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Tämän suunnitelman laatiminen ja jakaminen ei merkitse erityistilannetta tai
poikkeusoloja. Kysymyksessä on ulkoministeriön ohjeiden mukainen
valmistautuminen mahdollisesti tuleviin kriiseihin.

1. Johdanto
Suuronnettomuudet, luonnonmullistukset kuten myrskyt, tulvat ja maanjäristykset, poliittiset
levottomuudet, sodat ja terrori-iskut sekä muut poikkeustilanteet kuten nopeasti leviävä tarttuva sairaus
eli pandemia voivat uhata suurinta osaa maailman maista ja ne saattavat kohdistua myös Egyptiin.
Edellä luetellut tilanteet voivat johtaa tehostettuihin valmiustoimiin tai jopa suomalaisten evakuointiin.
Suurlähetystöllä on tällaisten tilanteiden varalta suunnitelma Suomen kansalaisten neuvontaa ja
auttamista varten. Onnettomuus- ja kriisitilanteet syntyvät tavallisesti yllättäen eikä niiden kehittymistä
ole useinkaan mahdollista ennustaa. Jokaista onnettomuus- ja kriisitilannetta varten ei ole mahdollista
antaa yksityiskohtaisia toimintaohjeita. Jokainen voi parantaa omia mahdollisuuksiaan selviytyä
kriisistä huolehtimalla omasta perusvalmiudestaan.
Valmiussuunnitelman kohderyhmiä ovat a) Suomen kansalaiset ja b) Suomessa vakituisesti asuvat
ulkomaalaiset, jotka oleskelevat suurlähetystön toimialueella. Seuramatkalaisten osalta suurlähetystö
on suoraan yhteydessä matkanjärjestäjiin. Konsulipalvelulaki (489/1999) määrää kriisitilanteissa
annettavista palveluista henkilökohtaisen turvallisuuden suojelemiseksi, kansalaisten evakuoimiseksi ja
kotiuttamiseksi. Konsulipalvelulaissa säädetään myös kriisitilanteeseen liittyvästä tiedottamisesta sekä
yhteydenpidosta. Euroopan unionilla on lisäksi ohjeet (100190/06 REV 2) EU:n kansalaisten
suojelemiseksi kolmansissa maissa.
Yleisestä turvallisuudesta vastaavat luonnollisesti Egyptin viranomaiset ja heidän ohjeitaan on
noudatettava poikkeustilanteissa. Suurlähetystö toimii yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa
Jos yleiset toimet eivät ole riittäviä ryhdytään lisäksi pohjoismaisella ja EU-tasolla tarvittaviin
erityistoimiin Suomen kansalaisten turvallisuuden varmistamiseksi.
- Suurlähetystön avustamistoimenpiteet käsittävät ennen kaikkea asiakkaan hengen ja terveyden
suojaamisen. Omaisuuden suojaaminen ei kuulu suurlähetystön tehtäviin
- Suurlähetystö voi myös avustaa evakuoinnin järjestämisessä kriisialueelta lähimmälle
turvalliselle alueelle tai kotimaahan, jos henkilökohtaisen turvallisuuden suojaaminen sitä
edellyttää.
- Kansalaisen osallistuminen evakuointiin on vapaehtoista. Evakuoinnista aiheutuvista
kustannuksista vastaa jokainen evakuoitava itse. Kustannukset voidaan jälkikäteen periä takaisin
evakuoidulta itseltään tai hänen työnantajaltaan.
- Suurlähetystön velvollisuutena on edelleen avustaa yhteydenpidossa ja tiedon välityksessä
kriisitilanteeen aikana.
Valmiussuunnitelma on jaettu kolmeen valmiusasteeseen: perusvalmius, tehostettu valmius ja
evakuointi. Ohjeet ovat yleisluontoisia ja osallistuminen suunnitelmaan ja sen toteuttamiseen on
vapaaehtoista. Suurlähetystö korostaa, että poikkeusoloihin ja erityistilanteisiin on syytä varustautua ja
varautua oma-aloitteisesti. Viime kädessä jokainen vastaa itsestään ja päättää omista toimenpiteistään.

Suurlähetystö päivittää yhdessä ulkoasiainministeriön kanssa Egyptiä koskevaa
löydätte osoitteesta www.finland.org.eg kohdasta matkustustiedotteet.

matkustustiedotetta, jonka

2. Valmiusasteet
2.1.

Perusvalmius; Ennakoiva varustautuminen kriisitilanteiden varalta

Mahdollisten kriisitilanteiden varalta on suositeltavaa valmistautua jo ennalta. Jokainen voi parantaa
omia mahdollisuuksiaan selviytyä kriisitilanteista huolehtimalla siitä, että esimerkiksi seuraavat asiat
ovat aina kunnossa:
Pidä lähelläsi:
HENKILÖKOHTAISET TAVARAT
- Henkilöllisyyspaperit, passit, rokotustodistukset, tärkeät puhelin ja -osoitetiedot ja muut
asiapaperit ovat kunnossa ja helposti mukaan otettavissa
- tarvitsemiasi lääkkeitä ja ensiapuvälineitä
- Matkapuhelin ja laturi
Hanki ja pidä kunnossa:
VARMUUSVARASTO
- lääkkeet ja ensiaputarvikkeet
- riittävä määrä juomavettä
- hyvin säilyviä elintarvikkeita muutamaksi päiväksi (huomioiden, että jääkaappi
ei välttämättä toimi)
- retkikeitin
- taskulamppu paristoineen ja kynttilöitä sekä tulitikkuja
- hyvät Egyptin ja asuinpaikkakunnan kartat, kompassi
- matkaradio paristoineen (mielellään lyhytaaltoradio), selvitä sekä paikallisten
(huomioiden kielitaitosi) että suomalaisten lähetysten radiotaajuudet
- valuuttaa myös pieninä seteleinä
- työkaluja

Pidä kotona aina valmiina pikaista poistumista varten (esim, tulipalo) jokaiselle perheenjäsenelle
PAKATTU REPPU TAI KASSI
- vaatekerta
- jalkineet
- huopa
- juomavettä
- wc paperia, nenäliinoja tms
- tulitikut
- taskulamppu ja paristo
- välttämättömät lääkkeet
- peseytymisvälineitä

Pidä ajoneuvosi kunnossa ja huolehdi, että:
AJONEUVO
- polttoainetta on riittävästi
- vararengas on kunnossa
- ajoneuvon asiakirjat ovat kunnossa
- ajoneuvossa on alueen kartta
- ajoneuvossa on ensiapulaukku
- ajoneuvossa on palosammutin
- ajoneuvossa on juomavettä
Huolehdi asuntosi turvallisuusjärjestelyistä
ASUNTO
- tarkista aidat, kalteroinnit, lukitukset, valaistus
- vartiointi
- tunne naapurisi ja henkilökuntasi
- palohälyttimet
- valaistus
- sammutusvälineet ja työkaluja
Selvitä itsellesi turvallisin reitti kodin ja työpaikan/koulun välillä sekä reitit esim. suurlähetystöön
ja lentoasemalle

2.2.

Tehostettu valmius; "Pysy kotona"

Vaikka edellä mainitut toimenpiteet ovat yleensä riittävät, voi joskus syntyä tilanteita, joissa lisätoimet ovat
tarpeen.
Mikäli maan turvallisuustilanne on huonontunut tai sen oletetaan huonontuvan olennaisesti, suurlähetystö
ilmoittaa maassa tai kriisialueella asuville Suomen kansalaisille tehostetun
valmiuden
voimaansaattamisesta. Tällöin henkilöt ryhtyvät alla mainittuihin toimenpiteisiin siltä osin kuin katsovat
sen tarpeelliseksi omalta kohdaltaan. Jokainen voi tietysti ilman virallista ilmoitustakin tehostaa
turvallisuusvalmiuttaan oma-aloitteisesti. Aina tulee noudattaa myös Egyptin viranomaisten antamia
ohjeita.
Suomalaisten työtovereiltaan, naapureiltaan, radiosta jne. saamista tiedoista voi olla hyötyä suurlähetystölle
tilanteen kartoittamisessa. Nämä tiedot pyydetään välittämään suurlähetystölle mahdollisimman nopeasti.
Huhujen levittämistä tulee kuitenkin välttää.
Tehostettu turvavalmius:
rajoita liikkumista kodin ja työpaikan ulkopuolella
seuraa kotonasi tiedotusvälineitä ja noudata asemamaan viranomaisten ja suurlähetystön
antamia ohjeita
täydennä varmuusvarastojasi (katso edellinen luku: Perusvalmius; Ennakoiva
varustautuminen kriisitilanteita varten)
varaa vettä esimerkiksi kylpyammeeseen peseytymistä varten
siirrä omaisuuttasi suojaan ja tarkista asuntosi turvajärjestelyjen toimivuus
mikäli mahdollista, lähetä perheenjäsenesi pois kriisialueelta
poistu itse kriisialueelta mikäli läsnäolosi ei työtehtäviesi vuoksi ole välttämätöntä
ilmoita kriisialueelta poistumisestasi ja muista mahdollisista matkoistasi suurlähetystölle
Ulkoministeriö saattaa joissakin tilanteissa antaa suosituksen poistua kriisialueelta, vaikka
varsinaiseen evakuointiin ei ryhdyttäisikään. Koska kyseessä on suositus, vastuu poistumisesta on
henkilökohtainen.
Varmista, että yhteystietosi ovat ilmoitettuna matkustusilmoitus.fi –palveluun, jolloin ne ovat myös
suurlähetystön tiedossa. Palvelun tarkoituksena on varmistaa, että ulkoministeriöllä tai edustustolla on
mahdollisuudet kriisitilanteessa tai sen uhatessa saada yhteys mahdollisimman pikaisesti kriisialueella
oleviin, edustuston toimialueella oleviin avustettaviin henkilöihin. Ulkoministeriö saattaa antaa suosituksen
poistua kriisialueelta ja/tai olla matkustamatta tietyille alueille tai maihin. Koska kyseessä on suositus,
vastuu poistumisesta on henkilökohtainen. Seuraa tiedotuksia myös edustuston Facebook- ja Twitter
–sivustoilla. Varmista, että yhteystietosi ja matkasuunnitelmasi ovat myös omaistesi tiedossa.
Mahdollisella kriisialueella olevien matkailijoiden toivotaan ilmoittavan tilanteestaan lähimmälle Suomen
edustustolle sekä olemaan yhteydessä Suomessa oleviin omaisiin.

2.3.

Evakuointi

Mikäli turvallisuustilanne suurlähetystön toimialueella edelleen huononee tai sen odotetaan huononevan,
jouodutaan harkitsemaan suomalaisten evakuointia. Osallistuminen evakuointiin on vapaaehtoista.
Evakuointi voidaan toteuttaa vain, jos kuljetukset ovat teknisesti mahdollisia ja liikkuminen ei olennaisesti
lisää riskejä paikallaan pysymiseen verrattuna.
Edustusto päättää yhteistyössä ministeriön kanssa evakuoinnin järjestämisestä ja jokainen tarkoituksena on
ensisijaisesti henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen, jolloin omaisuutta ei voida ottaa mukaan
kovinkaan suurta määrää. Kukin evakuoitava henkilö vastaa itse omaisuutensa hoidon järjestämisestä.
Omaisuus on syytä pyrkiä järjestämään vartioituun ja lukittuun paikkaan ja laatia tarkka luettelo jäävistä
tavaroista ja niiden arvosta evakuointihetkellä. Kriisialueelle jäävistä eläimistä vastaa omistaja.
Usein akuutissa kriisitilanteessa on turvallisempaa pysyä kotona ja pyrkiä saamaan lisätietoa alueen
turvallisuustilanteesta paikallisilta viranomaisilta, muilta tuntemiltaan Suomen /EU-maiden kansalaisilta
sekä odottaa suurlähetystön ohjeita kuin lähteä välittömästi pyrkimään pois maasta tai suurlähetystölle
ilman tietoa siitä onko kaduilla liikkuminen turvallista.
Suurlähetystö tiedottaa evakuointijärjestelyistä ja kokoontumispaikoista verkkosivuillaan
/http://www.finland.org.eg, Facebook: Embassy of Finland in Cairo, Twitter: @FinlandinEgypt
ellei toisin ilmoiteta:
Suomen suurlähetystö/Embassy of Finland
3 Abu el Feda Street, 13 floor, 11211 Zamalek
Tel. (02) 2736 3722, 2735 2801, 2735 3721, 2736 1487, 2737 0217, 2737 3527
Päivystyspuhelin kriisitilanteissa / Emergency phone number +358-9-1605 5551
Fax (02) 2737 1376
Email : sanomat.kai@formin.fi
Kairossa apua voi saada myös oleskelupaikkaa lähinnä olevasta EU- maan suurlähetystöstä tai
kokoontumiskeskuksesta.
Muualla Egyptissä kuin Kairossa kriisitilanteissa voi saada apua EU-maiden konsulaateista. Myös
EU-maiden ja pohjoismaiden kunniakonsuleilta voi yrittää pyytää apua.
Muiden maiden kuin Suomen konsuleiden apua voi pyytää vain todellisessa kriisitilanteessa, ei
tavanomaisissa konsuliasioissa. Niissä tulee olla yhteydessä Suomen suurlähetystöön Kairoon.

3. Yhteydenpito suurlähetystöön

Suomen suurlähetystö on velvoitettu avustamaan suomalaisia ulkomailla ilmenevissä kriisitilanteissa.
Suurlähetystö pystyy nopeuttamaan avustustoimia, mikäli sillä on toimialueellaan asuvien ja sille
matkustavien suomalaisten ajan tasalla olevat yhteystiedot.
Suurlähetystö suosittelee, että jokainen suurlähetystön toimialueella oleskeleva Suomen
kansalainen ja pysyvästi Suomessa asuva ulkomaalainen ilmoittaisi henkilötietonsa ja niissä
tapahtuvat muutokset matkustusilmoitus.fi –palveluun tai kriisitilanteissa suoraan
suurlähetystöön.
3.1. Henkilötietojen ilmoittaminen kriisin varalta ja kriisin aikana

Pyydämme selvittämään asian nopeasti soittaessanne suurlähetystöön, jotta linjat eivät ruuhkautuisi.
Linjojen ruuhkautumisen välttämiseksi kriisi- ja poikkeustilanteessa suurlähetystö päivittää
tilannetietoa verkkosivuilleen ja sosiaaliseen mediaan (facebook, twitter). Suurlähetystön
verkkosivujen osoite on www.finland.org.eg. Myös ulkoasiainministeriön verkkosivuille päivitetään
samat tiedot ja ilmoitetaan myös puhelinnumerot, joihin voi soittaa. Ulkoasiainministeriön
verkkosivujen osoite on: www.formin.finland.fi
Jotta suurlähetystö voisi tarpeen tullen auttaa Egyptissä asuvia / oleskelevia suomalaisia, on
ensiarvoisen tärkeää että kansalaiset rekisteröityvät suurlähetystön rekisteriin ja muistavat myös
ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista. Yhteystiedot tulisi antaa mahdollisimman täydellisinä.
Rekisteröityminen tapahtuu tekemällä matkustusilmoitus osoitteessa: www.matkustusilmoitus.fi..
Mikäli paikkakunnallenne muuttaa uusia Suomen kansalaisia, pyydättehän heitäkin rekisteröitymään.
Henkilötietoja
käsitellään
luottamuksellisesti
ja
ne
ovat
vain
viranomaisten
ja
turvallisuusyhdyshenkilöiden käytössä
Suurlähetystö päivittää valmiussuunnitelmaa säännöllisesti, mutta ei vastaa mahdollisista muutoksista
tämän liitteen yhteystiedoissa.

3.2. Henkilötiedustelut ja katoamisilmoitukset kriisin aikana

Vakavassa kriisitilanteessa ulkoministeriö avaa puhelinpäivystyksen, johon omaiset voivat ilmoittaa
kriisialueella kateissa olevia lähiomaisiaan tai tehdä henkilötiedustelun.
Ilmoituksen voi tehdä myös www-lomakkeella ministeriön verkkosivuilla http://formin.finland.fi.
Puhelinpäivystyksestä ja www-lomakkeestsa ja muista mahdollisista hätänumeroista tiedotetaan
kriisitilanteissa ministeriön ja suurlähetystön kotisivuilla http://www.finland.org.eg.
Omaiset voivat ilmoittaa kriisialueella kateissa olevia lähiomaisiaan myös suurlähetystöön
sähköpostitse (sanomat.kai@formin.fi) tai puhelimitse +20(0)2 2736 3722. Suurlähetystö ilmoittaa
varsinaisen kriisipuhelinnumeron käyttöönotosta kotisivuillaan. Onnettomuus- ja kriisitilanteiden
yhteydessä puhelinlinjat saattavat ylikuormittua, mikä voi vaikeuttaa yhteydenottoa.

4. Toimintaohjeet poikkeustilanteissa
4.1. Turvallisuusuhkat Egyptin suurlähetystön toimialueella
Egyptin suurlähetystön toimialueella uhkaavimmat turvallisuusriskit liittyvät luonnonkatastrofeihin,
laajamittaisiin onnettomuuksiin ja terrorismiin. Suurimman henkilökohtaiset riskit ovat liikenne ja
rikollisuus. Tieto poikkeustilanteesta voi tulla väestöhälyttimen, television, radion tai Internetin kautta.
Turhaa liikkumista tapahtumapaikalla on syytä välttää.
Laajamittainen onnettomuustilanne voi olla esimerkiksi lento-onnettomuus, pommi-isku tai
hotellipalo, jossa on lukuisia ihmisuhreja. Uhka- tai onnettomuustilanteen syy voi olla inhimillinen
vahinko, mutta myös terroristi-isku on mahdollinen. Lento-onnettomuus kansainvälisellä lentokentällä
aiheuttaisi laajoja liikenneruuhkia. Pommi-isku kaupungeissa saattaa voimakkuudesta riippuen sortaa
rakennuksia, teitä ja siltoja sekä aiheuttaa ihmishenkien menetyksiä. Onnettomuuden seuraukset voivat
olla luonnonkatastrofin seurausten kaltaisia.
4.2. Toimenpidesuosituksia ulkomailla oleskeleville suomalaisille
1. Rekisteröidy matkustusilmoitus.fi –palveluun. Yhteystietoja ei luovuteta eteenpäin.
Suurlähetystö pyrkii pitämään poikkeustilanteessa yhteyttä Egyptissä oleviin suomalaisiin.
Ulkoministeriön mobiilipalvelun käyttäminen http://formin.finland.fi/doc/mobiili / ja
ulkoministeriön www-sivujen seuraaminen on suositeltavaa.
2. Poikkeustilanteen kehittymistä kannattaa seurata tiedotusvälineistä ja paikallisten viranomaisten
tiedotteista. Niiden suomalaisten, jotka haluavat siirtyä Suomeen, kannattaa mahdollisuuksien
mukaan suunnitella etukäteen matkustustapa ja ajankohta.

TOIMINTAOHJE POIKKEUSTILANTEISSA
1. Suojaa itsesi ja hakeudu suojaan
2. Ilmoita olinpaikkasi ja tilanteesi suurlähetystöön, ulkoministeriön puhelinpäivystykseen sekä
tiedossasi oleville matkanjärjestäjille, matkakumppaneille ja muille läheisillesi ja sukulaisillesi.
3. Seuraa televisiota tai radiota – noudata viranomaisten ohjeita

5. Tärkeitä puhelinnumeroita ja osoitteita / lmportant telephone numbers and addresses
EMBASSY EMERGENCY NUMBER: +358-9-1605 5551
MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS OF FINLAND, EMERGENCY NUMBER (24
HOURS): +358-9-1605 5551
Cairo
AMBULANCE
Headquarters 123 / 25770123
Maadi
25253873
Heliopolis
26344327
Giza
35615458
City
24027961
Nasr
FIRE DEPARTMENT
Headquarters (Tahrir) 180
Maadi
25255146
Heliopolis
24151590
Giza
37610257
Zamalek
27352664
Mohandessin 33918522
POLICE
Headquarters 122
Dokki
33354343 / 33363660
El Agouza and Garden City 33350102 / 37605260
Giza
33036122
Heliopolis
26330305
Maadi
23583958
City
22708746
Nasr
Roda
33641328
Zamalek
27351719
Kasr Nil
27957351
El
Airports
Cairo International Airport 22655000
Sharm El Sheikh Airport 069-3623304

Hurghada Airport

065-3462722

Aswan Airport
Alexandria Airport

097-3482440
031-84276419

Egyptian Civil Aviation Authority

22688345 / 22688343 / 22688342

Hospitals
CAIRO
As Salam Hospital
3, Syria St., Mohandesin

33030502, Emergency 33030501 / 2

Misr International Hospital
12, El Saraya St., Dokki

37608261

Anglo American Hospital
3, Hadeqet El Zohreya, El Gezira, Zamalek

27356162 /3/4/5

As Salam International Hospital
Corniche El Nile St., Maadi

19887

Dar El Fouad Hospital
26 July St., Mehwar,

16370

6 th of October City
Al Hayah Medical Center
6, Minis St., El Korba
Heliopolis

22907027, Emergency 22907017

Ain Shams University
El Khalifa Mamoun St.
Abbaseya

16096 - 24027166

Kasr El Aini Hospital
Cairo University

23629390 / 23638239, Emergency 23644207

New Kasr El Aini Hospital
Cairo University

23654060/1/2/3 / 23652106 / 23689384
Emergency 23654103/4

Abbaseya Mental Hospital

22616254 / 24054756

ALEXANDRIA
Alexandria Medical Center
14, May Road, Smouha

03-4272652

German Hospital

03-5841806

56, Abd El Salam Aref, Saba Basha
ASWAN
German Evangelical Hospital
097-2317176
097-2312176
23, Corniche El Nil 097-2302167 / 097-2304991
Aswan Military Hospital
Near Cataract Hotel

097-2317985

Aswan General Hospital
Kasr Hagar Armour

097-2422564

EL GOUNA
El Gouna Hospital
065-3580012 /065-3580014
Emergency 065-3580011
HURGHADA
General Hospital

065-35468541

Red Sea Hospital
Hotline 16135

065-3544850 / 065-3548551,

El Salam Hospital

065-3615012/13/15/

Diving Medical Center
065-3462576 /
0100-2187550
Dr. Hossam Nassef 0122-2187550
Navy Forces Hospital 065-3449150/065-3449151
Hurghada Port
Hurghada Nile Hospital
065-3550974 /
065-3550975, 065-3550976

MARSA ALAM
Marsa Alam Chamber

0122-2433116

Safaga & New Marsa Alam Chamber
0122-2190383

LUXOR
General Hospital
International Hospital
095-22801931

095-2372025
095-2280192 /

SHARM EL SHEIKH
International Hospital
069-3660894
Diving Medical Center
0122-2124292

069-3661625/069-3661624 /

069-3660922 /

Toxication Center
Ain Shams University 24823314
El Demerdash Hospital

Ambulance Flights
MedFlight Finland +358400463875
www.medflight.fi
SOS-International A/S +4570105050
www.sos.dk
Airline companies in Cairo
Hurghada office: Sakala Sheraton Road,
065-3782929
Hurghada
Austrian Lufthansa, Swissair, 25803500
6 Elsheikn Elmarsafi st. Zamalek
KLM
25981000
Cairo Festival Cit, 14 Dob
Lufthansa
19380
6, Sheikh El Masrafi St., Zamalek
Swiss Air
19380
6, El Sheikh El Masrafi St., Zamalek
SAS
25753955
2, Champolion St., Downtown
Czech
23920463
9, Talaat Harb St.. Downtown
Egypt Air
23910655, Hotline 090070000 6, Adly
St., Downtown,
Air France
21600588
2, Talaat Harb Sq., Downtown

Alitalia
090071111
92, El Nil St., Dokki

British Airways
24800380 / 22691001
Intercontinental Residence Suites, City Stars
Al Forsan St., Heliopolis
Emirates
33320555
18, El Batal Ahmed Abdel Aziz,
Mohandesin
Turkish Airlines
23960465 / 23960454 /
22691979
17, Kasr El Nil St., Downtown
Airport Office

Suurlähetystö päivittää valmiusvalmiussuunnitelmaa
säännöllisesti, mutta ei vastaa sairaaloiden tasosta tai
mahdollisista muutoksista tämän liitteen
yhteystiedoissa.

