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TURVALLISUUS TUTUKSI OMALLA KYLÄLLÄ.  Pelastuslaki velvoittaa myös jokaista 
ihmistä omatoimiseen varautumiseen. Itsensä ja muiden ihmisten auttaminen vaatii tietoja 
vaaroista ja vaaratilanteiden välttämisestä. On tärkeää oivaltaa mahdollisuutensa parantaa 
omaa ja toisten turvallisuutta. Kymmenen turvallisuuskysymystä kylälle: 
 
1. Tiedätkö kylän sijainnin?  
 Kunnan nimi, kylän nimi, kylän keskeisimmät tiet nimeltä ja tienumerolta 
 Oma nykyinen sijaintisi 
 Alueella olevan vesistön nimi, maamerkin nimi ja sijainti 
 Kylän paikantamiskoordinaatit selville 
 Karttapaikkatieto, näkyville kylätalon tms. ulkoseinälle ja ilmoitustaululle 
 
2. Tunnistatko vaaranpaikat? 
 Vaaralliset tiet (maantie ja rautatie), sillat ja tunnelit 
 Lentokentät, varalaskeutumispaikat 
 Luonnon olot; vesistö, suot, kalliot, tiettömät suuret metsäalueet 
 Maa-ainesottoalueet (soramontut, louhokset) 
 Teollinen ympäristö 
 Maatilat 
 Liikuntapaikat, ulkoilureitit, ampumaradat 
 Vaaralliset aineet 
 Myrkylliset kasvit 
 Petoeläimet 
 Erityiset riskitekijät (suurtapahtumat, ikääntynyt väestö tms.) 
 
3. Tunnistatko kyläläiset?  
 Kyläyhdistyksen nimi ja yhteystiedot 
 Kyläyhdistyksen johto, kyläpäällikkö, kylän turvallisuusvastaava  
 Kylätalon sijainti ja yhteystiedot 
 Kylän alueella asuvat kunnan virkamiehet 
 Kylän keskeisimmät palveluntuottajat (kauppa, posti, taksi, matkailuyritys) 
 Kylän alueella sijaitsevat yritykset 
 Järjestyksenvalvojat, sovittu kokoontumispaikka poikkeusoloissa 

4. Osaatko auttaa ja neuvoa?  
 Hätäilmoituksen teko, 112 
  miten teen? www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/hatailmoitus-112/ 
 Avun pyytäminen, rohkeasti, hyvissä ajoin, selvästi 
 Ensiaputaidot, uskallus auttaa 
 Hädässä olevan ihmisen pelastaminen, viipymättä, itsestään huolehtien 
 Alkusammutus www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/sammutus/ 
 Vahinkojen minimointi 
 Lasten ja erityisryhmien ennakoiva opastaminen 
 Harjoittelu  

5. Tunnetko auttajan tai osaajan?  
 Kylällä asuvat ammattiauttajat (lääkäri, terveydenhoitaja, palomies) 
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 Radioamatöörit, kalastajat, veneilijät, suunnistajat, metsästysseurat 
 Osaavat kesäasukkaat 
 Tietoliikenneyhteys, nettikahvila tms., one-line-palvelut 
 Tulkkipalvelut (vieraat kielet, viittomakieli tms.)  
 
6. Tiedätkö ja löydätkö apuvälineet? 
 Ensiapupakkaukset, lääkevarastot, kotiapteekit 
 Köydet, tikkaat, nosturit (maatilat, rakennusliikkeet, kyläkauppa) 
 Alkusammutuskalusto 
 
7. Tunnetko kylän välineresurssit? 
 Maastoajoneuvot, veneet, ultrakevytkoneet 
 Traktorit, kaivurit, motot, muu raivauskalusto 
 Moottorikelkat ja metsäreet 
 Aggregaatit ja varavoimakoneet 
 Siirrettävät kylmä- ja lämpölaitteet 
 Juomavesivarastot ja –astiat, ruokahuolto 
 Vaatehuolto, varavuoteet ja vuodevaatteet, katokset 
 Kuljetuskalusto (koneet ja laitteet, ihmiset) ja säilytystilat 
 
8. Tiedätkö viranomaiset? 
 Kunnan alueella toimiva pelastuslaitos, yhteystiedot, sijainti 
  www.keskisuomenpelastuslaitos.fi  
 Poliisiviranomainen 
  Keski-Suomen Poliisilaitos, www.poliisi.fi  
 Rajavartiolaitos ja Tulli, Puolustusvoimat 
 Ympäristöterveysviranomaiset (ihmisten hyvinvointi, luonto) 
 Terveysviranomaiset (ihmisten terveys) 
 Aluehallintoviranomaiset (liikenne, väylät tms.) 
 Oman kunnan tai seutukunnan viranomaiset 
 
9. Tunnetko kotikuntasi? 
 Kunnan organisaatio, mm. väestönsuojelu, tekninen toimisto 
 Terveyskeskus 
 Tukipalvelut (kotihoito, asuntotoimi, henkinen tuki, ruokahuolto, lastensuojelu) 
 Lähikunnat ja niiden yhteistyö 
 
10. Löydätkö tietoa? Päivitä tietosi! 
 Myrkytystietokeskus; avoinna 24 t/vrk, (09) 471 977  tai (09) 4711 (vaihde) 
 Suomen Punainen Risti; apua ja tukea, www.redcross.fi/apuajatukea/fi_FI/ 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö www.spek.fi  
 Keski-Suomen Pelastuslaitos www.keskisuomenpelastuslaitos.fi  
  kts. linkkiluettelo, esim. palo- ja sähköturvallisuus, kodin turvaopas 
 Oma linkkiluettelo kylällä, paikallistieto esiin! 
 Kyläsuunnitelma, jossa osana turvallisuusasiat 
 Välitä kylän turvallisuusvastaavan tms. yhteystiedot kuntaan! 
 


