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RASKAAN LIIKENTEEN TURVAVYÖN KÄYTTÖ
VUONNA 2007
MENETELMÄ
Tutkimus tehtiin 23-25.5. 2007 kahdella levähdysalueella poliisiratsian ohessa kolmen päivän
aikana. Tierampin alussa tarkkailtiin turvavyön saapuvien kuorma-autojen ja rekkojen kuljettajien käyttöä. Jos vyö näytti olevan kiinni, tehtiin merkintä.
Niiltä autoilta, jotka jäivät epäselviksi tai vyö ei näyttänyt olevan kiinni, käytiin asiaa tarkistamassa ja kuljettaja haastateltiin auton pysähdyttyä. Siellä joko ilmeni, että vyö oli kiinni tai kuljettaja
vakuutti vyön olleen kiinni ja vain irrottaneen sen esim. paperien hakua varten. Lisäksi useat
sanoivat, että eivät käyttäneet vyötä ja jotkut autot olivat niin vanhoja, että niihin ei ollut asennettu turvavyötä. Poliisi ei sakottanut turvavyön käyttämättömyydestä, mistä mainittiin. Siviilihaastattelija mainitsi tekevänsä vain tilastoa. Jotkut mainitsivat, että vaikka auton seistessä vyö
oli irti, varmasti käyttäneensä, koska oli ollut onnettomuudessa. Myös käyttöpakosta mainittiin.
Eräs kuljettaja kysyi, vieläkö on kuljettajia, jotka eivät käytä turvavyötä. Toisaalta muutama kuljettaja ei ollut selvillä, oliko autossa turvavyö vaan sitä etsittiin haastattelutilanteessa.
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Yhteensä tutkittuja autoja oli 169 vuonna 2007.
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TULOS
Turvavyöllä varustettuja autoja oli 161. Turvavyötä käytti 119 kuljettajaa eli 74 %.
Turvavyötä ei ollut asennettu 8 autoon eli 5 % kaikista kuorma-autoista oli ilman vyötä.
Turvavöiden käytön selvitys tapahtui ulkoa havainnoimalla ja lisäksi kysymällä sekä tarkistamalla ohjaamosta. Turvavyöt tarkistettiin kaikista suomalaisista ratsiaan joutuneista kuormaautoista, siis sekä rekoista että kevyistä kuorma-autoista.
Turvavöiden käyttövelvollisuus astui voimaan 1.5.2006.

Taulukko 2
Raskaan liikenteen turvavyön käyttöprosentti ennen ja jälkeen lainmuutosta
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