
Tien päällä 
   Ennakoi seuraamalla säätiedotuksia ja 
varaa matkaan tarpeeksi aikaa. 

   Mieti etukäteen millaisilla renkailla ajat 
turvallisimmin. 

   Muista kahden T:n taktiikka liukkailla 
keleillä: tilannenopeus sopivaksi ja 
turvaväliä pidemmäksi. 

    Pirtein ajaa – ilman promilleja tietenkin. 

   Tarkista ajoneuvon kunto, erityisesti 
renkaat ja rengaspaineet.   

    Pakkaa tavarat tavaratilaan ja kiinnitä 
ne tarvittaessa. Jätä matkustamo vain 
matkustajille. 

    Ole joustava liikenteessä. 

   Varmista, että matkustajien turvavyöt 
tai turvalaitteet ovat asianmukaisesti 
kiinni. 

Mökille tullessa
   Tarkista, että palovaroittimet toimivat. 
Palovaroitin on hyvä löytyä ainakin 
kaikista makuuhuoneista, olohuoneesta 
ja uloskäynneiltä. 

   Näytä mökkivieraille, miten mökistä 
poistutaan hätätilanteessa. 

   Varmista, että sammutusvälineet ovat 
toimintakunnossa. 

   Varmista, että kaikki tietävät mökin 
osoitteen ja että koordinaatit ovat 
löydettävissä. 

Lämmitys 
    Aloita lämmitys pienillä tulilla, jos 

lämmität kylmillään ollutta tulisijaa.  
Äkillinen kova lämmitys saattaa 
rikkoa hormit.  

   Anna takan hiilloksen hiipua 
kokonaan ennen kuin suljet pellit.  

   Jos käytät kaasulämmitintä, tarkista, 
että se on tarkoitettu sisäkäyttöön. 
Tarkista laitteen liitosten tiiveys ja 
letkun parasta ennen päivämäärä. 

   Älä peitä lämmittimiä millään.  

   Nestekaasua saa varastoida 
maksimissaan 25 kiloa sisätiloissa  
ja ei koskaan kellarissa. 

   Huolehdi, että hormit on nuohottu 
kolmen vuoden sisään. 

 

Sisällön tapaturma-asiantuntijoina Tapaturmien ehkäisyverkosto, www.kotitapaturma.fi
Piirrokset Adobe Stock, Antti Metsäranta

Mökin turvallisuuden tarkistuslista
Tarkistuslista turvalliseen talvimökkeilyyn. 



Onko mökkisi 
ensiapuvarustus riittävä  
ja sen käyttö hallussa?

Käytä liukkailla keleillä 
liukuesteitä, nasta- tai 

kitkakenkiä.

Tarkista, että  
palovaroittimet toimivat. 

Huolehdi kulkuväylien  
hyvästä aurauksesta ja 

hiekoituksesta.   

Ulkona 
    Pidä pihapiirin kulkuväylät helppo-
kulkuisina ja hyvin valaistuina.  

    Huolehdi kulkuväylien hyvästä 
aurauksesta ja hiekoituksesta. 

   Pidä puhelinta mukanasi ulkoillessasi. 

   Käytä sopivia, pitäviä ja tukevia 
ulkojalkineita. 

   Käytä liukkailla keleillä liukuesteitä, 
nasta- tai kitkakenkiä. 

 
Mökkiaskareissa 

   Suhteuta mökkipuuhasi kuntoosi ja 
terveydentilaasi. 

   Käytä turvavälineitä. 

   Suunnittele hommat niin, ettet putoa 
tai loukkaa itseäsi. 

    Käytä vain hyväkuntoisia työvälineitä. 

   Nauti talkoo-olut vasta töiden jälkeen. 

   Käytä pimeällä ja hämärällä otsa- tai 
taskulamppua 

 
Etätöissä mökillä 

   Tarkista työympäristön turvallisuus. 

   Tarkista että latureiden johdot ovat 
ehjät ja verkkoyhteys on toimiva. 

   Vaihtele työasentoja. 

   Tauota työskentelyä säännöllisesti. 

   Huolehdi töiden tekemisen kannalta 
riittävästä valaistuksesta  

 
Grillatessa  

   Huolehdi, etteivät lapset pääse liian 
lähelle grilliä tai avotulta. 

   Tarkista kaasugrillin letkujen ja 
venttiilien kunto säännöllisesti. 

   Grillaa suojassa tuulelta. 

   Huolehdi, että grilli on tukevasti 
paikallaan ja paloturvallisessa paikassa. 

 
Lasten kanssa 

   Kerro lapsille, missä he voivat liikkua 
omin päin. 

   Huolehdi, että sadevesitynnyreihin tai 
kaivoon ei voi pudota. 

   Mieti, mitä muita vaaratekijöitä on, 
esimerkiksi kalliot tai puut. 

 
Vesillä ja jäällä  

   Tarkkaile lapsia veden/jään äärellä 
jatkuvasti. 

   Ota aina kaveri mukaan 
talviuintireissuille.  

• hätänumero 112 tai 
• 112 Suomi -sovellus, jos 

käytössäsi on älypuhelin. 
Osaatko käyttää sovellusta?

• Myrkytystietokeskus 
0800 147 111 24h/vrk  
(maksuton)

• terveyskeskuksen, terveys-
neuvonnan tai päivystävän 
sairaalan numero

• läheisten numerot

Tallenna puhelimeesi
   Varmistu jään paksuudesta ja opettele 
tunnistamaan vaaranpaikat 

   Varustaudu oikein, opettele naskalien 
käyttö ja ota aina kaveri mukaan 
jäälle mentäessä. 

   Mene jäälle vain selvin päin.  
 
Muuta 

   Tarkista, että mökillä on 
asianmukaiset ensiapuvälineet. 

   Huolehdi perussairauksien hyvästä 
hoidosta. 

   Tarkista, että mukana on resepti-
lääkkeet ja muut tarvittavat 
itsehoitovalmisteet. 

   Huolehdi, että sinulta löytyy 112 
Suomi -sovellus, jos käytössäsi on 
älypuhelin. Varmista, että osaat 
käyttää sovellusta. 

   Varmista, että pystyt kutsumaan apua 
tapaturman sattuessa myös silloin, 
kun olet mökillä yksin. 

   Huolehdi teiden 
talvikunnossapidosta, jotta apu 
pääsee tarvittaessa paikalle.  

   Varaudu pidempiin sähkökatkoihin 


