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NOPEUSRAJOITUKSET JA HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUDET TAAJAMAALUEILLA SUOMESSA JA YHDEKSÄSSÄ KAUPUNGISSA – ERITYISESTI ESPOO,
HELSINKI JA TURKU EROT NOPEUSRAJOITUS KÄYTÄNNÖISSÄ
Tässä artikkelissa selvitetään heva-onnettomuuksien sijoittuminen taajama-alueilla tie- ja
katuverkolla ja siinä erityisesti nopeusrajoituksittain (aineisto poliisin kirjaamat
liikenneonnettomuudet, Tilastokeskus ja nopeusrajoitukset Digiroad – kansallinen tie- ja
katuverkon tietojärjestelmäaineisto).
Suomessa taajama-alueilla tapahtui kaikkiaan 11518 heva-onnett. v. 2015 – 2019 sis.
kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet. Suomen 9:ssä suuressa
kaupungissa tapahtui kaikkiaan 4978 heva-onnett. ja niiden osuus taajama-alueiden kaikista
heva-onnett. on 43%.
31.1.2020 Suomen väkiluku oli 5 527 405 ja yhdeksässä kaupungissa yhteensä 2 207 862.
Suomen väestöstä 85 % asuu taajamissa eli 4,7 miljoonaa ihmistä asuu taajamissa.
Yhdeksän kaupungin osuus taajama väestöstä on 47 % ja niissä tapahtui vastaavasti 43 %
taajamaonnettomuuksista.
Kaupungeissa tapahtuu vähemmän heva-onnettomuuksia kuin lopuilla taajamaasutusalueilla. Kaupunkien yhteenlaskettu osuus osoittaa kaupunkien nopeusrajoitus
säädösten olevan keskimäärin tehokkaampia kuin muilla Suomen taajama-alueilla.
Nopeusrajoitusten ohessa liikenneonnettomuuksia vähentää joukkoliikenne, joka
kulkumuotona on liikenneturvallinen. Yhdeksän kaupungin kesken henkilövahinkoonnettomuuksissa on suuri vaihteluväli. Liitteessä 1 on lueteltu ”Liikenneonnettomuuksien
uhrit 9 kaupungissa v. 2015 – 2019 – suhteutettu v. 2016 väestöön 100 000 asukasta”.
Ääripäinä Espoossa 47 ja Lahti 110, kun koko Suomessa arvo on 94 v. 2019 (Liite 1).
NOPEUSRAJOITUS HEVA-ONNETTOMUUSPAIKALLA JA ONNETTOMUUKSIEN LUKUMÄÄRÄ
9 KAUPUNGISSA VUOSINA 2015 - 2019
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Nopeusrajoitus onnettomuuspaikalla
(HEVA-onnettomuudet v.2015-2019 taajama-alueella)
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Turussa, Lahdessa ja Kuopiossa heva-onnettomuuksien pääpaino on niillä kaduilla, joissa
on 50 km/h nopeusrajoitus. Turun heva-onnettomuuksista yli 70 % tapahtui katuverkolla,
jossa nopeusrajoitus oli vähintää 50 km/h.
Viidessä kaupungissa 40 km/h rajoitusalueella tapahtuu eniten onnettomuuksia - Tampere,
Oulu, Vantaa, Helsinki ja Espoo. Jyväskylässä tapahtui katuverkolla, jossa nopeusrajoitus oli
vähintään 40 ja 50 km/h kaduilla.

HENKILÖVAHINKO ONNETTOMUUKSIEN JAKAUMA SUHTEELLISESTI
NOPEUSRAJOITUSTEN MUKAAN KOKO SUOMESSA JA YHDEKSÄSSÄ VALITUSSA
KAUPUNGISSA
Taajama-alueilla Suomessa henkilövahinko-onnettomuudet painottuvat kaduille, joissa oli 40
km/h ja 30 km/h sekä 20 km/h nopeusrajoitus (yht. 58%) Turussa vastaava luku on 27%,
Lahdessa 31 % ja Kuopiossa 44 %.
Lopuissa kuudessa kaupungissa osuus vaihtelee välillä 50 % - 67 % - ääripäinä Jyväskylä
50 % ja Helsinki 67 %. Tampereella ja Oulussa 40 km/h kaduille kohdentuu yli 50 % hevaonnettomuuksista. Suhteellisesti eniten 30 km/h kaduilla hevo-onnett. on Espoossa 20 % ja
vähiten Turusssa ja Kuopiossa 2 %.
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SUOMEN YHDEKSÄN KAUPUNKIA YHDESSÄ
NOPEUSRAJOITUKSIN PROSENTTIJAKAUMA eroteltuna Suomi ja Suomi ilman 9 kaupunkia
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Heva-onnettomuuksien erottelu nopeusrajoituksittain - prosenttiosuudet vuosina 2015 - 2019

Jyväskylässä huippu jakautuu kaduille, joissa on 40 ja 50 km/h nopeusrajoitus. Tampereella,
Oulussa, Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa heva-onnettomuudet painottuvat selkeästi
40km/h, 30 km/h ja 20 km/h nopeusrajoituskaduille. Näissä kaupungeissa henkilövahinkoonnettomuuksista vähintään 57% sijoittuu kaduille, joissa on alle 50 km/h nopeusrajoitus.
Turussa (67%), Lahdessa (60 %) ja Kuopiossa (52 %) heva-onnettomuuksien määrä 50
km/h katuverkolla on yli 50 %. Tässä on havaittavissa selvä poikkeama koko Suomen
jakaumasta, jossa 50 km/h osuus on 36%.
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HEVA-ONNETTOMUUKSIEN ERITYISPIIRTEET ISOISSA KAUPUNGEISSA –
ESIMERKKEINÄ ESPOO, HELSINKI JA TURKU
Tässä tarkastelussa keskiössä on kolmen kaupungin kaupunkirakenne ja
nopeusrajoituspolitiikan eroavuudet.
Turku ja Helsinki ovat perinteisiä kaupunkeja ruutukaava keskuksine. Nissä kaupungeissa
on paljon liikkujia samassa tasossa, koska ajoneuvoliikenne sekä jalankulku- ja polkupyöräliikenne risteävät katuverkolla.
Espoon kaavoitus on poikkeava Suomen kaupunkien joukossa. Ei isoja tiiviitä asuinalueita,
joiden läpi kulkee pääväylä tai laaja-alaisia keskuksia palveluineen. Espoossa kaupallisten
keskusten liikenne ei rasita lähialueen katuverkkoa, kun ne ovat saavutettavissa helposti
kuten kauppakeskus Sello kehä I:n välittömässä läheisyydessä.
Espoon kaupunkirakenne on tihenemässä ylöspäin ja esimerkiksi Finnoon uuden
asuinalueen alueesta on muotoutumassa yksi Suomen tiheimmin asutuista alueista. Alueen
kaavoituksessa on mitoittavana lähtökohtana ollut kevyt liikenne ja sen turvallisuus alueella.
Alueellen ei siis rakenneta perinteistä ruutukaava-aluetta, vaan uudenaikainen ”autoton”
metropainotteinen asuinalue.
ALHAISEN LIIKE-ENERGIAN KADUT (30 km/h -kadut) (liite 2)
Espoossa hevat ovat ”levinneet” SATUNNAISESTI laajalle alueella. Alemman asteen
katuverkolla asuinalueilla on pääsääntöisesti 30 km/h nopeusrajoitus – erityisiä
onnettomuuskeskittymiä ei ole.
Leppävaaran ja Lintuvaaran alueilla on lievää tihentymistä. Helsingissä heva-onnettomuudet
keskittyvät kantakaupungin alueelle autojen sekä jk- ja pp-virtojen kohtaamisiin katuverkolla.
Helsingin keskusta-alueen sisääntuloväylien sivukaduille sijoittuu useita kasaumia. Turussa
on harva / vähäinen 30 km/h nopeusrajoitettujen katujen verkko, joten alhaisen liikenneenergian heva-onnettomuudelle ei ole sijaa Turun katuverkolla.
30 km/h nopeusrajoituskaduilla on runsaat liikennemäärät ja asukasmäärät erityisesti
Helsingissä keskustassa ja sen lähialueilla.
KADUT, JOISSA 40 km/h NOPEUSRAJOITUS (liite 3)
Espoossa 40 km/h -nopeusrajoitusten katuverkolla kevyen liikenteen heva-onnettomuudet
ovat hajaantuneet. Yksittäisiä keskittymiä ei ole, vaan havaittavissa on useita alueellisia
tihentymiä. Helsingissä on useita yksittäisiä keskittymiä lähiöissä ja keskustan alueella on
paljon heva-onnettomuuksia. Turussa heva-onnettomuuksissa on keskittymiä keskustassa ja
sen lähialueilla – tosin harvemmin kuin Helsingissä. Turun lähiöissä on muutamia
onnettomuustihentymiä.
KADUT, JOISSA ON 50 km/h nopeusrajoitus (liite 4)
Espoossa on muutama pienimuotoinen heva-onnettomuuskeskittymä. Esimerkiksi tavaratalo
Ikean liittymä Espoontien varrella on suurin tihentymä (3 henkilövahinko-onnettomuutta).
Pyöräilijällä ja kääntyvällä autolla on liikennevalo-ohjauksessa vihreä samanaikaisesti – pp
ajaa suoraan ja kääntyvä auto samanaikaisesti suojatiellä.
Helsingissä hevat sijoittuvat keskusta-alueen sisääntuloväylien yhteyteen. Helsingin 50 km/h
heva-onnettomuuksien sijainti osoittaa nopeusrajoituspolitiikan toimivuuden – 50 km/h hevat
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ovat rajoittuneet keskusta-alueiden ja asuinalueiden ulkopuolelle, mutta silti voimakkaasti
läsnä sisääntuloväylien varsilla – asutus on tiheä ja asukkailla tarve liikkua kadun poikki
pysäkeille ja kauppoihin.
PÄÄTELMIÄ
Nopeusrajoitusten alentaminen kaupunkialueella on perusteltua. Eero Pasasen v. 1991
väitöskirjassa tuotiin esille kuoleman todennäköisyyden ja ajoneuvon nopeuden välinen
yhteys. Kun ajonopeudet laskevat on auton kuljettajalla mahdollisuus reagoida ”yllättäviin”
tilanteisiin paranee ja siten vähentää henkilövahinko-onnettomuuksien määrää taajamaalueilla ja niiden vakavuusastetta.
Väitöskirjassa loukkaantumisen tarkastelukulma ja sen keskeinen muuttuja liike-energia ei
ole muuttunut. Ainut muuttunut tekijä on autojen keulan muotoilu – keulan muotoilu ”taittaa”
”pehmeästi” jalankulkijan konepellille, jolloin ihminen loukkaantuu lievästi kaatuessaan
konepellille. Auton tylppä keulan muotoilu ”leikkaa” ihmisen ja loukkaantuminen on vakava
erityisesti ikäihmisille.

Törmäysnopeus ratkaisee, millaiset mahdollisuudet jalankulkijalla on selviytyä hengissä. Vielä 30
kilometrin tuntivauhdissa jalankulkijan kuoleman todennäköisyys on hyvin pieni. Eero Pasasen
vuonna 1991 ilmestyneessä väitöskirjassa julkaistua kuvaajaa on päivitetty vuonna 2009
kuvaamaan paremmin nykyautojen jalakulkijoille aiheuttamaa kuolemanriskiä.

Helsingissä on aloitettu v. 2020 alentaa asuinalueiden nopeusrajoituksia tasolle 30 km/h
https://yle.fi/uutiset/3-10891900 . (Espoon malli 2000-luvun alun jälkeen.)
Kaupunkien yleisenä tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää asukkaille turvallinen
asuinympäristö ja siinä erityisesti liikenneturvallisuus. 30 km/h nopeusrajoituspolitiikka on
otettava käyttöön tietoisesti kaupunkien taajama-alueilla ja tuettava sitä rakenteellisin
keinoin. Muutosprosessia on tuettava myös kaavoituksen keinoin, mikäli suinkin mahdollista.
Helsingin haasteena ovat suunnitteilla olevat bulevardit. Bulevardeille on tarkoitus keskittää
asutusta joukkoliikenteen varrelle. Suunnittelun lähtökohtana kannattaa analysoida Helsingin
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30 km/h, 40 km/h ja 50 km/h katujen runsaat henkilövahinko-onnettomuudet vuosina 2015 –
2019.
Helsinki on määrittelyt bulevardit ”Kaupunkibulevardi Liikenneväylä, jota kehitetään osana
laadukasta urbaania kaupunkiympäristöä tiivistettävässä kaupunkirakenteessa.
Kaupunkibulevardi palvelee autoilijoita, joukkoliikennettä, kävelijöitä ja pyöräilijöitä.”
(Kaupunki-bulevardit Helsingissä esite 2015-4, s. 1
https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/esitteet/esite_2015-4_fi.pdf ).
Liikenneonnettomuuksien syntyhistoria taajama-alueilla on yksinkertainen –
tarkkaavaisuuden herpaantuminen. Tämä ominaisuus on ihmiselle tyypillistä ja sen
huomioiminen osana katusuunnittelua on haaste. Mitä enemmän satunnaisuutta liikkuu
kadulla, niin sitä todennäköisempi on liikenneonnettomuus. Liikenneturvallisuuden tätä
osuutta voi kutsua satunnaisuudeksi.
Mitä enemmän satunnaisuutta on katuympäristössä, sitä todennäköisempi yksittäinen
liikenneonnettomuus on. Satunnaisuutta säädellään kaavoituksella ja siinä elementtien
mitoituksella. Espoon taajamien katuverkon satunnaisuuden määrä on mitoitettu ja rajattu
kaavoituksella – on tehty pienimuotoista asuinalueita ja liikekeskuksia ja sekä niiden
läpikulkevan ajoneuvoliikenteen määriä on rajoitettu.
Nyt Espooseen on rakenteilla uuden hiljaisen kulkuvälineen ura olemassa olevaan
rakenteeseen. Raidejokeri on rakenteilla Alberganesplanadille. Asutusta on raideparin
molemmin puolin. On mielenkiintoista seurata Espoon asukasmitoitukseltaan pienen
bulevardin toimivuutta ja turvallisuutta linjan valmistumisen jälkeen. Toinen vastaava alue on
Otaniemen kampusalue, jonne sijoittuu paljon satunnaisuutta.

Liite 1 Liikenneonnettomuuksien uhrit 9 kaupungissa v. 2015 – 2019 – suhteutettu v. 2016 väestöön

Liikenneonnettomuuksien uhrien määrä suhteutettuna väestömäärään 100 000 as. arvo v.2019 vaihtelee välillä Espoo 47 ja Lahti
110, kun koko Suomen arvo on 94
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Nopeusrajoitusalueiden pituuksia (km)
900
800

10

700

20

km

600

30

500

40

400
300

50

200

60

100

70

0
Tampere

Oulu

Lahti

Kuopio

Jyväskylä

Vantaa

Helsinki

Espoo

Turku

HEVA-onnettomuuksijen jakauma nopeusrajoitusalueiden mukaan
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