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- Alkutervehdys, Olena Sandholm
- Suomen Kylät - Kyläturvallisuus 2025 –hanke, Pekka Rintala
- Kyselyn tulosten päähavaintojen läpikäynti
- Jatkotoimet

Tilaisuuden ohjelma



Vastaajien taustatietoja



Turvallisuuteen liittyvä osaaminen

MUUTA
➢SPR 

ensihuoltokoulutus

➢suunnistustaito



Arvio kylän toiminnasta 1/2
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Arvio kylän toiminnasta 2/2
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Esimerkkejä ja lisätietoja:

Ulkomaalaisten asukkaiden ei ole ihan helppo saada kontakteja ja saattavat kokea olevansa ulkopuolisia.
Lasten kesätoiminta on tosi kiva. Lisäksi kylätalolla on monipuolista toimintaa ympäri vuoden.



Tiedonsaanti 1/2
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KEHITYSIDEOITA:

• Kylän ilmoitustaulu kylän raitille
• Kylän yhteinen ilmoitustaulu voimalaitoksen 

läheisyydessä
• Olen useammin Aluevistin ja Tyrvään Sanomien 

sivuille
• On riittävää.
• pitäisi parantaa niiden osalta, jotka eivät käytä 

tietokonetta tai älykännykkää
• Tiedotus on jo nyt aika hyvällä tasolla ja on paljon 

myös vastaanottajasta kiinni miten ehtii tiedotteisiin 
reagoida.



Tiedon saanti 2/2
Minulle merkittävin  tiedotuskanava 
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Turvallisuus 1/3
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12. Kylän vaarallisia paikkoja:
• Voimalaitoksen alue
• Kaukolantie; ylinopeus, näkyvyys
• Rautatien tasoristeys
13. Koettuja vaaratilanteita:
• Kaukolantien ylinopeudet ja huono näkyvyys
• Hukkumistapaus voimalaitoksella
• Pienet lapset joen rannalla

15. Turvallinen paikka asua ikääntyneille:
• Apua saa läheltä ja voi luottaa naapuri apuun
• Kylän harmonia säilynyt melko hyvin



Riskin paikat 1/4
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Riskin paikat 2/4
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Riskin paikat 3/4
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Riskin paikat 4/4
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Turvallisuus 2/3
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17. Kylän liikenne ja liikennekulttuuri:
✓ Nopeusrajoitusten noudattamatta jättäminen kylän raitilla, 

ylinopeus!
✓ Toivoisin ehdottomasti tien laitaan jonkinlaiset kyläkyltit, 

joissa pyydetään ajamaan hiljaa
✓ Kaukolantiellä on monenlaista liikennettä; läpikulkuajoa, 

maatalousliikennettä, kevyttä liikennettä jne.
✓ Katuvalot eivät vastaa tehokkuudeltaan nykypäivän tarpeita
✓ Keskustasta tulevat veneilijät esimerkiksi menevät lähelle 

voimalaitosta, kun eivät tiedä riskeistä

18. Nettiyhteys ja parannustarpeet:
✓ Valokuitu olisi mukava, mutta hanke kaatui 

muinaisjäännösalueesta johtuviin korkeampiin 
kustannuksiin.

✓ Valokuitu tarvittaisiin.
✓ 4G tai 5G yhteydellä saa riittävän nopeuden.



Kotitalouden varustus



Tarvikkeita ja kalustoa kylän tarpeisiin…



Palvelun tarjoajia ja tarvitsijoita
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MUUTA

➢ apua pihan 
hoitoon

➢ Kotipalvelua, 
siivousta, ruoan 
laittoa

➢ Lastenhoitoapu



Avun saanti ja turvallisuuden kehittäminen

24. KEHITYSIDEOITA KYLÄN 
TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI 
• Paremmat katuvalot.
• Töyssyjä hidastamaan kaahailijoita.
• Ajonopeuksia pitäisi jotenkin alentaa, mutta onko 

hidaste oikea ratkaisu vai lisää liikennemerkkejä 
esim. leikkiviä lapsia useaan kohtaan. Entä 
nopeusnäyttö?

• Pelastusvälineet voimalaitokselle ja kylän rantaan.
• Joen keskellä olevan varoituskyltin korjaaminen 

(varoitus voimalaitoksesta).
• Yhteyshenkilö jolle voisi välittää avunpyynnön (esim

vanhus, sairas tarvitsee apua tms.)
• Avointa keskustelua asukkaiden kokemista 

vaaratilanteista.
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Vapaaehtoistyö ja/tai koulutus
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Turvallisuus 3/3
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30. Vapaa sana, palaute, lisähuomiot ja ideat:
➢ Meidän hyvän mielen kylässä välitetään naapureista.
➢ Mukavaa pöhinää ja aktiviteettia viime vuosina Kaukolan kylällä. Kiva kun kylätalolle voi tulla loma-aikoina 

lasten kanssa. 
➢ Nyt ei tule lisää ajatuksia, kiitos kyselystä.
➢ "Kylällä olisi tarvetta palveluun, josta saisi tarvittaessa kyydin asioille. Kesällä voisi olla myös kyläavustaja, joka 

auttaisi kitkemään pihassa, pesisi mattoja, siivoaisi jne.
➢ Kiitos että tällainen kysely tehdään! Näin lomakausien asukkaana en oikein osannut vastata viimeisiin avun 

tarjoamiskysymyksiin, mutta tottahan toki haluan myös auttaa, jos sellaista pystyn tarjoamaan loma-aikoinani. 
Mutta päätoiveenani kylän turvallisuutta pohdittaessa on tuo autotien turvallisuuden parantaminen!


