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- toimi näin 
hälytyksen 
sattuessa



2

Signaali ”Tärkeä tiedote”

7 s
14

7
14

7

Tärkeä tiedote

Vaara ohi

30-40 sekunnin signaali

Toimi näin, jos kuulet hälytyksen
Jos olet ulkona
Saat varoituksen VMA-signaalilla ”Tärkeä tiedote”  
Ääni 7 sekuntia, hiljaisuus 14 sekuntia, ääni 7 sekuntia jne.

• Mene sisälle. Sisällä on parempi suoja kuin ulkona.
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Jos olet sisällä
Saat hälytyksen siten, että RDS-vastaanotin 
käynnistyy ja kuulet tiedotuksen Ruotsin radion 
P4-kanavalta.

• Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.  
Näin suljet saastuneen ilman ulkopuolelle.

• Kuuntele Ruotsin radion Kalmarin P4-
kanavaa.  
Sieltä saat kuulla, mitä on tapahtunut ja miten sinun tulee toimia.

• Auta muita. Henkilöt, jotka tarvitsevat suojaa sisätiloissa,  
tuleeesimerkiksi päästää sisään.

• Pysy sisällä. Älä mene ulos ennen kuin saat Ruotsin radion Kalmarin  
P4-kanavan kautta tiedon siitä, että vaara on ohi.

Suojele eläimiä
• Pidä lemmikkieläimet sisätiloissa.

• Kuuntele Ruotsin radion Kalmarin P4-kanavaa saadaksesi 
neuvojalaiduneläimistä, sioista ja muista kotieläimistä.

Mahdollisia toimenpiteitä:

• Siirrä sisätiloihin ulkona olevat eläimet, ensisijaisesti lypsylehmät.

• Jos mahdollista, sulje eläintallien ja rehulatojen ovet ja ikkunat.

• Vältä käyttämästä vettä, joka on lähtöisin avoimista,  
matalistavesilammikoista tai ojista.

Tärkeä yleisötiedote (VMA)
Ellet ollut kotona, kun VMA-tiedote lähetettiin, saat tietoa tapahtuneesta osoitteesta 
www.svt.se ja SVT:n tekstitelevisioista sivulta 100 niin kauan kuin VMA-tilanne 
jatkuu. Sivulla 599 on sama tiedote, joka luetaan radiossa. Tietoa on myös osoitteissa 
www.krisinformation.se ja www.sosalarm.se.
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Testihälytys
Hälyttimien toiminta testataan maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa 
kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina.

Ulkohälytin:  
Testataan klo 15.00 käyttämällä hälytyssignaalia ”Tärkeä tiedote”. Testin päätteeksi 
lähetetään signaali ”Vaara ohi”.

Sisähälytin (RDS-hälytin):  
Testataan klo 19.00, jolloin Ruotsin radion P4-kanavalla luetaan tiedote.

Evakuointi
Jos lääninhallitus antaa evakuointimääräyksen
• Lääninhallitus ilmoittaa Ruotsin Radion Kalmarin P4-kanavalla, mitkäalueet on 

evakuoitava, sekä antaa ohjeita niille, joita evakuointi koskee.

• Jos sinulla on käytettävissäsi oma ajoneuvo, sinun tulee ajaa vaara-alueen 
ulkopuolella olevaan evakuointipaikkaan. Kuuntele RuotsinRadion Kalmarin 
P4-kanavaa, niin saat tietää mikä/mitkäevakuointipaikat ovat avoimina.

• Ellet voi järjestää kuljetusta itse, mene lähimmälle 
kokoontumispaikalle(merkitty kartalla -kirjaimella). Ikääntyneet ja 
toimintarajoitteisethenkilöt saavat apua evakuoinnin yhteydessä.

• Esikouluissa, kouluissa ja vapaa-ajankodeissa olevat lapset evakuoidaanyhdessä 
koululuokkansa tai ryhmänsä kanssa vaara-alueen ulkopuolellasijaitsevaan 
evakuointipaikkaan. Evakuointipaikat ilmoitetaan Ruotsinradion Kalmarin  
P4-kanavalla.

• Palvelutaloissa ym. asuvat saavat apua evakuoinnin yhteydessä.

• Ota lemmikkieläimesi mukaasi.

• Kuuntele Ruotsin radion Kalmarin P4-kanavaa saadaksesi neuvojalaiduneläimistä, 
sioista ja muista kotieläimistä. Mahdollisiatoimenpiteitä:

 - Jätä eläimet talliin ja jätä niille vettä ja rehua muutaman päiväntarpeeksi. 
(heinää ja olkia – ei väkirehua)

 - Ilmoita jättämistäsi eläimistä kokoontumispisteenhenkilökunnalle tai 
lähimmälle poliisille.
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Tärkeitä evakuointipaikkoja

U

U

UU

U

Oskarshamnin 
ydinvoimala

Adriansnäs, saunarakennus

Klintemåla, laiturin luona 
oleva odotussali

Misterhultin koulu

Fårbon koulu

Figeholmin koulu.

U Kokoontumispaikat
Adriansnäs, saunarakennus
Klintemåla, laiturin luona oleva odotussali
Misterhultin koulu
Fårbon koulu
Figeholmin koulu.

Evakuointipaikat
Evakuointipaikkoja ei ole merkitty kartalle.
Tieto siitä minne sinun tulee ajaa, annetaan 
Ruotsin Radion P4-kanavalla.

Sisäinen valmiusvyöhyke (15 km OKG:stä)
Alue, joka ensisijaisesti aiotaan evakuoida.
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Joditabletit
Ota joditabletteja vain lääninhallituksen tai Säteilyturvaviranomaisen kehotuksesta.

Annostus

Vastasyntyneet alle kuukauden ikäiset vauvat: 1/4 tabletti

Lapset 1 kuukaudesta 3 vuoteen: 1/2 tablettia

3 – 12 -vuotiaat lapset: 1 tabletti

Yli 12-vuotiaat lapset: 2 tablettia

Alle 40-vuotiaat aikuiset: 2 tablettia

Yli 40-vuotiaiden aikuisten ei tarvitse ottaa tabletteja. (ks. edeltä)

Raskaana olevien ja imettävien naisten ei tule ottaa joditabletteja enempää 
kuin kahdesti.

Kaliumjodid 
65mg

Ota tabletit suositeltuna ajankohtana. Tablettien on ehdittävä vaikuttaa 
ennen kuin saat elimistöösi radioaktiivista jodia.

Tabletit kyllästävät kilpirauhasen ei-radioaktiivisella jodilla ja estävät radioaktiivisen 
jodin imeytymistä kilpirauhaseen. Yli 40-vuotiaiden aikuisten ei tarvitse ottaa 
joditabletteja, koska tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, ettei tällä ikäryhmällä 
ole vaaraa saada kilpirauhassyöpää radioaktiivisesta jodista.

Tabletit voidaan pureskella tai niellä kokonaisina. 
Ne maistuvat suolalta. Juo siksi mielellään vettä 
tabletin kanssa. Pikkulapsille annos voidaan 
murskata ja liuottaa pieneen määrään vettä, hilloa 
tai vastaavaa. Yksi tablettiannos antaa suojan 
kahden vuorokauden ajan.

Lisätietoa on joditablettipakkauksessa.
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Mitä ydinvoimalassa tehdään 
onnettomuuden sattuessa
Vakavan häiriön sattuessa henkilökunta ja kävijät kootaan ydinvoimalan 
kokoontumispisteisiin. Samanaikaisesti ydinvoimalan onnettomuusryhmä ryhtyy 
toimiin häiriön johdosta. Ryhmän tehtävänä on:

• huolehtia siitä, että reaktori saadaan hallintaan ja vakaaseen tilaan

• estää radioaktiivisia aineita pääsemästä ympäristöön

Kaikki työntekijät, joita ei tarvita tähän työhön, lähetetään kotiin jovarhaisessa 
vaiheessa, jotta onnettomuusryhmä voisi keskittyä omiintehtäviinsä. Tästä käytetään 
nimitystä ”kotiinmenomääräys”, ja sitäsovelletaan myös vakavampien rajuilmojen, 
myrskyjen ja muidenhäiriöiden yhteydessä. Se, että henkilökunta poistuu 
ydinvoimalasta, eisiis välttämättä merkitse, että tapahtunut vaikuttaa ulkopuolisiin. 
Silloin,kun on tapahtunut jotakin, joka vaikuttaa ulkopuolisiin, käytetään ainaVMA-
äänisignaalia ja radiotiedotetta.



Lisätietoa onnettomuuksien 
yhteydessä:
Sveriges Radio P4 Kalmar

Kalmarin läänin lääninhallitus: 
Puh. +46 10 - 223 80 00 
www.lansstyrelsen.se/kalmar

Oskarshamnin kunta: 
Puh. +46 491 - 88 000 
www.oskarshamn.se

Viranomaisten yhteinen kriisi-informaatio: 
www.krisinformation.se


