan ajoneuvot olivat yh-

tä hyvässä kunnossa (heilahduksen vaimentimet, etu- ja takapyörien tuenta, ohjauslait-

teiden kunto, tuulilasin kunto ja puhtaus, jarrujen kunto).   

 

Yksittäisonnettomuuksissa auto kaatui tai pyöri katon kautta ympäri useammin (59 %) 

kuin yhteentörmäyksissä (28 %). Ajoneuvon vauriot olivat kuitenkin yhteentörmäyk-

sissä keskimäärin suuremmat kuin yksittäisvahingoissa. Ajoneuvon korin muodon-

muutosluokka oli �erittäin suuret vauriot� tai �ajoneuvon täydellinen tuhoutuminen� yh-

teentörmäyksistä 69 %:ssa, yksittäisvahingoissa vastaava osuus oli 47 %.  

 

Ajoneuvot, joissa on jarrujen lukkiutumisen esto, ovat lisääntyneet ajoneuvokannassa, 

mikä näkyy onnettomuustilastoissakin. Kun esim. vuosina 1991�94 vain 2,6 %:ssa on-

nettomuusajoneuvoista oli lukkiutumattomat jarrut, niin vuosina 1999�2002 niiden 

osuus oli noussut 15,2 %:iin. 

 

 

2.2.4. Kuljettajaan liittyneet tekijät yksittäisonnettomuuksissa 
verrattuna yhteentörmäysonnettomuuksiin 

 

Kuljettajina tarkasteltiin tässä yhteentörmäysonnettomuuksien A-osallisia eli kuljettajia, 

joilla oli suurin merkitys onnettomuuden syntymiselle sekä yksittäisvahinkojen kuljetta-

jia. Salon ja Keskisen (2003) tutkimuksessa on tehty suistumis- ja kohtaamisonnetto-

muuksien vertailua kuljettajaan liittyvien keskeisten tekijöiden osalta (mm. ylinopeus, 

alkoholin vaikutuksen alaisuus, turvavyön käyttö). Salon ja Keskisen tutkimuksessa tar-

kasteltiin onnettomuuksia vuosilta 1990-2001, joten tutkitut onnettomuudet ovat suis-

tumisten osalta jokseenkin samoja kuin tämän tutkimuksen yksittäisvahingot. Salon ja 

Keskisen mukaan suistumisonnettomuuksiin liittyi huomattavassa määrin enemmän kul-

jettajaan liittyviä riskitekijöitä kuin kohtaamisonnettomuuksiin. Näitä tuloksia ei ole 

tarkoitus toistaa tässä raportissa. Sen sijaan tässä tehdään ajallinen tarkastelu onnetto-

muustyyppien (yksittäis- vs. yhteentörmäysonnettomuus) mahdollisesta muutoksesta 

viimeisten 12 vuoden aikana. Toisena perusteluna kevennetyyn tarkasteluun kuljettajaan 

liittyneiden tekijöiden osalta tässä kohdin on se, että tämän tutkimuksen jälkimmäisessä 
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osassa (alkaen sivulta 33) tarkastellaan kuljettajaan liittyneitä tekijöitä ajoneuvon hal-

linnanmenetys-onnettomuuksissa.   

 

2.2.4.1. Kuljettajan taustatiedot 
 

Yksittäisvahinkojen kuljettajista suurempi osa oli miehiä (91 %) kuin yhteentörmäysten 

A-osallisista kuljettajista (79 %). Osuudet vastaavat Salon ja Keskisen (2003) tuloksia. 

Miesten ja naisten osuuksien määrässä ei ole tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muu-

tosta tutkimusajanjaksona. Yksittäisvahinkojen kuljettajista oli naisia 7 % vuosina 

1991-94 ja 11 % vuosina 1999-2002. Muutos on tilastollisesti oireellinen, df=2, χ²=5.16, 

p<.10. 

 

Yksittäisvahinkojen kuljettajat olivat nuorempia (ka 36,8 vuotta) kuin yhteentörmäysten 

A-osalliset (1-osalliset) kuljettajat (ka 41,6 vuotta). Tutkimusajanjaksona oli tapahtunut 

muutos kuljettajien iässä niin, että tutkimusajanjakson lopussa kuljettajat olivat keski-

määrin vanhempia kuin tutkimusajanjakson alussa sekä yhteentörmäys- että yksit-

täisonnettomuuksissa. 

 

 
2.2.4.2. Ajokokemus 
 

Todennäköisyyttä joutua yksittäisvahinkoon tarkasteltiin logistisella regressiomallilla, 

jossa olivat muuttujina kuljettajan ikä, vuotuinen ajomäärä sekä kokonaisajomäärä (luo-

kiteltuina muuttujina). Miehillä yksittäisvahingon todennäköisyyttä vähensi kuljettajan 

suuri ikä sekä suuri vuotuinen ajomäärä. Naisilla ainoastaan suuri vuotuinen ajomäärä 

näytti vähentävän yksittäisvahinkoon joutumisen todennäköisyyttä (taulukko 5). Tulos-

ten luotettavuutta koko aineistossa heikentää puuttuvien tietojen suuri määrä (lähes 

kolmannes) sekä vuotuisissa että kokonaisajomäärissä.  
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Taulukko 5. Todennäköisyys (odds ratio estimates) joutua yksittäisonnettomuuteen kuljettajan 
iän ja ajomäärän mukaan tarkasteltuna. 
_______________________________________________________________________ 
     Waldχ²  >p Odds  Luottamusväli  
        ratio  ( 95 %) 
_______________________________________________________________________ 
Miehet (n=1 435) 
   Ikä (vanhempi)     6.76  .01 0.825  0.714-0.954 
   Vuotuinen ajomäärä (suuri) 15.26  .001 0.785  0.695-0.886      
Naiset (n=301) 
   Vuotuinen ajomäärä (suuri)   6.76  .01 0.604  0.413-0.883 
__________________________________________________________________ 
Luokittelut: Ikä: 18-19, 20-24, 25-40, 41-65, 65- 
Vuotuinen ajomäärä: korkeintaan 10 000 km, 10 001�20 000 km, 20 001�30 000 km, yli 30 000 km 
Kokonaisajomäärä: korkeintaan 50 000 km, 50 001�100 000 km, 100 001�500 000 km, yli 500 000 km 
 

Nuorimpien ja toisaalta vanhimpien onnettomuuksiin joutuneiden kuljettajien vuotuiset 

ajokilometrimäärät olivat selvästi pienemmät kuin muissa ikäryhmissä (kuviot 7 ja 8). 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna kaikissa muissa paitsi 41�65-vuotiaiden ryhmässä onnetto-

muustyypit erosivat siten, että yksittäisvahinkojen kuljettajat olivat ajaneet pienemmän 

vuotuisen ajomäärän kuin yhteentörmäyksiin joutuneet kuljettajat. 
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Kuvio 7. Vuotuiset ajokilometrimäärät yhteentörmäysonnettomuuksiin A-osallisena sekä yksit-
täisonnettomuuksiin joutuneilla 18�19-, 20�24- ja 25�40 -vuotiailla kuljettajilla. 
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Kuvio 8. Vuotuiset ajokilometrimäärät yhteentörmäysonnettomuuksiin A-osallisena sekä yksit-
täisonnettomuuksiin joutuneilla 41-65 vuotiailla ja yli 65-vuotiailla kuljettajilla. 

 

 

2.2.4.3. Ajokortin voimassaolo 
 

Yksittäisvahinkoon joutuneilla mieskuljettajilla oli harvemmin ajokortti voimassa kuin 

yhteentörmäysonnettomuuteen joutuneilla mieskuljettajilla (86 % vs. 96 %; df=2, 

χ²=90.96, p<.001). Pelkästään nuoria, 18-19 -vuotiaita miehiä tarkasteltaessa onnetto-

muustyyppien välinen ero kuljettajan ajokortin voimassaolossa on jokseenkin saman-

suuruinen: yksittäisvahingoissa 86 %:lla ja yhteentörmäyksissä 97 %:lla oli ajokortti 

voimassa (df=2, χ²=9.32, p<.01). Yksittäisonnettomuuksien naiskuljettajista 96 %:lla ja 

yhteentörmäysonnettomuuksien naiskuljettajista 98 %:lla oli ajokortti voimassa (ero ei 

ollut tilastollisesti merkitsevä).  

 

2.2.4.4. Kuljettajan toiminta onnettomuustilanteessa 
 

Onnettomuuden välitön riskitekijä määritellään jokaiselle osalliselle kuljettajalle. Välit-

tömänä riskinä yksittäisvahingoissa oli useammin �osallisen toimintakyvyn muutos� tai 

�ajoneuvon käsittelyvirheet tai ajotoiminnat� kuin yhteentörmäysonnettomuuksissa 

(taulukko 6; df=6, χ²=301.58, p<.001). 
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Taulukko 6. Onnettomuuden välittömät riskitekijät yksittäisvahinkojen ja yhteentörmäys-
onnettomuuksien pääosallisilla kuljettajalla 
______________________________________________________________________ 
     Yksittäisvahingot  Yhteentörmäykset 
     f %   f % 
______________________________________________________________________ 
Ajoneuvon käsittelyvirheet 527 46,6   581 31,1  
  
Toimintakyvyn muutos  256 22,6   204 10,9  
  
Ennakointi- ja arviointivirheet 187 16,5   337 18,1  
  
Muut tapahtumat     91   8,0   225 12,1 
 
Havaintovirheet     48   4,2   464 24,9  
  
Ajoneuvovika (äkillinen)    17   1,5     23   1,2  
  
Liikenneympäristötapahtumat     7   0,6     31     1,7   
______________________________________________________________________ 
Yhteensä    1133 100,0   1865 100,0 
______________________________________________________________________ 
Ajoneuvon käsittelyvirheet: mm. virheellinen ajolinja, ohjausliike, jarrutusvirhe, kaasunkäyttövirhe 
Toimintakyvyn muutos: nukahtaminen, vireystilan lasku, sairauskohtaus, tajunnan menetys 
Muut tapahtumat: mm. ajoi mahdollisesta vaarasta välittämättä, ajoi tietoisesti tilanteeseen 
Liikenneympäristötapahtumat: mm. tien pinnan pettäminen, este ajoradalla, eläin 
 

Kuljettajan toimintakyvyn muutos välittömänä riskitekijänä lisääntyi seuranta-ajalla eri-

tyisesti yksittäisvahingoissa. Vuosien 1991�94 yksittäisvahinkojen välittömistä riskite-

kijöistä 15 %:ssa oli kuljettajan toimintakyvyn muutos, vuosina 1999 � 2002 vastaava 

osuus oli 27 %. Toimintakyvyn muutoksina oli eritelty nukahtaminen tai vireystilan las-

ku, sairauskohtaus tai tajunnan menetys. Sairauskohtaus esiintyi yksittäisvahinkojen vä-

littömänä riskitekijänä tutkimusajanjakson alussa 29 kertaa (7,2 % kaikista yksittäisva-

hinkojen välittömistä riskeistä) ja lopussa 60 kertaa (15,5 %). Nukahtaminen esiintyi 

tutkimusajanjakson alussa 31 kertaa (7,7 %) ja lopussa 46 kertaa (11,9 %). Vastaavasti 

ennakointi- ja arviointivirheiden osuus ja määrä välittöminä riskitekijöinä väheni tutki-

musajanjaksolla sekä yksittäis- että yhteentörmäysonnettomuuksissa (muutokset välit-

tömissä riskitekijöissä tutkimusajanjaksolla: yksittäisvahingot df=12, χ²=29.52, p<.01; 

yhteentörmäykset df=12, χ²=34.86, p<.001). 
 

Kuljettajan iän mukaan tarkasteltuna (taulukko 7) yksittäisonnettomuuksissa ajoneuvon 

käsittelyvirheiden lisäksi nuorilla kuljettajilla korostuivat ennakointi- ja arviointivirheet 

ja iäkkäillä kuljettajilla toimintakyvyn muutokset. Iäkkäiden kuljettajien  (65 v ja sitä 

vanhemmat) yksittäisonnettomuuksista 60 %:ssa oli kyse toimintakyvyn muutoksesta ja 

edelleen näistä 76 % oli sairauskohtauksia. Yhteentörmäysonnettomuuksissa välit-
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tömänä riskitekijänä nuorilla oli ajoneuvon käsittelyvirheiden lisäksi ennakointi- ja ar-

viointivirheitä. Iäkkäillä kuljettajilla oli useammin havaintovirheitä. 
 

Taulukko 7. Onnettomuuden välittömät riskitekijät yksittäis- ja yhteentörmäysonnettomuuksien 
pääosallisilla kuljettajalla ikäryhmittäin. 
_____________________________________________________________________________________ 
      Yksittäisvahingot 
 16-19 v. 20-24 25-40 41-64 65 v.- 
 f % f % f % f % f % 
_____________________________________________________________________________________ 
Ajoneuvon käsittelyv. 103 48,4 87 47,3 182 56,5 116 40,8 39 30,0 
Toimintakyvyn muutos   22 10,3 24 13,1   37 11,5   95 33,4 78 60,0 
Ennak.- ja arv.virheet   57 26,8 49 26,6   49 15,2   28   9,9   4   3,1 
Muut tapahtumat   11   5,1 14   7,6   33 10,3   30 10,6   3   2,3 
Havaintovirheet   14   6,6   7   3,8   16   5,0     7   2,5   4   3,1 
Ajoneuvovika (äkillinen)     4   1,9   3   1,6     4   1,2     5   1,8   1   0,8 
Liikenneympäristötapaht.     2   0,9   0   0,0     1   0,3     3   1,0   1   0,8 
_____________________________________________________________________________________ 
Yhteensä 213 100,0 184 100,0 322 100,0 284 100,0 130 100,0 

_____________________________________________________________________________________ 
      Yhteentörmäykset 
 16-19 v. 20-24 25-40 41-64 65 v.- 
 f % f % f % f % f % 
_____________________________________________________________________________________ 
Ajoneuvon käsittelyv. 54 31,4 88 33,7 192 35,7 197 31,8 50 18,2 
Toimintakyvyn muutos 16   9,3 26 10,0   41 7,6   84 13,5 37 13,4 
Ennak.- ja arv.virheet 43 25,0 51 19,5 105 19,5   94 15,2 44 16,0 
Muut tapahtumat 25 14,5 48 18,4   80 14,9   69 11,1   3   1,1 
Havaintovirheet 30 17,4 37 14,2   99 18,4 158 25,5 141 51,3 
Ajoneuvovika (äkillinen)   2   1,2   2   0,8   11   2,0     8   1,3   0   0,0 
Liikenneympäristötapaht.   2   1,2   9   3,4   10   1,9   10   1,6   0   0,0 
_____________________________________________________________________________________ 
Yhteensä 172 100,0 261 100,0 538 100,0 620 100,0 275 100,0 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Yksittäisonnettomuuksissa oli menetetty ajoneuvon hallinta luonnollisesti useammin 

kuin yhteentörmäysonnettomuuksissa. Kuitenkin 35 %:ssa yksittäisonnettomuuksia ei 

tapahtunut ajoneuvon hallinnan menetystä missään vaiheessa onnettomuutta ja  yhteen-

törmäyksissä vastaava osuus oli 64 %.  

 

2.2.4.5. Ylinopeutta ajaneiden osuus 
 

Ylinopeudeksi on katsottu ajoneuvon kilometrinkin tiekohtaista nopeusrajoitusta suu-

rempi nopeus. Yksittäisvahinkojen mieskuljettajat ajoivat ylinopeutta 57 %:ssa ja yh-

teentörmäyksissä 29 %:ssa tapauksista (df=1, χ²=196.30, p<.001). Naisilla onnetto-

muustyyppien välinen ero oli vielä suurempi (38 % vs. 13 %, df=1, χ²= 32.23, p<.001).  
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Miehet ajoivat moottoripyörillä useammin ylinopeudella (tiekohtaista nopeusrajoitusta 

ylittäen)  kuin muilla ajoneuvoilla sekä yhteentörmäys- (df=9, χ²=34,11, p<.001)   että 

yksittäisonnettomuuksissa (df=9, χ²=63,33, p<.001). Ero tuli näkyviin myös kuljettajia 

ikäryhmittäin tarkasteltuna (taulukko 8).  

 
Taulukko 8. Ylinopeutta ajaneiden miesten osuudet ajoneuvolajeittain eri kuljettajirn ikäryhmis-
sä yhteentörmäys- ja yksittäisonnettomuuksissa.  
______________________________________________________________________ 
Ylinopeutta  Yhteentörmäysonnett.  Yksittäisonnett. (ei eläinonn.) 
ajaneiden osuus  f %   f % 
______________________________________________________________________ 
16-19 v miehet 
    ha (n=99+149)    48 48,5   113 75,8    
    pa (n=3+3)      0 -       1 - 
    ka (n=2+0)      1 -       0 - 
    mp (n=17+28)    10 58,8     24 85,7 
20-24 v miehet 
    ha (n=163+139)   71 43,6   113 81,3 
    pa (n=9+2)      3  -       1 - 
    ka (n=24+5)    12 50,0       2 - 
    mp (n=8+15)      7 -     13 86,7 
25-40 v miehet 
    ha (n=267+213) 103 38,6   159 74,6 
    pa (n=37+8)    12 32,4       6 - 
    ka (n=61+13)    24 39,3       6 46,2 
    mp (n=13+20)          7 53,9     17 85,0 
41-64 v miehet 
    ha (n=347+191)   78 22,5     82 42,9 
    pa (n=49+24)      6 12,2       1   4,2 
    ka (n=48+15)      8 16,7       5 33,3 
    mp (n=1+6)      1 -       5 - 
≥ 65 v miehet 
    ha (n=214+106)     7   3,3       8   7,6 
    pa (n=8+8)   
    ka (n=2+1)      0 -       0 - 
    mp(n=1+1)      0 -       0 - 
______________________________________________________________________ 
Ha=henkilöauto, pa=pakettiauto, ka=kuorma-auto (luokitukset sisältävät myös perävaunulliset ajoneu-
vot), mp=moottoripyörä ja kevytmoottoripyörä). Tapauksien määristä (n) ensimmäinen luku viittaa yh-
teentörmäysonnettomuuksien kokonaismäärään ja toinen luku yksittäisonnettomuuksien kokonaismää-
rään. Ylinopeuksien %-osuutta ei ole laskettu, mikäli ko. onnettomuustyypin lukumäärä kyseisessä luo-
kassa jää alle 10. 
  

Yksittäisonnettomuuksissa ylinopeutta ajaneiden osuuksissa tapahtui tilastollisesti oi-

reellisella tasolla vähentymistä tutkimusjakson alkuvuosista tutkimusjakson loppuvuo-

siin sekä miesten että naisten ryhmissä (kuvio 9, miehet: df=1,  χ²=3.59, p<.01; naiset: 

df=1, χ²=3.79, p<.10). Yhteentörmäysonnettomuuksien ylinopeutta ajaneiden osuudet 

eivät muuttuneet.   
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Kuvio 9. Ylinopeutta ajaneiden osuudet eri onnettomuustyypeissä vuosina 1991-94 ja 1999-
2002. Miesten onnettomuuksien määrät: yhteentörmäyksiä 942, yksittäisvahinkoja 662. Naisten 
onnettomuuksien määrät: yhteentörmäyksiä 259, yksittäisvahinkoja 69. 
 

 

2.2.4.6. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena ajaneiden osuuden 
muutos tutkimusajanjaksona 
 

Yhteentörmäysonnettomuuksien mieskuljettajista 19 % ja yksittäisonnettomuuksien 

mieskuljettajista 56 % oli alkoholin (tai huumeiden tai lääkkeiden) vaikutuksen alainen. 

Naisilla vastaavat osuudet olivat 11 % yhteentörmäysonnettomuuksissa ja 36 % yksit-

täisonnettomuuksissa. Mieskuljettajien yksittäisonnettomuuksissa juopuneiden kuljetta-

jien osuus väheni tutkimusajanjaksolla (kuvio 10; df=2, χ²=6.43, p<.05).  
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Kuvio 10. Juopuneena (huumeessa, lääkkeessä) ajaneiden osuudet eri onnettomuustyypeis-sä 
vuosina 1991-94, 1995-98 ja 1999-2002. Miesten onnettomuuksien kokonaismäärät: yhteentör-
mäyksiä 1485, yksittäisvahinkoja 1032. Naisten onnettomuuksien kokonaismäärät: yhteentör-
mäyksiä 386, yksittäisvahinkoja 99. 
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2.2.4.7. Turvavyötä käyttäneiden kuljettajien osuuden muutos 
 

Turvavyön käyttöä tarkasteltiin vain henkilöautojen kuljettajien osalta. Turvavyön käyt-

tö oli harvinaisempaa yksittäisonnettomuuksissa kuin yhteentörmäyksissä sekä miesten 

että naisten ryhmissä. Mieskuljettajien turvavyön käyttö yhteentörmäysonnettomuuksis-

sa väheni tutkimusjakson alkuvuosista loppuvuosiin (kuvio 11, df=2, χ²=10.95, p<.001). 

Muissa ryhmissä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.  
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Kuvio 11. Turvavyötä käyttäneiden kuljettajien osuudet eri onnettomuustyypeissä vuosina 
1991-94, 1995-98 ja 1999-2002. Miesten onnettomuuksien kokonaismäärät: yhteentörmäyksiä 
1048, yksittäisvahinkoja 790. Naisten onnettomuuksien kokonaismäärät: yhteentörmäyksiä 343, 
yksittäisvahinkoja 88. 
 
 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna (taulukko 9) turvavyön käyttö oli vähentynyt 41�64 -

vuotiaiden miesten (df=2, χ²=6.42, p<.05) sekä tilastollisesti oireellisella tasolla (df=2, 

χ²=5.89, p<.10) myös 18�24 -vuotiaiden miesten yhteentörmäysonnettomuuksissa. Li-

säksi nuorten miesten turvavyön käyttö oli vähentynyt myös yksittäisonnettomuuksissa 

(df=2, χ²=6.44, p<.05). 
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Taulukko 9. Turvavyön käyttäjien osuus tutkimusajanjaksolla eri onnettomuustyypeissä. Mies-
kuljettajat. 
_____________________________________________________________________ 
 1991-94 1995-98 1999-2002 tilast.merkits. 
_____________________________________________________________________ 
Yhteentörmäys 
18-24 v. 64 66,0 47 59,5 31 47,0 oir. 
25-40 v. 58 61,1 41 54,0 55 59,8 ns. 
41-64 v. 90 80,4 79 71,82 69 65,1 * 
65 v. - 48 80,0 67 82,7 52 75,4 ns. 
Yksittäisonnettomuus 
18-24 v. 34 34,3 33 43,4 22 24,7 * 
25-40 v. 30 32,3 13 21,7 16 24,2 ns. 
41-64 v. 19 38,8 27 39,1 33 48,5 ns. 
65 v. � 21 72,4 27 73,0 25 67,6 ns. 
_____________________________________________________________________ 

 
 

Turvavyön käyttö tämän tutkimuksen kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin joutu-

neilla kuljettajilla oli selvästi vähäisempää kuin Liikenneturvan tekemien mittausten 

mukaan henkilöautojen etuistuimilla olleiden henkilöiden turvavyön käyttö yleisesti 

Suomessa (Parkkari, 2000; Liikenneturva: liikennekäyttäytymisen seuranta; kolme nel-

jästä havainnosta on tehty kuljettajan turvavyön käytöstä). Liikenneturvan tekemän seu-

rannan mukaan henkilöautojen etuistuimilla käytettiin turvavyötä taajamien ulkopuolel-

la keskimäärin 92 %:isesti (taulukko 10). Taajamissa turvavyön käyttö oli hieman alhai-

semmalla tasolla; keskimäärin 82 % etupenkkiläisistä käytti turvavyötä taajamissa. Tut-

kimusjakson keskimmäisistä vuosista (1995-98) tutkimusjakson viimeisiin vuosiin 

(1999-2002) näyttää tapahtuneen hienoista turvavyön yleisen käytön vähenemistä etu-

penkillä. Sen sijaan henkilöauton takapenkillä turvavyön käyttäjien osuuksissa on ta-

pahtunut selvää kasvua seurantajaksolla. 

 
 
Taulukko 10. Turvavyön käyttö henkilöautoissa taajamissa ja taajamisen ulkopuolella. Lähde: 
Liikenneturva: liikennekäyttäytymisen seuranta. 
_______________________________________________________________________ 
Turvavyön käyttö  1993-94 1995-98 1999-2002 
keskimäärin vuosina %  %  % 
_______________________________________________________________________ 
Ha:n etuistuimella 
taajaman ulkopuolella 92,0  92,3  91,5 
Ha:n etuistuimella 
taajamassa  81,0  82,3  81,0 
Ha:n takaistuimella 
taajamassa  65,0  69,8  74,3 
_______________________________________________________________________ 
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2.2.4.8. Ylinopeudella ajaneiden alkoholin vaikutuksen alaisuus sekä turva-
vyön käyttö yksittäisvahingoissa 
 

Miesten yksittäisvahingoissa olivat ylinopeus, alkoholin vaikutuksen alaisuus sekä tur-

vavyön käyttämättömyys yleisiä riskitekijöitä. Nämä riskitekijät näyttävät myös kasau-

tuvan samoihin kuljettajiin (taulukko 11).  

 

Taulukko 11. Mieskuljettajien ylinopeus, alkoholin vaikutuksen alaisuus sekä turvavyön käyt-
tämättömyys kuolemaan johtaneissa henkilöautojen yksittäisonnettomuuksissa. Ylinopeus = tie-
kohtaisen nopeusrajoituksen ylitys.  
_____________________________________________________________________________ 
YKSITTÄISVAHINGOT 
      f  % kaikista ikäryhmän yksitt.onn:sta 
_____________________________________________________________________________ 
16-19 vuotiaat (n=148) 
Ylinopeus    113  76,3 
Ylinopeus+alko      68  45,9 
Ylinopeus+alko+turvavyöt    49  33,1   
20-24 vuotiaat (n=139) 
Ylinopeus    113  81,3 
Ylinopeus+alko      79  56,8 
Ylinopeus+alko+turvavyöt    60  43,2 

25-40 vuotiaat (n=213) 
Ylinopeus    159  74,6 
Ylinopeus+alko    103  48,4 
Ylinopeus+alko+turvavyöt    81  38,0 

41-64 vuotiaat (n=191) 
Ylinopeus      82  42,9 
Ylinopeus+alko      57  29,8 
Ylinopeus+alko+turvavyöt    44  23,0 

64 - (n=106) 
Ylinopeus        8    7,5 
Ylinopeus+alko        1    0,9 
Ylinopeus+alko+turvavyöt      1    0,9 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.2.4.9. Onnettomuuden tapahtumapaikka kuljettajan iän mukaan 
 

Valtaosa kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtui haja-asutusalueella. 

Kuolemaan johtaneet yksittäisvahingot tapahtuivat kuitenkin useammin taajamissa ja 

taajamien lähialueilla kuin kuolemaan johtaneet yhteentörmäykset (kts. myös sivu 15). 

Nuorten yksittäisonnettomuudet tapahtuivat useammin taajamissa kuin iäkkäämpien 

kuljettajien yksittäisonnettomuudet (kuviot 12 ja 13). 
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Kuvio 12. Onnettomuuden tapahtumapaikka kuljettajan iän mukaan tarkasteltuna. 
16�40  -vuotiaat. 
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Kuvio 13. Onnettomuuden tapahtumapaikka kuljettajan iän mukaan tarkasteltuna. 
41 -vuotiaat ja sitä vanhemmat kuljettajat. 
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3. KUOLEMAAN JOHTANEET HENKILÖ- JA 
PAKETTIAUTOJEN HALLINNANMENETYS-
ONNETTOMUUDET 
 

3.1. Menetelmä 
Tutkimukseen valittiin ne onnettomuudet vuosilta 2001 ja 2002, joissa yksittäisonnet-

tomuuden osallisena tai yhteentörmäysonnettomuuden pääaiheuttajana (osallinen nro 

01, ns. A-osallinen) oli henkilö- tai pakettiauto. Tutkijalautakuntien kokoamista onnet-

tomuuskansioista jäi saamatta 2 kpl vuodelta 2001 ja 6 kpl vuodelta 2002. Moottoripyö-

rät, kuorma-autot, linja-autot, erikoisautot, traktorit ym. työkoneet rajattiin tutkimuksen 

ulkopuolelle, koska sosiaalinen tilanne näissä saattaa poiketa henkilö- ja pakettiautojen 

sosiaalisesta tilanteesta ajoneuvotekijöistä tai kuljetustustehtävän luonteesta johtuen. 

Yhteensä tutkimukseen tuli 433 onnettomuutta (82 % kaikista vuoden 2001 ja 78 % 

kaikista vuoden 2002 kuolemaan johtaneista onnettomuuksista). 

 

Kuljettajan ajoneuvon hallinta jaettiin 6 luokkaan (1 yllättävästä ajoneuvoviasta 

johtunut ajoneuvon hallinnnan menetys jätettiin luokituksen ulkopuolelle): 

Hallinnan menetys (45 % kaikista, n=193): onnettomuus alkoi kuljettajan tekemästä 

ajoneuvon käsittelyvirheestä, esim. auto ohjautui osittain päällysteen ulkopuolelle ja 

kuljettaja yritti palauttaa ajoneuvon hallintaansa, mutta auto lähti luisuun. Myös pelkkä 

lukkojarrutus kuului tähän luokkaan. 

Ei hallinnan menetystä (25 % kaikista, n=107): onnettomuus ei alkanut kuljettajan te-

kemästä ajoneuvon käsittelyvirheestä, vaan kyseessä oli arviointi- tai havainnointivirhe 

esim. ajojärjestyksessä tai ajolinjassa.  

Erityistapaukset: 

Nukahtaminen (5 % kaikista, n=20): onnettomuus aiheutui siitä, että kuljettaja nukahti 

eikä tehnyt tietoisesti päätöksiä ajoneuvon kuljettamisesta. 

Sairauskohtaus (8 % kaikista, n=34): onnettomuus aiheutui kuljettajan sairauskohtauk-

sesta, jolloin kuljettaja ei kyennyt estämään onnettomuutta. 

Itsemurha (6 % kaikista, n=28): kuljettaja hakeutui tietoisesti onnettomuus-

tapahtumaan, eikä pyrkinyt estämään onnettomuutta. 

Epäselvät tapaukset (11 % kaikista, n=50): ei voitu varmasti päätellä, oliko kyseessä 

hallinnan menetys, nukahtaminen, sairauskohtaus vai itsemurha. 
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Eritystapausten luokitus on tehty pääsääntöisesti tutkijalautakuntien tapausselostuksessa 

mainittujen onnettomuuden riskitekijöiden mukaan.  

 

3.2. Tulokset 
 

Miesten onnettomuudet aiheutuivat naisten onnettomuuksia useammin nukahtamisesta, 

sairauskohtauksesta, itsemurhasta tai olivat aiheutumiseltaan epäselviä (df=6, χ²=19.68, 

p<.01; taulukko 12). 

 
Taulukko 12. Ajoneuvon hallinta ja kuljettajan sukupuoli. 
___________________________________________________________ 
     Mies   Nainen 
     f %  f % 
___________________________________________________________ 
Ajoneuvon hallinnan menetys 154   44,0  39 47,0 
Ei hallinnan menetystä    77 22,0  30 36,2 
Nukahtaminen     19   5,4    1   1,2 
Sairauskohtaus     31   8,9    3   3,6 
Itsemurha     27   7,7    1   1,2 
Epäselvä      42 12,0    8   9,6 
____________________________________________________________ 
Yhteensä    350 100,0  82 100,0 
____________________________________________________________ 
 

Kuljettajan iän kasvaessa ajoneuvon hallinnan menetykset vähenivät ja ei-hallinnan me-

netykset sekä sairauskohtaukset lisääntyivät (df=12, χ²=75.06, p<.001; taulukko 13 ja 

kuvio 14). Vanhimmassa ikäryhmässä (kuljettajan iän keskiarvo 71,6 vuotta) joka viides 

onnettomuus aiheutui sairauskohtauksesta. Lisäksi epäselvien ryhmässä saattaa olla 

myös sairauskohtauksia, joita ei ole kuitenkaan kyetty varmentamaan jälkeen päin teh-

dyissä tutkimuksissa.  
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Taulukko 13. Ajoneuvon hallinta ja kuljettajan ikä (miehet ja naiset).  
_______________________________________________________________________ 
Ikäryhmä   18 � 29 v   30 � 59 v  60 v � 
Iän keskiarvo ryhmässä 21,7 vuotta  43,8 vuotta  71,6 vuotta 
    f %  f %  f % 
_______________________________________________________________________ 
Hallinnan menetys 98 60,1  76 41,5  19 22,1  
Ei hallinnan menetys 30 18,4  42 23,0  35 40,7  
Nukahtaminen    8   4,9    6   3,3    6    7,0 
Sairauskohtaus    0   0  16   8,7  18 20,9 
Itsemurha  12   7,4  15   8,2    1   1,2 
Epäselvä   15   9,2  28 15,3    7   8,1 
_______________________________________________________________________ 
Yhteensä   163 100,0  183 100,0  86 100,0 
_______________________________________________________________________  
 

18�20 -vuotiaiden miesten ryhmässä (n=74 onnettomuutta) ajohallinnan menetyksiä oli 

61 %, ei-ajohallinnan menetyksiä 20 %, nukahtamisia 5 %, itsemurhia 7 % ja epäselviä 

7 %. Nuorten naisten onnettomuuksista puolet oli ajoneuvon hallinnanmenetyksiä, 33 

%:ssa ajohallintaa ei menetetty ja 17 % oli epäselviä tapauksia. 
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Kuvio 14. Ajoneuvon hallinta ja kuljettajan ikä (miehet ja naiset). 

 

 

3.2.1. Ajoneuvon hallinnan menetykset: yleiskuvaus 
 

Ajoneuvon hallinnan menetykset olivat tyypillisiä nuorille. Noin 60 % kaikista alle 30-

vuotiaiden kuljettajien onnettomuuksista johtui kuljettajan ajoneuvon hallinnan mene-

tyksestä. Ajoneuvon hallinnan menetyksiä tapahtui miehille ja naisille suhteellisesti yh-

tä paljon, keski-ikäisten ryhmässä naisille jopa enemmän kuin miehille. Keski-ikäisten 
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naisten onnettomuuksista 54 % johtui ajoneuvon hallinnan menetyksestä, kun vastaava 

osuus miesten onnettomuuksissa oli 42 % (kuvio 15). 
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Kuvio 15. Ajoneuvon hallinnan menetysten osuus kunkin ikäryhmän kaikista kuolemaan johta-
neista henkilö- tai pakettiauto-onnettomuuksista. 
 

Miesten, erityisesti nuorten miesten, ajoneuvon hallinnan menetykset johtivat tavalli-

simmin yksittäisvahinkoon, naisilla taas seurauksena oli tavallisimmin yhteenajo toisen 

ajoneuvon kanssa (kuvio 16). 
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Kuvio 16. Onnettomuustyyppi ajoneuvon hallinnan menetyksen seurauksena alle 60-vuotiailla 
miehillä ja naisilla. Ikäryhmittäistä tarkastelua ei tehty naisten ryhmässä onnettomuuksien vä-
häisen määrän vuoksi (n=36). Miehet <30 v, n=83; miehet 30-59 v, n=55. 
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3.2.2. Ajoneuvon hallinnanmenetysonnettomuudet vs. onnetto-
muudet, joissa ajoneuvon hallintaa ei menetetty 
 

Ajoneuvon hallinnanmenetysonnettomuuksia verrattiin erityisesti onnettomuuden sosi-

aalisten tekijöiden osalta niihin onnettomuuksiin, joissa kuljettaja ei menettänyt ajoneu-

vonsa hallintaa. Kuljettajat jaettiin kolmeen ikäryhmään (18�29, 30�59 ja vähintään 60 

-vuotiaat). Iäkkäimmässä ryhmässä kuljettajien määrä (erityisesti hallinnanmenetyson-

nettomuuksissa) jäi niin vähäiseksi, että sitä ei otettu mukaan tilastollisiin analyyseihin. 

Edelleen naiskuljettajien määrä oli niin vähäinen, että naisia tarkasteltiin yhtenä ryhmä-

nä (18�59 -vuotiaat). Nuorimman ikäryhmän ulottaminen 29-vuotiaisiin saakka tehtiin, 

jotta tapausmäärät olisivat olleet riittävät tilastollisissa analyyseissä (erityisesti ei-

hallinnanmenetysonnettomuuksissa). Nuoria kuljettajia tarkasteltiin kuitenkin myös 18�

20 -vuotiaiden ryhmässä joidenkin muuttujien osalta. Tällöin tulosten tarkastelu oli 

enemmänkin kuvailevaa kuin tilastollista.  Jatkossa ajoneuvon hallinnan menetykset ly-

hennetään kirjaimin HM ja ei hallinnan menetykset lyhennetään kirjaimin ei-HM. 

 

3.2.2.1. Liikennetilanne 
 

Liikennetilanne luokiteltiin viiteen luokkaan: suistuminen tieltä, kohtaaminen, risteysti-

lanne, ohitustilanne sekä peräänajo (taulukko 14). Ohitus saattoi johtaa joko kohtaa-

misonnettomuuteen tai suistumiseen, mutta ohitustilanteesta alkanut onnettomuus halut-

tiin luokitella erikseen, koska ohittamaan lähteminen on ollut tietoinen valinta. Nuorten 

miesten ryhmässä oli kaksi tieltä suistumista ilman ajoneuvon hallinnan menetystä. Mo-

lemmat tapaukset olivat havainto- tai arviointivirheestä johtuneita satama-alueelta me-

reen ajoja. Kohtaamisonnettomuus ilman hallinnan menetystä tai ilman ohitustilannetta 

oli ajolinjavirheestä johtunut törmäys vastaantulevaan. Näissä tapauksissa kuljettajan 

huomio oli hetkeksi siirtynyt pois liikenteestä tai kuljettaja ei muutoin havainnoinut tai 

arvioinut oikein ajoneuvonsa paikkaa tiellä. Lisäksi kaksi poikkeavaa tilannetta jätettiin 

luokituksen ulkopuolelle: 

 

• Auto syttyi palamaan ja kuljettaja poistui autosta. Takapenkillä sammuneena 

nukkunut kaveri kuoli tulipalossa (kuljettajana 20 v. mies). 

• Auton katolla ja konepellillä olleet nuorukaiset putosivat maahan, kun kuljettaja 

teki ajaessaan nopean korjausliikkeen (kuljettajana 20 v. nainen). 
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_____________________________________________________________________________ 
Taulukko 14. Liikennetilanne HM- ja ei-HM-onnettomuuksissa.  
_____________________________________________________________________________________ 
 Suistum. Kohtaam. Risteys Ohitus Peräänajo Yhteensä 
 f % f % f % f % f % f % 
_____________________________________________________________________________________ 
Miehet 18-29 v    
HM 56 66,7 18 21,4   2   2,4 7   8,3 1   1,2 84 100,0 
ei-HM   2   8,4   3 12,5   9 37,5 5 20,8 5 20,8 25 100,0 
Miehet 30-59 v 
HM 27 50,0 20 37,0   1   1,9 6 11,1 0   0,0 54 100,0 
ei-HM  0   0,0   4 16,0 12 48,0 7 28,0 2   8,0 25 100,0 
Naiset, 18-59 v 
HM   9 25,0 26 72,2   0   0,0 1   2,8 0   0,0 36 100,0 
ei-HM   0   0,0   8 42,1   8 42,1 3 15,8 0   0,0 19 100,0 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
3.2.2.2. Mistä matkaan lähdettiin? 
 

Puuttuvia tietoja matkaan lähtöpaikasta oli nuorten miesten osalta noin viidenneksessä 

kaikista tarkastelluista onnettomuuksista. Puuttuvia tietoja oli hieman enemmän HM- 

kuin ei-HM -onnettomuuksissa. Keski-ikäisten miesten onnettomuustiedoissa oli 

enemmän puuttuvia tietoja matkan lähtöpaikan osalta kuin nuorilla miehillä ja erityisesti 

ei-HM-onnettomuuksissa: 26 %:ssa HM-onnettomuuksista ei ole tietoa, mistä matkaan 

oli lähdetty, vastaava osuus ei-HM �onnettomuuksille oli 38 %.  

Nuoret mieskuljettajat olivat lähteneet tavallisimmin HM-matkalle kyläpaikasta, keski-

ikäiset miehet sen sijaan tavallisimmin omasta kodistaan (taulukko 15). Ei-HM �

matkoille oli lähdetty tavallisimmin  omasta kodista, työstä tai koulusta sekä nuoret 

myöskin läheisestä taajamasta. Naiset lähtivät matkaan tavallisimmin kotoaan molem-

missa onnettomuustyypeissä. 

Nuorimmassa mieskuljettajien ryhmässä (18�20 -vuotiaat) korostui tulos, että nuoret 

olivat lähteneet HM-onnettomuuksissa matkaan nimenomaan kyläpaikasta. Matkan läh-

töpaikan tieto löytyi 37 HM-onnettomuudesta. Näistä lähes puolessa (49 %) matkaan oli 

lähdetty kyläpaikasta. Kotoa matkaan oli lähdetty 19 %:ssa, ravintolasta 14 %:ssa ja taa-

jamasta 8 %:ssa onnettomuuksista. 
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_____________________________________________________________________________________ 
Taulukko 15. Matkaan lähtöpaikat eri onnettomuustyypeissä ja eri ikäisillä miehillä, sekä naisil-
la. 
_____________________________________________________________________________________ 
 Koti Työ/koulu Kylä Ravintola Taajama  Yht. 
 f % f % f % f % f %  % 
_____________________________________________________________________________________ 
Miehet 18-29 v      
HM  16 25,0      6 9,4 23 35,9  11 17,2 8 12,5  64 
ei-HM  5 26,3 5 26,3   1   5,3   3 15,8 5 26,3 19 
Miehet 30-59 v 
HM 21 52,5 1   2,5   4 10,0 13 32,5 1   2,5 40 
ei HM 10 62,6 3 18,7   3 18,7   0   0,0 0   0,0 16 
Naiset 18-59 v 
HM 13 44,9 5 17,2    6 20,7   5 17,2 0   0,0 29 
ei-HM   5 41,7 4 33,3 2 16,7   0   0,0 1   8,3 12 
_____________________________________________________________________________________ 
Koti: koti, asuinpaikka, kakkosasunto, oma/perheen mökki 
Työ/koulu: työpaikka, koulu, työhön/kouluun liittyvä, asiointipaikka 
Kylä: kaverin, tuttavan, sukulaisen tms. koti, asuinpaikka tai mökki 
Ravintola: ravintola, baari, hotelli, laiva, loma/harrastepaikka, tanssilava, yleisötapahtuma 
Taajama: läheinen taajama, vietetty aikaa ajellen, kioski, kahvila, hampurilaispaikka tms. 
Puuttuvia tietoja, miehet: HM 18-29 v: 19 (22,6 %), ei-HM 18-29 v: 5 (20 %), HM 30-59 v: 14 (25,9 %), 
ei-HM 30-59 v: 10 (38,5 %), Naiset HM: 7 (19,4 %), ei-HM: 8 (40,0 %). Lisäksi taulukosta puuttuu läh-
töpaikkana �rikospaikka�, joita oli yksi nuorimman ryhmän sekä HM- että ei-HM-onnettomuuksissa. 

 

3.2.2.3. Matkan tavoite 
 

Matkan tavoite oli sekä nuorten että keski-ikäisten miesten HM-matkoilla tavallisimmin 

vapaa-ajan matka kuin työhön, kouluun tai asiointiin liittynyt matka (nuoret miehet, 

χ²=7.11, df=1, p<.01; keski-ikäiset miehet, χ²=7.51, df=1, p<.01; kuvio 17). Vapaa-ajan 

matkat sisälsivät nuorten (18�29 v.) miesten HM-matkoilla mm. seuraavia matkan ta-

voitteita: vapaa-ajan matka kohteeseen (52 %), kotimatka vapaa-ajan vietosta (16 %),  

huvin vuoksi ajelu (13 %), auton testaus/näyttömatka (10 %), pakomatka (8 %) tai va-

rusmiesten lomamatka (1 %). Naisten HM-matkoista 55 % liittyi vapaa-aikaan, kun taas 

ei-HM-matkoista 40 % liittyi vapaa-aikaan. 

Erikseen tarkasteltuna 18�20 -vuotiaiden matkojen tarkoitukset jakaantuivat hyvin sa-

mankaltaisesti kuin 18�29 -vuotiailla. 
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Kuvio 17. Matkan tarkoitus nuorten ja keski-ikäisten miesten eri onnettomuuksissa. 
 

 

3.2.2.4. Matkustajien määrä 
 

Nuorilla miehillä (18�29 v.) oli sekä HM- että ei-HM-onnettomuuksissa yhtä usein 

matkustajia mukana (n. 60 %:ssa tapauksista). Kun matkustajia oli mukana, HM-

matkoilla oli tavallisimmin yksi matkustaja (55 % niistä HM-onnettomuuksista, joissa 

oli mukana matkustajia). Ei-HM-matkoilla oli useammin kaksi tai useampia matkustajia 

(60 % niistä ei-HM-onnettomuuksista, joissa oli mukana matkustajia). 

Keski-ikäisillä miehillä sen sijaan oli HM-matkoilla useammin matkustajia kuin ei-HM-

matkoilla (59 % vs. 42 %). Kun mukana oli matkustajia, niin tavallisimmin matkustajia 

oli vain yksi (69 %:ssa HM-matkoilla ja 55 %:ssa ei-HM-matkoilla). 

 

3.2.2.5. Matkustajien ikä 
 

Matkustajien ikää tarkasteltiin suhteessa kuljettajan ikään. Samanikäisinä pidettiin mat-

kustajia, joiden ikä oli  +/- 15 vuotta kuljettajan ikään verrattuna. Nuorten mieskuljetta-

jien matkustajat olivat molemmissa onnettomuustyypeissä jokseenkin aina samanikäisiä 

kuin kuljettaja (taulukko 16). Matkustajat olivat tavallisimmin samanikäisiä kuljettajan 

kanssa myös naisten ja keski-ikäisten miesten onnettomuuksissa, mutta näillä ryhmillä 

oli myös eri ikäisiä ja nuorempia matkustajia. Onnettomuustyyppien välillä ei ollut ero-

ja matkustajien iän suhteen missään tarkastellussa ryhmässä.  
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Taulukko 16. Matkustajien ikä suhteessa kuljettajan ikään. 
_____________________________________________________________________ 
Matkustajien Samanikäi- Nuorempia Vanhempia Eri ikäisiä Yhteensä   
ikä  siä (≤ 15 v.) (≥15 v.) (≤15v. � ≥15v.) 
  f % f % f % f % f % 
_____________________________________________________________________ 
Miehet, 18-29 v.    
HM  48   94,1   0   0,0 1 2,0 2 3,9 51 100,0 
ei-HM  15 100,0   0   0,0 0 0,0 0 0,0 15 100,0  
Miehet, 30-59 v. 
HM  22   68,7   3   9,4 0 0,0 7 21,9 32 100,0  
ei-HM    6   54,5   2 18,2 1 9,1 2 18,2 11 100,0 
Naiset, 18-59 v. 
HM  12 54,6   4 18,2 1 4,5 5 22,7 22 100,0 
ei-HM    3 60,0   0   0,0 0 0,0 2 40,0   5 100,0 
_____________________________________________________________________ 
 

  

3.2.2.6. Matkustajien suhde kuljettajaan 
 

Matkustajien suhde kuljettajaan luokiteltiin 5 luokkaan: perheenjäsen, kaveri, vieras, 

puolituttu ja yhdistelmä edellisistä. Perheenjäsen saattoi olla äiti, isä, lapsi, sisar, avio- 

tai avopuoliso. Vieras oli esimerkiksi liftari tai joku muu satunnaisesti kyytiin tullut kul-

jettajalle vieras henkilö tai taksin matkustaja. Puolitutuiksi luokitettiin kuljettajan kave-

rin kaveri tai kuljettajan sukulaisen kaveri. �Yhdistelmä edellisistä� tarkoitti sitä, että 

matkustajissa saattoi olla esimerkiksi kavereita ja sukulaisia. Rajanveto kaverin ja puoli-

tutun välillä ei aina ollut helppoa ja näissä tapauksissa matkustaja luokiteltiin luokkaan 

�kaveri�. Sen sijaan puuttuvien tietojen määrä oli erittäin vähäinen. Ainoastaan yhdestä 

keski-ikäisten miesten HM-onnettomuudesta ei voinut päätellä matkustajan suhdetta 

kuljettajaan.  

 

Tavallisimmin nuorten miesten matkustajat olivat kavereita: 90 % HM-

onnettomuuksissa ja 93 % ei-HM-onnettomuuksissa. Myöskin keski-ikäisten miesten 

HM-onnettomuuksien matkustajat olivat tavallisimmin kavereita (53 %), sen sijaan ei-

HM-onnettomuuksissa matkustajat olivat tavallisimmin perheenjäseniä (46 %) ja kave-

rien osuus matkustajista oli vain 27 %. Naisten onnettomuuksista 52 %:ssa matkustajina 

oli perheenjäseniä. Erot onnettomuustyyppien välillä matkustajien suhteessa kuljetta-

jaan eivät olleet tilastollisesti merkitseviä missään kuljettajaryhmässä.     
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3.2.2.7. Matkustajien sukupuoli 
 

Nuorten mieskuljettajien matkustaja(t) oli(vat) tavallisimmin mies(miehiä): 61 %:ssa 

HM-onnettomuuksista ja 67 %:ssa ei-HM-onnettomuuksista matkustajat olivat miehiä. 

Sekä miehiä että naisia autossa oli 27 %:ssa tapauksista molemmissa onnettomuustyy-

peissä. 

 

Keski-ikäisillä miehillä oli HM-onnettomuuksissa matkustajina miehiä 50 %:ssa ja nai-

sia 38 %:ssa tapauksista. Sen sijaan ei-HM-onnettomuuksissa matkustaja(t) oli(vat) ta-

vallisimmin nainen(naisia): naisia oli matkustajina 64 %:ssa ja miehiä 18 %:ssa onnet-

tomuuksista. Sekä miehiä että naisia oli matkustajina 12 %:ssa HM- ja 18 %:ssa ei-HM-

onnettomuuksista. Naisten onnettomuuksista (silloin kun matkustajia oli mukana) 41 

%:ssa matkustaja(t) oli mies, 22 %:ssa nainen ja 37 %:ssa matkustajina oli molempia 

sukupuolia. Erot onnettomuustyyppien välillä matkustajien sukupuolen osalta eivät ol-

leet tilastollisesti merkitseviä missään kuljettajaryhmässä.     

 

 

3.2.2.8. Tilanne autossa 
 

Tilanteesta autossa ei ollut juuri mitään tietoa saatavilla, koska kuulustelupöytäkirjoissa 

ei yleensä ollut mainintoja koskien tunnelmaa tai tekemisiä autossa välittömästi ennen 

onnettomuutta. Puuttuvia tietoja oli 54 %:ssa nuorten HM-onnettomuuksista ja 52 %:ssa 

nuorten ei-HM-onnettomuuksista. Keski-ikäisten miesten onnettomuuksien osalta puut-

tuvien tietoja määrä oli vielä suurempi, 65 % molemmissa onnettomuustyypeissä. Tau-

lukkoon 17 on koottu ne tapaukset, joissa tilanteesta autossa oli saatavilla jotakin tietoa. 
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Taulukko 17. Tilanne autossa miesten HM- ja ei-HM-matkoilla. 
_________________________________________________________________________________ 
Tilanne/tunnelma   18�29 v.  18�29 v.  30�59 v.  30�59 v. 
autossa    HM  ei-HM  HM  ei-HM 
     f  f  f  f 
_________________________________________________________________________________ 
 
Riitaa, kuljettaja vihainen  4  1  1  0 
Kuljettajan yllytys   2  1  0  0 
Kuljettajan hillintä   4  0  1  1 
Torkkuva/väsynyt/hiljainen  3  1  0  0 
Innostunut/kiihkeä/iloinen  4  0  0  0 
K. näytti ajoaan/testasi autoaan 7  3  3  0 
K. kiinnitti huom. reitin hakuun 0  2  0  0 
K kiinnitti huom. ajoneuvovikaan 0  0  1  0 
Levoton muutoin, matkustajat 
(esim.lapset, eläimet) häiritsivät 0  0  1  0 
Kiire    3  2  3  3 
Vastasi/puhui puhelimeen, sääti,  
kurkotti tai teki jotakin muuta 5  0  0  0 
Ei erityistä, leppoisa  7  2  9  5 
_________________________________________________________________________________ 
Yhteensä    39  12  19  9 
_________________________________________________________________________________ 
puuttuvia tietoja: 18-29 v. HM: 45; 18-29 v. ei-HM: 13; 30-59 v. HM:35; 30-59 v. ei-HM: 17. 
 

 
3.2.2.9. Kuljettajan alkoholin vaikutuksen alaisuus 
 

Alkoholi erotteli sekä nuorten miesten että keski-ikäisten miesten onnettomuustyyppejä 

siten, että rattijuopumus oli yleisempää HM-onnettomuuksissa kuin ei-HM-

onnettomuuksissa (taulukko 18; rattijuopumus vs. ei rattijuopumusta: nuoret miehet: 

df=1, χ²=9.10, p<.01; keski-ikäiset miehet: df=1, χ²=15.40, p<.001). Naisten ryhmässä 

onnettomuustyypit eivät eronneet rattijuopumuksen yleisyyden osalta (taulukko 19).

    
Taulukko 18. Mieskuljettajan alkoholin vaikutuksen alaisuus HM- ja ei-HM  
-onnettomuuksissa.  
________________________________________________________________________ 
   18�29 v. 18�29 v. 30�59 v. 30�59 v.  
   HM  ei-HM  HM  ei.HM 
 f % f % f % f %  
________________________________________________________________________ 
Ei alkoa 30 36,2 17 70,8 20 37,7 22 84,6 
≤ 0.5 �   4   4,8   1   4,2   1   1,9   0   0,0 
0.51-1.2 �   6   7,2   1   4,2   5   9,4   0   0,0 
> 1.2 � 35 42,2   4 16,6 26 49,1   3 11,5 
lääkeet/huumeet   3   3,6   1   4,2   1   1,9   1   3,9 
alko+huumeet   5   6,0   0   0,0   0   0,0   0   0,0 
________________________________________________________________________ 
 83 100,0 24 100,0 53 100,0 26 100,0 
________________________________________________________________________ 
Puuttuvia tietoja oli nuorten HM-ryhmässä 1, jossa oli epäilty alkoholia, mutta ei oltu tehty 
verikoetta. Nuorten ei-HM-ryhmässä, samoin kuin keski-ikäisten ei-HM-ryhmässä oli 1 puuttuva tieto. 
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Taulukko 19. Naiskuljettajan alkoholin vaikutuksen alaisuus HM-  
ja ei-HM �onnettomuuksissa.  
___________________________________________ 
   Naiset 18�59 vuotiaat  
 HM ei-HM 
 f % f % 
___________________________________________ 
Ei alkoa 28 77,8 15 79,0 
≤ 0.5 �   0   0,0   1   5,2 
0.51-1.2 �   2   5,6   0   0,0 
> 1.2 �   5 13,9   3 15,8 
lääkeet/huumeet   1   2,7   0   0,0 
alko+huumeet   0   0,0   0   0,0 
___________________________________________ 
 36 100,0 19 100,0 
 

18�20-vuotiaista mieskuljettajista HM-onnettomuuksissa 62 % ja ei-HM-

onnettomuuksissa 27 % oli alkoholin (tai huumeiden, lääkkeiden) vaikutuksen alaisia. 

 

3.2.2.10. Matkustajien alkoholin vaikutuksen alaisuus 
 

Sekä nuorten että keski-ikäisten ja myös naisten ryhmässä HM-onnettomuuksissa näytti 

olevan useammin humalaisia matkustajia (vähintään yksi), mutta erot onnettomuus-

tyyppien välillä eivät kuitenkaan olleet missään ryhmässä tilastollisesti merkitseviä. Ei-

HM-onnettomuuksien lukumäärä tilanteessa, jossa oli matkustajia mukana, oli hyvin 

vähäinen.  

 

Nuorten mieskuljettajien matkustajat olivat usein humalaisia (taulukko 20). Kun tarkas-

teltiin molempia onnettomuustyyppejä tilanteessa, jossa nuorella miehellä oli matkusta-

ja/jia mukanaan, 69 %:ssa onnettomuuksista tämä/nämä olivat humalassa. Keski-

ikäisillä miehillä vastaava osuus on 43 % ja naisten ryhmässä 22 %. 

 

18�20 -vuotiaiden miesten matkustajista HM-onnettomuuksissa 68 % ja ei-HM-

onnettomuuksissa 50 %:ssa matkustajat olivat humalassa (Sellaisten HM-

onnettomuuksien määrä oli 28, joissa oli matkustajia mukana ja näiden alkoholin käy-

töstä oli tieto, vastaavia ei-HM-onnettomuuksia oli 8). 
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Taulukko 20. Matkustajien humala eri ikäisillä mieheillä ja naisilla HM ja ei-HM-
onnettomuksissa. Matkustajat humalassa= vähintään yksi matkustajista humalassa. Matkustajat 
eivät humalassa=kukaan matkustajista ei ole humalassa. 
____________________________________________________________________ 
 Matkustajat Matkustajat Yhteensä 
 humalassa eivät humalassa 
 f % f % f % 
____________________________________________________________________ 
Miehet, 18-29 v.    
HM 36 73,5 13 26,5 49 100,0 
ei-HM   6 50,0   6 50,0 12 100,0 
Miehet, 30-59 v. 
HM 15 51,7 14 48,3 29 100,0 
ei-HM   2 18,2   9 81,8 11 100,0 
Naiset, 18-59 v. 
HM   4 18,2 18 81,8 22 100,0 
ei-HM   2 40,0   3 60,0   5 100,0 
______________________________________________________________________ 
 
 

Matkustajien alkoholista puuttuvia tietoja oli nuorten miesten osalta kolmesta HM-

onnettomuudesta sekä kolmesta ei-HM-onnettomuudesta. Keski-ikäisten miesten HM-

ryhmässä oli niin ikään kolme puuttuvaa tietoa matkustajien alkoholin vaikutuksen alai-

suudesta. 

 

3.2.2.11. Nopeus riskitekijänä 
 

Onnettomuuskansioiden tutkintaselostuksista poimittiin tieto, oliko käytetty nopeus 

mainittu yhtenä onnettomuuden riskitekijänä (liian suuri nopeus joko nopeusrajoituk-

seen tai/ja tilanteeseen nähden). Nopeus oli mainittu yhtenä onnettomuuden riskitekijä-

nä useammin sekä nuorten että keski-ikäisten miesten HM-onnettomuuksissa kuin hei-

dän ei-HM-onnettomuuksissaan (taulukko 21; nuoret miehet: df=1, χ²=6.44, p<.05; kes-

ki-ikäiset miehet: df=1, χ²=4.79, p<.05). Tulos oli samansuuntainen myös naisten ryh-

mässä, mutta ei tilastollisesti merkitsevä. 
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__________________________________________________________________________ 
Taulukko 21. Tutkintalautakuntien kannanotto kuljettajan käyttämään nopeuteen (liian suuri 
nopeus) eri onnettomuustyypeissä. 
_____________________________________________________________________________ 
 Nopeus mainittu Nopeutta ei mainittu Yhteensä 
 riskitekijänä riskitekijänä 
 f % f %  f % 
_____________________________________________________________________________ 
Miehet, 18-29 v.    
HM 68 81,0 16 19,0 84 100,0 
ei-HM 14 56,0 11 44,0 25 100,0 
Miehet, 30-59 v. 
HM 42 77,8 12 22,2  54 100,0 
ei-HM 14 53,9 12 46,1 26 100,0 
Naiset, 18-59 v. 
HM 14 38,9 22 61,1 36 100,0 
ei-HM   3 15,0 17 85,0 20 100,0 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

18�20 -vuotiaista liian suurella nopeudella oli ajanut 76 % HM-onnettomuuksien kuljet-

tajista ja 53 % ei-HM-onnettomuuksien kuljettajista. 

 

Mieskuljettajat olivat ajaneet useammin myös ylinopeutta (arvioitu nopeus välittömästi 

ennen onnettomuutta oli suurempi kuin sallittu nopeus ko. paikalla) HM-

onnettomuuksissa kuin ei-HM-onnettomuuksissa (kuvio 18; nuoret miehet: df=1, 

χ²=5.3, p<.05; keski-ikäiset miehet: df=1, χ²=7.43, p<.01). Naiskuljettajilla ylinopeutta 

ajaneiden osuuksissa ei ollut eroja onnettomuustyyppien välillä. 
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Kuvio 18. Ylinopeutta ajaneiden osuudet eri onnettomuustyypeissä ja kuljettajaryhmissä. 
 
 
 



 47

3.2.2.12. Tienpinnan liukkaus riskitekijänä 
 

Tienpinnan liukkaus oli mainittu onnettomuuden riskitekijänä useammin HM-

onnettomuuksissa kuin ei-HM-onnettomuuksissa (taulukko 22). Tulos oli tilastollisesti 

merkitsevä nuorten miesten ja 18 � 59-vuotiaiden naisten ryhmässä, mutta ei keski-

ikäisten miesten ryhmässä. Liukkaus oli mainittu huomattavasti useammin naisten kuin 

miesten HM-onnettomuuksien riskitekijäksi. Edelleen nuorten miesten ja nuorten nais-

ten ei-HM-onnettomuuksissa liukkaus oli erittäin harvoin mainittu yhtenä riskitekijänä, 

kun taas keski-ikäisillä miehillä useammassa kuin joka neljännessä ei-HM-

onnettomuudessa liukkaus oli yhtenä riskitekijänä.  

 

 
Taulukko 22. Tutkijalautakuntien kannanotto liukkauteen onnettomuuden riskitekijänä eri on-
nettomuustyypeissä. 
___________________________________________________________________________ 
    Liukkaus mainittu Liukkautta ei mai- Yhteensä 
    riskitekijänä   nittu riskitekijänä 
    f %  f %  f % 
___________________________________________________________________________ 
Miehet, 18-29 v.    
HM   26 30,9  58 69,1  84 100,0 
ei-HM     1   4,0  24 96,0  25 100,0 
Miehet, 30-59 v. 
HM   26 48,1  28 51,9  54 100,0 
ei-HM     7 26,9  19 73,1  26 100,0 
Naiset, 18-59 v. 
HM   24 66,7  12 33,3  36 100,0 
ei-HM     1   5,0  19 95,0  20  100,0 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

3.2.2.13. Ajokortin voimassaolo ja aikaisemmat liikennerikkomukset 
 

Kuljettajan ajokortin voimassaolossa ei ollut eroja onnettomuustyyppien välillä. Nuoris-

ta miehistä (18-29 v.) 82 %:lla oli voimassa oleva ajokortti, 9 %:lla ajokortti oli peruu-

tettu ja 9 %:lla ei ollut lainkaan suomalaista vähintään B-tason ajokorttia. Tieto puuttui 

neljältä kuljettajalta. Keski-ikäisistä miehistä 90 %:lla oli voimassa oleva ajokortti, 8 

%:lla ajokortti oli peruutettu ja 2 %:lla ei ollut lainkaan ajokorttia. Kolmelta kuljettajalta 

ei ollut tietoa ajokortin voimassaolosta. Naisista 94 %:lla oli ajokortti voimassa, 3 %:lla 

ajokortti oli peruutettu ja 3 % oli ajokortittomia. Tieto ajokortista puuttui yhdeltä nais-

kuljettajalta. 
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Erikseen tarkasteltuna 18�20 �vuotiaita mieskuljettajia, todettiin että HM-

onnettomuuksissa kuljettajista 84 %:lla oli ajokortti voimassa,  4 %:lta ajokortti oli pe-

ruutettu ja 11 %:lla ei ollut lainkaan ajokorttia. Ei-HM-onnettomuuksien 15:sta mieskul-

jettajasta (18�20 �vuotiaat) yhdellä ei ollut ajokorttia lainkaan, muilla (93 %) ajokortti 

oli voimassa. 

 

HM-onnettomuuksiin joutuneilla nuorilla miehillä (18-29 v) oli ollut useammin aikai-

sempia liikennerikkomuksia kuin ei-HM-onnettomuuksiin joutuneilla (73 % vs. 50 %; 

df=1, χ²=4.22, p<.05). Keski-ikäisillä miehillä (rikkomuksiin syyllistyneitä 58 % HM-

ryhmässä ja 45 % ei-HM-ryhmässä) ja naisten ryhmässä (rikkomuksiin syyllistyneitä 39 

% HM-ryhmässä ja 31 % ei-HM-ryhmässä) tulos oli myös samansuuntainen, mutta ei ti-

lastollisesti merkitsevä. HM-onnettomuuksiin joutuneilla nuorilla kuljettajilla aikaisem-

pina rikkomuksina olivat tavallisimmin olleet ylinopeudet ja muut ajotaparikkomukset, 

kun taas keski-ikäisillä miehillä korostui alkoholirikkomusten osuus (taulukko 23). 
 
Taulukko 23. Aikaisemmat liikennerikkomukset ja onnettomuustyyppi. 
___________________________________________________________________________ 
    Ylinopeus, Alkoholi, Ajokortti, Yhteensä 
    ajotapa  alko+muu muu 
    f % f % f % f % 
___________________________________________________________________________ 
Miehet, 18-29 v.    
HM   25 49,0 19 37,3   7 13,7 51 100,0  
ei-HM     6 50,0   5 41,7   1   8,3 12 100,0  
Miehet, 30-59 v. 
HM   11 39,3 15 53,6   2   7,1 28 100,0 
ei-HM     5 55,6   4 44,4   0   0,0   9 100,0  
Naiset, 18-59 v. 
HM     8 72,7   2 18,2   1   9,1 11 100,0  
ei-HM     3 60,0   2 40,0   0   0,0   5 100,0 
___________________________________________________________________________ 
�Ylinopeus, ajotapa� luokkaan tulivat ne, joilla oli vain ylinopeus tai muita ajotaparkkomuksia, mutta ei 
rattijuopumuksia tai ajokortitta ajoja. �Alkoholi, alko+muu� luokkaan tulivat ne, joilla oli vähintään yksi 
rattijuopumus. Sen lisäksi heillä saattoi olla ylinopeusrikkomuksia, ajokortitta ajoja jne. �Ajokortti, muu� 
luokkaan tulivat ne, joilla oli vähintään yksi ajokortitta ajo. Sen lisäksi heillä saattoi olla ylinopeus- tai 
muita ajotaparikkomuksia. 
 

 
3.2.2.14. Turvavyön käyttö 
 

Mieskuljettaja käytti harvemmin turvavyötä HM-onnettomuuksissa kuin ei-HM-

onnettomuuksissa. Nuorista miehistä vain 28 % käytti turvavyötä HM-

onnettomuuksissa. Ei-HM-onnettomuuksissa vastaava osuus oli 60 % (df=1, χ²=7.32, 

p<.01; puuttuvia tietoja turvavyön käytön osalta 5 HM-onnettomuusryhmässä ja 5 ei-

HM-onnettomuusryhmässä). Keski-ikäisistä miehistä 44 % käytti turvavyötä HM-
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ryhmässä ja 72 % ei-HM-ryhmässä (df=1, χ²=5.23, p<.05; puuttuvia tietoja 2 HM-

onnettomuuksista ja 1 ei-HM-onnettomuuksista).  Naiskuljettajilla ei ollut eroa onnet-

tomuustyyppien välillä turvavyön käytön yleisyydessä, 82 % heistä käytti turvavyötä 

HM-onnettomuuksissa ja 84 % ei-HM-onnettomuuksissa. 

 

Matkustajien turvavyön käyttö luokiteltiin enemmistön mukaan. Yhden matkustajan ti-

lanteessa luokitus oli luonnollisesti helppo: käytti turvavyötä tai ei käyttänyt. Kahden 

matkustajan tilanteessa luokitus �käytti turvavyötä� tuli vain, jos molemmat käyttivät 

turvavyötä. Kolmen matkustajan tilanteessa kahden piti käyttää, jotta luokitus olisi ollut 

�käytti turvavyötä�. Neljän matkustajan tilanteesta kolmen piti käyttää jne. 

 

Nuoret miehet paitsi itse kuljettajina, niin myös heidän matkustajansa käyttivät har-

vemmin turvavyötä HM-onnettomuuksissa kuin ei-HM-onnettomuuksissa. Turvayö oli 

30 %:lla HM-onnettomuuksien matkustajista ja 64 %:lla ei-HM-onnettomuuksien mat-

kustajista (df=1, χ²=4.42, p<.05). Keski-ikäisten miesten matkustajista HM-

onnettomuuksissa 61 % ja ei-HM-onnettomuuksissa 55 % käytti turvavyötä. Naisten 

matkustajista HM-onnettomuuksissa 68 % ja ei-HM-onnettomuuksissa 60 % käytti tur-

vavyötä. 

 

18-20 vuotiaat miehet käyttivät HM-onnettomuuksissa 35 %:ssa turvavyötä. Kun heillä 

oli näillä matkoilla matkustajia, niin matkustajista 37 % käytti turvavyötä. 

 
 
3.2.2.15. Ajoneuvon omistus 
 

Miesten ryhmissä auton omistajuudessa tai haltijuudessa ei ollut tilastollisesti merkitse-

viä eroja onnettomuustyyppien välillä (taulukko 24). Sen sijaan naisten HM-

onnettomuuksissa oli vähemmän ajoneuvon omistajia tai haltijoita (53 %) kuin naisten 

ei-HM-onnettomuuksissa (74 %) (df=2, χ²=8.07, p<.05). Ajoneuvon hallinnan menetys 

tapahtui lainassa (luvallisesti) olleella autolla 47 %:ssa naisten HM-onnettomuuksista. 

Kun ajoneuvon hallintaa ei oltu menetetty, laina-auto naisilla oli ollut 16 %:ssa tapauk-

sista. 
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Taulukko 24. Ajoneuvon omistus yhteentörmäys- ja hallinnanmenetysonnettomuuksissa 
________________________________________________________________________ 
Ajoneuvon omistus Oma tai Lainassa Lainassa Yhteensä 
 omassa luvallisesti luvatta 
 hallinnassa 
 f % f % f % f % 
________________________________________________________________________ 
Miehet 18-29 v   
     HM 44 53,0 28 33,8 11 13,2 83 100,0 
     ei-HM 11 44,0 13 52,0   1   4,0 25 100,0  ns.  
 
Miehet 30-59 v 
     HM 35 66,0 14 26,4   4 7.6 53 100,0 
     ei-HM 15 57.7 10 38,5   1 3,8 26 100,0  ns.  
 
Naiset 18-59 v 
     HM 19 52,8 17 47,2   0   0,0 36 100,0 
     ei-HM 14 73,7   3 15,8   2 10,5 19 100,0  * 
_____________________________________________________________________  
Puuttuvia tietoja: miehet 18-29 v, HM: 1; miehet 30-59 HM: 1; naiset ei-HM: 1 

 

 

3.2.2.16. Taustatiedot kuljettajan elämäntilanteesta 
 

Henkilöiden koulutustaustasta puuttuvia tietoja oli keskimäärin hieman yli 20 %. Nuo-

rista miehistä 47 %:lla ja keski-ikäisistä miehistä 31 %:lla oli taustalla ammatillinen pe-

rustutkinto. Nuorista miehistä 33 %:lla ja keski-ikäisistä 38 %:lla oli taustalla vain pe-

ruskoulu. Lukion käyneitä tai lukiolaisia oli nuorissa mieskuljettajissa 12 %. Opisto- tai 

ammattikorkeakoulutasoinen koulutus oli 8 %:lla nuorista miehistä ja 15 %:lla keski-

ikäisistä. Akateeminen koulutus oli 16 %:lla keski-ikäisistä miehistä. Naiskuljettajista 

39 %:lla oli opisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus. Vain peruskoulun käynei-

tä oli 13 %, lukiolaisia 9 %, ammatillinen perustutkinto oli 27 %:lla ja akateeminen 

koulutus 11 %:lla. Kuljettajien koulutustaustoissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja 

onnettomuustyyppien välillä.  

 

Kuljettajista vajaan 20 %:n osalta tiedot ammatista puuttuivat. Ammatit jaoteltiin seu-

raaviin luokkiin: autonkuljettaja, muu työntekijä, toimihenkilö, yrittäjä ja opiskelija. 

Autonkuljettajia oli nuorten miesten ryhmässä vähän (5 % HM-onnettomuuksien kuljet-

tajista) ja keski-ikäisten kuljettajien ryhmässäkin vain 9%, joten tämä ryhmä sijoitettiin 

luokkaan �muu työntekijä�. HM-onnettomuuksien nuorista mieskuljettajista 57 % työn-

tekijöitä ja 43 % oli opiskelijoita. Ei HM-onnettomuuksien osalta vastaavat osuudet oli-

vat 38 % ja 62 %. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Keski-ikäisistä työn-
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tekijöitä oli 67 %, toimihenkilöitä 23 %, yrittäjiä 9 % ja opiskelijoita 1 %. Onnetto-

muustyyppien välillä ei ollut eroja kuljettajien ammateissa. 

 

Tieto työtilanteesta jaettiin 6 luokkaan: työssä, työtön, opiskelee, eläkkeellä, muu (pitkä 

sairausloma, varusmies, kotiäiti) ja puuttuva tieto. Miesten ryhmässä puuttuvia tietoja 

työtilanteesta oli erityisesti HM-onnettomuusryhmässä sekä nuorilla että keski-ikäisillä 

(taulukko 25). Nuorista miehistä opiskelijoita oli vähemmän HM-ryhmässä kuin ei-HM-

ryhmässä. Nuorten osalta ero työtilanteessa onnettomuustyyppien välillä oli tilastollises-

ti merkitsevä (df=4, χ²=12.19, p<.05). 

_____________________________________________________________________________ 
Taulukko 25. Työtilanne ja onnettomuustyyppi. 
_____________________________________________________________________________ 
 Työssä Työtön Opiskelee Eläkkeellä Muu Puuttuva Yhteensä 
 f % f % f % f % f % f % f % 
_____________________________________________________________________________ 
Miehet, 18-29 v.    
HM 18 21.4 8 9.5 17 20.2 0 0 4   4.8 37 44.1 84 100.0 
ei-HM   5 20.0 1 4.0 13 52.0 0 0 2   8.0   4 16.0 25 100.0 
 
Miehet, 30-59 v. 
HM 22 40.7 5 9.3   0   0 4 7.4 2   3.7 21 38.9 54 100.0 
ei-HM 14 53.8 2 7.7   0   0 2 7.7 2   7.7   6 23.1 26 100.0 
 
Naiset, 18-59 v. 
HM 12 33.3 2 5.6   8 22.2 2 5.6 3   8.3   9 25.0 36 100.0 
ei-HM 11 55.0 0 0   3 15.0 0 0 2 10.0   4 20.0 20 100.0 
______________________________________________________________________ 
 

 

Elämäntilanteeseen liittyneet ongelmat luokitettiin seuraaviin luokkiin: 

Alkoholiongelmia (tai huumeongelmia tai psyykenlääkkeiden väärinkäyttöä): jos poliisi-

jäsenen lomakkeessa oli maininta, että viime aikoina oli esiintynyt alkoholiongelmia tai 

alkoholinkäyttö oli lähes päivittäistä tai joku muu tutkijalautakunnan jäsen (lääkäri- tai 

käyttäytymistiedejäsen) oli maininnut alkoholin ongelmakäytöstä. Toistuvat rattijuopu-

mukset kertoivat myös alkoholiongelmasta.  

 

Mielenterveysongelmia: poliisi-, lääkäri- tai käyttäytymistiedejäsen maininnut henkilöl-

lä olleen mielenterveysongelmia.  
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Alkoholi- ja mielenterveysongelmia: alkoholin väärinkäyttö ja mielenterveysongelmat 

liittyvät hyvin yleisesti toisiinsa. Tämä luokitus tuli kuitenkin vain, jos runsaan alkoho-

linkäytön lisäksi oli merkintä myös mielenterveysongelmasta (tavallisimmin masennus). 

 

Rikollista toimintaa: kansioissa ei yleensä ole tietoa muista rikoksista kuin vain liiken-

teeseen liittyneistä. Kuitenkin, jos loppulausunnossa tai poliisijäsenen lomakkeella 

esim. maininta �vaikeuksia virkavallan kanssa� tai �täysin yhteiskunnan normeista piit-

taamatonta toimintaa�,  tai tieto vankilatuomiosta, niin voitiin tehdä luokitus �rikollista 

toimintaa�. Tällöin ei viitata liikennerikoksiin.   

 

Fyysisiä sairauksia, jotka ovat heikentäneet kuljettajan toimintaa: tavallisimmin loppu-

lausunnossa tai lääkärijäsenen lomakkeella on otettu kantaa sairauksien merkitykseen 

kuljettajan ajokykyyn. Sairauden täytyi olla kuljettajan tiedossa jo ennen ko. matkaa, 

jotta tämä luokitus tehtiin. Sairaus saattoi heikentää kuljettajan toimintaa myös lääkityk-

sen kautta siten, että esim. voimakas särkylääke on voinut heikentää kuljettajan toimin-

taa (lääkärijäsenen kannanotto). 

 

Väsymystä, uupumusta: taustalta löytyi poikkeuksellisen pitkää valvomista, poikkeuk-

sellisen pitkä työrupeama,  pitkään jatkunut väsymys, esim. unettomuuden tai työuupu-

muksen kautta. 

 

Huolia: taloudellisia, työhön liittyviä, ihmissuhdeongelmia. Kuljettajan taustalta löytyi 

merkintöjä em. huolista. Pelkkä merkintä työttömyydestä tai avioerosta ei ollut riittävä 

tähän luokitukseen, vaan lisäksi tuli olla tietoa näiden asioiden merkityksestä ko. henki-

lölle (painoivat mieltä).  

 

Ei erityistä, jos taustoista ei löytynyt mitään merkintöjä ongelmallisesta elämäntilan-

teesta. 

 

Puuttuva tieto, jos ei löytynyt mitään tietoja taustoista. Puuttuvia tietoja oli nuorten 

mieskuljettajien HM-onnettomuuksista 20 %:ssa (17 onnettomuutta) ja ei-HM-

onnettomuuksista 12 %:ssa (3 onnettomuutta). Keski-ikäisten miesten taustoista puuttu-

via tietoja oli sekä HM että ei-HM-onnettomuuksissa 4 % (1 � 2 onnettomuutta). Nais-

ten elämäntilanteesta tiedot puuttuivat 8 %:ssa HM-onnettomuuksista (3 onnettomuutta) 

ja 10 %:ssa ei-HM-onnettomuuksista (2 onnettomuutta).   
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Yleensä tiedot taustaongelmista tulivat esiin monen eri jäsenen lomakkeissa (poliisi, 

lääkäri, käyttäytymistiedejäsen) sekä lisäksi kuulustelupöytäkirjoissa. Alkoholiongelmat 

olivat tavallisin esiin tullut ongelma. Poliisin haastattelulomakkeissa alkoholin käyttö 

jää helposti aliarvioiduksi, koska omaiset tai kuljettaja itsekin helposti aliarvioivat ao. 

henkilön alkoholin käyttöä. Lomakkeella saattoi olla maininta, että alkoholi on ollut 

henkilölle joskus ongelma, mutta viime aikoina alkoholia on käytetty vain 1 � 2 kertaa 

kuukaudessa tai harvemmin. Kuitenkin lääkärin papereissa saatettiin todeta merkkejä 

henkilön runsaasta alkoholinkäytöstä ja poliisin lomakkeella näkyi merkintöjä toistuvis-

ta rattijuopumuksista. Toisinaan poliisijäsen korjasi omaisten ilmoitusta omalle sarak-

keelleen, mikäli kyseessä oli ilmiselvä aliarviointi. Toistuvat rattijuopumukset ja rasva-

maksa (rasvamaksa ei pelkästään) olivat varmimmat alkoholiongelmasta kertovat kri-

teerit. Nuorten osalta alkoholinkäytön ongelmaisuus ei mahdollisesti ollut tullut esiin 

ennen ko. onnettomuutta. Viikonloppujen runsastakin �ryyppäämistä� saatetaan pitää 

vielä normaalina nuorten keskuudessa. Terveys, ihmissuhteet ja työpaikka eivät ole vie-

lä menneet, vaikka ilmassa olisi jo selvästi ongelmakäytön piirteitä. Edellä mainituista 

syistä johtuen alkoholiongelmaisuus jäi ennemminkin aliluokitelluksi kuin yliluokitel-

luksi elämäntilanteen ongelmaksi.  

 

Usein alkoholiongelmiin liittyy myös muita ongelmia elämässä. Tässä luokituksessa 

muita huolia, paitsi mielenterveysongelmia ei luokitettu erikseen, jos henkilöllä oli al-

koholiongelma. Alkoholiongelma luokiteltiin siis ensisijaiseksi. Mielenterveys- ja alko-

holiongelmat luokiteltiin omaksi ryhmäkseen (taulukko 26).    

_____________________________________________________________________ 

Taulukko 26. Kuljettajan elämäntilanteen ongelmat eri onnettomuustyypeissä. 
_____________________________________________________________________ 
Elämäntilanteen Alkoholi/ Muita Ei  Yhteensä  
ongelmia  alko+mielent. ongelmia, erityistä 
   ei alkoholi- 
  f % f % f % f % 
_____________________________________________________________________ 
Miehet, 18-29 v.    
HM  13 19,7 11 16,7 42 63,6 66 100,0 
ei-HM    1   4,5   2   9,1 19 86,4 22 100,0 
Miehet, 30-59 v. 
HM  26 50,0   4   7,7 22 42,3 52 100,0 
ei-HM    4 16,0   4 16,0 17 68,0 25 100,0 
Naiset, 18-59 v. 
HM    6 18,2   2   6,1 25 75,8 33 100,0 
ei-HM    2 11,1   2 11,1 14 77,8 18 100,0 
_____________________________________________________________________ 
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Elämäntilanteessa oli ongelmia enemmän HM-onnettomuuteen joutuneilla keski-

ikäisillä mieskuljettajilla kuin ei-HM-onnettomuuteen joutuneilla (df=2, χ²=8.33, 

p<.05). Keski-ikäisistä HM-onnettomuuksien mieskuljettajista puolella oli alkoholion-

gelma.  Nuorilla mieskuljettajilla näytti HM-onnettomuuksien taustalta löytyvän myös 

useammin elämäntilanteeseen liittyneitä ongelmia kuin ei HM-onnettomuuksien taustal-

ta. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Naisten elämäntilanne eri onnetto-

muustyyppien taustalla ei poikennut toisistaan. 

 

3.2.2.17. Alkoholi ja liian suuri nopeus onnettomuuden taustatekijöinä 

Miehillä rattijuopumus ja liian suuri nopeus (tutkijalautakunnan arvio nopeudesta riski-

tekijänä) olivat samanaikaisesti onnettomuuden taustatekijöinä useammin HM- kuin ei 

HM-onnettomuuksissa (kuvio 19). Myös naisilla tulos oli samansuuntainen. 
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Kuvio 19. Niiden kuljettajien osuudet, jotka olivat sekä alkoholin (ja/tai huumeet, lääketokkura) 
vaikutuksen alaisina että käyttivät liian suurta nopeutta eri onnettomuustyypeissä ja kuljetta-
ryhmissä. 
 

 

3.2.2.18. Onnettomuuksien ajankohta 
Vuodenaika 

Nuorten miesten onnettomuuksista valtaosa tapahtui kesän ja syksyn aikana (kuvio 20). 

Onnettomuuden tapahtumisajankohta ei erotellut onnettomuustyyppejä. Keski-ikäisten 

miesten ei-HM-onnettomudet näyttivät keskittyvän enemmän talvikuukausille kuin 

HM-onnettomudet, joskaan ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Naisten onnettomuuk-

sien vuodenaikajakautuma poikkesi täysin miesten vastaavasta: naisten HM-
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onnettomuudet keskittyivät talvikuukausille ja ei-HM-onnettomuudet kevääseen (df=3, 

χ²=8.78, p<.05; kuvio 21). 
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Kuvio 20. Miesten onnettomuuksien vuodenaikainen jakautuma. Onnettomuuksien lukumäärät: 
Nuoret miehet: 83 HM-onnettomuutta ja 25 ei-HM-onnettomuutta; keski-ikäiset miehet: 51 
HM-onnettomuutta ja 26 ei-HM-onnettomuutta. 
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Kuvio 21. Naisten onnettomuuksien vuodenaikainen jakautuma. Onnettomuuksien lukumäärä: 
36 HM-onnettomuutta ja 19 ei-HM-onnettomuutta.   
 

Viikonpäivä 

Viikonpäivät jaettiin kahteen ryhmään: maanantai � torstai luokitettiin arkipäiviksi, per-

jantai � sunnuntai luokitettiin viikonlopuksi. Mikäli onnettomuuksien jakautuma olisi 
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tasainen viikonpäiville, niin arkipäivien osuus onnettomuuksista olisi n. 57 % ja viikon-

lopun osuus noin 43 %. Nuorten miesten onnettomuudet näyttivät kuitenkin keskittyvän 

enemmän viikonloppuihin (63 % kaikista nuorten miesten onnettomuuksista) kuin kes-

ki-ikäisten miesten (40 %) tai naisten (35 %) onnettomuudet. Onnettomuustyyppien ja-

kautumissa viikonpäiville ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, paitsi keski-ikäisten 

miesten HM-onnettomuudet keskittyivät enemmän viikonloppuun (47 %) kuin heidän 

ei-HM-onnettomuutensa (27 %) (df=1, χ²=2.90, p<.10). 

 

Vuorokaudenaika 

Keski-ikäisten miesten HM-onnettomuudet tapahtuivat useammin yöllä kuin ei-HM-

onnettomuudet (df=3, χ²=8.30, p<.05; kuvio 22). Tulos oli samansuuntainen nuorilla 

miehillä, mutta ei tilastollisesti merkitsevä. Naisten onnettomuuksista 71 % tapahtui 

aamun tai päivän aikana, eivätkä onnettomuustyypit eronneet tapahtuma-ajankohdan 

mukaan toisistaan.  
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Kuvio 22. Miesten HM- ja ei-HM-onnettomuuksien jakaantuminen eri vuorokaudenaikoihin. 
Aamu: klo 06.00 � 11.59, päivä: klo 12.00 � 17.59, ilta: klo 18.00 � 23.59, yö: klo 00.00 � 5.59.  
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4. YHTEENVETOA JA POHDINTAA 
   

Yksittäisonnettomuuksien määrä pysytteli jokseenkin ennallaan tutkimusajanjaksona eli 

vuosina 1991-2002. Muun tyyppisten onnettomuuksien vähetessä yksittäisonnetto-

muuksien suhteellinen osuus on kasvanut. Yksittäisvahingot tapahtuivat tyypillisesti il-

lan ja yön aikana, viikonloppuisin ja kesäisin. Tutkimusajanjakson lopussa suurempi 

osa (45 %) yksittäisonnettomuuksista tapahtui aamun ja päivän aikana kuin tutkimus-

jakson alussa (36 %). Alueellisesti yksittäisvahinkoja tapahtui suhteellisesti eniten Hel-

singin, Ahvenanmaan, Pohjanmaan, Kanta-Hämeen sekä Satakunnan tutkijalautakuntien 

alueella. 

 

Ympäristöön liittyviä tekijöitä. Tavallisimmin suistumisonnettomuuksissa suistuttiin oi-

kealle. Noin 70 %:ssa yksittäisonnettomuuksista ajoneuvo törmäsi johonkin tieympäris-

tön rakenteeseen tai puihin. Nämä törmäykset nimenomaisesti valikoivat onnettomuudet 

juuri kuolemaan johtaneiksi yksittäisonnettomuuksiksi. Ilman törmäystä mihinkään tie-

ympäristön rakenteeseen tai puihin, onnettomuuden seuraukset olisivat useimmiten ol-

leet lievempiä. Tavallisimmat törmäyskohteet olivat puut, pylväät, teiden liittymät ja 

rummut. Tarkastelujakson lopussa yksittäisonnettomuuksissa törmättiin harvemmin tien 

rakenteisiin tai puihin kuin tarkastelujakson alussa. Erityisesti pylväisiin ja kiviin tai 

kallionleikkauksiin törmättiin harvemmin. Ympäristöä on pyritty pehmentämään mm. 

myötäävillä pylväillä ja estämään mm. kallioihin törmäyksiä kaiteilla (Tiehallinto 

2002). Törmäyskohteena olleiden pylväiden ja kaiteiden tyypeistä on onnettomuusai-

neistossa koodattua tietoa vasta vuodesta 2002 alkaen, joten niissä mahdollisesti tapah-

tuneista muutoksista ei tässä tutkimuksessa saatu tietoa. 

 

Yksittäisonnettomuudet tapahtuivat useammin seututiellä, kadulla tai yhdystiellä kuin 

yhteentörmäysonnettomuudet, jotka tapahtuivat useammin valtatiellä tai kantatiellä. 

Tutkimusajanjakson lopussa kasvoi valta- ja yhdysteillä tapahtuneiden yksittäisonnet-

tomuuksien osuus ja kaduilla ja seututeillä tapahtuneiden ykisttäisonnettomuuksien 

osuus väheni. Yksittäisonnettomuudet tapahtuivat yhteentörmäysonnettomuuksia use-

ammin öljysoraisella tai sorapintaisella tiellä. Tutkimusajanjaksolla molemmissa onnet-

tomuustyypissä kasvoi kestopäällysteisten teiden osuus, mikä kuvastanee osittain myös 

kestopäällysteisten teiden osuuden ja niillä tapahtuvan liikennesuoritteen kasvua. 
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Vaikka valtaosa kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtui haja-

asutusalueella, niin nuorten kuljettajien kuolemaan johtaneet yksittäisonnettomuudet ta-

pahtuivat kuitenkin useammin taajamissa ja taajamien lähialueilla kuin keski-ikäisten tai 

iäkkäämpien kuljettajien yksittäisonnettomuudet. Nuorten (16-24 �vuotiaat) yksit-

täisonnettomuuksista noin 42 % tapahtui taajamissa tai niiden lähialueilla, vastaava 

osuus keski-ikäisille kuljettajille (25-64 �vuotiaat) oli noin 31 % ja yli 65-vuotiaille 

noin 36 %. Tulos kuvastanee nuorten käyttämiä suuria ylinopeuksia yksittäisonnetto-

muuksissa. Kuolemaan johtaneista yhteentörmäysonnettomuuksista huomattavasti pie-

nempi osa tapahtui taajama-alueilla. Iäkkäiden kuljettajien ryhmässä kuitenkin taajami-

en osuus oli lähes yhtä suuri molemmissa onnettomuustyypeissä. Iäkkäiden kuljettajien 

yhteentörmäykset ovat tyypillisesti risteysonnettomuuksia ja sivutörmäyksessä taajama-

nopeuksillakin onnettomuuden seuraukset voivat olla vakavia ja erityisesti iäkkäälle ja 

hauraalle elimistölle. 

 

Valtaosassa kaikkia onnettomuuksia tutkijalautakunnat arvioivat, että näkemät olisivat 

olleet riittävät nopeusrajoitusten mukaisilla nopeuksilla (90 %). Näkemät olivat riittävät 

useammin tarkastelujakson lopussa (92 %) kuin tarkastelujakson alussa (88 %). Tulos 

viittaa mitä ilmeisimmin siihen että näkemiä on parannettu tai toisaalta nopeusrajoituk-

sia on sovitettu paremmin näkemiin. Yksittäisonnettomuuksissa kuitenkin käytettiin 

suurempia nopeuksia kuin yhteentörmäysonnettomuuksissa ja siten käytetyillä nopeuk-

silla näkemät olivat harvemmin riittävät yksittäis- kuin yhteentörmäysonnettomuuksis-

sa. 

 

Ajoneuvoon liittyviä tekijöitä. Moottoripyörillä jouduttiin suhteellisesti muita ajoneuvo-

ja useammin yksittäisonnettomuuksiin. Näistä yksittäisonnettomuuksista huomattava 

osa oli eläinonnettomuuksia. Yksittäisvahinkojen ajoneuvot (kaikki) olivat keskimäärin 

vanhempia (keskiarvo 9 vuotta) kuin yhteentörmäysten A-osapuoli (1-osallinen, aiheut-

taja) (8 vuotta). Ajoneuvojen ikä oli kasvanut seuranta-ajalla sekä yhteentörmäyksissä 

että yksittäisvahingoissa. Tulos kuvastanee suomalaisen ajoneuvokannan keski-iän kas-

vua. Henkilöautokannan keski-ikä Suomessa 1990-luvun alussa oli noin 7,5 vuotta kas-

vaen sitten nopeasti 1990-luvun aikana ja tasaantuen 2000-luvulla noin 10,5 vuoteen 

(Tieliikenteen Tietokeskus, 2005; Autoalan Tiedotuskeskus, 2005). Kuolemaan johta-

neet onnettomuudet ovat kuitenkin monella tavalla valikoitunut aineisto ja on mahdol-

lista, että nimenomaan kuolonkolareihin valikoituu vanhempia autoja johtuen niiden 

heikommasta koriturvallisuudesta. Toisaalta myös kuljettajajoukko on valikoitunutta, 
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esim. turvavyön käyttö oli vähäisempää kuolonkolareihin joutuneilla kuljettajilla kuin 

kuljettajilla keskimäärin. Jos kuljettaja tai matkustaja ei käytä turvavyötä, uusikaan auto 

ei kolaritilanteessa helposti kykene suojaamaan  vammautumiselta tai kuolemalta. 

 

Kaiken kaikkiaan ajoneuvoissa esiintyi harvoin teknisiä vikoja. Yksittäisvahingoissa 

jarrujen kunnossa sekä heilahduksen vaimentimissa esiintyi vikoja tai puutteita hieman 

useammin kuin yhteentörmäyksissä. Törmäyksen seurauksena ajoneuvon vauriot olivat 

yksittäisvahingoissa keskimäärin vähäisemmät kuin yhteentörmäyksissä.  

 

Kuljettajiin liittyviä tekijöitä. Yksittäisvahinkojen kuljettajista suurempi osa oli miehiä 

ja nuoria kuin yhteentörmäysten kuljettajista. Vähäinen vuotuinen ajomäärä oli yhtey-

dessä myös yksittäisvahinkoon joutumisen todennäköisyyteen, mikä saattaa olla yhtey-

dessä ajoneuvon käsittelytaitojen puutteisiin. On myös monia muita valikoivia tekijöitä, 

jotka saattavat selittää vähäisen ajomäärän yhteyttä yksittäisvahinkoihin, esimerkiksi 

kuljettajan työtilanne, alkoholin käyttö ja elämäntilanne yleensä ovat yhteentörmäys- ja 

yksittäisonnettomuuksissa keskimäärin erilaiset ja näillä on yhteys myös kuljettajan 

ajamisen määrään. Iäkkäimpien henkilöiden yksittäisvahingoista valtaosa johtui saira-

uskohtauksista. On mahdollista, että sairauskohtauksen saaneet iäkkäät kuljettajat ajoi-

vat keskimäärin jo hieman vähemmän kuin muista syistä kuolemaan johtaneeseen lii-

kenneonnettomuuteen joutuneet iäkkäät kuljettajat. 

 

Erilaiset kuljettajakäyttäytymiseen liittyvät riskit nousivat keskeisiksi riskitekijöiksi yk-

sittäisonnettomuuksissa, kuten ovat aiemmin todenneet mm. Salo ja Keskinen (2003). 

Ylinopeus, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisuus, turvavyön käyttämättömyys 

ja ajokortitta ajo olivat yksittäisvahingoissa yleisempiä kuin yhteentörmäys-

onnettomuuksissa. Tosin juopuneiden kuljettajien osuus väheni miesten yksittäisvahin-

goissa tutkimuksen seuranta-ajalla. Vuosina 1991-94 yksittäisvahinkojen mieskuljetta-

jista oli humalassa 60 %, vuosina 1999-2002 osuus oli noin 50 %.   

 

Yksittäisvahinkoon joutuneet henkilöauton mieskuljettajat ajoivat tiekohtaisen nopeus-

rajoituksen ylittäen noin 60 %:ssa tapauksista. Moottoripyörillä tiekohtaisen nopeusra-

joituksen ylitys oli vielä yleisempää: keskimäärin 84 % moottoripyöräilijöistä oli ajanut 

ylinopeudella yksittäisvahinkoon joutuessaan.  
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Turvavyön käyttö miesten kuolemaan johtaneissa yksittäisonnettomuuksissa oli huo-

mattavasti alhaisemmalla tasolla kuin Liikenneturvan mittausten mukaan miesten turva-

vyön käyttö on yleisesti liikenteessä (Parkkari, 2000; Liikenneturva: liikennekäyttäyty-

misen seuranta). Hieman alle 40 % kaikista yksittäisvahinkoon joutuneista mieskuljetta-

jista käytti turvavyötä. Nuorista, alle 25-vuotiaista yksittäisvahinkoon joutuneista mies-

kuljettajista vain noin neljännes oli käyttänyt turvavyötä. Yhteentörmäyksissä turva-

vyötä käytettiin keskimäärin useammin kuin yksittäisvahingoissa, mutta mieskuljettaji-

en ryhmässä turvavyöttömien osuus kasvoi myös yhteentörmäysonnettomuuksissa seu-

ranta-ajalla (1991-2002).   

 

Tutkimuksessa voitiin todeta myös kuljettajakäyttäytymisen riskien kasaantuma pitkälti 

samoihin kuljettajiin. Esimerkiksi 43 %:ssa nuorten, 20�24 -vuotiaiden miesten yksit-

täisvahingoista kuljettaja oli humalassa, ajoi ylinopeudella sekä oli ilman turvavyötä 

onnettomuuden tapahtuessa. 

  

Tutkijalautakuntien välittömien riskitekijöiden luokituksessa �ajoneuvon käsittelyvir-

heet� olivat yleisin välitön riskitekijä yksittäisonnettomuuksissa (47 %).  �Kuljettajan 

toimintakyvyn muutos� riskitekijänä kasvoi seuranta-ajalla. Sen osuus yksittäisvahin-

goissa oli seuranta-ajan alussa 15 % ja lopussa 27 %. Kuljettajan toimintakyvyn muu-

toksiin luetaan kuuluviksi sairauskohtaus, nukahtaminen tai vireystilan lasku tai tajun-

nan menetys. Erityisesti voitiin todeta sairauskohtauksien määrän ja osuuden kasvua. 

 

Kuljettajaan liittyneet tekijät hallinnanmenetysonnettomuuksissa 

Hallinnanmenetysonnettomuuksia (HM-onnettomuuksia) oli 45 % kaikista tarkastelluis-

ta vuosien 2001 ja 2002  henkilö- ja pakettiautojen kuolemaan johtaneista onnettomuuk-

sista. Hallinnan menetykset olivat tyypillisiä nuorille kuljettajille, joiden onnettomuuk-

sista noin 60 % oli HM-onnettomuuksia. Miehille ja naisille tapahtui yhtä paljon HM-

onnettomuuksia.  

 

Miesten ryhmässä onnettomuustyypit HM ja ei-HM erosivat selkeästi toisistaan sosiaa-

lisen tilanteen, onnettomuuden ajankohdan ja kuljettajaan liittyneiden taustatekijöiden 

osalta. HM-matkat olivat tavallisimmin vapaa-ajan matkoja, matkaan oli lähdetty joko 

kyläpaikasta (nuoret miehet) tai ravintolasta (keski-ikäiset miehet), kuljettaja oli alkoho-

lin vaikutuksen alainen, turvavyötön ja käytti liian suurta nopeutta. Nuorilla HM-

onnettomuuteen joutuneilla mieskuljettajilla oli useammin aikaisempia liikennerikko-
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muksia kuin ei-HM-onnettomuuksien kuljettajilla. Turvavyötön oli paitsi nuori mieskul-

jettaja HM-onnettomuuksissa, niin usein myös hänen matkustajansa. Keski-ikäisten 

miesten HM-onnettomuuksien taustalta löytyi hyvin usein alkoholiongelma: puolet 

HM-onnettomuuksien kuljettajista oli alkoholiongelmaisia. On huomattava, että luoki-

tus �alkoholiongelma� ei tullut helposti. Runsasta alkoholinkäyttöä saattoi sisältyä siis 

myös elämäntilanteisiin, joita ei luokitettu �alkoholiongelman� leimaamaksi.   

 

Kuljettajaan liittyvät riskitekijät eivät erotelleet naisten onnettomuustyyppejä, vaan 

naisten HM- ja ei-HM-onnettomuudet olivat kuljettajan taustoihin liittyviltä tekijöiltään 

hyvin samankaltaisia. Selkeimmäksi � ja lähes ainoaksi � onnettomuustyyppejä erotte-

levaksi tekijäksi nousi tienpinnan liukkaus ja tähän liittyen vuodenaika: naisten HM-

onnettomuudet tapahtuivat useammin liukkaalla kelillä ja talviolosuhteissa kuin ei-HM-

onnettomuudet. Naisten onnettomuuksien vähäinen määrä saattaa joissakin tapauksissa 

selittää sen, että naisten onnettomuustyypit eivät eronneet tilastollisesti toisistaan. Näin 

voidaan tulkita esimerkiksi käytetyn nopeuden suhteen. Naisten osalta tulos kuljettajan 

käyttämästä ajonopeudesta on samansuuntainen kuin miehillä: HM-onnettomuuksissa 

taustatekijänänä oli useammin liian suuri nopeus (38 %:ssa) kuin ei-HM-

onnettomuuksissa (15 %:ssa). Sen sijaan useimpien muiden kuljettajaan liittyneiden ris-

kitekijöiden osalta (esim. rattijuoppous, turvavyöttömyys) ei voida löytää edes saman-

suuntaista tulosta kuin miehillä. 

 

Kuva miesten HM-onnettomuuksista tulee hyvin lähelle kuvaa yksittäisonnettomuuksis-

ta: erilaiset kuljettajaan liittyvät riskitekijät näyttävät kasaantuvan niihin (vrt. Salo & 

Keskinen, 2003). Suistumisonnettomuuksissa myöskin naisten osalta näytti olevan riski-

tekijöiden kasaantuma verrattuna kohtaamisonnettomuuksiin (Salo & Keskinen, 2003). 

Se, miksi naisten HM- ja ei-HM-onnettomuudet eivät poikenneet toisistaan riskitekijöi-

den osalta vaikka naisten yksittäis- ja kohtaamisonnettomuudet poikkeavatkin, selittyy 

sillä, että valtaosa naisten HM-onnettomuuksista on nimenomaan kohtaamisonnetto-

muuksia (72 %). Miesten HM-onnettomuudet olivat useammin yksittäisonnettomuuksia 

kuin kohtaamisia. Hallinnan menetyksen lopputulosta (yksittäisvahinko vai kohtaami-

nen) selittävät osaltaan vuorokaudenaikaan sekä liikennetiheyteen liittyvät tekijät. Kun 

ajoneuvon hallinta on menetetty, on paljolti liikennetiheyden ja suistumissuunnan mää-

räämää, millä todennäköisyydellä tapahtuu yhteentörmäys toisen ajoneuvon kanssa ja 

millä todennäköisyydellä ajoneuvo syöksyy ulos tieltä törmäämättä toiseen ajoneuvoon. 

Vammojen vakavuuteen vaikuttavat mm. nopeus, turvavyön käyttö, ajoneuvon passiivi-
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nen turvallisuus, kohtaamisonnettomuuksissa vastapuolen laji sekä yksittäisvahingoissa 

ympäristöön liittyvät tekijät (mm. kaiteet, kivet, kalliot, puut jne.). Nuorten miesten 

kuolemaan johtaneiden yksittäisvahinkojen suurta suhteellista määrää verrattuna muihin 

kuljettajaryhmiin selittääkin varmasti nuorten miesten käyttämä suuri nopeus sekä tur-

vavyöttömyys. Muiden kuljettajaryhmien suistuessa ulos tieltä, onnettomuudet eivät yh-

tä usein valikoidu kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin alhaisemman nopeuden ja 

kuljettajan turvavyön käytön vuoksi. Nuorilla miehillähän myöskään matkustajat eivät 

käyttäneet turvavyötä samassa määrin kuin keski-ikäisten miesten matkustajat tai nais-

ten matkustajat. Absoluuttisella tasolla nuorten miesten kaikenlaisten onnettomuuksien 

suurta määrää verrattuna muihin ryhmiin selittävät paitsi liian suuret nopeudet niin 

myös alkoholin käyttö ja kokemattomuus. Tämän tutkimuksen mukaan suuri nopeus ja 

alkoholi olivat suhteellisesti tarkasteltuna lähes yhtä usein taustatekijöinä sekä nuorten 

että keski-ikäisten miesten onnettomuuksissa. Nuorille miehille sattuu kuitenkin huo-

mattavasti enemmän onnettomuuksia kuljettajaa kohden, mikä osaltaan saattaa selittyä 

sillä, että nuoret miehet ovat kokemattomia sekä kuljettajina että myös alkoholinkäyttä-

jinä. Nuorten alkoholinkäyttö saattaa johtaa yllättäviin ylilyönteihin auton käytössäkin.  

 

Naisten ajoneuvon hallinnanmenetysonnettomuudet näyttävät liittyvän ajoneuvon käsit-

telytaitojen puutteeseen erityisesti liukkaalla kelillä. Riskitekijöistä ainoastaan liian suu-

ri nopeus oli selittämässä naisten HM-onnettomuuksia. Käytetty nopeus oli kuitenkin 

hyvin harvoin suurempi kuin sallittu nopeus, vaan kyse oli virheellisen tilannenopeuden 

valinnasta.  

 

Tässä tutkimuksessa verrattiin HM- ja ei-HM-onnettomuuksia kunkin kuljettajaryhmän 

sisällä. Mielenkiintoista olisi ollut verrata myös HM-onnettomuuksia eri kuljettajaryh-

mien välillä. Yleispäätelmä tilastollisia testejä tekemättä on, että valtaosa nuorten mies-

ten ja keski-ikäisten miesten HM-onnettomuuksista on hyvin samankaltaisia ja ne poik-

kevat selvästi naisten HM-onnettomuuksien enemmistöstä. Yleistyksenä voisi sanoa, et-

tä keski-ikäiset runsaasti alkoholia käyttävät (alkoholiongelmaiset) HM-

onnettomuuksiin valikoituneet miehet näyttävät liikkuvan autolla kuten HM-

onnettomuuksiin joutuneet nuoret miehet (ajetaan yöaikana, humalassa, turvavöittä).  
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5. EHDOTUKSIA LIIKENNETURVALLISUUS-
TOIMENPITEIKSI 
 

Alle on kirjattu liikenneturvallisuustoimenpiteitä, joiden avulla voitaisiin vähentää va-

kavien yksittäisonnettomuuksien määrää. Osalla ehdotuksia on yleistä liikenneturvalli-

suutta parantavaa vaikutusta, osa ehdotuksista kohdistuu nimenomaisesti tiettyihin kul-

jettajaryhmiin. Osa keinoista on jo tällä hetkellä käytössä, osa keinoista on mahdollisesti 

otettavissa käyttöön tulevaisuudessa. Tekniset ratkaisut, kuten alkolukko, nopeuden ra-

joittimet, elektroninen ajokortti jne. olisivat tehokkaita vaikuttamisen välineitä, mutta 

niiden käyttöönotto on hidasta ja riippuu paljolti autoteollisuuden tahdosta. Nämä ajo-

neuvotekniset keinot voivat tulla vain uusiin ajoneuvoihin, joten senkin vuoksi niiden 

turvallisuusvaikutukset näkyisivät vasta pitkän ajan päästä. 

 

Tehokkaampi puuttuminen ylinopeuksiin, valvonnan 0-toleranssi. Tulevaisuuden 

keinona ajonopeuksien rajoittimet uusiin ajoneuvoihin estämään ylisuuria nopeuk-

sia. Koulutusta ja valistusta oikean tilannenopeuden valinnasta: 

Yksittäisvahingoissa henkilöautoilla oli ajettu ylinopeudella n. 60 %:ssa tapauksista, 

moottoripyörillä vielä huomattavasti useammin (84 %). Nuorten miesten ajoneuvon hal-

linnanmenetysonnettomuuksissa (jatkossa HM-onnettomuudet) liikennevahinkojen tut-

kijalautakunta arvioi, että liian suuri nopeus oli yhtenä onnettomuuden riskitekijänä 81 

%:ssa tapauksista, keski-ikäisten miesten HM-onnettomuuksissakin 78 %:ssa tapauksis-

ta liian suuri nopeus oli mainittu yhtenä riskitekijänä. Naisten HM-onnettomuuksissa 

vastaava osuus oli 39 %. 

 

Tehokkaampi puuttuminen liikennerikkomuksiin yleensä: 

HM-onnettomuuksiin joutuneista nuorista (18-29 v) miehistä 73 %:lla oli aikaisempia 

liikennerikkomuksia. Tavallisimmat rikkomukset olivat ylinopeus- ja ajotaparikkomuk-

set. HM-onnettomuuksiin joutuneista keski-ikäisistä miehistä 58 %:lla oli aikaisempia 

liikennerikkomuksia. Näistä yli puolella oli taustalla aikaisempia rattijuopumuksia.  Lii-

kennerikkomusten seuraamusjärjestelmän uudistus pyrkii nimenomaan tiukempaan lii-

kennerikkomuksiin puuttumiseen. Poliisin ja tuomioistuinten ajokieltolinja kiristyy uu-

distuksen yhteydessä. Ajokielloille määritellään vähimmäispituudet, kiellot pannaan 

täytäntöön välittömästi sekä peruste käyttää varoitusta ajokiellon sijaan tiukkenee. Uu-

distus tuli voimaan 1.3.2005. 
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Valistus turvavyön käytön merkityksestä, turvavyön käytön valvonnan lisääminen, 

uusiin autoihin vakiovarusteeksi turvavyön käytön automatisointi:  

Yksittäisvahingoissa nuorista miehistä 64 % ei käyttänyt turvavyötä. Turvavyön käyttö 

oli vähentynyt tutkimusajanjaksolla vuodesta 1991 vuoteen 2002. HM-

onnettomuuksissa turvavyötä käyttämättömien nuorten mieskuljettajien osuus oli vielä-

kin suurempi (72 %). Myös nuorten miesten matkustajat olivat usein turvavöittä, 63 % 

18�20 -vuotiaiden  ja 70 % 18�29 -vuotiaiden miesten matkustajista oli turvavöittä. 

Turvavyön käyttämättömyys oli yleistä myös vanhempien mieskuljettajien yksittäisva-

hingoissa: ikäryhmässä 25�40 -vuotiaat 68 % ja ikäryhmässä 41�65 -vuotiaat 61 % ei 

käyttänyt turvavyötä. Turvavyön käyttö oli vähentynyt tutkimusajanjaksolla 41�64 -

vuotiaiden yhteentörmäysonnettomuuksissa. Naiset sen sijaan käyttivät turvavyötä sel-

keästi miehiä useammin. 

 

Rattijuopumusvalvonnan ja -valistuksen lisääminen, uusiin autoihin vakiovarusteeksi 

alkolukko: 

Nuorista, 18�20 -vuotiaista 62 % ja hieman ikäluokkaa laajennettuna nuorista 18�29     

-vuotiaiasta 64 % oli alkoholin vaikutuksen alainen HM-onnettomuuksissa. Keski-

ikäisille (30-59 v) miehille vastaava osuus oli 62 %. 

 

Rattijuoppojen alkoholinkäytön seurannan tehostaminen (ei ajokorttia alkoholiriip-

puvaiselle), alkoholistien tehokkaampi hoitoonohjaus: 

Keski-ikäisistä HM-onnettomuuteen joutuneista mieskuljettajista puolella oli taustalla 

alkoholiongelmia. 

 

Elektroninen ajokortti ja ajokorttilukko, eli ajoneuvo ei käynnistyisi ilman voimassa 

olevaa ajokorttia:  

Yksittäisvahinkoon joutuneista nuorista miehistä 14 %:lla ei ollut ajokortti voimassa. 

HM-onnettomuuksissa 15 %:lla nuorista miehistä (18-20 v.) ei ollut voimassa olevaa 

ajokorttia. 18-29 �vuotiaiden miesten ryhmässä ajokortittomien osuus oli 18 %.  

 

Alkoholin nauttimiskielto ja kuljettajan häirintäkielto autossa: 

Kun nuorella mieskuljettajalla HM-onnettomuudessa oli ollut mukanaan matkustajia, 

nämä olivat 74 %:ssa tapauksista alkoholin (tai huumeiden tai lääkkeiden) vaikutuksen 

alaisia. Humalaisilla, äänekkäillä matkustajakavereilla on todennäköisesti kuljettajan � 

varsinkin nuoren kuljettajan � ajotapaan kielteinen vaikutus.  
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Nuorille kuljettajille valvottua ajoharjoittelua lisää esimerkiksi kodin ja autokoulun 

yhteistyönä: 

Yksittäisvahinkojen todennäköisyyttä lisäsi vähäinen vuotuinen ajomäärä sekä nuori 

ikä. Edelleen liukas keli oli yhteydessä naisten sekä nuorten miesten HM-

onnettomuuksien riskiin, vaikkakin kaikista nuorten miesten HM-onnettomuuksista suu-

rin osa tapahtui hyvissä keliolosuhteissa. Naisten HM-onnettomuuksista valtaosa tapah-

tui vaikeissa keliolosuhteissa, nuorilla miehillä sen lisäksi suuri osa HM-

onnettomuuksista tapahtui riskiajon seurauksina hyvissä keliolosuhteissa. Valvotulla ja 

nykyistä runsaammalla ajoharjoitelulla voidaan paitsi parantaa ajoneuvon hallintataito-

ja, niin mahdollisesti vahvistaa myös turvallisia ja pysyviä ajotapoja (esim. maltilliset 

nopeudet, turvavyön käyttö, kavereille näyttämistarpeen vähentäminen).     

 

Kuljettajien terveydentilan seuranta ajokykyisyyden näkökulmasta: 

Iäkkäiden kuljettajien (60 -vuotiaiden ja sitä vanhempien) kaikista onnettomuuksista 21 

% aiheutui sairauskohtauksesta. Lisäksi voidaan ajatella sairauksien voineen välillisesti 

olla myötävaikuttamassa huomattavassa osassa eri ikäisten kuljettajien liikenneonnet-

tomuuksia (Kuikka et.al, 2005). Syyskuusta 2004 alkaen lääkäreille säädettiin velvolli-

suus ilmoittaa ajokorttiviranomaisille, mikäli ajokortin hakijan tai ajokortin haltijan ter-

veydentila ei täytä ajokortin edellyttämiä terveysvaatimuksia.       

 

Liukkauden torjunta, valistus ja koulutus nopeuden sovittamisesta keliin, ABS-jarrut 

ja ajonvakautusjärjestelmä vakiovarusteena uusiin ajoneuvoihin: 

Liikennevahinkojen tutkijalautakunta mainitsi liukkauden yhtenä onnettomuuden riski-

tekijänä 67 %:ssa naisten HM-onnettomuuksissa ja 38 %:ssa miesten HM-

onnettomuuksissa. 
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Vastakkaisten ajokaistojen erottaminen toisistaan keskikaiteella: 

Naisten HM-onnettomuuksista lähes 80 % johti yhteentörmäykseen vastakkaisesta 

suunnasta tulleen ajoneuvon kanssa. Keski-ikäisten miesten HM-onnettomuuksista noin 

puolet johti yhteentörmäykseen toisen ajoneuvon kanssa. 

 

Liikenneympäristöjen pehmentämisen jatkaminen: 

Yksittäisonnettomuuksissa ajoneuvo törmäsi n. 70 %:ssa johonkin tieympäristön raken-

teeseen tai puihin. Vaikka tutkimusajanjakson lopussa yksittäisvahingoissa oli törmätty 

harvemmin pylväisiin, kiviin ja kallionleikkauksiin kuin tutkimusjakson alussa, ympä-

ristön pehmentämisellä edelleen voidaan vähentää yksittäisvahingoissa kuolleiden ja 

loukkaantuneiden määriä. Nuorten miesten HM-onnettomuudet johtivat lähes 70 

%:isesti tieltä ulosajoon.   

 

Autokannan uudistaminen niin, että käyttöön tulee auton kuljettajaa ja matkustajia 

yhä paremmin suojaavia ajoneuvoja:  

Seuranta-ajalla sekä yhteentörmäys- että yksittäisonnettomuuksissa A-osallisten ajo-

neuvojen keski-ikä oli kasvanut. Edelleen yksittäisvahingoissa ajoneuvon ikä oli keski-

määrin korkeampi kuin yhteentörmäyksissä.    

  

Onnettomuustutkinnan edelleen kehittäminen: 

Ongelmallisena tämän tutkimuksen onnettomuuskansioihin perustuvassa osassa oli 

puuttuvien tietojen suuri määrä. Tässä pyrittiin hakemaan tietoa onnettomuutta välittö-

mästi edeltäneestä sosiaalisesta tilanteesta. Onnettomuuksien kuvaus kuitenkin lähtee  

tavallisimmin onnettomuusmatkasta. Matkaa edeltäneestä tilanteesta ei välttämättä saa-

nut mitään tietoa. Osittain tätä selittänee onnettomuuksien vakavuus: toisinaan kuljettaja 

ja mahdolliset matkustajat olivat kuolleet tai loukkaantuneet niin pahoin, etteivät muis-

taneet mitään onnettomuutta edeltäneestä tilanteesta. Toisaalta tätä selittää myös onnet-

tomuustutkinnan perinne. Tutkinnassa keskitytään nimenomaan onnettomuuteen ja 

etäämmällä olevat onnettomuuteen johtaneet tapahtumien ketjut jäävät vähemmälle 

huomiolle. Taustariskien ketjuja tulisi voida tutkia  systemaattisemmin, koska suurta 

osaa onnettomuuksia ei olisi voitu estää pelkästään onnettomuustapahtumaan liittyvin 

ratkaisuin. 
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