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Varautuminen

• Päivittäistä toimintaa
– Kansalaiset

– Viranomaiset

 Yhteistoimin (kotitalouksien varautuminen on suuri 
apu yhteiskunnalle, mutta ennen kaikkea ihmiselle 
itselleen)

• Tavallinen arki häiriintyy esimerkiksi 
onnettomuuden, sähkökatkon tai sairastumisen 
vuoksi

• 72 tuntia - 72 tuntia (Suomen pelastusalan 
keskusjärjestö SPEK ja huoltovarmuuskeskus)

• Paikalliset viranomaisohjeet



Kotivara
• 72 tunnin suositus

• Vettä ja ruokaa elämiseen 
(ihmiset ja lemmikit)

• Lisäksi hyvä olla
– Välttämättömät lääkkeet

– Ensiaputarvikkeet

– Varavirtalähde

– Paristolla toimivat taskulamput ja 
paristot

– Paristolla toimiva radio ja 
paristoja

– Hygieniatarvikkeet ja vettä sitä 
varten

– Käteistä rahaa

– Retkikeitin ja tulitikut

– Käsisammutin/sammutuspeite



Huomioitavia asioita

• Ruoka
– Ei välttämättä lämmitysmahdollisuutta tai pakasteet 

sulavat

– Kuivamuonaa, hedelmiä

• Vesi
– Ei tule välttämättä hanasta  pullovesi ja astiat

• Sähkö
– Sähkölämmitys ei toimi

– Sähkölaitteiden toimimattomuus  viranomaisohjeet



Turvallisuuteen liittyviä huomioita

• Viranomaisohjeiden noudattaminen

• Erityistä varovaisuutta ja olosuhteet pitää 
huomioida:
– Retkikeittimien/nuotioiden käyttäminen

– Kynttilöiden käyttäminen valon tuojana 

– Sähkökatkon jälkeen sähkölaitteiden tila, onko jäänyt 
päälle jokin laite

– Takkojen/kaminoiden käytössä huolellisuutta, 
normaalia enemmän käyttöä. 

– Palovaroittimet



Suojautuminen sisätiloihin

• Väestönhälyttimen soidessa  seuraa aina 
radiossa ja televisiossa julkaistava vaaratiedote, 
joka kertaa mitä aluetta koskee ja mitä 
toimenpiteitä pitää tehdä
– Ilmastoinnin sulkeminen

– Ovien ja ikkunoiden tiivistäminen

• Pelastuslaitoksen tilannekeskus suorittaa 
väestöhälyttimien keskitettyä valvontaa. 
Väestöhälyttimiä testataan jokaisen kuukauden 
ensimmäisenä maanantaina klo 12:00 
soittamalla kokeilumerkki. Kokeilumerkki ei 
edellytä toimenpiteitä.



• Väestönsuoja
– Viranomaiset ohjeistavat tilanteen vaatiessa niitä, joille ei ole osoitettu 

ennalta väestönsuojapaikkaa.
• Siirto tai sisälle suojautuminen tai lähialueelta paikan osoittaminen

– Oman tai lähimmän väestönsuojan tiedot löytyvät usein taloyhtiön 
pelastussuunnitelmasta. 

• Olisi tärkeää, että kiinteistössä olisi väestönsuojan käyttöönottoon 
perehtynyt henkilö ja väestönsuojan käyttöönottoon olisi suunnitelma 
kiinteistössä esimerkiksi osana pelastussuunnitelmaa.

• Nykylainsäädännön mukaan väestönsuoja tulee rakentaa, kun 
rakennuksessa asutaan tai oleskellaan pysyvästi ja kerrosala on yli 1 200 
m2. (Aiemmin 600 m2)

• Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusten osalta vastaava 
raja on 1 500 m2.


