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Yhteenveto onnettomuustarkasteluista 

• Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella tapahtuu vuosittain keskimäärin 
20 henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta (keskiarvo 2012-2016) 

• Onnettomuuksissa on menehtynyt keskimäärin kaksi ja loukkaantunut keskimäärin 
21 henkilö vuosittain (keskiarvo 2012-2016) 

– vuosina 2012-2016 liikenteessä on menehtynyt  yhdeksän ja loukkaantunut 103 ihmistä 

• Henkilöauto-onnettomuuksien uhrien osuus on peräti 75 % 

• Nuorten onnettomuusriski on hyvin korkea, osuus uhreista 33 % 
---------- 

• Henkilövahinko-onnettomuuksista 30 % tapahtuu taajama-alueilla 

• Maantiet muodostavat noin 83 % henkilövahinko-onnettomuuksista, 
valtatieonnettomuuksien osuus on 30 % (kaikista) 

• Taajama-alueiden onnettomuudet tapahtuvat pääosin jalankulkijoille, pyöräilijöille 
ja mopoilijoille 

--------- 

• Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa ei ole nähtävissä selkeää trendiä 
parempaan tai huonompaan suuntaan 

• Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuuksien määrässä on lievä laskutrendi 



Liikenteen henkilövahingot JRS-kunnissa 2000-2017 
Lähde: Tilastokeskus, kuolleet ja loukkaantuneet  ~23 henk/v 

 (keskiarvo 2012-2016) 

KUOLLEET 
(Uhria/v) 

LOUKKAANTUNEET 
(Uhria/vuosi) 

Liikenneonnettomuudet kartalla: 
http://apps.strafica.fi/onn/  
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Liikenteen henkilövahingot Juvalla 2000-2017 
Lähde: Tilastokeskus, kuolleet ja loukkaantuneet  ~13 henk/v 

 (keskiarvo 2012-2016) 

KUOLLEET 
(Uhria/v) 

LOUKKAANTUNEET 
(Uhria/vuosi) 

Liikenneonnettomuudet kartalla: 
http://apps.strafica.fi/onn/  
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Liikenteen henkilövahingot Rantasalmella 2000-2017 
Lähde: Tilastokeskus, kuolleet ja loukkaantuneet  ~7 henk/v 

 (keskiarvo 2012-2016) 

KUOLLEET 
(Uhria/v) 

LOUKKAANTUNEET 
(Uhria/vuosi) 

Liikenneonnettomuudet kartalla: 
http://apps.strafica.fi/onn/  
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Liikenteen henkilövahingot Sulkavalla 2000-2017 
Lähde: Tilastokeskus, kuolleet ja loukkaantuneet  ~2 henk/v 

 (keskiarvo 2012-2016) 

KUOLLEET 
(Uhria/v) 

LOUKKAANTUNEET 
(Uhria/vuosi) 

Liikenneonnettomuudet kartalla: 
http://apps.strafica.fi/onn/  
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Liikenteen henkilövahingot JRS-kunnissa kulkutavoittain 2007-2016 
Lähde: Tilastokeskus, kuolleet ja loukkaantuneet 

2/v 

(7 %) 

1/v 

(6 %) 

1/v 

(4 %) 

1/v 

(4 %) 

10/v 

(43 %) 

7/v 

(32 %) 

Keskiarvo 2012-16 (uhria/v ja osuus  kaikista uhreista), kaaviosta puuttuu ryhmä Muu (keskimäärin 1 uhri/vuosi) 



Liikenteen henkilövahingot JRS-kunnissa ikäryhmittäin 2007-2016 
Lähde: Tilastokeskus, kuolleet ja loukkaantuneet 

2/v 

(8 %) 

4/v 

(16 %) 

4/v 

(17 %) 

4/v 

(17 %) 

5/v 

(21 %) 

5/v 

(21 %) 

Keskiarvo 2012-16 (uhria/v ja osuus  kaikista uhreista) 

!! 15-24-vuotiaat muodostavat 33 %  henkilövahingoista, mutta vain 9 % seudun väestöstä 



Liikenneonnettomuudet onnettomuusluokittain JRS-kuntien alueella 
Lähde: Onnettomuusrekisteri 2012-2016, kaikki tiet ja kadut 

55 % 

 Yksittäisonnettomuudet (suistumisia, ei toista osapuolta) selvästi yleisin onnettomuusluokka 
 Kohtaamisonnettomuudet henkilövahinko-onnettomuuksien toiseksi yleisin onnettomuusluokka 
 Hirvionnettomuudet korostuvat lievemmissä onnettomuuksissa 

41 % 

14 % 19 % 

35 % 



Henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokkiin eri 
toimintaympäristöissä JRS-kuntien alueella 
Lähde: Onnettomuusrekisteri , keskiarvo vuosina 2012-2016 tapahtuneista onnettomuuksista 

75 %  

25 %  

 Alueen henkilövahinko-onnettomuuksista 75 % tapahtuu taajama-alueiden ulkopuolella 
 Yksittäisonnettomuuksien osuus korkea, etenkin alemmalla tieverkolla 
 Taajama-alueiden onnettomuuksista  noin 80 % jalankulkija-, pyöräilijä- tai mopo-onnettomuuksia 



Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden 
jakautuminen (%) kulkutavoittain 2012-2016 

Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden 
jakautuminen (%) ikäryhmittäin 2012-2016 

Henkilövahinko-onnettomuuksien erityispiirteitä vertailua JRS-kunnat vs. koko maa 
Lähde: Tilastokeskus ja onnettomuusrekisteri 2012-2016 

Alkoholi- 
onnettomuudet 

Taajama-alueiden 
onnettomuudet 

Valtateiden 
onnettomuudet 

Risteysalueiden 
onnettomuudet 

VT 

Muita nostoja henkilövahinko-onnettomuuksien erityispiirteistä 

25 % 
(54 %) 

9 % 
(9 %) 

30 % 
(24 %) 

20 % 
(40 %) 

30 % 
(45 %) 

8 % 
(13 %) 

JKPP-onnetto-
muudet suojateillä 

Valtateiden 
kohtaamisonnet. 



Hirvieläinonnettomuudet kartalla: http://apps.strafica.fi/onn/  

 Hirvi- ja peuraonnettomuuksien osuus  kaikista JRS-kuntien liikenneonnettomuuksista on 25 % 
 Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on kuitenkin onneksi vähän 
 Hirvionnettomuudet keskittyvät valteille (54 %) 

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


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 



• 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,  

– ajo-neuvovahingot ja liikenneympäristölle aiheutuneet vahingot sekä muut vastaavat suorat rahalliset kulut. 

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

 

 

 

 

Henkilövahinkojen  

yksikköarvot 
Euroa 

Onnettomuustyyppikohtaiset  

yksikköarvot 
Euroa  

Kuolema 2 406 200 Kuolemaan johtanut onnettomuus 2 911 100  

Pysyvä vamma  1 349 600 Vammautumiseen johtanut onnettomuus  439 900 

Vaikea tilapäinen vamma  324 300  Henkilövahinko-onnettomuus keskimäärin 598 800  

Lievä tilapäinen vamma  62 800  Omaisuusvahinko-onnettomuus 3 200  

Tilapäinen vamma keskimäärin 193 500  Tieliikenneonnettomuus keskimäärin 135 500  

Keskimääräinen vamma 309 100      

Onnettomuuskustannusten määrittely 



JUVA: 

• Liikenneonnettomuuksien keskimääräiset vuotuiset 
onnettomuuskustannukset olivat vuosina 2012–2016 noin 2,8 milj.euroa, 
josta kunnalle kohdistuvien kustannusten osuus on noin 0,5 milj.euroa. 

 

RANTASALMI: 

• Liikenneonnettomuuksien keskimääräiset vuotuiset 
onnettomuuskustannukset olivat vuosina 2012–2016 noin 1,5 milj.euroa, 
josta kunnalle kohdistuvien kustannusten osuus on noin 0,3 milj.euroa.  

 

SULKAVA: 

• Liikenneonnettomuuksien keskimääräiset vuotuiset 
onnettomuuskustannukset olivat vuosina 2012–2016 noin 760 000 euroa, 
josta kunnalle kohdistuvien kustannusten osuus on noin 150 000 euroa.  

Onnettomuuskustannukset JRS-kunnissa 



Liikenneonnettomuuden taloudellinen vaikutus 
kunnalle (esimerkkejä todellisista kustannuksista) 

136 049 € 

Valmixa 2007, Liikennevahinkojen kuntakohtaiset kustannukset 



Liikenneonnettomuuden taloudellinen vaikutus 
kunnalle (todellisia kustannuksia) 

Aineistolähde: Liikenneviraston kalvosarja 

(Toini Uutela, Lapin sairaanhoitopiiri (2012)) 



• Joka talvi liukkaat kelit aiheuttavat tuhansia kaatumisia, joiden 
seurauksena vuosittain jopa 5000 henkilöä joutuu 
vuodeosastohoitoon ja noin 10 000 henkilöä joutuu käymään 
erikoissairaanhoidon vastaanotolla.  

• Paljonko jää-/lumikelin liukastumisten sairaalahoito maksaa 

– Vuodeosastohoito n. 20-25 milj € / vuosi 
• Vuonna 2013 n. 4500 € / potilas 

– ESH:n avohoito n. 6-8 milj € / vuosi 
• Vuonna 2014 n. 600 € / potilas 

– Yhteensä n. 25-35 milj. € / vuosi (koko maa) 
• Muut kustannukset: Sairauspoissaolot, päivärahat, 

vakuutuskorvaukset, pidemmät työkyvyn menetykset, lääkkeet, 
elämänlaatu,… 

Aineistolähde: THL 

Liukastumistapaturmat 
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