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1. Kunnan varautuminen poikkeustilanteisiin

Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

2. Kyläyhteisön merkitys turvallisuudessa

Hämeen kylät ry, kyläasiamies Elina Leppänen 

3. Haminankylän ja Mommilan pilotin esittely

Haminankylän ns, puh.johtaja Markku Juhola 

Hausjärven kyläturvallisuusillan ohjelma 
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Turvallisuutta kyläläisille yhteisvoimin Haminankylällä

Hausjärven kylien turvallisuusilta 16.5.2022
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Esityksen tavoite ja sisältö

• Innostaa toteuttamaan omalle kylälle  

turvallisuussuunnitelma 

• Saada vinkkejä ja kokemuksia H:kylältä ja 

Mommilalta  

1.Lähtötilanne

2.Tavoitteet ja hyödyt

3.Organisaatio

4.Käytännön toimenpiteet

5.Aikataulu ja jatkotoimenpiteet

6.Muiden kylien halukkuuden kartoitus
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1. Lähtötilanne

1. Naapurikylän tragedia

2. Naapuriapu

3. Hämeen kylät ry:n kysely
” Hyvää elämää kylissä nyt 

ja 10 vuoden päästä ”

4. Esitys Hämeen kylät > 

Suomen kylät ry:lle

• Pilottikyläksi 



2/1 Projektin 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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2/2 Projektin 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.

• Julkiset kustannukset pysyvät hallinnassa. 
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Organisaatio
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Haminankylä Hämeen kylät ry Suomen kylät ry

Hausjärven kunta Vapepa

Kanta-Hämeen 

sosiaali- ja 

kriisipäivystys

Kanta-Hämeen 

hyvinvointialue 

ja pelastuslaitos

Hämeen poliisi 



Tehdyt toimenpiteet

• Projektisuunnitelma laadittu 

• Ohjausryhmä muodostettu 

• Työnjako ja aikataulu määritelty

• Turvallisuuskysely toteutettu
• Haminankylä ja Mommila – Hietoisten alueella

• Vastauksia H:kylä 64, Mommila 60

•Kaksi asukastilaisuutta pidetty
• 1. Hankkeen aloitus 2. Turvallisuuskyselyn tulokset

• Tulokset käsitelty ja työstetty asukastilaisuudessa

•Tiivistelmä kyselyn tuloksista ja jatkotoimenpi-
teistä tiedotettu 
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Keskeisiä havaintoja kyselystä 1/2

• Erinomainen vastausaktiviteetti
• Runsaasti vapaamuotoisia vastauksia

• Mommilan vastaajat nuorempia vs. H:kylä

• H:kylä enemmän vapaa-ajan asukkaita

• Turvallisuuteen liittyvä osaaminen hyvällä tasolla

• Halukkuutta tarjota omaa osaamista ja välineistöä

• Varautuminen poikkeustilanteisiin on kohtuullisen 
hyvä

• Kylällä liikkuminen ja oleminen koettiin kummas-
sakin kylässä turvalliseksi

• Ilmapiiriä, yhteistyötä kyläläisten kanssa ja toisista 
huolehtimista pidettiin hyvänä tai erinomaisena

20220516 M Juhola 9



Keskeisiä havaintoja kyselystä 2/2

• Kehittämistoimintaa, kylän luovuus- ja ratkaisutai-
toja sekä uusien asukkaiden vastaanottamisesta 
suuri osa vastaajista ei osannut kertoa mielipidettä

• Tiedonsaannissa tapahtumista ja toiminnasta 
H:kylän vastaajista suurin osa koki saavansa 
tarpeeksi tietoa. Mommilassa alle puolet vastaajista 

• Eroon vaikuttanee haminankyläläisten käytössä oleva kattavampi 
sähköpostiosoitteisto, postilaatikkojakelu ja säännöllinen tiedotus.  

• Suurin ero H:kylän ja Mommilan välillä oli teiden 
vaarallisuus

• Selityksenä huonokuntoisen, kapean tieosuuden 2951 pidempi 
mommilalaisten käyttötarve verrattuna haminankyläläisiin
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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
Katselmus omassa 

pihapiirissä
Kiinteistön 
omistaja

Riskien tunnistaminen ja ennalta
ehkäisevät toimenpiteet (malli)

Puiden poisto oman
rakennuksen läheltä



Ryhmätyön tulokset suuruusjärjestyksessä

12

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 



Jatkotoimenpiteet 1/ 2

•Asukastilaisuudet 11.6. 8/22
• Riskien ja uhkien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu

• Turvallisuusorganisaation suunnittelu

• Muut tilaisuudet

• Hausjärven kunta kyläturvallisuusilta 5/22

• Hämeen ja Suomen kylät 6 - 8/22

• Turvallisuusorganisaation perustaminen 6 - 8/22
• Joko oman kylän tai molemmille kylille yhteinen

• Välitetään viranomaisille tiedoksi 

• Valmiuksien kehittäminen 9/22 -
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Jatkotoimenpiteet 2/ 2

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

• Luettelo kylien palvelujen tarjoajista, varautumisohjeet ym. 

• Koostetaan tärkeimpien viranomaisten yhteystiedot

•Täydennetään kyläläisten sähköpostiosoitteistoa

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

•Kartoitetaan halukkuudet ja toteutetaan tarvittavat 
turvallisuusalan koulutukset 

• Joko omien kylien halukkaiden keskuudessa tai laajemman 
kohderyhmän kanssa. 

•Projektin päätös 10/22

•Suunnitelman päivittäminen vuosittain
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• Onko halukkuutta? Hausjärvi Foorumi?

• Ilmoittautuminen tässä tilaisuudessa

• Päätökset ja keskustelut omissa kylissä
• Pohdittava yhteistyötä naapurikylän / -ien kanssa

• Materiaali ja nettisovellus käytettävissä

• Tukea ja lisätietoja saatavilla
• Suomen kylät ry,  Pekka Rintala

• pekka.rintala@suomenkylat.fi, puh. 0400 511 624

• Hämeen kylät ry, Elina Leppänen
• kylaasiamies@hameenkylat.fi, puh. 0400 944 868 

• Haminankylä, Markku Juhola

• markku.juhola@kolumbus.fi, puh. 0400 444 714 
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Muut Hausjärven kylät

mailto:pekka.rintala@suomenkylat.fi
mailto:kylaasiamies@hameenkylat.fi
mailto:markku.juhola@kolumbus.fi


Kiitos mielenkiinnosta!

markku.juhola@kolumbus.fi

Puh. 0400 444 714 
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