Juhannuksena turvallisesti!
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Ennusteiden mukaan Pirkanmaalla saatetaan juhlia juhannusta ilman metsäpalovaroitusta.
Juhannuskokosta tai avotulesta ei tarvitse ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Jos
metsäpalovaroitus Pirkanmaalle kuitenkin tulee, niin avotulen teko on tällöin kielletty - myös
vesistön päällä olevalla lautalla.
Kesälomakauden alettua monet lähtevät viettämään kesää mökeilleen. Myös vuokramökit ovat
kesällä suosittuja. Olipa kyseessä sitten oma tai vuokramökki, niin turvallisuudesta ei kannata
tinkiä!
Kun saavut vuokramökille, tarkasta ensimmäisenä turvallisuusasiat
Tarkista palovaroittimien toiminta painamalla testipainiketta. Vuokramökeissä
toiminnanharjoittajan velvollisuus on huolehtia palovaroittimen toimintakunnosta.
Varmista, että asunnossa on toimivat alkusammutusvälineet ja että kaikki osaavat käyttää niitä.
Sammutuspeite ja käsisammutin ovat tehokkaita alkusammutusvälineitä myös mökkiolosuhteissa.
Selvitä sähkö- ja kaasulaitteiden sekä tulisijojen käyttöohjeet, jotta osaat käyttää niitä oikein ja
turvallisesti. Jos käyttöohjeet puuttuvat, pyydä ne mökin vuokranneelta taholta.
Varaudu pelastautumaan tulipalosta ja huolehdi, että muutkin tietävät, miten hätätilanteessa
toimitaan. Selvitä kaikki poistumisreitit ja varmista, että poistuminen on mahdollista ilman avainta
ja että varateiksi tarkoitetut ikkunat ovat myös esteettä avattavissa.
Sopikaa kokoontumispaikka. Mieti, kuka huolehtii lapsista ja vanhuksista, kuka soittaa
hätänumeroon ja kuka ryhtyy alkusammutukseen.
Tiedä, missä olet
Mahdollisen hätätilanteen sattuessa on tärkeää tietää oma sijainti. Jos vietät juhannusta itsellesi
uudessa paikassa, selvitä heti saavuttuasi paikan tarkat osoitetiedot tai koordinaatit, jotta ne ovat
tiedossa mahdollisessa hätätilanteessa. Huolehdithan omalla kesämökilläsi osoitemerkintöjen
näkymisen selkeästi, jotta ambulanssit ja paloautot löytävät tarvittaessa perille. 112 Suomi mobiilisovellus puhelimessa mahdollistaa, että Hätäkeskus voi myös paikallistaa sijaintisi.
Kotivara myös mökillä
Varautuminen tarkoittaa perusasioiden jatkuvaa turvaamista, kuten kotivaraa, lääkkeitä ja muita
välttämättömyystarvikkeita. Jokainen voi osaltaan varautua erilaisten onnettomuuksien ja
vaaratilanteiden varalta. Valmiuspäällikkö Arto Kärki Pirkanmaan pelastuslaitokselta muistuttaa,
että kotivara tulee olla kunnossa myös mökillä, sillä esimerkiksi ukkosmyrskyn aiheuttamat

sähkökatkot sekä puiden kaatumiset mökkiteille voivat olla mahdollisia. Tästä syystä on hyvä
ennakoida ja hankkia ruokaa kerralla usean päivän varalle, jos mökiltä ei pääsekään kauppaan.
– Varastoituna on hyvä olla sellaisia tarvikkeita, joita tarvitaan päivittäin, kuten esimerkiksi
juomavettä sekä elintarvikkeita. Kaapissa on hyvä olla myös pitkään säilyviä elintarvikkeita. On
hyvä olla myös täyteen ladattu varavirtalähde mobiililaitteiden lataamiseen sähkökatkon varalle,
Kärki kertoo.
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