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Varautumislista	  
Pulma tulee puun takaa. Oletko valmis?

Pienet	  ja	  suuret	  häiriötilanteet	  tulevat	  melkein	  aina	  yllättäen,	  ja	  siksi	  huomaammekin	  yhtäkkiä	  
olevamme	  keskellä	  pulmaa.	  On	  yllättävää,	  mikä	  voi	  mennä	  pieleen,	  kun	  myrsky	  tai	  jokin	  muu	  häiriö	  
rikkoo	  kodin	  perustoiminnan.	  Kodin	  ja	  kesäasuntojen	  häiriötilanteisiin	  on	  järkevää	  valmistautua	  jo	  
etukäteen.	  Miten	  on	  sinun	  kohdallasi,	  oletko	  kantanut	  jo	  oman	  kortesi	  kekoon?	  Oma-‐aloitteinen	  
kodin	  varautuminen	  mahdollisiin	  häiriötilanteisiin	  on	  jo	  lähes	  kansalaisvelvollisuus,	  sillä	  jo	  pienellä	  
vaivalla	  ja	  valmistautumisella	  voit	  helpottaa	  suuresti	  viranomaisten	  työtä.	  	  

Huoltovarmuuskeskuksen	  (HVK)	  nettisivuilta	  löytyy	  OmavaraX-‐peli,	  jolla	  voit	  testata,	  miten	  olet	  
varautunut	  ennakkoon	  mahdollisiin	  häiriötilanteisiin.	  

Merkitse	  rasti	  (x)	  niihin	  väittämiin,	  jotka	  ovat	  toteutuneet	  omassa	  kodissasi.	  

Omatoimisen	  varautumisen	  lista	   Pvm	  

Sähkö	  
Seuraan	  säännöllisesti	  tiedotusvälineiden	  säätiedotteita	  ja	  myrskyvaroituksia.	  

Tiedän,	  mikä	  on	  asuntoni	  sähköjakelusta	  vastaava	  verkkoyhtiö	  ja	  seuraan	  sen	  
häiriötiedotteita	  

Valaistus	  
Löydän	  kotoani	  nopeasti	  taskulampun	  täyden	  pimeyden	  yllättäessä.	  

Minulla	  on	  myös	  taskulamppuun	  varaparistoja.	  

Asunnossani	  on	  kynttilöitä	  ja	  tulitikkuja.	  

Tiedän	  missä	  on	  asuntoni	  sähköpääkeskus	  ja	  osaan	  tarvittaessa	  vaihtaa	  sulakkeen.	  

Minulla	  on	  öljylamppu	  ja	  varaöljyä	  siihen.	  

Minulla	  on	  aggregaatti	  tai	  jokin	  muu	  väline	  tuottamaan	  sähköä	  varavoimaksi	  ja	  sille	  
varastoituna	  polttoainetta.	  
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Lämpö	  
Asunnossani	  on	  lämpöä	  tuottava	  takka	  ja	  riittävästi	  kuivia	  polttopuita.	  

Asunnossani	  on	  puulämmitteinen	  sauna	  

Asunnossani	  on	  puilla	  lämpenevä	  hella	  

Asunnossani	  on	  aggregaatti	  ja	  sille	  varastoituna	  polttoainetta.	  

Olen	  varmistanut	  kiertovesipumpun	  toiminnan	  aggregaatilla.	  

Minulla	  on	  toimiva	  kaasu-‐	  tai	  petrolilämmitin	  ja	  sille	  varastoituna	  polttoainetta.	  

Asunnossani	  on	  aggregaatti	  ja	  sille	  varastoituna	  polttoainetta.	  

Olen	  varmistanut	  kiertovesipumpun	  toiminnan	  aggregaatilla.	  

Minulla	  on	  toimiva	  kaasu-‐	  tai	  petrolilämmitin	  ja	  sille	  varastoituna	  polttoainetta.	  

Vesi	  
Jääkaapissani	  on	  riittävästi	  vettä	  tai	  mehua	  vesikatkoksen	  varalta.	  

Kodissani	  on	  puhtaita	  kannellisia	  vesisankoja	  sekä	  vesikanistereita	  veden	  varastoimiseen.	  

Tiedän	  missä	  on	  käytettävissäni	  oleva	  kaivo	  tai	  lähde,	  josta	  saa	  vettä	  

Osaan	  hoitaa	  tilapäisesti	  WC-‐tarpeet	  hygieenisesti	  ilman	  vesijohtovettä.	  

Ruoka	  

Ruokaa	  kaapeissa:	  1	  vuorokausi	  _____	  	  3	  vuorokautta	  _____	  	  7	  vuorokautta	  _____	  

Kaasu-‐	  tai	  retkikeitin	  	  _____	  	  Kaasugrilli	  	  	  _____	  	  Hiiligrilli	  	  _____	  	  Takka	  _____	  

Lisäksi	  tiedän,	  miten	  säilyttää	  ruokaa	  pitkän	  sähkökatkon	  aikana.	  
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Terveys	  
Asunnossani	  on…	  

Tarvitsemiani	  säännöllisiä	  lääkkeitä	  vähintään	  viikon	  varalle	  

Kuumemittari	  	  	  ___	  	  Sidetarvikkeita	  	  ___	  	  Sakset	  	  	  ____	  	  Punkkipinsetit	  	  ____	  

Kuume-‐	  ja	  särkylääkkeitä	  	  ____	  Lääkehiiltä	  	  	  ____	  Kyypakkaus	  	  _____	  

Ensiapuohje	  ja	  ensiapulaukku	  

Olen	  päivittänyt	  ensiaputaitoni	  

Tiedonsaanti	  ja	  suojautuminen	  
Minulla	  on	  paristoilla	  toimiva	  radio	  varaparistoineen.	  

Minulla	  on	  mobiili-‐internetyhteys	  

Minulla	  on	  matkapuhelimeeni	  tai	  tietokoneeseeni	  vara-‐akku	  tai	  autolaturi	  

Tietokoneeni	  on	  varmistettu	  UPS-‐laitteella	  sähkökatkon	  varalta.	  

Tiedän,	  miten	  voin	  tiivistää	  asunnon	  ikkunat	  ja	  sulkea	  ilmanvaihtokanavat.	  

Tiedän,	  mistä	  suljen	  koneellisen	  ilmanvaihdon.	  

Osaan	  seurata	  viranomaistiedotteita	  

Tunnen	  yleiset	  vaaranmerkit	  ja	  toimintaohjeet	  niiden	  pohjalta.	  

Liikkuminen	  
Olen	  kartoittanut	  vaihtoehtoiset	  kulkumahdollisuudet	  ja	  -‐reitit	  tärkeisiin	  kohteisiin,	  mikäli	  
en	  pääse	  liikkumaan	  totutulla	  tavalla.	  

Minulla	  on	  käytössäni	  vähintään	  yksi	  kulkuväline,	  jolla	  pääsen	  tärkeisiin	  kohteisiin	  
omatoimisesti	  
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Turvallisuus	  
Osaan	  tehdä	  hätäilmoituksen.	  

Asunnossani	  on	  toimivat	  palovaroittimet.	  

Asunnossani	  on	  palosammutin	  tai	  sammutuspeitto.	  

Osaan	  käyttää	  oikeaoppisesti	  palosammutinta	  ja	  sammutuspeittoa.	  

Tiedän,	  miten	  poistun	  asunnostani	  tulipalon	  kohdatessa	  

Tunnen	  yleiset	  hälytysmerkit	  ja	  -‐äänet,	  sekä	  toimintaohjeet	  niiden	  pohjalta.	  

Asunnossani	  on	  murtohälytin.	  

Tiedän,	  missä	  asunnossani	  on	  vesisulku,	  josta	  suljetaan	  koko	  kodin	  vedentulo.	  

Minulla	  on	  voimassaolevat	  palo-‐	  ja	  irtaimistovakuutukset	  pahan	  päivän	  varalle	  

Yleistä	  
Säilytän	  arvotavarani	  ja	  -‐paperini	  turvallisesti	  asianmukaisessa	  paikassa.	  

Otan	  säännöllisesti	  varmuuskopioita	  ulkoiselle	  kovalevylle,	  jota	  en	  säilytä	  kotona.	  

Tiedot	  on	  turvattu	  pilvipalveluun.	  

Kodissani	  on	  paloturvallinen	  kaappi.	  

Minulla	  on	  aina	  varalla	  käteistä	  rahaa.	  

Asunnossani	  on	  tärkeät	  perustyökalut,	  kuten	  kirves,	  puukko,	  vasara	  ja	  lapio.	  

Olen	  laatinut	  varautumislistan	  oman	  asuntoni	  turvaksi	  pitkän	  sähkökatkoksen	  varalle.	  

Ø Tutustu:	  

Suomen	  Pelastusalan	  Keskusjärjestö	  (SPEK)	  on	  pelastus-‐	  ja	  turvallisuusalan	  yleishyödyllinen	  
asiantuntija-‐	  ja	  palvelujärjestö.	  Erityisenä	  tehtävänämme	  on	  pelastusalan	  sekä	  varautumisen	  ja	  
väestönsuojelun	  kehittäminen.	  	  www.spek.fi	  

Huoltovarmuuskeskus	  (HVK)	  on	  työ-‐	  ja	  elinkeinoministeriön	  hallinnonalan	  laitos.	  Sen	  tehtävänä	  on	  
maan	  huoltovarmuuden	  ylläpitämiseen	  ja	  kehittämiseen	  liittyvä	  suunnittelu	  ja	  operatiivinen	  
toiminta.	  Huoltovarmuuskeskuksen	  toimintaa	  johtaa	  sen	  hallitus.	  www.huoltovarmuus.fi	  




