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JOHDANTO
Kyläturvallisuussuunnitelma on alueen asukkaiden yhdessä koostama suunnitelma arjen turvan
sujuvoittamiseksi sekä poikkeusoloihin varautumiseksi. Arjen turva ja kyläturvallisuus muotoutuvat sekä
jokapäiväisestä kanssakäymisestä ja ympäröivästä lähiseudusta että varautumisesta poikkeusoloihin.
Nämä kokonaisuudet muodostavat pohjan myös turvasuunnitelmalle.
Kyläturvallisuuden edistäminen on monen eri toimijan yhteistyön tulos. Mukaan tarvitaan niin asukkaat,
yhdistykset kuin viranomaisetkin. Lisäksi kyläturvallisuuden edistäminen luo kylälle yhteisöllisyyttä.
Turvallisuussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen on jatkuvaa, ja sitä toteuttamaan tarvitaan
yhteistyössä kaikki vaki- ja vapaa-ajanasukkaat, alueen yhdistykset sekä viranomaiset.
Turvallisuussuunnitelma on hyvä päivittää tasaisin väliajoin. Tämän kyläturvallisuussuunnitelman
alkuperäisen pohjan ovat tehneet Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Maaseudun sivistysliitto.

Varautuminen on valmiutta!
(Kylän nimi) turvallisuussuunnitelma on koostettu alueen asukkaiden yhteisen/yhteisten
turvailtojen ja kokoontumisten pohjalta:
(Ohje: Kirjaa turvaillat ja kokoontumiset, laatijat, suunnitelman päivitys.)
Suunnitelman kirjasivat:
(Ohje: kirjaa tekijöiden tai yhdistyksen nimi)
Turvasuunnitelma toimeenpano on jatkuvaa ja se päivitetään vuonna 20--.
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KYLÄN PERUSTIEDOT JA KUVAUS
KYLÄKUVAUS

Lyhyt kuvaus kylästä eli kylän esittelyteksti. Esim. sijainti, tärkeät kohteet ja maamerkit, asutus ja asukkaat
ja muut kylän ominaisuudet.

ASUKASLUKU (arvio):
ALUEEN SIJAINTI:

Keskeiset tiet ja tiealueet, rautatiet

Vesistöt

Muita alueen keskeisiä kohteita
(huomioitavia kohteita ovat esimerkiksi
isot suoalueet, kalliot tai isot maatilat,
tehtaat ym.)

KYLÄN YHTEYSTIEDOT
Kylänyhteyshenkilö (esim. kyläyhdistyksen puheenjohtaja)
Nimi

Postiosoite
Sähköposti
Puhelin

Julkiset yhteystiedot
WWW-sivut:
______________________________________________________________________________________
Kylän Facebook-osoite/nimi:
______________________________________________________________________________________
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KYLÄN YHDISTYKSET

Kylässä toimivat yhdistykset. Lisäksi toimiiko lähialueella SPR, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) tai
vapaapalokunta.

KYLÄTALO TAI MUU VASTAAVA YHTEINEN KOKOONTUMISPAIKKA
Kylätalo ja muu kylän keskeinen kokoontumispaikka kylältä.
(Kylätalon tai kokoontumispaikan oma pelastus- ja turvasuunnitelma tehdään erikseen.)

Rakennuksen nimi:
Osoite:
Koordinaatit:
Omistaja/t:
Rakennusvuosi:

Max. henkilömäärä:
Onko tila ympärivuotisessa käytössä?

m2

Pinta-ala:
Kyllä

Ei

KYLÄTALON VARUSTUS/TILAT
Kylätalolla löytyy:
Sähkö

Varavoima

Internet

Sali

Keittiö

Kokoustilat

WC

Suihku

Oma kaivo

Alkusammutuskalusto

Lämmitysjärjestelmä:

Jos kylätalo/kokoontumispaikka on vuokrattavissa, mikä taho vastaa kylätalon varauksista?

Yhteyshenkilön tiedot:

Kylätalon kuvaus:
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KYLÄTURVALLISUUDEN PERUSTIEDOT
KYLÄN TURVAYHTEYSHENKILÖT (jos nimetty)
Nimike

Nimi

Postiosoite

Sähköposti

Puhelin

Kylän turvallisuusyhdyshenkilö
Naapuriapuvastaava

PELASTUSRYHMÄ

(jos kylä on mukana pelastusryhmätoiminnassa)

PELASTUSRYHMÄN NIMI:
PELASTUSRYHMÄN YHTEYSHENKILÖ:
Nimi
Puhelin

Sähköposti

PELASTUSRYHMÄÄN KUULUVAT KYLÄT:

PELASTUSRYHMÄN TILANNE:
Jäsenten määrä, koulutukset, aktiivisuus, toimet, suunnitelmat ym.
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TEHTYJÄ TOIMIA
KYLÄSSÄ TOIMII/ON TEHTY (merkitse rasti jos toteutuu kylässä)

Alueella toimii SPR-osasto
Alueella toimii VAPEPA-osasto
Kylässä toimii naapuriapurinki tms.
Kyläläisille on annettu ensiapukoulutusta
Kylätalolle on laadittu pelastussuunnitelma
Koulutettuja järjestyksenvalvojia
Kylässä tehty turvallisuuskatselmus/kävely
Kartoitettu ja ylläpidetty puhtaat kaivot
Kylällä on lainattavia varavoimakoneita
Kylässä on tehty vaaranpaikkakartoitus

MUITA TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ TOIMIA, JOITA KYLÄSSÄ ON JO TEHTY:
Esim. koulutukset, turvaillat, kylän oma puhelinluettelo tai muu tiedote ym.
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PELASTUSKALUSTO JA OSAAMINEN (RESURSSIT)
Löytyykö kylältä pelastuskäyttöön ja varautumiseen käytettävää kalustoa.

ALUEEN YHTEINEN PELASTUSKALUSTO
Esim. ensiapureppu, alkusammutuskalusto, defibrillaattori

ALUEEN ASUKKAIDEN OMAT KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT KALUSTOT
Esim. traktorit, kaivinkoneet, aggregaatit, veneet ym.

ALUEEN ASUKKAIDEN OSAAMINEN
Millaista osaamista kylältä löytyy, mm. ammatit, harrastukset, onko ensiapukurssin, turvakurssin,
järjestyksenvalvojakurssin käyneitä jne.
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TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TOIMENPIDETAULUKKO JA VARAUTUMINEN
Kylällä on pohdittu yhdessä millaisia vaaranpaikkoja, riskejä tai kehittämistarpeita kylältä löytyy. Onko kylällä vaarallisia teitä ja luonnonmuodostelmia
tai rakennuksia? Onko liikkuminen lähiympäristössä turvallista? Entä onko muita kyläturvallisuuden kehittämiskohtia tai ilmiötä? Koetaanko kylällä
turvattomuutta, jos niin miksi? Miten alueella toimitaan esim. pitkän sähkö- tai vesikatkon aikaan? Näistä keskeisimmät teemat ratkaisuehdotuksineen
on kirjattu oheiseen taulukkoon.

KEHITTÄMISTARVE/ RISKI

TOIMENPIDE

VASTUUTAHO

AIKATAULU

SEURANTA

KEHITTÄMISTARVE/ RISKI

TOIMENPIDE

VASTUUTAHO

AIKATAULU

SEURANTA

