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Milloin ja missä liukastumisia sattuu eniten? 

Liukastumistapaturmien riskiryhmät ja tyypilliset vammat? 

Kodin turvallisuusvalmennus2

https://www.youtube.com/watch?v=Xrn1mA2yF7Q
https://www.youtube.com/watch?v=vMFrSUj4X0E


Kuolemaan johtaneet kaatumis- ja 

putoamistapaturmat  v. 2018

Kodin turvallisuusvalmennus, THL tapaturmatietokanta / Tilastokeskus 20183



Talviliukastumiset

• n. 10% kaatumis- ja putoamistapaturmista 

• Keskimäärin 4 600 potilasta vuodessa 

vuodeosastohoidossa (v. 2010-2017) 

• n. 11000 potilasta avohoidossa (arvio)

• Liukkaalla talvikelillä rannemurtuman riski oli 

2.5-kertainen verrattuna ei-talvikelin 

murtumariskiin (Sirniö 2019)

• Yleisimmin kaadutaan kotona tai kodin piha-

alueella, mutta noin 20 prosenttia vakavista 

kaatumisista sattuu julkisilla liikennealueilla. 

Lähde: THL, Doupi 2019; Sirniö 2019.4

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2350-6


Lähde: THL, Doupi 2019. 5

• Eniten liukastuvat alle 30-vuotiaat.

• Sairaanhoitoa tarvitsevat eniten 50–60-vuotiaat. 

• Lonkkamurtuman riski kasvaa yli 70-vuotiaana.



Lähde: THL, Doupi 20196



Lähde: THL, Doupi 2019
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Lähde: THL, Doupi 2019
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9 Kuva: Kaisa Tanskanen, Liikenneturva
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Kuva: Kaisa Tanskanen, Liikenneturva



Hartonen 2019, Ilmatieteenlaitos11



Erilaisia liukuesteitä 

ja nastakenkiä

Kuvat: Kristiina Mattila-Nousiainen
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Kaatumiseen ja putoamiseen 

yhteydessä olevat tekijät

Kodin turvallisuusvalmennus, Kodin turvallisuusvalmennus,  Kuvio mukailtu: Kaatumisen ja 
kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus (2017) Pajala, Satu: Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy 
(2012)
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Liukastumisen ehkäisy – Pystyssä 
pysymisen 7 askelta

1. Valitse kengät kelin mukaan

• Pitävissä kengissä on matala, leveä kanta, voimakkaasti 
kuvioitu pohja ja pehmeä pohjamateriaali

• Kengät kelin mukaan esite 

2. Käytä liukuesteitä tai nastakenkiä

• Liukuesteet ehkäisevät liukastumista tehokkaasti. 

Liukuesteiden valinnassa kannattaa huomioida, että ne voi 

tarvittaessa ottaa pois mahdollisimman helposti. 

• Kovilla alustoilla, kuten kivilattioilla käveltäessä liukuesteet 

voivat jopa lisätä tapaturmariskiä. Nastakengät antavat 

liukuesteitä paremman pidon, kun tienpinnat ovat jäisiä. 

https://frantic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/kotitapaturma/2016/12/28133747/Pysypystyssa_kengat_esite_A5.pdf


Pystyssä pysymisen seitsemän 

askelta

3. Varaa aikaa matkoihin

• Liukkailla keleillä ei kannata kiirehtiä. Varaa aikaa 

matkantekoon enemmän kuin yleensä ja liiku 

harkiten. Vaarallinen tilanne on esimerkiksi bussiin 

kiirehtiminen, jolloin usein unohtaa varoa 

tienpintojen liukkautta.

4. Tarkista jalankulkusää ennen liikkeelle lähtöä

• Ilmatieteen laitos antaa varoituksia 

jalankulkusäästä. Tarkista varoitukset ennen ulos 

lähtemistä ja varaudu sen mukaan. 

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/jalankulkusaa
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https://www.ilmatieteenlaitos.fi/jalankulkusaa


Pystyssä pysymisen seitsemän 

askelta

5. Anna palautetta pihojen ja kulkuväylien kunnossapidosta

• Pihojen ja katujen hiekoitus sekä lumen poisto ovat 

keskeinen turvallisuustekijä talvikeleillä. Kulkuväylien riittävä 

valaistus on myös tärkeää. Varmista asuintalosi piha-

alueiden riittävä hiekoitus ja valaistus.

6. Huolehdi kunnostasi ja vireystilastasi

• Huolehdi fyysisestä kunnostasi. Kehon hyvä hallinta ja 

lihaskunto auttavat pysymään pystyssä.

• Kun vireystilasi on hyvä, pystyt varomaan liukkaita kohtia.

7. Keskity kävelemiseen

• Jos huomio on askelluksen sijasta esimerkiksi kännykässä, 

voi liukkaus yllättää pahastikin.



KIITOS

Lisätietoa tapaturmien ehkäisystä ja tulevista 

valmennuksista

https://www.kotitapaturma.fi/

https://www.facebook.com/kotitapaturma/

https://twitter.com/kotitapaturma

Tulevista valmennuksista: 1.12 Turvakoutsi-valmennus 

https://www.kotitapaturma.fi/sinustako-turvakoutsi/

Saara Aakko, Terveyden edistämisen suunnittelija 

saara.aakko@punainenristi.fi

Kristiina Myllyrinne, Terveydenhuollon asiantuntija

kristiina.myllyrinne@punainenristi.fi
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