Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN
”PERUSANALYYSIT”

Kalvosarjan sisältöteemat
• Onnettomuuskehitys yleisesti
• Onnettomuuksien osalliset
– osallisten kulkutapa
– osallisten ikä

• Onnettomuusluokat
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ONNETTOMUUSKEHITYS

Henkilövahinko-onnettomuudet
Vakka-Suomen seudulla

Henkilövahinko-onnettomuudet
- vertailu koko maahan

Henkilövahinko-onnettomuudet asukasta
kohden - vertailu koko maahan

Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet
Vakka-Suomen seudulla

Liikenteessä kuolleet asukasta kohden vertailu koko maahan

Kuolleet ja loukkaantuneet - kehitys
osallislajin mukaan

Kuolleet ja loukkaantuneet - kehitys
osallislajin mukaan

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet
Vakka-Suomen seudulla
vuosina 2009-2013
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ONNETTOMUUKSIEN OSALLISET

Tilastointi alkaa vuodesta 1998

Kuolleet ja loukkaantuneet osallislajin
mukaan

Tilastointi alkaa vuodesta 1998

Kuolleet ja loukkaantuneet osallislajin
mukaan

Kuolleet ja loukkaantuneet osallislajin
mukaan – vertailu koko maahan
Keskiarvo 2009-2013

Kuolleet ja loukkaantuneet ikäryhmittäin

Keskiarvo 2009-2013

Kuolleet ja loukkaantuneet kulkutavoittain
eri ikäryhmissä

Keskiarvo 2009-2013

Kuolleet ja loukkaantuneet ikäryhmittäin
Eri ikäryhmien liikenneturvallisuustilanteesta voidaan tehdä Vakka-Suomen ja koko maan
tilastojen perusteella muun muassa seuraavia havaintoja:
• Alle kouluikäisten lasten onnettomuusriski on muihin ikäryhmiin nähden varsin alhainen.
Onnettomuuksista pääosa tapahtuu henkilöauton matkustajana.
• Iän myötä ja elinpiirin laajetessa mukaan astuvat jalankulkijana ja pyöräilijänä tapahtuvat
onnettomuudet. Valtakunnallisesti tarkasteltuna 6-9-vuotialla on jalankulkijoina selvästi
muihin ikäryhmiin nähden korkeampi onnettomuusriski. Pyöräilijöinä puolestaan 10–14vuotiaiden onnettomuusriski on muihin ikäryhmiin nähden selvästi korkeampi.
• Vakka-Suomen alueella ei ole tapahtunut viime vuosina jalankulkijaonnettomuuksia 6-9vuotiaille. Vakka-Suomen alueen pyöräilijäonnettomuuksista 10–14-vuotiaat muodostavat
sen sijaan 17 %. Tämän ikäryhmän edustajille tapahtuu myös yllättävän paljon mopoonnettomuuksia.
• 15–17-vuotiailla nuorilla onnettomuusriski on selvästi korkein. Ikäryhmä muodostaa noin
viidenneksen (18 %) liikenneonnettomuuksien uhreista, mutta ikäryhmän osuus väestöstä on
vain 3 %. Nuorten onnettomuuksista 85 % tapahtuu mopolla tai moottoripyörällä liikuttaessa.
Ikäryhmän edustajat muodostavatkin 58 % Vakka-Suomen seudulla kuolleista ja
loukkaantuneista mopoilijoista ja moottoripyöräilijöistä.

Kuolleet ja loukkaantuneet ikäryhmittäin
Eri ikäryhmien liikenneturvallisuustilanteesta voidaan tehdä muun muassa seuraavia
havaintoja:
• Nuorten aikuisten, 18–20-vuotiaiden, onnettomuusriski on niin ikään
moninkertainen väestön keskiarvoon nähden. Nuorten aikuisten onnettomuuksista
pääosa (85 %) tapahtuu henkilöautolla liikuttaessa. Ikäryhmän edustajat
neljänneksen Vakka-Suomen seudulla henkilöautolla ajaessaan kuolleista ja
loukkaantuneista.
• Työikäiset aikuiset, 25–64-vuotiaat, muodostavat hieman yli puolet väestöstämme
ja siten myös liikenteessä liikkuvien enemmistön. Liikenneonnettomuuksien
uhreista työikäisten ryhmä muodostaa 42 %. Liikenneonnettomuuksien uhreista
noin 59 % on henkilöauton kuljettajia tai matkustajia, mikä heijastelee myös tämän
ikäryhmän pääasiallista kulkutapajakaumaa. Työikäisten onnettomuusriski on
selvästi alhaisempi kuin nuorilla, mutta korkeampi kuin lapsilla ja iäkkäillä.
• Iäkkäät muodostavat noin 11 % liikenneonnettomuuksien uhreista. Yli 65vuotiaiden onnettomuusriski jää alle väestön keskiarvon. Jalankulkijoina iäkkäillä
on muihin ikäryhmiin nähden korkeampi onnettomuusriski. Onnettomuuksien
vakavuusaste on iäkkäillä korkeampi kuin nuoremmilla ikäryhmillä.

Kuolleet ja loukkaantuneet ikäryhmittäin –
vertailu koko maahan
Keskiarvo 2009-2013
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Mopoautot!
• Mopojen ohella myös mopoautojen ja niillä ajettujen onnettomuuksien
määrä on ollut kasvussa. Koko maassa on yhteensä reilut 5 000
mopoautoa. Mopojen määrä on siis lähes satakertainen mopoautojen
määrään verrattuna.
• Vuositasolla mopoautoilla ajetaan noin 90 onnettomuutta koko maassa.
Mopoautojen onnettomuudet ovat lisääntyneet huomattavasti
voimakkaammin kuin mopoautojen lukumäärä. Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafin mukaan noin joka kymmenes mopoauto on ollut
onnettomuudessa. Mopoilla vastaava luku on yksi viidestäkymmenestä ja
henkilöautoilla yksi onnettomuus 42 autoa kohden.
• Henkilövahinkoon johtaneet mopoauto-onnettomuudet eivät vielä
toistaiseksi näy kuntatason onnettomuustilastoissa, mutta tilannetta on
syytä pitää silmällä. Muiden Euroopan maiden kehitykseen pohjaten
mopoautojen määrän ei oleteta kasvavan lähitulevaisuudessa suuresti.

Valtatie 8 liikenneturvallisuus
Vakka-Suomen alueella!
•
•

•
•

•
•
•

Valtatiellä 8 (Laitila, Pyhäranta) tapahtuu vuosittain keskimäärin viisi
henkilövahinkoihin johtavaa onnettomuutta.
Vuosina 2009-2013 on tapahtunut viisi kuolemaan johtanutta onnettomuutta ja
19 loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta. Kuolemaan johtaneet
onnettomuudet ovat tapahtuneet Laitilan kaupungin alueella.
Valtatie 8 muodostaa 27 % Laitilan kaupungin alueen ja 28 % Pyhärannan kunnan
alueen henkilövahinko-onnettomuuksista.
Mainitut viisi kuolemaan johtanutta onnettomuutta muodostavat 63 % Laitilan
kaupungin alueella vuosina 2009-2013 tapahtuneista kuolinonnettomuuksista
(yhteensä 8 kpl).
Koko seudun henkilövahinko-onnettomuuksista valtatie 8 muodostaa noin 11 %
ja kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 26 %.
Henkilövahinko-onnettomuuksista (24 kpl) 33 % on yksittäisonnettomuuksia, 29 %
kohtaamisonnettomuuksia ja 13 % kääntymis- ja risteämisonnettomuuksia.
Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista (5 kpl) neljä on ollut
kohtaamisonnettomuuksia ja yksi yksittäisonnettomuus.
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ONNETTOMUUSLUOKAT

Liikenneonnettomuudet
onnettomuusluokittain Vakka-Suomessa
Keskiarvo 2009-2013
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Liikenneonnettomuudet onnettomuusluokittain
– vertailu koko maahan
Henkilövahinko-onnettomuudet

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet
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Liikenneonnettomuudet onnettomuusluokittain
– vertailu koko maahan
Pääteiden onnettomuudet (Vt 8, Kt 43)

Seutu- ja yhdysteiden onnettomuudet
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Liikenneonnettomuudet onnettomuusluokittain
– vertailu koko maahan
Taajama-alueiden onnettomuudet
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Yksittäisonnettomuudet!
•

•

•
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Yksittäisonnettomuudet, joista valtaosa on tieltä suistumisia, korostuvat
henkilövahinkoon johtaneissa liikenneonnettomuuksissa lähes
toimintaympäristöstä riippumatta.
Onnettomuuksien taustalla on usein tietoista riskinottoa ja välinpitämättömyyttä,
kuten korkeita ajonopeuksia (tilannenopeudet), päihteiden käyttöä ja väsyneenä
ajamista. Taustalta löytyy myös kuljettajan terveydentilaan (esim. sairaskohtaukset)
sekä keliolosuhteisiin liittyviä tekijöitä.
Yksittäisonnettomuuksien vakavuusaste on usein muita onnettomuusluokkia
korkeampi, mitä edellä mainittujen riskikäytöstekijöiden lisäksi selittävät mm.
turvavyön käytön laiminlyönnit.
Vakka-Suomen seudulla yksittäisonnettomuudet muodostavat reilun
kolmanneksen henkilövahinko-onnettomuuksista. Yksittäisonnettomuudet
korostuvat taajamien ulkopuolisilla alueilla, etenkin seutu- ja yhdysteillä, jossa ne
muodostavat jopa 60 % onnettomuuksista.
Reilussa neljännessä (27 %) henkilövahinkoon johtaneessa
yksittäisonnettomuudessa Vakka-Suomen seudulla kuljettaja on ollut alkoholin
vaikutuksen alaisena (keskimäärin osuus 12 %).

Onnettomuuksien vakavuusaste –vertailu
koko maahan
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Liukastumistapaturmat ovat merkittävä
kansanterveydellinen ja taloudellinen ongelma!
•

•

•

•

Jalankulkijoiden liukastumistapaturmat aiheuttavat vuosittain tuhansia
luunmurtumiin johtavia onnettomuuksia ja niissä kuolee vuosittain noin
kymmenen henkeä.
Kaatumisten takia sairaalahoitoon hakeutuu jopa 50 000 suomalaista vuosittain.
Työterveyslaitoksen mukaan noin 20 000 suomalaista loukkaantuu jokaisen
talvikuukauden aikana, kun jalka lipeää alta.
Tavallisesti kaatuessa loukataan ranne tai käden alue, olkapää, nilkka, lonkan
seutu, niska tai pää. Vaikka eriasteisilta kaatumisvammoilta välttyisikin, tuottaa
liukkailla horjahtelu revähdyksiä ja venähdyksiä. Pelkkä kaatumisen varominenkin
voi aiheuttaa lihasten jännitystiloja. Kaatuminen on myös yleisin aivovamman
ulkoinen syy kaikissa ikäryhmissä Suomessa. Ikääntyneet ovat
liukastumistapaturmien suurin riskiryhmä.
Kaatumisista aiheutuu vuosittain yli puolen miljardin euron kustannukset, kun
mukaan lasketaan sairaanhoitokulut sekä työpanoksen ja hyvinvoinnin
menetykset. Vastaavasti on arvioitu, että yhden euron sijoittaminen
liukastumistapaturmien ennaltaehkäisyyn toisi 10 euron säästöt tapaturmien
aiheuttamiin sairaanhoitokuluihin.

