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Turvallisuutta liikkumisolo-
suhteista ja yhteisöllisyydestä
Liikkumisolosuhteet ja asuinalueen yhteisöllisyys ovat ikääntyneiden turvallisuudelle tärkeitä. Niihin 
voidaan vaikuttaa niin fyysisessä kuin sosiaalisessakin ympäristössä tehtävillä ratkaisuilla. Asuinalueen 
turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja kehittämisen keinoja selvitettiin Ikäinstituutin ympäristöminis-
teriölle toteuttamassa Turvallinen asuinalue ikääntyneille -selvityksessä.  

Turvallisuudella tarkoitetaan erilaisten 
uhkien ja riskien poissaoloa tai hallit-
tavuutta sekä turvallisuuden tunnetta. 
Turvallisuus tekee elämästä ennustetta-
van ja mahdollistaa luottavaisen suhtau-
tumisen ympäristöön. Tällöin ei tarvit-
se pelätä onnettomuuksia tai rikollisuut-
ta ja voi luottaa siihen, että saa apua tar-
vitessa.
 Asunnon turvallisuuden lisäksi asui-
nympäristön turvallisuuden vaikutus 
hyvinvointiin on suuri. Vanhenemisen 

myötä fyysinen ja kognitiivinen toimin-
takyky heikkenevät, mikä lisää turvalli-
suuden merkitystä arjen sujuvuudelle. 
 Ikääntyneille sattuu tapaturmia, ku-
ten kaatumisia ja onnettomuuksia, muu-
ta väestöä enemmän. Turvattomuut-
ta aiheutuu myös muista tekijöistä, ku-
ten yksinäisyydestä, huonosti hoidetusta 
ympäristöstä ja palveluiden huonosta saa-
tavuudesta. Toisaalta ikääntyneiden riski 
joutua rikoksen kohteeksi on varsin pieni. 

 Kuntien turvallisuustyössä painot-
tuvat turvallisuuden tunne ja ennaltaeh-
käisy. Terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
misen yhteys turvallisuuteen on näin ol-
len vahva. Turvallisuus kytkeytyy myös 
kiinteästi asuinalueiden ikä- ja muistiys-
tävällisyyden kehittämiseen.

Turvallinen asuinalue ikääntyneille
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162877/YM_2021_10.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Turvallinen asuinalue
Ikääntyneille keskeisiä turvallisuusteki-
jöitä asuinalueilla ovat liikkumisen tur-
vallisuutta tukevat esteettömyys ja hah-
motettavuus sekä sosiaalista turvalli-
suutta luova yhteisöllisyys ja luottamus. 
Päivittäis- sekä sosiaali- ja terveyspalve-
lujen helppo saatavuus kävelyetäisyydel-
lä sekä naapurien ja läheisten muodosta-
ma turvaverkko vahvistavat ikäihmisten 
turvallisuuden tunnetta.
 Liikkumisen turvallisuuteen vaiku-
tetaan kulkuväylien esteettömyydellä ja 
kunnossapidolla sekä opasteilla ja riittä-
vällä valaistuksella. Levähdyspenkit rei-
tin varrella auttavat jaksamaan. Pyöräi-
ly- ja autoliikenteen erottaminen kävely-
reiteistä parantaa turvallisuuden tunnet-
ta. Kun suojatiet ovat hyvin merkittyjä ja 
ajonopeudet alhaisia, teiden ylittäminen 
on turvallista. Julkisen liikenteen palve-
lujen ja liikennejärjestelyiden tulee olla 
toimivia myös ikääntyneiden asukkai-
den tarpeisiin. 

Iäkkäiden asukkaiden turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen ulottuvuudet asuinalueilla ja niihin vaikuttaminen.

 Turvallisuuden tunteelle ympäris-
tön viihtyisyys, rauhallisuus ja siisteys 
ovat tärkeitä. Viihtyisyys lisää paikan 
käyttäjiä ja vähentää levottomuutta. 
Turvallisuutta parantaa ilkivallan jäl-
kien nopea korjaaminen ja tyhjien tilo-
jen käyttöönotto uusiin tarkoituksiin.
 Turvallisessa asuinympäristössä pi-
detään heikossa asemassa olevista huol-
ta ja havaittuihin turvallisuusongel-
miin reagoidaan. Yhteisöllinen ja hy-
väksyvä ilmapiiri luovat turvallisuuden 
tunnetta, ja avun saantiin tarvittaessa 
voi luottaa. Kun alueella asuu erilaisia 
ihmisiä ja sosioekonominen rakenne 
on monipuolinen, yhteisöllisyys ja so-
siaalinen kontrolli voivat vahvistua.

Turvallisuuden kehittäminen 
asuinalueilla
Ikääntyneiden turvallisuustarpeet vaih-
televat suuresti. Toimintakyvyltään ra-
joittuneiden tai yksinäisten ikäihmisten 
ohella on paljon aktiivisia ja hyväkun-

toisia ikäihmisiä, mikä tulee huomioi-
da turvallisuustyössä. Asuinalueita tu-
leekin kehittää niin, että liikkuminen, 
ulkoilu, arjen asioinnit sekä harrastuk-
set sujuvat turvallisesti iästä ja toimin-
takyvystä riippumatta. 
 Uusilla asuinalueilla turvallisuu-
teen vaikutetaan heti kaavoitusrat-
kaisuista alkaen, vanhoilla puolestaan 
pyritään parantamaan turvallisuut-
ta ympäristön viihtyisyyteen, käytet-
tävyyteen ja kunnossapitoon liittyvil-
lä ratkaisuilla. Turvallisuutta edistävät 
toimet asuinalueella kohdistuvat fyy-
siseen ja sosiaaliseen ympäristöön se-
kä palveluihin. Kaavoituksessa turval-
lisuuteen vaikutetaan esimerkiksi pal-
veluiden ja muiden toimintojen sijoit-
tumiseen liittyvien valintojen kautta. 
Tärkeää on taata ikääntyneille asuk-
kaille monipuoliset mahdollisuudet 
toimintakyvyn ylläpitoon. Kun paran-
netaan ympäristön hahmotettavuutta 
ja käveltävyyttä, samalla ehkäistään 
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myös tapaturmia. Apuvälineiden käyttö 
lisää liikkumisvarmuutta ja paikantava 
teknologia ehkäisee pelkoa eksymisestä. 
 Ikääntyneet viettävät paljon aikaa 
asuinalueellaan ja he havaitsevat helposti 
erilaisia turvallisuusongelmia. Kysymäl-
lä iäkkäiltä asukkailta heidän kokemuk-
siaan turvallisuutta edistävistä ja turvat-
tomuutta aiheuttavista tekijöistä, saadaan 
tärkeää tietoa paikallisen turvallisuus-
suunnittelun tarpeisiin. Myös liikkumis-
kyvyltään ja muistitoiminnoiltaan hei-
kentyneet asukkaat ovat tärkeä ottaa mu-
kaan asuinalueiden kehittämiseen. 
 Turvallisuuteen liittyvää tietoa 
ikääntyneiltä voidaan kerätä asukasti-
laisuuksissa sekä erilaisilla paikan päällä 
tehtävillä turvallisuus- tai esteettömyys-
kävelyillä. Turvallisuuskyselyillä saa-
daan kartoitettua asuinalueittain ja ikä-
ryhmittäin asukkaiden kokemuksia ja 
tarpeita. Kyselyt on hyvä toteuttaa mo-
nimuotoisesti sekä posti- että verkkoky-
selyinä. Turvallisuudesta kerättyä tietoa 
voidaan yhdistää paikkatietoihin ja visu-
alisoida karttapohjilla eri taustekijöiden 
kanssa, mikä auttaa kohdentamaan toi-
menpiteitä alueellisesti. 

Turvallisuuskysely  

Turvallisuuskävely 

Jotta ikäihmiset voivat itse edistää asu-
misturvallisuuttaan, he tarvitsevat sii-
hen tietoa ja osallistumismahdollisuuk-
sia. Kunnan, viranomaisten ja järjestöjen 
viestinnällä tavoitetaan erilaisia iäkkäi-
den ryhmiä. Asukasraatien ja vanhus-
neuvostojen kautta ikäihmiset saavat 
näkemyksiään ja aloitteitaan valmistel-
taviksi. 
 Turvattomuutta kokevat eniten iäk-
käät, joilla toimintakyky on heikentynyt. 
Etsivällä vanhustyöllä ja huoli-ilmoituk-
silla löydetään apua tarvitsevia ikäihmi-
siä. Asuinolojen arviointi voidaan liittää 
osaksi ikääntyneiden palvelutarpeen ar-
viointia. 
 Sosiaalisen ympäristön turvallisuut-
ta kehitettäessä kohtaamispaikat on hyvä 
keino edistää sukupolvet ylittävää vuoro-
vaikutusta. Vahvistamalla yhteisöllisyyt-
tä, osallistumismahdollisuuksia ja su-
vaitsevaisuutta, ylläpidetään keskinäistä 
luottamusta ja osallisuuden tunnetta. 

Turvallisuus syntyy yhteistyössä
Koska turvallisuus on laaja-alainen ja 
ihmisten hyvinvointiin monella tavalla 
liittyvä kokonaisuus, sitä edistetään par-
haiten yhteistyönä. Asuinalueen turval-
lisuuteen vaikuttaa moni toimija, kuten 
poliisi ja pelastustoimi, kunta eri hallin-
nonaloineen sekä kiinteistöjen omista-

jat ja palveluntuottajat. Turvallisuut-
ta edistettäessä keskeisiä toimijoita 
ovat ikääntyneet asukkaat itse läheisi-
neen sekä heitä edustavat yhdistykset 
ja vanhusneuvosto. 
Turvallisuustyön ensisijaisia työväli-
neitä kunnissa ovat paikallinen tur-
vallisuussuunnitelma sekä kunnan hy-
vinvointikertomus, johon voidaan ot-
taa mukaan myös turvallisuutta ku-
vaavia indikaattoreita. Ikääntyneiden 
asuinalueturvallisuutta kehitettäessä 
kunnan liikennesuunnitelma, ikäpo-
liittinen suunnitelma ja ikäystävälli-
syyteen liittyvät kehittämistoimenpi-
teet ovat myös tärkeitä.

Turvallisuutta kaikkialla – pai-
kallisen ja alueellisen turvalli-
suussuunnittelun kansalliset lin-
jaukset

Paikallinen turvallisuussuunni-
telma 

Turvallinen elämä ikääntyneille – 
toimintaohjelman päivitys 

Muisti- ja ikäystävällisyyttä asui-
nalueille 

Kuva: Erja Rappe

Liikkumismuotojen sijoittaminen omille väylilleen parantaa turvallisuutta. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161278/SM_2_2019_Turvallisuutta%20kaikkialla.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161278/SM_2_2019_Turvallisuutta%20kaikkialla.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161278/SM_2_2019_Turvallisuutta%20kaikkialla.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161278/SM_2_2019_Turvallisuutta%20kaikkialla.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/turvallisuus-ja-varautuminen
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/turvallisuus-ja-varautuminen
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160520/6%202018%20SM%20Turvallinen%20elama%20ikaantyneille.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160520/6%202018%20SM%20Turvallinen%20elama%20ikaantyneille.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/muisti-ja-ikaystavallisyytta-asuinymparistoihin-pikaopas/
https://www.ikainstituutti.fi/muisti-ja-ikaystavallisyytta-asuinymparistoihin-pikaopas/
https://rikoksentorjunta.fi/turvallisuuskysely
https://rikoksentorjunta.fi/tietoa-turvallisuuskavelyista
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Huomioi ja edistä näitä 
• Toimintakyvyn ylläpito on tärkeä turvallisuustekijä

• Turvallisuuden tunne vaikuttaa ulkona liikkumiseen

• Hyvät liikkumisolosuhteet ja yhteisöllisyys asuinalueella
parantavat turvallisuutta

• Turvallisuus muodostuu yhteistyössä eri toimijoiden kesken

• Ikäihmiset tietävät paljon asuinalueen turvallisuudesta,
varmista heidän osallistumisensa

Lisätietoja turvallisesta asuinalueesta:
www.ikainstituutti.fi/asuinymparisto 

vanhempi tutkija Erja Rappe
p. 040 533 7099

tutkija Jere Rajaniemi
p. 040 122 1613

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi
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