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Lähtöaineisto 

• Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat 
Tilastokeskuksen tieliikenteen 
onnettomuustilastoihin 
 
http://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/tieliikenn
eonnettomuudet_fi.html 

 

• Kyse on ns. virallisesta 
tieliikenneonnettomuuksien tilastoaineistosta, 
joka perustuu poliisin onnettomuustilastoihin 

http://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/tieliikenneonnettomuudet_fi.html
http://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/tieliikenneonnettomuudet_fi.html
http://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/tieliikenneonnettomuudet_fi.html


Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet 2003-2015 
Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Savo 

KUOLLEET 
(Uhria/v) 

LOUKKAANTUNEET 
(Uhria/vuosi) 

! 



Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän kehitys pääkulkutavoittain 
Lähde: Tilastokeskus , Etelä-Savo, kuolleet ja loukkaantuneet yhteensä 

Keskiarvo 2011-15 
(uhria/v ja osuus  
kaikista uhreista) 

42/v 

(15 %) 

47/v 

(16 %) 

167/v 

(62 %) 

! 

! 



Etelä-Savo vs. Koko maa 
Uhrien jakauma kulkutavoittain 

! 

! 



Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän kehitys ikäryhmittäin 2011-2015 
Lähde: Tilastokeskus 2011-2015, Etelä-Savo 

Lapset Nuoret Työikäiset Seniorit 

Keskiarvo 
2011-15 

(uhria/v ja 
osuus  

kaikista 
uhreista) 

18/v 

(7 %) 

90/v 

(33 %) 

122/v 

(45 %) 

42/v 

(16 %) 

! 
! 

! 



Etelä-Savo vs. Koko maa 
Uhrien jakauma ikäryhmittäin 

! 

! 

! 

Lasten ja nuorten onnettomuudet  
korostuvat Etelä-Savossa! Myös  
ikääntyvien onnettomuudet korostuvat. 

! 
! 



Etelä-Savo vs. Koko maa 
Uhrien määrä ikäryhmän kokoon suhteutettuna eli ”onnettomuusriski” 

! 

! 

! 

! 

Lasten ja nuorten onnettomuudet  
korostuvat Etelä-Savossa! 
 
Etelä-Savossa 15-20-vuotiaat  
muodostavat 6 % väestöstä, mutta 
26 % onnettomuuksien uhreista. 
 
Ylipäänsä Etelä-Savossa 
onnettomuusriski korkeampi kuin 
koko maassa keskimäärin. 



Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 
erityispiirteitä Etelä-Savossa 

• Vuosina 2011-15 Etelä-Savon maakunnan alueella on liikenteessä menehtynyt 
yhteensä 61 henkilöä  

• Uhrit jakautuvat liikkujaryhmittäin seuraavasti: 
– Henkilöauton kuljettajat (28 kpl, 46 %) 

– Henkilöauton matkustajat (11 kpl, 18 %) 

– Mopoilijat ja moottoripyöräilijät (9 kpl, 15 %) 

– Pyöräilijät (6 kpl, 10 %) 

– Jalankulkijat ( 1 kpl, 2 %) 

– Muut (6 kpl, 10 %) 

 

• … ja ikäryhmittäin seuraavasti: 
– työikäiset 25-64 v. (30 kpl, 49 %) !! 

– seniorit (64- v.) (18 kpl, 30 %) !! 

– nuoret aikuiset 18-24 v. (8 kpl, 13 %) 

– lapset alle 15 v. (3 kpl, 5 %) 

– nuoret 15-17 v. (2 kpl, 3 %) 

 

 Kun menehtyneiden määrän suhteuttaa ikäryhmän kokoon, nousee ”liikennekuoleman riski” 
korkeimmaksi 18-24 -vuotiailla, sitten 15-17-vuotiailla ja senioreilla 



Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 
erityispiirteitä Etelä-Savossa 

Muita kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien erityispiirteitä  
(suluissa koko maa): 
 

• 48 %  valta- ja kantateillä (pääteillä) (koko maa 45 %) 

• 29 %  seutu- ja yhdysteillä (koko maa 29 %) 

• 16 %  taajamissa, taajama-alueiden teillä ja kaduilla (koko maa 26 %) 

 

• 23 %:ssa kuljettaja alkoholin vaikutuksen alaisena (koko maa 20 %) 

• 34 %:ssa raskas liikenne osallisena (koko maa 33 %) 

 

• 27 %  kohtaamisonnettomuuksia (koko maa 27 %) 

• 34 %  yksittäisonnettomuuksia, tieltä suistumisia (koko maa 29 %) 

• 14 %  risteysonnettomuuksia (koko maa 8 %) 

! 

! 
! 

! 

! 



Vuodet 
2011-2015 

 
Summa 
yht. 61 

 
Keskiarvo 
yht. 12,2 

 

1        1        5       3        3        4         16       1       1        10      1         3        10      2 

0,2     0,2      1      0,6     0,6     0,8     3,2     0,2     0,2       2      0,2      0,6       2     0,4 
   

Liikenteessä kuolleiden määrän kehitys kunnittain 2003-2015 
Lähde: Tilastokeskus 2011-2015, Etelä-Savo 



Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä vuosina 2011-2015  
väkilukuun suhteutettuna ”riski” 
Lähde: Tilastokeskus 2011-2015, Etelä-Savo 



Tutustu kartalla Etelä-Savon alueella vuosina 2011-2015 
tapahtuneisiin liikenneonnettomuuksiin 

http://apps.strafica.fi/onn/es/  

http://apps.strafica.fi/onn/es/


Muita muistiinpanoja 

• Vuosina 2011-2015 Etelä-Savon alueen liikenteessä kuoli keskimäärin 12 
henkilöä ja loukkaantui keskimäärin 260 henkilöä vuosittain  

• Viime vuosina onnettomuuskehityksen suunta on ollut huono etenkin 
kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta 

• Henkilöautolla liikkuneet muodostavat kaikista uhreista (kuolleet ja 
loukkaantuneet) yli 60 prosenttia. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osuus 
uhreista on 15 %, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden 16 % 

• Pyöräilijöiden ja autoilijoiden uhrimäärä on viime vuosina ollut lievässä 
kasvussa, sen sijaan mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden uhrimäärä on 
laskenut selvästi, jalankulkijauhrien määrä pysynyt ennallaan 

• Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten onnettomuuksia tapahtuu luonnollisesti 
työikäiselle väestölle, mutta ikäryhmän kokoon suhteutettuna nuorten 
onnettomuusriski voidaan havaita erittäin korkeaksi. 

• Väkilukuun suhteutettuna Etelä-Savon alueella tapahtuu enemmän 
henkilövahinkoihin johtavia liikenneonnettomuuksia kuin maassa 
keskimäärin 



Hirvieläinkolareiden määrä ja alueellinen jakauma Etelä-Savon alueella 
Koko Etelä-Savo (luvut alla) ja kunnat (luvut kartalla) 
Lähde: Poliisin tilastot, onnettomuusrekisteri, kaikki vakavuudet 
Keskiarvo 2011-2015 

 
 
 
 
 
 

  107 
     Hirvikolaria/vuosi 

 
 
 
 
 
 
 

   29 
   Peurakolaria/vuosi 

9kpl/v 

3kpl/v 

7kpl/v 

2kpl/v 

12kpl/v 

2kpl/v 

8kpl/v 

2kpl/v 

33kpl/v 

10kpl/v 

8kpl/v 

1kpl/v 

7kpl/v 

2kpl/v 

4kpl/v 

1kpl/v 

2kpl/v 

1kpl/v 

3kpl/v 

2kpl/v 

3kpl/v 

1kpl/v 

9kpl/v 

2kpl/v 

1kpl/v 

0kpl/v 

2kpl/v 

0kpl/v 


