Tieliikenneonnettomuudet Lappeenrannan seudulla vuonna 2018
•

Vuosi 2018 oli Lappeenrannan seudulla onnettomuuksien valossa
poikkeuksellisen hyvä. Seudulla ei tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta
onnettomuutta.

•

Eniten poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui
Lappeenrannassa, yhteensä 116, mikä on 72% koko seudun
onnettomuusmäärästä.

•

Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui yhteensä 50 ja niissä
loukkaantui 61 henkilöä.

•

Seudun onnettomuuksissa loukkaantuneista

•

•

suurin osa (69%) oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia, ja heistä
kolmasosa nuoria 15-24 -vuotiaita

•

16% oli pyöräilijöitä, joista 40% oli 15-24 –vuotiaita.

Kuluvana vuonna 2019 seudun tieliikenteessä on toistaiseksi kuollut yksi
henkilö.

Lähde: Tilastokeskus, PX-Web -tietokanta

40% 15-24-vuotiaita

Tieliikenneonnettomuudet Lappeenrannan seudulla 2014-2018
•

Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui Lappeenrannan
seudulla vuosina 2014-2018 yhteensä 1085.
•

•

Onnettomuuksista 28 (2,6 %) johti kuolemaan ja 318 (29 %)
loukkaantumiseen.

Onnettomuuksissa
•

kuoli yhteensä 29 henkilöä, keskimäärin noin 6 henkilöä / vuosi

•

loukkaantui yhteensä 458 henkilöä, keskimäärin noin 92 henkilöä / vuosi

•

vakavasti loukkaantuneita oli yhteensä 41 (vuodet 2014-2017, vuoden
2018 tiedot ovat ennakkotietoja, eivätkä sisällä vielä tietoja
loukkaantumisen vakavuudesta)

•

Onnettomuusmäärä on ollut selvästi laskeva.

•

Määrällisesti eniten ovat vähentyneet henkilö- tai pakettiautossa kuolleet ja
loukkaantuneet.

•

Suhteellisesti voimakkaasti vähenivät jalankulkijoiden, mopoilijoiden ja
moottoripyöräilijöiden henkilövahingot.

•

Polkupyöräilijöiden henkilövahingot eivät ole vähentyneet.

•

Onnettomuusmäärät ovat kuitenkin useissa ryhmissä pieniä ja vuotuinen
vaihtelu suuri.

Lähde: Tilastokeskus, PX-Web -tietokanta

Tieliikenneonnettomuudet Lappeenrannan seudulla 2014-2018

•

Lappeenrannan seudulla tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden
ikäjakauma on varsin tasainen. Kuolleista noin 60% henkilöauton kuljettajia
tai matkustajia.

•

Liikenteessä kuolleista yli 65-vuotiaista 42% oli jalankulkijoita tai
pyöräilijöitä.

•

Loukkaantuneissa selvästi suurin ikäryhmä (33%) oli nuoret 15-24 –
vuotiaat, joista
•

yli puolet oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia ja

•

19% mopoilijoita.

•

Loukkaantuneista yli 75-vuotiaista 61% oli henkilöauton kuljettajia.

•

Loukkaantuneista lapsista (≤ 14 vuotta) 39 % oli jalankulkijoita tai
pyöräilijöitä ja 20% mopoilijoita.

•

Kaikki tieliikenneonnettomuudet kartalla vuosittain, vakavuusluokittain,
onnettomuusluokittain: http://apps.strafica.fi/onn/

Lähde: Tilastokeskus, PX-Web -tietokanta

Tieliikenneonnettomuudet Lappeenrannassa vuonna 2018

•

Vuosi 2018 oli koko Lappeenrannan seudulla onnettomuuksien
valossa poikkeuksellisen hyvä. Seudulla ei tapahtunut yhtään
kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

•

Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui
Lappeenrannassa yhteensä 116, mikä on 72% koko seudun
onnettomuusmäärästä.

•

Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui yhteensä
37 ja niissä loukkaantui 45 henkilöä.

•

Lappeenrannan onnettomuuksissa loukkaantuneista
•

suurin osa (67%) oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia,
ja heistä 40% 15-24 –vuotiaita nuoria ja 30% 35-44
-vuotiaita.

•

22% oli pyöräilijöitä, joista 40% oli 15-24 –vuotiaita.

Lähde: Tilastokeskus, PX-Web -tietokanta

Tieliikenneonnettomuudet Lappeenrannassa vuosina 2014-2018
•

Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui Lappeenrannassa
vuosina 2014-2018 yhteensä 794.
•

•

Onnettomuuksista 15 (2 %) johti kuolemaan ja 235 (30 %)
loukkaantumiseen.

Onnettomuuksissa
•

kuoli yhteensä 15 henkilöä, keskimäärin noin 3 henkilöä / vuosi

•

loukkaantui yhteensä 328 henkilöä, keskimäärin noin 66 henkilöä / vuosi

•

vakavasti loukkaantuneita oli yhteensä 24 (vuodet 2014-2017, vuoden
2018 tiedot ovat ennakkotietoja, eivätkä sisällä vielä tietoja
loukkaantumisen vakavuudesta)

•

Onnettomuusmäärä on ollut selvästi laskeva.

•

Määrällisesti eniten ovat vähentyneet henkilö- tai pakettiautossa kuolleet ja
loukkaantuneet.

•

Suhteellisesti voimakkaasti vähenivät jalankulkijoiden, mopoilijoiden ja
moottoripyöräilijöiden henkilövahingot.

•

Polkupyöräilijöiden henkilövahingot eivät ole vähentyneet.

•

Onnettomuusmäärät ovat kuitenkin useissa ryhmissä pieniä ja vuotuinen
vaihtelu suuri.

Tieliikenneonnettomuudet Lappeenrannassa vuosina 2014-2018

•

Lappeenrannassa tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ikäjakauma oli
tasainen. Kuolleista 40% oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia ja 20 %
polkupyöräilijöitä.

•

Liikenteessä kuolleista yli 65-vuotiaista 40% oli jalankulkijoita tai
pyöräilijöitä.

•

Loukkaantuneissa selvästi suurin ikäryhmä (34%) oli nuoret 15-24 –
vuotiaat, joista
•

puolet oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia ja

•

20% mopoilijoita.

•

Loukkaantuneista yli 75-vuotiaista 50% oli henkilöauton kuljettajia ja 32%
henkilöauton matkustajia.

•

Loukkaantuneista lapsista (≤ 14 vuotta) 48 % oli jalankulkijoita tai
pyöräilijöitä, 13% mopoilijoita ja 35% henkilöauton matkustajia.

•

Kaikki tieliikenneonnettomuudet kartalla vuosittain, vakavuusluokittain,
onnettomuusluokittain: http://apps.strafica.fi/onn/

Tieliikenneonnettomuudet Lemillä vuonna 2018

•

Vuosi 2018 oli koko Lappeenrannan seudulla onnettomuuksien
valossa poikkeuksellisen hyvä. Seudulla ei tapahtunut yhtään
kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

•

Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui Lemillä
yhteensä 8.

•

Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui kaksi ja
niissä loukkaantui yhteensä kolme henkilöä.

•

Lemin onnettomuuksissa loukkaantuneista kaikki olivat
henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Heistä yksi oli alle 14 –
vuotias lapsi.

Lähde: Tilastokeskus, PX-Web -tietokanta

Tieliikenneonnettomuudet Lemillä vuosina 2014-2018

•

•

Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui Lemillä vuosina
2014-2018 yhteensä 44.
•

Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei tapahtunut lainkaan.

•

Onnettomuuksista 13 (30 %) johti loukkaantumiseen.

Onnettomuuksissa
•

loukkaantui yhteensä 20 henkilöä, keskimäärin noin 4 henkilöä / vuosi

•

vakavasti loukkaantuneita oli yhteensä 3 (vuodet 2014-2017, vuoden 2018
tiedot ovat ennakkotietoja, eivätkä sisällä vielä tietoja loukkaantumisen
vakavuudesta)

•

Eniten loukkaantui henkilö- tai pakettiautossa kuljettajana tai matkustajan
olleita.

•

Polkupyöräilijöiden henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui vain
yksi.

•

Onnettomuusmäärät ovat pieniä ja vuosittainen vaihtelu suuri.

Tieliikenneonnettomuudet Lemillä vuosina 2014-2018

•

Lemillä tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ikäjakauma
oli tasainen.

•

Loukkaantuneissa selvästi suurin ikäryhmä (30%) oli 45-54 vuotiaat,
joista 67% oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia.

•

Toiseksi suurin ikäryhmä (20%) oli nuoret 15-24 .vuotiaat, joista 67%
oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia.

•

Ikääntyneitä, yli 75 –vuotiaita, ei loukkaantunut lainkaan.

•

Kaikki tieliikenneonnettomuudet kartalla vuosittain,
vakavuusluokittain, onnettomuusluokittain:
http://apps.strafica.fi/onn/

Tieliikenneonnettomuudet Luumäellä vuonna 2018

•

Vuosi 2018 oli koko Lappeenrannan seudulla onnettomuuksien
valossa poikkeuksellisen hyvä. Seudulla ei tapahtunut yhtään
kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

•

Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui
Luumäellä yhteensä 18, mikä on noin 11% koko seudun
onnettomuusmäärästä.

•

Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui yhteensä 3
ja niissä loukkaantui 3 henkilöä.

•

Luumäellä onnettomuuksissa loukkaantuneista
•

Kaksi oli henkilöauton kuljettajia

•

Yksi pakettiautossa matkustajana

Lähde: Tilastokeskus, PX-Web -tietokanta

Tieliikenneonnettomuudet Luumäellä vuosina 2014-2018
•

Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui Luumäellä vuosina
2014-2018 yhteensä 128.
•

•

Onnettomuuksista 6 (5 %) johti kuolemaan ja 29 (23 %)
loukkaantumiseen.

Onnettomuuksissa
•

kuoli yhteensä 7 henkilöä,

•

loukkaantui yhteensä 49 henkilöä, keskimäärin noin 10 henkilöä / vuosi

•

vakavasti loukkaantuneita oli yhteensä 9 (vuodet 2014-2017, vuoden 2018
tiedot ovat ennakkotietoja, eivätkä sisällä vielä tietoja loukkaantumisen
vakavuudesta)

•

Onnettomuusmäärä on ollut selvästi laskeva.

•

Määrällisesti eniten (84%) kuoli tai loukkaantui henkilöitä kuljettajana tai
matkustajana henkilö- tai pakettiautossa.

•

Eniten (25%) iäkkäitä, yli 65 -vuotiaita

•

25-35 –vuotiaita (21%)

•

Toiseksi eniten (9%) kuoli tai loukkaantui mopoilijoita.

•

Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden henkilövahinkoon johtaneita
onnettomuuksia tapahtui vain yksi.

•

Onnettomuusmäärät ovat kuitenkin useissa ryhmissä pieniä ja vuotuinen
vaihtelu suuri.

Tieliikenneonnettomuudet Luumäellä vuosina 2014-2018

•

Luumäellä tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja
loukkaantuneiden ikäjakauma on tasainen. Kuolleista 100% oli
henkilö- tai pakettiauton kuljettajia tai matkustajia.

•

Loukkaantuneissa suurin ikäryhmä on iäkkäät, yli 65 -vuotiaat
(29%), joista
•

•

•

71% oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia

Loukkaantuneissa huomattava ikäryhmät (21%) oli nuoret 15-24
–vuotiaat, joista
•

puolet oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia ja

•

30% mopoilijoita.

Kaikki tieliikenneonnettomuudet kartalla vuosittain,
vakavuusluokittain, onnettomuusluokittain:
http://apps.strafica.fi/onn/

Tieliikenneonnettomuudet Savitaipaleella vuonna 2018

•

Vuosi 2018 oli koko Lappeenrannan seudulla onnettomuuksien
valossa poikkeuksellisen hyvä. Seudulla ei tapahtunut yhtään
kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

•

Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui
Savitaipaleella yhteensä 10.

•

Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui 6 ja
niissä loukkaantui 8 henkilöä.

•

Savitaipaleella onnettomuuksissa loukkaantuneista
•

50% oli 15-24 -vuotiaita nuoria, jotka loukkaantuivat
matkustajana henkilö- tai pakettiautossa.

Lähde: Tilastokeskus, PX-Web -tietokanta

Tieliikenneonnettomuudet Savitaipaleella vuosina 2014-2018
•

Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui Savitaipaleella
vuosina 2014-2018 yhteensä 68.
•

•

•

Onnettomuuksista 4 (6 %) johti kuolemaan ja 23 (34 %)
loukkaantumiseen.

Onnettomuuksissa
•

kuoli yhteensä 4 henkilöä

•

loukkaantui yhteensä 29 henkilöä, keskimäärin noin 6 henkilöä /
vuosi

•

vakavasti loukkaantuneita oli yhteensä 3 (vuodet 2014-2017,
vuoden 2018 tiedot ovat ennakkotietoja, eivätkä sisällä vielä tietoja
loukkaantumisen vakavuudesta)

Määrällisesti eniten (82%) kuoli tai loukkaantui henkilöitä kuljettajana tai
matkustajana henkilö- tai pakettiautossa.
•

Eniten (29%) iäkkäitä, yli 65 -vuotiaita

•

Nuoria 15-24 –vuotiaita 26%

•

Toiseksi eniten (9%) kuoli tai loukkaantui moottoripyöräilijöitä.

•

Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden henkilövahinkoon johtaneita
onnettomuuksia tapahtui vain yksi.

•

Onnettomuusmäärät ovat kuitenkin useissa ryhmissä pieniä ja vuotuinen
vaihtelu suuri.

Tieliikenneonnettomuudet Savitaipaleella vuosina 2014-2018

•

Savitaipaleella tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja
loukkaantuneiden ikäjakauma on tasainen. Kuolleista 50% oli
henkilöautossa kuljettajia.

•

Loukkaantuneissa suurin ikäryhmä on iäkkäät, yli 65 -vuotiaat
(28%), joista
•

•

Loukkaantuneissa huomattava ikäryhmät (24%) oli nuoret 15-24
–vuotiaat, joista
•

•

100% oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia

86% oli henkilö- tai pakettiauton matkustajia

Kaikki tieliikenneonnettomuudet kartalla vuosittain,
vakavuusluokittain, onnettomuusluokittain:
http://apps.strafica.fi/onn/

Tieliikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuonna 2018

•

Vuosi 2018 oli koko Lappeenrannan seudulla
onnettomuuksien valossa poikkeuksellisen hyvä. Seudulla ei
tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

•

Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui
Taipalsaarella yhteensä 8.

•

Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui kaksi
ja niissä loukkaantui kaksi henkilöä.

•

Taipalsaarella onnettomuuksissa loukkaantuneista molemmat
olivat henkilöautossa kuljettajina. Toinen loukkaantuneista
kuului ikäryhmään 45-54 vuotta ja toinen oli yli 75-vuotias.

Tieliikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2014-2018
•

Poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui
Taipalsaarella vuosina 2014-2018 yhteensä 51.

•
•

•

Onnettomuuksista 3 (6 %) johti kuolemaan ja 18 (35 %)
loukkaantumiseen.

Onnettomuuksissa
•

kuoli yhteensä 3 henkilöä

•

loukkaantui yhteensä 32 henkilöä, keskimäärin noin 6
henkilöä / vuosi

•

vakavasti loukkaantuneita oli yhteensä 2 (vuodet 2014-2017,
vuoden 2018 tiedot ovat ennakkotietoja, eivätkä sisällä vielä
tietoja loukkaantumisen vakavuudesta)

Eniten (83%) kuoli tai loukkaantui henkilöitä kuljettajana tai
matkustajana henkilö- tai pakettiautossa.
•

Henkilö- tai pakettiautossa loukkaantuneista 42% oli 15-24 vuotiaita nuoria

•

Toiseksi eniten (11%) kuoli tai loukkaantui mopoilijoita.

•

Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden henkilövahinkoon johtaneita
onnettomuuksia tapahtui vain yksi.

•

Onnettomuusmäärät ovat kuitenkin useissa ryhmissä pieniä ja
vuotuinen vaihtelu suuri.

Tieliikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2014-2018

•

Taipalsaarella tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja
loukkaantuneiden ikäjakaumassa huomattava oli nuorten (15-24
–vuotiaiden) osuus. Kuolleista 100% oli henkilöautossa
kuljettajia.

•

Loukkaantuneissa suurin ikäryhmä oli nuoret, 15-24 -vuotiaat
(47%), joista

•

•

80% oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia ja

•

13% mopoilijoita

Kaikki tieliikenneonnettomuudet kartalla vuosittain,
vakavuusluokittain, onnettomuusluokittain:
http://apps.strafica.fi/onn/

