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”Kuinka turvallinen on autosi?” 2013 
 

 

Volvo ylivoimainen voittaja Folksamin autoturvallisuusvertailussa 
 
”Kuinka turvallinen on autosi?” on Folksamin vertailu autojen kolariturvallisuudesta, joka perustuu 

todellisiin vahinkotapahtumiin. Tämän vuoden raportissa korkeimmat arvosanat saavat Volvon 

mallit V70, S80, S60 ja V60 vuodesta 2007 eteenpäin. Näiden autojen turvallisuustaso on lähes 60 

prosenttia korkeampi kuin keskivertoautolla sekä 12 prosenttiyksikköä parempi kuin listan 

kakkosena olevalla Honda CRV 98 – 06:lla.    

 

Ruotsissa Folksam käsittelee vuosittain yli 50 000 liikennevahinkoa. Tämä työ mahdollistaa tietojen 

keräämisen siitä, miten vahingot syntyvät ja miten niitä voidaan välttää ja rajoittaa.  Minkälaisella autolla 

matkaat, on ratkaiseva tekijä onnettomuuden vaikutusten kannalta. 

 

- Sitoutuneisuus asiakkaitamme ja muita autoilijoita kohtaan on syy miksi teemme vertailua ”Kuinka 

turvallinen autosi on?”. Turvallisuus on hinnan jälkeen tärkein tekijä, kun autoa valitaan. Vakuutusyhtiönä 

on tärkeää voida auttaa ihmisiä tässä valinnassa, toteaa Anders Kullgren, joka toimii liikenteen 

tutkimuspäällikkönä Folksamilla Ruotsissa. 

 
 
Kärkilista 

Tämän vuoden raportissa Folksam vertaili 238 automallia. Edellisissä vertailuissa ”Kuinka turvallinen autosi 

on?” erot turvallisimman ja seuraavan auton välillä ovat olleet yksi tai kaksi prosenttiyksikköä. Tämän 

vuoden raportissa Volvo V70 ja sen sisarmallit vuodesta 2007 eteenpäin ovat kokonaiset 12 

prosenttiyksikköä paremmat kuin kakkosena oleva Honda CRV 98–06. Ero ei ole koskaan aikaisemmin ollut 

näin suuri. 

 

Kärkilista % keskivertoa parempi 

VOLVO V70/S80/S60/V60 07- 59 

HONDA CRV 98-06 47 

VOLVO V70/S80/S60 00-06 46 

BMW 5-SERIE 04-09 44 

AUDI A4 01-07 43 

MITSUBISHI GALANT 97-03 42 

VW PASSAT/CC 08- 42 

VOLVO XC90 02- 42 

 

 

Ilahduttavaa on, että monet uudet pienet automallit ovat osoittautuneet turvallisiksi. Sekä Hyundai I30 07-11 

ja Kia Ceed 07-11 sijoittuivat hyvin lähelle kärkikaartia turvallisuudessa. Kaikkein pienimpien automallien 

suhteen voimme todeta että monella uudella autolla on suhteellisen korkea turvallisuustaso, kuten Skoda 

Fabia 07- ja Ford Fiesta 09- .  

  



 

 

 

Pienet autot (>30 %) % keskivertoa parempi 

HYUNDAI I30 07-11 38 

KIA CEED 07-11 38 

VW GOLF/JETTA 04-08 35 

CITROEN XSARA PICASSO 01-06 34 

SKODA FABIA 07- 33 

SKODA OCTAVIA 09-12 33 

SKODA OCTAVIA 05-09 32 

MITSUBISHI LANCER 04-08 31 

PEUGEOT 308 07- 30 

 

 

 

Turvallisuusnäkökulmasta katsottuna vähemmän hyvin sijoittuivat Toyota Starlet 97-97, Peugeot 405 88-96 

ja Honda Accord 86-93. Vertailussa löytyy myös uudempia automalleja kuten Opel Agila 00-07 ,Hyundai 

Accent 99-06 ja Ford Fiesta 96-02 jotka osoittautuivat vähemmän turvallisiksi. 

 

Koko raportti taulukkoineen löytyy osoitteesta http://www.folksam.fi/fi/uutiset 

 

Turvallisuuden tuotekehittely jatkuu 

Tuotekehittely kohti turvallisempia autoja jatkuu.  Riski joutua onnettomuuteen, joka johtaa invaliditeettiin 

on lähes puolittunut nykyaikaisissa autoissa verrattuina 80 – lukuun. Samalla aikavälillä on 

onnettomuuskuoleman riski vähentynyt noin 85 prosenttia. Tulevaisuuden autot ovat vieläkin turvallisempia 

sitä mukaa, kun uudet turvallisuusjärjestelmät kuten esim. automaattinen jarrutusmekanismi tulevat käyttöön 

suuremmassa mittakaavassa. 

 

Vertailusta 

Folksam on julkaissut vertailun ”Kuinka turvallinen autosi on? ” joka toinen vuosi vuodesta 1983. 2013 on 

15. kerta ja perustuu analyyseihin, jotka on tehty vertailemalla eri automalleja todellisissa 

liikenneonnettomuuksissa joissa riski on ollut invaliditeettiin tai kuolemaan johtava vammautuminen. 

Tämän vuoden raportti perustuu Ruotsin kansalliseen liikennevahinkotilastoon 

 (STRADA), jossa on analysoitu 158 000 onnettomuutta, jossa kaksi autoa on ollut osallisena vuosina1994 -

2013, sekä 38 000 vahingoittunutta autoilijaa, jotka hakivat ensiapua vuosina 2003–2013. 

Saadaksemme mukaan myös uudempia automalleja on raporttia täydennetty törmäystestien tuloksilla. 

 

 

Lisätietoja: 

Anders Kullgren, liikennetutkimuspäällikkö Folksam Ruotsi, puh: +46708–31 68 35 
Sofia Paltschik, markkinointipäällikkö Folksam Vahinkovakuutus, puh 050 589 7682 

 

 

 

 

 

Tietoja Folksam Vahinkovakuutuksesta 
 

Folksam Vahinkovakuutus Oy on osa ruotsalaista Folksam Sak – konsernia.  

Folksam Vahinkovakuutus tarjoaa kattavan vakuutusturvan, sekä vapaaehtoisia että lakisääteisiä 

vahinkovakuutuksia, yksityis- ja yritysasiakkaille sekä maatalouksille. 

Visiomme on, että ihmiset tuntisivat turvallisuutta kestävässä maailmassa. Olemme henkilökohtaisia, 

sitoutuneita ja vastuuntuntoisia. 
 

http://www.folksam.fi/fi/uutiset

