
Varautuminen ja reserviläisen omat varusteet 
 

Euroopassa käytävä sota ja sen seurauksena mullistunut turvallisuusympäristö ovat saaneet monet 

miettimään varautumista poikkeusolosuhteisiin. Kysymyksiä on noussut varautumisesta niin yhteiskunnan 

häiriötilanteisiin yleisesti kuin myös mahdolliseen sotatilanteeseenkin. Tähän on koottu vinkkejä ja 

suosituksia molempiin, ja erityisesti reserviläisen näkökulmasta. 

 

72 tuntia ja kotivara 
Varautumisen ja yhteiskunnan toimintakyvyn sekä kestävyyden pohjan muodostaa kotitalouksien 

varautuminen. Jokaisen kotitalouden tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti kolme vuorokautta häiriö- tai 

kriisitilanteessa. Tämä mahdollistaa yhteiskunnan voimavarojen kohdistamisen häiriö- tai kriisitilanteen 

välittömään hoitamiseen, kun ihmisten perustarpeet ovat kunnossa. Häiriö voi olla esimerkiksi laaja 

sähkökatko, teollisuusonnettomuus tai maksujärjestelmien laajat häiriöt.  

Kotitalouksien varautumisen pohjan muodostaa kotivara, joka tarkoittaa kolmen vuorokauden tarpeita 

vastaavaa määrää ruokaa ja juomaa. Kotivarassa keskeistä on, että ruoka on maistuvaa, monipuolista ja 

valmistettavissa myös ilman sähköä tai juoksevaa vettä. Ruuan lisäksi on siis tärkeää varata myös 

esimerkiksi retkikeitin, ja siihen polttoainetta, ruuan valmistamista varten. Riittävä määrä vettä ja muuta 

nestettä on myös tärkeä varata. Vesijohtoveden säilyvyys on vain muutaman päivän, joten kotivaraan 

kannattaa harkita teollisesti pakattuja vesiä ja muita juomia, jotka säilyvät pitkään. Kotivaran ei ole 

tarkoitus olla erillinen hätävarasto, vaan tuotteita käytetään arjessa tarpeen mukaan ja tilalle hankitaan 

uutta. Kotivarasta voi lukea lisää esimerkiksi Marttojen nettisivuilta. 
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Kotivaran lisäksi kotitalouksissa kannattaa varautua myös lämmitys- ja sähkökatkoksiin. Voi esimerkiksi 

miettiä, miten omassa kodissa tarkenee talvella useamman päivän lämmityskatkon aikana ja miten siihen 

voisi varautua. Pitkän sähkökatkon varalta kannattaa hankkia patterikäyttöinen radio ja muutama 

taskulamppu sekä niihin varaparistoja. 

 

 

 



Reserviläisen henkilökohtaiset varusteet 
Reserviläisen henkilökohtaisten varusteiden osalta omaehtoinen varautuminen ja varustautuminen voidaan 

jakaa kahteen osaan: yleishyödyllisiin ja taisteluvarusteisiin. Varustautuminen kannattaa ehdottomasti 

aloittaa yleishyödyllisistä varusteista, jotka ovat käytännöllisiä niin arjessa, yhteiskunnan häiriötilanteissa 

(esim. pitkä sähkökatko) kuin sotilaallisessa kriisissäkin. Taisteluvarusteita kannattaa harkita, jos oma 

sodanajan sijoitus tai esimerkiksi harrastukset puoltavat niiden hankkimista.  

Henkilökohtaisen toimintakyvyn yksi perusta on tarkoituksenmukainen ja toimiva vaatetus. Reserviläisen 

vaatetuksesta niin kriisitilanteessa kuin harjoituksissakin vastaa Puolustusvoimat, mutta muutamilla alla 

mainituilla vaatekappaleilla ja varusteilla omaa toimintakykyä ja mukavuutta on helppo oleellisesti 

parantaa. 

Alus- ja välikerrokset ovat toimintakyvyn ja monikäyttöisyyden kannalta keskeisimpiä vaatekappaleita, 

joihin kannattaa panostaa. Materiaaliksi kannattaa mahdollisuuksien mukaan valita merinovilla sen 

ominaisuuksien vuoksi. Merinovilla toimii kesällä ja talvella, lämmittää myös kosteana, hengittää hyvin, on 

paloturvallinen, hylkii likaa ja puhdistuu useimmiten tuulettamalla. Merinovillaisia alus- ja välivaatteita 

kannattaa hankkia kaksi kappaletta kutakin, jolloin toinen voi olla käytössä ja toinen tuulettumassa tai 

kuivumassa. Alla on listattu keskeisimmät perusvarusteet, joita voi täydentää omien mieltymysten ja 

tarpeiden mukaan. 

Reserviläisen perusvarusteet: 

 alusvaatteet, (merinovillaa), lyhyet ja pitkät 

 välikerrasto, (merinovillaa) 

 retki-/vaellussukat, villaa tai villasekoitetta 

 ohuet alussukat, (merinovillaa) 

 kypärähuppu ja/tai putkihuivi, (merinovillaa) 

 ohuet alushanskat, (merinovillaa) 

 kulutusta kestävät työ- tai taisteluhanskat 

 omaan jalkaan sopivat varrelliset vedenpitävät kengät, mustat/tummat 

 hyvä itselle sopiva reppu, tilavuus noin 20-30 litraa 

 juomapullo ja/tai juomarakko 

 otsalamppu 

 kompassi 

 puukko 

 luotettavat tulentekovälineet (esim. tulukset/kipinärauta) 

 monitoimityökalu (esim. Leatherman) 

 perinteinen rannekello, ei älyä 

 ensiapuvälineet. 

Muita hyödyllisiä varusteita: 

 retkiruokailuvälineet 

 kompakti retkikeitin 

 makuupussi ja makuualusta 

 kumisaappaat 

 sadeviitta tai tarppi. 

 



Taisteluvarusteiden osalta varusteiden hankintaa kannattaa miettiä oman sijoituksen ja mahdollisten 

harrastusten kautta. Lähtökohtana kannattaa pitää varusteiden yhteensopivuutta puolustusvoiminen 

jakovarusteiden kanssa ja sopivuutta itselle. Kaikkien varusteiden osalta on keskeistä, että niiden 

oikeanlainen käyttö on tuttua. Erityisesti tämä pätee ensiapuvälineisiin.  

 


