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Kuinka tulkita onnettomuustilastoja?

Tilastollisen tutkimuksen haasteet?

Mitkä asiat vaikuttavat toimenpiteen 

kustannustehokkuuteen?

Mihin kiinnittää huomiota

tulosten uutisoinnissa?
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Onnettomuuksien seuraukset ja 

turvallisuuden parantamistavat

Lähde: TL2025/Roine & Luoma
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Turvallisuuden parantamisen kustannus-

tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä

Lähde: Peltola, H. Kuinka arvioida turvallisuustoimenpiteen tehokuutta? 

Tiennäyttäjä 6/2005
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Liikenneturvallisuus tieryhmittäin v. 2012–2016

Lähde: Tarva-työkalu

 Vaikuttavuutta voidaan parantaa, jos toimenpide voidaan kohdistaa 

suureen määrän onnettomuuksia 

 Kun ongelmana on suuri tiheys, kuten pääteillä, voidaan tehdä 

kalliimpiakin toimenpiteitä 

 Kun ongelma on hajallaan suurella tiepituudella, toimenpide pitää olla 

halpa tiekilometriä kohti
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Onnettomuus-

kustannukset 

miljoonaa € 

vuodessa

onnettomuus-

luokittain

Lähde: TL2025/Vakavat loukkaantumiset vuosina 2014–2015  

 Pääteiden keskeisenä ongelmana vakavat kohtaamisonnettomuudet, 

onnettomuuksia tiheässä 

 Alemman maantieverkon pääongelmana suuri suistumisonnettomuuksien riski,

onnettomuudet ovat hajallaan ympäri maata

 Katujen pääongelmina ovat jalankulku- ja pyöräonnettomuuksien suuri riski sekä 

vakavuus. Onnettomuuksia on myös suhteellisen tiheässä.
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Onnettomuustilastot ovat puutteellisia ja 

vinoutuneita, esimerkkinä virallinen tilasto

Lähde: Noora Airaksinen/TL2025/Vakavat loukkaantumiset vuosina 2014–2015  
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Tarkasteltavaan kysymykseen sopimattoman 

tilaston valinta voi vinouttaa tuloksia

Liikenneturvallisuusvisio!
Lähde: OTI ja Tilastokeskus
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Turvallisuuskehityksen tarkastelussa 

huomioon otettavaa

1. Tarkasteltavan kohteen valinta (paluu keskiarvoa kohti)

2. Muut kohteen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät

3. Turvallisuuden yleinen kehitys

4. Tulosten tilastollinen varmuus
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Nopeusrajoituksen muutoksen vaikutusmekanismi

Nopeusrajoituksen 
muuttaminen

Muutos 
nopeuksissa 

(riippuen 
lähtötilanteesta)

Muutos 
turvallisuudessa 

(mitattu tai arvioitu 
nopeusvaikutuksista) 

Pienten liikenneturvallisuusvaikutusten havaitseminen 

vaatii niin paljon onnettomuuksia, että tutkimusta on 

käytännössä lähes mahdoton toteuttaa (Ezra Hauer)

The better an evaluation study is technically, the less 

likely it is to show positive program effects (Rossi & 

Freeman 1985)
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Suurten muutosten vaikutukset moninaisia,  

esimerkkinä älyliikenteen 9 vaikutusmekanismia 

1. ajoneuvojärjestelmän suorat tai suunnitellut vaikutukset

2. tienvarren järjestelmän suorat tai suunnitellut vaikutukset

3. epäsuorat vaikutukset kuljettajan toimintaan (esim. vastuun 

delegointi)

4. vaikutukset muiden tienkäyttäjien toimintaan 

5. vaikutukset käyttäjien ja muiden väliseen vuorovaikutukseen

6. vaikutukset liikennemuodon valintaan

7. vaikutukset reittien valintaan

8. vaikutukset liikkumisen määrään

9. vaikutukset onnettomuuksien seurauksiin

Lähde: Risto Kulmala/Liikennevirasto ja Pirkko Rämä /VTT



Tulokset 
ennakolta 
arvioiden 
todennäköisiä

Oletus osoittautuu todeksi

Kyllä Ei

Kyllä Hölmö, 
selvä asia

Kerettiläinen/
populisti

Ei Huijari Hullu, turha
Tutkia

Tulokset luokittelevat 
tutkimusten tekijöitä

Kiitos!

harri.peltola@vtt.fi



26.10.2017 12

Miten ja miksi nopeuden kasvu lisää 

onnettomuusriskiä
 Vaaratilanteiden havaitsemiseen ja tunnistamiseen käytettävissä 

oleva aika lyhenee

 Välimatkojen ja nopeuksien arviointivirheet kasvavat

 Päätöksentekoon ja väistötoimenpiteiden toteuttamiseen 

käytettävissä oleva aika ja matka lyhenevät
Lähde:

 Mahdollisuudet törmäyksen välttämiseen 

jarruttamalla tai ohjaamalla pienenevät

 Ajoneuvon hallinnan menettämisen riski 

kasvaa

Nämä seikat vaikuttavat riippumatta siitä, onko 

onnettomuudessa yhtenä taustatekijänä 

sairauskohtaus, alkoholi, lääkkeet... Nuo eivät 

ole onnettomuuden ”syitä”, joiden perusteella 

ne voitaisiin jättää pois tarkasteluista.


