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1. YLEISTÄ
Valtioneuvosto teki 4.3.1999 periaatepäätöksen kansalliseksi rikoksentorjuntaohjelmaksi. Ohjelman tavoitteena
oli luoda yhteinen toimintapolitiikka rikollisuuden vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi mm. siten, että
kaikessa julkisessa päätöksenteossa otetaan huomioon päätösten vaikutus myös rikoksentorjuntaan. Ohjelmassa
esitettiin, että kaikkiin kuntiin laaditaan turvallisuussuunnitelma.
Tarkoituksena on, että rikoksentorjuntaan osallistuvat valtion ohella entistä tietoisemmin ja aktiivisemmin kunnat, elinkeinoelämä, kirkko, kansalaisjärjestöt sekä yksityiset kansalaiset. Ohjelman painopiste on paikallisessa
rikoksentorjunnassa ja ns. arjen rikosten ja häiriöiden eli ihmisten arkiympäristössään kohtaamien turvattomuutta aiheuttavien rikosten torjunnassa.
Turvallisuus on yksi merkittävimmistä kilpailukykyyn vaikuttavista menestystekijöistä 2000-luvulla. Se on kasvava kilpailuetu niin kuntien kuin liikeyritysten näkökulmasta. Varkauden kaupungin tavoitetilaa vuoden 2006
loppuun kuvattiin seuraavin argumentein:
- kansainvälinen ja lapsiystävällinen kaupunki
- muuttovoittokunta
- julkisuuskuvaltaan myönteinen
- peruspalveluiltaan turvallinen
- tuloiltaan ja menoiltaan tasapainossa
Kaikkien näiden tavoitteiden saavuttamisen yhtenä välineenä on toimiva turvallisuussuunnitelma, sen toteuttaminen, ylläpito ja seuranta. Se tukee yllä mainittuja kaupungin yleisiä tavoitteita erityisesti hyvinvoinnin osalta.
Kaupunginhallitus teki Varkauden seudun kihlakunnan poliisipäällikön Yrjö Aamuvuoren aloitteesta 16.12.2002
päätöksen turvallisuussuunnitelman valmistelun aloittamisesta ja kaupunginjohtaja päätti nimetä seuraavan työryhmän suunnitelman laatimista varten:
Poliisi:			  Jyrki Haapala, puheenjohtaja
Sosiaali-ja terveysvirasto:	  Taisto Lyytikäinen
Päihdetyöryhmä:	  Leena Alanen
Koulutoimi:		  Jorma Tuunanen
Nuorisotoimi:		  Maarit Tenhunen
Tekninen virasto:	  Jouko Miikkulainen
Hallintokeskus:		  Sakari Lainamo, sihteeri
Nimetty työryhmä jakaantui valittujen painopisteiden mukaisiin alatyöryhmiin, joihin osallistui eri alojen asiantuntijoita. Työryhmä kartoitti keskeisimmät rikollisuus- ja muut turvallisuusongelmat ja laati suunnitelman siitä,
millä tavoin ongelmiin puututaan, mikä taho kantaa toimintavastuun ja miten eri tahojen yhteistyötä kehitetään.
Varkauden kaupunginhallitus hyväksyi turvallisuussuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi asianomaisissa hallintokunnissa kokouksessaan 5.4.2004 § 108.
Suunnitelman päivitystä varten työryhmän kokoonpanoa muutettiin henkilövaihdosten ja hallintorakenteen
muutoksen takia seuraavanlaiseksi:
Poliisi:
Jyrki Haapala, puheenjohtaja
Terveysvirasto:
Tuula Savolainen
Perusturvakeskus:
Irma Karlsson
Päihdetyöryhmä:
Pirjo Räisänen
Koulutoimi:
Jorma Tuunanen
Nuorisopalvelut:
Maarit Tenhunen
Tekninen virasto:
Jouko Miikkulainen
Ympäristönsuojelu:
Karita Krooks
Hallintokeskus:
Sakari Lainamo, sihteeri
Varkauden kaupunginhallitus on hyväksynyt tämän turvallisuussuunnitelman noudatettavaksi asianomaisissa hallintokunnissa kokouksessaan 16.6.2008 § 58.
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2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET
Varkauden kaupungin turvallisuussuunnitelman tavoitteena on ylläpitää ja parantaa niin vakinaisesti Varkaudessa
asuvien kuin siellä käyvien ihmisten oikeutta turvalliseen ja viihtyisään olemiseen sekä työssä että vapaa-aikana
ja näin parantaa kansalaisten hyvinvointia. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten ja nuorten tekemien rikosten
ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan sekä erilaisten päihteiden (tupakka, alkoholi, huumeet) vastaiseen työhön sekä
päihteettömyyttä suosivan ja huumeidenvastaisen ilmapiirin ylläpitämiseen. Samoin ohjelmassa korostuu lasten
kasvatukseen liittyvät toimet, joilla lapset kasvatetaan lainkuuliaisiksi yhteiskunnan jäseniksi.
Turvallisuus laaja-alaisena käsitteenä on ihmisten perusoikeus ja kaikkien yhteinen asia, johon eri viranomaiset,
yhteisöt, elinkeinoelämä ja kansalaiset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa. Yhteiskunnassamme ollaan siirtymässä tähän laajaan turvallisuuskäsitykseen, johon koskemattomuuden ja vapauden lisäksi myös selviytyminen
ja tasa-arvo sekä autonomia ja kasvu sisältyvät. Turvallisuus oikeutena merkitsee pohjimmiltaan oikeutta ihmisarvoiseen elämään. Turvallisuus kokemuksena liittyy ihmisen kaikkiin eri elämänalueisiin ja ikäkausiin.
Varkauden kaupungin turvallisuussuunnitelmassa keskeistä on toimenpiteiden painottaminen varkautelaisten
tarpeiden ja odotusten mukaan sekä eri osapuolten keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen siten, että ongelmia
ratkotaan ennakolta ja tapahtuneet häiriöt ja rikkomukset ratkaistaan yhdessä tekemällä. Turvallisuusvisioon pääsemiseksi ja turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi on työryhmä asettanut seuraavat yleiset tavoitteet:
1. Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti oman koti- ja lähipiirinsä turvallisuuden parantamiseen.
2. Yhteisin toimenpitein saadaan rikosten kokonaismäärä laskemaan.
3. Saadaan aikaan säännöllisesti toimiva viranomaisverkostotyöskentely.
Kuntalaisten oma aktiivisuus korostuu erityisesti asuinalueiden sisäisen turvallisuuden parantamisessa. Aktiivisuus mm. liikenneturvallisuusaloitteiden tekemisessä on esimerkillistä toimintaa. Asukasyhdistysten toiminnan
aktivoiminen mm. erilaisten harrastustoimintojen järjestäjänä asuntoalueilla olisi toivottavaa ja se ohjaisi lapsia ja
nuoria turvallisten ja terveiden harrastusten pariin. Myös vanhempainyhdistysten toiminta koulujen yhteydessä
on syytä olla aktiivista. Puuttumiskynnystä asuinalueilla tapahtuviin häiriöihin tulee laskea ja vanhemmilla täytyy
olla rohkeutta ja moraalinen lupa puuttua myös naapurin lasten häiritsevään ja hallitsemattomaan toimintaan.
Jokaisen tulee huolehtia oman kodin sisäisestä turvallisuudesta. Kuntalaisia täytyy siis tulevaisuudessa aktivoida
yhä rohkeampaan aloitteellisuuteen oman asuinalueen turvallisuuden kehittämishankkeissa ja kunnan ja valtion
virkamiehiä tulee patistaa käsittelemään kansalaisilta tulevat aloitteet asianmukaisessa järjestyksessä.
Rikosten määrän laskeminen on yhteistoimintaa parhaimmillaan. Poliisi kantaa tietenkin suurimman vastuun
tästä toiminnasta, mutta kun tavoitteena on ennalta estää rikosten syntymistä, riittää töitä kaikille. Kodeissa tapahtuvan kasvatuksen tulee tukea lapsen turvallista kehittymistä yhteiskunnan tuottavaksi ja turvalliseksi jäseneksi. Päiväkotien ja koulujen tulee tehdä hyvää yhteistyötä kotien kanssa ja jatkaa hyvää kasvatustyötä. Lasten
ja nuorten häiriökäyttäytymiseen tulee puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Myös perheissä tapahtuvaan väkivaltaan tulee puuttua päättäväisesti ja tehokkaasti ja yhteiskunnalla tulee olla keinot estää perheväkivaltaa aiheuttava yhteiskunnasta syrjäytyminen mahdollisimman tehokkaasti. Erityisesti nuorten humalahakuinen
juominen tulee minimoida, sillä katuväkivalta on useimmiten seurausta alkoholin vaikutuksen alaisena hallitsemattomasta käyttäytymisestä. Nuorten alkoholin käytön kontrolloinnissa korostuu vanhempien vastuu oman
lapsen käyttäytymisen valvonnasta. Huumeiden virta kaupunkiin tulee katkaista ja huumeiden käyttöön tulee
puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Rikoksien tielle sortuneiden nuoren alkava rikosura tulee katkaista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Poliisin tulee toimia tehokkaasti ja tuloksekkaasti sekä rikosten ennalta
ehkäisyssä, että niiden selvittämisessä ja rikosten tekijöiden saattamisessa vastuuseen teoistaan. Oikeuslaitoksen
toiminnan tulee omalta osaltaan tukea myös rikosten ennalta ehkäisyä.
Viranomaisverkon yhteistoimintaa tulee parantaa ja yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi tulee sopia yhteisistä
toimintatavoista. Viranomaisten välillä tulee olla avoin keskusteluyhteys ja reviiriajattelu tulee romuttaa. Viranomaisverkon tulee antaa tukea yksityisten yritysten henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi
käynnistettäville projekteille. Voidaankin todeta, että eräs turvallisuussuunnittelun ydinkohdista on lisätä viranomaisten ja myös yksityisen sektorin ja viranomaisverkon yhteistyötä turvallisuuden osa-alueelle.
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3. ITÄ-SUOMEN TURVALLISUUSTILANNE
Ensimmäisen koko maassa samanaikaisesti tehdyn kansallisen turvallisuustutkimuksen tulokset antoivat selviä
viitteitä siitä, miten turvalliseksi suomalaiset eri puolilla maata kokevat elämänsä. Tutkimuksen mukaan itäsuomalaiset olivat joutuneet kolmen viime vuoden aikana harvemmin rikoksen uhreiksi kuin muissa lääneissä asuvat suomalaiset. Tämä koskee varsinkin omaisuusrikoksia, kuten auto- ja polkupyörävarkauksia. Rikostilastojen
mukaan moottorikulkuneuvoihin kohdistuvat omaisuusrikokset olivat kuitenkin erityisesti Itä-Suomen kasvukeskuksissa yhä suurempi ongelma. Väkivaltarikosten uhreiksi itäsuomalaiset olivat joutuneet lähes yhtä usein
kuin suomalaiset keskimäärin.
Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan myös asioita, jotka heidän omassa asuinkunnassaan häiritsevät
heidän asuinviihtyvyyttään. Ilkivalta nousi selvästi eniten häiriötä aiheuttavaksi tekijäksi Itä-Suomessa. Melko tai
erittäin häiritsevänä sitä piti asuinympäristössään liki 52 prosenttia vastaajista. Myös alkoholin juominen julkisella paikalla häiritsi itäsuomalaisia enemmän kuin muita suomalaisia keskimäärin.
Turvallisuus on asia, jonka merkitys on suuri, kun ihmiset arvioivat omaa viihtyvyyttään. Itä- ja Etelä-Suomen
taloudelliset erot ovat suuret ja ne kasvoivat pitkän taloudellisen nousukauden aikana. Elämisen taso ei kuitenkaan ole sama kuin elintaso. Turvallisempi asuinympäristö tasoittaa eroja, joita Itä-Suomen kolmen maakunnan
ja etelän rintamaiden välillä on. On selvää, että asuinympäristön turvallisuus nousee tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi tekijäksi erityisesti lapsiperheiden osalla, mutta yhtälailla kaikki kaupungin asukkaat kaipaavat turvallista
asuinympäristöä. Varkauden on siis syytä pohtia erittäin vakavasti oman kunnan turvallisuutta tulevaisuuden
kilpailuvalttina, kun kuntien välillä kilpaillaan uusista veronmaksajista.
Myös valtio on tukemassa kuntien sisäisen turvallisuuden kehittämistä. Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelu käynnistettiin lokakuussa 2003 ja sisäisen turvallisuuden ohjelma julkaistiin valtioneuvoston toimesta 23.09.2004. Hankkeen tehtävänä oli määritellä sisäisen turvallisuuden kannalta keskeisimmät
kehityssuunnat ja mahdolliset uhat sekä sisäisen turvallisuuden tasolle asetettavat tavoitteet. Ohjelman taustalla
oli se tosiasia, että yhteiskunnan hyvinvointi ja kansalaisten perusoikeudet eivät voi toteutua ellei yhteiskunta ole
turvallinen. Ohjelman eräs tärkeimpiä tavoitteita on ollut saada turvallisuuden parissa työskentelevät viranomaiset todelliseen ja tiiviiseen yhteistyöhön. Samalla ohjelma on arvioinut myös sosiaalisen turvallisuuden merkitystä.
Syrjäytyminen yhteiskunnassa on tämän hetken todellinen sosiaalinen ongelma. Työttömyyden, eriarvoisuuden,
päihteiden käytön ja mielenterveysongelmien aiheuttama syrjäytyminen ilmenee mm. perheväkivaltana, ihmisten
häiriökäyttäytymisenä ja myös lisääntyvinä itsemurhina. Sisäisen turvallisuuden parantaminen on siis myös val
tion ylimpien päättäjien huolenaihe. Varkauden kaupungin turvallisuussuunnitelma tuo omalta osaltaan panostuksen Varkauden kaupungin turvallisuuteen ja sitä kautta koko valtakunnan sisäiseen turvallisuuteen.
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4. VARKAUDEN TURVALLISUUSTILANNE
Kansallinen turvallisuustutkimus antoi vastauksia myös siihen kysymykseen, miten turvalliseksi Varkauden kaupungin asukkaat kokivat oman kaupunkinsa. Turvallisuuskyselyyn vastanneista varkautelaisista lähes kaikki pitivät
Varkautta joko turvallisena tai erittäin turvallisena asuinympäristönä. Kaupungin kaduilla liikkuminen koettiin
pääsääntöisesti turvalliseksi ja myös omassa asunnossa ja asuinalueella oleskelu koettiin turvalliseksi.
Turvallisuuden eteen Varkaudessa työskentelevät viranomaiset saivat kansalaisilta samassa tutkimuksessa arvosanan omasta toiminnastaan. Palo- ja pelastustoimi sai yli 90%:lta varkautelaisista vastaajista toiminnastaan 8-10
arvosanan. Poliisipalvelut arvosteltiin hieman palo- ja pelastustoimea heikommalle tasolle, sillä vajaa 70% vastaajista antoi poliisipalveluille 8-10 arvosanan.
Turvallisuutta voidaan siis mitata kansalaisten mielipiteen avulla, mutta toisen näkökulman asiaan tuovat kaupungin rikostilastot, mitkä kertovat oman totuutensa kaupungin turvallisuudesta. Huumausaineiden olemassaolo
Varkauden kaupungissa on tosiasia ja sen ovat huomanneet myös kaupungin asukkaat. Turvallisuustutkimuksessa
yli 50% vastaajista koki huumausaineiden käytön häiritsevän heidän elämäänsä ja heikentävän samalla kaupungin
turvallisuutta. Poliisin paljastamien huumausainerikosten määrä on Varkaudessa korkea kun sitä verrataan muihin
Itä-Suomen kihlakuntiin. Itä-Suomen rikostilaston mukaan Varkauden seudun kihlakunta sijoittuu neljännelle
sijalle kun mittarina käytetään vuonna 2003 ilmi tulleiden huumausainerikosten määrää. Tilanne on pahentunut edellisestä vuodesta, sillä huumausainerikosten määrä on kasvanut vuodesta 2002 lähes 20 %. Vuoden 2007
rikostilaston mukaan Varkaudessa ilmitulleen huumausainerikollisuuden määrä näyttää pysähtyneen vuosittain
määrällisesti lähes samalle tasolle ( keskimäärin 90 rikosta/vuosi). Voidaan kuitenkin todeta, että ilmitulleen
huumausainerikollisuuden määrä on erittäin paljon riippuvainen siitä, kuinka paljon poliisi pystyy keskittämään
valvontaa kyseiseen rikollisuuteen. Huumausainerikollisuuden vastainen taistelu on jatkuvaa koko valtakunnassa, mutta myös Varkaudessa huumausainerikollisuus on eräs vuosittaisista poliisin toiminnan painopisteistä.
Huumausaineiden vastaiseen taisteluun käydään tässä turvallisuussuunnitelmassa laajalla viranomaisyhteistyöllä.
Huumausainerikollisuus heikentää laajalla sektorilla Varkauden kaupungin turvallisuutta, sillä se lisää erityisesti
omaisuusrikoksia.
Lähes 80 % turvallisuustutkimukseen varkautelaisista vastaajista piti alkoholijuomien nauttimista julkisella paikalla häiritsevänä ja samalla turvallisuutta heikentävänä. Tulos on täysin ymmärrettävä, sillä Varkauden kaupungin katukuvaa on hallinnut jo vuosia erityisesti viikonloppuisin nuorten julkijuopottelu. Alkoholia on löydetty
myös alaikäisten hallusta ja liian usein poliisi on korjannut kadulta talteen tolkuttomassa humalatilassa olevan
nuoren. Myös yläasteikäisten keskuudessa suoritettu koulukysely vuoden 2006 keväällä paljasti koruttoman ker
tomuksen siitä, miten usean varkautelaisen nuoren elämää hallitsee erityisesti viikonloppuisin humalahakuinen
alkoholin juonti.
Vuonna 2005 toteutettu väkevien alkoholijuomien veron lasku näkyy selkeästi myös Varkauden katukuvassa ja
erityisesti lähisuhdeväkivallan tasossa ja sen tekotavoissa. Vahvan humalatilan vuoksi säilöön otettujen määrä on
Varkaudessa suhteutettuna asukaslukuun myös valtakunnallisesti korkealla tasolla ( yli 1000 säilöönottoa/vuosi).
Vuonna 2007 säilöönotettiin juopumuksen vuoksi 1107 henkilöä. Vuoden 2007 osalta voidaan kuitenkin todeta
tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteiden osalta se, että nuorten päihdehakuinen alkoholin juominen yleisillä
paikoilla väheni aikaisempiin vuosiin verrattuna merkittävästi. Nuorten osalla positiivisena asiana voidaan todeta
myös se, että alkoholin veron laskun myötä nuoret eivät kuitenkaan vaihtaneet mietojen alkoholijuomien sijaan
väkevää alkoholia. Nuorten osalla positiivisena kehityksenä voidaan todeta myös se, että humalahakuinen alkoholin juominen ja tupakointi ei ole enää nuorten keskuudessa trendikästä. Edelleen kuitenkin Varkauden päihdetyöntekijät törmäävät vahvasti syrjäytyneisiin nuoriin, joiden elämää alkoholi hallitsee erittäin vahingollisesti.
Useimmiten näiden nuorten syrjäytymisen taustalla on vanhempien tai jopa isovanhempien syrjäytymisen tuoma
kierre. Päihteet aiheuttavat siis edelleen vakavan turvallisuusriskin liian monen varkautelaisen elämään. Alkoholin
tuomien haittojen torjuntaan panostetaan tässä turvallisuussuunnitelmassa laajalla yhteistyöllä.
Alkoholin hallitsematon nauttiminen tuottaa myös ilkivaltaa ja katuväkivaltaa. Varkauden kaupungissa ilkivalta
koetaan merkittäväksi turvallisuutta heikentäväksi asiaksi. Väkivaltaan törmätään erityisesti ravintoloiden sulkemisaikana niiden lähiympäristössä ja myös ravintoloissa. Katuturvallisuuden koetaan heikentyneen jonkin verran. Turvallisuussuunnitelmassa panostetaan ilkivallan ja katuväkivallan ehkäisyyn ja sitä kautta katujen ja mui-
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den yleisten alueiden turvallisuuden parantumiseen mm. erilaisilla poliisin toimenpiteillä, mutta myös nuorison
terveitä harrastuksia tukevalla toiminnalla.
Kotien ja lähialueiden merkitys korostuu erityisesti elämänkaaren alku- ja loppupuolella. Asukkaiden ja taloyhtiöiden oma aktiivisuus leikkipaikkojen turvallisuusriskien huomioinnissa on keskeinen. Ikääntyessä tapaturmariski lisääntyy. Varkaudessa yli 65-vuotiaiden sairaalahoitoon johtaneet tapaturmat ovat lisääntyneet yli PohjoisSavon ja koko maan keskiarvon. Ikääntyneiden eliympäristön turvallisuutta on ollut tarkoitus parantaa elokuussa
2007 alkaneessa kehittämishankkeessa.
Myös virasto- ja yritysturvallisuus on tärkeä osa kaupungin kokonaisturvallisuutta. Julkisissa virastoissa ja yrityksissä on voitava työskennellä turvallisesti ja niissä on voitava asioida turvallisesti. Erityisesti terveydenhoidon alalla työskentelevät ja näissä pisteissä asioivat näkevät ja kokevat liikaa väkivaltaa ja sen konkreettista uhkaa. Tässä
turvallisuussuunnitelmassa virastojen ja yritysten sisäistä turvallisuutta parannetaan henkilöstön koulutuksella ja
toimitilojen turvallisuusratkaisuja parantamalla.
Moottoriajoneuvoihin kohdistuva omaisuusrikollisuus on laskenut vuosien 2006 ja 2007 aikana keskimäärin
380:een rikokseen. Ajoneuvorikollisuus on kuitenkin koskettanut vakavasti useata normaalia kansalaista, joka on
kovalla työllä ja useimmiten velkarahalla hankkinut perheen käyttöön auton. Auton anastus tai siihen murtautuminen ja autossa olleen omaisuuden anastaminen koskettaa useimmiten koko perhettä ja sen taloutta. Pahim
millaan anastettu auto on purettu tai jopa poltettu. Tässä turvallisuussuunnitelmassa on käynnistetty vahva taistelu ajoneuvorikollisuutta vastaan. Aloitetun taistelun tulokset näkyvät vuoden 2006 ja vuoden 2007 rikostilastoissa, jonka mukaan ajoneuvoihin kohdistuneiden rikosten määrässä on tapahtunut merkittävä lasku. Kehitystä
voidaan selittää onnistuneella ajoneuvorikollisuuden vastaisella yhteistyöllä ja siihen liittyneillä toimenpiteillä ja
ajoneuvojen parantuneella ajoneuvorikollisuutta estävällä tekniikalla.
Perheväkivallan olemassaolo kaupungissa on ilmiselvää. Silti liian usein perheväkivalta jää piilorikollisuudeksi,
mikä vahingoittaa erityisesti perheen lapsia. Perheväkivallan taustalla on liian usein työttömyyden, perheiden
hajoamisen ja alkoholin käytön aiheuttama syrjäytyminen, mikä siis ilmentyy ihmisten väkivaltaisena käyttäytymisenä omia läheisiä kohtaan. Perheiden pahoinvointi siirtyy suoraan perheen lapsiin ja lapsien pahoinvointi
havaitaan usein liian myöhään. Tässä turvallisuussuunnitelmassa perheväkivallan ennaltaehkäisyyn panostetaan
laajalla yhteistyöllä, jolla tuetaan ongelmaperheitä. Lastensuojelulain henki näkyy ja kuuluu Varkauden kaupungin turvallisuussuunnitelmassa ja kerää eri viranomaiset yhteen työskentelemään lasten turvallisen ja virikkeellisen
elinympäristön puolesta.
2000 luvulla käynnistynyt liikenneturvallisuuden valtakunnallinen kohentuminen näyttää pysähtyneen alle 400
liikennekuoleman vuositasolle. Vuoden 2007 valtakunnallinen liikenneonnettomuustilasto kertoo liikenteessä
menehtyneen 379 ihmistä ja loukkaantui noin 8500 ihmistä. Varkauden kaupungin tilastollista liikenneturvallisuutta heikentää kahden pääväylän olemassaolo kaupungissa. Pääteiden onnettomuudet ovat vakavia, kun sen
sijaan kaupungin katuverkolla pitkälti alhaisten nopeusrajoitusten ansiosta onnettomuudet ovat seuraamuksiltaan lievempiä. Varkauden kaupungin alueella menehtyy keskimäärin yksi henkilö/vuosi (vuonna 2007 2 kpl).
Tilastollisesti olemme Kuopion kaupungin kanssa samalla liikenteen turvallisuustasolla. Rattijuopot ja ylinopeudet työllistävät kaupungin poliisia eniten ja ne pelottavat myös kaupunkilaisia eniten. Vuosittain Varkauden
poliisilaitoksen toiminta-alueella jää kiinni keskimäärin 200 eriasteista rattijuoppoa. Vuonna 2007 kiinnijääneiden rattijuoppojen määrä oli 240, joka jakaantui 155 törkeään rattijuoppoon ja 85 ns. tavalliseen rattijuoppoon.
Suurien ylinopeuksien vuoksi menettää Varkauden poliisin toimialueella ajokorttinsa keskimäärin 100 kuljettajaa. Omassa toiminnassaan Varkauden poliisi on tehostanut omaa paikallista liikenteenvalvontaansa jopa siinä mittakaavassa, että ”Varkauden mallia” käytetään valtakunnallisena esimerkkinä siitä, miten paikallispoliisin
tulee valvoa liikennettä. Varkauden kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmaan on koottu ne toimenpiteet,
joilla kaupungin liikenneturvallisuutta parannetaan tulevien vuosien aikana. Liikenneturvallisuussuunnitelma
on Varkauden kaupungin turvallisuussuunnitelman liitteenä. Kyseisessä suunnitelmassa painopisteet jakautuvat
liikenneympäristön kehittämiseen ja tienkäyttäjien oman turvallisuusajattelun ja sitä kautta liikennekäyttäytymisen kehittämiseen.
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5. MITEN RIKOKSIA JA HÄIRIÖITÄ VOI TORJUA
Rikosten ja häiriöiden määrään ja laatuun voidaan vaikuttaa. Niiden vuodesta toiseen jatkuva kasvaminen ja turvattomuuden tunteen lisääntyminen ei ole mikään vääjäämätön prosessi tai luonnon laki. Rikokset eivät myöskään ole irrallisia ja sattumanvaraisia tapahtumia, vaan niissä on omat säännönmukaisuutensa ja kytkennät yhteiskunnallisiin muutoksiin. Tuntemalla ja tunnistamalla nämä mallit rikoksentorjuntaa on helpompi suunnitella.
Rikosten ja häiriöiden estäminen on ennen kaikkea yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Se edellyttää asioiden tarkastelua eri näkökulmista ja niiden yhdistämistä yhteisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.
Turvallisuuden parantamiseen ei ole olemassa mitään yhtä oikeata mallia tai toimintatapaa, vaan samanaikaisesti
tarvitaan monitasoisia rikollisuutta estäviä toimenpiteitä. Rikoksentorjuntaohjelma on kolmitahoinen käsittäen:
- toimet, joilla vähennetään otollisia rikostilaisuuksia
- toimet, joilla estetään joidenkin yksilöiden kehittymistä rikollisiksi
- pyritään katkaisemaan jo alkanut rikosura
Paikallistasolla parhaat rikollisuutta ennaltaehkäisevät keinot yllä mainittujen päätavoitteiden saavuttamiseksi on
saatavissa sosiaalisen prevention ja tilanneprevention kautta. Ensiksi mainitulla ehkäisyllä pyritään vaikuttamaan
rikollisuuden syihin ja taustatekijöihin ja viimeksi mainitulla rikokseen houkuttelevien tilanteiden vähentämiseen. Samalla tulisi myös tunnistaa rikokseen syyllistyneiden elämässä olevia taustatekijöitä kuten vanhempien
vastuuta lapsista ja puuttua niihin tehokkaasti.
Poliisin perinteinen rikospreventio perustuu ajatukseen, että kiinnijäämisriskin ollessa suuri rikos ei ole kannattava vaihtoehto. Rikosten korkea selvitysprosentti ja tehokas sekä oikea-aikainen valvonta lisäävät myös kiinnijäämisriskiä. Käytännön työssä tehokkaimmat tulokset rikosten ennalta ehkäisemiseksi on saatu yhdistämällä
sosiaalityö ja perinteinen rikospreventio yhteistyössä eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.
Tärkeintä olisi kuitenkin estää rikosten tekeminen. Tavoitetta ei voida kuitenkaan asettaa liian korkealle, sillä
yhteiskunta ilman rikoksia olisi utopiaa. Jokainen yksilö voi kuitenkin estää rikoksen uhriksi joutumista useilla
henkilökohtaisilla toimilla. Oman käyttäytymisen hallinta ja oman omaisuuden suojaaminen rikoksilta on parasta
rikosten ennaltaehkäisyä. Myös yritysmaailma voi ennalta estää liikkeisiin ja yrityksiin kohdistunutta rikollisuutta
lisäämällä liikkeiden ja yritysten teknistä ja fyysistä valvontaa ja kouluttamalla henkilökuntaa.
Kiinnijoutumisriskin lisääminen todellakin estää tehokkaasti rikoksia. Kiinnijoutumisriskiä lisätään julkisilla paikoilla erityisesti viranomaisten tehokkaalla toiminnalla yhdistäen se tehokkaaseen tekniseen valvontaan. Yleisemmän kiinnijoutumisriskin lisääjänä ei pidä unohtaa kansalaisvalvontaa, mikä toimiikin erityisesti liikenteessä verraten hyvin, sillä merkittävä osuus rattijuopoista jää kiinni yleisön aktiivisuuden perusteella. Asukasyhdistysten
suorittama asuinalueiden valvonta olisi myös kannatettavaa ja toivottavaa turvallisuustyötä.
Kotien ja vanhempien vastuuta perheyhteisön ylläpitäjinä tulee korostaa. Vanhempien vastuulla on taata perheen lapsille turvallinen asuinympäristö, josta kehittyy lainkuuliaisia ja vastuullisia kansalaisia. Jos nuo toimet
epäonnistuvat tulisi nuoren rikoksentekijän rikosura kyetä katkaisemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Nuoren rikoksentekijän tulisi saada tuomio teoistaan mahdollisimman nopeasti rikoksesta kiinnijäännin jälkeen
ja rangaistuksen täytäntöönpanoon tulisi liittää yhteiskunnan tukitoimet.
Varkauden kaupungin turvallisuussuunnitelma keskittyy toimenpiteissään laajaan rikospreventioon.
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6. VARKAUDEN KAUPUNGIN
TURVALLISUUSSUUNNITELMAN PAINOPISTEET
Turvallisuustyöryhmä aloitti työnsä kartoittamalla aluksi eri hallintokuntien käsitykset keskeisistä tur
vallisuusongelmista ja kehittämistyön painopistealueista. Tämän kartoituksen perusteella työryhmä päätyi nimeämään kuusi tällä hetkellä tärkeimmiksi koettua kehittämiskohdetta sekä nimesi kullekin osa-alueelle vastuuhenkilön.
Jokainen työryhmä keskittyi esittämään omalla toimialueellaan olevia turvallisuutta heikentäviä asioita ja niitä
konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua työryhmän esittämiin ongelmiin. Seuraavissa luvuissa on keskitytty tarkemmin turvallisuussuunnitelman painopistealueisiin ja jokaisen luvun päätteeksi on koottu taulukko,
jossa on kyseisen alueen ”turvallisuuskooste”. Tämä turvallisuussuunnitelma on tarkoitettu työvälineeksi, jolla
Varkauden kaupungin turvallisuustyötä tehostetaan ja samalla kaupungin turvallisuutta parannetaan tavoitteena
”Turvallinen Varkaus”. Turvallisuussuunnitelman päivityksen yhteydessä suunnitelmaan lisättiin uudeksi painopistealueeksi ”Ympäristöturvallisuus”.
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7. PÄIHTEIDENKÄYTTÄJÄT

Johdanto
Työryhmä painottaa ehkäisevää päihdetyötä ja varhaisvaiheen puuttumista syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja sosiaalisten ongelmien ketjun katkaisemiseksi, sekä vanhempien osuutta tässä työssä. Lähes kaikki toimenpiteet edellyttävät hallintokuntien yhteistyötä ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja osittain myöskin paikkakunnan
yrittäjien kanssa (K-18 kampanja ja K-23 kampanja).
Varkaudessa on jo laadittu tehtäväalueeseen liittyviä strategioita ja toimintaohjeita, joiden käyttöön arkipäivässä
tulisi kiinnittää lisää huomiota.
Varkauden päihdehuollon avohoidossa on kattava hoitoketju. Ongelmat liittyvät asumiseen, jota voitaisiin helpottaa tukihenkilötoiminnalla ja selviämisaseman perustamisella. Selviämisaseman puute on ollut viimeisten
vuosikymmenien ajan suuri ongelma päihdehuollon ketjussa, koska päihtyneelle asunnottomalle henkilölle ei ole
ollut tarjolla paikkaa minne mennä.
Huumeongelmaisten laitoskatkaisun hoitopaikkoja alaikäisille ei ole lainkaan, eikä aikuisillekaan riittävästi.
Varkauden Työterapinen yhdistys ry järjestää päiväkeskustoimintaa kaikenikäisille, mutta erikseen nuorille suunnattua päiväkeskustoimintaa ei ole.

Voimassa olevat ohjeet
1. Varkauden kaupungin päihdestrategian päivittäminen. Päivittämisestä vastaavat perusturvakeskus ja terveystoimi.
2. Nuorten huumekatkaisu- ja hoitojärjestelmän ohjeistus päivitetään päihdestrategian päivittämisen yhtydessä.
Päivittämisestä vastaa A-klinikka ja terveyskeskus.
3. ”Koulun konstit”, perusopetuksen ja lukion oppilashuollon käsikirjan päivittämisestä vastaa koulutoimi.
4. Nuorisotilojen puuttumisohjeen päivittämisestä vastaa nuorisopalvelut.
5. Työpaikkojen hoitoonohjausmallien vastuutahona työterveyshuolto ja työpaikkojen työsuojeluorganisaatio.
Toiminta koskee kaikkia työpaikkoja, niitäkin jotka eivät ole kaupungin työterveyshuollon piirissä.
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Lapset ja nuoret
1. Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen. Vastuutaho: Tekninen virasto ja liikuntapalvelut.
2. Asuinalue- ja korttelitoiminta eli alueellisten asukasyhdistysten ja muiden järjestöjen aktivointi. Seurojen
avustusjärjestelmän kehittäminen tällaista toimintaa suosivaksi. Vastuutaho: Urheiluseurat ja liikuntapalvelut,
asukasyhdistykset, tekninen virasto.
3. Koulupoliisitoiminnan jatkuminen. Poliisilaitos nimeää jokaiselle päiväkodille ja alakoululle poliisin tukemaan laillisuuskasvatusta.
4. Välitön puuttuminen ja nopea reagointi ongelmakäyttäytymiseen: Alle 18-vuotiaiden tekemien rikosten nopeutettu käsittely, tehostettu lastensuojeluilmoitusten käyttö ja tehostettu yhteistyö koulu-, sosiaali- ja poliisiviranomaisten kesken. Poliisilaitokselle sijoitettavan sosiaalityöntekijän rahoituksen selvittäminen nuorisokahvilaprojektiin liittyen. Vastuutaho: Perusturvakeskus, terveystoimi, koulutoimi, poliisi.
5. K-18 kampanja. Projekti alkoholin ja tupakan välittämisen ehkäisystä alaikäisille jatkuu. Vastuutaho: Terveystoimi.
6. Päihdekasvatustapahtuma ”Päihdeputki” vuosittain 6.lk:lle. Vastuutaho: Terveystoimi ja koulutoimi.
7. Koululaisten ja opiskelijoiden päihteidenkäytön kartoitukset määräajoin;
- terveystarkastusten yhteydessä peruskoulussa ja toisella asteella
- Stakesin kouluterveyskyselyyn osallistuminen ja tutkimustulosten lunastaminen sekä hyödyntäminen
Vastuutaho: Koulutoimi ja terveystoimi.
8. Päihteettömyyttä tukevat teemapäivät vuosittain kohdealueena erityisesti II asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijat. Vastuutaho: Oppilaitokset, perusturvakeskus, terveystoimi, päihdetyöryhmä
9. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon mitoitukset suositusten mukaisiksi. Vastuutaho: Terveystoimi.
10. Nuorten päihdetyöstä vastaa A-klinikka yhden työntekijän työpanoksella. Vastuutaho: Perusturvakeskus.
11. Nuorten terveystodistus ja siihen liittyvä ajokorttiseuranta. Vastuutaho:Terveystoimi ja perusturvakeskus/Aklinikka.
12. Nuorisotilojen toiminnan kehittäminen ja erityisnuorisotyö. Vastuutaho: Nuorisopalvelut.
13. Lapsille, lapsiperheille ja alle 18v. nuorille suunnatut tilaisuudet ja tapahtumat päihteettömiksi. Liikunta- ja
urheilutilat, koulu-, oppilaitos- ja nuorisotilat sekä kansalaisopiston ulkoalueet päihteettömiksi myöskin tupakan osalta. Järjestöavustusten ehdoksi sitoutuminen päihteettömyyteen. Vastuutaho: Kaupunginhallitus,
koulutoimi, poliisi, kulttuuritoimi, nuorisopalvelut ja järjestöt.

Koko väestö
Häiriökäyttäytyminen
1. Turvaoppaan päivittäminen ja jakaminen jokaiseen kotiin. Vastuutaho: Perusturvakeskus, terveystoimi, poliisi ja pelastuslaitos.
2. Lastensuojeluilmoitusten tekokynnyksen alentaminen kaikilla viranomaistahoilla. Erityisesti terveyskeskuksen
toimipisteissä työskentelevien ja Varkauden sairaalan ensiavussa työskentelevien tulee tehostaa ilmoitusten
tekemistä. Lastensuojeluilmoituslomake on intrassa kaupungin sisäisillä verkkosivuilla. Vastuutaho: Perusturvakeskus ja terveystoimi, koulutoimi, päiväkotihenkilöstö, nuorisopalvelut, Varkauden sairaala, poliisi,
Varkauden ev.lut. seurakunta.
3. Palveluammateissa toimivien vuosittainen koulutus paikallisin voimin päihteiden käyttäjien tunnistamiseen
ja kohtaamiseen. Vastuutaho: Kansalaisopisto, perusturvakeskus/A-klinikka ja poliisi.
4. Laittoman alkoholin myymisen ja välittämisen estäminen. Vastuutaho: Poliisi ja alkoholin vähittäismyyntipisteet.
5. Syksyllä 2007 on käynnistynyt seudullinen Seula-hanke lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi. Vastuutaho: Perusturvakeskus.
6. Perhetukikeskus Kinnulan turva-asunto käytössä edelleen. Vastuutaho: Perusturvakeskus.

Terveysriskit
1. Päihteiden ongelmakäytön havainnointimenetelmien kehittäminen terveydenhuollossa (mini-interventio).
Alkoholinkäyttö otetaan puheeksi kaikissa asiakaskontakteissa. Vastuutaho: Terveystoimi.
2. Päihteitä käsittelevä terveysneuvonta kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtävään. Huumeiden käyttäjien terveysneuvontaa kehitetään alkavassa seudullisessa hankkeessa. Vastuutaho: Terveystoimi ja perusturvakeskus.
3. Ehkäisevän päihdetyön kehittäminen moniammatillisena työnä sekä yhdyshenkilön roolin vahvistaminen.
Vastuutaho: Perusturvakeskus ja terveystoimi.
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Syrjäytymisen ehkäisy
1. Asumisen tukeminen ja huomion kiinnittäminen asunnottomuusongelmaan. Ratakadun pysäkin toimintamallin kehittäminen ja toimitilojen ajanmukaistaminen. Vastuutaho: Perusturvakeskus, Varkauden Työterapinen Yhdistys.
2. Päiväkeskustoiminnan aktivoiminen aikuisille ja nuorille. Vastuutaho: Perusturvakeskus ja Varkauden työterapinen yhdistys.
3. Sosiaalisten ongelmien ketjun katkaiseminen tukemalla erityisesti nuoria perheitä. Lastensuojelun perhetyön
säilyttäminen, perhekuntoutuksen kehittäminen perhetukikeskus Kinnulassa. Vastuutaho: Perusturvakeskus,
terveystoimi, koulutoimi, järjestöt ( MLL, Lapsen Kengissä ry ).
4. Seudullisen selviämisasematoiminnan kartoitushanke. Vastuutaho: Terveystoimi.
5. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Vastuutaho: Perusturvakeskus.
6. Sosiaalisen työllistämisen palveluyksikön toimintaa aktivoivan ja kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen,
palvelutarpeiden selvittäminen ja työllistymisen polkujen avaaminen pitkäaikaistyöttömille aikuisille ja nuorille. Vastuutaho: Perusturvakeskus.
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Perusturvakeskus.
Poliisi ja järjestöt.

Perusturvakeskus.
Vanhempainyhdistykset.

Perusturvakeskus, koulutoimi,
poliisi,yrittäjät, nuorisopalvelut,
lasten ja nuorten vanhemmat,
järjestöt.
Perusturvakeskus ja poliisi.

Varkauden Vuokratalot Oy ja oppilaitokset.
Perusturvakeskus ja terveystoimi.

Perusturvakeskus.
Koulutoimi.

Terveystoimi.

Terveystoimi.

Asumisen tukeminen ja sosiaalinen
isännöinti.
Päiväkeskustoiminnan kehittäminen.
Seudullisen selviämisaseman kartoitushanke.
Tukihenkilötoiminnan kehittäminen.
Vanhempainyhdistysten toiminnan
jatkuminen.

Selvitetään päihdestrategian päivittämisen yhteydesssä.

2. Syrjäytymisen ehkäisy

5. Terveysneuvontapisteen perustamisesta ja kehittämisestä päättäminen

4. K-18 Kampanja

MLL, Lapsen kengissä ry, Pelastakaa lapset ry ja terveystoimi.

Perusturvakeskus.

Perhetyön kehittäminen ja resurssien säilyttäminen. Perhetukikeskus
Kinnulan perhekuntoutustoiminnan kehittäminen. Päivähoidon
puuttumisvalmiuksien lisääminen
koulutuksella. Lastensuojelulain uudistuksen vaikutusten huomioiminen
resursseissa.

SIDOSRYHMÄT

1. Sosiaalisten ongelmien ketjun
katkaiseminen

VASTUUTAHO

PÄIHTEIDEN KÄYTTÄJÄT

TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET

TARKENNUS

KEHITTÄMISALUE
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Terveystoimi.

Poliisi.

Kehitetään ehkäisevän päihdetyön
moniammatillista osaamista ja toteutumista, sekä yhteistyön koordinointia.
Painopistealueena kiireelliset lastensuojeluasiat ja nuoret rikoksentekijät.

7. Ehkäisevän päihdetyön ryhmä

8. Sosiaalityöntekijä/erityisnuorisotyöntekijä poliisitoimeen
Ratkaistaan uuden maakunnallisen
poliisilaitoksen organisoinnin
yhteydessä.

Koulutoimi, perusturvakekus, nuorisopalvelut, poliisi,
oppilaitokset,Varkauden ev. lut.
seurakunta ja A-klinikka.

Perusturvakeskus ja terveystoimi.

Päivittäminen valmistuu vuonna
2008.

6. Päihdestrategia

Perusturvakeskus, terveystoimi ja
nuorisopalvelut.

SIDOSRYHMÄT

VASTUUTAHO

TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET

TARKENNUS

8. LAPSET JA NUORET

Johdanto
Lasten ja nuorten turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Turvallisuustyöryhmän työn kannalta tämä tarkoittaa sitä, että useiden muiden osioiden suunnitelmat ovat yhtä lailla lapsia ja nuorisoa koskevia. Sama koskee
myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvia toimenpiteitä sekä sidosryhmiä. Työryhmän työ tuleekin nähdä muita osioita
täydentävänä ja se on laadittu nimenomaan nuorisotyön kehittämisen näkökulmasta. Fyysisen ja sosiaalisen toimintaympäristön kehittämisen elementit ovat pitkälti jo perusrungoltaan olemassa olevia tai juuri käynnistymässä olevia toimenpiteitä. Toisaalta joukosta löytyy joitakin toimenpide-esityksiä, jotka vaativat pohjakseen laajaa
selvitystyötä, joten toteutus näiden osalta vie oman aikansa. Työryhmä päätyi työssään erityisesti painottamaan
tiedonkulun sekä nuorten oman osallisuuden lisäämistä nuoria koskevista asioista päätettäessä. Tähän tähtäävät
nuorten mukana olo suunnittelun eri vaiheissa sekä nuorisovaltuustotoiminnan sitominen osaksi olemassa olevaa päätöksentekojärjestelmää. Myös nuorisoasiain neuvottelukunnan moniammatillista asiantuntemusta tulisi
hyödyntää aiempaa tehokkaammin sekä tietoa välittävänä että lausuntoja antavana tahona.
Uuden haasteen nuorten kanssa tehtävälle turvallisuustyölle tuo nettiympäristö toimintamalleineen ja -tapoineen sekä lieveilmiöineen. Nuorisotiedotuksen ja nettiympäristön kanssa toimimisen kehittäminen ovatkin erityisenä painopistealueena uudella suunnittelukaudella aiemmin esitettyjen rinnalla.

Toimenpiteet
Fyysisen toimintaympäristön kehittämisessä pääroolissa on nuorison näkökulmien ja turvallisuuden huo
mioiminen eri toimintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Nuorten vapaa-ajan toimintatiloja on viimevuosina
karsittu rankalla kädellä ja tulisi todella pohtia tilojen tarkoituksenmukaista mitoitusta ja sijoittumista. Tilakohtainen pelastautumissuunnitelma on jokaisessa nuorisotilassa ja se päivitetään vuosittain. Myös ohjaushenkilöstön työturvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain ja sen osalta pyritään tehokkaaseen toteuttamiseen. Poliisin
läsnäolo ja näkyvyys myös lasten ja nuorten toiminnoissa on ensiarvoisen tärkeää. Myös Urheiluseurat ry tuo
oman vahvan panoksensa turvalliseen nuorisotoimintaan järjestämällä 1-2 kertaa vuodessa järjestyksenvalvojien
peruskursseja, välittää järjestyksenvalvojia sekä hoitaa liikenteenohjausta joukkotapahtumissa. Lisäksi Urheilu-
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seurat ry panostaa seuravalmentajien ohjeistamiseen ja kouluttamiseen. Ensiapukursseja tulee järjestää lasten ja
nuorten kanssa toimiville tarpeen mukaan.
						
Sosiaalisen toimintaympäristön kehittäminen vaatii laajamittaista yhteistyötä eri sidosryhmien kesken. Tähän kokonaisuuteen vaikuttavat niin vanhemmat, koulu, eri viranomaiset ja vapaaehtoiset toimijatahot. Liikuntatoimi,
Urheiluseurat ry ja Nuori Suomi yhteistyössä jatkavat päihteettömyyssopimusten sisäänajoa urheiluseuroihin.
Nuorisotyössä on laadittu omat päihdepelisäännöt vuoden 2008 aikana. Avustusten myöntämisessä noudatetaan
”päihteettömyyspolitiikkaa”. Nuorisotyö on vahvasti tukemassa eri sidosryhmien toimintaa. Nuorille tulee taata
tervettä kasvua ja itsenäistymistä tukevia toimintoja myös kouluajan ulkopuolella. Etenkin kesäloma-aikana tulisi
kaikille nuorille olla mahdollisuus kesätöihin. Tämän toteutukseen tulee kaupungin lisäksi voimakkaasti panostaa
niin yritysten kuin työvoimaviranomaisten. Lasten ja nuorten toiminnoissa ennaltaehkäisevän perustyön rooli on
turvattava ja siihen on resurssoitava aiempaa enemmän niin tilojen kuin ammattitaitoisen ohjaushenkilöstönkin
muodossa.
Nuorten ongelmakierteen katkaisu vaatii vahvoja pikaisia kehittämistoimia. Nuorten tuettujen turva- ja en
siasuntojen tarve on jatkuvassa kasvussa ja tällaista palvelua tulee kehittää voimakkaasti paikallistasolla. Nuorten
psykiatristen- ja mielenterveyspalvelujen tehokkaaseen organisointiin ja palvelujen riittävään mitoitukseen on
panostettava. Nuorten tekemien rikosten käsittelyä ja sovittelutoiminnan organisointia tulee tehostaa.
Nuorisoasiain neuvottelukunnan (Nasta) roolista tulee tehdä selkeät ratkaisut. Nuorten osallisuutta edistävä hanke (Nuosku) päättyi vuoden 2007 aikana. Viimeisen toimintavuoden painopisteinä olivat pysyvien rakenteiden
luominen nuorten kuulemiselle ja osallisuudelle sekä nuorisotiedotuksen kehittäminen.
Liikenneturvallisuuskasvatus on eräs tärkeä osa aikuiseksi kasvamista. Liikennesäännöt opitaan kotona ja sen jälkeen päiväkodin ja koulun tehtävänä on tukea vanhempien liikennekasvatusta omilla toimillaan. Vanhempainyhdistysten rooli koulujen ja kotien liikennekasvatuksen yhdistävänä toimijana on korvaamaton. Kuoppakankaankoululla vuoden 2007 keväällä toteutettu polkupyöräkorttiprojekti ala-asteen oppilaille oli valtakunnallistakin huomiota herättävä tapaus. Vuoden 2008 keväällä polkupyöräkortti ajetaan kaikilla Varkauden ala-asteilla.
Kortin hyväksyttyyn suorittamiseen liittyy teoriaopetus ja ajokoe polkupyöräradalla. Kortin hankintaan liitetään
polkupyöräkypäräkampanja, jolla pyritään lisäämään eritoten yläasteikäisten, lukioikäisten ja myös heidän vanhempiensa polkupyöräkypärän käyttöä.
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TARKENNUS

Fyysisen ja sosiaalisen toimintaympäristön kehittäminen

KEHITTÄMISALUE

LAPSET JA NUORET

Urheiluseurat ry.

SPR, kansalaisopisto ja Urheiluseurat ry.
Urheiluseurat ry.
Nuori Suomi, Urheiluseurat ry ja liikuntatoimi.

Järjestyksenvalvojan peruskurssit 1-2
kertaa vuodessa, järjestyksenvalvojien
välittäminen ja liikenteenohjaus massatapahtumissa.
Ensiapukurssit tarpeen mukaan.
Koulutus ja ohjeistus seuravalmentajille.
Päihteettömyyssopimukset ja ohjeistukset päihtymistapausten vaaralta
urheiluseuroihin.

Kaupunki, yritykset ja työviranomaiset.

Tekninen virasto.

Liikunta-, leikki- ym. paikkojen turvallisuus.

Kesätyöpaikkojen järjestäminen nuorille, yleinen työllistäminen painopistealueena.

Poliisi.

Poliisin näkyvyys, läsnäolo ja tiedotustoiminta.

K-18 ryhmä ja poliisi.
Alkoholin ja tupakan vähittäismyyntiliikkeet.

Nuorisopalvelut.

Työturvallisuussuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen vuosittain.

Alkoholin ja tupakan alaikäisille
myynnin estäminen. K-18 ja K-23
kampanjat.

Nuorisopalvelut ja toiminnassa mukana oleva nuoriso.

Turvallisuusriskien ennaltaehkäisy nuorisotilatyössä, tapahtumissa,
leireillä, erityisnuorisotyössä sekä
muussa toiminnassa.

Nuorisotyöntekijät ja toiminnassa
mukana oleva nuoriso.

Tekninen virasto, nuorisotiloista vastaavat nuorisonohjaaja ja nuorisotiloilla käyvät nuoret.

Turvallisuusnäkökulmien huomioiminen nuorten oleskelutiloja suunniteltaessa ja toteuttaessa.

Päihdeohjelma ja toimintaohjeistus
nuorisotyössä.

Nuorisonohjaajat, tekninen virasto ja
paloviranomaiset.

VASTUUTAHO

Nuorisotilojen turvallisuussuunnitelma.

TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET
Koulutoimi
Perusturvakeskus ja terveystoimi
Tekninen virasto
Yhdistykset ja järjestöt
Työvoimahallinto
Yritykset
Poliisi
Nuoret
Vanhemmat
Ev. lut. srk:n nuorisotyö
Oppilaitokset

SIDOSRYHMÄT
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Polkupyöräkorttiopetus

Nuorisokahvilaprojekti

Tiedottamisen ja nuorten
osallisuuden kehittäminen

TARKENNUS

Perusturvakeskus.

Poliisi ja Sovittelu ry.

Perusturvakeskus ja terveystoimi.
Alan toimijat.

Asioita valmistelevat viranhaltijat
ja työryhmät.

Viranhaltijat ja työryhmät, lautakunnat ja Nuosku-hanke.
Nuosku-hanke.
Nuorisopalvelut, ATK-keskus ja
muut toimijat.
Nuorisotoimi, nuorisovaltuusto, poliisi, ev. lut. seurakunnat ja järjestöt.

Tuettu turva- ja ensiasuntojen saaminen syrjäytymisvaarassa oleville
nuorille.
Nuorten tekemien rikoksien käsittelyn nopeuttaminen ja sovittelutoiminnan organisointi.
Lasten ja nuorten psykiatristen- ja
mielenterveyspalvelujen mitoitus.
Tiedonkulun tehostaminen viranomaisten kesken ja ulkoisen tiedottamisen tehostaminen.
Nuorisoasiain neuvottelukunnan (Nasta) hyödyntäminen moniammatillisena lausuntoja antavana ja tiedottavana
elimenä nuoria koskevissa asioissa.
Nuorisovaltuuston sitominen päätöksentekojärjestelmään.
Nuorisotiedotuksen kehittäminen.
Nuoret ja netti-ympäristön haasteeseen vastaaminen.
Nuorisokahvilatoiminnan käynnistäminen seutukunnallisena projektina.

Koulutoimi.

Alan toimijat.

Vanhemmille suunnatut koulutukset
turvallisuusnökökulmasta.

Polkupyöräkorttiopetus toteutetaan
kattavasti Varkauden ala-asteilla alkaen vuonna 2008.

VASTUUTAHO

TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET

Poliisi ja Liikenneturva.

Sisälähetysseuran oppilaitos.

SIDOSRYHMÄT

9. PERHEET JA VANHEMMUUS

Työryhmä asetti tavoitteekseen perheen voimavarojen ja vanhemmuuden tukemisen sekä lasten ja nuorten terveen kasvun ja kehityksen turvaaminen.
Varkaudessa jo olemassa olevat palvelut muodostavat pääosin kattavan ja toimivan perheiden ja vanhemmuuden
tukijärjestelmän. Kaupungin sosiaali-, terveys-, koulu- ja nuorisotoimen sekä eri järjestöjen toimijoiden yhteistyö
on perheiden kannalta olennaista. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa perheiden tarvitsemien palvelujen kattavuus ja välttää päällekkäinen työskentely. Perheiden palveluverkostoon kuuluvia yhteistyöryhmiä ovat esim. koulujen oppilashuoltoryhmät sekä eri ikäisten lasten asioissa kokoontuvat alueelliset työryhmät.
Perheiden avuntarpeen tunnistaminen ja tukitoimien tarjoaminen on tärkeää sekä pulmien varhaisvaiheissa että monimutkaistuneissa, vaikeissa elämäntilanteissa. Varkauden äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajat ovat osallistuneet ”Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen perustason työssä” -projektiin, jossa tavoitteena oli havaita mahdollisimman varhain perheiden avuntarve ja lähteä työskentelemään yhteistyössä perheiden kanssa avun saamiseksi.
Koulujen tueksi erilaisiin pulmatilanteisiin mahdollisimman varhain tarttumiseksi on tehty ”Koulun konstit” -käsikirja, jota kehitetään kussakin koulussa koulun omien tarpeiden pohjalta eteenpäin. Äitiys- ja lastenneuvola- sekä
muun terveydenhuoltotyön, päivähoidon, koulujen, kasvatus- ja perheneuvolan sekä nuorisotoimen toiminnan lisäksi perheiden tukena on sosiaalityön lastensuojelun tukitoimet. Eräänä perheiden ja lasten hyvinvoinnin mittarina
voidaan pitää poliisin tekemien lastensuojeluilmoitusten määrää (vuonna 2006 116 kpl ja vuonna 2007 124 kpl).
Vaikeissa perhetilanteissa, esim. perheväkivallan kohdalla on käytettävissä Kinnulan perhetukikeskuksen turvakoti
muun sosiaali- ja terveystoimen tuen lisäksi. Kaupungin huono taloustilanne aiheuttaa koulutoimelle suuria haasteita. Säästöjen saamiseksi on suurennettava opetusryhmiä, josta on seurauksena rauhattomuutta luokissa, henkilökunnan työuupumusta sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisedellytysten heikkenemistä, joka saattaa johtaa
koulupudokkaiden lisääntymiseen sekä syrjäytymiseen, joka on nykytilanteessa pystytty torjumaan tehokkaasti.
Nuorisotyöhön toivotaan ilta- ja viikonlopputoiminnan turvaamiseksi henkilöresursseja nuorisotiloille. Vanhempien keskinäisen yhteistyön lisäämiseksi ja vanhempainverkoston toiminnan lujittamiseksi tavoitteena on saada
projektityöntekijä paneutumaan erityisesti vanhempien ja koulujen sekä päiväkotien väliseen yhteistyöhön. Tärkeää on myös mahdollistaa lapsille ja nuorille turvalliset, aikuisten ohjauksessa toimivat harrastusmahdollisuudet.
Koko palvelukokonaisuudessa olennaista on perhe- ja verkostokeskeinen työote.
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Varkaudessa jo olemassa olevat palvelut muodostavat kattavan ja toimivan
tukijärjestelmän, joiden keskinäinen
yhteistyö on oleellista perheiden kannalta. Esim. oppilashuolto

PERHEET JA VANHEMMUUS

Lastensuojelutyön tehostaminen

Vanhempainverkosto

Nuorisotyöhön ilta- ja viikonlopputoimintaa

Aluetyöryhmät (alle kouluikäisten
lasten asiat)

TARKENNUS

KEHITTÄMISALUE

Lastensuojeluilmoitusten tekemisen
rajan laskeminen kaikkien toimijoiden osalla.

Nuorisotilojen henkilöresurssien turvaaminen.

TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET

Perusturvakeskus, nuorisopalvelut, koulujen vanhempainyhdistykset, toimikunnat, järjestöt ja
toimintaryhmät.

Nuorisopalvelut.

Koulutoimi, oppilaitokset, järjestöt, nuorisopalvelut, kaupunkilaiset, terveystoimi ja poliisi.

Kasvatus- ja perheneuvola, päivähoito, lastenneuvolat ja sosiaalityö.

Perusturvakeskus ja terveystoimi.

Koulutoimi.

Perusturvakeskus, terveystoimi,
poliisi ja nuorisopalvelut.

SIDOSRYHMÄT

Koulutoimi.

VASTUUTAHO

10. KATURAUHA

Katuturvallisuus Varkauden kaupungissa
Katuturvallisuuden valtakunnallisena mittarina pidetään katuturvallisuusindeksiä. Varkauden kaupungin katuturvallisuusindeksi oli vuonna 2006 92,92 ja vuonna 2005 94,31. Vastaavat luvut olivat koko kihlakunnan
alueella vuonna 2006 124,17 ja vuonna 2005 132,57. Varkauden heikkoa turvallisuusindeksiä vertailtuna koko
kihlakunnan turvallisuusindeksiin voidaan selittää asutuksen ja samalla väestön keskittymisellä Varkauden kaupunkiin. Huonompi turvallisuusindeksi on siis seurausta väestön keskittymisen tuomista negatiivisista ilmiöistä,
kuten kaupungissa esiintyvästä katuväkivallasta, mikä on maaseutukuntia huomattavasti yleisempää. Päiväaikaan
Varkauden kaupungin kaduilla voidaan liikkua lähes turvallisesti. Vuoden 2007 rikostilaston perusteella kaduilla
tapahtunut väkivalta on vähentynyt, mutta nyt se keskittyy yhä selkeämmin ravintoloiden läheisyyteen ja ajallisesti sitä ilmenee eniten aamun pikkutunteina, jolloin alkoholia nauttineet henkilöt kahinoivat erityisesti ravintoloiden edustoilla. Eräänä tulevien vuosien painopisteenä on ravintoloiden ja niiden välittömän läheisyyden
järjestyksen ja turvallisuuden parantaminen yrittäjien, poliisin ja alkoholilupaviranomaisen yhteistyöllä.
Kuten kaupungin yleisestä turvallisuustilanteesta kertovasta luvusta käy ilmi, vuonna 2003 tehty valtakunnallinen
turvallisuustutkimus osoittaa kuitenkin sen, että Varkauden kaupungin asukkaat pitävät pääsääntöisesti Varkauden kaupunkia turvallisena asuinympäristönä. Vuonna 2006 julkaistun valtakunnallisen turvallisuustutkimuksen
perusteella Varkaus koetaan edelleen turvalliseksi asuinpaikaksi. Edellä mainitusta tuloksesta huolimatta on täysin selvää, että on olemassa asioita, jotka häiritsevät kaupunkilaisia ja samalla tietenkin lisäävät turvattomuuden
tunnetta.
Katurauhan alueella eniten Varkauden kaupungin asukkaita häiritsi turvallisuustutkimusten mukaan ilkivalta
ja alkoholin juominen julkisella paikalla. Vuoden 2003 tutkimuksessa alkoholin juomista yleisellä paikalla piti
melko tai erittäin häiritsevänä lähes 40% kyselyyn vastanneista kaupungin asukkaista ja ilkivaltaa piti melko tai
erittäin häiritsevänä yli 60% kyselyyn vastanneista kaupungin asukkaista. Vuoden 2006 tutkimuksen mukaan
ilkivalta ja julkijuopottelu häiritsee edelleen kaupungin asukkaita merkittävästi. Vuoden 2003 tutkimuksen mukaan myös prostituutiota pidettiin kaupungin asukkaita häiritsevänä. Poliisin toiminen johdosta prostituutio
on vähentynyt merkittävästi viime vuosien aikana Varkaudessa, mutta sen vastainen työ jatkuu edelleen ja ilmitulleisiin tapauksiin puututaan välittömästi. Ilkivallan olemassaolo kaupungissa on luettavissa paikkakunnalla ilTurvallinen Varkaus
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mestyvien lehtien palstoilta, joskin se ei ainakaan poliisin näkökulmasta poikkea määrällisesti muiden vastaavien
kaupunkien tilastoista. Vuoden 2003 tutkimuksen tulokseen saattoi vaikuttaa kesällä 2003 kaupungin venesatamissa ilmitullut veneisiin ja niissä olevaan omaisuuteen kohdistunut järjetön ilkivalta, johon syyllistyi viiden
nuoren joukko. Ilkivallan jatkuminen näkyy nykypäivänä mm. roskaamisena ja töhryjen maalaamisena julkisten
ja yksityisten kiinteistön rakenteisiin.
Myös kaupungin uimarannat ja ulkoliikunta-alueet ovat olleet liian usein ilkivallan kohteena. Ilkivalta on kuitenkin ehdottomasti noteerattava asiaksi, joka koetaan kaupunkilaisten keskuudessa turvallisuutta heikentäväksi
ja johon on turvallisuussuunnitelmassa puututtava.
Ilkivaltaa selvemmin Varkauden kaupungin julkikuvaa häiritsevät erityisesti toreilla ja puistoissa alkoholia nauttivat alkoholistit. Myös viikonloppuihin keskittyvä nuorten humalahakuinen alkoholin juonti julkisilla paikoilla
häiritsi vuoden 2003 tutkimuksen mukaan kaupungin asukkaita ja katurauhaa. Viikonloppuöinä Varkauden kaupungin asukkaat tuntevat tutkimuksen mukaan olonsa kaupungin kaduilla keskimääräistä turvattomammaksi,
mutta tämä selittyy juuri viikonloppuihin keskittyvästä katujen rauhattomuudesta ja sitä kautta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden heikkenemisestä. Vuonna 2006 tehdyn tutkimuksen mukaan ilkivalta häiritsee edelleen
kaupungin asukkaita jopa enemmän kuin vuoden 2003 tutkimuksen mukaan, joten työtä ilkivallan estämiseksi
täytyy tehdä laajalla yhteistyöllä.
Prostituutio häiritsi tutkimuksen mukaan lähes 40%:a Varkauden kaupungin asukkaista, mutta tätä asiaa selittää
vuoden 2002 lopulla Varkaudessa paljastunut laaja paritustoiminta ja asiasta koko valtakunnassa virinnyt julkinen keskustelu. Prostituutio näkyi käytännössä lehtien ilmoituspalstoilla eikä siis esiintynyt Varkauden kaupungin kaduilla. Eniten prostituutio häiritsi niiden kiinteistöjen asukkaita, joissa toimintaa harjoitettiin. Prostituutio
kitkettiin tapauksen tutkinnan seurauksena useiksi vuosiksi pois kaupungista, mutta vuonna 2006 Varkaudesta
käsin paljastettiin thai-hieronta pisteissä useammalla paikkakunnalla tapahtunut prostituutiotapaus. Tapauksen
esitutkinnan aikana siihen liittynyt thai-hieronta piste poistui Varkauden katukuvasta ja jäljelle jäivät oikeaa thaihierontaa markkinoivat toimijat.
Katurauhaan ja turvallisuuteen heikentävästi vaikuttavasta rikollisuuden lajista on ollut esimerkkinä ajoneu
vorikollisuus, joka oli tämän suunnitelman laadinnan aikana kaupungissa määrällisesti selkeässä nousussa. Ajoneuvorikollisuus kohdistuu useimmiten tavallisiin ihmisiin ja heidän omaisuuteensa ja aiheuttaa samalla turvallisuuden tunteen heikkenemistä. Poliisi käynnisti Varkauden kihlakunnan alueella vuoden 2004 toukokuussa
kampanjan, jolla tavoiteltiin ajoneuvorikollisuuden määrän laskua koko kihlakunnan alueella. Kampanjan yh
teistyökumppaneiksi kutsuttiin vakuutusyhtiöt, autoliikkeet, syyttäjälaitos, tuomioistuinlaitos ja yksityiset kansalaiset ajoneuvojen omistajina. Kampanjan seurauksena ajoneuvorikollisuuden osalla on viime vuosina ollut
näkyvissä selvä taantuma.
Katuturvallisuutta pohtinut työryhmä esitti turvallisuussuunnitelmaan seuraavat yksityiskohtaisemmat ja konkreettiset asiakokonaisuudet, joihin paneutumalla parannettaisiin Varkauden kaupungin katujen ja yleisten alueiden
turvallisuutta tulevien vuosien aikana. Katurauhan alueella turvallisuussuunnitelmassa pääpaino kohdistetaan:
1. Tiestön ja katujen liikenneturvallisuuteen.
2. Puistojen, ulkoliikunta-alueiden, leikkipuistojen, uimarantojen ja venesatamien yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen.
3. Tori- ja katualueiden yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen.
4. Yritysturvallisuuteen.

Tiestön ja katujen liikenneturvallisuus
Liikenneturvallisuus on erittäin tärkeä osa katuturvallisuutta, mutta tämän asiakokonaisuuden esittely tapahtuu
pääasiassa liikenneturvallisuusosiossa.
Liikenneturvallisuusosioon halutaan kuitenkin katurauhan ja sitä kautta katuturvallisuuden osalla huomioida
seuraavat toimenpiteet:
1. Varkauden kaupungissa risteyksissä olevat näkemäesteet poistetaan teknisen toimen ja poliisin yhteistyöllä
kun niitä havaitaan.
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Tekninen toimi tiedottaa kaupungin asukkaille niistä toimenpiteistä, jotka käynnistyvät mikäli kiinteistön
pihalla oleva kasvusto saa aikaan näkemäesteen esimerkiksi tien risteykseen ja sitä kautta heikentää liikenneturvallisuutta. Kaupunki poistaa itse kaikki liikenneturvallisuutta heikentävät näkemäesteet, jotka aiheutuvat
kaupungin vastuulla olevista kasvustoista.
Valvontaa tehostetaan talvella risteyksiin kasaantuvien ja samalla liikenneturvallisuutta vaarantavien lu
mikinosten osalla. Havaittuihin epäkohtiin puututaan teknisen viraston ja poliisin yhteistyöllä.
2. Katujen ja muiden liikenneväylien liukkauden torjunta. Katujen ja muiden liikenneväylien liukkauden torjuntaa tehostetaan yhteistyössä kaupungin teknisen viraston, kiinteistöhuollon, yritysten ja yksityisten kansalaisten kanssa. Yksityisiä kansalaisia informoidaan mahdollisuuksista vaikuttaa omaehtoiseen liukkauden
torjuntaan. Informaation kohderyhmänä erityisesti vanhukset.
3. Liikuntaesteiden poistaminen. Tekninen virasto poistaa ilmitulleet epäkohdat, esimerkiksi suojateiden kohdalla olevien kompastumisvaaraa aiheuttavien reunakivien osalta. Irronneet reunakivetykset korjataan.
Edellä mainituilla toimenpiteillä edesautetaan erityisesti heikkonäköisten, vanhusten ja lasten turvallista liikkumista kaduilla ja muilla liikenneväylillä.

Puistojen, ulkoliikunta-alueiden, leikkipuistojen, uimarantojen ja venesatamien yleinen järjestys ja turvallisuus
1. Yleistä järjestystä häiritsevät henkilöt poistetaan alueilta poliisin toimesta.
2. Alueiden asiaton iltakäyttö estetään tehostamalla alueiden valvontaa yhteistyössä poliisin ja muiden valvontaa
suorittavien ryhmien kanssa.
3. Alueiden siivousta tehostamalla estetään mm. rikotuista pulloista aiheutuvia tapaturmia.
4. Häiriökohtaista poistetaan suojan tuovat katokset ja tarvittaessa myös penkit.
5. Töhrinnän ennalta estämistä tehostetaan. Valvontaan yhdistetään tehokas tiedottaminen niistä seuraamuksista, joita töhrijöille aiheutuu. Kiinnijoutumisriskiä lisätään kohteisiin sijoitetulla kameravalvonnalla.
6. Ilkivaltaa pyritään estämään mm. lisäämällä kameravalvontaa ilkivaltakohteisiin. Alueiden valaistusta parannetaan. Näkyvää valvontaa lisätään yhdistämällä tekniset järjestelyt vapaaehtoiseen valvontaan.
7. Puisto- ja viheralueiden liikuntakäyttömahdollisuuksia parannetaan yhteistyössä teknisen viraston sekä liikuntapalvelujen kanssa.

Tori- ja katualueiden yleinen järjestys ja turvallisuus
1.
2.
3.
4.

Julkijuopotteluun puututaan tiukasti uuden järjestyslain tuomin oikeuksin.
Päihtyneet ja samalla yleistä järjestystä häiritsevät henkilöt poistetaan tori- ym. alueilta.
Poliisin näkyvää valvontaa tehostetaan häiriökohteissa erityisesti viikonloppuisin.
Ravintoloiden anniskelulupien ja anniskeluaikojen lupamenettely kytketään järjestyksen säilymiseen ravintolassa ja muulla ravintolaan liittyvällä huvialueella.
5. Alkoholin ja tupakan alaikäisille myynnin ja välityksen estäminen (K-18 ja K-23).
6. Päiviönsaaren torialueelle ja Kauppakadulle on toteutunut kameravalvonta vuonna 2005. Sillä on ollut merkittävä vaikutus Päiviönsaaren ja Taulumäen yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen.
7. Ilkivaltaa estetään mm. lisäämällä kiinteistöjen kameravalvontaa. Kiinteistöhuollon, vartiointiliikkeiden ja
poliisin yhteistyötä tiivistetään.
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1A. Tiestön ja katujen liikenneturvallisuus

KATURAUHA

Nuorisopalvelut ja koulutoimi.

Nuorisopalvelut ja koulutoimi.
Nuorisopalvelut ja koulutoimi.

Nuorisopalvelut ja koulutoimi.

Itä-Suomen lääninhallitus ja liikeyritykset.

Poliisi, tekninen virasto ja kiinteistöhuolto.
Poliisi, tekninen virasto ja kiinteistöhuolto.
Poliisi, tekninen virasto, kiinteistöhuolto, vartiointipalvelut, pursiseura.
Tekninen virasto ja liikuntapalvelut.

Poliisi ja tekninen virasto.

Tehostettu valvonta, tehostettu siivous, katoksien ja penkkien poistaminen häiriöalueilta.
Valvonta, kameravalvonta, tiedottaminen seuraamuksista.
Valvonta, kameravalvonta, valaistuksen lisääminen, valistustoiminta, vapaaehtoisvalvonnan lisääminen.
Skeittipaikkojen, beach-volley kenttien, katukoriskenttien ja ulkolentopallokenttien rakentaminen.
Katu- ja torirauhan turvaaminen;
julkijuopotteluun puuttuminen,
juopuneiden poistaminen erityisesti
torialueilta ja muilta yleisölle tarkoitetuilta alueilta, näkyvä valvonta
häiriökohteissa, katuväkivallan estäminen, ravintoloiden aukioloaikojen ja anniskelulupien kytkeminen
järjestyksen säilymiseen ravintoloiden edustoilla, alaikäisille tapahtuvan
alkoholin myynnin ja välittämisen
estäminen, huumausaineiden käytön
estäminen/ vähentäminen, kameravalvonta häiriökohteissa.

Uimaranta-alueiden asiaton käyttö
(roskaaminen/ rikotut pullot, käytetyt ruiskut)

Töhrintä

Ilkivalta

Puisto- ja viheralueiden käyttö terveisiin liikuntaharrastuksiin

3. Tori- ja katualueet; yleinen järjestys ja turvallisuus

Tiehallinto, hallintokunnat,
poliisi ja liikenneturva.

SIDOSRYHMÄT

Poliisi.

Perusturvakeskus, koulutoimi, hallintokunnat, poliisi ja liikenneturva.

Tekninen virasto.

VASTUUTAHO

Järjestystä häiritsevien henkilöiden
paikalta poistaminen.

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa
esitettyjen toiminpiteiden toteuttaminen.

TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET

2. Puistot, ulkoliikuntapaikat, leikkikentät ja venesatamat; yleinen järjestys ja turvallisuus

1B. Tienkäyttäjien koulutus, valistus ja tiedotus

TARKENNUS

KEHITTÄMISALUE
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Koulutoimi.
Poliisi.

Poliisi.
Poliisi.

Poliisi, tekninen virasto, kiinteis
töhuolto ja vartiointipalvelut.
Tekninen virasto, yritykset, kiinteistöjen omistajat, yksityiset kansalaiset
ja kiinteistöhuolto.
Tekninen virasto, kiinteistöhuolto ja
kiinteistöjen omistajat.
Tekninen virasto, yksityiset kansalaiset, kiinteistöjen omistajat ja kiinteistöhuolto.

Tekninen virasto.

Poliisi.

Yritykset/ kauppiaat, poliisi ja vartiointipalvelut.

Näkyvä valvonta, kameravalvonta,
valistustoiminta.
Katujen ja muiden väylien liukkauden torjunta, henkilökohtaiset
välineet/ valistus.
Lumiesteiden rakentaminen, valvonta ja tehokkaat toimenpiteet.
Pensaiden ja puiden alaoksien poisto,
yksityisten kiinteistöjen pensasaitojen ja vastaavien kasvustojen poisto/
leikkaus, erityisesti suojateiden läheisyydessä olevien näkemäesteiden
poisto, näkyvyyttä estävien lumikinosten poisto.
Suojateiden kohdalla olevien reunakivien kallistus riittävän loivaksi,
irronneiden reunakivien ja epätasaisten kiveyksien korjaus.
Päihteiden käytön tuoman vaaran tiedostaminen ja tunnistaminen, asuntojen, ajoneuvojen ja
muun omaisuuden murtosuojaus,
itsepuolustustaidot, oman turvalli
suusajattelun kehittäminen.
Asiakas- ja työturvallisuuden sekä kameravalvonnan lisääminen liikekiinteistöissä.

Ilkivalta

Liukastuminen

Katolta putoava lumi ja jää

Näkemäesteet

Liikuntaesteiden poistaminen

Rikoksen uhriksi joutuminen (uhriutuminen)

4. Yritysturvallisuuus

Nuorisopalvelut, koulutoimi,
vanhempainyhdistykset, urheiluseurat ja järjestöt.

SIDOSRYHMÄT

VASTUUTAHO

TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET

TARKENNUS

11. LIIKENNETURVALLISUUS

Varkauden kaupunkiin laadittiin kaupungin ja Savo-Karjalan tiepiirin toimesta järjestyksessään toinen liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelma valmistui vuonna 2001 ja se käsittää sekä liikenneympäristön parantamistoimenpiteet, että koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelmat hallinnonaloittain. Suunnitelmaa tekemässä oli
laaja asiantuntija- ja palvelujen tuottajajoukko eri laitoksista ja hallintokunnista.
Liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin työvälineeksi kaupungin hallintokuntien ja kaikkien liikenneväylien
ylläpitäjien liikenneturvallisuustyölle seuraavan viiden vuoden ajaksi.
Suunnitelman tarkistaminen alkaisi olla ajankohtainen. Vuoden 2007 alussa valmistui Varkaus-Pieksämäki seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa on käsitelty myös liikenneturvallisuutta. Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämiseksi laadittiin aiesopimus vuosille 2007-2011. Aiesopimus allekirjoitettiin 6.6. 2007
seudun kuntien, tiepiirien, lääninhallituksen, maakuntien, ratahallinnon, merenkulkupiirin ja ilmailuhallinnon
toimesta. Sopimuksessa on esitetty liikenneturvallisuuden osalta seuraavia toimenpiteitä:
- seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen ja liikenneturvallisuustyön aktiivinen kehittäminen vuonna 2008. Suunnitelma korvaisi kuntakohtaiset suunnitelmat
- liikkumisympäristöjen liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen vuosina 2009-2011
- vt 23 Varkaus-Karvio välin pienten liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen vuosina 2009-2011.
Suunnittelu käynnistyi 1.3. 2007
Varkaus osallistuu Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija-hankkeeseen, joka on kaksivuotinen projekti. Sen tavoitteena on ennen kaikkea tukea ja lisätä kuntien liikenneturvallisuustyötä ja -toimintaa.
Liikenneturvallisuustilanteen ja -työn seuraamiseksi ja koordinoimiseksi Varkaudessa toimii liikenneturvallisuustyöryhmä. Työryhmässä on edustajat kaupungin eri hallintokunnista, poliisista, tiepiiristä ja liikenneturvasta.
Työryhmä seuraa liikenneturvallisuussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita, määrittelee seuraavan vuoden painopistealueet ja tekee esityksiä tarvittavista toimenpiteistä. Työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa; maalis- ja
syyskuussa.
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Liikenneympäristön painopistealueet ovat viime vuosina olleet:
- nopeusrajoitusjärjestelmän uudistaminen sekä siihen liittyvät rakenteelliset toimenpiteet.
- liikennevalolaitoksen saneeraus
- kouluteiden turvaaminen
- koulujen ja päiväkotien pihojen parantaminen
Koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelman painopisteinä ovat olleet:
- liikennevalistus kouluissa ja päiväkodeissa
- kouluteiden turvallisuusriskien kartoitus
- liikennevalvonta
- kummipoliisitoiminta
- hallintokuntien ja liikenneturvan turvallisuuskampanjat eri ikä- ja tienkäyttäjäryhmille
Lähivuosina liikenneturvallisuustyössä jatketaan suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista resurssien rajoissa.
Edellä mainittujen painopistealueiden lisäksi ympäristön parantamisessa panostetaan:
- näkemäesteiden poistamiseen liittymissä
- nopeusrajoitusten merkinnän tehostamiseen
- kevyen liikenteen väylien kunnon parantamiseen
- liikenneverkon jäsentämiseen
- liikennevalojen kameravalvontaa
- liukkauden torjunta erityisesti vanhusvoittoisilla alueilla ja alueilla, joissa ikääntyneet liikkuvat paljon
Koulutus-, valistus- ja tiedotuspuolella kehittämiskohteita ovat:
- hallintokuntien liikenneturvallisuustyö osana jokapäiväistä työtä
- liikennevalvonnan tehostaminen automaattisilla valvontalaitteilla
- rattijuopumusvalvonta
- polkupyöräilijöiden turvalaitteiden käytön valvonta
- ennakoitavissa olevista riskeistä tiedottaminen
- ikäautoilijoiden kurssit
- kypäräkampanjointi työpaikoilla
- työmatkaliikenteen turvallisuus
- lasten turvalaitekampanja
Liikenneturvallisuustyöryhmä katsoo, että liikenneturvallisuustyötä jatketaan vuonna 2001 valmistuneen suunnitelman ja siihen vuosittain tehtyjen tarkistuksien pohjalta. Työtä seuraa ja koordinoi liikenneturvallisuustyöryhmä. Koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelman toteutumista täsmennetään aikataulutetuilla toimenpiteillä
ja tapahtumilla, jotka kirjataan työryhmän kokouksissa.
Tapahtuneita liikenneonnettomuuksia analysoidaan tarkemmin toimenpiteiden kohdentamiseksi tarkemmin
esim. eri tienkäyttäjäryhmiin.
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12. HENKILÖTURVALLISUUS

Työväkivalta ja sen yleisyys
Työhön liittyvä väkivalta tai sen uhka voi vaikuttaa jokaiseen. Lievätkin väkivalta- tai uhkatilanteet saattavat aiheuttaa fyysisiä vammoja ja psyykkisiä oireita sekä johtaa sairauspoissaoloihin. Pahimmassa tapauksessa väkivaltatilanteesta voi seurata työkyvyttömyys tai jopa kuolema. Työntekijöiden ohella myös asiakkaat kokevat väkivaltatilanteet pelottaviksi. Tehostamalla väkivalta- ja uhkatilanteiden ehkäisyä eli virastorauhaa lisätään sekä henkilöstön
että asiakkaiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Työväkivallalla tarkoitetaan tapahtumia, joissa henkilöitä loukataan sanallisesti, uhataan tai pahoinpidellään heidän työhönsä liittyvissä oloissa ja jotka suoraan tai epäsuorasti vaarantavat heidän turvallisuutensa, hyvinvointinsa ja terveytensä. Määritelmä kattaa sekä suoran väkivallan, jonka kohteena ovat työntekijät itse, että epäsuoran
väkivallan, jonka kohteena ovat työntekijöiden omaiset. Väkivalta- ja uhkatilanteita ovat mm. tavaroiden heitteleminen, solvaaminen, huutaminen, töniminen, potkiminen ja liikkumisen estäminen. Varkaustilanteet voivat kehittyä väkivaltatilanteiksi. Vakavimpia tilanteita ovat ryöstöt, ryöstön yritykset, ja uhkaileminen aseella tai
huumeruiskulla.
Suomessa joutuu tutkimusten mukaan työssään uhkailun tai fyysisen väkivallan kohteeksi vuosittain noin 5 %
työssä käyvistä eli yhteensä 100 000 henkilöä. Virallisiin työtapaturmarekistereihin tilastoidaan vuosittain noin
500 väkivallan aiheuttamaa työtapaturmaa. Työväkivallan aiheuttamia kuolemantapauksia sattuu keskimäärin
kaksi vuodessa.
Varkauden kaupungin henkilöstön osalta työväkivalta näkyy samansuuntaisena valtakunnallisen tilanteen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstö tietyissä yksiköissä joutuu päivittäin kohtaamaan sanallista väkivaltaa,
haukkumista, nimittelyä, huutamista ym. vastaavaa. Vakavampia tapauksia kolmen vuoden aikana on ollut kaksi; ryöstö ja opettajaan kohdistunut fyysinen väkivalta. Lisäksi hoitotyössä syystä tai toisesta sekavat potilaat ovat
käyneet käsiksi hoitajaan joitakin kertoja. Kaikki tilanteet eivät ole tulleet tietoon ja tapausten kirjaamisen tehostaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta väkivallan laajuus saadaan oikeasti tietoon.
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Työväkivallan riskiryhmiä ovat terveydenhuolto/sairaanhoito ja sosiaaliala. Työntekijän riskiä joutua väkivallan
kohteeksi voivat lisätä seuraavat tekijät:
- asiakaspalvelu- ja hoitotyö sekä valvontatyö
- juopuneiden, huumeiden käyttäjien sekä muista syistä sekavien henkilöiden kohtaaminen työssä
- rahan käsittely, lääkkeiden tai muun halutun ja arvokkaaan tavaran käsittely ja varastointi
- työskentely yksin tai kohteessa, jossa henkilöstömäärä on pieni
- työskentely myöhään yöllä tai aikaisin aamulla
- työpaikan sijainti: työskentely alueilla, joilla on vähän muuta toimintaa tai joilla tehdään paljon rikoksia.
Terveydenhuollossa huolta aiheuttavat eri syistä sekavat tai psyykkisesti sairaat potilaat, jotka voivat käyttäytyä
arvaamattomasti. Erimielisyydet ja ristiriidat potilaan kanssa hoidon ym.vastaavan suhteen voivat kärjistää tilannetta. Häiriöitä aiheuttavat toisinaan myös potilaan seuralaiset tai muut ulkopuoliset. Sosiaaliviraston asiakkaiden
kanssa saattaa syntyä ristiriitaa tukipäätösten sisällöstä.

Työväkivaltaa koskeva lainsäädäntö
Lainsäädäntö velvoittaa väkivaltariskien tunnistamiseen ja torjuntaan. Työnantajan on työturvallisuuslain mukaan
huolehdittava työpaikoilla tapaturmavaarojen ja terveyshaittojen tunnistamisesta, arvioinnista, turvallisuuden
kehittämisestä ja seurannasta sekä työntekijöiden opastamisesta ja ohjauksesta. Työnantajalta edellytetään myös
työsuojelun toimintaohjelman laadintaa. Työntekijät puolestaan velvoitetaan noudattamaan annettuja ohjeita.
Edellä mainittuja kohtia sovelletaan myös työväkivallan vaaroihin. Työnantaja voidaan rikoslain perusteella tuomita rangaistukseen työturvallisuusmääräysten rikkomisesta.
Tapaturmavakuutuslain mukaan työtapaturmaksi luetaan myös työntekijän pahoinpitelystä aiheutunut vamma
tai sairaus. Työtapaturmasta tehdään ilmoitus vakuutuslaitokselle. Kuolemaan johtaneesta tai vakavasta työtapaturmasta ilmoitetaan poliisille ja työsuojelupiiriin. Henkisestä kärsimyksestä, stressioireista sekä aineellisista menetyksistä voi hakea rikosvahinkokorvausta Valtiokonttorista erillisellä korvaushakemuksella.
Työssä tai työpaikalla tapahtuvaan työntekijän pahoinpitelyyn, vahingoittamiseen tai sanalliseen uhkailuun sovelletaan myös rikoslakia, jonka mukaan rangaistavia tekoja ovat edellä mainittujen lisäksi rauhan rikkominen,
kunnian loukkaus ja vahingonteko.
Työntekijällä on rikoslain mukaan oikeus puolustautua väkivaltaa vastaan, mutta keinot eivät saa olla liioiteltuja
tai mielivaltaisia. Ulkopuoliselle henkilölle voidaan antaa poistumiskehoitus, jos hän syyllistyy ilkivaltaan esimerkiksi meluamalla tai muuten häiritsemällä toimitilassa ollessaan. Henkilöltä voidaan estää myös sisäänpääsy, jos
hänen voidaan olettaa käyttäytyvän häiritsevästi tai hän on aikaisemmin syyllistynyt rikoksiin. Pakkokeinolain
mukaan työntekijällä on oikeus ottaa kiinni rikoksentekijä. Nämä ovat kuitenkin vain oikeuksia, ei velvollisuuksia. Tärkeintä on huolehtia itsensä ja muiden turvallisuudesta. Myös pelastustoimilain mukaan virastoilla ja laitoksilla on velvollisuus varautua henkilöstön ja asiakkaiden suojaamiseen vaaratilanteissa.

TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET
Kiinteistöturvallisuudesta huolehtiminen
Pelastuslaki 468/2003 ja Pelastustoimiasetus 787/2003 velvoittavat rakennuksen omistajan ja haltijan, virastot
ja laitokset varautumaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseen ja pelastustoimenpiteisiin. Pelastussuunnitelma on säädösten mukaan laadittava seuraavia kohteita varten:
1. Kohteet, joissa tehdään palotarkastus kerran vuodessa.
2. Kohteet, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden henkilöiden määrä on yleensä vähintään 30.
3. Asuinrakennukset, joissa on yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa.
Kiinteistökohtaisessa pelastussuunnitelmassa selvitetään:
1. Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset, esim. rikollinen toiminta.
2. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumistoimenpiteet.
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3. Suojeluhenkilöstö, sen varaaminen ja koulutus, muun henkilöstön perehdyttäminen suunnitelmaan.
4. Käytettävissä oleva materiaali.
5. Toimintasuunnitelma erilaisissa vaaratilanteissa:
- yleiset toimintaohjeet: hätäilmoitus, sisäinen hälytys
- onnettomuuskohtaiset toimintaohjeet: uhkaavan henkilön kohtaaminen, pommiuhka, varkaus/ryöstö, tapaturma, sairaskohtaus, kaasuvaara, tulipalo, säteily
Varkauden kaupungin kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat eivät ole kaikki ajantasalla, niinpä vuoden 2007
aikana suoritetaan seuraavat toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.

Kartoitetaan ja luetteloidaan suunnitelmavelvoitteen piiriin kuuluvat kiinteistöt.
Nimetään kullekin kiinteistölle suunnitteluvastuussa oleva henkilö.
Järjestetään koulutusta em. henkilöille.
Laaditaan suunnitelmat sähköisessä muodossa käyttäen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:in Wordmuodossa olevaa CD-mallipohjaa tai jotain muuta suppeampaa sähköistä mallipohjaa.
5. Suunnitelman laatijat itse arvioivat, missä laajuudessa se on tehtävä.
6. Kaikki suunnitelmat toimitetaan työsuojelupäällikölle, joka ylläpitää yhtenäistä tiedostoa, opastaa ja kouluttaa
sekä valvoo, että suunnitelmat vuosittain tarkistetaan ja päivitetään.

Henkilöstön turvallisuus- ja asiakaspalvelukoulutus
Henkilöstön turvallisuuskoulutusta on järjestetty viime vuosina eri tahojen kanssa kohdentuen pääosin sosiaali- ja
terveystoimen henkilöstöön. Viimeisin koulutus tuli vakuutusyhtiön puolelta koskien riskien hallintaa ja tapaturmailmoituksen tekemistä. Koulutus on kohdennettu esimiehille.
Koulutuksen tarve on jatkuvaa ja asteittain laajennetaan koko henkilöstöön.Vuonna 2008 turvallisuus-ja asiakaspalvelukoulutusta annetaan kaupungintalon henkilöstölle. Koulutusta järjestetään myös Kuopion kesäyliopiston
Varkauden toimipisteessä yleiskoulutuksena.

Riskien kartoitus, arviointi ja sen edellyttämät toimenpiteet
Riskien arvioinnilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia. Riskien hallinta on kokonaisnäkemys vaaroista ja toimenpiteistä vahinkojen pienentämiseksi ja poistamiseksi. Työnantajan velvollisuus on selvittää työpaikalla edellä
mainitut asiat.
Varkauden kaupungilla ei ole yhteisesti sovittua riskienhallintajärjestelmää vielä käytössä. Työpaikkojen vaarojen
ja haittojen tunnistaminen on perustunut Työturvallisuuslakiin 738/02 ja liitännäislakeihin mm. Lakiin työterveydenhuollosta 1383/01. Riskienkartoitusta sisältyy joidenkin hallintokuntien toimintakäsikirjoihin, jotka ovat
osana laatujärjestelmää. Vuonna 2004 käynnistyi kahden vuoden kotipalvelu- ja kotisairaanhoitohenkilöstön
riskin hallintaan perustuva turvallisuusprojekti, josta saatuja toimintamalleja voidaan käyttää riskienhallinnassa
muissakin työpisteissä.
Riskien hallinta on jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on turvallisuuden hallinta osana hyvää henkilöstöhallintoa.

Työturvallisuuslakiin perustuvat toimintamallit
1.
2.
3.
4.

Sopimus yhteistoimintamenettelystä ja kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimus v. 2003.
Päihteiden käytön vähentämissopimus v. 2003.
Henkisen väkivallan ja kiusaamisen estämisen toimintaohje v.2003.
Vuosittaiset hallintokuntien ja työpaikkojen työsuojeluohjelmat ja -suunnitelmat.

Turvallinen Varkaus

30

Turvallinen Varkaus

31

SIDOSRYHMÄT
Työterveyshuolto
Työsuojeluhallinto
Työturvallisuuskeskus
Kunnallinen työmarkkinalaitos
Ammattijärjestöt
Poliisi

VASTUUTAHO
Kunnallinen päätöksenteko:
- kaupunginvaltuusto
- kaupunginhallitus
- yleisjaosto
- ylin virkamiesjohto
- hallintokunnat
- esimiehet
Isännöitsijä.

Työsuojeluhenkilöstö.

TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET
Kiinteistöturvallisuudesta huolehtiminen.
Henkilöstön turvallisuus- ja asiakaspalvelukoulutus.

Riskien kartoitus, arviointi ja sen
edellyttämät toimenpiteet.
Työturvallisuuslakiin perustuvat yhteiset toimintamallit.

TARKENNUS

Asiakastyön henkilöturvallisuudesta
tulee huolehtia

Oikeus työskennellä fyysisesti,
psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisesa ympäristössä ja huolehtia osaltaan myös asiakasturvallisuudesta

Oikeus ja velvollisuus puuttua häir
ötilanteisiin sekä ulkoisessa että sisäisessä asiakaspalvelussa

Noudattaa sovittuja toimintatapoja
edellä mainituissa tilanteissa

KEHITTÄMISALUE

HENKILÖTURVALLISUUS

13. YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

Varkaus on teollisuuskaupunki, jossa useilla yrityksillä on varastoituna ympäristölle ja terveydelle haitallisia kemikaaleja, mm. polttoaineita. Ympäristön kannalta merkittävimmät laitokset ovat Stora Enso Oyj:n Varkauden
tehtaat, Oy Shell Ab ja Woikoski Oy. Lisäksi kaupungin läpi kulkevat valtatiet 5 ja 23, syväväylä Lappeenrannasta
Kuopioon sekä rautatie Joensuuhun, Akonniemen satamaan ja teollisuuslaitoksille.
Yritysten toimintaa ohjaa ympäristönsuojelu- ja kemikaalilain lupamenettelyt. Lupamääräyksissä voidaan antaa
hyvinkin yksityiskohtaisia määräyksiä kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista sekä toimista onnettomuustilanteissa. Myös pelastuslaissa on määräyksiä onnettomuustilanteiden varalle.

Vesihuolto
Varkauden vedenottamo sijaitsee Joroisten Syvänsissä. Vedenottamo on suojattu siten, että valtatie 23:n luiskat
on päällystetty heikosti vettä (öljyä) läpäisevällä moreenilla ja luiskista vedet on ohjattu ympäristön ojiin. Varavedenottamona toimii Viltinrannan pintavedenottamo. Vesitornin ja Könönpellon säiliöiden tilavuus riittää
6-7 tunnin vedenkäyttöön häiriötilanteissa. Kangaslammin kirkonkylän vedenottamo sijaitsee Itkonsaaressa. Vedenottamon vierestä kulkee maantie Pisamaniemeen. Vedenottamon suojausta on tarkoitus parantaa lisäämällä
suojauskerroksia. Kirkonkylän varavedenottamona toimii Kaukolankankaan pohjavesialue. Kaivo sijaitsee kirkon
vieressä.

Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat
Kemikaalien varastointi ja käyttö
Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtailla käsitellään ja varastoidaan sekä ympäristölle ja terveydelle vaarallisia että
palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja.
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Käytetyistä kemikaaleista ainoastaan kaasumaiset rikkidioksidi ja klooridioksidi saattavat onnettomuustilanteessa
aiheuttaa varaa tehdasalueen ulkopuolella. Muiden kemikaalien vaikutukset rajoittuvat tehdasalueelle tai vuototilanteissa ohjautuvat vesistöön tai jätevedenpuhdistamolle.
Rikkidioksidi on väritön, pistävän hajuinen, ärsyttävä, myrkyllinen kaasu. Rikkidioksidia kuljetetaan tehtaalle
säiliöautoilla nesteenä ja varastoidaan tehdasalueella paineenkestävässä suljetussa säiliössä. Nestemäinen rikkidioksidi höyrystetään ja käytetään kaasuna klooridioksidin valmistukseen sellutehtaalla.
Klooridioksidi on myös myrkyllinen, kellertävä, pistävän hajuinen kaasu, jota käytetään vesiliuoksena sellun valkaisuun. Kumpikin kaasu on ilmaa raskaampaa.
Vuototilanteessa rikkidioksidi höyrystyy suurimmaksi osaksi välittömästi. Myös klooridioksidi kaasuuntuu nopeasti vesiliuoksestaan. Molemmat kaasut voivat muodostaa tuulen mukana kulkeutuvan kaasupilven, jonka liikkumiseen vaikuttavat sää sekä maaston muodot ja rakennukset. Suuren vuodon sattuessa vaara-alue voi ulottua
tehdasalueen ulkopuolelle.
Tehtailla käytetään ja varastoidaan myös happoja ja emäksiä kuten esimerkiksi rikkihappoa ja natriumhydroksidia. Rikkihappo on vahva happo. Natriumhydroksidi ja siitä sellutehtaalla valmistetut keittolipeät eri muodoissaan ovat happojen tavoin syövyttäviä aineita. Rikkihapon ja lipeiden vaarallisimmat vaikutukset onnettomuustilanteessa kohdistuvat vesistöön ja maaperään.
Palavat nesteet ja kaasut puolestaan muodostavat paloriskin.

Mahdollisten suuronnettomuuksien vaikutukset tehtaan ulkopuolelle
Tehdasalueella käytetyistä kemikaaleista ei normaalitilanteessa aiheudu vaaraa ulkopuolisille. Tehdasalueen ulkopuolelle ulottuvan onnettomuuden todennäköisyys on erittäin pieni. Varkauden tehtailla käytettävistä kemikaaleista suurimmat riskit aiheuttavat rikkidioksidi ja klooridioksidi. Muiden kemikaalien aiheuttamat onnettomuudet eivät ulotu tehdasalueen ulkopuolelle. Rikkidioksidivuodon seurauksena muodostuu ilmaa raskaamman
kaasun vana, joka pyrkii leviämään alaspäin ja saattaa kulkeutua esimerkiksi katukuilua pitkin. Maaston muodot
ja sää vaikuttavat kaasupilven leviämiseen ja hajaantumiseen. Vaarallisimmassa onnettomuustapauksessa rikkidioksidi voi kulkeutua muutamia kilometrejä edellä esitettyjen tekijöiden mukaisesti.
Klooridioksidia varastoidaan tehdasalueella vain vesiliuoksena. On kuitenkin mahdollista, että suuresta klooridioksidivesiliuoksen vuodosta haihtuu klooridioksidia, joka aiheuttaa rikkidioksidin kaltaisen, mutta pienempi
muotoisen kaasuvaaran Ahlströminkadun tehdasalueen läpi kulkevalla katuosuudella.
Palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja ovat mm. nestekaasu, nestemäinen happi, vetyperoksidi, natriumkloraatti
ja tärpätti. Sellutehtaalta häiriötilanteissa ympäristöilmaan purkautuvat haisevat rikkiyhdisteet sisältävät erittäin
pieninä pitoisuuksina rikkivetyä. Käytetyistä nestepakkauksista erotetun alumiinijauheen tiedetään tietyissä olosuhteissa kastuessaan vapauttavan helposti syttyvää vetykaasua. Sula alumiini joutuessaan veteen saattaa myös
aiheuttaa räjähdyksen. Alumiinin mahdollisesti aiheuttaman vetypalon tai sulan alumiinin aiheuttaman räjähdyksen vaikutukset rajoittuvat tehdasalueelle.

Kemikaalien kuljetus
Varkauden tehtailla tarvittavat kemikaalit kuljetetaan alueelle maanteitse. Näin ollen tehtaan tarvitsema raskas
ajoneuvoliikenne muodostaa merkittävän riskin kaupunkialueella. Hapot, emäkset ja rikkidioksidi aiheuttavat
keskimäärin 500 kuljetussuoritetta vuodessa.

Onnettomuuksien ehkäiseminen
Kemikaalien käsittely ja varastointi on suunniteltua ja jatkuvasti valvottua toimintaa. Valvontajärjestelmät antavat
välittömästi ilmoituksen, jos jotain normaalista poikkeavaa tapahtuu. Poikkeuksellisia tilanteita varten on laadittu
toimintaohjeet ja henkilökunta on koulutettu toimimaan oikein kaikissa tilanteissa. Toimintaa poikkeustilanteissa
harjoitellaan jatkuvasti myös yhdessä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa.
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Oy Shell Ab, Varkauden varasto
Laitos varastoi polttonesteitä ja nestekaasua sekä toimii niiden jakelupisteenä.
Varastoalueella on kuusi polttoneste- ja kymmenen lisäainesäiliötä.
Nestekaasu on varastoitu pulloissa ja katollisessa varastossa. Polttonesteiden kuljetus varastolle voidaan suorittaa
laivalla, junalla tai säiliöautolla. Kuljetukset varastoon hoidetaan pääsääntöisesti rautateitse, jakelu varastosta säiliöautoilla.
Ympäristöturvallisuus varastoinnissa ja kuljetuksissa
1. Säiliöt on sijoitettu valli/ allastilaan.
2. Bensiinisäiliöt on varustettu kelluvilla kansilla.
3. Autolastauksissa syntyvät höyryt nesteytetään ja palautetaan takaisin säiliöön.
4. Lastaus- ja käsittelypaikat on viemäröity öljynkeräysjärjestelmään.
5. Säiliöissä on vuotohälytykset ja öljynkeräysjärjestelmä hälyttää normaalista poikkeavasta tilanteesta.
6. Autolastauspaikoilla ja säiliöautoissa ylitäytönestojärjestelmä.
7. Säiliövaunujen purkausalue on allastettu ja viemäröity öljynkeräysjärjestelmään.
8. Alueella syntyvistä jätteistä, veden- ja energian kulutuksesta on seuranta ja raportoidaan viranomaisille.
9. Varastolla on oma sammutusvesiputkisto ja sammutuslaitteisto, joihin vesi saadaan erillisestä palovesipumppaamosta. Sammutuslaitteisto sisältää säiliöiden vesivalelun, vaahdotuslaitteiston sekä autolastauslaitureiden
vesiverhouksen.
10. Varastoalue on aidattu ja kameravalvonta kattaa alueen, Lisäksi vartioliike hoitaa vartiointia alueella.
11. Henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti ja säännöllisesti tehtäviin.
12. Kaikkiin varaston toimintoihin on tehty yksityiskohtainen, tarkka ohjeistus.
Liikenneturvallisuus
1. Varastoalueella 20 km nopeusrajoitus.
2. Säiliöautojen teknillistä kuntoa seurataan säännöllisillä tarkastuksilla.
3. Säiliöautonkuljettajien koulutus jatkuvaa säännöllistä.
4. Kuljetuksissa yksityiskohtainen tarkka ohjeistus kuljetustapahtumiin.
VR vastaa rautatiekuljetuksien turvallisuudesta. Lisäksi varastolle on tehty riskikartoitus, joka päivitetään vuosittain. Se kattaa kaikki kuljetus- ja varastotoiminnot. Varastolla on myös oma, yksityiskohtainen turvallisuusselvitys (periaateasiakirja).

Woikoski Oy Ab
Woikoski Oy:n Varkauden varasto ja myyntipiste sijaitsee lähes keskellä kaupunkia osoitteessa Käsityökatu 15.
Varastossa säilytetään pulloissa happi-, typpi- ja seoskaasuja. Toiminnalle on kemikaalilain mukainen lupa. Varastolla on käytössä turvallisuuskäsikirja ja ohjeet onnettomuuksien ja tulipalon varalta. Henkilöstö on koulutettu
turvallisuusasioihin.

Kemikaali- ja öljyvahinkojen torjunta
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen Varkauden paloasema vastaa öljyn- ja vaarallisten aineiden varastoinnin valvonnasta ja vahinkojen torjunnasta alueellaan yhteistyössä lähipalokuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Pelastuslaitos huolehtii myös alueen väestönvaroitinjärjestelmästä. Torjuntatoimia varten on laadittu toimintasuunnitelmat ja henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti koulutuksia sekä harjoituksia.
Onnettomuustilanteessa pelastusjoukkojen tehtävänä on varoittaa väestöä, pelastaa uhrit, eristää vaara-alue sekä
mahdollisuuksiensa mukaan tukkia vuoto tai saada se hallintaansa. Tämän lisäksi tehdään tarvittaessa ympäristöön päässyt aine vaarattomaksi ja/tai kerätään se talteen. Torjuntatoimista tiedotetaan tarpeen mukaan. Vaarallisia aineita torjuessaan palomiehet työskentelevät tarpeen vaatiessa paineilmalaittein tai suorittavat kemikaalisukellusta.
Öljyntorjunnassa veteen päässyt öljy rajataan öljyntorjuntapuomein ja kerätään talteen torjunta-aluksella tai erillisillä kerääjillä. Pienemmät määrät imeytetään imeytysaineisiin. Maa-alueilla pyritään ympäristöön päässyt öljy
keräämään talteen sekä estämään sen vuoto ja leviäminen.
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Vaarallisten aineiden torjuntaa varten on pelastuslaitoksella erikoiskalustoa mm. kemikaalitorjunta-auto ja kemikaalisuojapukuja. Vesialueiden öljyntorjuntaan on käytettävissä torjunta-alus, öljyntorjuntalautta sekä pienempiä
veneitä. Paloasemalla varastoidaan ensitoimenpiteitä varten pienehköjä määriä torjunta- ja talteenottoaineita.
Öljy- ja vaarallisten aineiden onnettomuuksiin varautuminen toteutetaan valtakunnallisten säädösten ja ohjeiden
mukaisesti. Öljyntorjuntasuunnitelma on juuri päivitetty ja vaarallisten aineiden torjuntasuunnitelma päivitetään
vuoden 2008 aikana.

Kotitalouksien ympäristöturvallisuus
Varkauden seudun jätehuollon jäteneuvonnan tehtäviin kuuluu kotitalouksien sekä tuotantolaitosten jäteneuvonta. Sitä toteutetaan henkilökohtaisella neuvonnalla, jätevalistustilaisuuksissa, yhteistyössä koulujen kanssa sekä
jakamalla jäteoppaita mm. jätteiden hyödyntämisestä ja ongelmajätteiden käsittelystä. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen osallistuu neuvontaan ja ohjaukseen. Oppaita jätteiden käsittelystä on saatavilla jätehuollon
toimipisteissä, ympäristönsuojelutoimistossa sekä kaupungin yhteispalvelupisteissä. Ne ovat maksuttomia.
Yleisissä jätehuoltomääräyksissä, jotka tekninen lautakunta on laatinut, annetaan yksityiskohtaiset ohjeet ja määräykset jätteiden käsittelystä mm. ongelmajätteistä. Nykyiset määräykset ovat olleet voimassa vuodesta 1999 ja
niitä ollaan parhaillaan tarkistamassa.
Kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat valmisteilla. Ympäristönsuojelumääräykset sisältävät Varkauden
paikallisiin olosuhteisiin räätälöityjä ohjeita ja määräyksiä terveyshaitan, viihtyvyyshaitan tai muun ympäristön
pilaantumisena pidetyn vaikutuksen estämiseksi. Koska ympäristönsuojelumääräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin, koskevat määräykset vain tämän lain soveltamisen piiriin kuuluvia asioita: päästöjen johdosta syntyvää
ympäristön pilaantumista, esimerkiksi jätevesipäästöstä aiheutuvaa haittaa luonnolle tai naapurille. Ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan kotitalouksille ja yritystoiminnalle määräyksiä jätevesien käsittelystä, kemikaalien varastonnista, melu-, haju- ja pölyhaittojen ehkäisystä, vesiensuojelusta ja niin edelleen. Ympäristönsuojelumääräysten
valmistuttua niistä laaditaan tiivistelmä, joka jaetaan kotitalouksiin.
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YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

KEHITTÄMISALUE

Kunnallistekniikka, Terveysvalvonta ja asukkaat.

Vesi- ja viemärilaitos.

Itkonsaaren ja Kaukolankankaan vedenottamoiden riskikartoitus 2008.

Talousveden turvallisuus

Pohjois-Savon ympäristökeskus,
kunnallistekniikka, kaavoitus, rakennusvalvonta, terveysvalvonta,
pelastuslaitos ja asukkaat.
Kunnallistekniikka, kaavoitus, rakennusvalvonta, terveysvalvonta ja
asukkaat.
Läänin terveystarkastaja, naapurikuntien terveysvalvonta ja asukkaat.

Tekninen virasto: Ympäristönsuojelu.
Tekninen virasto: Ympäristönsuojelu.
Tekninen virasto: Ympäristönsuojelu.

Terveystiimi.

Kotitalouksille jaetaan tiivistelmä
vuoden 2008 aikana.
Tarkistetaan vuoden 2008 aikana.

Terveydensuojelumääräykset laaditaan 2010 mennessä.

Jätehuoltomääräykset

Elintarviketurvallisuus

Ympäristönsuojelumääräykset

Laaditaan vuoden 2008 aikana.

Tervaruukinsalon varavedenottamon
toteuttaminen 2010 - 2012.

Itkonsaaren ja Kaukolankankaan vedenottamoiden lähi- ja kaukosuojavyöhykkeiden perustaminen 2009.

SIDOSRYHMÄT

VASTUUTAHO

TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET

TARKENNUS

14. PAINOPISTEET
Päihteiden käyttäjät
- Sosiaalityöntekijän sijoittaminen poliisilaitokselle v. 2009.
- K -18 ja K-23 kampanjat jatkuvat.
- Seudullisen selviämisaseman perustaminen v. 2008-2009.

Lapset ja nuoret
- Nuorisokahvilaprojekti vv. 2008 - 2010.
- Polkupyöräkorttiopetus kattavasti Varkauden ala-asteilla alkaen vuonna 2008.

Perheet ja vanhemmuus
- Seula-hanke vv. 2008-2009. Seudullinen hanke lähisuhdeväkivallan ennalta ehkäisyyn ja hoitoon. Paikallisten ja yhtenevien hoitomallien kehittäminen kunnallisessa palvelujärjestelmässä hankkeessa mukana
oleviin kuntiin: Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi. Vastuutaho: Perusturvakeskus, yhteistyössä
mukana terveystoimi, poliisi ja koulutoimi.

Katurauha
- Kameravalvontaa lisätään.
- Julkijuopotteluun puuttuminen poliisin toiminnan eräänä painopisteenä.

Liikenneturvallisuus
- Nopeusrajoituksia lisätään ja niiden merkintää tehostetaan. Otetaan käyttöön uuden tyyppisiä hidasteita.
- Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen seudullisella suunnitelmalla.
- Tienkäyttäjien kasvatus-, valistus- ja tiedotustoiminnan viemistä jokaisen hallintokunnan päivittäisen työn
osaksi jatketaan.
- Poliisin tehostettu liikenteenvalvonta kohdistetaan erityisesti ajonopeuksiin ja rattijuoppoihin.

Henkilöturvallisuus
- Kiinteistökohtaisten pelastussuunnitelmien päivittäminen.
- Henkilöstön turvallisuus- ja asiakaspalvelukoulutus.
- Kaupungintalon sisäisen järjestyksenvalvonnan lisääminen.

Ympäristöturvallisuus
- Julkisten yritysten ja yksityisten talouksien ympäristöturvallisuustietoisuuden lisääminen niihin kohdistetuilla tiedotuskampanjoilla.
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15. TIEDOTTAMINEN
Kaupunginhallitus hyväksyy turvallisuussuunnitelman päivityksen. Päivitetty suunnitelma esitellään myös kaupunginvaltuustolle ja päivityksestä tiedotetaan laajasti kaikille toimijoille sekä kuntalaisille.
Päivitetty turvallisuussuunnitelma julkaistaan kaupungin ja poliisin viikkosivuilla.
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16. TURVALLISUUSTYÖN SEURANTA JA ARVIOINTI
Tässä suunnitelmassa on useassa yhteydessä todettu, että rikoksentorjunta edellyttää yhteistyötä. Tämä koskee
valtion ja kunnan viranomaisia, järjestöjä, elinkeinoelämää ja kuntalaisten toimintaa ja yhteistyötä. Yhteistyön on
perustuttava kumppanuuteen, jossa yhteistyön osapuolet toimivat tasa-arvoisina kukin omista lähtökohdistaan.
Tässä suunnitelmassa ei millään tavoin pyritä muuttamaan eri viranomaisten tehtäviä ja vastuita. Olennaista on,
että rikollisuusongelmiin vaikuttaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja verkostoitumista.
Turvallisuussuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain, jotta sitä voidaan täsmentää ja tarkentaa. Turvallisuustyön seurannasta, arvioinnista ja suunnitelman päivittämisestä vastaa kaupunginhallituksen nimeämä turvallisuusvaltuuskunta. Seurannan tarkoituksena on saada tietoa siitä, miten esitetyt toimenpiteet ovat toteutuneet,
miten on päästy asetettuihin tavoitteisiin ja mitä vaikutuksia toiminnalla on ollut. Olennaista on myös, että
suunnitelmassa esitettyjen toimintojen toteutusaikataulu ja rahoitus pystytään ratkaisemaan yhdessä taloussuunnittelun kanssa.
Turvallisuussuunnitelman seurantaa varten on nimetty turvallisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on seurata säännöllisesti kirjattujen toimenpiteiden toteutumista ja raportoida siitä valtuuskunnalle.
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Varkauden kaupungin turvallisuussuunnitelma
2008 – 2009

