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Esitteen tarkoitus 

Tässä esitteessä kuvataan keskeiset asiat, joiden tarkoituksena on ennalta ehkäistä 
ja rajoittaa koteihin kohdistuvia omaisuusrikoksia. Tässä esitteessä 
omaisuusrikoksella tarkoitetaan ryöstöä, varkautta, tahallista vahingontekoa, 
ilkivaltaa ja tuhopolttoa. 
 

Asuntojen ja asuinalueiden omaisuusrikostorjunta 

Murroilta suojautuminen vaatii murtotestattujen tuotteiden käyttöä. Varkaita 
kiinnostavat yleensä käteinen raha, helposti rahaksi muutettava omaisuus, 
pankkikortit, henkilötodistukset, aseet, lääkkeet ym. Omaisuus voi olla arvokasta 
hinnaltaan tai tunnearvoltaan. Ilkivallalta ja vahingonteoilta suojautuminen 
edellyttää luonnollisen valvonnan kehittämistä. Toteutuneet asuntomurrot vaativat 
useiden toimenpiteiden käynnistämistä: rakenteellisen murtosuojauksen 
parantamista, asukkaiden tiedottamista, luonnollisen valvonnan kehittämistä ja 
viranomaisyhteistyötä. 

 
Tässä ohjeessa omaisuusrikostentorjunta jaetaan seuraaviin osa-alueisiin: 

− Kodin lukitus ja omaisuuden suojaus 
− Yhteiset sisätilat ja ulkovarastot 
− Aidat ja pensaat 
− Ulkoalueet ja ulkona sijaitsevat rakenteet 
− Parkkipaikat ja pysäköintitilat 
− Avainturvallisuus 

 
Kodin lukitus ja omaisuuden suojaus   

Käyttölukko on riittävä lukitus, jos asunnossa ei säilytetä varkaudelle altista 
omaisuutta, kuten helposti kerättävää ja kuljetettavaa elektroniikkaa, tietoteknisiä 
laitteita, koruja ja arvoesineitä, pankkikortteja tai henkilökortteja. 
 
Jos asunnossa säilytetään edellä mainittua arvokasta omaisuutta, joka on helposti 
kerättävää ja kuljetettavaa, on perusteltua hankkia varmuuslukko kaikkiin ulko-
oviin ja lisäksi murtotestattu säilytyskaappi.  

Ikkunat  

Ikkunoiden lasiruudut on kiinnitettävä ja ikkunat suljettava siten, ettei niitä voi 
ulkopuolelta rikkomatta irrottaa tai avata. Ikkunoiden lasiruudut voi iskunsuojata 
tai murtosuojata turvallisuuden lisäämiseksi. 
 

Ulko-ovet, saranat ja karmit 

Oven rakenteen karmeineen on oltava lujuudeltaan seinärakennetta vastaava.  
 

Asuinrakennusten ulko-ovissa tulee olla käyttölukko. Kun tilassa ei 
oleskella, on lukon oltava takalukossa. Lukko on takalukossa, kun sen telki 
lukitusasennossa on liikkumaton ääriasennossa. 
Jos asunnossa säilytetään arvokasta ja helposti kuljetettavaa omaisuutta, 
ulko-ovessa tulee olla myös varmuuslukko. Ovi lukitaan tällöin sekä 
käyttölukolla että varmuuslukolla.  

 
Terassin tai parvekkeen ovi ja parioven käyntipuoli lukitaan kuten ulko-ovi.  
Tilassa oleskeltaessa on sieltä hätätilanteessa päästävä ulos aina ilman avainta. 
 
Autotallien nosto-, kippi-, taite- ja liukuovet on lukittava. 



 

Yhteiset sisätilat ja ulkovarastot 

Ulko- ja sisävarastojen ovet on lukittava käyttölukolla. Varmuuslukon käyttö on 
suositeltavaa jos varastossa säilytetään auton renkaita, polkupyöriä ja muita 
arvokkaita harrastusvälineitä.  
Kellari- tai ullakkovarastojen ovet lukitaan murtotestatulla 
riippulukolla. 
 

Aidat ja pensaat 

Rakennuksen ympäristön suunnittelulla ja toteutuksella voidaan osoittaa 
eri alueiden käyttötarkoitus ja kulkuoikeudet. Erilaiset alueet voidaan erottaa 
toisistaan aidoilla, pensailla, valaistuksella, erilaisilla pintarakenteilla tai muilla 
arkkitehtuurisilla keinoilla.  

Ulkoalueet ja ulkona sijaitsevat rakenteet 

Roskakatokset ja jätehuoneet on lukittava siten, että ulkopuolisten pääsy niihin on 
estetty. 
Katolle meneviin tikkaisiin tulee asentaa kiipeämisesteet. 
 

Parkkipaikat ja pysäköintitilat 

Asuinalueen pysäköintipaikat ja pysäköintitilat sekä kulkureitit asuinalueilta niille 
on valaistava. Aidat ja pensaat eivät saa estää näkyvyyttä pysäköintialuille. 
 

Avainturvallisuus 

Kiinteistössä tai asunto-osakeyhtiössä tulee aina nimetä avainhallinnasta vastaava 
henkilö.  
   
Asukkaiden on säilytettävä avaimia huolellisesti eikä niitä saa merkitä nimellä, 
osoitteella tai puhelinnumerolla siten, että ne voi yhdistää asuinalueeseen. 
Asukkaan vaihtuessa asunnon oven lukituksen uudelleen sarjoitusta on syytä 
harkita.   
Kiinteistön saneerauksen yhteydessä on lukitus ja/tai sarjoitus uusittava.  
 

Lisäohjeita ja tarkempia tietoja kotien suojauksesta Kotien murtosuojaus 2015 ohjeesta.  
Ohjeen ja opastusta rakenteellisesta suojauksesta saat lukkosepänliikkeistä 
Ohjeen voit myös tulostaa Finanssialan Keskusliiton sivuilta. 
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