
varaudu
myrskyyn

myrskyyn voit varautua hankkimalla kotiisi tarpeelliset välineet ja 
pitämällä pihapiirin puuston ja rakennukset kunnossa. Huolehdi etukäteen 
vakuutusturvasta. metsänomistajan on syytä tarkistaa metsävakuutuksen 
riittävyys.

Varaa kotiisi*

ravinto, lääkkeet ja hygienia
astioita veden varastoimiseen ja runsaasti vettä  F

ruokaa F

tarvittavat lääkkeet F

hygieniatarvikkeita ja pienille lapsille vaippoja. F

radio ja valoa
paristoja F

radio F

taskulamppu F

kynttilöitä ja sytyttimiä. F

Lämpö
lämpimiä peittoja ja vaatteita F

lämmityspuita takkaan tai polttoainetta lämmittimeen. F

Varaa myös
polttoainetta autoon F

käteistä rahaa F

alkusammutusvälineet F

toimiva palovaroitin. F

*Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä saat lisätie-

toja niin sanotusta Kotivarasta, joka on hyvä varata 

jokaiseen kotitalouteen poikkeustilanteiden varalle.

Vaikuta ennaLta

Arvioi puiden kunto. Poista puut, jotka voivat kaa- F

tuessaan ulottua rakennusten, sähkölinjojen tai 

pysäköintialueen päälle.

Pidä rakennusten katot kunnossa. F

Varaa köyttä ja muovipeitteitä, joilla voit suojata  F

omaisuuden sadevedeltä.

Poista roskat ja esteet sadevesikaivojen ja -kouru- F

jen päältä. Tarkista, että vesikourut vetävät.

Huolehdi rakennuksen ukkos- ja ylijännitesuojauk- F

sesta. 

Tarvittaessa turvaa sähkönsaanti aggregaatilla. F
HuoLeHdi, että Vakuutuksesi on ajan 
tasaLLa

Tarkista vakuutusturvasi myrskyn varalta. Varmista, että

metsävakuutuksesi korvaa myrskyn aiheuttamia  F

vahinkoja. 

kotivakuutuksesi korvaa esim. talon päälle kaatu- F

neista puista tai sulaneista pakasteista aiheutu-

neet vahingot. 

ajoneuvovakuutus on kattava. F

Tarkista vakuutustesi taso säännöllisesti. Vakuutus-

kirja kertoo voimassa olevan vakuutuksen tason.



kun myrsky uHkaa

Siirrä ajoneuvot riittävän etäälle mahdollisesti kaa- F

tuvista puista.

Sulje ja salpaa ovet ja ikkunat. F

Lykkää matkustamista. F

Jos autoilu on välttämätöntä, varaa mukaan lämpi- F

mät ulkoiluvaatteet, ruokaa ja juomaa.

Pidä eläimet sisällä. F

Kerro vaaroista myös lapsille ja muille vaaraa ym- F

märtämättömille.

Siirrä irtain materiaali, kuten pihakalusteet, suo- F

jaan pois tuulialttiilta paikalta. 

Varmista veneiden kiinnitys tai siirrä veneet suojai- F

saan paikkaan.

kartoita naapuruston riskiryhmät
yksinelävät vanhukset F

ulkopuolisesta avusta riippuvaiset. F

ukkosmyrskyn varalta
sulje rakennuksen sähköpääkatkaisin. F

irrota kodinkoneiden johdot pistorasioista. F

näin toimit myrskyn puHjettua

Vältä liikkumista vaara-alueilla. F

Auta naapureita hädässä. F

Onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteessa soita  F

hätänumeroon 112. 

Älä soita hätänumeroon tiedustelupuheluja, vaan  F

kuuntele mieluummin radiota. 

Siirry sisätiloihin ja pysy poissa ikkunoiden läheltä. F

Varo kaatuvia puita ja sähkölinjoja. F

Pysy vähintään 30 metrin päässä maahan pudon- F

neista sähköjohdoista.

Sulje päälle jääneet sähkölaitteet. F

Pidä sähkökatkon aikana pakastin suljettuna, niin  F

se säilyttää kylmyyden. Pakastin kannattaa peit-

tää peitteillä. Pakasteiden sulaminen 0-asteiseksi 

vie jopa useita vuorokausia.

Vältä hissien käyttöä.  F

Älä yritä korjata tuhoja myrskyn aikana. F

Aloita puiden raivaus vasta myrskyn loputtua älä- F

kä koske jännitteisiin tai vaarallisesti kallistuneisiin 

puihin. Pyydä apua pelastuslaitokselta.

omaisuusVaHingon satuttua

Voit tehdä vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöösi netis-

sä tai puhelimitse. Vakuutusyhtiöiden kotisivuilta löy-

tyvät ohjeet, miten tulee toimia vahinkotilanteissa.

Kirjaa vahingot muistiin ja arvioi menetysten, ku- F

ten pakastimeen sulaneiden elintarvikkeiden, ra-

hallinen arvo.

Kuvaa vahingot, jos mahdollista. Ota yleiskuvia  F

sekä tarkempia kohdekuvia vahingoittuneesta 

omaisuudesta. 

Sähkönjakelun katkoksen korvausvastuu on sähköyhtiöillä.

myrskytuHoista maksettuja korVauksia

Joulukuun 2011 myrskyt aiheuttivat arvioiden mukaan yhteensä     € yli 100 miljoonan euron korvaukset. Metsien osuus on noin 33 %.

Kesän 2010 myrskyistä yhteensä     € yli 80 miljoonaa euroa. Korvattuja vahinkoja oli 19 000 kpl ja keskikorvaus 4 300 euroa.

Talvimyrskystä vuonna 2001 kaikkiaan     € 20 miljoonaa euroa.

vahingontorjunta.fi




