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Häiriö- tai vaaratilanne Ennaltaehkäisy Varautuminen Välittömät toimenpiteet Toimenpiteet myöhemmin Tarvittavat resurssit Yhteistoiminta

Tulipalot (kiinteistö ja maasto) Kevytpeitteitä jälkisuojaukseen.

Kotitapaturmat Välitön ensiapu ja avun hälyttäminen. EA-tarvikkeet.

Liikenneturvallisuus

Tarvittaessa yhteys vakuutusyhtiöön. 

Aitaukset, portit.

Katoaminen, eksyminen Vapepa. Vapepan harjoitukset.

Naapuriapu ja naapurikylät.

Pieni käteisvara kotona. Ei toimenpiteitä, tieto ei vain kulje. Naapuriapu: kysymässä, tarvitseeko apua? Naapuriapu.

Kotivara.

Veden kuljetukseen ja säilytykseen astioita. Juomaveden hankkiminen, alkuun. Esim. naapurista.

Jätehuollon häiriintyminen Kannelliset jäteastiat. Viranomaisten antamat ohjeet.

Hyvä hygienia. Valistus ja tiedotus. Media

Hyvä hygienia. Media tai oma havainto. Ilmoitus viranomaiselle. Alueen eristäminen.

Myrskyonnettomuus

Kevättulvat

Kotivara.

Tiedon saanti, tilannekuva, 
viestintä

Ylläpito, koulutus ja 
harjoitukset

TURVALLINEN KOTI JA 
LÄHIYMPÄRISTÖ

Huolellisuus ja siisteys, sähkölaitteet kunnossa, tulisijat 
kunnossa, nuohous, palavien nesteiden asianmukainen 
varastointi, sähkötarkastus.

Ilmoita roskien polttamisesta tms. 
lähinaapureille.

Palovaroittimet, sammuttimet kunnossa, 
sammutuspeitot, palotarkastukset /  
omavalvonta.

Sammutus, mikäli se on turvallista. Pelasta vaarassa olevat. 
Soita 112 ja tarvittaessa naapuriapua. Rajoita paloa.

Yhteyttä vakuutusyhtiöön. Tilapäismajoitus 
Vapepan kautta.

Alkusammutusharjoitus, 
poistumisharjoittelu.

Vaarojen tunnistaminen ja poistaminen, siisteys, 
sähkölaitteet kunnossa, huolellisuus ja varovaisuus, 
liukkauden torjunta,  asianmukaiset kengät, turvallinen 
"kiipeäminen", vaaralliset aineet ja esineet poissa lasten 
ulottuvilta. Tehtävät taitojen mukaan. Kulkureitit avoinna. 
Siisteys ja järjestys.

Matkapuhelin mukana, ensiaputarvikkeet ja 
taidot.
Lähinaapurilla avain tai vara-avain piilossa, jotta 
auttajat pääsevät tarvittaessa sisään. Sovitut 
merkit siitä, onko kaikki hyvin, esim. verhot auki 
tai kiinni.

Naapuriapua tarvittaessa, mikäli liikkuminen tms. 
on rajallista.
Tapaturmien läpikäyminen jälkikäteen. 
Vaaratilanteista oppiminen, myös vaaran 
ennaltaehkäisy jatkossa.

Hätäensiapu- ja 
ensiapukoulutukset. 

Teiden kunnossapito, valaistus, riittävät ja turvalliset 
pientareet, riittävä näkyväisyys (kasvillisuuden 
poistaminen), yhteys tarvittaessa Tien käyttäjän linjaan, 
soveltuvat nopeusrajoitukset, lasten liikennevalistus, 
turvaliivi tai heijastin tai valaisin, asianmukainen 
liikennekäyttäytyminen, pyöräilykypärät. Asianmukaiset 
renkaat ajoneuvoissa.

Avun antaminen, muistaen kuitenkin turvallisuus ja 
tarvittaessa muun liikenteen varoittaminen (valaisin ja 
turvaliivi).

Mahdollisen onnettomuuden syyn 
poistaminen/korjaaminen.

Kulkuneuvossa turvaliivi ja 
käsivalaisin.

Liukkaan ajon harjoittelu / jäärata. 
Taito- tai liikennetietokilpailut.

Ilkivalta ja ulkopuoliset 
henkilöt

Naapuriston seuraaminen ja epäilyttävien liikkujien 
tarkkailu. Tarvittaessa ilmoitus 112. Kunnollinen valaistus + 
liikkeentunnistus, kameravalvonta, varashälyttimet, koirat. 
Poissaollessa ajastimella valot päälle ja ilmoitus naapureille. 
Matkoille lähtemistä ei kannata ilmoittaa somessa tms.

Harvemmin käytetyissä tiloissa käydään 
säännöllisesti tarkistamassa. Mahdollisesti 
pihojen auraus. Mökkiteiden auraus saattaa 
taas lisätä riskejä, mikäli mökillä ei talvikäyttöä.

Soitto 112. Omaa turvallisuuttaa ei tule vaarantaa, vaan jättää 
poliisin tehtävät poliisille.

Toimintakyvyltään 
alentuneiden turvallisuus

Tukirinki ja huolehtiminen läheisistä. Avun tarjoaminen 
aktiivisesti. Nimetään tukihenkilö. Ulkopuolisen avun 
tarpeen ollessa ilmeinen, yhteys kaupungin 
sosiaalitoimeen.

Sovitut merkit siitä, onko kaikki hyvin, esim. 
verhot auki tai kiinni.

Häiriötilanteissa käydään tarkistamassa, onko kaikki hyvin tai 
tarvitseeko apua. Etukäteen sovitut kohteet.

Suurpedot ja häiriintyneet 
eläimet

Houkutusten poistaminen, luonnossa liikkuessa metelin 
pitäminen, pihavalot liikkeentunnistimella.  Eläinten 
käyttäytymisen ymmärtäminen ja kunnioitus.

Ilmoitus lähinaapureille ja siitä 
edelleen.

Häiriintyneestä eläimestä ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle tai 
tarvittaessa poliisille.

Vaarallisten aineiden 
paikallinen onnettomuus

Säiliöiden ja toimilaitteiden tarkastus ja kunnossapito sekä 
asiallinen käyttö. Vaarallisten aineiden asianmukainen 
varastointi ja lukituissa tiloissa.

Valuma-altaat, imeytysaineet. 
Pumppauskalusto, sulkutulpat.

Suurempien vahinkojen estäminen, vahinkojen korjaaminen ja 
tarvittaessa avun hälyttäminen 112.

Tarvittaessa ympäristön siivoaminen. 
Ongelmajätteet kuuluvat ongelmajätteisiin.

Maaston ja omien voimavarojen tunteminen, säätilan 
huomioiminen, lasten valvonta.
Huolenpito ja välittäminen. Ilmoita aina jollekin, mihin olet 
menossa.

Matkapuhelin mukana, ilmoitus reitistä, asian- 
ja säänmukainen vaatetus ja jalkineet, vieraissa 
maastoissa kompassi.

Soita 112. Sen jälkeen lähialueen pikainen tarkastus. 
Viranomaiset ottavat johtovastuun, kun saapuvat paikalle. 

Henkilön löytyminen ilmoitetaan koko kylälle.
Jälkipuinti ja tukeminen.

ALUEELLISET TAI 
VALTAKUNNALLISET 
UHKAT
Sähköenergian saannin, siirron 
tai jakelun häiriintyminen

Aggregaatit, sähkölamput (vakiopaikassa), 
paristoja, kotivara, kynttilät, tulisijat ja grilli. 
Patteriradio, matkapuhelin.

Keskuslämmitys kattila: jos tulet uunissa, niin happiluukku 
kiinni. WC:n käyttö, kts. ohje. Juomaveden haku (naapurit tai 
pelastuslaitos), ellei pihakaivoa.
Kylmällä ilmalla lämmitys. Valaistuksen järjestely ml. 
varovainen kynttilöiden ja tulen käsittely. Naapuriapu: 
käydään varmistamassa, tarvitaanko apua? Metsästäjien WHF-
puhelimet apuna viestinnässä. Säästä matkapuhelimen akkua.

Ruokien säilytyksen suunnittelu. Vesiputkiston 
tyhjennys kylmällä säällä tarvittaessa. 
Naapuriapu. Huoneiden sulkeminen ja rajoitettu 
käyttö. Teltta ja makuupussi. 
Yhden huoneen pitäminen lämpimänä on 
helpompaa kuin koko talon.

Kotivara, aggregaatti, sähkölamput, 
paristot.
Seuratalolla puulämmitys, joten 
lämmintä tilaa saatavilla tarvittaessa.

Tietoliikenteen ja 
tietojärjestelmien 
käytettävyyden häiriintyminen 
tai infran vaurioituminen

Yhteydet ei toimi.
Huomaa, että kaupat, automaatit yms. 
sulkeutuvat.

Kuljetusten häiriintyminen, 
polttoainejakelun häiriö, 
päivittäistavarahuollon häiriö

Jotain tavaroita tai palveluita ei ole 
saatavilla.

Kimppakyydit. Myös koulukyyditykset hoidetaan itse. 
Yhteistyö naapureiden kanssa.

Vesihuollon (ml. 
Jätevesihuolto) häiriintyminen

Kunnallisen vedenjakelun piirissä: 
median kautta. Tiedon välitys 
eteenpäin kyläläisille. Sairastuminen 
mahdollista.

Vedenjakelu tarvittaessa esim. pelastuslaitoksen 
toimesta.
Jätevesikaivojen tyhjentäminen, kyläläisten 
naapuriapu.

Lajittelun tehostaminen. Kuiva- ja muut pilaantumattomat 
jätteet voi väliaikaisesti säilyttää sisä/varastotiloissa esim. 
kannellisissa astioissa tai jätesäkeissä, siten etteivät jätteet ole 
eläinten saatavilla.

Pandemia tai muu laaja-
alainen tartuntatautitilanne

Hyvä hygienia erityisesti yleisötapahtumissa ja 
kouluissa. Riittävästi saippuaa ja käsipyyhkeitä 
sekä käsidesiä saatavilla.

Terveysviranomaisten ohjeiden mukainen hoito. Karanteeni 
tarvittaessa. 

Hoito loppuun saakka, muistaen jälkitaudit.  
Tarvittaessa yleisötilaisuuksien siirtäminen. 

Vakava eläin- ja 
kasvitautiepidemia, eliöiden 
joukkokuolema

Säätiedotuksien seuranta. Tarvittaess liikkuminen ulkona 
rajoitettua. Irtonaiset esineet sisätiloihin. Piha-alueen 
säännöllinen raivaus (vanhat puut, vaaralliset oksat yms.).

Säätiedotukset, varoitukset. 
Toimintaohjeiden noudattaminen.

Sisätiloihin siirtyminen. Myrskyn jälkeen teiden yms. raivaus. 
Moottorikelkoilla pääsee liikkumaan umpihangessakin.

Avun tarpeen ja avun antajien selvittäminen 
yhdessä kyläläisiltä.

Raivausvälineet. Moottorikelkat 
talvisäällä.

Tie saattaa sortua ison tulvan sattuessa. Tulvavedessä 
ajaminen kielletty. Tien sulkeminen. Ilmoittaminen 
viranomaisille. Tarvittaessa rakennusten suojaaminen.

Kiertoteiden järjestäminen.
Viranomaisyhteistyö.

Vaarallisiin aineisiiin liittyvä 
onnettomuus

Media, yleinen vaaramerkki.
Naapureiden ja läheisten 
tiedottaminen.

Sisätiloihin siirtyminen. Ovet ja ikkunat kiinni. Ilmanvaihdon 
katkaisun varmistaminen.

Tarvittaessa saastuneen alueen siivoaminen 
viranomaisten ohjeiden mukaan. Yhteistoiminta.
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