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VALT-ENNAKKORAPORTTI II/15, tammi-elokuu 2015
Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet
Aineisto
Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia vuosien 2011–2015 tammi-elokuussa. Vuosien 2011–2013 aineisto on lopullinen, ja tätä myöhempi
aineisto on tutkijalautakuntien välittömästi onnettomuuspaikkatutkinnan jälkeen ilmoittamia ennakkotietoja.

Kuvio 1. Kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvojen yhteenajot ja yksittäisonnettomuudet sekä kevyen liikenteen onnettomuudet
vuosien 2011–15 tammi-elokuussa. (Ennakkotieto vuosilta 2014 ja 2015)

Onnettomuudet edellisvuoden tasolla
Vuoden 2015 tammi-elokuussa liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnille tuli tutkittavaksi yhteensä 173 kuolemaan
johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 182 henkilöä (kuvio 1, taulukko 1). Moottoriajoneuvojen yhteenajot
palasivat vuoden 2013 lukemiin, ja samoin kävi kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrälle kaiken kaikkiaan.
Kasvu tuli pelkästään edellä mainituista yhteenajoista, sillä moottoriajoneuvojen yksittäisonnettomuuksien ja kevyen
liikenteen onnettomuuksien määrä pysyi täsmälleen viime vuoden tasolla.
Kevyen liikenteen onnettomuudet eivät vähentyneet
Vaikka vuosi 2014 oli kaiken kaikkiaan hyvä onnettomuuskehityksen kannalta, parannus tuli moottoriajoneuvoonnettomuuksien vähenemisestä. Alkuvuosi oli poikkeuksellisen huono kevyen liikenteen osalta, eikä tilanne ole tänä
vuonna parempi. Yksittäisistä kuukausista elokuu oli tänä vuonna selvästi huonoin, kymmenen onnettomuutta.
Taulukko 1. Tutkittavaksi tulleiden onnettomuuksien ja niissä kuolleiden lukumäärät ja suhteelliset osuudet vuosien 2011–2015
tammi-elokuussa. (Ennakkotieto vuosilta 2014 ja 2015)

2011
TUTKITUT ONNETTOMUUDET
N
Moottoriajoneuvo-onnettomuudet 167
Jalankulkijaonnettomuudet 15
Polkupyöräonnettomuudet 10
YHTEENSÄ 192

%
87
8
5
100

2011
KUOLLEET
N
%
Moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa 182 88
Jalankulkijat 15
7
Polkupyöräilijät 10
5
YHTEENSÄ 207 100
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Kohtaamisonnettomuudet niukasti yleisimpiä
Viime vuosina yleisin onnettomuustyyppi on vaihdellut kohtaamisonnettomuuksien ja suistumisten välillä, ja alkuvuonna 2015 kohtaamisonnettomuudet olivat yleisimpiä. (kuvio 2)
Moottoriajoneuvo-onnettomuuksien lisääntyminen koostuu pääosin valta- ja kantateillä tapahtuneista kohtaamisonnettomuuksista (+15 onnettomuutta vuoteen 2014). Suistumisonnettomuuksien määrä pysyi miltei ennallaan, ja suistumisonnettomuuksien määrän vaihtelu on muutenkin ollut viime vuosina kohtaamisonnettomuuksia vähäisempää.

Kuvio 2. Kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet vuosien 2011–15 tammi-elokuussa: tien luokka ja onnettomuustyyppi. Suluissa onnettomuustyyppinumerointi. (Ennakkotieto vuosilta 2014 ja 2015)

Onnettomuudet lisääntyivät ikäluokittain tasaisesti
Kesäaika näkyy yleensä nuorten kuljettajien onnettomuuksina, mutta tänä vuonna onnettomuuksien lisääntyminen
näkyy tasaisesti kaikissa ikäluokissa. Vain vanhimman ikäryhmän, yli 64-vuotiaiden, onnettomuusmäärä pysyi entisellään viime vuoteen nähden. (kuvio 3)
Keli näkyy yleensä onnettomuuksissa, joten lämpimämpi alkukesä olisi saattanut näkyä nuorten onnettomuuksien
huomattavasti jyrkempänä kasvuna. Toisaalta nuorten tavat ja tottumukset muuttuvat ja ajoneuvokanta kehittyy, joten
menneiden vuosien toteuman perusteella ei kerro mitään varmaa tulevaisuudesta.

Kuvio 3. Kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet vuosien 2011–15 tammi-elokuussa: aiheuttajakuljettajan ikä ja
onnettomuustyyppi. Suluissa onnettomuustyyppinumerointi. (Ennakkotieto vuosilta 2014 ja 2015)
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Henkilöauto-onnettomuudet lisääntyivät
Henkilöauto on edelleen yleisin ajoneuvolaji onnettomuuksissa, joten henkilöautojen onnettomuuskehitys seuraa hyvin
tarkasti yleistä moottoriajoneuvojen onnettomuuskehitystä. Näin on tänäkin vuonna. (kuvio 4)
Törmäysonnettomuuksien vastapuolina henkilöautot ovat kutakuinkin yhtä usein kuin raskaat ajoneuvot. Viimeisen
viiden vuoden aikana tämä kaava on toistunut vuotta 2012 lukuun ottamatta. Vuosi 2012 oli siinä mielessä poikkeus,
että tuolloin tahallisesti aiheutettuja onnettomuuksia oli poikkeuksellisen paljon.
Kylmän alkukesän olisi voinut kuvitella näkyvän moottoripyöräonnettomuuksien selvänä vähenemisenä, mutta lämpimän elokuun takia luvut eivät ole juuri viime vuotta parempia.

Kuvio 4. Kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet vuosien 2011–15 tammi–elokuussa: aiheuttajan (iso kuva) ja yhteenajon vastapuolen (pieni kuva) laji. Aiheuttajissa ovat mukana myös yksittäisonnettomuudet. (Ennakkotieto vuosilta 2014 ja
2015)

Tammi-elokuussa menehtyi 39 kevyen liikenteen osallista
Vuoden 2015 jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien kokonaistilanne näyttää huonolta. Lyhyen ajan, viimeisen viiden
vuoden, kehitys näyttää menevän väärään suuntaan, ja kuluva vuosi on erityisen huono jalankulkuonnettomuuksien
suhteen. Vielä edellisten kielteisten seikkojen lisäksi kuolleiden ikäjakauma on muuttunut viime vuoteen nähden kohti
nuorempia ikäryhmiä. (kuvio 5)

Kuvio 5. Kuolemaan johtaneet kevyen liikenteen onnettomuudet vuosien 2011–15 tammi-elokuussa: polkupyöräilijän/jalankulkijan
ikä. Onnettomuudet on jaettu jk/pp-onnettomuuksiin menehtyneen osallisen mukaan. Mikäli samassa onnettomuudessa on menehtynyt useampi kevyen liikenteen osallinen, on tässä vain yhden ikä huomioitu. (Ennakkotieto vuosilta 2014 ja 2015)
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Hyvä kehitys ei jatkunut
Kun lasketaan yhteen moottoriajoneuvojen, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kuolemaan johtaneet onnettomuudet,
kuluva vuosi on selvästi huonompi kuin viime vuosi ja myös hiukan huonompi kuin vuosi 2013. Tilanteelle ei löydy
selviä tilastollisia selittäjiä, vaan voidaan lähinnä todeta, että tilastollinen vaihtelu vaikuttaa toisinaan huonompaan
suuntaan.
Kuukausittain onnettomuuksia katsottaessa vuosi 2015 on ollut viime vuotta huonompi kesä- ja heinäkuuta lukuun
ottamatta. Kesäaikaan sään vaikutus onnettomuuksiin on lähinnä se, että lämpiminä viikonloppuina ja arki-iltaöinäkin
tapahtuu keskimääräistä enemmän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Tänä vuonna kesä- ja heinäkuussa ei juuri
helteistä nautittu, joten sään voi olettaa ainakin myötävaikuttaneen onnettomuuksien vähenemiseen.
Alkuvuonna lisääntyivät lähinnä henkilöautojen kohtaamisonnettomuudet valta- ja kantateillä. Tämä on muistutus siitä,
että nykyaikainenkaan auto ei pysty suojelemaan matkustajiaan rajuissa kohtaamisonnettomuuksissa. Onnettomuuksissa mukana olleiden, selvästi vanhempien autojen tapauksessa tilanne on vielä selvästi huonompi.
Kohtaamisonnettomuuksien vähentämiseksi on olemassa koeteltuja ja tehokkaita ratkaisuja, jotka toimivat ainakin
henkilöautokalustoon ajoneuvon ikään katsomatta. Esimerkiksi keskikaiteet olisivat perusteltuja tietyille vilkasliikenteisille valta- ja kantateille, joilla liikkuu runsaasti raskasta kalustoa.
Onnettomuustutkinnan tulokset viittaavat kiistattomasti myös turvalaitteiden käytön tärkeyteen, sillä turvalaitteen käyttö
pelastaisi vuodessa kymmeniä ihmishenkiä. Tämä luo mahdollisuuksia ja toisaalta paineita turvalaitteiden käytön valvonnan kehittämiseen.
Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien kannalta huolestuttavaa on se, että jo toisena vuotena peräkkäin kuolleiden
määrä pysyttelee aikaisempaa suurempana. Eikä tilanne todennäköisesti parane loppuvuonna, sillä tyypillisesti vielä
vuoden viimeisinä, pimeinä kuukausina sattuu keskimääräistä enemmän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.
Pimeys vaikeuttaa toisten tiellä liikkujien havaitsemista, mikä näkyy erityisesti kevyen liikenteen onnettomuuksissa.
Tyypillisessä tapauksessa onnettomuuden aiheuttaja ei havaitse toista osapuolta lainkaan. Tämä pätee sekä tapauksiin, joissa kevyen liikenteen osallinen aiheuttaa onnettomuuden, kuin moottoriajoneuvon kuljettajien aiheuttamiin onnettomuuksiin.
Huomautus! Raportin raportointijaksotusta on muutettu aikaisempiin vuosiin nähden. Vuodesta 2014 eteenpäin ennakkoraportteja julkaistaan kolme vuotta kohden, kun aikaisemmin raportit julkaistiin neljännesvuosittain.
Määritelmiä
Raportin aineisto: tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet, joihin sisältyvät myös sairauskohtaukseen kuolleet. Tutkintaan otetaan pääsääntöisesti onnettomuudet, joissa kuolema tapahtuu kolmen päivän kuluessa
onnettomuudesta. Tehtyjen rajausten vuoksi luvut eivät ole
yhteneviä Tilastokeskuksen julkaisemien lukujen kanssa. Näissä liikennekuolemaksi lasketaan menehtyminen 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, mutta sairauskohtaukseen
kuolleet eivät sisälly lukuihin.

Yhteenajo: onnettomuus, jossa on mukana vähintään kaksi
osallista.

Kuolemaan johtanut moottoriajoneuvo-onnettomuus: yhteenajotai yksittäisonnettomuus, jossa moottoriajoneuvossa ollut menehtyi.

(Pää)aiheuttaja: osallinen, jolla tutkijalautakunta on arvioinut
olleen merkittävämpi vaikutus onnettomuuden syntymiseen
(yhteenajon A-osallinen [kuljettaja] tai yksittäisonnettomuuden
kuljettaja). Huom! Pyöräilijän ja jalankulkijan välinen onnettomuus luokitetaan onnettomuudessa menehtyneen mukaan joko
pyöräily- tai jalankulkijaonnettomuudeksi.

Kuolemaan johtanut kevyen liikenteen onnettomuus: joko yhteenajo, jonka osapuolina ovat 1) jalankulkija/pyöräilijä ja moottoriajoneuvo 2) jalankulkija/pyöräilijä ja pyöräilijä tai pyöräilijän
yksittäisonnettomuus, ja joissa kevyen liikenteen osallinen menehtyi. Jalankulkijoiden yksittäisonnettomuudet (esim. liukastumiset) eivät sisälly aineistoon.

Lisätietoja
Liikennevakuutuskeskus www.lvk.fi
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT
Bulevardi 28, 00120 Helsinki
Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari
Tapio.Koisaari@vakuutuskeskus.fi
040 708 2879
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Yksittäisonnettomuus: onnettomuus, jossa on ollut mukana vain
yksi osallinen. Näihin lasketaan mukaan myös eläinonnettomuudet.
Osallinen: onnettomuudessa mukana ollut tienkäyttäjä (moottoriajoneuvon kuljettaja, polkupyöräilijä tai jalankulkija).

Vastapuoli: osallinen, jonka merkityksen onnettomuuden syntymiseen tutkijalautakunta on arvioinut olleen vähäisempi kuin
pääaiheuttajan (yhteenajon B-osallinen).

