
Katsaus tieliikenteen
onnettomuuksiin
Mikkelin kaupungin alueella

20.4.2020



Tieliikenteen onnettomuudet Mikkelissä 2010-2019

Lähde: Tilastokeskus 16.4.



Tieliikenteen onnettomuudet Mikkelissä asukaslukuun
suhteutettuna 2015-2019
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Tieliikenteen henkilövahingot Mikkelissä 2010-2019

Lähde: Tilastokeskus 16.4.



Tieliikenteen henkilövahingot ikäryhmittäin Mikkelissä
2015-2019
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Tieliikenteen henkilövahinkojen jakauma ikäryhmittäin
Mikkelissä, Etelä-Savossa ja koko maassa 2015-2019



Tieliikenteen henkilövahinkojen jakauma tienkäyttäjäryhmittäin
Mikkelissä, Etelä-Savossa ja koko maassa 2015-2019



Tieliikenteen onnettomuudet tienpitäjän mukaan
Mikkelissä vuonna 2019

Vuonna 2019…
• kaikista liikenneonnettomuuksista 60 %

tapahtui maantieverkolla, 33 % katuverkolla

• henkilövahinkoon johtaneista
liikenneonnettomuuksista 53 % tapahtui
maantieverkolla ja 43 % katuverkolla

• Kuolemaan johtaneita
liikenneonnettomuuksia tapahtui kaksi,
molemmat maantieverkolla (Valtatie 5
kohtaamisonnettomuus ja kantatie 62
risteämisonnettomuus)

Lähde: iLIITU 14.4.2020



Tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuudet tieluokittain
Mikkelissä, Etelä-Savossa ja koko maassa 2015-2019



Tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuudet
onnettomuusluokittain Mikkelissä eri ympäristöissä

Lähde: iLIITU 14.4.2020



Tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuudet
onnettomuusluokittain Mikkelissä, Etelä-Savossa ja koko maassa



Tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuudet
onnettomuusluokittain Mikkelissä

Lähde: iLIITU 14.4.2020



Onnettomuuskustannukset
• Liikenneonnettomuuksista aiheutuu inhimillisen kärsimyksen ohella yhteiskunnalle huomattavia taloudellisia

kustannuksia, joista varsin merkittävä osa (15–20 %) kohdistuu kuntasektorille. Onnettomuuksien taloudellisia
menetyksiä ovat muun muassa

• onnettomuuden uhrin työn arvon menetys (palkka- ja sosiaalikulut),
• terveydenhuollon menot uhrien hoidosta ja kuntoutuksesta,
• sosiaalihuollon menot vammautuneille ja invalidisoituneille,
• ajoneuvovahingot ja liikenneympäristölle aiheutuneet vahingot sekä muut vastaavat suorat kulut.

• Liikenneonnettomuuksista aiheutuvia kustannuksia voidaan arvioida vakavuudeltaan erilaisille onnettomuuksille
määritettyjen yksikkökustannusten perusteella (taulukko). Onnettomuuskustannuksiin sisältyvät
onnettomuuksien aineelliset vahingot ja uhrien hyvinvoinnille koituneet aineettomat menetykset.

Mikkelin kaupungin alueella tapahtuvista
tieliikenteen onnettomuuksista aiheutuu
keskimäärin (ka 15-19) noin 37 Milj.eur
vuosittaiset  onnettomuuskustannukset
yhteiskunnalle, joista kaupungin osuus on
noin 5,5 - 7,5 Milj.eur/v



Onnettomuuskeskittymiä Mikkelin keskustassa



Henkilövahinko-onnettomuuksien määrän
vähentämistavoitteet Mikkelissä

Tavoite
- v.2020 on 26 % vähemmän kuin v.2010 à 51 heva-onn. (vuonna 2019 40 heva-onn.)
- v. 2030 on 26% vähemmän kuin v. 2020. à 38 heva-onn.

Lähde: iLIITU 14.4.2020



Yhteenveto ja johtopäätökset
• Mikkelin kaupungin alueella tilastoidaan (poliisin tilastot) vuosittain noin 200 tieliikenteen onnettomuutta.

Näistä vuosittain noin 60 johtaa henkilövahinkoihin (keskiarvo 2015-2019).
• Viime vuosina (2015-2019) Mikkelin alueen tieliikenteessä on menehtynyt yhteensä 13 ihmistä (keskimäärin

3/vuosi) ja loukkaantunut 394 ihmistä (keskimäärin 79/vuosi).
• Vuonna 2019 tilastoitiin kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta (2 menehtyi), 39 loukkaantumiseen

johtanutta onnettomuutta (52 loukkaantui) ja 106 omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta (yhteensä
147 onnettomuutta).

• Ikäryhmittäin tarkasteltuna suurimmat haasteet liikenneturvallisuustyössä liittyvät nuorten (15-18-vuotiaiden)
korkeaan onnettomuusriskiin (mopot, moottoripyörät, ha kulj. + matk.).

• Taajama-alueiden haasteena ovat erityisesti jalankulun, pyöräilyn ja muiden kaksipyöräisten onnettomuudet,
etenkin kun tiedetään, että tilastojen luotettavuus näiden ryhmien tapaturmien osalta on erittäin heikkoa.

• Mikkelin kaupungin alueella tapahtuvista tieliikenteen onnettomuuksista aiheutuu keskimäärin (ka 15-19) noin
37 Milj.eur vuosittaiset  onnettomuuskustannukset yhteiskunnalle, joista kaupungin osuus on noin 5,5 - 7,5
Milj.eur/v

• Pitkän aikavälin kehitystrendi näyttää henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osalta
positiiviselta/laskevalta, mutta tähän saattaa sisältyä tilastoharhaa (poliisin tilastojen luotettavuus
heikentynyt). Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä ei ole merkittävästi muuttunut viimeisen
kymmenen vuoden aikana.

• Kaupungin liikenneturvallisuustavoitteiden osalta näyttää siltä, että lähivuosina saavutetaan jo vuodelle 2030
asetetut tavoitteet.



Onnettomuuskarttoja

• Poliisin tilastot: https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/poliisi/
• Pelastuslaitoksen tilastot: https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/pelastuslaitos/
• Hirvieläinonnettomuudet: https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/hirvielain/


