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1. Johdanto
Tämä Ylöjärven kaupungin turvallisuussuunnitelma päivittää aiemman 6.2.2017
hyväksytyn turvallisuussuunnitelman. Suunnitelmaa tehtäessä on huomioitu
valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden strategia ja siihen liittyvä sisäministeriön
julkaisu ”Turvallisuutta kaikille - paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun
kansalliset linjaukset”. Ylöjärven kaupungin turvallisuussuunnitelma toteuttaa näillä
linjauksilla kaupunkistrategian turvallisuuden arvoa ja yhteisöllisyyden tavoitetta.
Turvallisuussuunnitelma pitää sisällään sen, miten kuntalaisiin kohdistuvia rikoksia,
häiriöitä, tapaturmia ja onnettomuuksia ehkäistään ja miten niihin varaudutaan
ennalta. Turvallisuutta parannetaan yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen
elinkeinoelämän ja asukkaiden kanssa.
Turvallisuuden tunne koostuu yksilön kokemuksista ja vallitsevista tosiasiallisista
tilanteista. Näitä asioita on selvitetty syksyllä 2018 toteutetussa asukaskyselyssä
sekä poliisin ja pelastuslaitoksen tilastoista. Ylöjärven kokonaisturvallisuustilanne ei
poikkea valtakunnallisesta, eikä Ylöjärvellä korostu mikään erillinen tekijä tai
turvallisuusuhka. Tiedotusvälineitä seuratessa usein unohtuu, että Suomi on
maailman turvallisimpia maita. Nykyinen turvallisuustilanne voi kuitenkin muuttua
nopeasti huonompaan, koska Ylöjärvellä näkyvät samat turvallisuuteen liittyvät
ongelmat kuin Tampereen kaupunkiseudulla ja valtakunnassa yleisestikin. Tällöin
yksittäinenkin asia voi saada laajat mittasuhteet. Turvallisuuden huomioiminen eri
päätöksissä korostuu, koska valtion ja kuntien palvelut ovat suuressa murroksessa ja
niihin kohdistuvat säästöpaineet heikentävät myös turvallisuustilannetta.
Turvallisuuden huomioiminen ennaltaehkäisevästi nousee tärkeäksi elinvoiman ja
hyvinvoinnin edistäjäksi kunnille ja asukkaille.
Ylöjärven kaupungin turvallisuussuunnitelma muodostaa ennaltaehkäisevän
kokonaisuuden muiden turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien kanssa. Nämä ovat
hierarkkisessa suhteessa toisiinsa turvallisuustilanteen ja kriisin laajuuden
muuttuessa. Turvallisuussuunnittelussa varaudutaan näihin tilanteisiin. Varsinaisen
onnettomuuden tai rikoksen tapahtuessa on eri viranomaisten rooli ja oikeudet
määritelty laissa eikä niitä käsitellä tässä suunnitelmassa.
Ylöjärven turvallisuussuunnitelman pääteemana on arjen turvallisuus, ja tätä
edesauttaa eri toimijoiden yhdessä tekemä pitkäjänteinen ennaltaehkäisevä
yhteistyö. Turvallisuussuunnitelman toteutukseen on nimetty paikallinen
turvallisuustyöryhmä, joka koostuu eri viranomaisten edustuksesta. Työryhmä
seuraa turvallisuustilanteiden muutoksia ja laatii vuosittaiset konkreettiset
ennaltaehkäisevän yhteistyön tavoitteet. Koska turvallisuustilanteet vaikuttavat yli
kuntarajojen, on perustettu Tampereen kaupunkiseudun kuntien turvallisuuden
kehittämistyöryhmä. Tällä työllä on samat tavoitteet mutta koko seutua
koskettavat yhteiset käytännöt. Turvallisuusyhteistyö yhteisöjen ja kuntalaisten
kanssa rakentuu asukaslautakunnan kautta. Turvallisuustilanteen yhtäkkiseen
huonontumiseen reagoidaan myös ennakoivasti joustavalla viranomaisyhteistyöllä.
Näiden tavoitteiden seuranta liitetään osaksi valtuuston päättämää strategiaa ja
hyvinvointisuunnitelmaa. Hyvinvointisuunnittelussa keskitytään kuntalaisten
terveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseen.
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2. Mistä turvallisuussuunnittelu muodostuu
Vastuu turvallisuudesta kuuluu kaikille. Laissa näitä vastuita ja oikeuksia on
määritelty tarkemmin. Turvallisuussuunnittelu on laaja käsite ja se muodostuu eri
kokonaisuuksista ja toimijoista. Näiden eri toimijoiden yhteistyötä edistetään, ja
tässä tärkeimpänä keinona on tiedonvaihto ja siitä syntyvä yhteinen näkemys sekä
sen pohjalle rakentuvat yhteistyömallit ja tavoitteet. Ylöjärven
turvallisuussuunnitelma keskittyy paikalliseen arjen turvallisuuteen ja sen eteen
tehtävään ennaltaehkäisevään työhön huomioiden muut turvallisuuskokonaisuuteen
liittyvät suunnitelmat ja ohjelmat.

Turvallisuussuunnittelun viitekehysten suhde toisiinsa
Ylöjärven valmiussuunnitelma
ja kriisiviestintäohje

Poikkeusolon, suuren onnettomuuden tai
häiriötilanteen hoitaminen ja viranomaisten toiminta näissä tilanteissa

Yksittäisen kiinteistön tai
toimijan pelastus- ja
turvallisuussuunnitelma

Yksittäiseen tilaan tai toimintaan
kohdistuvan onnettomuuden torjunta ja
hoitaminen

Ylöjärven
turvallisuussuunnitelma

Kaupungin turvallisuuden parantaminen
ennaltaehkäisevästi

Ylöjärven
hyvinvointisuunnitelma

Kuntalaisten hyvinvointiin liittyvien
asioiden parantaminen peruspalveluissa

Valtakunnalliset ja
maakunnalliset
turvallisuusstrategiat

Erilaiset suositukset ja velvoitteet
paikallistason toimijoille ja asukkaille

Turvallisuuskriisin suuruus ja sen ennakointi
Viranomaisyhteistyön merkitys kasvaa entisestään turvallisuuden ylläpitämisessä,
koska resursseja pienennetään taloustilanteesta johtuen. Turvallisuussuunnittelussa
nämä resurssit kohdennetaan entistä paremmin ja ennakoidaan eri tahoilta
saatavan tiedon varassa resurssi- ja toimintamuutoksin.
Myös asukkaiden saaminen mukaan turvallisuuden ennaltaehkäisevään työhön on
tärkeää. Naapurien keskinäinen apu ja toisistaan huolehtiminen lisäävät
turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Asukasyhteisöjen toiminnassa nämä asiat pitäisi
huomioida konkreettisemmin, jolloin turvallisuudesta tulisi näkyvää.
Asukasyhteisöjen oma turvallisuussuunnitelma olisikin hyvä tapa koota ja haastaa
tähän toimintaan asukkaita mukaan.
Hyvällä turvallisuussuunnittelulla tuetaan kaupunkistrategian tavoitteita ja
yhteiskunnan muutoksia. Siksi suunnitelmissa pitää olla myös toiminnallisia
tavoitteita seuraamisen ja toteutuksen suhteen. Turvallisuussuunnittelu on
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samanaikaisesti sekä pitkäjänteistä työtä että nopeasti eri turvallisuustilanteisiin
reagoivaa.

3. Edellisen Ylöjärven kaupungin turvallisuussuunnitelman tavoitteiden
toteutuminen
Myös edellisen Ylöjärven kaupungin turvallisuussuunnitelman pääteema oli arjen
turvallisuus ja tämän kokonaiskoordinaation kehittäminen eri suunnitelmissa ja
ohjelmissa.
Suunnitelmakauden aikana asukkaita kuultiin asukaslautakunnan tilaisuuksissa ja
hyvinvointifoorumin turvallisuustyöpajassa sekä erilaisissa koulutustilaisuuksissa.
Turvallisuuden tilannekuvaa päivitettiin kaikissa turvallisuustyöryhmän kokouksissa,
minkä pohjalta sovittiin konkreettisesta yhteistyöstä ja koulutuksista. Lisäksi
turvallisuustyö huomioitiin hyvinvointityöryhmän painotuksissa sekä
työllisyydenhoidon toteutuksessa sekä kaupunkistrategian valmistelussa.
Konkreettista turvallisuusyhteistyötä toteutettiin suunnitelmakaudella mm.
seuraavasti:
-

-

Toteutettiin pelastuslaitoksen ja kaupungin kotihoidon kanssa kotihoidon
asiakkaiden paloriskien kartoitus asiakkaiden kotona.
Järjestettiin asukaslautakunnan, poliisin, Liikenneturvan, pelastuslaitoksen
ja turvallisuuspalveluiden kanssa kuntalaisten turvallisuus- ja
yhteisöllisyyskoulutus.
Järjestettiin asukaslautakunnan, poliisin ja turvallisuuspalveluiden kanssa
vanhusten huijauksista ja niiden ennaltaehkäisystä koulutus.
Järjestettiin koulujen, pelastuslaitoksen, poliisin, Blue Knights Finland I
-moottoripyöräkerhon, Kyrösjärven seudun moottoripyöräkerhon,
nuorisotoimen ja turvallisuuspalveluiden kanssa nuorille suunnattu
liikenneturvallisuustapahtuma.
Järjestettiin Koulutuskeskus Valon opiskelijoille ja henkilökunnalle poliisin ja
turvallisuuspalveluiden kanssa koulutus huumausaineiden käytön ja myynnin
rikosoikeudellisista ja toiminnallisista seurauksista.
Turvallisuustyöryhmän kokouksissa sovittiin paikallinen yhteistyö
turvallisuustilanteiden mukaisesti.

Aiemman ja nyt tehdyn Ylöjärven turvallisuuskyselyjen tulosten vertailu osoittaa,
että suunnitelman tavoitteiden toteutuksella on ollut vaikutusta Ylöjärven
turvallisuuden muodostumiseen. Yhteistyö ja koulutukset vaikuttivat myös rikosten
ennaltaehkäisyyn, mikä näkyy muista tilastoista.

4. Ylöjärven turvallisuussuunnitelman laadinta
Turvallisuussuunnitelma perustuu kaupunkistrategiaan ja sen tavoitteisiin.
Laadinnassa kuultiin kuntalaisia ja eri viranomaisia sekä selvitettiin eri tilastoista
saatua tietoa.
Suunnitelmassa on kartoitettu turvallisuuden kokonaistilannetta ja tulevaisuuden
ennakointia. Yhteistyössä on keskitytty jatkuvaan turvallisuustilanteen
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seuraamiseen ja sen muutoksien eteen tehtäviin uusiin työmuotoihin ja niiden
koordinointiin.
Turvallisuussuunnitelman laadinnassa mukana olivat
-

työllisyys- ja turvallisuuspäällikkö Pekka Mansikkamäki, Ylöjärven kaupunki
hallintopäällikkö Antti Pieviläinen, Ylöjärven kaupunki
sosiaalijohtaja Marketta Tiihala, Ylöjärven kaupunki
ylikonstaapeli Kari Koskenmäki, Sisä-Suomen poliisilaitos
palotarkastaja Sami Lindfors, Pirkanmaan pelastuslaitos
tiedottaja Tiina Helminen, Ylöjärven kaupunki
harjoittelija Veera Anttila, Ylöjärven kaupunki.

5. Ylöjärven turvallisuuden nykytilanne
5.1. Erityispiirteet
Ylöjärvi on 33 000 asukkaan kaupunki, jossa kesämökkejä on yli 4 000.
Asukasmäärän yhä kasvaessa myös turvallisuustilanne muuttuu. Tämä luo haasteita
yhteisöllisyyden muodostumiselle erityisesti uusilla ja kasvavilla asuinalueilla.
Myöskään Tampereen kaupunkiseudun ja valtakunnan turvallisuustilanteet eivät
tunne kuntarajoja.
Ylöjärveltä puuttuu häiriöherkkä kaupunkimainen tiheä keskusta. Maaseutumainen
asuinympäristö ehkäisee monia tiheään asuttujen alueiden ongelmia. Mutta samalla
kaupungin pitkät etäisyydet ja toisistaan hyvin erilaiset ja kasvavat asuinalueet
tekevät yhtenäisen toimintaympäristön luomisen haasteelliseksi. Myös vilkkaat
ohikulkutiet aiheuttavat turvallisuusympäristöön omat haasteensa, jotka
vaikuttavat kaikkien jokapäiväiseen elämään.
Ylöjärvi kuuluu Tampereen kasvukeskusalueeseen, mikä osaltaan parantaa joidenkin
palveluiden saantia ja taloudellista tilannetta verrattuna taantuviin kuntiin.
Toisaalta taas osa palveluista järjestetään suuremmille asiakasmäärille, jolloin
palveluiden paikallinen yksilöllisyys häviää. Tästä esimerkkinä ovat esimerkiksi
poliisin ja TE-toimiston palvelut. Muutoksessa olevat kuntien ja valtion palveluiden
uudelleenjärjestelyt luovat suuren haasteen kuntalaisten turvallisuuden
takaamisessa.

5.2.Tilastot
5.2.1. Ylöjärven turvallisuuden asukaskysely
Asukaskysely toteutettiin sähköisesti syksyllä 2018. Kirjastot avustivat
vastaamisessa niitä asukkaita, joilla ei ollut mahdollista käyttää itse sähköistä
järjestelmää. Vastausten määrä nousi vuoden 2015 kyselyn 384:stä 484:ään. Kyselyn
tuloksia voidaan tulkita suuntaa-antavina, koska vastausprosentti oli 1,5, eikä sitä
suoritettu otantatutkimuksena. Myös eri alueiden vastausmäärissä oli hajontaa
suhteessa asukasmääriin. Lähtökohtaisesti alueiden vastausten kesken ei ollut
suuria poikkeamia.
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Suurin osa vastaajista koki oman turvallisuustilanteensa olevan hyvä tai erinomainen
kuten edellisessä kyselyssäkin. Suurimpina uhkina itseä kohtaan koettiin edellisen
kyselyn tapaan terveyden tai talouden romahtaminen sekä liikenneonnettomuudet.
Kaupunkia kohtaan suurimpina uhkina koettiin rikollisuuden kasvu ja talouden sekä
palveluiden romahtaminen kuten edellisessä kyselyssä.
Uutena kysymyksenä oli, millaiseksi koet yhteisöllisyyden asuinalueellasi. 52 % koki
yhteisöllisyyden aktiiviseksi ja 32 % oli tekemisissä naapureittensa kanssa. Nämä
luvut tukevat turvallisuuden ja yhteisöllisyyden muodostumista ja siinä tehtävää
asukkaiden välistä yhteistyötä.
Yksittäisissä kirjallisissa vastauksissa nousi esiin huoli erityisesti
liikenneturvallisuudesta. Lisäksi Viljakkalan keskusalueen häiriökäyttäytyminen
nousi esille. Tämä tilanne kuitenkin normalisoitui pian kyselyn jälkeen.
Kyselytutkimus tuotti arvokasta lisäinformaatiota suunnittelun pohjaksi. Vastaavia
kyselyjä järjestetään jatkossakin, ja niillä pyritään selvittämään kuntalaisten
mielipiteissä tapahtuvia muutoksia ja saamaan siten selville suunnitelmaan
tarvittavia tavoitteita. Kyselyn alue- ja vastauskohtainen tarkempi selvitys on
liitteenä. Turvallisuustyöryhmä kiittää kaikkia vastaajia.
Yhteenveto turvallisuuskyselystä 2018
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5.2.2. Sisä-Suomen poliisilaitoksen tilastot
Kokonaisuutena turvallisuustilanne Ylöjärvellä on poliisin tilastojen valossa lähes
ennallaan aiempaan turvallisuussuunnitelmaan nähden. Hälytystehtäviä koskevat
poliisin vasteajat ovat nousseet hieman aiemmasta.
Tilastoja tarkasteltaessa liikennerikkomusten ja -rikosten suuri kasvu selittyy
pitkälti automaattisen liikennevalvonnan lisääntymisellä ja nopeusrajoitusten
alentamisella riskipaikoissa. Pitkällä aikavälillä tällä on vaikutusta
liikennekulttuurin paranemiseen ja onnettomuuksien vähenemiseen.
Liikenneonnettomuudet tapahtuivat lähinnä kaupungin keskustassa ja lähellä
keskustaa olevien pääteiden alueella.
Rikostilastoja tarkasteltaessa pitää huomioida, että yksittäinen tutkinta voi sisältää
monia tutkintalinjoja ja niissä esille tulevia rikoksia. Tällöin yksittäinen tapahtuma
nostaa ns. tilastopiikin aiemmin lukumäärältään pienissä rikoksissa ilman, että niillä
olisi vaikutusta kokonaisturvallisuuteen jatkossa. Rikokset ovat Ylöjärvellä
tapahtuneita mutta eivät läheskään kaikki ylöjärveläisten tekemiä. Nämä kaikki
kuitenkin vaikuttavat Ylöjärven turvallisuustilanteeseen. Huomioitavaa on myös,
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että nämä tilastot eivät ole oikeuden tuomioita. Poliisin tilastomateriaali on
liitteenä.

5.2.3. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilastot
Pirkanmaan pelastuslaitoksen hälytysten osalta Ylöjärven tilanne ei poikkea
aiemman turvallisuussuunnitelman selvityksistä. Hälytysten painopiste on
keskusalueella. Kesän 2018 lämpöjaksot heijastuivat metsä- ja maastopalojen
määrään. Erityistä huolta kannetaan metsäpaloista erämaa-alueilla, joihin
sammutuskaluston nopea vieminen on hankalaa. Tähän liittyvää valtakunnallista ja
paikallista valistusta on jatkettava, koska näiden vaaratilanteiden aiheuttajat eivät
ole pelkästään ylöjärveläisiä. Pelastuslaitoksen tilastomateriaali on liitteenä.

6. Turvallisuussuunnitelman eri toimijat ja näiden roolit
6.1. Ylöjärven kaupunki
6.1.1. Turvallisuuspalvelut
-

Ylöjärven kaupungin turvallisuussuunnitelman suunnittelu ja toteutus sekä
turvallisuustyön ja varautumisen ennalta tehtävä koordinointi

6.1.2. Työllisyyspalvelut
- Kuntavastuulle kuuluvat työllisyydenhoidonpalvelut ja niiden järjestäminen
niin, että ne ennaltaehkäisevät syrjäytymistä

6.1.3. Hallinto- ja talouspalvelut
-

Valmiussuunnitelman suunnittelu ja johtaminen
Kaupunkikonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Kuntalaisten hyvinvoinnin suunnittelu ja koordinointi

-

Terveys-, sosiaali- ja vanhuspalvelujen ennaltaehkäisevä työ

-

Lasten ja nuorten turvallisuuskasvatus ja -opetus

6.1.4. Perusturvapalvelut
6.1.5. Sivistyspalvelut

6.1.6. Ympäristö-, kaavoitus- sekä rakentamispalvelut
-

Ympäristön, kaavoituksen ja rakentamisen lakisääteinen turvallisuuden
suunnittelu ja valvonta sekä kaupungin vastuulle kuuluva liikennesuunnittelu
Liikenneturvallisuutta kartoittava työryhmä käsittelee kuntalaisilta tulleita
aloitteita ja liikenneturvallisuuden toteutumista. Vuosittain aloitteita tulee
n. 50 kpl. Pääosa aloitteista koskee liikenteen rauhoittamista, suojateiden
turvallisuutta ja koulureittejä. Aloitteiden pohjalta työryhmä tekee
vuosittain esityksen tekniselle lautakunnalle pienten
liikenneturvallisuushankkeiden toteuttamiseen varatun määrärahan käytöstä.
Isompien hankkeiden ja ELY:n teitä koskevien aloitteiden osalta tehdään
erilliset toteuttamisesitykset.

6.1.7. Asukaslautakunta
-

Yhteydenpito asukkaisiin ja asukkaisiin liittyvät lausunnot ja päätökset

-

Lakisääteinen varautuminen ja vedenjakelun häiriötilanteisiin liittyvä
valmiussuunnitelma

6.1.8. Ylöjärven Vesi Oy
6.2. PIRTEVA
-

Oma turvallisuusohjelma sekä lakisääteistä tarkastus- ja valvontatoimintaa
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6.3. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
-

Oma turvallisuusohjelma sekä lakisääteistä tarkastus- ja valvontatoimintaa

6.4. Tampereen kaupunkiseudun kuntien turvallisuuden kehittämistyöryhmä
-

Kuntien turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavat viranhaltijat seuraavat
seudullista turvallisuustilannetta ja kehittävät yhteisiä käytäntöjä yli
kuntarajojen.

-

Poliisilain alaiset toiminnot
Ennalta estävän poliisitoiminnan tavoitteena on turvallisuuden parantaminen
ja turvallisuutta vaarantavien ilmiöiden sekä rikosten torjuminen
yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen, yritysten, yhteisöjen ja
asukkaiden kanssa. Ennalta estävä toiminta on osa jokapäiväistä
poliisitoimintaa, jota tehdään kaikilla organisaatiotasoilla sekä osana poliisin
operatiivista kenttätoimintaa.
Ennalta estävän toiminnan painopisteenä Ylöjärvellä on
turvallisuustyöryhmän toiminta.

6.5. Poliisi

-

6.6. Pirkanmaan pelastuslaitos
-

Pelastuslain alaiset toiminnot
Ylöjärven turvallisuustyöryhmän toiminta

6.7. Elinkeinoelämä
-

Vartiointiyrityksillä on yksittäiseen toimeksiantosopimukseen liittyvät ja
laissa määritellyt tehtävät, jotka eivät saa pitää sisällään yleisen
turvallisuuden turvaamista.
Elinkeinoelämä ylläpitää omaa turvallisuutta ja luo toiminnoillaan yleistä
turvallisuuskulttuuria.
Elinkeinoelämä toimii yhteiskunnan toimintojen turvaajana,
elinvoimaisuuden ja työpaikkojen luojana.

6.8. Yhteisöt ja yhdistykset
-

-

6.9. Asukas

-

Monet vapaaehtoisjärjestöt kuten Suomen Punainen Risti (SPR) ja
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) ja näiden paikallisosastot avustavat
viranomaisia onnettomuuksissa ja kriiseissä. Lisäksi monella yhdistyksellä on
koulutuksia ja kursseja, joihin turvallisuusasiat liittyvät oleellisesti (esim.
tapahtumien järjestäjänä).
Ylöjärven seurakunta tekee työtä syrjäytyneiden ihmisten hyväksi ja tällä
toiminnalla on turvallisuuteen liittyvät ennaltaehkäisevät vaikutukset.
Omakoti- ja kyläyhdistykset voisivat ottaa turvallisuutta parantavia
toimintoja ja koulutuksia toimintaansa ja luoda siten alueen yhteisöllisyyttä.
Koska kaikkia toimijoita on mahdoton tavoittaa tai tiedostaa heidän rooliaan
turvallisuustyössä, on tärkeää, että he ovat itse aloitteellisia.
Turvallisuussuunnitelman tavoitteissa nostetaan erilaisia teemoja, joissa eri
toimijat voivat olla mukana parantamassa omaa ja muiden turvallisuutta.
Jokaisella asukkaalla on laissa ja eri normeissa määritelty oma vastuu
turvallisuudesta ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä esimerkiksi
paloturvallisuuden tai liikenneturvallisuuden huomioimisessa.
Turvallisuussuunnittelussa toteutetaan kokonaisuuksia, jotka koskevat
suurempaa joukkoa kuin yksittäinen asukas. Siksi turvallisuuskyselyssä esille
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nousseita yksittäisiä asioita ei voida toteuttaa suunnittelun avulla.
Asukkaalla itsellään on suuri rooli yhteisöllisyyden muodostumiseen
asuinalueellaan, mikä edesauttaa turvallista asumista yksilötasolla.
-

Asukaslautakunta toimii viestinviejänä turvallisuussuunnittelun ja asukkaiden
välillä laajoissa turvallisuusasioissa.

-

Varsinaiset yksittäiset tilanteet ja niistä tehtävät ilmoitukset tai hälytykset
annetaan edelleen kulloisellekin viranomaiselle. Pelastus- ja
poliisiviranomaiset tavoitetaan näihin tehtäviin 112-numeron kautta.

7. Ylöjärven turvallisuussuunnitelman Tetoteutus
7.1. Suunnitelman pääteemana arjen turvallisuus
Arjen turvallisuus muodostuu yksilön omista lähtökohdista muodostaen yhteisön
lähtökohdat turvallisuudelle. Turvallisuussuunnitelma keskittyy yhteisön
turvallisuuteen yksilöä tukien. Arjen turvallisuutta käsitellään tai sivutaan myös
monissa muissa suunnitelmissa ja ohjelmissa. Turvallisuussuunnittelun
varautumisella tuetaan muiden suunnitelmien toteuttamista. Koska
turvallisuustilanteet muuttuvat koko ajan, pitää arjen turvallisuuteen liittyvät
tavoitteet määritellä vuosittaisen tilannekuvan perusteella pitkäjänteiseksi
kokonaisjatkumoksi. Tätä työtä varten on perustettu turvallisuustyöryhmä.
Näiden suunnitelmien toteutuksen kokonaiskoordinaatio tapahtuu
hyvinvointityöryhmässä.
-

Hyvinvointisuunnitelma - Arjen turvallisuus yksilötasolla

-

Ylöjärven kaupungin turvallisuussuunnitelma - Arjen turvallisuus yleisellä tasolla
ja siihen liittyvä ennaltaehkäisevä turvallisuusyhteistyö ja valistaminen sekä
turvallisuusongelmien ratkaiseminen yhteistyöllä

-

Ylöjärven työllisyydenhoidon toimintaohjelma ja aktiivinen työllisyyspolitiikka
hyvinvoinnin ja yhteiskuntarauhan turvaajana

7.2. Arjen turvallisuuden vuosittaiset tavoitteet ja
turvallisuustyöryhmän toiminta
Arjen turvallisuutta tukevat konkreettiset tavoitteet asetetaan vuosittain
kulloisenkin turvallisuustilanteen mukaan turvallisuustyöryhmässä. Sen toimintaa
koordinoi kaupungin turvallisuuspäällikkö. Turvallisuustyöryhmä kokoontuu 2-4
kertaa vuodessa tai tarvittaessa. Tavoitteita ja niihin liittyvää toimintaa on
useampia yleiseen turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvien asioiden
parantamiseksi. Turvallisuusryhmä seuraa niiden toteutumista ja tekee yhteenvedon
tuloksista hyvinvointisuunnitelman ja talousarvion toteutuksen yhteydessä.
Akuuteissa turvallisuustilanteissa tai uhkissa turvallisuustyöryhmä vie tietoa
eteenpäin ja pyrkii siten saamaan yhteistyöllä korjauksia tilanteeseen nopeasti.
Ryhmä kutsuu tarvittaessa muita asiantuntijoita kokouksiinsa.
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Esimerkiksi vuonna 2019 tehdään tietopaikkaselvitys vakinaisista asukkaista
Ylöjärven pohjoisosiin mahdollisten pitkien sähkökatkosten jatkotoimien varalle.
Lisäksi selvitetään kuntien seutuyhteistyön mahdollisuudet erilaisissa
kriisitilanteissa ja niihin liittyvät sopimukset. Samoin selvitetään alaikäisten nuorten
häiriökäyttäytymisen laajuus ja vaikutukset Ylöjärvellä ja tehdään yhteistyötä
vaativia jatkotoimia edellisen suunnitelman tavoin.

7.3. Turvallisuustyöryhmän jäsenet
Ylöjärven kaupunki
- Työllisyys- ja turvallisuuspäällikkö Pekka Mansikkamäki
- Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala
- Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen
Sisä-Suomen poliisilaitos
- Rikosylikonstaapeli Kari Koskenmäki
Pirkanmaan pelastuslaitos
- Palotarkastaja Sami Lindfors

Liitteet:

Ylöjärven turvallisuuskyselyn 2018 tulokset
Sisä-Suomen poliisilaitoksen tilastot
Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilastot
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Turvallisuuskyselyn 2018 vastaukset
1. Sukupuoli

2. Ikä

12

3. Asuinalueeni

4. Oman turvallisuuteni kannalta suurimmat uhat
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5. Ylöjärven kaupungin kannalta suurimmat uhat

6. Kuinka suurena ongelmana pidät asuinalueellasi huumeiden
myyjiä tai käyttäjiä?
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7. Missä määrin koet rikokset ja järjestyshäiriöt ongelmaksi
omalla asuinalueellasi?

8. Millaiseksi koet yhteisöllisyyden asuinalueellasi?
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9. Millaiseksi koet kokonaisturvallisuudentunteesi Ylöjärvellä?

Turvallisuuskysely - avoimet vastaukset
tiivistetysti
1.

Kaupungin keskusta (162 vastaajaa)
·

·

·

Liikenne
o Valaistus
o Pajulantien ja Asemantien risteys
o Nopeudet Työväentalontiellä ja Haapatiellä
o Kevyen liikenteen väylät (Haavisto)
o Soppeentien ja Mikkolantien risteävät tiet ja vilkas liikenne
o Asuntilassa pienillä teillä suuria nopeuksia
Nuoriso
o Liikennekäyttäytyminen, erityisesti mopot ja mopoautot, sekä tienylitykset suojateiden
ulkopuolelta
o Nuorisopalvelut - nuorille toivotaan aktiivista tekemistä vapaa-ajalle
Poliisin/palokunnan/ensiavun saavutettavuus
o Palokunnan reaktioaika huolettaa
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·
·
·
·

2.

o Poliisin näkyminen katukuvassa
Päihteiden käyttö
Julkisten palveluiden huonontuminen
Ilkivalta, rikollisuus
o Rikollisuus ja ilkivalta huolettavat
Syrjäytyminen ja eriarvoistuminen

Pohjois-Ylöjärvi (Mutala/Kuru) (84 vastaajaa)
·

·
·
·

3.

Liikenne
o Teiden kunnossapito
o Valtatie 65, ylinopeudet
o Katuvalot
Päihteiden käyttö
Palveluiden siirtyminen kauemmas
Poliisin/palokunnan/ensiavun saavutettavuus

Länsi-Ylöjärvi (Viljakkala/Karhe) (102 vastaajaa)
·
·

·

4.

Liikenne
o Valaistus ja teiden kunnossapito
Päihteiden käyttö
o Koetaan, että Viljakkalassa paljon levottomuuksia johtuen päihteiden käytöstä
o Erityisesti huumeiden käytöstä ja sen seurauksena tulleesta ilkivallasta ja rikollisuudesta
palautetta lähes joka toisessa vastauksessa, koskien suurimmilta osin Viljakkalaa
Rikollisuus ja ilkivalta

Takamaa (18 vastaajaa)
·

5.

Liikenne
o Kevyen liikenteen väylien puuttuminen Takamaalta ja Viljakkalantieltä
o Katuvalot

Metsäkylä (35 vastaajaa)
·

6.

Liikenne
o Notkotie-Pehkutie -risteys: näkyvyys ja kevyen liikenteen väylät
o Metsäkyläntien näkyvyys ja kevyen liikenteen väylän puuttuminen
o Mätsäkyläntiellä, Paavonpolun ja Villentien välissä oleva mutka huolettaa

Vuorentausta (36 vastaajaa)
·

·

Liikenne
o Katuvalaistus
o Teiden kunto
Nuorisopalvelut ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut
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7.

Siivikkala (47 vastaajaa)
·

Liikenne
o Nopeudet teillä
o Katuvalaistus
o Vilkastunut liikenne
Teiden hoitaminen (auraus, kunnossapito)

18

Poliisin tilastot

19

20

21

22

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilastot
Pirkanmaan pelastuslaitos

Pelastustoimen tehtävät onnettomuustyypeittäin

Vaarallis
Liike
Liiken
ten
Muu
Öljyv
Rakennu
Maasto nnev
neonn
Rakennu
ahink aineiden
spalovaa
tulip
palo äline
ettom
spalo
o
ra
alo
onnetto
palo
uus
muus
Vuosi
2016
2017
2018
Yhteensä

16
13
13
42

13
14
6
33

16
15
25
56

Autom.
Muu
Palovaroi
paloilmoi
tarkast
ttimen
ttimen
ustarkastustarkastus/varmis
/varmistu
/varmistu
tusteht
stehtävä
stehtävä
ävä

2016
2017
2018
Yhteensä

2016
2017
2018
Yhteensä

Käytetyt poimintaehdot
Vuosi = 2018, 2017, 2016
Pelastustoimen alue =
Pirkanmaa
Tapahtumakunta = Ylöjärvi
Onnettomuus-/tehtäväselosteet
= Onnettomuusselosteet

86
57
52
195

9
13
23
45

51
44
78
173

19
14
18
51

8
9
16
33

85
78
90
253

11
22
21
54

2
1
1
4

Ihmis
Ensiva en Eläimen
steteh pelas pelastam
tävä tamin
inen
en

167
151
131
449

8
11
15
34

17
9
6
32

Yhtei
Virka- stoim
Yhteens
apute intat
ä
htävä ehtäv
ä
7
0
623
5
0
526
3
0
563
15
0
1712
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Ylöjärvi
Tulipalot v. 2018

