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Vantaa on liikenteen kaupunki 
• Vuoden 2014 alussa asukkaita 208 000 
• Kansainvälinen lentoasema, E18 = Kehä III, päärata, valtakunnalliset 

päätiet, Vantaankosken rata, Kehärata, Vuosaaren satama 
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Sisäinen turvallisuus – riskit 
kuolemantapaukset perusteena 

Tapaturmat, väkivalta, myrkytykset; kuolleita 3500−3600 
 
Menehtyneiden vuosikeskiarvot viime vuosina 
• Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat 2 700 
• Liikenneonnettomuudet 270 
• Hukkumiset, vesiliikenne 200 
• Henkirikokset 140 
• Palokuolemat 80 
• Työtapaturmat 35 
 
Vuonna 2012 tapaturmissa kuollut 2640,  
miehiä 1708,  naisia 932,  kaatumisissa lähes 1200 
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Turvallisuus on tärkeää 

• Asukkaiden terveydelle ja elämänlaadulle, yritysten 
toimintaedellytyksille 

• Onnettomuuksien,  tapaturmien tai väkivallan seurauksena   
     yli 2 900 vantaalaista joutuu sairaalahoitoon   
     Avoterveydenhuollossa tai itsehoitona hoidetut loukkaantumiset  
     huomioiden 16000 – 17000 vantaalaista loukkaantuu vuosittain 
     Onnettomuuksien ja väkivallan seurauksena runsaat 100 ihmistä 
     on  Vantaalla kuollut viime vuosina, henkirikosten tai tahallisen  
     teon seurauksena keskimäärin 25 – 27 vuodessa  
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Vantaan  turvallisuussuunnitelman 
päätavoitteet 

• Vantaan kokonaisturvallisuutta vahvistetaan ja kaupungissa 
toimii tehokas turvallisuusyhteistyön verkosto: Ytimenä 
kaupunki, KU-pelastuslaitos, poliisi, seurakuntayhtymä: 
asukkaat, järjestöt ja yritykset mukana 
 

• Onnettomuuksien, tapaturmien ja rikosten seurauksena 
sairaalahoitoon joutuneiden vantaalaisten määrä 10000  

     asukasta kohti vähenee 
     Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä vähenee 
     valtuustokauden aikana 25 %:lla 
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Viinan pitäisi olla 
viisaiden juoma, mutta… 

• Joka neljäs päivystykseen tuleva loukkaantunut on arkena 
alkoholin vaikutuksen alainen 
 

• Viikonloppuina loukkaantuneista puolet on alkoholin 
vaikutuksen alaisia 
 

• Viikonloppuina neljännes loukkaantuneista on vähintään 
1,5 promillen humalassa 
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Vantaan turvallisuusyhteistyön 
päätoimintalinjat 2013 − 2016 

Vantaan turvallisuusyhteistyön päätoimintalinjat: 
1. Onnettomuuksien ja tapaturmien ehkäisy 
2. Lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja lasten ja nuorten turvallisuus 
3. Turvallinen kaupunkielämä 
4. Vahingontekojen estäminen 
5. Ympäristöturvallisuus 
6. Kauppakeskusten turvallisuus 
7. Joukkoliikenteen turvallisuus 
8. Liikenneturvallisuus 



Rikosten määrä Vantaalla viime vuosina 
lievässä laskusuunnassa 

Rikosten lukumääriä vuosittain 
• Pahoinpitelyt    1 100 
• Vahingonteot   1 500 
• Häiriökäyttäytyminen, ilkivalta 3 900 
• Perheväkivalta   1 200 

 
Yleisten paikkojen pahoinpitelyt ja häiriökäyttäytyminen 
yleisintä Tikkurilan ja Myyrmäen keskustoissa. 
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Arvioitavia turvallisuuden 
kehittämisasioita 

• Katuturvallisuuden tila – häiriökäyttäytymisen ehkäisy 
• Kotien ja lähiympäristön turvallisuus 
• Koulujen ja päiväkotien turvallisuus 
• Liikenneturvallisuus, katujen, teiden ja 
    kevyen liikenteen väylien kunnossapito 
• Vahingonteot, ympäristön siisteys 
• Perheiden hyvinvointi ja syrjäytymisen torjunta osa 

kaikkien toimialojen toimintaa 
• Alueiden turvallisuudesta vuosittain aluetoimikuntien, 

poliisin, pelastuslaitoksen, järjestöjen ja yritysten 
turvallisuusneuvonpito 
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Turvallisuuden vahvistumiseen ja 
rikosten torjuntaan vaikutetaan 

• Vähentämällä päihteiden käyttöä 
• Vähentämällä perheiden hajoamista, perheiden 
     ongelmissa hyvä huolenpito lapsista   
• Vahvistamalla kaupunginosien yhteisöllisyyttä 
• Tukemalla nuorten työllisyyttä 
• Edistämällä välittämistä ja hyvää mielialaa päiväkodeissa 

ja kouluissa 
• Vahvistamalla turvallista liikennekulttuuria 
• Suunnittelemalla turvallista yhdyskuntarakennetta 
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