Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN
JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012
Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien
onnettomuustietorekisteri. Liikennevakuutuskeskus, Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT.

Aineiston laajuus
Moottoriajoneuvo-onnettomuudet:
Onnettomuuksia yhteensä
Yhteenajon pääaiheuttajia
Yksittäisonnettomuuksia
Eläinonnettomuuksia
Kuolleita
Vaikeasti vammautuneita
Lievästi vammautuneita
Vammautumattomia

Vakka-Suomi
25
9
16
0
25
2
9
9

Varsinais-Suomi
221
114
107
3
248
41
96
119

Koko Maa
2476
1344
1131
81
2766
526
1338
1389

Kevyen liikenteen onnettomuudet:
Onnettomuuksia yhteensä
Pääaiheuttajana MA-kuljettaja
Pääaiheuttajana PP/JK
Polkupyöräilijän yksittäisvahinko
PP-onnettomuuksia
JK-onnettomuuksia
Kuolleita
Vaikeasti vammautuneita
Lievästi vammautuneita
Vammautumattomia

Vakka-Suomi
6
3
2
1
3
3
6
0
1
5

Varsinais-Suomi
65
22
33
9
26
39
65
3
3
68

Koko Maa
647
280
316
44
246
401
651
5
40
769

Aineiston laajuus Vakka-Suomen alueella
• Vuosina 2003–2012 Liikenneonnettomuuksien
tutkijalautakunnat tutkivat Vakka-Suomen seudulla yhteensä
25 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta ja
6 kevyen liikenteen onnettomuutta.
• Moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa kuoli 25, vammautui
vaikeasti 2 ja vammautui lievästi 9 henkilöä.
• Kevyen liikenteen onnettomuuksissa kuoli 6 henkilöä, joista 3
oli jalankulkijoita ja 3 polkupyöräilijöitä.
HUOM! Vakka-Suomen alueen osalta esitettävissä
tunnusluvuissa tulee huomioida otannan koko (

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien
erityispiirteitä (2003-2012)
• Kuljettajan alkoholin vaikutuksen alaisuus
– Vakka-Suomi 28 %
– Varsinais-Suomi 24 %
– Koko maa 28 %

• Kuljettajan huumausaineiden vaikutuksen alaisuus
– Vakka-Suomi 0 %
– Varsinais-Suomi 3 %
– Koko maa 5 %

• Kuljettajan ajokykyyn vaikuttaneiden lääkeaineiden
vaikutuksen alaisuus (%-osuus kaikista)
– Vakka-Suomi 8 %
– Varsinais-Suomi 8 %
– Koko maa 10 %

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien
erityispiirteitä (2003-2012)
• Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista..
– 60 % oli tieltä suostumisia (koko maa 40 %)
– 20 % risteämisonnettomuuksia (koko maa 11 %)
– 12 % vastakkaisiin suuntiin kulkeneiden ajoneuvojen
kohtaamisonnettomuuksia (koko maa 33 %)

• Onnettomuuden tapahtuessa vähintään 10 km/h ylinopeutta suhteessa
tiekohtaiseen nopeusrajoitukseen ajoi..
– Vakka-Suomen alueella 38 % (> 30 km/h 17 %)
– Varsinais-Suomen alueella 25 % (> 30 km/h 13 %)
– Koko maassa 38 % (> 30 km/h 22 %)

• Onnettomuuksissa kuolleista jalankulkijoista ja pyöräilijöistä
liikennesääntöjä ei noudattanut..
– Vakka-Suomen alueella 83 %
– Varsinais-Suomen alueella 61 %
– Koko maassa 59 %

Turvalaitteiden käytön ”pelastava vaikutus”
(2003-2012)
TURVAVYÖ

• Moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa kuolleista turvavyön
käyttö olisi pelastanut kuolemalta eri todennäköisyyksillä
– Vakka-Suomessa 7 henkilöä
– Varsinais-Suomessa 42 henkilöä (4 henkeä vuosittain)
– Koko maassa 383 henkilöä (38 henkeä vuosittain)

• Moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa vammautuneista
turvavyön käyttö pelasti kuolemalta varmuudella tai
todennäköisesti
– Vakka-Suomessa 2 henkilöä
– Varsinais-Suomessa 17 henkilöä
– Koko maassa 249 henkilöä

Turvalaitteiden käytön ”pelastava vaikutus”
(2003-2012)
HEIJASTIN
• Kuolleista jalankulkijoista heijastimen käyttö olisi pelastanut kuolemalta
eri todennäköisyyksillä
– Vakka-Suomessa yhden henkilön (kolmesta)
– Varsinais-Suomessa 4 henkilöä
– Koko maassa 56 henkilöä

PYÖRÄILYKYPÄRÄ
• Kuolleista pyöräilijöistä kypärän käyttö olisi pelastanut kuolemalta eri
todennäköisyyksillä
– Vakka-Suomessa 2 henkilöä (kolmesta)
– Varsinais-Suomessa 12 henkilöä
– Koko maassa 78 henkilöä
Tutkimusten perusteella pyöräilykypärän käyttö vähentää kuolemanriskiä 73 prosentilla ja aivovammariskiä lähes 90 prosentilla.
Heijastinta käyttämällä jalankulkijat ja pyöräilijät parantavat näkyvyyttään ja turvallisuuttaan tarjoamalla autoilijoille pelivaraa.
Tutkijalautakuntien analyysien mukaan koko maassa olisi jopa 78 pyöräilijää ja 56 jalankulkijaa voinut säästyä kuolemalta
pyöräilykypärää tai heijastinta käyttämällä (ka 2003–2012).

Välittömät riskitekijät

Vakka-Suomen seutu
Tyypillisimmät välittömät riskitekijät löytyvät ryhmistä
- ajoneuvon käsittelyvirheet tai ajotoiminnot (40 %)
- osallisen ennakointi ja arviointivirheet (20 %)
- osallisen havaintovirheet (20 %)
-

Ajoi tietoisesti tilanteeseen/itsemurhat 12 %
sairaskohtaukset 4 %

Taustalla vaikuttaneet riskitekijät

-

Kuljettajan tilaan liittyvä taustariski (kuten alkoholi, sairaus, väsymys tai mielentilaan liittyvä tekijä) 13 %
Ajoasenteet ja -taito 6 %
Liikennetilanteiden ennakointiin liittyvä riski 6 %
Ajonopeuteen liittyvä riski (ylinopeus, liian suuri nopeus olosuhteisiin, taitoon tai ajoneuvoon nähden) 10 %

Taustariskien listaus:

