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Autoilijoiden pelot onnettomuuslukujen valossa
Vuosikymmenien ajan autoilijoiden pahimmat pelot liikenteessä ovat olleet rat-
tijuopot, hurjastelijat, hirvieläimet ja liian lähellä perässä ajavat. Eivät nämä pe-
lot aiheettomia ole. Onnettomuustilastojen perusteella autoa ajavien olisi silti
enemmänkin oltava huolissaan siitä, että oma auto pysyy sille tarkoitetulla
kaistalla. Suistumisonnettomuudet ja kohtaamisonnettomuudet kattavat
enemmän kuin kaksi kolmesta autossa kuolleista. Raskaan ajoneuvon mu-
kanaolo onnettomuudessa lisää vakavien seurausten riskiä, mutta silloinkin
onnettomuuden pääasiallinen aiheuttaja on yleensä kevyempi auto. Matkusta-
jien kannalta tärkeintä on pohtia, millaisen kuljettajan kyytiin menee. Liikenne-
järjestelmän kehittämisen kannalta tulokset korostavat vilkasliikenteisten tei-
den ajosuuntien erottelun merkitystä ja keskikaiteiden rakentamisen tärkeyttä.

Tulokset perustuvat Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä osana Turvallinen
liikenne 2025 -tutkimusohjelmaa tehtyyn tutkimukseen.  Tutkimusohjelman jä-
seniä vuonna 2013 olivat A-Katsastus Oy, Liikennevirasto, Liikenteen turvalli-
suusvirasto Trafi, Nokian Renkaat Oyj ja VTT.

Tausta ja tavoite

Liikenneturva selvitti autoilijoiden pelkoja liikenteessä vuosina 1988, 2006 ja 2012 (Liikenneturva
2006, 2013). Tulosten mukaan autoilijat sanovat pelkäävänsä monia asioita, pelkojen kohteiden välillä
on selkeitä eroja ja monet pelot näyttävät olevan melko pysyviä.

Liikenneturvan tutkimuksissa ei arvioitu, kuinka merkityksellisiä pelot ovat onnettomuusmäärien tai
onnettomuusriskin näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena olikin selvittää autoilijoiden liiken-
teessä kokemien pelkojen ja todellisten vaaran aiheiden mahdollisia eroja. Tutkimuksen keskeisenä
lähtökohtana on, että liikenne toimii turvallisesti, jos autoilijat osaavat varoa ennen kaikkea niitä asioi-
ta, jotka uhkaavat eniten tienkäyttäjien turvallisuutta. Lisäksi päätöksentekijöiden on syytä olla tietoisia
suurimmista liikenteen vaaroista, jotta liikennejärjestelmän turvallisuutta osataan kehittää mahdolli-
simman tehokkaasti.

Tutkimusmenetelmä ja aineistot

Kyselyt

Liikenneturvan kahteen ensimmäisen pelkotutkimukseen (1988 ja 2006) aineisto kerättiin autoilijoita
haastattelemalla. Kolmas kysely toteutettiin internetpaneelina vuonna 2012 (Liikenneturva 2006,
2013). Vaikka siihen osallistui myös muita kansalaisia kuin autoilijoita, tässä tutkimuksessa tarkastel-
laan vain autoilijoiden vastauksia.

Kyselyiden vastausvaihtoehdot sisälsivät rattijuopot, hurjastelijat, eläimet, liian lähellä perässä ajavat,
liukkaus, pimeys, vastaantulevat, huonokuntoiset autot, suuret linja- ja kuorma-autot ja liikenteen no-
pea rytmi. Näiden lisäksi valittavina pelkoina oli asioita, jotka eivät yleensä vaaranna autossa olevan
omaa turvallisuutta, kuten mopoilijat, mopoautoilijat ja pyöräilijät sekä sellaisia asioita kuin vahingon
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aiheuttaminen muille, oma tunaroiminen ja poliisin pelko. Vastaajat saivat valita ennalta annetuista
vaihtoehtoista ne, joita he pelkäävät liikenteessä (yksi tai useampi vaihtoehto). Kyselyihin vastasi (ai-
kajärjestyksessä) 405, 1 162 ja 838 autoa ajavaa.

Liikenneonnettomuusaineistot

Onnettomuustarkastelussa käytettiin poliisin raportoimia tietoja: (1) Suomen kaikista tieliikenneonnet-
tomuuksista vuosina 1991–2012 (Tilastokeskus 2013) ja (2) maanteiden onnettomuuksista vuosina
2001–2012 (Liikennevirasto 2013) sekä (3) Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien onnettomuus-
tietorekisterin tietoja vuosilta 1991–2012 (VALT 2014). Ellei toisin mainita, esitettävät tulokset koske-
vat koko maan onnettomuuksia vuosilta 1991–2012.

Aineistojen vertailu

Yleisimmin raportoitujen pelon aiheiden merkitystä liikenneturvallisuudelle selvitettiin onnettomuus-
rekisterien avulla. Kyselyissä olleista pelkovaihtoehdoista valittiin mukaan ne, joissa pelon kohde voi
selvästi vaarantaa vastaajan tai vastaajan autossa olevan turvallisuutta ja toisaalta pelon kohde on
liikenneonnettomuustietojen perusteella riittävän yksikäsitteinen. Näitä olivat rattijuopot, hurjastelijat,
eläimet, liian lähellä perässä ajavat, liukkaus, pimeys, vastaantulevat, huonokuntoiset autot sekä suu-
ret linja- ja kuorma-autot. Tällaiset pelot liittyvät oletettavasti ihmisten havaitsemaan ja kokemaan on-
nettomuusriskiin eli subjektiiviseen riskiin. Kyselyssä on siis haettu vastauksia siihen, minkälaisia ovat
tilanteet, joissa autoilija tuntee, että onnettomuusriski on suuri. Useimmat kyselyn osiot kuvaavat vuo-
rovaikutusta toisten tienkäyttäjien tai varsinaisen liikenteen ulkopuolisten kohteiden kanssa, tai ympä-
ristön/ajoneuvon ominaisuuksia.

Jotta onnettomuusaineisto vastaisi edellä selostettua kyselyaineiston rajausta, tarkastelu rajattiin kuo-
lemiin ja loukkaantumisiin, jotka tapahtuivat henkilö-, paketti-, kuorma- tai linja-auton kuljettajille tai
matkustajille. Mukaan tuli näin 5 566 liikennekuolemaa ja 122 884 loukkaantumista eli 62,9 % kaikista
vuosien 1991–2012 liikennekuolemista ja 64,0 % loukkaantumisista.

Liikenneonnettomuuksia tarkasteltaessa on kyse objektiivisesta riskistä, mutta myös altistuksesta
(Nilsson 2004). Pitää erottaa toisistaan tapaukset, joissa suuri onnettomuusmäärä johtuu suuresta
riskistä tai suuresta altistuksesta: (1) onnettomuuksia tapahtuu paljon siksi, että altistus onnettomuuk-
sille on suuri – esimerkiksi vuosina 1991–2012 kaikista liikennekuolemista 61 % ja loukkaantumisista
67 % tapahtui päivänvalossa. Valoisa ei pimeään verrattuna lisää objektiivista riskiä, mutta valoisaan
aikaan ajetaan enemmän kuin pimeällä. (2) Pienestä onnettomuuksien määrästä huolimatta riski esi-
merkiksi ajettua tai käveltyä kilometriä kohti voi olla keskimääräistä suurempi.  Esimerkiksi pimeässä,
valaisemattomalla tiellä on tapahtunut vain 18 % vuosien 1991–2012 liikennekuolemista ja 11 % louk-
kaantumisista, mutta onnettomuusriski pimeässä on silti keskimääräistä suurempi (Owens & Sivak,
1993).

Koska kyselyn peloista on mahdotonta nimetä mitään seikkaa, jota autoilijan ei tulisi varoa liikenteessä
lainkaan, erilaisia pelkoja ja onnettomuuslukuja on tarkasteltava vain suhteellisesti. Toisin sanoen
jokin pelko voi olla mainittu suhteettoman usein tai harvoin toisiin pelkoihin verrattuna.
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Pelot kuolemien ja loukkaantumisten näkökulmasta

Taulukkoon 1 on koottu kyselyiden tulokset sekä kuolemien ja loukkaantumisten lukumäärät (rajaukset
on selostettu edellä).

Taulukko 1.  Niiden autoa käyttävien osuus, jotka ovat sanoneet pelkäävänsä kyseistä asiaa liiken-
teessä (Liikenneturva 2006, 2012) ja pelkoa vastaava osuus (%) kuolemien ja louk-
kaantumisten lukumääristä (Tilastokeskus 2013). Rattijuoppojen, hurjastelijoiden, huo-
nokuntoisten autojen ja suurten linja- ja kuorma-autojen osalta prosenttiosuudet kuvaa-
vat vain vastapuolen henkilövahinkoja.

Pelon aihe

Osuus autoilijoista (%),
jotka valitsivat kyseisen

pelon

Onnettomuudet
v. 1991-2012

Kommentti

1988 2006 2012 Kuolleet
(%)

Loukkaan-
tuneet (%)

1. Rattijuoppoja 46 61 59 3.2 3.0 Vahingoittunut yleensä rattijuopon autossa

2. Hurjastelijoita 33 45 53 4,1(*) Hurjastelu = tutkijalautakunnan mukaan aina-
kin 20 km/h ylinopeus

3. Hirviä, peuroja tai poroja 36 58 43 2.0 3.6 Henkilövahingot yleensä lieviä

4. Liian lähellä perässä
ajavia 22 29 42 1.9 12.3 Henkilövahingot yleensä lieviä

5. Liukasta tai vesiliirtoa 52 46 40 31.7 34.1 Talvi- ja kesäkuukausien riskit ajokilometriä
kohti likimain samat

6. Pimeää, häikäistymistä
ja huonoa näkyvyyttä 36 31 34 20.7 13.7 Riski pimeässä hieman valoisaa suurempi

7. Vastaantulevia, varsin-
kin niiden ohitellessa 17 23 25 41.0 13.3

Kohtaamisonnettomuuksien kuolemista ja
loukkaantumisista vain noin 6,5 % ohitustilan-
teista.

8. Huonokuntoisia autoja 5 16 15 0,6(*) Huonokuntoinen = tutkijalautakunnan mukaan
hallittavuuteen liittyvä välitön riski

9. Suuria linja- ja kuorma-
autoja 18 23 12 42.4 11.7

Raskaan auton mukanaolo kasvattaa olennai-
sesti henkilövahinkojen vakavuutta, vaikka
aineistosta poistetaan mahdolliset itsemurhat

(*) Hurjastelijoita ja huonokuntoisia autoja on tarkasteltu tutkijalautakunta-aineistosta (VALT 2014)

Tulokset osoittavat yleisesti kolme päätulosta:

1. Monet sanovat pelkäävänsä rattijuoppoja, hurjastelijoita, hirvieläimiä ja liian lähellä perässä
ajavia, mutta onnettomuustilastojen mukaan tällaiset ulkopuoliset tekijät vaarantavat autoilijoi-
ta tai heidän matkustajiaan sangen harvoin.

2. Melko harvat autoilijat sanovat pelkäävänsä suuria linja- ja kuorma-autoja ja vastaantulevia
autoja, mutta todellisuudessa autoilijoita ja heidän matkustajiaan kuolee tai loukkaantuu usein
onnettomuuksissa, jossa vastapuolena on raskas ajoneuvo tai kyse on kohtaamisonnetto-
muudesta.

3. Edellä mainittuihin pelkoihin verrattuna muiden pelkojen määrät näyttävät osuvan melko hyvin:
Liukas keli ja näkyvyysongelmat mainittiin kyselyssä melko usein ja näissä olosuhteissa ta-
pahtuvissa liikenneonnettomuuksissa ihmisiä myös kuolee ja loukkaantuu suhteellisen paljon.
Huonokuntoisia autoja eivät monet pelkää eivätkä ne onnettomuustilastojenkaan perusteella
vaaranna usein ulkopuolisten turvallisuutta.

Lisäksi taulukko 1 osoittaa, että erilaisten pelkojen osuudet ovat pysyneet hämmästyttävän samanlai-
sina. Kyselystä toiseen kuusi eniten pelättyä asiaa ovat olleet: rattijuopot, hurjastelijat, eläimet, liian
lähellä perässä ajavat, liukkaus tai vesiliirto sekä pimeä, häikäistyminen ja huono näkyvyys.
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Seuraavassa on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin eri pelkoihin liittyviä onnettomuuslukuja.

Rattijuopot

Voidaan olettaa, että kyselyn vastaajat ovat tarkoittaneet pelkoa siitä, että rattijuoppo kolaroi heidän
autonsa kanssa. Tästä näkökulmasta merkittävää on se, kuinka usein rattijuoppo-onnettomuuksissa
kuolee tai loukkaantuu joku ulkopuolinen. Rattijuoppo-onnettomuuksissa kuolleiden ulkopuolisten
osuus oli vuosina 1991–2012 keskimäärin 3,2 % kaikista henkilö-, paketti-, kuorma- tai linja-autojen
kuljettajille ja matkustajille tapahtuneista liikennekuolemista. Vastaavasti loukkaantuneiden ulkopuolis-
ten osuus oli keskimäärin 3,0 % kaikista loukkaantuneista.

Ulkopuolisten uhrien lisäksi liikennekuolemista 27,5 % kertyi onnettomuuksista, joissa kuoli rattijuoppo
(19,4 % kuolemista) tai rattijuopon kyydissä ollut (8,1 % kuolemista). Kaikkien rattijuoppo-
onnettomuuksissa kuolleiden osuus on siis ollut keskimäärin 30,7 %. Tämä osuus on pysynyt melko
vakiona koko tarkastelujakson ajan – lukuun ottamatta vuotta 2012, jolloin se oli poikkeuksellisen pie-
ni. Rattijuoppo-onnettomuuksissa loukkaantuneiden osuus (16,2 %) on ollut selvästi pienempi kuin
vastaava kuolleiden osuus.

Hurjastelijat

Hurjastelijana voidaan pitää esimerkiksi vähintään 20 km/h ylinopeutta ajavaa. Tutkijalautakuntien
vuosina 1991–2012 tutkimista yhteensä 5 744 autossa olleen liikennekuolemasta 27,2 % tapahtui
onnettomuuksissa, joissa ainakin yksi osallinen ajoi vähintään 20 km/h ylinopeutta. Kuollut osapuoli oli
yleensä hurjastelija (15,9 % kuolemista) tai hurjastelijan kyydissä (7,2 % kuolemista). Ulkopuolisia
kuoli hurjastelijoiden onnettomuuksissa vain 4,1 %. (VALT 2014). Tutkijalautakuntien ei ole aina help-
poa jälkikäteen arvioida käytettyjä nopeuksia, mutta tässä on oletettu, että vähintään 20 km/h ylino-
peudet olisi tunnistettu.

Hirvet, peurat ja porot

Liikennekuolemista 2,0 % ja loukkaantumisista 3,6 % tapahtui eläinonnettomuuksissa – eläinonnetto-
muuksien seuraukset olivat yleensä lieviä. Eläinonnettomuuksien osuus on vaihdellut, mutta se ei
minään tarkasteluvuotena ole ollut merkittävän suuri. Vuonna 2010 ei tapahtunut yhtään kuolemaan
johtanutta eläinonnettomuutta koko maassa.

Liian lähellä perässä ajavat

Liian lähellä perässä ajamisen pelko liittyy todennäköisesti peräänajoriskiin. Vuosien 1991–2012 lii-
kennekuolemista tapahtui 1,9 % peräänajo-onnettomuuksissa. Vastaavat osuus loukkaantumisista oli
12,3 %.

Liukkaus ja vesiliirto

Talvisilla keleillä ja vesiliirtokeleillä (urissa vettä; luminen; sohjoinen; jäinen tai jäinen, ajourat paljaat)
tapahtui 31,7 % kaikista vuosien 1991–2012  autossa tapahtuneista kuolemista ja 34,1 % loukkaan-
tumisista. Jäisen kelin merkitys oli huomattavin – toisaalta urissa oli vettä harvoin, alle yhdessä pro-
sentissa kuolemista ja loukkaantumisista. Talvikeleillä kuolemia ja loukkaantumisia tapahtui lähinnä
marras–maaliskuussa, mutta tuonakin aikana niiden osuus vaihteli. Jäisen kelin osuus oli tammi- ja
helmikuussa yli puolet kaikista kuolemista ja loukkaantumisista.
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Viime vuosina jäisen kelin osuus on pienentynyt; esimerkiksi vuosien 1993–2002 talvikuukausina jäis-
ten kelien osuus oli yli puolet autossa olleiden kuolemista ja yli 45 % loukkaantumisista, mutta vuosina
2008–2012 vastaavat osuudet olivat vain 34,2 ja 36,3 %.

Talvikuukausien kaikkien onnettomuuksien kuolemariski on Rämän (2001) ja Kärjen (2013) mukaan
talviajan nopeusrajoitusten käyttöönoton jälkeen ollut likimain samansuuruinen kuin kesäkuukausina.

Pimeys, häikäistyminen ja huono näkyvyys

Pimeän ja hämärän osuus (pois lukien valaistut tiet) oli kaikista vuosien 1991–2012 autossa kuolleista
29,7 % ja loukkaantumisista 22,3 %.

Kesäkuukausina hämärän osuus kaikista autokuolemista ja loukkaantumisista oli suhteellisen suuri, yli
10 %. Siksi kaikista autossa kuolleista ja loukkaantuneista pimeässä tai hämärässä tapahtuneiden
osuudet olivat yllättävän samansuuruisia vuoden kaikkina kuukausina. Pienimmillään hämärän ja pi-
meän osuus kuolemissa oli heinäkuussa (17,6 %) ja loukkaantumisissa maaliskuussa (14,2 %) ja suu-
rimmillaan kuolemissa joulukuussa (48,1 %) ja loukkaantumisissa marraskuussa (35,4 %).

Vastaantulevat varsinkin niiden ohitellessa

Vastaantulevien pelko liittynee kohtaamisonnettomuuksiin tilanteissa, joissa mikään ajoneuvoista ei
ole kääntymässä. Tällaisten kohtaamisonnettomuuksien yhteenlaskettu osuus oli tarkastelujakson
aikana 41,0 % kuolemista ja 13,3 % loukkaantumisista. Ohitustilanteessa tapahtuneiden kohtaa-
misonnettomuuksien osuus oli vain 2,7 % kaikista autossa kuolleista ja 0,8 % loukkaantuneista.

Maanteillä kohtaamisonnettomuuksien kuolemantapaukset kattoivat jopa yli puolet maaseudun pää-
teiden ja etenkin moottoriliikenneteiden kuolemantapauksista. Maanteillä kohtaamisonnettomuuksien
osuus oli erityisen suuri talvikuukausina – talvella yli puolet maanteiden kuolemista on aiheutunut koh-
taamisonnettomuuksista (Liikennevirasto 2013).

Huonokuntoiset autot

Tutkijalautakuntien vuosina 1991–2012 tutkimista liikennekuolemista 1,2 % tapahtui onnettomuuksis-
sa, joissa ainakin yhdellä osallisella välittömänä riskinä oli auton hallittavuuden äkillinen muutos. Kuol-
lut osapuoli oli yhtä usein autossa, jossa oli hallittavuuteen liittyvä muutos (0,3 % kuljettajana ja 0,3 %
matkustajana) sekä vastapuolen autossa (0,6 %) (VALT 2014).

Suuret linja- ja kuorma-autot

Kuorma- tai linja-auto oli osallisena noin joka toisessa autossa tapahtuneessa liikennekuolemassa,
mutta vain 16,3 % loukkaantumisista. Kuollut oli useammin raskaan ajoneuvon vastapuoli (42,4 %
kuolemista) kuin raskaan ajoneuvon kuljettaja (2,3 % kuolemista) tai sen kyydissä ollut (1,2 % kuole-
mista). Raskaiden autojen osallisuus sekä kuolemissa että loukkaantumisissa on yleistynyt viime vuo-
sina.

Raskaan ajoneuvon osallisuus onnettomuuksissa näytti merkittävästi lisäävän riskiä, että joku vasta-
puolen autossa kuoli onnettomuudessa. Liikennevakuutuskeskuksen tilaston mukaan raskas ajoneuvo
ei ole kuitenkaan yleensä aiheuta näitä onnettomuuksia: kuorma- tai linja-auton ja kevyemmän auton
kohtaamisonnettomuuksien kuolemista lähes 90 %:ssa pääaiheuttaja oli kevyempi osapuoli. Saman
tilaston mukaan raskaat ajoneuvot olivat suhteellisen usein osallisena onnettomuuksissa, joissa vas-
tapuoli ”ajoi/kulki tietoisesti tilanteeseen” (VALT 2014). Tällaisten onnettomuuksien määrä ei kuiten-
kaan selitä kuin osittain, miksi raskaiden autojen osuus kuolemantapauksissa oli niin suuri verrattuna
muihin osuuksiin.
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Kuorma- ja linja-autojen osallisuus oli keskimääräistä yleisempää maanteillä – erityisesti maaseudun
pääteillä ja siellä varsinkin moottoriliikenneteillä (Liikennevirasto 2013).

Pelkoihin liittyvien kuolemien ja loukkaantumisten päällekkäisyydet

Edellä kuvatut pelkoihin liittyvät onnettomuudet menevät päällekkäin. Esimerkiksi linja- tai kuorma-
auto oli mukana noin joka toisessa kohtaamisonnettomuuden kuolemassa, mutta vain joka neljännes-
sä muussa kuolemassa. Onnettomuusryhmien välisistä pääyhteyksistä voidaan kuolemien osalta teh-
dä seuraavia havaintoja:

- kuorma- ja linja-autoja oli suhteellisen usein osallisena kohtaamis- ja peräänajo-
onnettomuuksissa, mutta harvoin eläin- ja rattijuoppo-onnettomuuksissa

- kohtaamisonnettomuuksia tapahtui paljon talvikeleillä, eivätkä ne yleensä olleet rattijuoppo-
onnettomuuksia

- pimeän tai hämärän onnettomuudet tapahtuivat usein talvikeleillä ja rattijuoppojen sekä
eläinonnettomuuksien osuudet olivat niissä keskimääräistä suurempia

- talvikelien onnettomuuksissa oli harvoin mukana eläimiä tai rattijuoppoja
- eläinonnettomuuksissa oli harvoin mukana rattijuoppoja.

Tulosten tarkastelu

Vertasimme Liikenneturvan vuosina 1988, 2006 ja 2012 autoilijoille tekemien kyselyjen tuloksia mah-
dollisimman hyvin vastaaviin onnettomuuslukuihin.

Kyselyjen kattamana ajanjaksona tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on pienentynyt
huomattavasti, vaikka ajoneuvokilometrien määrä on lisääntynyt paljon. Muutoksista huolimatta ylei-
simmät pelot ja pelkääjien osuudet ovat pysyneet hämmästyttävän samanlaisina. Kyselystä toiseen
kyselyjen kuusi yleisintä pelkoa olivat (1) rattijuopot, (2) hurjastelijat, (3) eläimet, (4) liian lähellä peräs-
sä ajavat, (5) liukkaus tai vesiliirto sekä (6) pimeä, häikäistyminen ja huono näkyvyys.

Kyselyissä esille tulleissa peloissa ei voida sanoa olevan yhtään turhaa pelkoa – onnettomuuksia sat-
tuu mitä erilaisimmissa tilanteissa ja niiden taustalla on usein monia erilaisia tekijöitä. Sen sijaan voi-
daan arvioida, että suhteellisesti turhan usein pelätään rattijuoppoja, eläimiä ja perässä ajavia verrat-
tuna vastaan tuleviin ja raskaisiin ajoneuvoihin. Jälkimmäisten kanssa törmääminen on autoilijalle ja
kanssamatkustajille kohtalokasta ja onnettomuus tapahtuu tyypillisesti kaksikaistaisilla pääteillä.

Kun verrataan autoilijoiden ilmaisemia pelkoja ja onnettomuustilastoja, yksi tärkeä kysymys on, aiheut-
taako pelko sellaisia käyttäytymismuutoksia, jotka vaikuttavat onnettomuusmääriin. Monet tutkimukset
viittaavat siihen, että pelkojen aiheuttamat käyttäytymismuutokset ovat suhteellisen pieniä vaikuttaak-
seen olennaisesti (tai ollenkaan) objektiiviseen riskiin. On mm. todettu, että hirvieläimistä annetut va-
roitukset eivät muuta autoilijoiden käyttäytymistä (Åberg 1983). Jäisen kelin havaitseminen ei ole puo-
lestaan luotettavaa, ja vaikka jäisellä kelillä ajonopeuksia alennetaan hieman, se ei riitä poistamaan
jäisen kelin aiheuttamaa lisääntynyttä riskiä. Toisaalta talvikelien pelko ja siitä seuraava varovaisuus ja
ennakointi vaikuttanevat osaltaan siihen, että esimerkiksi talvikuukausien kuolemanriskit kokonaisuu-
tena eivät ole kesäkuukausien riskejä suurempia – talvikuukausien pitävällä kelillä riskit ovat jopa ke-
säkuukausien pitävän kelin riskiä pienempiä (Rämä 2001).

Silti on syytä suositella, että autoilijoiden olisi turvallisuutensa lisäämiseksi entistä enemmän keskityt-
tävä huolehtimaan siitä, että oma ajoneuvo pysyy sille tarkoitetulla kaistalla, mihin voi vaikuttaa sekä
ennen matkaa että matkan aikana. Jos auto ajautuu – syystä tai toisesta – vastaantulijoiden kaistalle,
kohtaamisonnettomuuden riski on suuri. Tällaisissa kolareissa on puolestaan vakavasti loukkaantumi-
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sen riski suuri ja varsinkin törmättäessä raskaan ajoneuvon kanssa. Jos taas auto suistuu pois tieltä,
on paljolti sattuman kauppaa, mihin auto törmää – tien reunaympäristön pehmentämisestä huolimatta
liian usein sellaiseen esteeseen, että seuraukset ovat tuhoisia.

Omalla kaistalla pysymisen neuvo vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta se edellyttää tosiasiassa monia
huomioon otettavia seikkoja. Ne ovat tuttuja autokoulusta ja mm. Liikennetuvan nettisivuilta (Liikenne-
turva 2014). Yksityiskohtaisten ohjeiden lisäksi on syytä korostaa sitä, että oman liikenneturvallisuu-
den kannalta oma liikennekäyttäytyminen on huomattavasti tärkeämpää kuin muiden pelkääminen.
Vastaavasti matkustajien olisi syytä pohtia, millaisen kuljettajan kyytiin menee – tutkijalautakuntien
mukaan 86 % autossa kuolleista kuoli onnettomuuden pääaiheuttajan autossa (VALT 2014).

Liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta tulokset korostavat vilkasliikenteisten teiden ajosuuntien
erottelun merkitystä ja keskikaiteiden rakentamisen tärkeyttä. Kohtaamisonnettomuudet tuottavat
41 % kaikista liikennekuolemista – ja maanteillä tämä osuus on vielä suurempi.

Vaikka suistumiskysymys ei ollut valittavien pelkojen joukossa, suistumisonnettomuudet yksin kattavat
runsaan kolmanneksen (35 %) kaikista liikennekuolemista. Keskikaiteet vaikuttaisivat osaltaan myös
suistumisonnettomuuksiin, eli niiden potentiaalisena kohderyhmänä on yli kaksi kolmasosaa kaikista
autossa tapahtuneista liikennekuolemista (kuva 1).

Ensimmäisen kerran jo vuonna 1988 toteutetun kyselyn toistamisella Liikenneturva on mahdollistanut
pelkojen kehittymisen seuraamisen. Vastaavanlaisia kyselyjä jatkossa tehtäessä olisi vastausvaihto-
ehtoja pohdittaessa hyvä ottaa huomioon mm. tämän onnettomuustarkastelun tulokset.

Kuva 1. Suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien osuus kaikista autossa kuolleista vuosina
1991–2012 (Tilastokeskus 2013).
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