
                      

Apu ei voi olla kaukana, jos vahinko sattuu lähellä        Kylän turvallisuussuunnitelma 

Varautuminen on valmiutta!             pp.kk.vvvv 
 

Tiedot päivitetään kerran vuodessa vuosikokouksen yhteydessä.  

1.Kylän nimi:  

Kylän yhteyshenkilö (esim. kyläyhdistyksen puheenjohtaja, joka huolehtii tietojen päivittämisestä):   

Nimi:  
Postiosoite:  
Sähköposti: 

  Puhelin:  
 

Kylän julkiset yhteystiedot: www-sivut, Facebook-sivun nimi, Instagram-tilin nimi: 

2.Turvallisen kylän perustiedot  

Kylän kuvaus (paikkakunta, etäisyydet ym. yleistä): 

Kylän asukasmäärä:  

Kylässä toimivat yhdistykset: 

3. Kylätalon tai muun vastaavan yhteisen kokoontumispaikan tiedot:  

Rakennuksen nimi:  

Osoite:  

Yhteyshenkilön tiedot:  

Jos kylätalo/ kokoontumispaikka on vuokrattavissa, kuka huolehtii kylätalon varauksista?  

Onko tila ympärivuotisessa käytössä:  O kyllä O ei   

Kylätalon lämmitysjärjestelmä:  

Kylätalo on rakennettu:  
Kylätalon max. henkilömäärä:  

Kylätalolle on laadittu pelastussuunnitelma: O kyllä, vvvv O ei 

 
Kylätalolta löytyy:  

O sähkö  O varavoimala  O internet   O sali  

O keittiö  O kokoustilat   O wc   O suihku  

O oma kaivo O alkusammutuskalusto  O aggregaatti    O sydäniskuri   

O av-välineet (tykki&kangas)  

Minkälainen varustus keittiössä ja salissa on? 



                      

4.Turvallisuuden tunteen lisääminen ja sosiaalinen turvallisuus: 

Miten kylässä on lisätty asukkaiden turvallisuuden tunnetta? Miten asukkaiden hyvinvointia ja 

yhteisöllisyyttä on edistetty? Miten kylässä ehkäistään syrjäytymistä?  

Miten kyläläisille tiedotetaan yhteisistä asioista? Huomioidaanko myös kesäasukkaat tiedotuksessa?  

Mikäli toiminnassa on korjattavaa, miten toteutetaan ja millä aikataululla?  

5.Asumisturvallisuus  

Turvallinen koti, keskustelua: Ovatko kyläläisten palovaroittimet ja alkusammutusvälineet kunnossa? 

Ovatko osoitemerkinnät kunnossa? Ovatko tietoliikenneyhteydet kunnossa?  Toimiiko kylässä naapuriapu? 

Onko yleisillä kokoontumispaikolla sijaintikoodinaatit merkitty näkyvästi? Onko kylän asukkailla kotivara? 

Miten ennaltaehkäistään tulipaloja? Mikäli toiminnassa on korjattavaa, miten toteutetaan ja millä 

aikataululla?  

6.Alueen sijainti, liikenneturvallisuus  

Keskeiset, tiet ja tiealueet:  

Sähkönjakelu, vesi- ja viemäriverkosto: 

Rautatiet:  

Vesistöt:  

Muita alueen keskeisiä kohteita (esim. isot suot, kalliot, isot maatilat, tehtaat yms.):  

Miten alueen sijainnista johtuvat vaarat on huomioitu?  

7.Ilkivalta, häiriökäyttäytyminen, omaisuusrikokset  

Miten kylässä ehkäistään ilkivaltaa ja omaisuusrikoksia?  

Mikäli toiminnassa on korjattavaa, miten toteutetaan ja millä aikataululla?  

8.Varautuminen, pelastuskalusto ja osaaminen 

Miten kylässä on varauduttu myrskyn, metsäpalon tai muun luonnontuhon aiheuttamiin vahinkoihin:  

Löytyykö kylältä pelastuskäyttöön ja varautumiseen käytettävää kalustoa (esim. traktorit, kaivinkoneet, 

aggregaatit, veneet, ym.), keneltä voi hädän hetkellä tiedustella?  

Alueen yhteinen pelastuskalusto ja niiden sijainti: esim. ensiapureppu, alkusammutuskalusto, sydäniskuri 

Mikäli toiminnassa on korjattavaa, miten toteutetaan ja millä aikataululla? 

Alueen asukkaiden osaaminen: Millaista osaamista kylältä löytyy, mm. ammatit, harrastukset, onko 

ensiapukurssin, elvytysvalmennuksen, turvakurssin, järjestyksenvalvojakurssin käyneitä jne.:  

Toimiiko lähialueella SPR? Onko kylällä Vapepan hälytysryhmiin kuuluvia henkilöitä?   

Muita turvallisuuteen liittyviä toimia, joita kylässä on jo tehty (esim. koulutukset, turvaillat, kylän oma 

puhelinluettelo tai muu tiedote ym.): 

Nimetään kylän turvallisuusyhteyshenkilö tai -henkilöt (nimi, puhelinnumero, postiosoite ja sähköposti): 



                      

 

 

 

 

 


