
 
 

Turvalliset kylät Nurmijärvelle -suunnittelun avajaistilaisuus 22.10.2015   

Nurmijärven seurakuntakeskuksessa Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi kl. 17.30-19.30  

Tilaisuudessa kahvi- ja pullatarjoilu 

 
Tilaisuuden avaus: Kunnanjohtaja Kimmo Behm/Hallintojohtaja Jukka Anttila 

 

1. Kyläsuunnitelmista turvallisuussuunnitelmiin : Ohjelmapäällikkö Kim Smedslund EMO ry 

 Yhteenveto tehdyistä kyläsuunnitelmista 

 Paikalliset toimijat ja osaajat kyläturvallisuudessa 

2. Kunnan turvallisuussuunnitelma: Turvallisuuspäällikkö Tero Keitaanniemi, Nurmijärvi 

 Kunnan turvallisuussuunnitelma 

 Kunnan rooli ja tehtävät kylien turvallisuudessa  

3. Kylien turvallisuus poliisin näkökulmasta Matti Koski, Itä-Uudenmaan poliisilaitos 

 Turvallisuusriskit kylillä 

 Yhteistyö kylien ja järjestöjen kanssa   

4. Kylien turvallisuus pelastuslaitoksen näkökulmasta  

Riskienhallintapäällikkö, Vesa-Pekka Tervo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 

 Turvallisuusriskit kylillä 

 Yhteistyö kylien ja järjestöjen kanssa 

 

Kysymyksiä ja keskustelua 

Kahvi ja pullatarjoilu 

 

5. Kylille omat turvallisuussuunnitelmat - miten projekti etenee EMO ry, Kim Smedslund 

 Prosessin tavoitteet 

 Käytännön järjestelyt 

  

6. Turvallisuuden kipukohdat -  kyläkohtaisen prosessin aloitus 

 Ongelmakohtia omalla kylällä  

 Karttaharjoitus 

 kylätyöryhmän perustaminen – vastuuttaminen 

 

Tervetuloa, 

   

Nurmijärven kunta  Nurmijärven kunta                  Emo ry 

Jukka Anttila   Tero Keitaanniemi                 Kim Smedslund  

      



 
 

 

LEHDISTÖTIEDOTE    xx.xx.xxxx 

NURMIJÄRVEN KUNTA JA EMO RY KÄYNNISTÄVÄT TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN 

LAATIMISEN KYLIIN -  KAIKILLE AVOIN INFOTILAISUUS SEURAKUNTAKESKUKSESSA 

22.10.2015 

 

Maaseudun turvallisuutta koskeviin erityishaasteisiin on kiinnitetty huomiota valtakunnan tasolla 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä sisäisen turvallisuuden ohjelmasta on asetettu tavoitteeksi, että 

jokaisessa kunnassa on valtuuston hyväksymä turvallisuussuunnitelma. Sisäasiainministeriössä on 

valmistettu malli siitä, miten kylien turvallisuusasiat liitettäisiin osaksi kuntien suunnitelmia.  

Maaseudulla turvallisuuteen liittyy erityishaasteita. Pelastushenkilökunnan saapuminen paikalle voi kestää 

kauemmin kuin kaupungeissa. Infraan liittyvät ongelmat ovat keskeinen turvattomuutta aiheuttava tekijä 

maaseudulla. Esimerkiksi sähkönjakelu on maaseudulla alttiimpi häiriöile kuin kaupungeissa.  Myös tiet 

voivat olla huonokuntoisia, valaisemattomia ja kapeita eikä kevyenliikenteenväyliä ole.  

Kylän turvallisuussuunnitelma auttaa havaitsemaan ongelmakohtia 

Asioiden kirjaaminen ylös auttaa tunnistamaan vaaranpaikkoja. Kyseessä voi olla pieni tai suuri asia. Kylän 

turvallisuussuunnitelma on kirjallinen asiakirja keskeisistä uhista ja riskitekijöistä kylässä. Samalla se  on 

toimenpidesuunnitelma turvallisuuden parantamiseksi, suunnitelma siitä mitä voidaan tehdä yhdessä tai 

erikseen ja millä aikataululla. Olemassa olevat resurssit on huomioitava.Turvallisuussuunnitelma laaditaan 

yhteistyössä asukkaiden ja viranomaisten kanssa.  

Nurmijärven kunta tarjoaa kaikille halukkaille kylille ja taajamille mahdollisuuden laatia 

turvallisuussuunnitelma vuosien 2015-2016 aikana. Projektissa ovat mukana kunta, kylät, Keski-Uudenmaan 

pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan poliisilaitos sekä Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry. 

Turvallisuussuunnitelmien laatiminen käynnistyy 22.10.2015, jolloin Nurmijärven seurakuntakeskuksessa 

järjestetään kaikille avoin tiedotustilaisuus. Suunnitelmat tullaan laatimaan yhteisissä työpajoissa 

yhteistyössä asukkaiden ja viranomaisten kanssa. Tulokset esitellään kussakin projektissa mukana olevassa 

kylässä 2016 keväällä. Turvallisuussuunnitelmat valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä. 

 

Lisätietoja Nurmijärven kylien turvallisuussuunnitelmista: 

 
Jukka Anttila, Hallintojohtaja      Tero Keitaanniemi, Turvallisuuspäällikkö      Kim Smedslund, EMO ry 
jukka.anttila(at)nurmijarvi.fi         tero.keitaanniemi(at)nurmijarvi.fi     info(at)emory.fi 
 
 


