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Liikennevirasto Trafi 

Liikenneturva LVM 

OTI IL 

http://www.liikennevirasto.fi/julkaisut/tutkimukset-ja-selvitykset.Wd9h1lu0O71
https://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut
https://www.liikenneturva.fi/fi/tutkittua
https://www.lvm.fi/uusimmat-julkaisut
http://www.oti.fi/
http://ilmatieteenlaitos.fi/tutkimustoiminta


Liikenteen turvallisuusvirasto 

Tulosten hyödyntäjät 
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• Päätöksentekijät 

• Valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen taso 

 

• Säädökset, ohjeet, suunnittelu 

 

• Kampanjat, viestintä 

 

• Media 

 

 

 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Poimintoja tutkimuksista, analyyseista ja 
tilastoista 

• Älyliikenne, ajoneuvot liikennetiedon tuottajina 

• NordicWay 

• Liikennevalvonta 

• Kehä I:n automaattinen nopeusvalvonta, ennen–jälkeen-tutkimus 

• Onnettomuuskustannukset 

• Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen. Kuolemat sekä 
vakavat ja lievät loukkaantumiset. 

• Liikkuminen ja kulkutapajakaumat 

• Henkilöliikennetutkimus 

• Liikkumistiedon keruu ja analysointi 

• Alkoholi 

• Alkoholirattijuopumus tieliikenteessä 
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http://vejdirektoratet.dk/EN/roadsector/Nordicway/Pages/Default.aspx
https://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2017_tutkimukset/keha_i_n_automaattinen_nopeusvalvonta
https://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2017_tutkimukset/keha_i_n_automaattinen_nopeusvalvonta
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https://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2017_tutkimukset/keha_i_n_automaattinen_nopeusvalvonta
https://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2017_tutkimukset/keha_i_n_automaattinen_nopeusvalvonta
https://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2017_tutkimukset/keha_i_n_automaattinen_nopeusvalvonta
https://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2016_tutkimukset/tieliikenteen_onnettomuuskustannusten_tarkistaminen
https://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2016_tutkimukset/tieliikenteen_onnettomuuskustannusten_tarkistaminen
https://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2016_tutkimukset/tieliikenteen_onnettomuuskustannusten_tarkistaminen
https://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2016_tutkimukset/tieliikenteen_onnettomuuskustannusten_tarkistaminen
https://www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/2016_tutkimukset/tieliikenteen_onnettomuuskustannusten_tarkistaminen
http://www.liikennevirasto.fi/tilastot/henkiloliikennetutkimus.Wd9diFu0O70
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2017-13_liikkumistiedon_keruu_web.pdf
https://www.trafi.fi/filebank/a/1425477584/7ed9b48f7b2b359f3c2a45a73fc00f0e/17025-Trafin_julkaisu_1-2015.pdf


Liikenteen turvallisuusvirasto 

• Ajonopeus 

• Ajonopeuden turvallisuus- ja ympäristövaikutukset 

• Autojen nopeudet maanteillä vuonna 2016 

• Onnettomuudet 

• Polkupyöräilijän kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet vuosina 
2011–2015 

• Onnettomuustietoinstituutin teemaraportit 

• Turvalaitteet 

• Pyöräilykypärän vaikutus pyöräilijän turvallisuuteen ja pyöräilyyn – 
kirjallisuuskatsaus 

• Ajoneuvot 

• Henkilöautojen kolariturvallisuuden kehitys 2017 

 

• Turvallinen liikenne 2025 –ohjelma 
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http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T197.pdf
http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T197.pdf
http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T197.pdf
http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T197.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2017-23_autojen_nopeudet_web.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/polkupyorailijan_kuolemaan_johtaneet_onnettomuudet_liikenneturvan_selvityksia_322017_id_18826.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/polkupyorailijan_kuolemaan_johtaneet_onnettomuudet_liikenneturvan_selvityksia_322017_id_18826.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/polkupyorailijan_kuolemaan_johtaneet_onnettomuudet_liikenneturvan_selvityksia_322017_id_18826.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/polkupyorailijan_kuolemaan_johtaneet_onnettomuudet_liikenneturvan_selvityksia_322017_id_18826.pdf
http://www.lvk.fi/fi/tilastot-ja-raportit/onnettomuuksien-tutkinnan-raportit/
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tutkimukset/2015_kyparaselvitys.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tutkimukset/2015_kyparaselvitys.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tutkimukset/2015_kyparaselvitys.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tutkimukset/2015_kyparaselvitys.pdf
http://www.lvk.fi/fi/tilastot-ja-raportit/tutkimukset/
http://www.vtt.fi/sites/tl2025/raportit
http://www.vtt.fi/sites/tl2025/raportit
http://www.vtt.fi/sites/tl2025/raportit
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• Kansainvälisiä lähteitä 

 

• European Transport Safety Council (ETSC) 

 

• VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute, Statens väg- och 

transportforskningsinstitut) 

 

• International Road Traffic and Accident Database (IRTAD) 

 

• Monash University 
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http://etsc.eu/category/publications/
http://etsc.eu/category/publications/
https://www.vti.se/en/publications/
https://www.vti.se/en/publications/
http://www.oecd-ilibrary.org/transport/road-safety-annual-report-2017_irtad-2017-en
http://www.oecd-ilibrary.org/transport/road-safety-annual-report-2017_irtad-2017-en
http://www.oecd-ilibrary.org/transport/road-safety-annual-report-2017_irtad-2017-en
http://www.oecd-ilibrary.org/transport/road-safety-annual-report-2017_irtad-2017-en
http://www.monash.edu/muarc/research/our-publications
http://www.monash.edu/muarc/research/our-publications


Liikenteen turvallisuusvirasto 

Missä mennään Suomessa? 

• Tieliikenteen tilakuva 

• Trafin käynnissä olevat 
tutkimukset (otos) 
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http://katsaukset.trafi.fi/etusivu/tieliikenne.html
http://katsaukset.trafi.fi/etusivu/tieliikenne.html
http://katsaukset.trafi.fi/etusivu/tieliikenne.html
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https://www.trafi.fi/tietopalvelut/tutkimus_ja_kehittaminen/kaynnissa_olevat_tutkimukset
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Lopuksi 

• Mistä tarvittaisiin tietoa? 

• Suoritteet (taajamat, pyöräily) 

• Liikennepsykologinen osaaminen 

 

• Mitä kannattaisi tehdä enemmän? 

• Rekistereiden yhdistäminen 

• Poikkihallinnollisuus 

• Pitkäjänteinen tutkimus (vs. heti hyödynnettävissä) 

 

• Tärkeää 

• Mitä aineistoista ja tilastoista voi päätellä?  

• Tulosten jakaminen 
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Vastuullinen liikenne. 

Rohkeasti yhdessä. 

Liikenteen turvallisuusvirasto 

Kumpulantie 9, 00520 Helsinki 

PL 320, 00101 Helsinki 

Puhelin 029 534 5000 

www.trafi.fi 

Kiitos! 


