
Otanta kodin turvakyselyn tuloksista 

29.10.2013 

Lehdistötiedotteen liite 

1 



Kyselyn taustaa 

• Tavoite: saada tietoa suomalaisten näkemyksistä kodin 

turva- ja hallintapalveluista. 

• Ajankohta: 4.-8.10.2013 

• Vastaajamäärä: 1000 kpl 

• Toteuttaja:  

– Tiedonkeruu: M3 Research 

2 



Harvat suomalaiset valvovat kotiaan teknisesti, mutta silti 
erilaisten monen käytöstä puuttuvien palvelujen ja 
tuotteiden koetaan lisäävän turvallisuutta.  
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pistorasioihin kytkettyjen laitteiden seuranta

Videoyhteys kotiin (etäkatsominen

Turvaketju ovessa

Sireeni, joka kytkeytyy päälle ovea luvattomasti avattaessa

Hälytysviesti kännykkään, jos ovi avataan luvattomasti

Murtohälytin, joka lähettää viestin vartiointiliikkeelle, jos kotiin
tullaan luvattomasti
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Turvalukko
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Mitä  kodin
turvapalveluista ja -
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Minkä kodin
turvapalveluiden ja -
laitteiden koet
lisäävän kotisi
turvallisuutta
vähintään jonkin
verran?
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Ovisilmä, turvalukko ja -ketju ovat yleisempiä kerrostaloissa. Omakoti-
taloissa on muita yleisemmin uudempia digitaalisia kodin hallinta-
palveluita kuten energian ja lämpötilan seuranta sekä murtohälytin. 
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Kerrostalossa asuvat pitävät turvalukkoa ja -ketjua tärkeämpinä 
turvallisuuden lisääjinä kuin pientaloissa asuvat, joille mm. 
vesivahinkohälytys, hälytysviestit ja videoyhteys ovat tärkeämpiä. 



Vain kaksi kolmesta kokee kotinsa turvatuksi 
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Onko kotisi mielestäsi riittävän hyvin turvattu ulkoisia uhkia vastaan (esim. tulipalo, murtautuminen, myrsky jne.)? 
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Viidennes omakotiasujista ei pidä kotiaan riittävän turvattuna 



Vastaajien asuinpaikkatyyppi ja asuinmuoto 
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