KOLMEN PÄIVÄN KOTIVARA
Pertti Vepsäläinen
Valmiusryhmänjohtaja, ensiapuryhmänjohtaja
SPR Herttoniemi

Lähde Kolmen päivän kotivara, SPEK

KOTIVARA 72 tuntia
Varautuminen on muutakin kuin kotiruokaa
KOTIVARA ON VETTÄ JA RUOKAA KOKO PERHEEN TARPEISIIN 72 TUNNIKSI
• Onko kotona puhtaita kannellisia kanistereita, jos vesikatko ?
• Kaupan lähdevesikanisterit loppuvat nopeasti
• Sähkökatko, veden saastuminen: kunta järjestää vedenjakelun, jos yli 1 vrk häiriö

• Onko kotona riittävästi ruokaa, jos et syystä tai toisesta pääse kauppaan ?
• Sairastuminen tai tapaturma
• Kaupan ovet kiinni, kun esim. myrskyn aiheuttama sähkökatko pitkittyy
• Kaupassa valot sammuu, kassakone ei toimi…

KOLMEN PÄIVÄN KOTIVARA

Kuva Helsingin uutiset

RUOKA
Varaa hyvin säilyvää, sellaisenaan syötävää ruokaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pullovettä, mehuja, mehukeittoa
Huoneen lämmössä säilyvää maitoa, kasvijuomia
Leipää, näkkileipää, korppuja, riisikakkuja
Muroja, myslejä, hiutaleita, pähkinöitä, siemeniä
Kuivattuja hedelmiä: rusinoita, luumuja, taateleita ja hilloja, soseita
Kala-, liha-, ja papusäilykkeitä
Tuoreita hedelmiä, kasviksia ja juureksia
Välipalapatukoita, keksejä, suklaata, sipsejä
Yms.

- Muista huomioida erityisruokavaliot ja lemmikkieläimet
- Ainakin yksi keittokirja – sähkökatkoksessa reseptiä ei voi etsiä verkosta

Mieti etukäteen ruoanvalmistus sähkökatkon aikana
Kaipaat kuitenkin lämmintä ruokaa
• Takka, grilli
• Retkikeitin
• Nuotio

Muista varata tulitukkuja, puita, hiiliä, retkikeittimeen polttoainetta

Kotivara ei ole erillinen hätävarasto, vaan
• Tuotteita, joita käytät arjessa tarpeen mukaan ja hankit sitten tilalle uutta
• viimeinen käyttöpäivä ei pääse yllättämään
• Koottu sellaisista elintarvikkeista, joita käytät muutenkin

VESIKATKO tai VESI SAASTUNUTTA
Sähkökatkossa talon kiertovesipumputkin pysähtyvät !
Kotona hyvä olla edes muutama litra kaupasta ostettua pullovettä
• Aikuinen tarvitsee päivittäin n. 2 litraa puhdasta vettä,
• Lisäksi vettä ruoanlaittoon ja hygieniaan
Kokonaisvedentarve 1-2 ämpärillistä henkeä kohti vuorokaudessa
Juomiseen, ruoanlaittoon tarkoitettu saastunut vesi on keitettävä
WC–pyttyä ei voi vetää
- varaa istuimelle sopivia muovipusseja (pohjalle paperia), johon teet ”tarpeet”
- vie pussi sekajätteeseen
Vesilaitos järjestää vedenjakelupisteitä vasta n. 1 vrk katkosta
- saat niiden paikat ja ajat vesilaitoksen sivuilta, myös veden keittämisen ohjeet

KOLMEN PÄIVÄN KOTIVARA 2.0

Kuva SPEK

LÄÄKEKAAPPI
Kotivaraan myös lääkkeitä
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omat reseptilääkkeet
Särkylääkkeitä
Kuumemittari
Nenäsuihke
Kurkkukipuun lääke tai imeskelytabletteja
Nesteytys juomajauhetta
Sinkkiä ja vitamiineja (erit. C-vitamiini)
Joditabletteja - tarvittaessa
Ensiaputarvikkeita: laastaria, sideharsoa, desifiointiainetta

Hyvä olla kasvomaskeja ja kotitestejä, jos
taloudessa muita, joilla ei ole tartuntaa,
Lähde YO-Apteekki

SÄHKÖKATKO
Riittääkö virtaa puhelimissa ja tableteissa, jos pidempi sähkökatko ?
Ensimmäisenä tarvitset yleensä
Radion, taskulampun, puhelimen, tabletin tai läppärin
- Hanki etukäteen pattereita ja hyvä varavirtalähde
Jääkaappi ja pakastin: älä availe ovia turhaan, käytä helpommin pilaantuvat ensin,
tarkista lämpötila - jos pakkasta, siirrä pakasteet parvekkeelle (peitä)
Lämmityskatko: talon vedenkiertopumppu ja/tai ILPU pysähtyy
 Koko perhe yhteen huoneeseen, jonne kaikki matot, peitot, makuupussit,
talvivaatteet ja laita väliovet kiinni

TARVIKKEITA
• Radio – kuulet viranomaisten ja vesilaitoksen tiedotteet ym.
• Selvitä etukäteen YLEn-kanava (Helsinki: 94 MHz)
• paristokäyttöinen radio ja varapatterit

• Valaisimia

• Taskulamppu, LED-valaisin, otsalamppu ja niihin varapatterit
• Kynttilöitä ja tulitikkuja

• Varavirtalähde – puhelimille, tabletille / PC:lle, valaisimille

• Pidä ladattuna, vähintään 10.000 mAh ja latausvirta 2.4 A (tabletille/PC:lle)
• Varmista sopivat liittimet: USB Micro, USB C, Lightning (Apple)

• Hygienia: WC- ja talouspaperia, kosteuspyyhkeitä
Lisäksi vähän käteistä

