
Turun kaupungin turvallisuussuunnitelman seuranta

Katuturvallisuusindeksi on ryöstöjen, 
pahoinpitelyjen, vahingontekojen sekä 
liikennejuopumusten painotetun lukumäärän suhde 
väestön määrään. Mitä suurempi on indeksin arvo, 
sitä turvallisemmat ovat kadut liikkua. 

Kuuden suurimman kaupungin vertailutiedon 
perusteella Turku on ollut v. 2007 - 2011 
katuturvallisuudessa toiseksi turvattomin Helsingin 
jälkeen. 

Turvallisuustilanne heikentyi kaikissa 
vertailukaupungeissa v. 2011 vuoteen 2010 
verrattuna. 

Lähde: Poliisi

Rakennuspalolla tarkoitetaan rakennuksessa 
syttynyttä paloa, joka on levinnyt irtaimistoon tai 
rakenteisiin. Vuosina 2007-2008 luvuissa olivat 
mukana myös rakennuspalovaarat (=ei levinnyt 
palo), minkä takia aineisto on vertailukelpoinen vasta 
vuodesta 2009 alkaen.

Vuonna 2011 rakennuspalot  vähentyivät Turussa ja 
niitä syttyi 14 kpl vähemmän kuin v. 2010.  

Kun rakennuspalojen määrä suhteutetaan 
asukaslukuun,  Turussa oli  v. 2011 kolmanneksi 
vähiten rakennuspaloja Vantaan ja Espoon jälkeen.  
Vastaavasti Tampereella, Helsingissä ja Oulussa 
palojen määrä oli selvästi korkeammalla tasolla.

Lähde: Pelastustoimen tilasto
Pronto

Yleisten paikkojen järjestyshäiriöt 
"Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta" on poliisin 
tehtäväkoodi, jota käytetään hätäkeskuksen ja poliisin 
välisessä radioliikenteessä. 

Turussa häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta yleisillä paikoilla 
on ollut 2. tai 3. yleisintä vuosina 2007-2009, noin 250  -
300 hälytystä  vuodessa 10 000 asukasta kohti. 
Espoossa häiriköintiä on ollut huomattavasti muita 
vertailukaupunkeja vähemmän.

Turussa häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta väheni varsin 
selvästi vuonna 2010. Vaikka tilanne heikkenikin hieman 
vuonna 2011, sijoittui Turku toiseksi parhaiten 
verrokkikaupunkien joukossa.  

Lähde: Poliisi

Tietoja turvallisuuden kehittymisestä Turussa ja viidessä muussa Suomen suurimmassa kaupungissa 
vuosina 2007 - 2011. 
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Vahingonteolla tarkoitetaan toisen omaisuuden 
hävittämistä tai vahingoittamista.

Poliisin tietoon tulleiden vahingontekojen määrä on 
Turussa asukaslukuun suhteutettuna  ollut suurimpien 
kaupunkien keskitasolla vuosina 2007 - 2009.

Vahingontekojen määrä on Turussa laskenut koko
tarkastelujakson 2007-2011 aikana ja  vuonna  2011 
Turun sijoitus oli kolmanneksi paras 
vertailukaupunkien joukossa. Helsingin tulos on 
jatkuvasti ollut suurimpien kaupunkien heikoin. 

Lähde: Tilastokeskus

Liikenneturvallisuus oli Turussa ajanjaksolla 2007 -
2011 suhteellisesti huono :  Turussa asukaslukuun 
suhteutettu loukkaantuneiden määrä oli koko jakson 
aikana kolmen huonoimman kaupungin joukossa ja 
kolmena vuotena verrokkikaupunkien huonoin. 
Muita huonosti menestyviä kaupunkeja tässä 
vertailussa ovat Vantaa ja Oulu. 

Vuonna 2011 onnettomuuksien määrä Turussa pysyi 
lähes muuttumattomana.

Lähde: Liikenneturva

Mopo-onnettomuudet johtavat yleensä kuljettajan, 
matkustajan tai sivullisen loukkaantumiseen. 
Kuolonkolarit ovat sen sijaan mopoilla verraten 
harvinaisia (vain noin 1- 2 % mopokolareista).

Vielä vuosina 2006 - 2008 Turussa tapahtui 
lukumääräisesti eniten mopo-onnettomuuksia muihin 
suuriin kaupunkeihin verrattuna, mutta  vuosina 2009 -
2010 kehitys on ollut myönteistä.  Vuonna 2011 
myönteinen suunta katkesi ja mopo-onnettomuuksien 
määrä kääntyi Turussa selvään nousuun.   

Mopoauto-onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä 
oli koko maassa 66 henkeä v. 2011 (mopo-
onnettomuudet  vastaavasti 1111 henkeä), joten niitä 
koskevien kuntavertailujen esittäminen tilastollisesti ei 
ole  tarkoituksenmukaista.

Lähde: Liikenneturva

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011

Tieliikenteessä loukkaantuneet 100 000 
asukasta kohti

Turku

Helsinki

Espoo

Vantaa

Tampere

Oulu

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 2011

Vahingontekorikokset 10 000 asuk. kohti

Turku

Helsinki

Espoo

Vantaa

Tampere

Oulu

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010 2011

Mopo-onnettomuuksisssa kuolleet tai 
loukkaantuneet, henkeä

Turku

Helsinki

Espoo

Vantaa

Tampere

Oulu

2010 2011

2010 2011

2010 2011



Kouluterveyskysely kokoaa tietoa nuorten elinoloista, 
kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä 
oppilas- ja opiskelijahuollosta kahden vuoden välein. 
Yksi kyselyn kysymyksistä koskee nuorten alkoholin 
käyttöä .

Turkulaiset nuoret käyttävät alkoholia hieman 
harvemmin kuin nuoret koko maassa 
keskimäärin: 14 % turkulaisista 8.- 9. luokan 
oppilaista on vastausten mukaan tosi  humalassa 
vähintään kerran kuukaudessa kun koko maan luku oli 
15 %.  

Nuorten alkoholin käyttö väheni Turussa vuodesta 
2009 vuoteen 2011 (-2 %-yksikköä), kun lasku koko 
maassa oli 1 %-yksikköä.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos

Alkoholin myyntiä voidaan välillisesti käyttää 
alkoholinkulutuksen määrän ja kehityksen 
arvioinnissa, vaikka kuntatasolla myynnin ja 
kulutuksen välillä ei ole tarkasti osoitettavissa olevaa 
suhdetta. Turussa alkoholia on vertailukaupunkien 
joukossa myyty asukasta kohti toiseksi eniten 
vuosina 2007 - 2011 .  

Erot ovat suurten kaupunkien välillä melko pieniä 
lukuun ottamatta Espoota, jossa myynti on ollut 
selvästi vertailukaupunkeja alhaisemmalla tasolla.

Alkoholin myynti on Turussa kuten muissakin 
vertailukaupungeissa vähentynyt vuosina 2007-2010.  
Vuonna 2011 myynti näyttää Turussa, Helsingissä ja 
Tampereella kääntyneen hienoiseen kasvuun ja 
pysyneen ennallaan tai laskeneen vähän muissa 
verrokkikaupungeissa. 

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos ja Tilastokeskus

Kotoutumisindeksiä käytetään Turun kaupungissa 
maahanmuuttajien kotoutumisen arviointiin. 
Arvio koostuu kolmesta teemasta, joilla verrataan 
vieraskielisten asemaa keskimääräiseen turkulaiseen: 
nuorten 2. asteen koulutukseen osallistuminen, 
työikäisten työttömyys sekä valtionveronalaiset tulot. 
Indeksin arvoa voidaan tulkita myös prosentteina, 
esimerkiksi asteikon 0,50 tarkoittaa 50 prosentin 
yhdenvertaisuutta. 

Vuosina 2011–2012 maahanmuuttajien 
työttömyystilanne suhteessa keskimääräisiin 
turkulaisiin on parantunut, mutta tulojen kehitys on 
heikentynyt vuoteen 2010 verrattuna. Koska 2. asteen 
koulutuksiin on osallistuttu huomattavasti enemmän 
vuonna 2012, on maahanmuuttajien 
kotoutumisindeksin arvo parantunut ja se saavutti 
asetetun tavoitetason vuonna 2012.

Lähde: Turun kaupungin
eri yksikköjen tilastot
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