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HausHack oli kyläyhdistysten ja aktiivien organisoima dataan pohjautuva kehittämistapahtumasarja 

Hausjärvellä.  Neljä ajatushautomoiltaa Ryttylän etätyöpisteellä Punka Hub ja etänä sekä 
kehittämisviikonloppu on nyt pakeissa.  

Maanantaina 14.11. esiteltiin HausHackin tuloksia Hausjärven kunnalle ja muille tukeneille 
yhteisöille.  

Ratkaisuehdotuksia tehtiin liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä henkiseen turvallisuuteen, 
yhteisöllisyyteen, palveluluiden löydettävyyteen ja viestintään liittyen. HausHack tapahtumassa 
yhdistettiin avointa dataa kylien turvallisuuskyselyiden tuloksiin ja myös havainnoimalla maastoa 
kyläturvallisuuskävelyssä. Haushack tuloksiin pääset täältä https://www.haushack.fi. 

Hausjärven kunnanjohtaja Pekka Määttänen esitti suuret kiitokset kunnan puolesta, ja korosti, 
kuinka tärkeitä ja ajankohtaisia HausHackissä ratkotut aiheet kuten liikenneturvallisuus ja yleinen 
turvallisuus ovat. “Kunnan puolelta toivon priorisoitua listaa kunnan taholle kuuluvista 
toimenpiteistä, kuten liikennemerkit ja kokeilut. Toivomus olisi, että keväällä pidettäisiin seminaarit, 
jossa olisi kunnan ja ELYn vastuulla olevien teiden kehittäminen Hausjärvellä, sekä maakunnan 
liikennejärjestelyiden kehittäminen. HausHack -tyyppinen tapahtuma on todella hyvä toimintatapa 
tehdä vuorovaikutusta. Sitä voisi soveltaa laajemminkin.”, Määttänen toivoi. 

Hämeen kylät ry:n kyläasiamies Elina Leppänen oli innoissaan sekä kyläläisiä että ulkopuolisia 
osaajia yhdistäneestä innovatiivisesta kehittämisprosessista että tuloksista: “Seuraavalla EU:n 
ohjelmakaudella alkaa teemana Älykkäät kylät. HausHack on jo toteuttanut ikään kuin prototyypin 
innovoimalla kyläturvallisuuskävelyn ja yhdistämällä data-näkökulmaa.” 

Ryttylän kyläyhdistyksen Eeva-Liisa Niinioja ja Oitin seudun kyläyhdistyksen Kyösti Laitinen 
korostivat sitä, että kaikissa Hausjärven isoissa kylissä, joissa tehtiin kyläturvallisuuskysely, 
vastausten profiilit olivat yllättävän samankaltaisia. Mukana on ollut Ryttylän ja Oitin lisäksi niin 
Hikiän seudun kuin Haminankylän väkeä.  

Kaikissa kylissä nousi liikenne yleisesti ja myös nuorten liikennekäyttäytyminen. Myös 
koulumatkojen turvallisuuteen liittyen tuli kyselyissä paljon kommentteja, toisaalta nuorten 
keulimiset puhuttivat. Tarvittaisiin nuoria osallistavia ja aktivoivia tapahtumia, jotka houkuttelevat 
nuoria osallistumaan, vaikkapa rallisimulaattori tai pelillistämistä. 

Risto Sarsa teki HausHackissä turvallisuuden ja turvattomuuden tunnetta aktivoivan multimedia-
esityksen. “Nuorten pitää kokea, että minun turvattomuuden tunteeni otetaan vakavasti ja heistä 
lähtien. Minut nähdään ja minusta välitetään. Myös muille kuin nuorille on tärkeää tulla huomatuksi 
ja tuetuksi. Siksi mietimmekin ratkaisuja myös siihen, miten vapaaehtoiset voivat auttaa 
henkilökohtaisissa kriiseissä naapureitaan.” 

Suomen kylät ry:n Kyläturvallisuushanketta luotsaava Pekka Rintala haluaa nostaa HausHackin 
toimintamallin ja tulokset valtakunnan tasolle: “Haasteena on miten saadaan HausHackissä ja 
Kyläturvallisuuspilotissa löydetyt hyvät ratkaisut laajempaan käyttöön. Kyläturvallisuushanke 
käynnistettiin ratkomaan sitä, ettei kyläturvallisuus kuulu kenellekään. Hyvä, että myös Hausjärvi 

https://www.haushack.fi/


on mukana Kuntaliiton vetämässä vapaaehtoisesta Turvallisessa ja kriisinkestävässä (TKK) 
kuntaverkostossa. Tämä on yksi hyvä kanava jakaa tällaisia hyviä käytäntöjä myös muille kunnille.“ 

Elinvoimaisessa ja vetovoimaisessa kylässä halutaan asua, siellä riittää palveluita ja siitä koetaan 
ylpeyttä. “Yksi HausHackin tavoitteista oli kerätä hausjärveläisiä osaajia yhteen ja miettiä miten 
parantaa sekä turvallisuutta että elinvoimaisuutta datan avulla.” summaakin yksi HausHackin 
alullepanijoista, Marjukka Niinioja Osaango Oy:stä.  

Haluamme jakaa HausHackin kokemuksia, jotta näytetään että kylissäkin voidaan innovoida 
ratkaisuja uusin keinoin, yhdistää kerättyä tietoa, havainnointia ja avointa dataa.  

HausHackin alulle panijoina ovat Ryttylän aktiivit Rauno Inkinen ja Punka Hubin vetäjä Marjukka 
Niinioja sekä Hausjärven kunnanjohtaja Pekka Määttänen. Yhdessä toimittiin Suomen Kylien  ja 
Hämeen Kylien kanssa Kyläturvallisuuspilotin 2025 tiimoilta. Hausjärven kaikkien kyläyhdistysten 
vetäjät ja joukko muita osallistujia olivat mukana. Myös ammattikorkeakouluopiskelijoita osallistui 
kehittämiseen eri puolilta Suomea osana Laurea AMK:n ja Cisco Solutionsin ja Osaango Oy:n 
vetämää Futudemy-innovointi- ja oppimisohjelmaa. 

 

 


