
 

 
 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 

 
Aika: Ke 13.4.2022 klo 18.00 
Paikka: Aurinkokiven koulun ruokala (+ Zoom -etäkokous) 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Milla Kreft, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Markus Hammarstöm, Vantaan kaupungin turvallisuuspäällikkö 
Veikko Liinakoski, Seutulan VPK 
Jarmo Ojala, Poliisi 
Mervi Peltola, Kivistön Martat 
Arja Ryhänen, Kivistön eläkeläiset 
+  19 muuta osallistujaa  
 

 
2. Kaupungin varautuminen 

Markus Hammarström, Vantaan kaupungin turvallisuuspäällikkö esitteli muun muassa 
turvallisuusjohtamisen kokonaisuutta sekä kunnan roolia osana yhteiskunnan turvallisuutta. Hän 
kertoi merkittävimmistä kaupunkitasoisista riskeistä sekä Vantaan kaupungin riskikohteista, joita 
ovat esimerkiksi lentoasema, junaradat, tieliikenteen pääväylät, asutuksen läheisyydessä 
sijaitsevat kemikaalikohteet, sairaalat sekä energia- ja vesihuollon rakennukset. Vantaan- ja 
Keravanjokien yhteydessä on myös turvariskialueita.  
 
Hammarströmin mukaan Vantaan kaupungin valmiustoiminta on hyvällä tasolla. 
Häiriötilannejohtoryhmä kokoontuu viikoittain, valmiussuunnitelmia pidetään ajan tasalla ja 
väestönsuojat on kartoitettu. Vantaalla olevat suojat on rakennettu pääsääntöisesti 
kerrostaloihin ja liikekiinteistöihin. Vantaalla ei ole yleisiä väestönsuojia. Tilaisuudessa nostettiin 
esiin omakotiasujien huoli siitä, että heitä ei ole huomioitu, kun Vantaalla ei ole yleisiä 
väestönsuojia olemassa. Kysyttiin myös, kuka on viime kädessä vastuussa kaupungin 
varautumisesta. Turvallisuuspäällikkö totesi, että omakotitalojen asukkaat suojautuvat 
rakennusten sisätiloihin tai muihin tilapäisiin suojiin ja että tarvittaessa väestöä evakuoidaan ja 
siirretään pois vaara-alueilta. Kaupunginjohtaja on viime kädessä vastuussa varautumisesta, 
mutta jokainen toimiala vastaa oman vastuualueensa varautumisesta. Väestöhälyttimet 
tavoittavat Vantaalla ulkoalueilla asukkaat hyvin kattavasti. Tarvittaessa otetaan käyttöön 
liikkuvia väestöhälyttimiä. 

  
3. Pelastustoimen varatutuminen ja rooli sekä kuntalaisten omaehtoinen varautuminen 

Veikko Liinakoski, Seutulan VPK:n pelastuspäällikkö esitteli pelastuslaitoksen toimintaa sekä sitä, 
miten jokainen kuntalainen voi itse varautua erilaisiin poikkeus- ja häiriötilanteisiin. Hän kertoi 



rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuuksista sekä yleisestä toimintavelvollisuudesta. Näistä 
aiheista löydät tarkempaa tietoa tilaisuudessa esitetyistä materiaaleista: 

• omatoiminen varautuminen 

• väestönsuojelu 

• 72 tuntia 

• Pelastuslaitos: usein kysytyt kysymykset 
 
Kivistön apteekista saimme ohjeet siitä, mitä jokaisen kodin lääkekaapista olisi hyvä löytyä. 
 
Esimerkkilääkekaappi: 
• aikuisille ja lapsille sopiva kuume- ja kipulääke (parasetamoli tai ibuprofeiini) 

• vatsalääke vatsataudin varalle ja nesteytysjuoma  

• lääkehiiltä varsinkin lapsi- ja eläinperheisiin 

• kyypakkaus 

• antihistamiini 

• mieto hydrokortisonivoide 

• pureskeltava aspiriini varsinkin iäkkäille sydänoireiden varalta 

• laastareita ja muita sidetarpeita 

• haavanpuhdistusaine 

• käsihuuhde 

• kylmäpakkaus tapaturmien varalle 

• joditabletit Joditabletit - STUK 

• omat henkilökohtaiset lääkkeet 

 
Tällaisella lääkekaapilla pääsee jo pitkälle. Tärkeä on myös huolehtia, että kotona löytyy pieni 
määrä omia henkilökohtaisia reseptilääkkeitä lähinnä sillä ajatuksella, ettei jätä uuden erän 
hakemista ihan viimeiseen pilleriin. 

 
4. Kivistön alueen yleinen turvallisuustilanne 

Komisario Jarmo Ojala antoi lyhyen tilannekatsauksen Kivistön alueen yleiseen 
turvallisuustilanteeseen. Kaikkien junaradan varrella olevien asuinalueiden tavoin Kivistössä 
tapahtuu eniten juna-aseman ympäristössä. Huumeita alueella on, kuten muuallakin 
pääkaupunkiseudulla. Hälytysten ja ilmoitusten perusteella Kivistön tilanne tänä vuonna ei 
juurikaan poikkea viime vuodesta, jos katsotaan poliisin tilastoja. Suuria muutoksia ei ole 
nähtävissä. Lumet ovat sulaneet ja sekä autoilijat että mopoilijat ovat aloittaneet kaahaamisen 
alueella jo. Jos kaahaamisesta saadaan useita ilmoituksia, voidaan alueelle lähettää partio tai 
moottoripyöräpoliiseja ja ottaa alue tehovalvontaan. Poliisi pyytää asukkaita ilmoittamaan 
matalalla kynnyksellä niin kaahaamisesta, häiriötä aiheuttavista asukkaista kuin mahdollisista 
huumekaupoista tai muista rikolliseen toimintaan viittaavista asioista. Jos otetaan esimerkiksi 
asukkaiden yhteydenotot liittyen asuntoihin, joissa saatetaan käydä huumekauppaa, niin 
valtaosa vinkeistä on oikeassa.  

 
5. Muut asiat  

- Kivistön Martat pitivät 72 tuntia kotivara -esittelypöytää tilaisuuden ajan. Siinä pääsi 
näkemään konkreettisesti, mitä kaikkea kotona olisi hyvä olla häiriö- ja poikkeustilanteita 
varten. Kivistön eläkeläiset puolestaan hoitivat tilaisuuden kahvitarjoilun 

- Alueelliset siivoustalkoot sunnuntaina 24.4. klo 13 – 15 (tarvikkeita saa lainaan 
Lipunkantajankentän päädystä osoitteesta Lipputie 9) 

https://www.marjaverkko.fi/_files/ugd/794ce2_dee5dd6c790944d497daef40a95416ab.pdf
https://www.marjaverkko.fi/_files/ugd/794ce2_c5cdc7ff32cf4afea8dd7c9454a95b5a.pdf
https://72tuntia.fi/
https://pelastustoimi.fi/web/pelastustoimi/keski-uusimaa/palvelut/usein-kysytyt-kysymykset
https://www.stuk.fi/aiheet/sateilyvaara/toimintaohjeet-sateilyvaaratilanteessa/joditabletit


- MarjaVerkon sääntömääräinen vuosikokous pidetään asukastila Rubiinissa (Rubiinikehä 2B, 
01700 Vantaa) tiistaina 26.4. klo 18 
 

6. Seuraava verkostoilta 
- 11.5. keskiviikkona klo 18 asukastila Rubiinissa 


