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Turvallisuutta kyläläisille yhteisvoimin
KYLÄTURVALLISUUSPILOTIN ILTA  18.8.22



Tilaisuuden ohjelma 

20220802 M Juhola

1. Avaus, Haminankylä - Mommila tilannekatsaus,  käytettävissä  olevat

materiaalit ja opit, Markku Juhola, Haminankylän Ns

2. Asukkaat pelastusviranomaisten tukena onnettomuus- ja häiriötilanteissa

Ari Saarinen Oma Häme

3. Huoli kanssaihmisen pärjäämisestä sosiaalitoimen tietoon ja milloin se olisi 

tarpeen, Mira Miettinen Oma Häme  

4. Turvallisuussuunnitelma verkossa Kylämme.fi, Pekka Rintala, Suomen Kylät

5. Turvallisuusalan koulutuskatsaus Kansalaisen varautumiskoulutus

• Jarkko Stråhle Hikiänseudun kyläyhdistys 

• Vapepan suositukset kylän turvallisuusryhmälle, Markku Juhola 

6. Keskustelua ja kierros kylien tilanteesta sekä yhteiset jatkotoimenpiteet

7. Turvallista kotimatkaa 



Hankkeemme tavoitteet

•Huolehditaan ikäihmisistä ja apua tarvitsevista

•Kyläturvallisuutta vahvistetaan ja opetellaan 
varautumista

•Kyläyhteisö toimii yhteisten asioiden hyväksi

•Työn tuloksena syntyy työkalu turvallisuuden 
kehittämiseksi.

• Skaalattavissa Hausjärven muille halukkaille kylille.

• Laajemmin Hämeen Kylille sekä kaikille halukkaille Suomen kylille. 
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Hankkeen hyödyt

• Viranomaiset saavat kolmannen sektorin toimijat 
turvallisuuden kehittäjiksi ja ylläpitäjiksi 

• Kyläläiset tuntevat parhaiten oman asuinalueen piirteet ja tarpeet. 

• Kylällä asuvien ihmisten asumisturvallisuus paranee
• Kotona asuvien ikäihmisten edellytykset kotona-asumiseen vahvistuvat.

• Sosiaalinen kanssakäyminen ja turvallisuuden tunne 
paranevat asukkaiden keskuudessa.

• Katastrofitilanteisiin (tulipalo, kuolema, vakava 
onnettomuus) on luotu mekanismit lähiavun tuottamiseksi. 

• Huoli-ilmoituksen ja kotivaran tunnettuus ja varautuminen 
paranee. 

• Kylässä oma kyläkohtainen turvallisuusorganisaatio.
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Ohjausryhmän organisaatio

Haminankylä Hämeen kylät ry Suomen kylät ry

Hausjärven kunta Vapepa

Kanta-Hämeen 

sosiaali- ja 

kriisipäivystys

Kanta-Hämeen 

hyvinvointialue 

ja pelastuslaitos

Hämeen poliisi 

Mommila



Tehdyt toimenpiteet

•Projektisuunnitelma laadittu, ohjausryhmä 
muodostettu ja työ käynnissä

•Kolme asukastilaisuutta järjestetty
• Neljäs tilaisuus 20.8.

•Kylien turvallisuuskysely toteutettu
• Vastauksia yht. 124,  H:kylä 64, Mommila – Hietoinen 60 

• Tulokset esitelty

• Riskien tunnistaminen, todennäköisyyksien ja vaikuttavuuksien 
arvioiminen tehty

• Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu käynnistynyt

• Turvallisuusorganisaatio ja Kuitu-121   
järjestäytyneet
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Vakavuus lukuarvo 1-5, arvo 1= ei vakava, 5 = erittäin vakava
Todennäköisyyslukuarvo 1-5, arvo 1=epätodennäköinen, 5=erittäin todennäköinen
Havaittavuus lukuarvo 1-5, arvo 1=helposti havaittavissa, todetaan aina, 5=ei havaittavissa

Kohde /Asia Mahdollinen Mahdollinen Vakavuus Mahdollinen Todennäköisyys Kontrolli-
riski vaikutus S syy O mekanismi

1-5 1-5

Myrskytuhot

Puiden kaatu-
minen raken-

nusten, teiden, 
ihmisten päälle

Henkilö- ja 
aineelliset 
vahingot

5
Myrskytuulet 
ukkosenilma

3
Säähavainnot, 

katselmus 

Havaittavuus Kokonais- Ennalta ehkäisevät/ Muut toimenpiteet Vastuutaho

D vaikutus toimenpiteet

1-5 (SxOxD)

2 30
Puiden poisto oman 
rakennuksen läheltä

Katselmus omassa 
pihapiirissä

Kiinteistön 
omistaja

Riskien tunnistaminen ja ennalta
ehkäisevät toimenpiteet (malli)



Riskit / uhat suuruusjärjestyksessä

8

Kohde / asia
Kokonais-

vaikutus

Tietoliikenneyhteyksien /Internetin kaatuminen 61

Liukkaus 60

Lähiteiden liikenne 54

Sähkökatkot 50

Sairauskohtaukset 45

Tulipalot 44

Kyläteiden turvallisuus 40

Tarttuvat taudit 38

Hukkumisvaara 35

Luonnonolot (myrsky, kuivuus, tulva, lumi jne) 30

Lähisuhdeväkivallan uhka 23

Veden saastuminen 22

Eksymisvaara 17

Vesikatkot 15

Petoeläimet 11

Ilkivalta ja rikollisuus 10

Vakavuus x todennäköisys x havaittavuus = kokonaisvaikutus 
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Turvallisuusryhmä 1/3

Ryhmän tarve

Toimiva ja ajantasalla oleva turvallisuussuun-

nitelma on kylien turvallisuuden ja sujuvan arjen 

perusta

Organisointi

Kootaan ja koulutetaan kylien vapaaehtoisista 

toimijoista
• Yhteinen Haminankylän ja Mommilan

• Kolme – neljä jäsentä/kylä 

• Naisia ja miehiä, nuoria ja vanhempia

• Eri taitojen/osaamisalueiden omaavia
• https://uusi.opistopalvelut.fi/hausjarvi/fi/?q=Kansalaisen%20varautumiskoulutus&page=1

• https://vapepa.fi/mukaan-toimintaan/

https://uusi.opistopalvelut.fi/hausjarvi/fi/?q=Kansalaisen varautumiskoulutus&page=1
https://vapepa.fi/mukaan-toimintaan/
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Turvallisuusryhmä 2/3

Ryhmän tehtävät

1. Ryhmä hälytetään tarvittaessa häiriötilanteissa 

viranomaisten avuksi.

2. Naapuritoiminta osana kyläturvallisuutta.

3. Ryhmä osallistuu kylän turvallisuuden ylläpitä-

miseen ja kehittämiseen yhdessä kyläläisten 

kanssa / omassa yhdistyksessä.

4. Järjestää turvallisuuskoulutusta

5. Tiedottaa turvallisuustapahtumista

6. Innostaa kyläläisiä turvallisuustyöhön

7. Välittää tietoa omatoimisesta varautumisesta
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Turvallisuusryhmä 3/3

Yhteistyö viranomaisten kanssa

• Aktivointi kunnan tai Hyvinvointialueen toimesta 

erikseen määriteltyihin toimenpiteisiin

• Toiminta viranomaisohjattua

Naapurin avuntarve

• Omaehtoisesti huolehditaan ja autetaan 

naapureita 

• Toiminta vapaaehtoista ilman viranom.ohjausta

• Mikäli tilanteen hoidossa tarvitaan apua, 

ilmoitus viranomaisille



Jatkotoimenpiteet 1/2

• Kartoitetaan halukkuudet ja toteutetaan tarvittavat 
turvallisuusalan koulutukset 

• Joko omien kylien halukkaiden keskuudessa tai laajemman 
kohderyhmän kanssa. 

•Laaditaan ”kiinteistökansio” 
• Valittu työryhmä valmistelemaan sisältöä ja julkaisumuotoa

• Tunnistetut riskit/uhat sekä näihin liittyvät ennaltaehkäisevät toimenpiteet

• Alueen palveluntuottajien tiedot

• Spekin laatimat Kolmen päivän kotivara, Kotivaraohjeistus, Kodin turvallisuuden 
tarkistuslista, 

• Oma Häme Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyssohjeet, 

• Kiertokapula Kodin lajitteluohjeet, 

• Viranomaisten yhteystiedot + mahdollisesti muuta.

• Paperiversiona ja sähköisesti

• Jatketaan Kuitu – 121 esiselvitysprojektia
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Jatkotoimenpiteet 2/ 2

•Täydennetään kyläläisten sähköpostiosoitteistoa

• Valitaan viestinnästä vastaava henkilö
• Joko oman kylän tai molemmille kylille yhteinen

•Projektin päätös 10/22

•Suunnitelman päivittäminen vuosittain
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Käytettävissä olevat materiaalit
Meiltä saatavilla

•Projektisuunnitelman pohja

•Turvallisuuskyselylomake

•Uhat ja riskit lomake 
• Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelun apuväline

•Kaikki lomakkeet saatavilla sähköisesti

•Suomen Kylät ry:n sähköinen alusta 
käytettävissä

Muilta saatavilla 
• SPEK:n materiaalit: Kolmen päivän kotivara, Kotivaraohjeistus, Kodin 

turvallisuuden tarkistuslista. HUOM. MAKSUTTOMIA

• SPEK maksullinen Turvallinen kylä

• Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyssohjeet

• Kiertokapula kodin lajitteluohjeet
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Opit ja löydökset
Positiivista

• Pääsy pilottikylänä Suomen Kylät ry:n valtakunnalliseen 
Kyläturvallisuus 2025 -hankkeeseen.

• Erinomainen tuki Suomen- ja Hämeen kylät ry:ltä

• Viranomaisten mukaan saaminen

• Viestintätuki ohjausryhmältä

• Yllättävän suuri vastaajamäärä turvallisuuskyselyyn 
• Vastaajista kesäasukkaita 51 % 

• Halukkuus osallistua tarvittaviin työryhmiin

• Kahden kylän yhdistäminen suunnitteluun ja toteutukseen 

Kehitettävää 
• Naapurikylien välinen viestintä

• Kesäasukkaiden osaamisen hyödyntäminen ja mukaan saaminen 
varsinaiseen toimintaan

• Tehtävien ja vastuiden jakaminen laajemmalle joukolle   
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Hausjärvi on 
maakunnan 
turvallisin kunta

Kiitos 

Markku Juhola

Markku.juhola@kolumbus.fi

Puh. 0400 444 714
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