Arjen turvallisuus syntyy ongelmia ennaltaehkäisevästä työstä, vahvasta lähiyhteisöstä ja laadukkaasta
fyysisestä ympäristöstä

Turvallisuusennakoinnin pirkanmaalainen asiantuntijaryhmä kokoontui toukokuun lopulla keskustelemaan
arjen turvallisuudesta tulevaisuudessa. Näkökulmana oli erityisesti rikosten ja väkivallan torjunta. Tällä
kerralla ryhmää vahvisti myös rikosuhripäivystyksen, päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsun, KRISTampere ry:n ja Tampereen kaupungin sosiaalipalveluiden edustajista muodostettu asiantuntijapaneeli.
Panelistit tekivät havaintoja turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä ja olosuhteista sekä
turvallisuuden toteutumista haittaavista pullonkauloista. Tiivistettynä ajatustenvaihdosta voi nostaa
seuraavat havainnot:






kaupunkiympäristössä koetuista turvattomuuden tunteista moni liittyy kahteen P:hen:
päihtyneisiin kanssaihmisiin ja pimeisiin paikkoihin; lisäksi erityisesti lasten vuoksi huolta
aiheuttavat liikenne ja nettiturvallisuus
yhteiskunnan vähempiosaisten palvelujen heikennykset – erityisesti mielenterveys-, perhe- ja
päihdehuollon palveluissa – heijastuvat suoraan katuturvallisuuteen
korkeaksi noussut puuttumiskynnys häiriökäyttäytymiseen on keskeinen turvattomuuden
tunnetta lisäävä tekijä
osallistuminen vapaaehtoistyöhön tuntuu vähenevän, ja yhdessä viranomaisresurssien
leikkausten kanssa tämä heikentää kykyä tarttua ilmeneviin katuturvallisuuden häiriöihin

Vierailijapanelisteilla laajennettuna ennakointiryhmä lähestyi turvallisuuden parantamisen keinoja kolmen
aiemmissa kokoontumisissa muodostamansa tulevaisuuskuvan kautta. Tulevaisuuskuvista ensimmäisessä
turvallisuudesta vastaavat viranomaiset, toisessa turvallisuuspalvelut on yksityistetty yrityksille, ja
kolmannessa lähiyhteisöillä ja järjestöillä on keskeinen rooli turvallisuuden tuottamisessa. Koska
tulevaisuutta ei voi tietää, parasta varautumista on tehdä asioita, jotka toimivat mahdollisimman
monenlaisissa oloissa ja tulevaisuuksissa. Pienryhmissä tehdyn pohdinnan perusteella tällaisia ovat
erityisesti seuraavat kolme asiaa:






ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen (nuorisotyö, perhetyö, päihdevalistus ja neuvonta ym.) panostaminen ehkäisee eriarvoistumista ja häiriökäyttäytymistä ja se on myös
kustannustehokkaampaa kuin haittojen minimointi tai vahinkojen korjaaminen ongelmien jo
ilmaannuttua
lähiyhteisöllä on kaikissa tapauksissa keskeinen tehtävä sosiaalisen normiston ylläpitäjänä, ja siksi
on tarjottava edellytykset, tuki ja tilat asukas-, kortteli- ja muulle lähitoiminnalle, jonka kautta
ihmiset itse voivat huolehtia lähiympäristönsä viihtyisyydestä ja turvallisuudesta
fyysisen ympäristön laadukas suunnittelu (mm. kulkureitit, valaistus, julkiset tilat ja alueet, siisteys)
myös turvallisuuden näkökulmasta on olennainen edellytys myönteiselle turvallisuuskokemukselle.
Kaupunkisuunnittelun laatuun on siksi kiinnitettävä erityistä huomiota, ja myös teknologian
mahdollisuudet esim. älyvalaistuksessa on hyödynnettävä

Viime kädessä turvallisuudessa kysymys on arvoista ja vastuusta – siitä miten kukin meistä suhtautuu
muihin ihmisiin ja elinympäristöönsä.

Turvallisuusennakoinnilla pyritään vahvistamaan Pirkanmaan asemaa Suomen turvallisimpana maakuntana.
Turvallisuusennakoinnissa on mukana turvallisuusviranomaisten edustajia, alan järjestötoimijoita,
tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja nuoria. Asiantuntijatyöskentely on osa pirkanmaalaista ”Pilkahdus”ennakointi- ja tulevaisuustyötä (www.pilkahdus.fi).
Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto, p. 050-534 7760, sposti
marko.makinen@pirkanmaa.fi

Arjen turvallisuuden osatekijöitä pohdittiin paneelin ja ryhmätyöskentelyn avulla.
(Kuva: MM)

