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PYÖRÄILYN TURVALLISUUS HERÄTTÄÄ PALJON KESKUSTELUA – YHTÄ
MIELTÄ OLLAAN KUITENKIN PYÖRÄILYN EDISTÄMISESTÄ TARPEESTA
• Liikenneturvallisuusihmiset katsovat asiaa usein
ensisijaisesti onnettomuuksien määrän (ja
kustannusten) vähentämisen tavoitteiden kautta –
tavoitellen nollavisiota (tinkimättömästi)
• Pyöräliikenteen edistäjien näkökulma rakentuu
painokkaammin terveys- ja ympäristöhyötyjen ja
laajemmin yhteiskunnallisten ja kansantaloudellisten
tavoitteiden kautta
• Infran suunnittelun, liikkumisen ohjauksen ja
liikennekasvatustyön ammattilaiset katsovat hekin
kaikki asiaa usein omalta kantiltaan.
• Myös eri puolella Suomea näkemykset pyöräilyn
edistämisen painotuksista, ja keinoista, vaihtelevat

STRATEGIOISSA PYÖRÄILYN EDISTÄMISTÄ TAVOITELLAAN TURVALLISUUS
HUOLEHTIEN – AIKA AJOIN RISTIRIITAA KUITENKIN 0-VISION KANSSA
• EUROPEAN UNION’S ROLE IN PROMOTING THE SAFETY OF CYCLING - Proposals for a safety
component in a future EU Cycling Strategy (2016)
• “As active travel is being encouraged for health, environmental, congestion and other reasons, the safety of walking
and cycling in particular must be addressed urgently.”
• “An increasing number of EU countries are adopting national strategies to promote cycling, so it is possible that in
recent years more people are choosing cycling as a means of transport. However, national cycling strategies
should not only encourage cycling, but also promote high safety standards for bicycle users.”
• “Although an increase in cycling might, at least at first, lead to an increase in the number of cyclists killed or seriously
injured, the advantages of cycling (a healthy life through regular exercise, benefit to the environment and higher
quality of life) outweigh their disadvantages” → ristiriita 0-visioajattelun kanssa!

• Valtakunnallinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2018 (LVM)
• Vuonna 2030 kävelyn ja pyöräilyn yhteinen kulkutapaosuus nousee nykyisestä noin 30 prosentista vähintään 35-38
prosenttiin. Tämä merkitsee, että vuonna 2030 kävely- ja pyöräilymatkoja tehdään vähintään noin 450 miljoonaa
enemmän kuin nyt. Matkamäärien kasvusta huolimatta kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden tulee entisestään parantua.
• Kansantalouden näkökulmasta tavoitteena on ns. plussavisio: liikenteen päästöjen, liikennekuolemien ja
liikenneonnettomuuksien vähentämisellä yhdessä kansanterveyden parantumisen kanssa haetaan yhteiskunnalle
miljardien eurojen säästöjä.

TAPATURMATILASTOJEN PUUTTEET ON YKSI KESKEISISTÄ TURVALLISEN
PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN HAASTEISTA
• Virallisiin tilastoihin tulevat pyöräilijöiden loukkaantumiseen
johtaneet tapaturmat ovat vain murto-osa todellisesta
tapaturmien määrästä.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden joukko
moninaistuu kovalla vauhdilla ja asettaa
tilastoinnille ja suunnittelulle uusia
haasteita!

• Puutteellisten tietojen analysointi vääristää joiltakin osin
kokonaiskäsitystä ongelmista, turvallisuustilanteen kehityksestä ja
tarvittavista parannustoimista.
• Tilastollisten haasteiden takia liikenneturvallisuus ei saa
”ansaitsemaansa” painoarvoa pyöräilyn edistämisen tavoitteissa,
vaikutuslaskelmissa ja -arvioinneissa.
• Tilaston peittävyys ja myös muodostumistapa vaikuttaa siihen,
minkälaisiin päätelmiin milloinkin ajaudutaan.
• Vakavuusasteeltaan erilaisten pyöräilijäonnettomuuksien erityispiirteet
voivat olla hyvinkin erilaisia (paikka, osapuolet, onnettomuustyyppi
jne.) ja johtaa siten hyvin erilaisiin tulkintoihin.

Lähde: Liikenneturva, Jalan ja pyöräillen -opas

KORONAKEVÄÄN HERÄTTELEMÄÄ AJATUKSEN JUOKSUA
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PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TURVALLISUUSVAIKUTUKSIA PERUSTELLAAN
USEIN SAFETY IN NUMBERS -ILMIÖLLÄ
• Safety in numbers -ajatusmallin mukaisesti
pyöräliikenteen määrän kasvu vähentää yksittäisen
pyöräilijän onnettomuusriskiä
→ Eli vaikka pyöräilijöiden määrä kasvaa pyöräilijöiden
henkilövahinkojen määrä ei kasva samassa tahdissa

• Erilaisia perusteluita ilmiölle ovat mm.
•

suuremmassa joukossa liikkuvan on epätodennäköisempää
joutua onnettomuuteen kuin yksilön

•

autoilijat huomioivat kasvaneen pyöräilijäjoukon aiempaa
paremmin ja muuttavat käyttäytymistään ”turvallisemmaksi”

•

tienkäyttäjäryhmien keskinäinen vuorovaikutus paranee
kokemusten myötä

•

uusien pyöräilijöiden aiempia suurempi varovaisuus

•

pyöräilyn lisääntyessä autoliikenteen määrä todennäköisesti
vähenee (mm. konfliktien väheneminen)

•

yhä useampi autoilija on itsekin pyöräilijä (toiminta
autoilijana erilaista)

•

yhteiskunnan panostukset pyöräilyn olosuhteisiin kasvavat
(laadukkaampi infra)

YHDELLE RIITTÄÄ SUHTEELLINEN TURVALLISUUS – TOISELLE
RATKAISEVAMPAA ON TAPATURMIEN MÄÄRÄ (VRT. KORONA-UUTISOINTI JA LIIKENNEVALOMALLI)
• SIN-ilmiötä on tutkittu eri maissa, eikä siihen liittyviä syyseuraussuhteita ole pystytty aukottomasti todistamaan. Kaikki
olettamat syistä ovat yhtä hyviä, tai huonoja.
• Ilmiö on havaittavissa (vain) pyöräilijöiden kuolemantapauksien osalta, mutta se
yleistetään usein käsittämään kaikki pyöräilijätapaturmat, jopa
jalankulkijatapaturmat. → toteutuisiko ilmiö jos vakavammat ja lievemmät
loukkaantumiset olisivat mukana?
• Monissa tutkimuksissa on myös todettu, että mikäli infrastruktuurille ei tehdä
parannuksia samalla kun pyöräilijämäärät kasvavat, SIN-ilmiö ei toteudu. Myös
pyöräilyn lähtötaso ja tarkasteltu ympäristö vaikuttaa..
• Toisaalta monissa tutkimuksissa korostetaan myös turvallisuusvalistuksen/viestinnän merkitystä pyöräilymäärien kasvun tukena (SIN-ilmiötä tavoiteltaessa).

• Hollanti ja Tanska ovat ”SIN-MITTARILLA” maailman turvallisimpia
pyöräilymaita, mutta jollakin toisella mittarilla tai jostakin toisesta
näkökulmasta tarkasteltuna tilanne on päinvastoin.

Riittääkö ”suhteellinen
turvallisuus” pyöräilyn
edistämistyön perustaksi –
etenkin kun samaan aikaan
tavoitellaan liikennekuolemien
ja vakavien loukkaantumisten
merkittävää vähentämistä?

Voiko jonkin maa olla pyöräilyn
turvallisuuden ykkönen, jos
mittari on suhdeluku, jonka
taustalle kätkeytyy karuja
lukuja kuolemaan ja vakavaan
loukkaantumiseen johtavista
tapaturmista?

But according to Siegfried Brockmann, an accident
researcher for the German Insurance Association, the
coronavirus crisis has mainly reduced the number of
passengers on public transport, while the number of
cars on the city’s roads has risen back to normal
levels or higher.

Widening cycle paths not only failed to address those
areas where accidents were most likely to occur, but
could also have had an adverse effect, Brockmann
suggested.

“If I speed up the cycling traffic, that doesn’t make it
safer,” he said. “Two thirds of accidents involving but not
caused by cyclists occur at crossings, turnings or on
property driveways – and so far authorities have failed to
come up with solutions to reduce the risk.”

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/24/be
rlin-reports-rise-in-fatalities-as-new-bike-lanes-failto-keep-cyclists-safe

TERVEYSALANTOIMIJAT JA -TUTKIJAT HOLLANNISSA OVAT HUOLISSAAN
VAKAVIEN PYÖRÄILIJÄTAPATURMIEN KASVAVASTA MÄÄRÄSTÄ

https://www.statista.com/statistics/523310/netherlands-number-of-cyclist-road-fatalities/

NETHERLANDS HAS THE SECOND-HIGHEST RATE OF CYCLIST DEATHS IN
EUROPE

https://www.iamexpat.nl/lifestyle/lifestyle-news/netherlands-second-place-cyclist-deaths-europe

THE NETHERLANDS HAS A HIGHER PREVALENCE OF CYCLING AS A MODE OF
TRANSPORT BUT ALSO A HIGHER INCIDENCE OF SEVERE BICYCLE CRASH
INJURIES

https://www.researchgate.net/publication/328291785_Injuries_related_to_b
icycle_accidents_an_epidemiological_study_in_The_Netherlands

MITÄ VOIMME PÄÄTELLÄ PYÖRÄILYN TURVALLISUUDESTA SUOMEN
TILASTOISTA?
Vuosittain Suomen tieliikenteessä kuolee
parikymmentä ja loukkaantuu vakavasti
lähemmäksi kolmesataa pyöräilijää
Kaikista tieliikenteessä kuolleista noin joka
kymmenes ja kaikista vakavasti
loukkaantuneista noin joka kolmas on pyöräilijä.
Lievemmistä loukkaantuneista virallisissa
tilastoissa on vain murto-osa, noin 600-700
vuosittain, mutta arvioiden mukaan todellinen
määrä on jopa > 20 000 vuosittain.
Merkittävä osa virallisista tilastoista puuttuvista
onnettomuuksista, myös vakavista
loukkaantumisista, on pyöräilijöiden yksittäisiä
kaatumisia tai ulosajoja syystä tai toisesta.

MITÄ VOIMME PÄÄTELLÄ PYÖRÄILYN TURVALLISUUDESTA SUOMEN
TILASTOISTA?
Tilastojen tarkastelu- ja tulkintatavasta
riippuen vakavien pyöräilijätapaturmien
osalta keskeisimmiksi riskiryhmiksi
voidaan nähdä yli 65-vuotiaat ja
alakouluikäiset.
Miten ikäihmiset otetaan huomioon
pyöräilyn edistämistyössä?
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MITÄ VOIMME PÄÄTELLÄ PYÖRÄILYN TURVALLISUUDESTA SUOMEN
TILASTOISTA?
Kuolemaan johtaneet pyöräilijäonnettomuudet (N=121)
~100 % peittävyys

•

Kuolemaan johtaneista pyöräilijätapaturmista merkittävä
osa tapahtuu taajamissa (lievemmistä lähes kaikki)

•

Taajamissa noin puolet (44 %) onnettomuuksista tapahtuu
risteysalueilla, erityisesti kärkikolmiollisissa risteyksissä.

•

Taajamissa tapahtumapaikat jakautuvat tasaisesti
pyörätien jatkeelle/suojatielle, pyörätielle ja ajoradalle.

•

Taajaman ulkopuolella onnettomuuspaikka on pääosin
linjaosuudella ja ajoradalla.

•

Joka kolmas kuolemaan johtanut
pyöräilijäonnettomuus on yksittäisonnettomuus.

•

Yksittäisonnettomuuksissa alkoholin vaikutuksen
alaisena pyöräileminen on merkittävässä roolissa

Lähde: Onnettomuusrekisteri 2015-2019/Poliisi

Tapahtumaympäristö
Taajamassa (N=84)
69 %

Taajaman ulkopuolella (N=37)
31 %

Risteysalueiden onnettomuuksien osuus ja risteystyyppien jakauma
Taajamassa
Risteys 44 %
Linja-osuus 56 %
Kärkikolmio
STOP-merkki
Tasa-arvo
Liikennevalot
Muu risteys

65 %
3%
5%
19 %
8%

Taajaman ulkopuolella
Risteys 27 %
Linja-osuus 73 %
Kärkikolmio
STOP-merkki
Tasa-arvo
Liikennevalot
Muu risteys

70 %
10 %
0%
0%
20 %

Yhteensä
Risteys 39 %
Linja-osuus 61 %
Kärkikolmio
STOP-merkki
Tasa-arvo
Liikennevalot
Muu risteys

66 %
4%
4%
15 %
11 %

Tapahtumapaikka
Taajamassa

Taajaman ulkopuolella

Yhteensä

Tutkijalautakuntien esille nostamia Trendejä 2006-2018 (OTI):

•

Pyöräilijä oli onnettomuuden pääaiheuttaja keskimäärin 72
%:ssa pyöräilyonnettomuuksista

•

Pyöräilijöistä keskimäärin 17 % oli onnettomuushetkellä
alkoholin vaikutuksen alaisena (raja 0,5 ‰)

Ajorata
JKPP-väylä
Suojatie/pt-jatke
Muu

32 %
35 %
30 %
4%

Ajorata
JKPP-väylä
Suojatie/pt-jatke
Muu

89 %
3%
5%
3%

Ajorata
JKPP-väylä
Suojatie/pt-jatke
Muu

50 %
25 %
22 %
3%

Yksittäisonnettomuuksien osuus (ei muita osapuolia, kaatumiset, ulosajot)
N=45
Taajamassa 42 %
Taajaman ulkopuolella 27 %
Yhteensä 37 %

Taajamassa

Taajaman ulkopuolella

Risteyksessä
6%
Risteyksessä
0%
Linja-osuudella
94 %
Linja-osuudella
100 %
(ajoradalla tai pyörätiellä)
(ajoradalla tai pyörätiellä)

TYÖMATKOJEN PYÖRÄILIJÄTAPATURMAT
• Työtapaturmavakuutuskeskuksen tilastoihin kirjautuu
joka vuosi 4 000-5 000 työmatkalla tapahtunutta
palkansaajien pyöräilytapaturmaa (ei työajalla, ei yrittäjät)
• Pyöräilijöiden tapaturmat muodostavat vuosittain 2025 % kaikista työmatkojen tapaturmista
• Noin 80 % pyöräilijätapaturmista on yksittäisiä
kaatumisia/ulosajoja (yksittäisonnettomuuksia) ja
noin 15 % törmäyksiä moottoriajoneuvojen kanssa
• Utriaisen tutkimuksen* mukaan noin 60 %
yksittäisonnettomuuksista on kytköksissä
infrastruktuurin kuntoon, etenkin liukkauteen

• Noin 25-35 % työmatkojen pyöräilijätapaturmista
johtaa vähintään viikon poissaoloon/sairaslomaan

*Characteristics of Commuters’ Single-Bicycle Crashes in Insurance Data, Roni Utriainen 2020

ASUKASKYSELYT: KOETUN TURVATTOMUUDEN POISTAMINEN LISÄISI
PYÖRÄILYÄ TAI TEKISI SIITÄ AINAKIN MIELLYTTÄVÄMPÄÄ

• Yleisimpiä turvattomuutta
aiheuttavia tekijöitä

• Muita huolen aiheita pyöräilyn
turvallisuuteen liittyen

• Autojen ylinopeudet

• Pimeässä näkyminen

• Risteyksien-/tienylitysten turvallisuus

• Nuorten ja aikuisten kypäränkäytön
vähyys, myös huono roolimalli lapsille

(väistämissääntöjen noudattamattomuus autoilijoilla,
ajonopeudet, liikenteen vilkkaus, näkemät)

• Pyörätien puute, pitää ajaa maantien
varressa (vilkas liikenne, raskas liikenne, korkeat
ajonopeudet, pientareen puute)

• Autoilijoiden kännykän käyttö
• Pyöräilijöiden kännykän käyttö ja
musiikin kuuntelu (nuoret)

• Talvikunnossapito (liukkaus)

• Nuorten keulimisvillitys

• Pyöräteiden kuopat ja halkeamat

• Liian kovaa ajavat pyöräilijät
(useimmiten sekaväylien ongelma)

KERTAUKSENA
• Pyöräilyn (ja jalankulun) edistäminen on tärkeää ja erittäin kannatettavaa monien
positiivisten hyvinvointi- ja ympäristövaikutusten aikaansaamiseksi!
• Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuustilanne (riski, onnettomuuksien vakavuus, koettu turvallisuus) on myös vahvasti
kytköksissä henkilöautoliikenteen määrään siinä ympäristössä, jossa pyöräily tapahtuu.
• Edistämistyön tavoitteena pitäisi olla yhtälailla tapaturmien (etenkin kuolleiden ja vakavien
loukkaantumisten) määrän vähentäminen pyöräilyn kasvusta huolimatta → 0-visiota ei voida unohtaa

• Tietoa pyöräilytapaturmista ja läheltä piti -tilanteista sekä pyöräilijöiden kokemista ongelmista
tarvitaan lisää, jotta resursseja ja toimenpiteitä osataan kohdentaa oikeisiin asioihin
• Virallisiin tilastoihin tulevat pyöräilijöiden loukkaantumiseen johtaneet tapaturmat ovat vain murto-osa todellisesta
tapaturmien määrästä → nykytilanteen hahmottaminen edellyttää useiden tilastolähteiden käyttämistä.
• Puutteellisten tietojen analysointi voi vääristää kokonaiskäsitystä ongelmista, turvallisuustilanteen kehityksestä ja
tarvittavista parannustoimista → lähiajan keskeisin tavoite lienee saada tarkempia taustatietoja vakavista
loukkaantumisista → OTI:n rooli vakavien pyöräilytapaturmien tutkinnassa → massa todennäköisesti liian suuri?
• Tilastollisten haasteiden takia liikenneturvallisuus ei saa ”ansaitsemaansa” painoarvoa pyöräilyn edistämisen
tavoitteissa, vaikutuslaskelmissa ja –arvioinneissa
• Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden joukko moninaistuu kovalla vauhdilla ja asettaa tilastoinnille ja suunnittelulle uusia
haasteita → sähköpotkulaudat ym. näkyvät tilastoissa (jos edes näkyvät) jk/pp-onnettomuuksina
• Mahdollisuuksia: Kysely- ja haastattelututkimukset tapaturmista, läheltä piti –tilanteista ja
vaaranpaikoista, tilastoyhteistyö sairaaloiden ja terveyskeskusten kanssa (myös paikallisesti),
konfliktitutkimukset jne.

KIITOS!

Juha Heltimo
Ramboll Finland Oy
juha.heltimo@ramboll.fi

Kuva on saksalaisesta pyöräilykypäräkampanjasta, joka aiheutti
melkoisen poliittisen selkkauksen… ehkä se oli tarkoituskin

