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AIRAKSELAN KYLÄTURVALLISUUSSUUNNITELMA  

 

 

 
 

Kuvassa on Airakselan kylän yhteinen kokoontumis- ja harrastuspaikka talvisessa kauneudessaan. 

 

Lisätietoja osoitteessa www.Airaksela.fi 

 

 

Tammikuu 2023 

 

 

 

 

Apu ei voi olla kaukana, jos vahinko sattuu lähellä! 

  Varautuminen on valmiutta ja viisautta!      

http://www.airaksela.fi/
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KYLÄTURVALLISUUSSUUNNITELMA   
   

1. JOHDANTO 

 
Kyläturvallisuussuunnitelma on Airakselan alueen asukkaiden yhdessä koostama suunnitelma arjen turvan 

sujuvoittamiseksi sekä poikkeusoloihin varautumiseksi. Arjen turva ja kyläturvallisuus muotoutuvat; sekä 

jokapäiväisestä kanssakäymisestä ja ympäröivästä lähiseudusta, että varautumisesta poikkeusoloihin. Nämä 

kokonaisuudet muodostavat pohjan myös turvallisuussuunnitelmalle. Seurantalolle on tehty pelastus- ja 

turvallisuussuunnitelma. 

 

Kyläturvallisuuden edistäminen on monen eri toimijan yhteistyön tulos. Mukaan tarvitaan asukkaat, 

yhdistykset, yrittäjät ja viranomaiset. Lisäksi kyläturvallisuuden edistäminen luo kylälle yhteisöllisyyttä. 

Kyläturvallisuussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen on jatkuvaprosessi, ja sitä toteuttamaan tarvitaan 

yhteistyössä kaikki vaki- ja vapaa-ajanasukkaat, alueen yhdistykset, yrittäjät sekä viranomaiset. 

Kylän turvallisuussuunnitelma on päivitettävä kahden vuoden välein yhdessä kylätalon pelastus- ja 

turvallisuussuunnitelman kanssa. Kylälle perustetaan kolmihenkinen kyläturvaryhmä. Kylän 

yhteyshenkilöinä poikkeustilanteissa toimivat kyläturvaryhmän jäsenet. Suunnitelmassa on taulukoituna 

kylän resurssit ja erityisosaamiset. 

 
Kylän aktiivisuutta lisää kyläläisten yhteinen tila Voimistelu- ja urheiluseura Airakselan yrityksen seurantalo 

ja monimuotoinen yhdessä harrastaminen. Kylän yhteinen tila voi toimia erilaisissa häiriötilanteissa 

kokoontumis- ja evakuointitilana sekä viranomaisten johto-/valmiuskeskuksena. 

Kylien yhteystietojen ja yhteisten tilojen rekisteriä pitää Pohjois-Savon kylät ry, yhteyshenkilönä 

kyläasiamies. Rekisterit löytyvät www.pohjois-savonlylat.fi-sivuilta/maakunnankylät/kylätalot. Tietoihin 

tulevat muutokset pitää kylän yhteyshenkilöiden itse ilmoittaa kyläasiamiehelle. 

Tämän kyläturvallisuusprojektin tuloksena Kuopion kaikkien maaseutukylien yhteystiedot ja tiedot tiloista 

ovat Pohjois-Savon kylien rekisterissä ja sieltä Kuopion kaupungin turvallisuusyksikön sekä 

pelastusviranomaisten käytössä.          

   

Yhteisten tilojen markkinointia ja näkyvyyttä varten Pohjois-Savon kylät ry kokoaa tilojen 

käyttömahdollisuuksista, vuokraamisesta ja tilan tiedoista maakunnallisen yhteisen esitteen. 

 
Kylän nimi: AIRAKSELA 

 
Kyläturvallisuuskoulutukset: 

 
31.5.2021, paikalla oli 10 kyläläistä eri yhdistyksistä. Koulutuksessa käytiin läpi kylää koskevia uhka-/riski- 

ja vaaratekijöitä sekä alueen monimuotoisuutta. 
9.9.2021, paikalla oli 10 kyläläistä eri yhdistyksistä, koulutuksessa käytiin läpi tarkemmin kyläturvallisuus-

suunnitelman yksityiskohtia ja kirjattiin ylös kyläturvallisuussuunnitelmaan tulevia asioita.  
3.3.2022, paikalla oli 8 kyläläistä. Koulutuksessa tarkennettiin turvallisuussuunnitelmaan tulevat asiat ja 

sovittiin jatkotoimenpiteistä. 
 

Muut kokoontumiset: Airakselan yhdistykset ovat käsitelleet kyläturvallisuusasiaa omissa 

kokouksissaan ja kokoontumisissaan sekä pienryhmissä. 

 

Kyläturvallisuussuunnitelman laatijat: Kaikki koulutuksissa mukana olleet osallistujat 

osallistuivat kyläturvallisuussuunnitelman laadintaan. Mukana olivat SPR:n Airakselan osaston, 

Airakselan osakaskunnan, Airakselan metsästysseuran, Voimistelu- ja urheiluseura Airaksela ry:n ja 

kyläyhdistyksen edustajat sekä laajemmin kylän asukkaat. 
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Kyläturvallisuussuunnitelman päivittäjät: 

 

Kyläturvaryhmän jäsenet päivittävät suunnitelman yhdessä seurantalon pelastus- ja 

turvallisuussuunnitelman kanssa kahden vuoden välein tai tarvittaessa. 

Turvallisuussuunnitelman toimeenpano on jatkuvaa ja suunnitelma päivitetään seuraavan kerran 

vuonna 2024 

 
2. KYLÄN PERUSTIEDOT JA KYLÄKUVAUS: 

 
Airaksela sijaitsee postinumeroalueella 71490. 

Airakselan alueella vakinaisesti asuva väestö yhteensä noin 280. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän 

mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), Postinumeroalueen pinta-ala on noin 8 367 hehtaaria. 

Liite alueen kartta. 

ASUKASMÄÄRÄ (arvio): 280 asukasta ja lisäksi vapaa-ajanasukkaat 

 

ALUEEN SIJAINTI: 

 

Tiestöt: 
Airakselan alueen läpi kulkee Kuopio – Suonenjoki rautatie, jolla on sekä henkilö-, että tavaraliikennettä ja 

kylän alueella on kohtausraide sekä sivuraide Kuusakoski Oy:lle (kartta). Airakselan pääväylä on 5492-tie, 

Karttulan yleinen tie (kartta). Päätie on kapea, mutkainen ja valaisematon. Tiellä liikkuu runsaasti raskasta 

liikennettä (koulukuljetus-, maatalous-, rekka- ja linja-autoliikenne). Alueella on kierrätyksen toimintapiste 

Kuusakoski Oy:n varasto ja toimisto, auki arkipäivisin ja se aiheuttaa alueella ylimääräistä liikennettä 

raskaalla kalustolla. Alueella on runsaasti yksityisteitä ja metsäautoteitä (kartta). 

 

Vesistöt: 
Alueella on runsaasti erilasia vesistöjä, järviä, jokia ja lampia (kartta). Osa lammista on ”rannattomia”, joten 

ne ovat vieraspaikkakuntaisille luonnossa liikkujille vaarallisia. 

 

Muita alueen keskeisiä kohteita: 
Alueella on vaarallisia suoalueita (kartta). Turvallisuustoimenpiteenä kyltit vaarallisille hetteisille soille. 

Alueella on vaarallisia kallioalueita (kartta). Turvallisuustoimenpiteenä kyltit vaarallisille kallioille. Alueella 

on kaksi isoa maatilaa. Erämaa-alueita ei ole, mutta metsäisiä alueita on. 

 

3. KYLÄN YHTEYSHENKILÖT: 

 

 Kaisa Poutanen ja Hannu Halonen, urheiluseura Airakselan yritys, seurantalo 

 Margit Ropponen ja Aira Airaksinen, SPR Airakselan paikallisosasto 

 Jouni Miettinen ja Veijo Kärki Airakselan erämiehet. 

 Jere Hotti, Airakselan kyläyhdistys 

 Karttulan vesiosuuskunta päivystäjä puh. 0447766766  

Julkiset yhteystiedot: 

internet-sivut: www.airaksela.fi 

airakselan kylän facebook-sivut 

airakselan erämiesten facebook-sivut 

airakselan näkötorni: https://liikkuvakuopio.fi/luontotorni 

Pirunvuori, näkötorni ja pirunpesä: https://retkipaikka.fi 

Airakselan SPR:n osasto: https://rednet.punainenristi.fi/airaksela 
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KYLÄN YHDISTYKSET: 
Airakselan SPR:n osasto, Airakselan erämiehet, Metsolan metsästysseura, Airakselan kyläyhdistys, 

Airakselan osakaskunta, Voimistelu- ja urheiluseura Airakselan yritys, Airakselan kerho/Kuopion 

4H-yhdistys ja Airakselan Rodders. 

 

AIRAKSELAN YRITYKSEN SEURANTALO  
 Rakennusvuosi: 1982 
 Pinta-ala: 595 m2 
 Rakennuksen nimi: Airakselan seurantalo 

 Osoite: Airakselantie 591, 71490 Airaksela 

 Omistaja: Voimistelu- ja urheiluseura Airakselan yritys ry 

 Max. Henkilömäärä: 250 sali + 50 yläkerta   
Tila on ympärivuotisessa käytössä 

 

SEURANTALON VARUSTUS/TILAT 
Seurantalolta löytyy: sähkö, sali, hyvin varusteltu laitostason keittiö, kokoustilat, WC, suihku, sauna, 

sali erilaisille joukkuelajeille, alkusammutuskalustoa, lämmitysjärjestelmänä sähkö, parkkipaikka. 

Seurantalo on vuokrattavissa ja varauksista vastaa: Voimistelu- ja urheiluseura Airakselan yritys ry 

(www. airaksela.fi) Yhteyshenkilön tiedot: www.airaksela.fi. 
Seurantalovastaava: Kaisa Poutanen, airy.puheenjohtaja@airaksela.fi, puh. 0405403326 
Seurantalon tiedot ja kuvia löytyy seuraavista osoitteista: www.airaksela.fi tai googlettamalla 

Airakselan seurantalo. 
 

4. KYLÄTURVALLISUUSRYHMÄ 

 
 Kyläyhdistys, Jere Hotti, hotti.jere@gmail.com, puh. 0409656638 

 Metsästysseura, Jouni Miettinen, jouni.m.85@hotmail.com, 0453241204 

 SPR:n Airakselan osasto, Margit Ropponen margit.ropponen@gmail.com , puh. 0503562  

  

Kyläturvallisuusyhdyshenkilöiden tehtävät: 

1. järjestää tarvittavaa turvallisuuskoulutusta ja tiedottaa turvallisuustapahtumista 

2. pitää yllä turvallisuusasioita yhdistyksien erilaisissa tilaisuuksissa ja kokouksissa 
3. innostaa kyläläisiä turvallisuuteen ja välittää tietoa omatoimisesta varautumisesta 

4. toimia yhdyshenkilönä turvallisuusverkostossa viranomaisten, kylän asukkaiden ja muiden 

järjestöjen kanssa. 
   

5. ENNEN HANKETTA JA HANKKEEN AIKANA TEHTYJÄ TOIMIA KYLÄSSÄ 

 
Alueella toimii SPR-osasto ja naapuriapurinki, kylätalolle on laadittu pelastus- ja turvallisuussuunnitelma, 

kylällä on järjestyksenvalvojia, on kartoitettu ja ylläpidetty puhtaat kaivot/lähteet, kylällä on lainattavia 
veneitä, on moottorikelkkoja, traktoreita, kaasupuhaltimia, kaivinkoneita, mönkijöitä, seurantalolla 

sydäniskuri. 
Vaarapaikat on tämän hankkeen aikana tiedostettu ja kartoitettu sekä merkitty karttapohjaan, joka on 

kyläturvallisuussuunnitelman liitteenä ja seurantalon ulkona olevalla ilmoitustaululla. Merkattu/täytetty 

kartta toimitetaan Karttulan paloasemalle. 

 

http://www.airaksela.fi/
mailto:hotti.jere@gmail.com
mailto:jouni.m.85@hotmail.com
mailto:margit.ropponen@gmail.com
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6. ALUEEN KALUSTO, JOTA VOIDAAN OTTAA KÄYTTÖÖN HÄIRIÖ-, POIKKEUS- JA 

HÄTÄTILANTEISSA 

 

Kaluston nimi Milloin käytettävissä Missä kalusto on yhteystiedot 

Traktoreita helposti löydettävissä maatiloilla Jere Hotti, puh. 

0409656638 

Kaivinkoneita helposti löydettävissä maatiloilla Jere Hotti, puh. 

0409656638 

Mönkijöitä helposti löydettävissä Yksityistalouksissa Jere Hotti, puh. 

0409656638 

Moto/metsäkone   Jere Hotti, puh. 

0409656638 

Moottoriveneitä useita rannoilla omistajat 

Lainattava varavoima ei   

Polttomoottorilämmittimiä useita maatiloilla Jere Hotti, puh. 

0409656638 

Lainattavia 

kaasupuhaltimia 

useita maatiloilla Jere Hotti, puh. 

0409656638 

Sydäniskuri on hankittu 2022 ja sijaitsee seurantalolla. 

 

ALUEEN ASUKKAIDEN ERIKOISOSAAMINEN Alueella asuu lääkäreitä, hoitajia, metsureita, 

metsäkonekuski, kaivinkonekuskeja, sähköasentajia. 

 

8. KYLÄTURVALLISUUSSUUNNITELMAN TOIMENPIDETAULUKKO JA RISKEIHIN 

VARAUTUMINEN 

 

Riski/kehitettävä 

kohde 

Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta 

Tie 5492 Tien levennys tai 

kevyenliikenteen väylän 

jatkaminen 

ELY/Destia, kunta Aloite 2023 Kyläyhdistys 

Rautatie, 

Kuusakoski 

sivuraide, 

kohtaamisraide 

merkataan karttaan   VR    Kyläyhdistys 

Kuusakoski Oy, 

raskasliikenne 

Nopeusrajoitus ELY Aloite 2023 Kyläyhdistys 

Rannattomat 

lammet 

Opasteet ja/tai nauhoitus Kyläyhdistys ja 

metsästysseurat 

2023 Metsästysseurat 

Kalliot, jyrkänteet ja 

muu vaarallinen 

maasto 

Opasteet ja/tai nauhoitus Kyläyhdistys ja 

metsästysseurat 

2023 Metsästysseurat 
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Kuusakosken ”kaato

paikka” 

ongelmajätteitä 

valvonta Kuusakoski Oy jatkuva Kyläyhdistys 

 
Airakselan yritys ja kyläyhdistys seuraavat yhdessä kyläturvallisuussuunnitelman toteutumista ja mahdollisia 

uusia tulevia riskejä, jotka kirjataan suunnitelman päivityksen yhteydessä. 

 

Pelastusviranomaisten ja paikallisen kyläturvaryhmän koulutuksessa käydään läpi yhteistyöhön liittyvät 

asiat.  

Kunnan kanssa tehtävä yhteistyö tapahtuu eri toimialojen, kylän ja turvallisuusyksikön välillä. 

 

Kylän yhteisen tilan (seurantalon) kuvat löytyvät www.airaksela.fi - nettisivulta 
 

Kyläturvallisuussuunnitelma julkaistaan kyläläisille tammikuussa 2023, ja tulostettua kappaletta säilytetään 

seurantalon kansiossa, jossa ovat myös muut seuran/kylän kannalta tärkeät tulosteet. Sähköisenä suunnitelma 

on urheiluseuran nettisivuilla, kyläturvayhdyshenkilöillä, Pohjois-Savon pelastuslaitoksen 

riskienhallintapäälliköllä ja kaupungin turvallisuuspäälliköllä. 

  

Seurantalolta jaetaan  seinätaulua ”HÄTÄTILANTEESSA”, jossa hätänumerot, ja johon voi itse täyttää 

kylän yhteystiedot. 

Kyläturvaryhmään tulevat muutokset hoitaa Airakselan nettisivuille tiedotusryhmä ja muu tiedottaminen 

tapahtuu normaaleja kylän tiedotuskanavia pitkin. 

Kylän nettisivuja päivittävät Airakselan yrityksen tiedotusryhmän jäsenet Piia Bartos ja Ulla Airaksinen. 

 

Liitteet tulostetuissa versioissa: 
Seurantalon pohjapiirustus, johon on merkattu poistumistiet 

Alueen kartta, johon on merkattu vaaralliset kohteet 

Seurantalon pelastus- ja turvallissuunnitelma 

”Hätätilanneseinätaulu” 

  

http://www.airaksela.fi/

