Turvallisen kävelyn ja pyöräilyn
edistäminen
Tuula Taskinen

Kaikille liikkujille turvallinen
liikennekulttuuri

• Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys,
joka edistää tieliikenneturvallisuutta vaikuttamalla
ihmisten liikennekäyttäytymiseen (valistus,
kasvatus, tiedotus, kampanjointi)

• Liikenneturva on perustettu vuonna 1939.
• Liikenneturvan toiminta perustuu lakiin
Liikenneturvasta (No 278/2003)

• Tavoitteena on nollavisio.
• Missiomme on Liikenne yhdessä turvalliseksi.

Tulevaisuudennäkymiä

• Eletään yhä pidempään.
• Suuriin ikäluokkiin kuuluvat vanhenevat.
• Nuorten ikäluokat pienenevät.
• Vuonna 2030 yli 64-vuotiaita 26 % väestöstä
(Tilastokeskus)
→ Ikääntyvät yhä hyväkuntoisempia ja aktiivisempia
liikkumaan. Ajokorttien määrä iäkkäillä kasvaa.
Myös iäkkäiden naisautoilijoiden määrä kasvaa.
Miten edistää turvallista kävelyä ja pyöräilyä?
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Turvallisen arkiliikunnan lisäämisellä
suuret kansaterveyshyödyt
•

Suomen tavoitteena lisätä jalan ja pyörällä liikkumisen
kulkutapaosuutta 30 prosenttia (taustalla ilmastonmuutos)

•

Ylipäätään tutkimusten mukaan liikunnalla saavutetut terveyshyödyt
ovat huomattavasti suuremmat kuin tapaturmista syntyneet haitat.

•

Kulkumuodon vaihtaminen moottoriliikenteestä kävelyyn ja pyöräilyyn
tuottaa 9-kertaiset hyödyt, tapaturmista ja ilmansaasteiden
hengittämisestä liikunnan aikana aiheutuneisiin haittoihin verrattuna.
(Muellerin katsaus 30 tutkimuksesta)

•

Tämän suhdeluvun kasvattaminen mahdollisimman suureksi on juuri
turvallisuustyön tavoite: mahdollisimman paljon terveellistä
arkiliikuntaa, ilman tapaturmia.

•

Lähde: Mueller, N., Rojas-Rueda, D., Cole-Hunter, T., de Nazelle, A., Donse, E., Gerikeg, R.,
Götschih, T., Int Panise, L., Kahlmeier, S. & Nieuwenhuijsen, M. (2015) Review Health impact
assessment of active transportation: A systematic review. Preventive Medicine 76, 103–114.

Kävelyn osuus pysyy korkealla ympäri
vuoden, pyöräily kausiluonteinen
•
•

Pyöräilyn suurimmat hyödyt ovat ympäristöystävällisyys ja liikunta.

•

Aktiivisin pyöräilykausi kestää 4-6 kuukautta ja talven pyöräilymäärä on
vain 10-15 % kesäkauden määrästä.

•

Kävelyssä tällaista selvää kausivaihtelua ei ole, vaan kävelymäärät
pysyvät korkealla ympäri vuoden.

•

Talvella jopa kävellään enemmän kuin kesällä, kun kesällä osa
kävelijöistä siirtyy pyöräilijöiksi (Jalkanen 2013).

Suomen oloissa suurin ongelma on kuitenkin pyöräilyn voimakas
sääriippuvuus.

Lähde: Jalkanen, R. (2013) Jalankulku- ja pyöräilyväylien edulliset ratkaisut. Liikennevirasto,
hankesuunnitteluosasto. Helsinki 2013. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 38/2013.

Kävelyyn investoiminen tuottaa kolminkertaiset
terveyshyödyt pyöräilyyn verrattuna
•

Kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin
euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä
(Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma, LVM 2017).

•

Eli kävelyyn satsaaminen tuottaisi Suomessa kolminkertaiset
kansanterveyshyödyt pyöräilyyn verrattuna.

•

Kansainvälisissä hyötykustannuslaskelmissa pyöräilyn on arvioitu tuottavan
0,18 ja kävelyn 0,37 euron edestä hyötyjä kuljettua kilometriä kohden. Eli
kävely arvioitiin 2.06 kertaa pyöräilyä hyödyllisemmäksi.*

•

* Gössling, S., Choi, A., Dekker, K. & Metzler. D. (2019) The Social Cost of
Automobility, Cycling and Walking in the European Union. Ecological
Economics 158 (2019) 65–74.

Kaatuminen yleisin iäkkäiden
tapaturman syy

• Suomessa 65 vuotta täyttäneillä valtaosa
tapaturmista johtuu kaatumisista.
• Seuraukset ovat vakavampia kuin nuoremmilla.
• Yleisimmin kaadutaan kotona.
• Kaatumisvaaraa voi arvioida ja
ennaltaehkäistä.
• Miten kannustaa pitämään yllä fyysistä kuntoa?

Lähde: THL
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Kaatumiset ulkoilmoissa

• 9 % hoidetuista 65 vuotta täyttäneistä potilaista
vuonna 2017 kaatui jää- tai lumikelillä. (THL)

• Kaatumista tieliikennealueella ilman ajoneuvoosallista ei merkitä tieliikenneonnettomuudeksi.

• Ruotsissa tieliikennealueella rollaattorilla
liikkuneiden yksittäistapaturmista yli 80 % oli
kaatumisia vuosina 2007-2016. Vakavasti
vammautuneista 71 % sai lonkkamurtuman.
(Carlsson & Lundälv, 2021)

Voihan lonkkamurtuma!

• Yli 90 % lonkkamurtumista tapahtuu kaatumisen
seurauksena

• Valtaosa potilaista on naisia
• Harva kuntoutuu täysin ennalleen – vuoden
kuluessa murtumasta menehtyy 15-21 %
väestöstä, osuus on iän myötä kasvava.

• Yhden lonkkamurtuman hoitokulut ovat yli 30000 e.
ensimmäisenä vuotena – mitä maksaa
ennaltaehkäisy?

Lähde: THL ja Duodecim
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Yhdysvaltalainen tutkimus 2005

•Koko jalkapohjan alle laitettavat
liukuesteet vähensivät iäkkäiden
kaatumisia jopa puolella

•Liukuesteitä käyttäneistä
kenellekään ei sattunut vakavaa
vammaa tai murtumaa
Lähde:
- McKiernan, F. E. (2005)
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Apua pystyssä pysymiseen
KITKAA

NASTOJA

LIUKUESTEITÄ

Sisätiloihin on olemassa
myös kengän päälle
laitettavat nastasuojat.

Liikkumisvälineillä ja varusteilla voi vaikuttaa omaan
turvallisuuteen

Lähde: Ikuinen myötätuuli 3/2015
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Seniorit satulaan
• Pyöräily haastaa tasapainoa sekä koordinaatiota
sekä pitää yllä ja kehittää hengitys- ja
verenkiertoelimistön suorituskykyä, alaraajojen
lihaskuntoa ja nivelten liikkuvuutta.

• Fyysisen kunnon parantuminen tukee
pyöräilyturvallisuutta ja muutenkin ikääntyvien
toimintakykyä. Siksi olisi hyvä, että ikääntyneet
pyöräilisivät, mutta turvallisuudestaan huolehtien.

• Seniorit satulaan –hanke v. 2022-2024 Pyöräliitto
on käynnistämässä Seniorit satulaan -hanketta |
Pyöräliitto (pyoraliitto.fi)
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Näkyvyys jalankulkijat ja pyöräilijät
Kwan & Mapstone (2009) metatutkimus (42 tutkimusta)*:
Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liian myöhäinen havaitseminen yleinen
syy onnettomuuksiin.
Keltaiset, punaiset ja oranssit fluoresoivat materiaalit paransivat
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkyvyyttä valoisalla.
Valot, vilkkuvalot ja punaiset ja keltaiset heijastavat materiaalit paransivat
näkyvyyttä yöllä. Jalankulkijoilla erityisesti, jos heijastus toi esiin raajojen
liikkeen.
*Kwan, I. & Mapstone, J. (2009) Interventions for increasing pedestrian and cyclist visibility for the
prevention of death and injuries (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews, doi:
http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD003438.pub2.
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30 km/h turvallisuustoimeksi alueille,
joilla kävellään ja pyöräillään paljon
• Liikenneturvan selvityksen mukaan kuntien kaduista noin
neljäsosassa on enintään 30 km/h nopeusrajoitus.

• Noin puolet henkilövahinkoon johtavista tieliikenteen
onnettomuuksista tapahtuu taajamassa. Nopeusrajoitukset ja niitä
tukevan liikenneympäristön rakentaminen on yksi tärkeimmistä
keinoista vähentää onnettomuuksia.

•

Rajoitusten noudattamista on tuettava uskottavalla valvonnalla.

• Turvallisuudentunne vaikuttaa liikkumisvalintoihin. Liikenneturvan
kyselyyn vastanneista 62 prosenttia yhdisti 30 km/h rajoitukseen
turvallisuuden.

•

Se, miten turvallisena liikenne koetaan, on kunnille tärkeä vetovoimatekijä.

• Luonnoksessa liikenneturvallisuusstrategiaksi ajonopeuksien
rauhoittaminen nimetään toimenpiteenä jalankulun ja pyöräilyn
turvallisuuden parantamiseksi.

• Lisätietoja: www.liikenneturva.fi/30 / #nopeus30

Pohjois-Savon 30 km/h:ssa katuosuudet kunnittain
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Esityksen nimi / Tekijä

Yhteenveto
• Turvallisessa liikenteessä kaikki ryhmät,
myös lapset, ikääntyneet ja
liikuntarajoitteiset, uskaltavat liikkua
itsenäisesti.

• Hyvällä infralla, ajoneuvojen kehittämisellä,
selkeillä säännöillä, valistuksella,
näkyvyyden parantamisella ja
suojavarusteiden käytöllä voidaan saavuttaa
kaikki hyvät tavoitteet: kansanterveys nousee
arkiliikunnan lisääntyessä, eikä myöskään
menetetä saavutettua terveyshyötyä
tapaturmien takia.

• Ympäristöystävällisyys, arkiliikunnan lisäys ja
turvallisuus, ovat kaikki samaan suuntaan
osoittavia positiivisia tavoitteita ja voidaan
saavuttaa yhtä aikaa.
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