
Jos jotain sattuisi
Imatralla ei ole tällä hetkellä mitään uhkatilannetta näkyvissä.

Viime viikkoina moni kaupunkilainen on kuitenkin kiinnostunut esimerkiksi 

väestönsuojista ja kotivarasta kriisiytyneen maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi.

- Ei ole pahitteeksi, että aina säännöllisesti viestimme näistä kriisivalmiuksista. 

Koskaan emme tiedä milloin esimerkiksi luonto yllättää ja joudumme keskelle pitkäkestoista 

sähkökatkoa tai vedenjakelu häiriintyy, viestintäjohtaja Liisa Hupli-Oinonen sanoo.

Tähän juttuun on kerätty muutamia asioita, joista kaupunkilaiset ovat viime aikoina kysyneet.

MAINOS MAINOS

Väestönsuojat
• Väestönsuojat sijaitsevat isoimmissa Imatran kaupungin omistamissa kiinteistöissä (esimerkiksi oppilaitokset). 
 Ne on tarkoitettu pääsääntöisesti kiinteistöjen käyttäjille.

• Yleiset, isommat suojat sijaitsevat Imatrankoskella (Koskentorin parkkihalli), Tuulikalliossa (kalliosuoja) ja 
 Vuoksenniskalla torin tuntumassa.

• Väestönsuojia on myös useimmissa 1950-luvun lopun jälkeen rakennetuissa kerrostaloissa niiden asukkaita varten.

• Väestönsuoja ei ole ainoa suojautumiskeino. Monesti riittää suojautuminen sisätiloihin, ilmanvaihdon 
 sammuttaminen, ikkunoiden ja ovien sulkeminen sekä viranomaisohjeiden noudattaminen.

•	 Kriisin	uhatessa	väestönsuojista	julkistetaan	tarkemmat	tiedot	imatra.fi	–sivustolla.

• Lain mukaan suoja tulee voida ottaa käyttöön 72 tunnin kuluessa viranomaisten käskystä. Esimerkiksi 
 kerrostaloissa tuleekin huolehtia, että suojat on saatava tyhjennettyä nopeasti, mikäli niitä on käytetty varastoina.

• Yleisiin väestönsuojiin ei saa viedä lemmikkejä. Tämä sääntö ei koske opaskoiria eikä vastaavia palveluskoiria, 
 kuten diabeetikon hypokoiria.

•	 Väestönsuojiin	suositellaan	otettavaksi	mukaan	ruokaa	2–3	päiväksi,	lämmintä	vaatetta,	peitto	ja	tyyny, 
 omat lääkkeet sekä ajanvietteeksi kirjoja ja pelejä.

Kotivara
72 tunnin varautumissuosituksella tarkoitetaan sitä, että jokaisessa kodissa pitäisi olla valmius selvitä itsenäisesti 
häiriötilanteen sattuessa ainakin kolme vuorokautta. Sitä varten jokaisessa kodissa pitäisi olla kotivara.

Kotivara:
• helposti valmistettavaa, säilyvää ruokaa • vettä • lääkkeet 
• erityisruokavalion elintarvikkeet • tölkinavaaja • radio ja paristot
• hygieniatarvikkeet • vaipat yms. • tuorekelmut, teippi, muovipurkit 
• taskulamppu ja paristot • joditabletit • kynttilät ja tulitikut
• käteistä rahaa • lemmikkieläinten tarvikkeet

Näin kaupunki viestii poikkeustilanteissa
•	 Kaupungin	pääviestintäkanava	arjessa	ja	poikkeustilanteissa	on	verkkosivu	(imatra.fi)

•	 Kaupungin	verkkosivuilla	erilaisiin	kriiseihin	varautumisesta	kerrotaan	osoitteessa	imatra.fi/häiriötilanne

• Kriisitiedottamista tehdään myös kaupungin somekanavilla (Facebook, Twitter ja Instagram), 
 tarvittaessa Wilmassa ja yhteistyössä paikallisen median kanssa.

•	 Poliisioperaatioissa	päävastuu	on	aina	poliisilla,	myös	viestinnästä	(poliisi.fi)

•	 Pelastustehtävissä	pääviestintävastuu	on	pelastuslaitoksella	(ekpelastuslaitos.fi)

• Mikäli sähkökatko tai verkkoliikenneyhteyksien kaatuminen estää kaupungin suoran tiedonvälityksen, 
 kannattaa kuunnella Yle Lappeenrannan lähetyksiä. Yle toimii tuolloin viranomaisyhteistyössä 
 tiedonvälittäjänä. Tätä varten kotona kannattaa olla aina saatavilla paristoilla toimiva radio. 
 Myös autoradion välityksellä voi kuunnella paikallisia tilanneohjeita.

• Isommissa, pitkäkestoisissa kriiseissä tietoa jaetaan myös valmiuskeskuksista, jos niiden perustaminen 
 on tarpeen. 

Valmiuskeskus
auttaa
• Jos häiriötilanne tai kriisi on  
 pitkäkestoista, kaupunki  
 perustaa yhdessä muiden  
 viranomaisten kanssa  
 valmiuskeskuksen 
 urheilutalolle (Kotipolku 2).

• Siellä on tarjolla välitöntä  
 apua ja neuvontaa.

• Tarvittaessa kaupunki voi  
 ottaa myös Mansikkalan, 
 Kosken ja Vuoksenniskan  
 koulukeskukset käyttöön  
 valmiuskeskuksina.

Lähteet
pelastustoimi.fi/pelastustoimi/varautuminen/vaestonsuojelu		•  martat.fi		•  imatra.fi/häiriötilanne

Imatra avaa kerran kuukaudessa 
ajankohtaisten asioiden taustoja 
tällä sivulla. Voit vaikuttaa siihen, 
mitä aiheita sivulla käsitellään. 
Vastaa kyselyyn: 
imatra.fi/taustanäkymiä


