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Vuosina  1980-86  osastohoitoon  johtaneiden  polkupyörätapaturmien  määrä lisääntyi 
kaupungeissa  ja  Etelä-Suomessa sekä  vähentyl  maaseudulla  ja  Pohjois-Suomessa. 

Kevyt liikenne  on  vamma-altis,  muutoinkin kuin  yhteentörmäyksissä moottoriajoneuvon  
kanssa. Vaikka nämä kevyen liikenteen tapaturmat aiheuttavat  vain  noin  5  %  liiken-
nealueiden kuolemaan johtavista  tapaturmista,  ne aiheuttivat runsaat  40  %  (89.4 

 milj.  mk) liikennealueiden  vammautumisten sairaanhoitomenoista  ja  yli puolet  (42.1 
 milj,  mk) lyhytaikaisten  työkyvyttömyyksien  kustannuksista  v. 1986.  

Henkilövammat  vastaavat  kolmeneljäsosaa liikenneonnettomuuskustannuksista.  Jos 
 vammojen ehkäisy asetetaan  liikkumisturvallisuuden päätavoitteeksi,  I  iikennevammojen 

 alueellinen  rekisteröinti  terveydenhuollossa tulisi käynnistää myös Suomessa muiden 
pohjoismaiden tapaan.  J0  käytössä olevan sairaaloiden  poistoilmoitusrekisterin  
ulkoisen syyn  ja  paikkatietojen  kattavuutta tulisi parantaa keskittämällä näiden tietojen  
keräys  yhdelle koulutetulle henkilölle  hoitoyksikössä.  

Tämän tutkimuksen antamien tietojen perusteella voitaneen kevyen liikenteen  liikkumis-
turvallisuuteen panostaa aikaisempaa enemmän erikoisesti taajamien  tieympäristöä  
rakennettaessa  ja  ylläpidettäessä.  Kevyen liikenteen  tapaturmatilannetta  sekä  eh-
käisytoimenpiteiden  tarvetta  ja  vaikutuksia tulisi voida seurata terveydenhuollon alueel-
listen  tapaturmarekisterien  avulla. Resurssien niukkuus vaatii yhteistyötä  tielaitoksen,  
kuntien  ja  terveydenhuollon välillä.  



OLKKONEN,  Seppo, Honkanen, Risto:  Fotgängar-  och cyklistkador  på  tralikområden.  Helsingfors  1991. 
 Vägstyrelsen, Forskningscentral. Utredningar av forskningscentral  14/1991, 42 s.  +  bilagor  38 s. ISBN 

951 -47-4362-8.  SSN  0788-3722.  TIEL  3200012.  

Nyckelorden personskada, olycka, trafik, lätt trafik, kostnader  

SAM MAN DRAG  

Fotgängare och cyklister bildar  en  avsevärd  del  av tätorternas trafik.  De  svarar bara 
för  en  liten  del  av  de  resor som görs  på  allmänna vägar,  men de  befinner sig ofta  en 

 längre tid i trafiken och  är  således  en  längre tid utsatta för riskerna i  den.  Polisens 
trafikolycksstatistik innehåller huvudsakligen olyckor där motortordon varit inblandade. 
Utanför  den  blir största delen av cykelolyckorna och alla  de  fotgängarolyckor som 
förorsakats av halkningar eller  fall.  Dessa skador förorsakar  dock  avsevärda kost-
nader. Följderna av olyckorna inom  den  lätta trafiken har inte tidigare undersökts i 

 Finland  med hjälp av  den information  som finns  till hands  inom hälsovården.  

I den  här undersökningen uppskattades förekomsten av  de fotgängar-  och cyk-
listskador inom respektive trafikområde som lett  till  läkarvård. Olyckornas orsaker 
undersöktes särskilt med hänsyn  till  miljöfaktorer, det uppskattades hur mycket 
sjukvårdstjänster som använts och antalet sjukskrivningar och kostnaderna för dessa. 
Materialet bestod av:  1) en  olycksfallsundersökning som gjorts i S:t  Michel  (skador 
som lett  till  läkarvård) åren  1980-81 2)  medicinalstyrelsens  register  över patienter som 
utskrivits från sjukhusen (skador som lett  till  behandling  på  avdelning)  1980  och  1986, 
3) material  från Tölö sjukhus (jourpoliklinik- och avdelningspatienter)  1980  och  1983, 
4) material  från  en  undersökning av cyklistolyckstall, gjort vid  Aurora  och Tölö sjukhus 
i Helsingfors åren  1985-86. 5) material  från Tölö sjukhus,  Kuopio  universitets  central-
sjukhus och Tohmajärvi hälsovårdscentral (undersökning av  hem-  och fritidsolyckor-
nas ekonomiska betydelse inom folkhälsan (KOKAME),  eri  undersökning av kostnader-
na för sjukvård och arbetsoformåga)  år 1983.  

Antalet cykelolycksfall som lett  till  läkarvård uppskattades  till ca. 27000 per år 
(5.6/1000 inv./år),  och i  4000 fall  av dessa var motorfordon inblandade.  En  cykelo-
lycka utan inblandning av motorfordon ledde i genomsnitt  till  tre läkarbesök. Dessa 
skador förorsakade således totalt  ca. 75000  läkarbesök  år 1980. De  olyckor där 
fotgängaren halkat eller fallit omkull ledde  till ca. 30000  skadade  (6.3/1000  ny/år) 
och  till ca. 2.4 läkarbesök/patient,  totalt nästan  71000  läkarbesök  år 1980  i  Finland. 

 Samma  år  uppskattades motorfordonsolyckorna  ha  lett  till ca. 29000  skadade 
 (6.1/1000 inv./år) fall  med skador som föranlett läkarbesök  (2.5 läkarbesök/patient, 

 totalt  72000  läkarbesök). 

Antalet fotgängare som halkat eller fallit omkull var  5  gånger högre och antalet 
cykelolyckor  2  gånger högre i städerna  än på  landsbygden.  88 %  av cykelolyckorna 
skedde  på  sommaren och  80 %  av fotgängarolyckorna  på  vintern. Av olyckorna  under 

 resor från och  till  arbete skedde  de  flesta inom  den  lätta trafiken, av dessa var  50 % 
 fotgängarolyckor. 

Faktorer i miljön var i  73 %  av  fallen  huvudorsaken  till  skadan hos fotgängare och  I 
27 %  hos cyklister i S:t  Michel  exklusive  de fall  där motorfordon varit inblandade. 
Orsakerna  till  cykelolyckorna  bland  personer över  14 år  stod att finna i miljön i  25 % 

 av  fallen  i S:t  Michel,  i  23 %  av  fallen  i Helsingfors och i  22 %  av  fallen  i  Nyland. De 
 vanligaste orsakerna  till omkullkörning  med cykel var ojämnheter i vägen,  hinder  och 

lös  sand på  asfalten. Halking  på is  och snö försakade över hälften av olyckorna  bland 
 fotgängarna. 

Av  de  olyckor som skedde  på  trafikområden ledde  11168 till  vård  på  avdelning och 
vårddagarnas antal blev  155544.  Av dessa var  4453 (40 %) fotgängar-  och cykelo- 
lyckor utan inblandning av motorfordon. Dessa ledde  till 49494  vårddagar  (31 %). 



Antalet cykelolyckor som fordrade vård  på  avdelning ökade åren  1980-86  i städerna 
och i södra  Finland  medan  de  minskade  på  landsbygden och i norra  Finland. 

I den  lätta trafiken  är  risken för personskador hög även utan inblandning av motorfor-
don. Fastän olyckorna inom  den  lätta trafiken utgör endast  5 %  av dödsolyckorna  på 

 trafikområden, står  de  för drygt  40 % (89.9 milj.mk.)  av alla s]ukvårdskostnaderna för 
trafikolycksoifren och för över hälften  (42.1 milj.mk år 1986)  av  de  kortvariga sjukskriv-
ningar. 

Personskador utgör  3/4  av kostnaderna för trafikolyckorna.  Om man  ställer förebyg-
gandet av skador som  den  främsta målsättningen för trafiksäkerheten, borde  man 

 inom  den  finländska hälsovården införa  en regional  registrering av trafikskador enligt 
nordiska  modeller. Man  borde förbäft ra omfattningen av uppgifterna om yttre omstän-
digheterna och olycksplats i det redan befintliga registret över från sjukhus utskrivna 
patienter genom att koncentrera uppsamlandet av denna  information  hos  en  för 
andamålet utbildad  person  inom vårdenheten. 

Utgående från  den  här undersökningen kan  man  mer  än  tidigare satsa  på  säkerheten 
inom  den  lätta trafiken, särskilt vid utbyggandet och underhållandet av vägmiljön i 
tätorterna.  Man  borde kunna följa med olycksfallsutvecklingen inom  den  lätta trafiken 
och behovet och verkan av förebyggande åtgärder med hjälp av ett regionalt olycks-
fallsregister. Bristen  på  resurser fordrar samarbete mellan vägverk, kommuner och 
hälsovård. 



OLKKONEN,  Seppo, Honkanen, Rsto:  Injuries of pedestrians and cyclists in traffic. Helsinki 1991. Finnish 
National Road Administration, Traffic and Safety Division, Research Report 14/1991. Pages including 
appendix 42  +  38. ISBN 951-47-4362-8. ISSN 0758-3722.  TIEL  3200012. 
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SUMMARY 

Pedestrians and bicyclists constitute a significant part of traffic in urban areas. Though 
their trips constitute only a small fraction of kilometers travelled in main roads, the 
long time they spend on road exposes them to a high injury risk. Official traffic 
accident statistics (police records) covers only accidents where a motor vehicle is 
involved. Police records exclude pedestrian injury without a vehicle involvement and 
do not provide reliable information on nonfatal bicycle injuries either. There are 
indications, that bicycle and pedestrian injuries without motor vehicle involvement 
account for much of the cost of medical treatment and temporary work disability due 
to all traffic injuries. Consequences and significance of these injuries have not been 
studied previously in Finland.  

ln  this report the incidence and characteristics of bicycle and pedestrian non-motor 
vehicle injuries in traffic environment requiring medical attention and hospitalization 
are studied. Especially the role of environmental causes and the amount of the use of 
health care services as well the amount of temporary work disability due to these 
injuries were estimated. Consequences and costs of these injuries were compared to 
motor vehicle traffic injuries. The study material included: 1) injuries requiring medical 
attention from the  Mikkeli  Trauma Study 1980-81, 2) injuries requiring hospitalization 
from the national  disharge  register in the whole country in 1980 and 1986, 3) injury 
patients from the  Töölö  hospital in 1980 and 1983, 4) patients from a study about 
causes of bicycle injuries at the  Töölö  and Aurora hospitals, Helsinki in 1985-86, 5) A 
stratified sample of injury patients from the  Töölö  hospital and the University Central 
Hospital of  Kuopio  and all injury patients from the  Tohmajärvi  health center (the  
KOKAME  project). 

The annual estimate for bicycle injuries  requring  medical attention in whole country 
was 27000 (5.6/1 000  inh./yr).  A motor vehicle was involved in 4000 injuries of these. 
One bicycle injury resulting from accident without a motor vehicle involvement caused 
three physician visit on average. Thus, these injuries caused about 75000 physician 
visits in 1980. Pedestrian falling injuries in public traffic areas caused about 30000 
injured persons (6.3/1000  inhab./yr.),  and 2.4 physician  visits/injured,  thus nearly 
71000 physician visits in total in Finland in 1980. During the same year there were 
about 29000 (6.1/1000  inh./yr.)  injuries resulting from an accident where a motor 
vehicle was involved. Of them, one injured person required 2.5 physician visits on 
average. 

The incidence of pedestrian falls was five times and that of bicycle injuries two times 
higher in urban than in rural areas. 88  %  of bicycle injuries  occured  during summer 
and 80  %  of pedestrian falls during winter. The majority of injuries  occuring  during trip 
to and from work were pedestrian and bicycle injuries without motor vehicle involve-
ment. Pedestrian falls formed half (50  %)  of them. 

Environmental factors were the main cause in 73  %  of pedestrian falls and in 27  %  of 
non-motor vehicle bicycle injuries in  Mikkeli.  Among persons of age over 14 years in 
bicycle injuries without motor vehicle involvement environmental factors were main 
cause in 25  %  in  Mikkeli,  in 23  %  in Helsinki and in 22  %  in the  Uusimaa  district. The 
most usual environmental causes of bicycle injuries were uneven road, loose sand on 
asphalt and collision to a stationary object on road. Over half (65  %)  of pedestrian 
falls were due to slippery road caused by ice or snow.  



From all injuries  occuring  in public traffic areas 11168 were hospitalized, and these 
injured caused 155544 hospital days in 1986 in Finland. Pedestrian and bicyclist 
injuries without a motor vehicle involvement formed 4453 (40  %)  resulting in 49494 
hospital days (31  %).  From 1980 to 1986 the incidence of hospitalized bicycle injuries 
increased in urban areas and in Southern Finland but decreased in rural areas and in 
the Northern Finland. 

Pedestrians and bicyclists have a high injury risk also in traffic area accidents without 
a motor vehicle involvement. These pedestrian and bicyclist injuries resulted in more 
than 40  %  (89.4 million Fmk) of the medical care costs and over an half (42.1 million 
Fmk) of the temporary work disability costs of all traffic area injuries in 1986, though 
this share of fatal traffic injuries is only 5  %.  

Three-quarter of all costs in traffic accidents are due to personal injuries. If prevention 
of personal injury is the main goal of traffic safety, recording of ambulatory traffic 
injuries including falls of pedestrians and bicyclists should be started on the local level 
of the Finnish health care system like in other Nordic countries. The usefulness of the 
national hospital  disharge  register should be improved. The coverage of the  codings  
of external cause (E code) and place of  occurence  should be improved by con-
centrating the coding task to one trained person in each health care unit. 

The results of this study indicate that more than previously should be invested in the 
light traffic safety, especially in the construction and  maintainance  of roads in urban 
areas. Light traffic injuries should be recorded in local health care injury registers. 
Lack of resources requires cooperation with road administration, communities and 
health care system.  



ALKUSANAT  

Poliisin keräämät viralliset  liikenneonnettomuustilastot  sisältävät lähes yksinomaan  
moottoriajoneuvo -onnettomuuksia. Tietomme kevyen liikenteen  vammautumisista,  
joissa  moottoriajoneuvo  ei ole ollut osallisena, niiden syistä  ja  merkittävyydestä ovat 
puutteelliset.  Jalankulkija  ja  pyöräilijä vammautuvat  liikennealueella  kuitenkin useam-
min kuin muut  tienkäyttäjät. Terveydenhuollosta  kerättyjä tietoja  on  toistaiseksi käytetty 
aivan liian vähän  tapaturmien  torjunnassa. Tämä tutkimus tehtiin  tiehallituksen  tut-
kimuskeskuksen aloitteesta  ja sen  rahoituksen  turvin  Kuopion yliopiston kansanter-
veyden tutkimuslaitoksen  Tapaturmaprojektissa.  Raportin kirjoitti  LL  Seppo  01  kkonen, 

 tutkimuksen  vastuullisena  johtajana oli dosentti Risto Honkanen  ja  tilaajan  yhdyshenki-
lönä tieinsinööri  Seppo  Sarjamo.  

Helsingissä toukokuussa  1991  

Tutkimuskeskus  
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TAUSTA  

1  TAUSTA 

Liikkumisen  perusmuotona jalankulku  liittyy kaikkeen liikkumiseen, vaikka 
 kulkuvälineitä käytettäisiinkin.  Pyöräilyn lisääntymiseen ovat vaikuttaneet kaupungis-

tuminen  ja  pyöräilyolosuhteiden  parantuminen monien muiden tekijöiden lisäksi. 
Kävelyn  ja  pyöräilyn merkitystä  liikkumis-  ja  lilkuntamuotoina  kuvaavat seuraavat tie-
dot:  

- 	Kävely  ja  pyöräily ovat kaksi suosituinta suomalaisten  liikuntamuotoa  (1).  

- 	Yli puolet  työmatkoista  tapahtuu pyörällä  tai  jalan  (1).  

- 	Alle  0.5  km:n matkoista  80  %  ja alle  3  km:n matkoista  40  %  tehdään pääasias- 
sa pyörällä  tai  jalan  (2).  

- 	Erillisten  jalankulku-  ja  pyöräteiden  kokonaispituus  on  kasvanut  viisinkertaisek - 
si  (1420  ->  7200 km)  vuodesta  1975  vuoteen  1990 (3).  

- 	Joka  kolmas  nainen  ja  joka viides mies  pyöräili työmatkansa  kesällä  1980 (1).  

- 	Noin  60  %  aikuisista  pyöräilee  ainakin joskus  (1).  

- 	Keskimääräinen  pyörämatkapituus  on 3.2 km (2).  

- 	Pyöräilyn  ajosuorite,  keskimäärin  630  km/pyöräilijä/vuosi,  edusti  3.6  % työmat- 
koista  Suomessa vuonna  1986 (2,4).  

- 	Suosituinta pyöräily  on  pikkukaupungeissa, joissa  15-20  %  kaikista matkoista 
tehdään polkupyörällä  (2).  

- 	Aikuisten pyöräily  on  lisääntynyt erityisesti Etelä-Suomen suurkaupungeissa, 
joissa  sen  osuus tehdyistä matkoista kasvoi  6  %:sta  12  %:iin  vuosina  1974-
1986 (2).  

Tiehallituksen ylläpitämillä  yleisillä teillä autoliikenne muodostaa liikenteen pääosan 
 (5).  Tiejärjestelyjen priorisointi autoliikenteelle  on  perusteltu kaupan  ja  teollisuuden 

 tavarankuljetusten  tarpeella  henkilöliikenteen  lisäksi. Taajamissa kevyt liikenne saattaa 
muodostaa liikenteen valtaosan, kuitenkin  liikennejärjestelyjä  on  sielläkin määrännyt 
autoliikenne. Kevyen liikenteen järjestelyjä  on  tehty usein vasta poliisin tietoon tul-
leiden  onnettomuuskertymien  mukaan. Seuraukset ovat näkyneet tilastoissa: aina 

 1970-luvun alkupuolelle saakka kevyt liikenne muodosti yli puolet  ja  jalankulkijat  yksi-
nään kolmanneksen  liikennekuolemista  (6).  Kevyen liikenteen suuri  vammautumisriski 

 johtuu osaksi  sen  edustajien  valikoitumattomuudesta  niin iän kuin  psykomotorisen 
 suorituskyvyn suhteen. Kevyen liikenteen edustajilta ei liioin  edellytetä liikennesään-

töjen  ja  -merkkien tuntemista, vaikka heidän  liikkumistaan moottoriajoneuvolilkenteen 
 seassa pidetään täysin luonnollisena. 

Koska  moottoriajoneuvoliikenne  on  osallisena lähes kaikissa  liikennekuolemissa,  on 
 liikenneonnettomuuksien  tilastointi  suunnattu  moottoriajoneuvo-onnettomuuksiin. Ke-

vyt liikenne  on  jäänyt  aliarvioiduksi  myöskin siksi, että  se  ei aiheuta merkittävää vaaraa 
 tai  uhkaa muulle liikenteelle, jonka  vuoks  •'yleinen etu" ei ole korostanut näiden 
 tapaturmien  ehkäisyn tärkeyttä. Elintason kohoaminen sekä vammojen hoidon  ja 

 vammoista aiheutuneiden  työkyvyttömyyskustannusten  kasvu  on  tuonut kuitenkin  ta -
loudellisetkin  seikat puolustamaan kaikkien liikkumisesta aiheutuneiden henkilö- 
vammojen  -  muidenkin kuin  moottoriajoneuvovammojen -  ehkäisyä. 

Kuolleiden osalta  liikenneonnettomuustilastot  ovat luotettavia. Kuitenkaan virallinen 
 lilkennetapaturmatilasto  ei kata  jalankulkijan kaatumiskuolemia liikennealueilla  eikä niitä 

kevyen liikenteen (polkupyörä  & jalankulkija)  ei-kuolemaan johtaneita  onnettomuuuk- 
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sia,  joissa  moottoriajoneuvo  ei ole osallisena  (7,8,9,10).  Nämä vammat näyttävät 
kuitenkin aiheuttavan suuremmat sairaanhoidon  ja ohimenevän  työkyvyttömyyden 
kustannukset kuin  moottoriajoneuvo -onnettomuudet  (11,12). 

2  TUTKIMUKSEN TAVOITTEET  

1) Arvioida  lääkärissäkäyntiin  ja  sairaalahoitoon johtaneiden  jalankulkijan  ja  pyö-
räilijän  liikennealueilla  tapahtuneiden  tapaturmien  yleisyys Suomessa alueittain.  

2) Tutkia näiden  tapaturmien  syitä  -  erikoisesti  ympäristötekijöiden  osalta.  

3) Tutkia näistä onnettomuuksista  aiheutuneita  vammoja.  

4) Arvioida  sairaanhoitopalvelujen  käytön  ja työpanostappioiden  määrä sekä niistä 
johtuvat kustannukset näissä onnettomuuksissa.  

3  MENETELMÄT 

 3.1  Yleistä 

Kevyen liikenteen  vammautumisiin  luettiin tässä tutkimuksessa  jalankulkija-  ja  polku
-pyöräonnettomuuksissa liikennealueilla  saadut  henkilövahingot. Henkilövahingon  

kriteerinä pidettiin  lääkärinhoitoon  hakeutumista. Tässä tutkimuksessa  liikennealue  
määriteltiin toisin kuin  rakennuslainsäädännössä (Rakennuslaki  1982).  Liikennealue  oli 
katu  tai tie  lääkärissäkäyntiin  johtaneissa  vammautumisissa  (13). Se  määriteltiin 
hieman tätä laajemmin pohjoismaisen  paikkakoodin  mukaan sairaalahoitoon johta-
neissa  vammautumisissa  (Lute 1)  ja  Töölön sairaalan tapaturma-asemalla  (Lute 6) (14). 

3.2 Tutkimusaineistot 

Aineistoina  olivat:  
-  Mikkelin  vammatutkimus (lääkärinhoitoon  johtaneet  vammautumiset  w. 1980-81). 

 -  Lääkintöhallituksen sairaaloiden  poistoilmoitusrekisteri (osastohoitoon  johtaneet 
 vammautumiset  w. 1980  ja  1986).  

-  Töölön sairaalan aineisto  (pälvystyspoliklinikka-  ja osastohoidot  w.1980  ja  1983). 
 -  Auroran  ja  Töölön sairaalan  polkupyörätapaturmatutkimusaineisto (polkupyö-

rätapaturmien  syyt,  w.1985-86).  
-  Töölön  ja  Kuopion Yliopistollisen Keskussairaalan sekä  Tohmajärven  terveys-

keskuksen otanta-aineisto (Koti-  ja  vapaa-ajan  tapaturmien kansanterveydellinen 
 merkitys,  KOKAME  -projekti,  hoitokerrat  ja työkyvyttömyyspäivät  v. 1983). 

3.2.1 Lääkärissäkäyntiin  johtaneet  vammautumiset  

Valtakunnalliset lukumäärät  ja tiheydet koko  maassa arvioitiin Mikkelin seudun 
 vammatutkimuksen  w. 1980-81 (13  ja  Honkanen, tiedonanto) perusteella  (Lute 2).  
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Valtakunnallisten estimaattien luvut  on  kerrottu katokertoimella  1.22  vastaten  18  % 
rekisteröintikatoa,  jonka komponentit olivat:  a)  arvioitu  10.5  % rekisteröintikato  alueen 
julkisissa terveydenhuollon yksiköissä  ja  b)  oletettu  7.5  %  kato vastaten hoitoja 
yksityislääkärillä  ja  alueen ulkopuolella. 

Tapahtumapaikka kysyttiin koti-  ja  vapaa-ajan tapaturma -potilailta lomakkeella, jonka 
potilaat täyttivät ensihoidon yhteydessä. Koti-  ja  vapaa-ajan tapaturmilla tarkoitettiin 
työpaikka-  ja  työmatkatapaturmia  lukuunottamatta niitä tapaturmaisia vammautumisia, 
joissa liikkuva moottoriajoneuvo ei ollut osallisena. Liikennealue tarkoitti Mikkelin 
tutkimuksessa yleistä  tai  yksityistä tietä  tai  katua. 

Työmatkatapaturmien  osuus  liikennealueilla kaatumisista arvioitiin Töölön sairaalan 
tapaturma-aseman vuosien  1980  ja  1983  aineistoista  (Lute 9). 

3.2.2  Sairaalahoitoon johtaneet  vammautumiset 

Liikennealueilla  tapahtuneet sairaalahoitoon johtaneet vammautumiset  koko  maassa 
vuonna  1986  saatiin lääkintöhallituksen sairaaloiden poistoilmoitusrekisteristä. Sairaa-
lahoitoon joutuneiden vammautumisten yleisyyden indikaattorina käytettiin päivys-
tyshoitoja (= päivystyspoliklinikalta samana päivänä osastohoftoon otetut), jotka 
kuvaavat yleisyyttä hyvin  (15).  Rekisterin  E-koodi  on  kansainvälisen tautiluokituksen  8.  
laitoksen mukaisen vamman ulkoisen syyn koodi  (16).  Rekisteri sisältää myös saman 
tautiluokituksen vamman laatu -koodin (diagnoosinumero =  N -koodi)  ja  vuoden  1986 

 alusta rekisteriln otetun pohjoismaisen  1 0 -luokkaisen  tapahtumapaikka -koodin  (Lute 
1).  Liikennealue  -luokka sisälsi teiden  ja  katujen lisäksi  mm.  kevyen liikenteen väylät 

 ja  paikoitusalueet.  Ongelmana oli huomattava rekisteröintikato  (40.6  %)  (Lute 3).  Vam-
mautumiset,  joista paikka-  tai E-koodi puuttui, sisällytettiin analyyseihin katokertoimel

-la,  joka oli päivystyshoidoissa paikkakoodille  1.693  ja  E-koodille  1.338,  mutta vaihteli 
huomattavasti alueittain (Liitteet  4  ja  5)  ja  jonkin verran myös väestöryhmfttäin. Tämän 
raportin tulokset  on  korjattu luokkakohtaisilla kertoimilla.  

3.2.3  Vammautumisten  syyt 

Vammojen syyt kevyessä liikenteessä saatiin Mikkelin seudun vammatutkimuksen koti - 
ja  vapaa-ajan tapaturmapotilaille suunnatusta kyselystä, jossa potilaat ilmoittivat 
tapaturman sattumistavan, toimintansa tapaturman sattumishetkellä  ja  vastasivat 
kysymykseen Mikä mielestänne oli tapaturman syy'? Syistä saatiin tietoja myös 
Auroran  ja  Töölön sairaaloiden vuosien  1985-86  polkupyörätapaturmatutkimuksesta 
(Olkkonen,  tiedonanto), jossa kyselylomakkeella saatiin vastaus  1153  vammautumisen 
(peittävyys  85  %)  syistä  ja  tapahtumapaikasta.  

3.2.4  Osastohoitopäivät  

Valtakunnallisesta sairaaloiden poistoilmoitusrekisteristä saatiin vammoista johtuvat 
osastohoitopäivät (= vuodepäivät) (ks.  ed.)  poistamalla  ensin  sotavammojen hoidot 

 ja  laskemalla  sen  jälkeen puuttuvan paikkakoodin korjauskertoimet. Korjauskertoimeksi 
saatiin  1.807.  
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3.2.5 Työkyvyttämyyspäivät  ja  polikhinisten  hoitojen määrä  

Ohimenevästä  työkyvyttömyydestä aiheutuneet työkyvyttömyyspäivät  ja  polikliinisten 
 hoitojen määrä saatiin Koti-ja  vapaa-ajan tapaturmien kansanterveydellinen merkitys 

(KOKAME) -projektista (Honkanen, tiedonanto), jonka empiirinen tutkimus käsitti pos-
tikyselyn vamman vaikeusasteen mukaan ositetulle otannalle Töölön sairaalan  ja 

 Kuopion yliopistollisen keskusssairaalan (KYKS:n) tapaturmapotilaista sekä kaikki 
Tohmajärven terveyskeskuksen tapaturmapotilaat vuonna  1983  (yhteensä  2501  potilas-
ta). Otantasuhteet osastopotilaille Töölössä  ja  KYKS:ssä  olivat  1:5  sekä polikllnik-
kapotitaille Töölössä  1:50  ja  KYKS:ssä  1:20.  Tässä raportissa  on  Töölön  ja  KYKS:n 
polikiinikkapotilaskäynnit  kerrottu vastaamaan  1:5  otantasuhdetta. Tohmajärvi  mukaan 
lukien laajennetun aineiston potilasmäärä oli  6186,  jossa terveyskeskusaineisto muo-
dosti  8.6  % liikennealuevammautumisista.  Tutkimus sisälsi yksityiskohtaiset  E-  ja  N - 
koodit sekä suppeat paikka-  ja  aktiviteettikoodit.  

3.3 Luokituksia 

E-kood  i  (ulkoinen syy) ryhmiteltiin tässä tutkimuksessa seuraavasti: 

- moottoriajoneuvotapaturmat  (E81 9)  
- polkupyörätapaturma  ilman moottoriajoneuvon osallisuutta  (E826)  
- kaatumis-  ja  putoamistapaturmat  (E880-7)  
-  muut tapaturmaiset vammautumiset  (E890-949)  
-  tarkoitukselliset vammautumiset  (E950-978)  

Moottoriajoneuvotapaturmiin  luettiin myös mopotapaturmat. Moottoriajoneuvotapatur
-mista  eroteltiin  eräissä yhteyksissä vammautuneet jalankulkijat  ja  polkupyöräilijät. 

Kaatumis-  ja  putoamistapaturmat  erotettiin eräissä yhteyksissä toisistaan. Muista 
tapaturmista saatettiin erotella iskeytymiset  (E91 7).  Tarkoitukselliset vammautumiset 
jakaantuivat itselle  (E950-9)  ja  toiselle  (E960-78)  aiheutettuihin  vammoihin. Sotavam-
mojen  (E990-9)  hoidot  jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Ensimmäisen diagnoosin vamman laatu -koodin  (N-koodi=  diagnoosinumero)  avulla 
vammat jaettiin päätyyppeihin (murtumat, haavat, jne.). Algoritmi  N-koodista vahingoit-
tuneeseen ruumiinosaan  on  kuvattu toisaalla  (17).  

Taulukkojen  luvut ovat alkuperäisiä silloin kun korjauskertoimen käytöstä ei ole 
erikseen mainittu. Tiheysluvut taulukoissa  ja  kuvioissa sekä valtakunnallisten estimaat-
tien luvut  on  kerrottu katokertoimella.  

3.4  Sairaanhoidon kustannukset  

1) Terveyskeskuskäynnin kustannuksena  (135  mk) käytettiin vuoden  1985  lääkin
-töhall  ituksen  arviota terveyskeskuskäynnin kustannuksesta (Niskanen, tiedon-

anto).  

2) Sairaaloiden poliklinikkakäynnin kustannukseksi  (495  mk) valittiin kirurgian poli- 
klinikoiden keskimääräinen käyntikustannus Suomessa vuonna  1986 (18). 

3) Terveyskeskusten vuodeosastojen hoitopäivämaksu  (467  mk) saatiin jakamalla 
vuodeosastojen käyttömenot  (3737  Mmk) hoitopäivien luvulla  (7.9968  milj.)  (19). 

4) Sairaaloiden osastojen hoitopäivämaksuksi  (1208  mk) valittiin kirurgisten osas- 
tojen keskimääräinen hoitopäivämaksu vuonna  1986 (18).  
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1-4)  Poliklinikkakäyntien  (sairaala & terveyskeskus)  ja  hoitopäivien painotetut  keski- 
arvot (käynti  279  mk, hoitopäivä  986  mk) laskettiin niiden laitostyyppikohtaisia 
yleisyyssuhteita hyväksi käyttäen. Yleisyyssuhteet saatiin Mikkelin seudun  yam -
matutkimuksesta  ja  sairaaloiden poistoil moitusrekisteristä.  

3.5  Tyäpanostappiot 

Ohimenevästä  työkyvyttömyydestä johtuvat ansionmenetykset vuonna  1986  laskettiin 
käyttämällä keskimääräisiä aikuisväestön vuosiansioita  (20).  Ne saatiin laskemalla yrit-
täjien, palkansaajien  ja  ammatissa toimimattomien ansiotulojen painotetut keskiarvot 
miehille  ja  naisille sekä korjaamalla ne sisältämään  koko  aikuisväestö  (myös  an -
siotuloja saamattomat).  Miesten  ja  naisten ansioiden painotettu keskiarvo  (70  mk/pv) 

 saatiin käyttämällä painoina KOKAME-projektin  empilrisen  osan miesten  ja  naisten 
työkyvyttömyyspäivien suhteita (miehet  61.4  %  ja  naiset  38.6  %).  

3.6  Tilastolliset menetelmät  

Tilastollisena  yksikkönä käytettiin - ellei toisin ole mainittu - vammautunutta henkilöä. 
Tavallisin analyysimenetelmä oli taulukointi. Merkitsevyystesteinä käytettiin khiin neliö- 
testiä  ja  t-testiä.  

4  TULOKSET  

4.1  Lääkärissäkäyntiin  johtaneet  vammautumiset  

Mikkelin seudulla rekisteröitiin  64253  asukkaan väestöpohjassa  8396  lääkärinhoitoon 
 johtanutta vammautumista vuoden aikana  (1.5.80  -  30.4.81).  Liikennealueilla  yam-

mautumisista  oli tapahtunut  1242 (14.8  %)  (Kuva  1).  

Kuva  1:  Liikennealueilla vammautumisten  lukumäärä ulkoisen  swn  ja  paikan 
mukaan Mikkelin seudulla  w. 1980-81  
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Liikennalueen  vammoista muodostivat  jalankulkijan kaatumiset  ja  pyöräilijän ei -
moottoriajoneuvotapaturmat  lähes puolet  (46.5  %).  Pyöräilijöiden  vammautumisista 

 86.7  %  ja  jalankulkijoiden  88.5  %  oli syntynyt ilman  moottoriajoneuvon  osallisuutta. 
Puolet  alle  15 -vuotiaiden  lasten,  mutta  88  %  aikuisten  pyöräonnettomuuksista  tapahtui  
liikennealueilla. Jalankulkijan kaatumisia & putoamisia  oli  2019,  joista  16  %  (324) 

 tapahtui  liikennealueilla. 

Polkupyörävammojen esiintyvyys  oli  5.7/1000  asukasta/vuosi  (Taulukko  1),  ja 
 katokorjauksen  jälkeen  7.3/1000 as.  /vuosi. Tämän perusteella  pyöräilyvammojen  

määräksi arvioitiin  koko  maassa  33000,  joista noin  79  %  tapahtui  liikennealueilla  (N  = 
 26000).  Suhteellisesti eniten  pyörävammoja  oli lapsilla  ja  erikoisesti pojilla sekä työ- 

ikäisillä naisilla (Taulukko  1,  Kuva  2).  

Taulukko  1:  Lääkärinhoitoonjohtaneetpolkupyörätapaturmat  Mikkelin alueella  1980-
81,  iän  ja  sukupuolen mukaan.  Vammautumiset  liikennealueiden ulko-
puolella ovat mukana. Suluissa polkupyörä-  & moottoriajoneuvotapatur

-mien  osuus. 

Miehet Naiset Yhteensä 

Ikä  N 	/1000 henk. N 	/1000 henk. N 	/1000 henk.  
vuodessa vuodessa vuodessa  

0-6 38 	(2) 	13.0 12 	(-) 	4.3 50 	(2) 	9.0 
7-14 59 	(5) 	16.7 26 	(3) 	7.6 85 	(8) 	12.2 
15-24 36 	(6) 	6.5 32 	(3) 	5.7 68 	(9) 	6.3 
25-34 23 	(-) 	4.2 26 	(6) 	5.1 49 	(6) 	4.6 
35-64 46 	(4) 	4,3 58 	(9) 	5.0 107 	(13) 	4.4 
65- 6 	(-) 	2.0 11 	(1) 	2,2 17 	(1) 	2.1  

Yhteensä  208 	(17) 	6.7 165 	(22) 	5.0 373 	(39) 	5.7  

Taulukko  2:  Lääkärinhoitoon  johtaneet vapaa-ajan tapaturmat, joissa  moottoriajo - 
neuvo ei ollut osallisena, Mikkelin seudulla  1980-81  vammamekanismin  
ja sattumispaikan  mukaan  (lyömatkatapaturmat  eivät mukana). 

Liikennealue  Muut paikat Ei tietoa 	Yhteensä  

Vammamekanismi 	N 	%  N 	%  N 	%  N  

Polkupyörä  184 	69.4 73 	27.5 8 	3.0 265  
Putoaminen  9 	2.0 435 	94.8 15 	3.3 459  
Kaatuminen  255 	21.8 867 	74.0 50 	4.3 1172 
Iskeytyminen  24 	2.6 903 	96.2 12 	1.9 939  
Pisto  & villto  4 	1.1 335 	93.1 21 	5.8 360  
Rasittava liike 	19 	7.0 248 	93.1 3 	1.1 270  
Muu  95 	5.6 1479 	86.7 132 	7.7 1706  

Yhteensä  590 	11.4 4340 	83.9 241 	4.9 5171  

Vammautuneiden miesten keski-ikä  (22.5  vuotta) oli merkittävästi naisten keski-ikää 
 (31.9  vuotta) matalampi  (p  <  0.001).  Miesten  ja  naisten  polkupyörätapaturmatiheyk-

sien  suhde aikuisilla oli lähes yksi  (0.9).  
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Kuva  2a:  Miesten tapaturmaiset vammautumiset teillä  ja  kaduilla Mikkelissä  w. 1980-81  

....'  
I 	I 	 I 	I 	•uUUI 	 - 	4: 	 4 

—1,-I  

L1  

lu-u.., 
I....., cc....,  
ccc...,  cc...., 

•••••, 

.c..cc, 	e....., 	 U...... •ee•e•I 	en..., 	 ......, 	. fl....., 	 ••ce•eI 	•e.... 	 eel..., 	...... 	....... VA 	••••••I 	eeeee 	 .....ci 

•UUUIUI 	 •e.•e 	 •UU•eca 	e.e.c., 	eec...,  eel..., 	 •ceeeel 	•...... 	e.e.c., 	e.e.c., eeeceuu 	•eeece, 	e..e..I 
elcSeI 	eec..., 	e.e.c.,  ......I 	•e.e..i 	......, ,•,,,,, 	••••••  

eec..., 	eec....  
e.ee.., 	eec....  
eeee..I 	eec...,  
e.....I 
......, 
eeec.e _________ 

-- - - ------- 

-a- 
s. 	—I' —t. ___.7b—•  

Kuva  2b:  Naisten tapaturmaiset vammautumiset teillä  ja  kaduilla Mikkelissä  w. 1980-8 1  
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Putoamisista  noin  2  %  ja  kaatumisista  20-40  %  tapahtui  liikennealueilla  (Taulukko  2, 
 Kuva  3).  Liikennealueilla putoamisista  ja  kaatumisista  johtuneiden  vammautumisten  

yleisyys  työmatkatapaturmat  mukaan lukien oli Mikkelin seudulla  6.3  ja  ilman  työmat-
katapaturmia  5.2/1000  asukasta/vuosi  (Taulukko  3).  

Kuva  3:  Liikennealueilla vammautumiset  Töölön sairaalassa  v. 1983  

Taulukko  3:  Jalankulkijan  ja  polkupyöräilijän muut kuin moottoriajoneuvotapaturmat 
liikennealueilla iän  ja  sukupuolen mukaan Mikkelin alueella  1980-81 

 (työmatkatapaturmat  eivät mukana, korjatut luvut). 

Ikä  

0-14 15-64 65-  Yhteensä  

M N 	/1000/v M N /1000/v M N /1000/v M 	N /1000/v  

Polkupyörä  54 28 	6.6 72 66 3.2 4 8 1.6 129 	103 3.5  
Kaatuminen  &  
putoaminen  10 7 	1.3 89 127 4.9 17 81 12.2 116 	215 5.2  
Muu  18 17 	2.8 76 51 2.9 4 16 2.4 98 	84 2.8  

Yhteensä  82 52 	10.7 237 244 11.0 24 105 16.2 343 	401 11.6  

Liikennealueilla  kaatumisten  & putoamisten esiintyvyys  oli viisi kertaa korkeampi 
kaupungissa kuin maaseudulla.  Pyöräilyonnettomuuksia  esiintyi kaksi kertaa enemmän 
kaupungissa  (Lute 7).  Jalankulkijan kaatumis-  ja  putoamisvammoja  esiintyi eniten 
naisilla  ja  erikoisesti yli  65-vuotlailla  (Taulukko  3).  

Pyöräilyvammoista  88  %  tapahtui kesällä, kun  jalankulkijan kaatumisista  lähes vastaava 
osuus  (80  %)  tapahtui talvella  (Liitteet  7  ja  8).  Työmatkatapaturmista  puolet  (50.4  %) 

 oli  jalankulkijan kaatumisia  tai  putoamisia  (Lute 9).  
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Helsingissä Töölön sairaalassa kevyen liikenteen osuus liikenneal uevammoista oli 
samanlainen kuin Mikkelin seudulla. Kuitenkin Töölön sairaalassa pyöräilyvammoja oli 
vähemmän  (kuvat  1, 4  ja  5).  Kuvassa  4  esitetään liikennealuevammautumiset työ-  ja 

 vapaa-ajan mukaan; työaika -luokka sisältää työmatkan.  

III till  
Kuva  4:  Liikennealuevammat  Töölön sairaalan tapaturma-asemalla  v. 1983 

4.2  Sairaalahoitoon johtaneet vammautumiset  

Koko  maan sairaaloiden osastoilla hoidettiin  51394  vammapotilasta  vuonna  1986. 
 Liikennealueella  oli vammautunut  11168 (21.7  %).  Näistä jalankulkijan  ja pyöra ...ljän 

 muita kuin moottoriajoneuvotapaturmia oli  4453 (39.9  %)  (Taulukko  4).  Jalankulkijan 
kaatumistapaturmat  liukastumisen  tai  kompastumisen  vuoksi  (N  =  2606)  muodostivat 
valtaosan kevyen liikenteen vammautumisista. Liikennealueella osastohoitoon joh-
taneita pyöräilyvammoja oli  2307,  joista  59  %:ssa  ei ollut moottoriajoneuvoa osal-
lisena. 

Töölön sairaalassa osastohoitoa vaatineista liikennealueella vammautuneista jalankul-
kijoiden kaatumis-  ja putoamisvammat  muodostivat lähes puolet  (47.2  %).  Pyörä- 
vammoja oli osastohoidossa suhteellisesti vähemmän Töölössä  (9.8  %)  kuin  koko 

 maassa  (20.7  %)  (Kuvat  5  ja  6).  

Liikennealuevammautumisista  aiheutui  155544  vuodepäivää osastohoidossa.  Jalan-
kulkijan kaatumiset  ja  pyöräilijän muut kuin moottoriajoneuvotapaturmat aiheuttivat 
näistä  49494  vuodepäivää  (31.8  %).  Keskimääräinen osastohoitoaika (vuode-
päivät/vammautuminen) oli pisin jalankulkijan vammautuessa yhteentörmäyksessä 
moottoriajoneuvon kanssa  (25.3  päivää) sekä muissa kaatumisissa kuin liukastumisis

-sa  tai  kompastumisissa  (25.9  päivää). Kaatumisetja putoamiset aiheuttivat keskimäärin 
 11.9  hoitopäivää.. Lyhimmät hoitoajat  seurasivat portaissa putoamisista  (9.6  päivää)  ja 

polkupyörätapaturmista,  joissa ei ollut moottoriajoneuvo osallisena  (9.3  päivää) 
(Taulukko  4).  
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Taulukko  4:  Sairaalahoitoon johtaneet liikennealuevammautumiset vammamekanismin 
mukaan Suomessa  v. 1986  (luvut korjattu korjauskertoimella). 

Vammamekanismi  

Päivystyshoitoa 

N 	 %  

Vuodepäiviä 

N 	 % 

Vuodepäivät/  
hoitokerta  

Moottoriajoneuvo  
(auto, mp) 3660 32.8 55622 35.8 15.2  
Polkupyörä  &  m -ajon.  944 8.5 12427 8.0 13.2 
Jalankulkija &  m -ajon.  964 8.6 24403 15.7 25.3  
Polkupyörä  
(m -ajon. ei osallisena)  1363 12.2 12730 8.2 9.3  
Kaatuminen,  liukastuminen  
tai kompastuminen 2606 23.3 28071 18.0 10.8  
Kaatuminen, muu  232 2.1 6009 3.9 25.9  
Putoaminen portaissa  78 0.7 748 0.5 9.6  
Putoaminen, muu  174 1.6 1936 1.2 11.1  
Tarkoituksellinen  461 4.1 3459 2.2 7.5  
Muu tapaturma  686 6.1 10139 6.5 14.8  

Yhteensä  11168 100.0 155544 100.0 13.9 

I  •  •...4....••.... f1  

ss 

Kuva  5:  Osastohoitoon  johtaneet liikennetapaturmat Töölön sairaalassa  V. 1980  

Osastohoitoon  johtaneita jalankulkijan kaatumisia  ja  pyöräilyvammoja,  joissa  moot
-toriajoneuvo  ei ollut osallisena, esiintyi eniten iäkkäillä naisilla. Osastohoitoon joh-

taneita pyöräilyvammoja oli pojilla  ja  iäkkäillä  miehillä noin yksi tuhatta asukasta 
kohden, kaksi kertaa muuta väestöä enemmän (Taulukko  5,  Kuva  6).  Moottoriajoneu-
vovammautumisia  oli eniten  15-24-vuotiailla  miehillä. Pyörävammoja esiintyi liikenne- 
alueilla eniten  alle  15 -vuotiailla  lapsilla. Liikennealueen ei-ajoneuvo-onnettomuuksia 
esiintyi eniten läkkäillä naisilla  (Lute 10).  
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Taulukko  5:  Sairaalahoitoon johtaneet  polkupyörätapaturmat  1000  henkilöä kohti 
vuodessa Suomessa  1980  iän  ja  sukupuolen mukaan. Sisältää myös 
liikennealueiden ulkopuolella tapahtuneet  vammautumiset.  

Ikä Miehet Naiset Yhteensä  

0-6 042 (0.07) 0.28 (0.03) 0.42 (0.06) 
7-14 1.26 (0.49) 0.70 (0.21) 0.98 (0.28) 
15-24 0.45 (0.20) 0.32 (0.15) 0.39 (0.17) 
25-34 0.41 (0.17) 0.27 (0.11) 0.34 (0.14) 
35-64 0.52 (0.28) 0.49 (0.25) 0.56 (0.27) 
65- 0.98 (0.53) 0.49 (0.21) 0.76 (0.28)  

Yhteensä  0.63 (0.27) 0.48 (0.20) 0.56 (0.23)  

Suluissa onnettomuudet, joissa moottoriajoneuvo  (E819.6)  oli osallisena 

Jalankulkijoiden  ja pyöra ...llöiden  muiden kuin  moottoriajoneuvotapaturmien  esiin-
tyminen  liikennealueilla  koko  maassa  lääneittäin  vuonna  1986 on  esitetty taulukossa 

 6  ja  liitteessä  11.  Kaupungeissa esiintyi  pyöräilyvammoja  1.3  kertaa  ja jalankulkijan  ei
-moottoriajoneuvovammautumisia  1.7  kertaa enemmän kuin maaseudulla.  Pyörävam

-moja  hoidettiin eniten Mikkelin läänissä  ja jalankulkijan  ei-moottoriajoneuvovammoja 
 Uudenmaan, Hämeen  ja  Kuopion lääneissä. Pohjois-Suomessa,  ja  Uudellamaalla oli 
 osastohoitoon  johtaneita  pyöräilyvammoja  muita alueita vähemmän. 

Taulukko  6:  Vuonna  1986  sairaalahoitoon johtaneet jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden 
 vammautumiset liikennealueilla moottoriajoneuvotapaturmia  lukuunot-

tamatta, väestön  1000  henkeä kohden  lääneittäin (korjatut  luvut). 

Ikäryhmä  

0- 14 

PP 	JK  
15- 16 

PP  JK  
65-  

PP  JK  

Yhteensä 

 PP 	JK  

Kaupungit  0.41 0.17 0.25 0.79 0.47 1.67 0.31 0.78 
Maalaiskunnat  0.28 0.09 0.20 0.43 0.38 1,04 0.24 0.45  

Läänit: 

Uudenmaan  0.15 0.04 0.18 1.13 0.13 0.71 0.17 0.87  
Turun  ja  Porin  0.43 0.12 0.22 0.75 0.54 1.73 0.31 0.77  
Hämeen  0.33 0.23 0.21 0.86 0.35 1.82 0.25 0.87  
Kymen  0.44 0.03 0.19 0.50 0.34 1.08 0.26 0.50  
Mikkelin  0.55 0.13 0.37 0.51 0.70 1.43 0.45 0.58  
Pohjois-Karjalan  0.36 0.11 0.34 0.64 0.47 1.20 0.36 0.58  
Kuopion  0.49 0.07 0.31 0.93 0.16 1.22 0.32 0.80  
Keski-Suomen  0.25 0.31 0.29 0.70 0.30 1.51 0.29 0.72  
Vaasan  036 0.15 0.29 0.31 0.58 0.74 0.35 0.34  
Oulun  0.24 0.07 0.10 0.39 0.27 0.90 0.15 0.37 
Lapin 0.07 0.07 003 0.16 -  0.72 0.04 0.19 
Ahvenanmaa 0.48 - -  0.20 0.27 0.27 0.13 0.17 
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Kuva  6a:  Miesten sairaalahoitoon johtaneet vammautumiset tyypeittäin iän mukaan  v. 
1986  
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MA-  moottoriajoneuvo,  PP  poIkupyör,  
,JK-  jalankulkija  

Kuva  6b:  Naisten sairaalahoitoon johtaneet vamma utumiset tyypeittäin iän mukaan  v. 
1986  
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Vuoden  1980  ja  1986  sairaaloiden poistoilmoitusrekisteritietojen vertailussa  osas
-tohoitoon  johtaneiden polkupyörävammojen määrä  on 1 980 -luvun aikana lisääntynyt 

kaupungeissa mutta jonkin verran vähentynyt maaseudulla. Osastohoitoon johta-
neiden pyörävammojen määrä oli lisääntynyt Etelä-Suomessa  ja  vähentynyt Pohjois- 
Suomessa (Taulukko  7).  

Verrattaessa sairaalassa osastohoidossa olleiden polkupyörätapaturmissa  yam -
mautuneiden  määrää poliisin rekisteröimiin polkupyörätapaturmiin oli suurin yh-
tenevyys  Lapin  ja  Hämeen lääneissä, joissa poliisi/sairaala -suhde oli  0.66  ja  0.59. 

 Suurin ero tilastojen välillä oli Kuopion läänissä (poliisi/sairaala -suhde  0.35).  Poliisin 
tilasto korreloi lähinnä polkupyörän  ja  moottoriajoneuvon yhteentörmäysten  määriin 

 (Lute 12).  

Taulukko  7:  Polkupyörätapaturmatiheydet  (1/1000/v)  Suomessa  w. 1980  ja  1986 
 sairaaloiden  poistoilmoitusrekisterin päistyshoitojen  mukaan (suluissa 

 moottoriajoneuvon  ja  polkupyörä  fl  yhteentörmäysten  osuus). Puuttuvat 
tiedot  sisäIlytety  lukuihin käyttämällä alueellista  korjauskerrointa. 

 Vuoden  1980  luvut ikä  vakioitu. 

AJue  v. 1980 v. 1986  

Kaupungit  0.64 (0.27) 0.72 (0.34)  
Maalaiskunnat  0.50 (0.20) 0.49 (0.18)  

Läänit: 

Uudenmaan  0.47 (0.15) 0.50 (0.21)  
Turun  ja  Porin  0.64 (0.34) 0.73 (0.34)  
Hämeen  0.46 (0.16) 0.51 (0.20)  
Kymen  0.72 (0.32) 0.64 (0.22)  
Mikkelin  0.51 (0.16) 0.73 (0.23)  
Pohjois-Karjalan  0.55 (0.21) 0.69 (0.22)  
Kuopion  0.74 (0.24) 0.58 (0.16)  
Keski-Suomen  0.55 (0.19) 0.47 (0.11)  
Vaasan  0.69 (0.31) 0.63 (0.21)  
Oulun  0.51 (0.19) 0.34 (0.11) 
Lapin 0.42 (0.19) 0.25 (0.15) 
Ahvenanmaa 0.52 (0.08) 0.30 (0.08) 

4.3  Vammautumisten  syyt 

Potilaan oman arvion mukaan ympäristötekijät olivat pääsyynä  73  %:ssa  jalankulki-
joiden kaatumis-  ja  putoamisvammoista  ja  27  %:ssa  pyöräilijöiden muista kuin  moot-
toriajoneuvovammoista  Mikkelin seudulla  (lute 13).  Ympäristötekijä  oli pyörävamman 
syynä noin joka neljännessä yli  14-vuotiaiden vammautumisessa  Mikkelissä, Helsin-
gissä  ja  Uudellamaalla (Taulukko  9.)  Ympäristötekijä  oli pyöräilijän yksittäisonnet-
tomuuden syynä useammin erillisellä kevyen liikenteen väylällä kuin katu-  tai  tiealueella 

 (49.2 vs. 25.4  %,  p  <  0.001).  

Vuodenaika  vaikutti voimakkaasti ympäristötekijöiden osuuteen: talvella niiden osuus 
jalankulkijoiden kaatumisvammoihin oli suurempi  (p  <  0.001)  kuin kesällä. Myöskin 
pyörävammoissa talvi lisäsi ympäristön osuutta syihin  (p  <  0.05)  (Taulukko  8).  
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Pyörävammojen  merkittävimmät  ympäristäperälset pääsyyt  on  esitetty taulukossa  9. 
Tien  epätasaisuudet olivat tärkein  syyryhmä,  josta jalkakäytävän  korokkeet,  reunat  ja 

 raiteet olivat useimmiten pyöräilijän kaatumisen syy. Pehmeä hiekka-/soratie  oli kaikilla  
tutkimusalueilla  yleinen syy. Lumi  ja  jää  olivat Uudellamaalla tavallisin  ympäristöpe-
räinen  syy.  Ympäristötekijän  ollessa pääsyy samanaikaisia  myötävaikuttavia  syitä  
pyörätapaturmiin  on  esitetty liitteessä  14.  Sade,  pimeys, tien epätasaisuus  ja  pyörän  
outous  olivat näistä  I isäsyistä tavallisimmat.  

Taulukko  8:  Polkupyöräilijän  ja  jalankulkijan  muut kuin  moottoriajoneuvovammautu-
miset liikennealueilla  potilaan  ilmoittaman sy,'tekijän  mukaan kesällä 

 (1.5-31.10.)  ja  talvella  (1.11.  -  30.4.)  Mikkelin alueella  1980-81.  Työ
-matkatapaturmat  eivät ole mukana. 

Kesä 

Ympäristö  lnhimiUinen  Muu  &  Ei tietoa 

Syy  N (R-%) N (R.%) N (R-%)  

Polkupyörä  42 (25.0) 96 (57.1) 30 (17.8)  
Kaatumiset & 
putoamiset  22 (40.0) 26 (47.3) 7 (12.7)  
Muu  23 (29.6) 39 (49.3) 17 (21.5)  

Talvi 

Ympäristö Inhimillinen Muu  &  Ei tietoa 

Syy  N (R-%) N (R-%) N (R-%)  

Polkupyörä  10 
(435)* 

9 (39.1) 4 (17.4)  
Kaatuminen  &  
putoaminen  176 (81.5)*** 31 (14.3) 9 (0.9)  
Muu  34 (45.9) 27 (36.5) 13 (17.6)  

Kesä/talvi -eron  merkitsevyys 
* = 

 p <0.05  

=  p  <  0.001  
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Taulukko  9:  Yli  14-vuotiaiden  polkupyöräilijöiden kaatumistapaturmiin liittyneitä 
ympäristön riskitekijöitä potilaan ilmoituksen mukaan; yksittäisten 
vammautumisten lukumäärä. (Mikkelin vammatutkimus  1980-81,  Töölön 

 ja  Auroran sairaalassa hoidetut Helsingin  ja  Uudenmaan alueen poti-
laat  1985-86).  

Pääasiallinen syy Mikkeli  Helsinki  Uusimaa  

Pyärävammoja  kaikkiaan  (N) 229 347 215 

Ympäristötekijöiden  osuus  (%)  24.9 23.2 22.3 

Tien  epätasaisuus 

Puusilta,  rengas  rakoon  -  2  -  

Kuoppa  9 5  - 
- päällysteen  loppuminen  -  2  -  

Jalkakäytävän  koroke  10 12 2 

Raide  (raitio  /  juna)  3 16 1  

Kivi  tiellä  1 3 3  

Pehmeä  tie 2  - - 
- piennar  petti  -  1  - 
-  sora  /  hiekka  / piki  9 8 8  

Määrittelemätön  4 2 3  

Esteet  /  rakenteet  

Uikennemerkki  4  - -  

Muut esteet  
- lasinsiruja -  1  - 
-  penkki  pyörätiellä -  1  - 
-  lumi tiellä  -  1  - 

Määrittelemätän -  3  -  

Liukkaus  

Lumi&jää  5 3 10 

Hiekka/sora  asfaltilla  -  6 2  

Öljyä tms. tiellä  -  1  -  

Lehtiä tiellä  -  1  -  

Vesi,  asfaitti +  sade  2 6  -  

Määrittelemätön  4 2 1  

Pimeys  3 2 3  

Yli puolet  (65  %) jalankulkijan  liikennealueiden  kaatumisista  johtui  lumen tai  jään 
aiheuttamasta  liukkaudesta.  Tien  epätasaisuus, tavallisimmin kuoppa  tai  kadun reuna 
(Taulukko  10),  oli seuraavaksi merkittävin  (16  %)  syy.  Samanaikaisena lisäsyynä  oli 
usein pimeys  tai  liukkaus.  
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Taulukko  10:  Jalankulkijan liikennealue  illa  kaatumiset, ympäristöperälsot pääsyyt  ja 
 aiheuttajat Mikkelin seudulla  1980-81  (työmatkatapaturmat  eivät mu-

kana). 

.Aiheuttaja  

Pääs 

 Liukkaus 

N 

Epätasai- 
 nen tie  

N 

Este  

N 

Pimeys 

N 

Muu 

N N 

Yhteensä 

% 

Lumi/jää  162 - -  7 1 170 64.6  
Muu liukkaus  4 - - - -  4 1.5 

Reuna/koroke -  2 1 - -  3 1.1  
Kuoppa -  6  -  1 -  7 2.7  
Kivi  - -  2 -  1 3 1.1  
Muu epätasaisuus  1 2 - - -  3 1.1  
Esine tiellä - -  1 1 3 5 1.9 
Betonilaatta - -  1 - -  1 0.4  

Pimeys  6 1  - - -  7 12.7 
Muu/määrittelemätön -  32 3 10 15 60 22.8  

Yhteensä  173 43 8 19 20 263 100.0 

%  65.7 16.3 3.0 7.2 7.6 100.0 

4.4  Vammat  

Osastohoitoon  johtaneiden liikennealuevammojen jakautuminen kehon alueiden 
mukaan  on  esitetty taulukossa ilja liitteessä  15.  Liikenteen osapuolista pyöräilijällä 
oli tavallisimmin pään vamma osastohoidon syynä.  Vain  tarkoituksellisissa vammoissa 
esiintyi enemmän pään vammoja. Jalankulkijan tavallisin osastohoidon syy oli ala-
raajavamma, joka edustikin yli puolta kaatumisten aiheuttamista osastohoidon syistä. 
L.ääkärinhoitoon johtaneissa pyöräilijöiden vammoissa vaikutti ikä  ja  sukupuoli voi-
makkaasti vammojen jakautumiseen. 

Taulukko  11:  Sairaalahoitoori  v. 1986  johtaneiden liikennealuevammojen jakautuminen 
 1.  diagnoosin  mukaan kehon alueilla (korjaamattomat luvut)  (R-%  = 

riviprosentti).  

Pää Varlalo  Ylä-  Ala-  Muu, Moni, Yhteensä 
laaja laaja Ei tietoa  

R-% R-% R-% R-% R-% N 

Auto  &  MP 28.2 28.6 11.9 28.0 3.2 3667 
PP  &  M-ajon.  35.1 12.5 17.2 33.5 1.4 941  
JK &  M-ajon.  25.7 15.2 11.0 44.9 3.0 963 
PP 35.2 8.4 18.7 35.9 1.6 1366  
JK,  putoaminen  20.8 10.7 16.1 48.9 3.4 252  
JK,  kaatuminen  14.8 4.6 17.8 61.5 1.1 2827  
Muu liikenne  28.1 21.3 16.5 32.0 1.9 348  
Tarkoituksellinen  49.2 7.7 12.0 12.0 18.9 463  
Muu vamma  28.6 14.6 15.3 27.8 13.4 703  

Yhteensä  (N) 	3096 	1799 	1728 	4496 	410 	11529 
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4.5  Kustannukset  

Lääkärissäkäyntejä  yhtä  vammautunutta  kohti oli vähiten  moottoriajoneuvon kuljettajilla 
 ja kyydittävillä:  1.9  käyntiä  ja  eniten  jalankulkijan törmäyksissä  auton kanssa  3.5 

 käyntiä.  Polkupyörätapaturma  aiheutti keskimäärin  3.0  ja jalankulkijan kaatumiset & 
putoamiset  2.4  lääkärikäyntiä  potilasta kohden (Taulukko  12).  

Taulukko  12:  Tiellä  tai  kadulla tapahtuneiden vammojen aiheuttamat lääkärin hoitoker-
rat KOKAME-aineistossa (Töölön sairaala  N = 4764,  Kuopion yliopisto!- 
linen keskussairaala N = 802  ja  Tohmajätven terieyskeskus  N = 620).  

Potilaita  
N 

Käyritejä/  
vammauturiut  

Käyntejä  
yhteensä  

%  

Moottoriajoneuvotapaturma  
(auto, mp) E819.0  -  E819.3 410 1.9 796 23.7  

Polkupyörä  &  moottori- 
ajoneuvo  58 2.9 171 5.1 

Jalankulkija &  moottori- 
ajoneuvo  51 3.5 177 5.3  

Polkupyörä  205 3.2 665 19.8  

Kaatuminen  &  putoaminen  524 2.4 1259 37.5  

Muu  147 2.0 293 8.7  

Yhteensä  1399 11.5 3361 100.0  

Keskimääräiset  osastohoitoajat lilkennealuevammoissa  on  esitetty taulukossa  4. 
 Jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden vammat muissa  tapaturmissa  kuin moottori

-ajoneuvotapaturmissa  aiheuttivat  49494  vuodepäivää,  31.8  %  kaikista liikennealueiden 
vammojen aiheuttamista  osastohoitopäivistä. Jalankulkijan  kaatuminen  &  putoaminen 
sekä pyöräilijän muut kuin  moottoriajoneuvotapaturmat  aiheuttivat yli puolet  liken

-nealueella  vammautuneiden  työkyvyttömyyspäivistä  (Kuva  7,  Taulukko  13).  Nämä 
vammat aiheuttivat  60.4  % lääkärinhoitokustannuksista,  32.5  % sairaalahoitokustan-
nuksista  ja  57.6  %  liikennealueiden  vammautumisten  aiheuttamista lyhytaikaisista 

 työkyvyttömyyskustannuksista  (Lute 17).  
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Kuva  7:  Liikonnealuevammoista  johtuvat vuotuiset  lyökyvyttömyyspäivät  Suomessa 

 vv. 1980-83  

Taulukko  13:  Tiellä  tai  kadulla tapahtuneiden vammojen aiheuttamat  lyökittömyys
-päivät  KOKAME-ajnejstossa, 

Työkyvytlömiä 
henkilöitä 

Työkyvyttömyyspäivät 
työkyvytön  

/  
kaikki 

Päiviä 
yhteensä % 

Moottoriajoneuvo  276 14.3 9.6 3943 26.4  
Polkupyörä & 
moottoriajoneuvo  40 16.7 11.5 666 4.5 
Jalankulkija & 
moottoriajoneuvo  42 32.8 27.0 1378 9.2  
Polkupyörä  93 28.3 12.8 2629 17.6  
Kaatuminen &  
putoaminen  314 10.4 10.5 5429 36.3  
Muu  132 6,7 6.1 895 6.0  

Yhteensä  897 109.2 77.5 14940 100.0 

Jalankulkijan  kaatuminen  &  putoaminen sekä pyöräilijän muut kuin  moottoriajoneu-
votapaturmat  muodostivat edellä mainituissa  kustannusluokissa  yhteensä lähes 
puolet  (45.3  %)  kaikista  liikennealueella  vammautuneista. Sairaanhoidon  ja  työkyvyt-
tömyyden aiheuttamat  yksikkökustannukset  on  esitetty taulukossa  14.  
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Taulukko  14:  Arvio  sairaanhoidosta  ja  ohimenevästä työkyyttömyydestä  aihe  utuneista 
 kustannuksista  liikennealueella vammautuneilla  v. 1986.  

Vammautu- 	Kustannukset 	Kustannukset (mk) 
neita 	yhteensä Mmk 	/vammautunut 

Moottoriajoneuvon  kuljettaja/ 
kyydittävä 
Polkupyöräilijä & moottoriajoneuvo 
Jalankulkija & moottoriajoneuvo 
Polkupyöräilijä 
Jalankulkijan  kaatuminen & 
putoam  i  nen 
Jalankulkijan  muu vammautuminen  

21162 80.6 3809 
3727 18.4 4937 
3817 35.0 9170 

23089 54.2 2347 

29452 77.3 2625 
14998 24.7 1647  

Yhteensä 	 96245 	 290.2 	 3015 

5  POHDINTA  

5.1  Menetelmät 

Mikkelin  vammatutkimuksen  aineisto mandollisti  lievienkin  vammojen esiintymisen 
rekisteröinnin. Mikkelin seudun  väestörakenne  ei poikennut merkittävästi  koko  maan 
väestöstä  (13, Lute 2).  Tämä mandollisti  koko  maata koskevien arvioiden tekemisen. 
Alueen  keskussairaala  ja  terveyskeskukset vastasivat  varsin kattavasti  vammojen 
hoidosta. 

Töölön sairaala, joka  on  maan suurin vammoja hoitava yksikkö,  on  aineistoltaan 
valikoitunut  monella tavalla: esimerkiksi siellä sijaitsee  neurokirurgian  yksikkö, joka 
lisää hoidettujen  kallovammojen  määrää; lapsia hoidetaan vähän, koska  helsinki-
läislasten  vammat hoidetaan valtaosaltaan Auroran sairaalassa. Vuonna  1985  Töölön 

 potilasaineistosta  helsinkiläiset muodostivat  71  %.  

Sairaaloiden poistoilmoitusrekisteri  kattaa kaikki sairaalahoitoon johtaneet vammat. 
 E-Koodin (ulkoisen syyn) keskimääräinen  peittävyys  siinä oli  74.7  %  ja  vuoden  1986 

 alusta käyttöön otetun  paikkakoodin  59.1  %. Peittävyys  vaihteli huomattavasti  sairaa-
loittain  ja lääneittäin:  Esimerkiksi Uudenmaan läänissä  paikkakoodin peittävyys  oli 
erityisen heikko  (11.5  %). 

KOKAME-aineisto mandollisti eri  vammautumistyyppien  aiheuttamien  työkyvyt-
tömyyspäivien  arvion.  Otantatutkimuksena  se  oli painottunut vakaviin vammoihin. 
Terveyskeskuksessa hoidetut vammat edustivat  vain 9  %  tässä aineistosta. Kuitenkin 
esimerkiksi Mikkelin seudulla  terveyskeskus  oli  pyörävammojen ensihoitopaikka  59 

 %:lla  potilaista. Vaikka  keskussairaaloiden päivystyspolikiinikat  hoitavat keskimäärin 
vakavampia vammoja,  on  suurin  osa  näistäkin vammoista lieviä. 

Kuolemaan  ja  pysyvään työkyvyttömyyteen johtaneita vammoja ei tässä tutkimuk-
sessa analysoitu. Vuonna  1986  liikennealueilla  kuoli  19  jalankulkijaa  kaatumisen 
seurauksena  ja  135  jalankulkijaa  törmäyksessä  moottoriajoneuvon  kanssa  (Karkola  ja 

 Penttilä, tiedonanto;  21).  Samana vuonna kuoli  84  pyöräilijää. Näistä kymmenessä 
onnettomuudessa ei ollut  moottoriajoneuvo  osallisena.  
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5.2  Tulokset  

Merkittävyys. Henkilövahingot  vastaavat  74%  kaikista  liikenneonnettomuuskustannuk
-sista  (22).  Menetetyt työpäivät muodostavat valtaosan kaikista  tapaturmien  aiheut-

tamista kustannuksista, sairaanhoidon osuuden ollessa  alle  kolmanneksen  (23). 
 Polikliinisesti  hoidettujen  työtapaturmien ohimenevät työkyvyttömyyskustannukset  on 

 havaittu  kokonaismäärältään  suuremmaksi kuin  osastohoidossa  olleiden  (24).  Tilas-
tokeskuksen  haastattelututkimuksissa  arvioitiin  liikennetapaturmien  johdosta menete-
tyn  492000  työpäivää vuonna  1980 (25)  ja  754500  työpäivää vuonna  1988  (Heiskanen 
tiedonanto). Tämän tutkimuksen arvio  646000  työpäivää/vuosi  1980-luvun alussa 

 (1980-83)  vaikuttaa siten  luotettavalta.  Lisäksi jalankulkijoiden  kaatumiset & putoamiset 
liikennealueilla  aiheuttivat  305000  työkyvyttömyyspäivää.  Vaikka kevyen liikenteen 

 vammautumiset  sellaisissa onnettomuuksissa, joissa  moottoriajoneuvo  ei ole osalli-
sena aiheuttavat  vain  noin  5  %  liikennealueiden kuolemaan johtavista  tapaturmista,  ne 
muodostavat lähes puolet liikennealueiden  vammautumisten sairaanhoitomenoista  ja 

 yli puolet lyhytaikaisten  työkyvyttömyyksien  kustannuksista.  Tulos  on  yhtenevä 
 aikaisempiin ruotsalaisiin havaintoihin  (8,11).  

Vertailtaessa muihin tutkimuksiin  on  huomattava, että tässä tutkimuksessa  on  arvioitu 
 vain  osa  kaikista  kustannustekijöistä  (22).  Muun muassa sairaanhoidon puolella ei 

arvioitu loukkaantuneen kuljetuskustannuksia,  lääkehoitoa,  kuntoutusta  ja  fysikaalista 
hoitoa, uudelleen koulutusta  ja  hallinnollisia kuluja. Myöskään  tehohoidon,  ham-
maslääkärin  ja plastiikkakirurgian erityiskustannuksia  ei arvioitu erikseen.  Tapaturmien 

 aiheuttamat  materiaalikustannukset, vararesurssien  ylläpito  ja  tuotantotoiminnan  - 
 lisäkustannukset olisi otettava huomioon  kokonaiskustannuksia  arvioitaessa. Myöskään 

kipua  ja särkyä  ei ole huomioitu rahassa. 

Sairaalahoitoon johtaneiden  pyörävammojen  lisääntyminen  1980-86  Etelä-Suomessa 
 ja  kaupungeissa  aiheutunee  pyöräilyn lisääntymisestä vastaavilla alueilla  (2).  

Vammat. Tienkäyttäjien  osastohoitoon  johtaneiden vammojen jakautuminen kehon 
alueille  on  muuttunut viime vuosikymmeninä  (26,27).  Erityisesti  vakavien kallovam-
mojen  osuus  on  vähentynyt muiden ajoneuvojen käyttäjillä paitsi  pyöräilijöillä  käyttöön 
otettujen  suojavälineiden  myötä  (moottoripyöräilijöiden  ja mopoilijoiden kypärä, 

 autojen turvavyöt)  (28).  Kallo-aivovammojen  väheneminen  osastohoidossa  johtunee 
myös osaksi  hoitorutiinien  muutoksesta  (27).  Kaatumisessa tavalliset  alaraajavammat 

 (62  %)  ja murtumat  (45  %)  sekä vammautuneiden muita  tienkäyttäjiä  korkeampi keski-. 
ikä selittävät näiden vammojen pitkää  osastohoitoa  ja työkyvyttömyysaikaa  verrattuna 
muihin  liikennealuevammoihin.  Keskimäärin  vakavimmat  vammat  ja  pisimmät  hoitoajat 

 ovat aiheutuneet  moottoriajoneuvon  törmäyksessä  jalankulkijaan  (26,29).  

Ympäristön vaarat. Taulukossa  15 on  tarkasteltu  pyörätapaturmiin  liittyviä riskitekijöitä 
 Haddonin  (30)  mukaan. Polkupyöräilijän tavallisin ongelma,  kaatumisvaara,  on  usein 

 tienhoidollisesti  unohdettu asia  (31,32).  Esteet, tien epätasaisuudet  tai  irtohiekka  ovat 
usein  ja  tien liukkaus harvemmin alkusyy pyöräilijän tasapainon menetykseen. 

Muut vaarat.  Jalankulkijan kaatumistapaturmien  tärkein syy oli lumisen  talven  aiheut-
tama liukkaus. Pimeys oli usein myös  liukastumistapaturmien taustasyy.  Tasapainon 

 ylläpitovaikeus  kuuluu  kaksipyöräisen  polkupyörän  peruspiirteisiin.  Vaikka  kapearen-
kaisten monivaihteisten  pyörien tasapaino, pyörän vauhti  ja  pyöräilijän  etukumara 

 asento ovat  onnettomuusvaaraa  lisääviä tekijöitä,  kompensoidaan  tämä riski usein 
 pyöräilytaidolla  ja  fyysisellä  suorituskyvyllä.  Toisaalta pyöräilijän  läkkyys  vaikuttaa 

vamman laatuun  ja  paranemiseen. Esimerkiksi  pienienerqiainenkin  isku voi murtaa 
hauraan luun.  
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Pyörän malli,  koko ja  pyörän käyttöön tottumattomuus  on  havaittu riskitekijöiksi. 
Suomessa voimassa olevien rakenne-  ja  varustemääräysten  vuoksi polkupyörän huono 
kunto  on  melko harvoin onnettomuuden syy  (33,34).  

Jalankulkijan  kaatumiseen vaikuttavat hukkaan kehin lisäksi myös  mm.  jalkineen 
pohjan kitkaominaisuudet, kävelytapa, ikä, sukupuoli, psykofyysinen kunto (alkoholi, 
lääkkeet  ja  sairaudet)  (35),  taakkojen  kantaminen,  valaistus, kiire  ja  apuvälineiden 

 puute (hiukuesteet, kävelykeppi tms.). Kompastumistapaturmiin myötävaikuttavat 
huonosti hoidetut jalankulkuväylät, niiden epätasaisuudet, tien  pinnan  rikkoutumiset, 
suojateiden  liian korkeat reunakivet, viat portaissa, kaiteen puuttuminen jne.  (36,37,38).  

Noin  10  %  suomalaisista  on  pysyvästi  ja  5  %  tilapäisesti liikuntaesteisiä. Näkövam-
maisia  on  noin  40000,  joista sokeita noin  5000 (39,40).  Näkö-  ja  liikuntavammaisten 

 liikkumista haittaavat kulkuteiden epätasaisuudet, suojateiden korkeat reunakivet, 
kulkuesteenä olevat portaat  ja  väärin sijoitetut hlikennemerkit. Heikentyneeseen näköön 
liittyvän onnettomuusriskin toteaminen vaatisi erityistutkimuksen. Pyöräilijöiden onnet-
tomuusriski havaittiin nehinkertaiseksi heikentyneen kaukonään yhteydessä  (41).  

Taulukko  15:  Polkupyörällä kaatumisen vaaraa lisääviä riskitekijöitä. 

Ympäristö Polkupyörä Pyöräilijä  

Tien  epätasaisuudet Huono  hallittavuus  Motorisen  suoritus-  ja  arviointikyvyn  
(tasapaino) puutteet  ja  rajoitukset (ikä, sairaudet, 

alkoholi, väsymys)  

Tien  liukkaus Mekaaninen  vika  Reitin valinta 
(lumi,  jää,  vesi)  

Näkemäesteet  risteyksissä Mieliala 

Esteet, rakenteet Väärä toiminta, leikki 

Pimeys 

Erillisten pyöräteiden 
puutteet  

5.3  Ennaltaehkäisy  

Voimakkaat eturyhmät ovat vaikuttaneet moottoriajoneuvoliikenteen sujuvuuteen  ja 
 turvallisuusratkaisuihin.  Kuitenkin jalankulun  ja  pyöräilyn osuus taajamissa  on  suuri, 

koska kulkuneuvoakin käyttävät jalkautuvat. Vaikka kevyen liikenteen osuus yleisten 
teiden matkoista  on  pieni, liikenteessä oloaika - altistuminen riskeille -  on  usein pitkä. 
Joukkoliikennevähineitä  ja  yksityisautoa käyttävillä jalankulun  osuus  on  usein vaarallisin 

 osa  matkasta  (42,43).  

Jalankulkijoiden liukastumis-  ja  kompastumistapaturmat  on  tunnettu, mutta ahiarvioltu 
liikkumisen ongelma. Ne aiheuttavat kuitenkin yhteiskunnalle huomattavat kustan-
nukset  (8,11,42,43,44).  Forsström  (42)  jopa asetti kyseenalaiseksi joukkokuljetus-
välineillä saavutetut hyödyt niihin hiittyneiden jalankulkuonnettomuuksien huomatta-
vien kustannusten takia. Tapaturman välittömäksi syyksi ilmoitetaan usein inhimillinen 
tekijä. Tarkemmat onnettomuusanalyysit tuovat kuitenkin esiin merkittäviä ympä-
ristöperäisiä taustatekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa tehokkaammin kuin inhimiUlsiln 
tekijöihin  (42).  
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5) Talvijalkineet  tulisi luokitella pohjan kitkaominaisuuksien mukaan. Turvallisten 
kenkien merkityksestä liikkumisessa tulisi tiedottaa erityisesti vanhuksille. Kenkien 
erilliset liukuesteet ovat yksi ongelman ratkaisu.  

6) Liikkumisen muiden apuvälineiden käyttöä tulee lisätä riskihenkilöillä (erityisesti 
vanhukset): kävelykeppi, sauva, pyörälliset kävelytuet, potkukeikka  ja  kolmipyö-
räisen  polkupyörän rutiininomainen käyttö voi estää iäkkäälle monasti vakavan 
kaatumistapaturman. Kun kävelijän tasapaino  on  turvattu,  jää  aikaa myös muun lii-
kenteen seuraamiseen. 

Kaupungistuminen  ja  päällystettyjen  kevyen liikenteen väylien lisääntyminen ovat 
parantaneet kevyen liikenteen edellytyksiä. Moottoriliikenteen  I  isääntyessäkin  jalan- 
kulku  ja  pyöräily tulevat säilyttämään paikkansa tärkeinä lähietäisyyksien liikkumis-
muotoina. Ne ovatkin kaupunkien  ja  taajamien ruuhkautuessa keskusta-alueiden 
nopeimpia kulkutapoja. Saasteettomuus, äänettömyys, terveellisyys  ja  taloudellisuus 
verrattuna muihin kulkumuotoihin ovat jalankulun  ja  pyöräilyn huomattavia etuja, 
joiden merkitys  on  tullut  yhä tärkeämmäksi. Kevyt liikenne  on  altis  vammautumiselle, 

 myös silloin kun kyse ei ote yhteentörmäyksestä moottoriajoneuvon kanssa. Siksi  se 
 tarvitsee erityistä huomiota tienpitäjältä. 

Vanhusten määrä lisääntyy. Noin joka kuudes suomalainen  on  vamman  tai  sairauden 
vuoksi liikuntaesteinen. Myös heikentyneellä suorituskyvyllä tulisi voida liikkua oman 

 kodin ja  lähipalveluiden  väliset matkat turvallisesti. Liikkumisen turvallisuusratkaisuihin 
tulisi sisällyttää inhimillisten virheiden toleranssivara. 

Jalankulkijoiden  ja  pyöräitijöiden vammautumiset  sellaisissa onnettomuuksissa, joissa 
moottoriajoneuvo ei ole osallisena, muodostavat lähes puolet liikennealueiden 
vammautumisten aiheuttamista sairaanhoidon-  ja  ohimenevän  työkyvyttömyyden 
kustannuksista. Vaikka kevyen liikenteen yksittäisonnettomuuksien syyt ovat pääpiir -
teissään olleet tunnettuja, niiden seurausvaikutusten merkittävyyttä ei ole aikaisemmin 
Suomessa arvioitu. Tämän tutkimuksen perusteella voitaneen kevyen liikenteen 
liikkumisturvallisuuteen panostaa aikaisempaa enemmän erityisesti taajamien tieym-
päristöä rakennettaessa  ja  ylläpidettäessä.  Toimenpiteiden tarvetta, vaikutuksia  ja 

 kevyen liikenteen tapaturmatilanteita tulisi voida seurata alueellisten terveydenhuollon 
tapaturmarekisterien avulla. Resurssien niukkuus vaatii yhteistyötä tielaitoksen, kuntien 

 ja  terveydenhuollon välillä. 
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LuTE  1  

Vuoden  1986  sairaalapoistoilmoituksen tapaturmapaikka-koodi 

Tapaturmapaikka  

o  = Lilkennealue  
Yleiseen liikenteeseen käytetty alue, katu,  liikennepaikat,  kevyen liikenteen väylät 
jne.  -  Ei sisällä  työpaikkana  olevia alueita,  metsäpolkuja, pihateitä.  

1  =  Asunto, koti 
Asunnon  sisä-  ja  ulkotilat, piha, puutarha,  sauna  jne.  -  Ei sisällä vanhainkoteja, 
hoito-  ja  sairaskoteja (=  4),  hotelleja  ( =  3),  asuntoalueen ulkopuolella olevia  
leikkipaikkoja (=  5). 

2  =  Tuotanto-  ja  teollisuusalue 
Tehtaat, maatilat,  kotiteollisuustilat, rakennustyömaat, puhtaanapito ym.  tuotan-
nolliset työpaikat.  -  Ei sisällä laivoja,  öljynporauslauttoja ( =  8). 

3  =  Kaupan alueet, palvelut 
Kaupan palvelut, hotellit, posti, pankki,  eril.  yksityisten tuottamat palvelut kuten 
hammaslääkäri, asianajaja, yksityiset virasto-  ja  konttoripalvelut. -  Ei sisällä 
huoltoasemia  ( =  0),  ravintoloita  ( =  6). 

4  =  Koulut  ja  julkiset laitokset (julkinen hallinto) 
Koulut, museot, kirjastot, sairaalat,  kunnalliskodit,  vankilat, kirkot, valtion  ja 

 kuntien virastot.  -  Ei sisällä urheilutarkoituksiin varattuja alueita  ( =  5). 

5  = Urheilualue 
Urheilukentät,  voimistelusalit,  uimahallit, ratsastusradat,  luistinrata jne.  -  Ei sisällä 
järven jäätä  ( =  7). 

6  =  Kulttuuri-  ja  vapaa-ajanviettopaikat 
Teatterit, sirkus, elokuvat, ravintolat,  baarit,  puistot, retkeilyalueet.  -  Ei sisällä  
uimarantaa,  metsää  ( =  7). 

7  =  Luonto, metsä 
Rannat,  luontopolut,  pellot,  ilmatila, metsätiet, uimarannat.  

8  =  Vesialue 
Meri, järvi, kosteat suot.  -  Ei sisällä  ranta-alueita  ( =  7). 

9  =  Muu / ei tietoa 
Paikka,  jota  ei voida sijoittaa edellä mainittuihin ryhmiin  tai  kun tieto puuttuu.  



LuTE  2  

Mikkelin tutkimusalueen kuntajako  ja  väestö  31.12.1980  

Kunta 	 Väestö 	 Alle  15-vuotiaiden 	Yli  64-vuotiaiden  
osuus  (%) 	osuus  (%)  

Mikkeli  28 351 20.2 10.9  
Mikkelin mlk  12621 21.3 11.2  
Ristlina  5 608 19.4 13.1  
Hirvensalmi  3 165 14.3 18.6  
Anttola  1 796 17.2 15.5  
Juva  9026 17.9 14.0  
Puumala  3 686 16.3 15.8  

Yhteensä 	 64 253 	 19.4 	 12.4  



LuTE  3  

Paikkakoodin  ja  E-koodin merkitsemisen kattavuus valtakunnallisen sairaaloiden poistoilmoitus-
rekisterin päivystyshoidoissa  v. 1986.  

Paikkakoodi  

E-koodi 	 Puuttuu 
	

On 
	 Yhteensä 

Puuttuu 	 12577 	(24.4 %) 	 101 	(0.2 %) 	12678 	(24.7 %) 
On 	 8293 	(16,1 %) 	30423 	(59.1 %) 	38719 	(75.3 %)  

Yhteensä 	20870 	(40.6 %) 	30542 	(59.4 %) 	51394 	(100.0 %) 



LUTE 4  

Paikkakood  in  rekisteröinnin  peittävyys  valtakunnallisen sairaaloiden  poistoil moitusrekisterin  yam
-mojen päivystyshoidoissa (sotavammat  eivät mukana)  ja  rekisteröintikadon korjauskertoimet 

 alueittain Suomessa vuonna  1986.  

AJue  
Pälvystys- 

 hoitoja 
Tapahtumapaikka 

merkitty 
Peittävyys 

 %  

Korjaus-
kerroin 

Kaupungit  31437 16575 52.7 1.897 
Maalaiskunnat  19 716 13 635 69.2 1.446  

Läänit: 

Uudenmaan  12 790 1 465 11.5 8.817  
Turun  ja  Porin  7746 6614 85.4 1.171  
Hämeen  7037 4998 71.0 1.408  
Kymen  3621 2031 56.1 1.873  
Mikkelin  2509 2041 81.3 1.229  
Pohjois-Karjalan  2 296 1 856 80.8 1.237  
Kuopion  3218 1824 56.7 1.764  
Keski-Suomen  2 580 1 882 72.9 1.371  
Vaasan  4727 4341 91.8 1089  
Oulun  2873 1 946 67.7 1.476 
Lapin 1 468 938 63.9 1.565 
Ahvenanmaa 238 231 97.1 1.030  

Yhteensä 	 51 153 	 30210 	 59.1 	 1.693 



LUTE 5 

E -koodin rekisteröinnin  peittävyys  valtakunnallisen sairaaloiden  poistoilmoitusrekisterin  vammojen 
 päivystyshoidoissa (sotavammat  eivät mukana)  ja  rekisteröintikadon korjauskertoimet aueiflain 
 Suomessa vuonna  1986.  

Alue 
Päivystys-  
hoitoja 

E-koodi  
merkitty  

Peittävyys  
%  

Korjaus- 
kerroin 

Kaupungit  31437 22330 71.0 1.408  
Maalaiskunnat  19716 15 905 80.7 1.240  

Läänit: 

Uudenmaan  12 790 6 097 47.7 2.098  
Turun  ja  Porin  7746 6805 87.9 1.138  
Hämeen  7 037 5 539 78.7 1.270  
Kymen  3621 3248 89.7 1.115  
Mikkelin  2509 2093 83.4 1.199  
Pohjois-Karjalan  2 296 1 887 82.8 1.217  
Kuopion  3218 1836 57.1 1.753  
Keski-Suomen  2 580 2 041 79.1 1.264  
Vaasan  4727 4457 94.3 1,061  
Oulun  2873 2549 88.7 1.127 
Lapin 1 468 1 405 95.7 1.045 
Ahvenanmaa 238 235 98.7 1.013  

Yhteensä  51 153 38235 74.7 1.338  



LUTE 6 
1  

Töölön sairaala 

Tapaturma-asema  1.1.79  -  31.12.82  

TAPATURMAN  LAATU  JA  SATTUMISPAIKKA 

TAPATURMAN  LAATU 
Tautiluokituksen  ulkoisen syyn  (E-sarja) lyhenne 

LIIKENNE 	01  ilma  (E846) 
02  vesi  (E838) 
03  auton kuljettaja  (E918.0) 
04  auton  kyydittävä  (E819.1) 
05 m-pyörän  tai  mopedin  kulj. & kyyd.  (E819.2, E819.3) 
06  muiden  m -ajoneuvojen  kulj.  tai  kyyd.  (E819.8) 
07  jalankulkija  m -ajoneuvotapaturmissa  (E819.7) 
08  rautatie (kuljettaja,  kyydittävä, jalankulkija)  (E807) 
09  raitiovaunu  (kulj., kyyd., jalankulk.)  (E819.4, E825) 
10  muut  ajoneuvot  paitsi polkupyörä  (kulj., kyyd., jalankulk.)  (E827) 
11  muut tapaturmat liikenteessä  (E807-E846,  seisova ajoneuvo  yms.)  
12  polkupyörä  (kulj., kyyd., jalankulk)  (E819.6, E826)  

PUTOAMINEN 	13  putoaminen  &  kaatuminen portaissa  (E880)  

KAATUMINEN  14 	muu putoaminen  &  kaatuminen tasolta toiselle  (E881-4) 
15  kaatuminen (putoaminen), ei tietoa miten  (E887) 
16  kaatuminen samalla tasolla,  liukastuminen  (E885) 
17  kaatuminen samalla tasolla,  kompastuminen  (E885) 
18  kaatuminen samalla tasolla, muu mekanismi  (E886-7)  

MYRKYTYS  19  lääke,  kemikaali,  kasvi  &  eläin, kaasu  &  höyry  (E859-877)  

AVOTULI  20  tulipalo, muu  (E890-9)  

LUONTO  &  21  myrkyllisen  eläimen  purema  tai  pisto  (E905)  

YMPÄRISTÖ  22  muut eläinten aiheuttamat (potkut,  puremat, tönäisyt)  (E906) 
23  muut (lämpö, kylmä, nälkä, jano  ym.)  (E900-4, E907-9)  

MUUT  24  hukkuminen, tukehtuminen  (E910-3) 
25  vieras esine kehon luonnollisissa  aukoissa  (E914-5) 
26  putoavan  &  kaatuvan esineen isku  (E916) 
27  muun esineen (myös lentävän) isku  & iskeytymineri  esinettä vasten  

(E917) 
28  puristuksiin  joutuminen  (E918) 
29  leikkaavat  tai  pistävät koneet  (E920.0, E920.2) 
30  leikkaavat  tai  pistävät työkalut  (E920.1) 
31  muut leikkaavat  tai  pistävät esineet (naula, lasi, tikku  yms.)  (E920.8, 

E920.9)  
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2 

	

32 	paineastian  räjähdys  (E921) 

	

33 	ampuma-aseen aiheuttama  (E922) 

	

34 	räjähdysaineiden aiheuttamat  (E923) 

	

35 	kuumat  tai  syövyttävät  esineet  tai  aineet  (E924) 

	

36 	sähkötapaturmat  (E925) 

	

37 	muut ajoneuvotapaturmat  (E927) 

	

38 	muut konetapaturmat  (E928) 

	

39 	muut tapaturmat  (E919, E926, E929) 

	

40 	Iääketieteellisten  toimenpiteiden aiheuttamat  (E939)  

TAPATURMIEN 	41 	yli  1  vuosi sitten sattuneet  (E940-9)  
JALKISEURAUS  

ITSEMURHAT 	42 	leikkaamalla, pistämällä, viiltämällä  (E956) 

	

43 	muilla tavoin  (E950-5, E957-9)  

MURHA & 	44 	tappelu,  väkivalta ilman  asetta  tai  esinettä  (E960)  

TAPPO & 	45 	leikkaavalla  tai  pistävällä  aseella  tai  esineellä  (E966)  

	

PAHOINPITELY  46 	ampuma-aseella  tai  räjähdysaineella  (E965) 

	

47 	muilla tavoin  (E961 -4, E966-9)  

POLIISIN AI- 
HEUTTAMAT 	48 	Poliisin virantoimituksessa aiheuttamat  (E970-8)  



LuTE  6 
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Sattumispaikka  31.12.1982  saakka  

01  Koti, sisätilat  
02  Koti, portaat  
03  Koti, piha  
04-06  Työ, sisätilat  
07  Työ, ulkotilat  
08  Työmatka (ei  02) 
09  Julkiset ulkotilat (ei  13  &  14) 
lo  Muut ulkopaikat  
11  Laitokset  
12  Julkiset rakennukset  
13  Urheilupaikka  
14  Liikunta (sisä & ulkotila)  
15  Muut sisätilat  
16  Ei tietoa 

Sattumispaikka  1.1.1983  alkaen  

Liikennealue  
Tie,  katu, kevyen liikenteen väylä, kävelysilta, tunneli, yleinen paikoitusalue  ja  paikoitustalo, 
huoltamo, tavaraterminaali, autoasema, rautatleasema odotushalleineen, junan  rata, 

 satama 
Ei sisällä: polkuja, puistokäytäviä, huoltamon korjaamoa, aseman hallintorakennuksia eikä 
rakenteilla olevia teitä  

2 	Asunto  ja  piha  
3 	Vapaa luonto  ja  viljelemätön  alue  
4 	Meri-, järvi-  ja  ilma-alue  
5 	Tuotantoalue,  tehdas  ja  konepajat (yleinen  ja  yksityinen)  
6 	Kauppa  ja  palvelualue  (sisältää myös vapaan ammatin harjoittamiseen liittyvät alueet)  
7 	Koulut  ja  laitokset  
8 	Urheilupaikka  
9 	Huvialue  
10 	Muu  ja  määrittelemätön paikka 



LuTE  6 
4  

Töölön sairaala 

TAPATURMA-ASEMAN TAPATURMAKOODIT  1.1.1983  ALKAEN 

Tapaturmalaji  Paikka  

1  liikenne  1  liikennealue  
2  työ  2  asunto  ja  piha  
3  työmatka  3  vapaa luonto  ja viljelemätön  alue  
4  kilpaurheilu  4  meri-, järvi-  ja  ilma-alue  
5  koti  5  tuotantoalue,  tehdas  ja  konepajat  
6  muu (yleinen  ja  yksityinen)  
7  kuntourheilu  6  kauppa  ja palvelualue  

7  koulut  ja  laitokset  
8  urheilupaikka  
9  huvialue  

10  muu  ja  määrittelemätön paikka 

Ulkoinen syy  

01  ilma  &  vesi  35  kuuma  & syövyttävä aine  
02  raide  36  sähkövirta  
03  autonkuljettaja  37  muu ajoneuvo  
04  auton matkustaja  38  rasittava liike  
05 m-pyörän kuljettaja  &  matkustaja  39  muu tapaturma  
06  mopedin  kuljettaja  &  matkustaja  40  hoidon komplikaatio  
07  jalankulkija  (m -ajon. tapaturma)  
08  polkupyöräilijä  (m -ajon. tapaturma)  41  jälkiseuraus  
09  muu  m-ajon. tapaturma  
10  ratsastustapaturma  42  suisidi(yritys) teräaseella  
11  muu liikennetapaturma  43  suisidi(yritys)  muilla tavoin  
12  polkupyörätapat.  (m-ajon. ei osallisena)  

44  tappelu &  väkivalta käsin  
13  myrkytys  45  väkivalta, teräesineellä  

46  väkivalta, ampuma-ase  & räj.aine  
14  putoaminen portaissa  47  väkivalta muilla tavoin  
16  kaatuminen liukastumisen vuoksi  48  poliisin aiheuttamat  
17  kaatuminen muu, ei tietoa  49  epäselvä, tapaturma/tahallinen?  

50  sotavamma  
18  avotuli  

53  sairaus  
19  muu luonnon  &  ympäristön aiheuttama  
20  paleltuma  
21  myrkyllinen eläin  
22  muu eläin  

23  hukkuminen  
24  muu tukehtuminen  
25  vieras esine kehon aukoissa  
26  putoava & kaatuva  esine  
28  puristus  
29  konetapaturmat  
30 	leikk. &  pist.  työkalu  
31 	Ieikk. &  pist.  esine  
32  räjähdys  
33  ampuma-ase 



LuTE  7  

Polkupyöräilijän  ja  jalankulkijan vammautumiset liikennealueilla  muissa kuin moottoriajoneuvo-
onnettomuuksissa vuodenajan  ja  tapahtumapaikan (kaupunki/maalaiskunta)  mukaan Mikkelin 
seudulla  1980-81.  (Työmatkatapaturmat  eivät ote mukana. Korjatut luvut.) 

Tapahtumapaikka 

Kaupunki (väestö  =  28351)  Maalaiskunta (väestö  =  35902)  

Kesä Talvi Kesä Talvi  
N 	/1000/v N /1000/v N /1000/v N /1000/v  

Polkupyörä  122 	4.3 21 0.7 76 2.1 5 0.1  
Kaatuminen  &  
putoaminen  43 	1.5 211 7.4 17 0.5 50 1.3  
Muut vammat  45 	1.6 50 1.7 45 1.2 37 1.0  

Yhteensä  210 	7.3 282 9.9 138 3.8 91 2.4  



LuTE  8  

Polkupyöräil  jan ja  jalankulkijan  vapaa-ajan tapaturmat  moottoriajoneuvotapaturmia  lukuunot-
tamatta  liikennealueilla  kuukausittain Mikkelin seudulla  1980-81  (korjaamattomat  N -luvut). 

Polkupyörä 	Kaatuminen  & 	Muu 
putoaminen 

Kuukausi 	 N 	 N 	 N  

Tammi  -  39 15  
Helmi  -  34 8  
Maalis  5 35 15  
Huhti  14 13 11  
Touko  26 19 13  
Kesä  46 19 9  
Heinä  29 6 8  
Elo  21 5 8  
Syys  26 4 24  
Loka  20 20 17  
Marras  2 50 13  
Joulu  2 45 12  

Yhteensä 
	

191 
	

271 
	

153  



Lääkärissäkäyntiin  johtaneet vammat vammamekanismin  ja  tapaturmalajin  mukaan Mikkelin seudulla  1980-81  (työ/työmatkasuhteet  arvioitu Töölön 

sairaalan vuoden  1980  aineistosta). 

Tapaturmalaji  

M -ajo- Työ- Työ- *  
Koti* Muu vapaa- Tarkoituk-  Ei tietoa Yhteensä 

neuvo matka paikka aika sellinen 
Vammamekanismi  N N N N N N N N  

Kuljetus  280 62 12 56 312  -  41 763  

Putoamrien  1 31 81 289 161  -  2 565  

Kaatuminen  6 147 103 460 717 5 16 1454  

Muu  7 113 1678 1192 1700 347 151 5188  

Ei tietoa  41 226 16 50 40 53 426  

Yhteensä  335 2453 2013 2940 392 263 8396  

* 
 m-ajoneuvovammautumisia  lukuunottamatta  

I- 

-1 m  



LUTE lo  

Sairaalahoitoon johtaneiden  moottoriajoneuvotapaturmien  (M),  muiden  ajoneuvotapaturmien  (A)  ja  muiden  liiken-
nealueilla vammautumisten  (L)  osuudet  (%) väestäryhmittäin  Suomessa vuonna  1986.  

Miehet 	 Naiset 	 Yhteensä 

Ikä 	 (N) 	 ________________________________________________________ M 	A 	L 	 M 	A 	L 	 M 	A 	L 

0- (169) 44.9 30.6 24.5 37.1 35.7 27.1 41.4 32.5 25.4 

7- (855) 54.4 31.1 14.5 45.7 34.1 20.2 51.1 32.0 16.4 

15- (2805) 66.1 5.4 28.5 61.8 9.3 29.0 64.5 6.3 28.4 

25- (3066) 45.6 11.9 43.5 47.0 11.5 41.5 45.9 11.7 42.0 

45- (2424) 47.8 10.6 41,6 40.0 19.1 39.1 43.8 14.7 40.6 

65- (2138) 50.9 16.7 32.4 33.5 14.0 52.4 40.1 15.0 4.7  

Yhteensä 	(14884) 	3687 	846 	2360 	2003 	736 	1883 	9059 	1582 	4243 



LuTE  11  

Sairaalahoitoon johtaneet jalankulkijoiden  (JK) ja pyöräitijöiden  (FP)  vammautumiset liikennealueilla 
 muissa kuin  moottoriajoneuvotapaturmissa  Suomessa vuonna  1986.  Korjatut  N -Iuvut. 

lkärvhmä  

0 - 14 

PP  JK  

15 - 64 

PP  JK  

65 -  

PP  JK  

Yhteensä 

 PP  JK  

Kaupungit  226 93 512 1607 169 592 907 2293 
Maalaiskunnat  114 38 256 564 101 281 471 882  

Läänit: 

Uudenmaan  35 9 157 942 17 96 209 1046  
Turun  ja  Porin  57 15 107 361 55 174 219 550  
Hämeen  41 28 99 396 32 168 172 591  
Kymen  27 2 45 116 16 52 87 169  
Mikkelin  21 5 52 73 21 43 93 120  
Pohjois-Karjalan  12 4 41 77 11 28 64 109  
Kuopion  25 4 53 161 5 41 93 205  
Keski-Suomen  12 15 49 117 10 48 71 180  
Vaasan  34 14 85 90 36 46 155 150  
Oulun  24 7 30 114 11 40 65 161 
Lapin 3 3 5 22 -  14 8 39 
Ahvenanmaa 2 - -  3 1 1 3 4 



LuTE  12  

Polkupyörätapaturmat lääneittäin  Suomessa  1980  polilsitilaston  ja  sairaaloiden  poistoilmoitus-
rekisterin  (arvio) mukaan. Suluissa polkupyörä  &  m-ajoneuvotapaturmien  osuus. 

Lääni 	 Poliisitilasto 	 Sairaalapoistoilmoitus - 
rekisteri 

Uudenmaan  272 521 (171)  
Turun  ja  Porin  234 452 (243)  
Hämeen  183 311 (112) 
Kymen  111 250 (113) 
Mikkelin  56 109 (36) 
Pohjois-Karjalan  52 102 (40)  
Kuopion  64 185 (60)  
Keski-Suomen  60 134 (47)  
Vaasan  141 302 (136)  
Oulun  114 216 (78) 
Lapin 56 84 (37) 
Ahvenanmaa 3 12 (2) 

Koko  maa 	 1360 	 2678 	(1073)  



LuTE  13  

Polkupyöräilijän  ja jalankulkijan  vapaa-ajan tapaturmat  m-ajoneuvotapaturmia  lukuunottamatta 
teillä  ja  kaduilla potilaan ilmoittaman sattumissyyn mukaan Mikkelin seudulla  1980-81.  

Sw  Yhteensä 

Ympäristö Inhimillinen Muu Ei 
tekijä tietoa  

% % % % %  N  

Polkupyörä  27.2 55.0 8.9 8.9 100 191  
Kaatuminen  &  
putoaminen  73.1 18.8 1,1 7.0 100 271  
Muu  49.1 48.4 13.7 9.8 100 153  

Yhteensä 	 49.6 	37.4 	 6.7 	 8.3 	100 	615  



LuTE  14  

Aikuisten potilaiden  ilmoittamia  polkupyörällä kaatumisen syitä tapauksissa, joissa  ympäristötekijä  
oli pääsyy  (N  =  124)  ja  joissa samalla esiintyi muita  myötävaikuttavia  syitä  (N  =  79)  Töölön 
sairaalan aineistossa  1.5.85-30.4.86.  

Pääsvv 	 Yhteensä  

Myätävaikuttava  syy  Epätasai-  Pehmeä  Este  Liukkaus  N  % 
suus  tie  

Sade  2 2 10 7 21 26.6  
Pimeys  3 1 5 8 17 21.5  
Kuoppainen  tie  - -  5 6 11 13.9  
Uusi/vieras  pyörä  3 2 3 2 10 12.7  
Kova  vauhti  -  1 2 1 4 5.8  
Jalat kiinni polkimissa  -  1 2  -  3 3.8  
Pyörän mekaaninen  vika  - -  2 1 3 3.8  
Lumi/jää  1 1  - -  2 2.5  
Kiviä  -  1 1  -  2 2.5  
Sora  &  hiekka  +  liukkaus  - -  1 1 2 2.5  
Alkoholi  - -  1  -  1 1.3  
Suuntamerkin  näyttö  
(=  ajo yhdellä kädellä)  - -  1  -  1 1.3 
Este  - - -  1 1 1.3  

Yhteensä 	 9 	 9 	 33 	 27 	 78 	100  



Osastohoitoon  johtaneiden murtumien  ja kauonsisäisten  vammojen jakautuminen  tienkäyttäjän  ja vammatyypin  mukaan vuoden  1986  sairaaloiden  poistoilmoi-
tusrekisterissä (korjaamattomat  N -luvut,  R-% = riviprosentti). 

Tienkäyttäjä  
(kulkutapa)  

Yhteensä  

N 

Kaflon-  
sisäinen  

N 	R-% 

Murtumat 
Kallo  

N fl-% 

Yläraaja 

N 	R-% 

Alaraaja  

N 	R-% 

Vartalo  &  
selkaranka 

 N R-% 

Muu  

N  

Autonkuljettaja  916 193 (21.1) 47 (5.1) 73 (8.0) 150 (16.1) 139 (15.2) 1 (0.1)  
Auton matkustaja  358 103 (28.8) 52 (14.5) 59 (16.5) 61 (17.0) 136 (38.0) 2 (0.1)  
Moottoripyöräilijä  596 73 (12.2) 18 (3.0) 61 (10.2) 226 (37.9) 47 (7.9) -  
Polkupyöräilijä  & 
moottoriajoneuvo  557 126 (22.6) 45 (8.1) 66 (11.8) 154 (27.6) 39 (7.0) 1 (0.2) 
Jalankulkija & 
moottoriajoneuvo  570 84 (14.7) 33 (5.8) 53 (9.3) 186 (32.6) 59 (10.4) 2 (0.4)  
Polkupyöräilijä  
(E826) 809 164 (20.3) 52 (6.4) 109 (13.5) 214 (26.5) 34 (4.2) 3 (0.4)  
Muu liikenne  206 35 (17.0) 8 (3.9) 25 (12.1) 37 (18.0) 15 (7.3)  
Jalan kulkija, 
putoaminen  149 18 (27.1) 7 (9.2) 20 (29.1) 44 (29.5) 12 (8.1) 3 (2.0)  
Jalan kulkija, 
kaatuminen  1674 136 (8.1) 59 (9.9) 205 (12.2) 749 (44.7) 49 (2.9) 6 (0.4)  
Tarkoituksellinen  275 19 (6.9) 2 (0.7) 8 (2.9) 18 (6.5) 2 (0.7) 5 (1.8)  
Muu tapaturma  416 33 (7.9) 25 (6.0) 27 (6.5) 56 (13.5) 25 (6.0) 18 (4.3) 

I- 

m  
ui  



LillE  16  

Lääkärinhoitoon  johtaneiden vammojen jakautuminen  polkupyörätapaturmissa,  joissa  moottoriajo
-neuvo ei ollut osallisena  (E826),  Mikkelin alueella  1980-81  kehon alueen, iän  ja  sukupuoten  mu-

kaan. 

Ikä  
0-6 7-14 15-54 55  

Miehet  (N  =  28) (N  =  53) (N  =  77) (N  =  11)  
% % % %  

Pää 64 34 38 27  
Yläraaja  4 38 36 36  
Vartalo  4 6 12 0  
Alaraaja  29 23 14 36  

Naiset  (N  =  7) (N  =  23) (N  =  81) (N  =  16)  
% % % %  

Pää 29 44 22 19  
Yläraaja  29 9 31 19  
Vartalo  0 4 9 6  
Alaraaja  43 43 38 56  



LUTE 17  

Liikennealueilla  sattuneiden vammojen aiheuttamat valtakunnalliset kustannukset  arvioituna KOKAME
-projektin,  Mikkelin  vammatutkimuksen  ja  sairaaloiden  poistoilmoitusrekisterin  (1986)  perusteella  v:n  1986 

 rahassa.  

Lääkärinhoito 

Käynti- 
kertoja Mmk 

Sairaalahoito  

Vuode-  
päiviä Mmk 

Työkyvyttömyys 

Päiviä Mmk  

Yhteensä 

Kustan - 
nus  Mmk  % 

Moottoriajoneuvo  
(auto, mp) 41265 11.5 55622 54.8 204198 14.3 80.6 27.7  
Polkupyörä  & 
moottoriajoneuvo  10994 3.1 12427 12.3 42859 3.0 18.4 6.3 
Jalankulkija & 
moottoriajoneuvo  13248 3.7 24403 24.1 103080 7.2 35.0 12.1  
Polkupyörä*  74808 20.9 12730 12.6 295534 20.7 54.2 18.7  
Kaatuminen  &  
putoaminen  70684 19.7 36764 36.2 305130 21.4 77.3 26.6  
Muu  29847 8.3 10139 10.0 91491 6.4 24.7 8.5  

Yhteensä 	 240846 	67.2 	152085 	150.0 	1042301 	73.0 	290.2 	100.0 

moottoriajoneuvo  ei osallisena  (E826) 



LHTE  18 
1  

Terveydenhuollon liikenneonnettomuuksien  rekisteröintikokeilun tiedonkeruulomake 
(Forsten  L., 1989,  vilte  50). 

L I  i  k.  rs rt tL  p t .j m  .  t  i  t k  im  s 	 Lnmake  A  

Loeake täytetain  kaikista potilaista, jotka  o'at  joutuneet  tapaturisan uhri.ks  i  ii  ikkuessaan  j a I a n 
 potkupyörullä  tai  eoottoriajofloUvOlta  yleiset  la  lii- -  

k e n  ri  e a I u  • •  I I a  (tiet, kadut,  jalkakäytÄvat, pyöratiet.  torit,  huolto.aseman/koulojen/kerros
-talojen  pthat yeis.) 

(Loinake täytetaan  vain  ensikäyntien  osalta)  

1.  Hoitopaikka 	 2.  Potilaan  henkilötiedot: 

Syntyuiavuos  i:  ______________  

Sukupuoli  [j] Mies  []  Nainen  

Asuinkunt.a:  

3.  Onnettoiuden sattuoisaika: P.jvamaax 	. 6.  Hoitoontuloaika: Päivamaara- 

Kello 	___________ 	 Kello  

5.  Tarkka  onnettoaispaikka  (este.  kati.jen fLeet,  katu  ja  talorunsero,  etäisyys risteyksestä tms.):  

6.  Potilaan  kulkutapa  

i.  LI  JaLankulkija  

2  LI 	upyör  

3  LII  Mopo  

6  []ioottoripyör 	[]uijettaja 

[]*.iiöato 	LI  sst..seaaä  

6  LI  ksttiauto 	LI  Matkust.  takana  

[I]  Kuorma- (linja-auto 

8 1m  ajonauvo,  e  -- 

LI Ei tietoa  

8.  Toinen osapuoli (toiset osapuolet)  

o Li  Ei toista  osapuolt.a (yksittäisonnettoceius)  

Li  Jalankulkija  

2  LI Polkupyörä  

3 [1] 
[I]  Moottiötä 
[] Herikiloauto  

6 [1]  Paketti-auto  

LII Kuoroa-/linja-auto 

B [I]  Huu  ajoneuvo  tai  eläin, mikä  ____________ 

 9 	Ei tietoa  

10.  Lyhyt kuvaus  onnettoajudesta:  

7.  Onnettoø.sustilanne 

LII Jalankulk.ijan päälleajo 

YlUJO:  

2 [1]  Samat  kulkusuunnat(peraänajo, kaist.anväihto  

LI  Vastakkajaet kulkus.nmmat (nokkakolarit)  

Samat  kulkuswnnat  

s  [] Intyeinen, vutankaiset kulkiuuunnat 

6  LI  Ristekvät kulkusuunnat  (ei kääntymistä)  

Yksittäisonnettcu5 (knatuminen,  1  iukastumin 
 tieltä  suist&ainen, törxsäys esteeseeri,  pysa

-köityyn  autoon  yms.)  

a  LI  itxu, mirä _______________________________ 

[]  Ei tietoa  

9.  Oruiettociuuspaikks  

i  LI  Icavelytie/pyörutir/jalkakäytavä t.aajama-aluee  I 

2 [1]  Kävelytie/pyorätie/.ialk.akäytävä  taajaman  ulkop  

Li Tie/katu t.aajana-alueella  
]Tid/katu taajanan  ulkopuolelta  

S E1'-'  mikä  _________________________ 

 6 [1]  Ei tietoa  

lI.A Turvalaitteiden  käyttö  (turvavyo,  tux-vaistuin, 
kypärk)  

i  []  Oli  kÅytö5a  
2  IIEi  ollut  käytösis  

Eh ti tietoa  

11.8  Oliko autossa potilaan  istuimessa nisk.atuki 

iL]  Oli  

LIj  Ei ollut  

III1 Ei tietoa  



LUTE 18 
2  

il.  tayttajan axViO  potilaan tiLasta/aLcolmeterkokefl  tulos  

1 []  Ei  alkoholin  vaikutuksen alainen  

2EI Lieva hunalatjia 	 alcoliDeterkokeen  tulos  

LI Vahva hunalatila 

V?MMAT  

13.  Potilaan tila tuotaessa 

 i 	lajuissaan  

1  LI  Tajuton  

It. Vaat: e*rkitse  kohde ympyräliá  ja  laatu tunIn3ksella 

- 4xstelma  K  -  Poikki, 	rtwuit  

R  - Ruhje S  - Sisiinen  va  

H  - Pintaha.ava p  - Palovaimma 

V  - Venbdys, X  • P4.xu,  aika _____ 
riyrjähdys  

15.  Vaan  vakaws (iIS-luokitus)  

o El  Ei  fyysista  

i  El  LI.vi  va  (pieni haava; venhdya; aorai-, nenzalrttma yms)  

z El  Kohtalainen  va 	(aivotñrdya, tajuttoD.xus  (13 min; komplisoit atonwrta; yms) 

[] 	vaa (airotIridya, tajuttciva  >15-60 min; reisiluun irtuna • jal.kattr3n amputoint..i; yms 

'El  Vaikaa vaa (aivoveranvuoto; pern.anrepeytyma,  jalan amputointi; yms)  

s El  Kriittinen  va 	(vaivaa aivovasa;  aortan repeamä; yms)  

6 fl  Kuolettava  va 	(paan irskautuninen  tai irtoana; yms) 

16. Vamsan 1a.at.i,  OG-nio prior.ja.rjestyksessa  

17. Jatkotoimenpiteet 

LII  Potilas leikkaussaliln 

[]ie'ostettoun tarkks  i  luun  

[I] 
L. 	 mihin ______ 

EI  
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