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Aineisto
Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia kuolemaan johtaneita
tieliikenneonnettomuuksia vuosina 2015–2019. Vuosien 2015–2018 aineisto on lopullinen, kun taas vuoden 2019
tiedot ovat tutkijalautakuntien välittömästi onnettomuuspaikkatutkinnan jälkeen ilmoittamia ennakkotietoja.
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Onnettomuusmäärässä laskua
Vuonna 2019 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikkiaan 220 kuolemaan johtanutta
tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 237 henkilöä (kuvio 1, taulukko 1). Onnettomuuksia oli neljä ja kuolleita
yhdeksän vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Onnettomuusmäärän vähentyminen johtui moottoriajoneuvo- ja
jalankulkijaonnettomuuksien määrän vähentymisestä.

Kuvio 1. Kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvojen yhteenajot ja yksittäisonnettomuudet sekä kevyen liikenteen
onnettomuudet vuosina 2015–2019 (ennakkotieto vuodelta 2019).

Jalankulkijaonnettomuuksia vähiten koko tutkintahistorian aikana
Vuonna 2019 tutkittujen jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuuksien yhteismäärä oli 39, mikä on kaksi
onnettomuutta vähemmän kuin edellisvuonna. Myönteisen kehityksen syynä oli jalankulkijaonnettomuuksien
vähentyminen kymmenellä onnettomuudella vuodesta 2018. Jalankulkijoiden kuolemaan johtaneet onnettomuudet
ovat vähentyneet tasaisesti koko 2010-luvun ajan, mutta vuoden 2019 vähenemä edellisvuoteen nähden oli selvästi
yleistä kehitystä suurempi. Polkupyöräonnettomuuksien määrä kasvoi sitä vastoin kahdeksalla onnettomuudella
palaten viiden vuoden takaiselle tasolle.
Taulukko 1. Tutkijalautakuntien tutkimien onnettomuuksien ja niissä kuolleiden lukumäärät sekä suhteelliset osuudet vuosina
2015–2019 (ennakkotieto vuodelta 2019).
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Alemmalla tieverkolla enemmän onnettomuuksia
Edellisvuosien tapaan suistumisonnettomuudet olivat vuoden 2019 yleisin onnettomuustyyppi (kuvio 2). Kaiken
kaikkiaan suistumisia oli kuitenkin vähiten viiteen vuoteen (70 kpl) ja vain kaksi enemmän kuin
kohtaamisonnettomuuksia. Kohtaamisonnettomuuksien määrä pysyi vuoteen 2018 nähden käytännössä
muuttumattomana.
Vaikka kohtaamisonnettomuuksien kokonaismäärä pysyi kutakuinkin samana kuin vuonna 2018, jakautuivat ne
tieverkolle aiemmista vuosista poiketen: Vuonna 2019 kohtaamisonnettomuuksia tapahtui enemmän alemmalla
tieverkolla, kun taas valta- ja kantateillä niiden määrä väheni kahdeksalla onnettomuudella. Etenkin kaduilla
tapahtuvat kohtaamisonnettomuudet ovat yleisesti harvinaisia kohtaamisonnettomuuksien keskittyessä tyypillisesti
ylemmälle tieverkolle. Kohtaamisonnettomuuksien tavoin myös suistumisonnettomuudet vähenivät eniten valta- ja
kantateillä.
Lukumääriltään vähäisemmät risteysonnettomuudet ja muut onnettomuudet ovat pysyneet viime vuodet melko
samoissa lukemissa, joskin niitäkin tapahtui edellisvuotta enemmän alemmalla tieverkolla. Risteysonnettomuuksista
kaksi oli tasoristeysonnettomuuksia. Muihin onnettomuuksiin lukeutuvia eläinonnettomuuksia oli kolme.

Kuvio 2. Kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet vuosina 2015–2019: tien luokka ja onnettomuustyyppi
(suluissa onnettomuustyyppinumerointi, ennakkotieto vuodelta 2019).

Eri ikäryhmien onnettomuusmäärissä ei suuria muutoksia
Eri ikäryhmien onnettomuusmäärät pysyivät vuonna 2019 varsin muuttumattomina edellisvuoteen verrattuna (kuvio
3). Vaikka muutosta ei juuri tapahtunut, viittaa yli 64-vuotiaiden kuljettajien onnettomuustilanne siihen, että 2010luvun vaihteessa alkanut maltillinen myönteinen kehitys taittui vuonna 2015 ja iäkkäimpien kuljettajien
onnettomuusmäärien taso on noussut takaisin lähtötilanteeseensa. Yli 64-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien
onnettomuuksien määrä ei ole koko tutkintahistorian aikana ollut kahta vuotta peräkkäin näin korkea. Vuotta 2017
voidaan yleisesti pitää yksittäisenä hyvänä vuotena.
Kaikkein nuorimman kuljettajaryhmän onnettomuudet puolestaan vähentyivät selvästi 2010-luvulla 2000-luvun
alkuun verrattuna: vuosina 2010–2019 alle 21-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat vuosittain keskimäärin 21
onnettomuutta vähemmän kuin edeltävänä vuosikymmenenä. Muutos onnettomuusmäärien tasossa tapahtui varsin
nopeasti muutaman vuoden aikana ja iäkkäimmistä kuljettajista poiketen saavutettu taso on pysynyt siitä lähtien
samana. Vastaavankaltainen ilmiö on havaittavissa myös kaikissa muissa ikäryhmissä iäkkäimpiä kuljettajia lukuun
ottamatta.
Ennakkoraportti 2019
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Kuvio 3. Kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet vuosina 2015–2019: aiheuttajakuljettajan ikä ja
onnettomuustyyppi (suluissa onnettomuustyyppinumerointi, ennakkotieto vuodelta 2019).

Moottoripyöräilijöiden aiheuttamia onnettomuuksia eniten viiteen vuoteen
Vuonna 2019 moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä pieneni hieman edellisvuodesta jääden kuitenkin kauas
vuoden 2017 hyvästä tuloksesta. Onnettomuusmäärän pienentyminen selittyy henkilöauto-onnettomuuksien
vähentymisellä: henkilöauton kuljettajan aiheuttamia onnettomuuksia tapahtui kymmenen vähemmän kuin vuonna
2018 (kuvio 4). Vastapuolena olleiden raskaiden ajoneuvojen määrää lukuun ottamatta muutokset edellisvuodesta
eivät muissa ajoneuvolajeissa olleet suuria. Vuonna 2018 raskaita ajoneuvoja oli vastapuolena keskimääräistä
vähemmän, mikä selittää osittain niiden suhteellisen suuren nousun aiempien vuosien tasolle (kuvio 5).
Vaikka moottoripyöräilijöiden aiheuttamien onnettomuuksien määrässä ei tapahtunut suurta kasvua vuoteen 2018
verrattuna, oli moottoripyöräilijöiden aiheuttamia onnettomuuksia kuitenkin eniten viiteen vuoteen (21 kpl). Kaikista
aiheuttajista joka kymmenes oli moottoripyöräilijä.

Kuvio 4. Kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet vuosina 2015–2019: aiheuttajan laji. Aiheuttajissa ovat mukana
myös yksittäisonnettomuudet (ennakkotieto vuodelta 2019).
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Kuvio 5. Kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet vuosina 2015–2019: yhteenajon vastapuolen laji (ennakkotieto
vuodelta 2019).

Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksissa menehtyi 40 henkilöä
Jalankulkijaonnettomuudet jakautuivat pääasiassa kahden ikäryhmän kesken: 25–44- ja yli 64-vuotiaat (kuvio 6).
Erityisen myönteistä on, ettei vuoden 2018 tavoin vuonna 2019 kuollut yksikään alle 15-vuotias jalankulkija.
Nuorimpien tienkäyttäjien turvallisuustilanne näytti myös pyöräilijöiden näkökulmasta hyvältä: yksikään alle 25vuotias pyöräilijä ei kuollut liikenteessä vuonna 2019. Kahden vanhimman ikäryhmän pyöräilyonnettomuudet sitä
vastoin lisääntyivät kymmenellä. On huomattava, että satunnaisvaihtelun merkitys pienissä onnettomuusmäärissä
on suuri ja se saattaa heiluttaa tilastoa voimakkaasti tulevaisuudessa.

Kuvio 6. Kuolemaan johtaneet kevyen liikenteen onnettomuudet vuosina 2015–2019: polkupyöräilijän/jalankulkijan ikä.
Onnettomuudet on jaettu jk/pp-onnettomuuksiin menehtyneen osallisen mukaan (ennakkotieto vuodelta 2019). Huom. Vuonna
2019 yhdessä jalankulkijaonnettomuudessa kuoli kaksi jalankulkijaa, joista vain toinen sisältyy tähän kuvioon. Kuviosta puuttuva
jalankulkija kuului ikäryhmään 25–44-vuotiaat.
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Yhteenveto
Onnettomuuksien kokonaismäärän kannalta vuosi 2019 ei ollut erityinen: Kaksi vuotta aiemmin saavutetusta
ennätyksellisen vähäisestä onnettomuusmäärästä jäätiin yhdeksän onnettomuuden päähän, ja ilman erityisen hyvää
marras–joulukuuta vuoden 2019 luvut näyttäisivät selvästi huonommilta. Kokonaismäärän katsominen jättää piiloon
kuitenkin sen, että jalankulkijaonnettomuuksien määrä oli vuonna 2019 selvästi pienin koko tutkintahistorian aikana.
Jalankulkuonnettomuuksien voimakas vähentyminen selitti jalankulkija- ja pyöräilyonnettomuuksien yhteismäärän
pienentymistä sekä myönteisen kehityksen jatkumista neljättä vuotta putkeen, sillä pyöräilyonnettomuuksien
määrän lisääntymisestä huolimatta onnettomuuksien yhteismäärä oli kaksi onnettomuutta vähemmän kuin
edellisvuonna. Tutkituissa tieliikenneonnettomuuksissa kuoli kaikkiaan 237 henkilöä.
Verrattain pienistä lukumääristä johtuen satunnaisvaihtelun osuus vuosittaisesta onnettomuusmäärien vaihtelusta
on kohtalaisen suuri, ja perättäisten vuosien erot voidaan lähinnä todeta. Esimerkiksi moottoriajoneuvoonnettomuuksien kokonaismäärän vähenentyminen vuoteen 2018 nähden johtui lähinnä
suistumisonnettomuuksien vähenemisestä. Toisaalta, moottoriajoneuvo-onnettomuuksia oli vuoteen 2018
verrattuna neljännes enemmän alemmalla tieverkolla.
Pitkäaikaisemmissa trendeissä näkyy, että nuorimpien kuljettajien onnettomuusmäärät eivät ole enää kehittyneet
2010-luvun alun jälkeen parempaan suuntaan, vaikka ikäryhmät ja myönnettyjen ajokorttien määrät ovat
pienentyneet. Vastaavasti ikääntyneiden onnettomuusmäärät ovat olleet vuoden 2014 jälkeen hienoisessa kasvussa,
mutta kasvu ei ole yhtä jyrkkä kuin iäkkäiden autoilijoiden määrän lisääntyminen.
Henkilöautojen turvatekniikan kehittymisen vuoksi on oletettavaa, että henkilöauton kuljettajien aiheuttamat
onnettomuudet vähenevät tulevaisuudessa, vaikka liikennesuorite kasvaisikin lievästi. Vuoden 2019
onnettomuusluvut tukevat tätä olettamusta: henkilöauton kuljettajan aiheuttamia onnettomuuksia tapahtui
kymmenen vähemmän kuin vuonna 2018. Henkilöautoista poiketen monen muun ajoneuvolajin, kuten
moottoripyörien, suhteen turvatekniikassa ei ole tapahtunut merkittävää kehitystä.
Liikennekäytössä olevien moottoripyörien kanta on pysynyt viime vuodet melko vakaana, mutta tutkittujen
kuolemaan johtaneiden moottoripyöräonnettomuuksien määrä on sen sijaan vaihdellut. Vuonna 2019
moottoripyöräonnettomuuksia oli kaikkiaan 25, joista 21 oli moottoripyöräilijän aiheuttamia. Kaikkiaan noin joka
kymmenes moottoriajoneuvo-onnettomuuden aiheuttajista ajoi moottoripyörällä. Moottoripyöräilijöiden
näkökulmasta viimeiselle viidelle vuodelle on osunut niin lämpötiloiltaan kuin sademääriltään sekä erittäin huonoja
että hyviä kesiä, joten vuotuisat liikennesuoritteet ovat saattaneet olla hyvinkin erilaisia. Asiasta ei ole saatavissa
kuitenkaan tilastotietoa.
Alueellisesti tarkasteltuna onnettomuusmäärä muuttui eniten Etelä-Pohjanmaalla, missä tutkittiin vuonna 2019
yksitoista kuolemaan johtanutta onnettomuutta enemmän kuin vuonna 2018. Onnettomuudet vähenivät eniten
Pirkanmaalla ja Jokilaaksossa, joissa kummassakin tapahtui kahdeksan onnettomuutta edellisvuotta vähemmän.
Alueelliset luvut selviävät liitteestä.
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Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa.
OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden
liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa
tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden
tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. Lue lisää www.oti.fi.

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.
Kuolemaan johtanut moottoriajoneuvo-onnettomuus:
yhteenajo- tai yksittäisonnettomuus, jossa
moottoriajoneuvossa ollut menehtyi.
Kuolemaan johtanut kevyen liikenteen onnettomuus:
joko yhteenajo, jonka osapuolina ovat 1)
jalankulkija/pyöräilijä ja moottoriajoneuvo, 2)
jalankulkija/pyöräilijä ja pyöräilijä tai 3) pyöräilijän
yksittäisonnettomuus, ja joissa kevyen liikenteen osallinen
menehtyi. Jalankulkijoiden yksittäisonnettomuudet (esim.
liukastumiset) eivät sisälly aineistoon.

Lisätietoja
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Itämerenkatu 11–13, 00180 Helsinki
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Yhteenajo: onnettomuus, jossa on mukana vähintään kaksi
osallista.
Yksittäisonnettomuus: onnettomuus, jossa on ollut
mukana vain yksi osallinen. Näihin lasketaan mukaan myös
eläinonnettomuudet.
Osallinen: onnettomuudessa mukana ollut tienkäyttäjä
(moottoriajoneuvon kuljettaja, polkupyöräilijä tai
jalankulkija).
(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 luokitellaan
onnettomuudessa menehtyneen mukaan joko pyöräily- tai
jalankulkijaonnettomuudeksi.
Vastapuoli: osallinen, jonka merkityksen onnettomuuden
syntymiseen tutkijalautakunta on arvioinut olleen
vähäisempi kuin pääaiheuttajan (yhteenajon B-osallinen).

Liikenneturvallisuustutkija
Salla Salenius
Salla.Salenius@oti.fi
p. 040 922 0804

Raporttiin voi viitata seuraavasti:
Salenius S., 2020. OTI-Ennakkoraportti
2019. Onnettomuustietoinstituutti OTI,
Helsinki. ISBN 978-952-5834-92-5.

