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Irrota aukeama, taita kerran keskeltä ja leikkaa sivujen yläreuna
auki. Lue liite ajatuksella ja pidä mukanasi melontaretkellä vaikkapa
karttakotelossa.

Tähän Meloja-lehden erikoisliitteeseen on koottu tiivis ja
mahdollisimman selkeä tietopaketti hypotermian syistä, oireista,
seurauksista ja ensiavusta.

Talvet lyhenevät, melontakaudet pidentyvät. Alilämpöisyys eli
hypotermia voi uhata paitsi pakkasella, myös kevään ja syksyn
kylmissä vesissä tai vaikkapa keskellä kesää, mikäli viileässä
vedessä joutuu oleskelemaan liian pitkään.

■ Kehon osien jäähtyminen
Lämpöä haihtuu kehosta virtaamalla
(tuuli), säteilemällä (kaikista elollisista
olennoista hohtaa lämpösäteilyä),
kosketuksen kautta (vesi, kosteus)
ja haihtumalla (hikoilu).
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Suojele erityisesti raajat,
taivealueet sekä pää.
Eri arvioiden mukaan
kehon lämmöstä haihtuu
pään kautta 30–50
prosenttia.

■ Hypotermisen tilan oireet ja ensiapu
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HUOM! Selviytyminen hypotermian aiheuttamasta sydänpysähdyksestä on
mahdollista pitkänkin elvytyksen jälkeen – jos joudut elvyttämään, jatka
sitkeästi kunnes saat apua paikalle!

JOS JOUDUT ODOTTAMAAN APUA:
LÄMMITÄ VAROVASTI, PITKÄÄN JA VAIHEITTAIN
Kehon lämpötila on epätasapainossa ja raajoista sydämeen tulvahtava
kylmä veri voi aiheuttaa kuoleman. Vältä retuuttamista. Piristeet ja äkillinen
lämpötilan nostattaminen ovat vaarallisia hypotermiapotilaalle, joten saunaa,
kuumaa vettä, suihkua, kofeiinia tai alkoholia ei saa käyttää lämmön
nostamiseen. Anna asiantuntijan päättää, onko paineluelvytys mahdollista:
sydänhieronta tai tekohengitys voi pysäyttää heikosti toimivan sydämen.

ESTÄ LISÄJÄÄHTYMINEN
Mikäli mahdollista, siirrä uhri kuivaan ja lämpimään suojaan. Eristä ja suojaa
tuulelta sekä kosteudelta esim. huovalla, hypotermiapeitteellä tai pussilla.
Mikäli mahdollista, vaihda kuivat vaatteet ja kuivaa iho. Suojaa niska, pää ja
keskivartalo. Käsittele uhria varovasti ja pidä hänet makuulla. Tajuton uhri
on asetettava kylkiasentoon jotta hengitystiet pysyvät auki.

HÄLYTÄ EPÄRÖIMÄTTÄ HETI APUA JOS VOIT
JA TOIMI SAAMIESI OHJEIDEN MUKAAN
Nopeus ja rauhallisuus ovat tärkeimmät työkalusi.

HYPOTERMISEN TILAN OIREET
JA ENSIAPU

● Tajuttomuus: hukkuminen.
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● Arviointikyvyn heikkeneminen ja sekavuustila: tarkoituksenmukainen
toiminta vaikeutuu, riskinotto lisääntyy, pelastautuminen vaikeutuu.

● Lihasten jäykistyminen ja voimien väheneminen: uiminen ja pelastautuminen vaikeutuu.

● Käsien kylmeneminen: tunnottomuus ja avun hälyttäminen tai kansiluukun
avaaminen voi osoittautua mahdottomaksi.

● Äkillinen kaatuminen ja kylmä vesi kasvoilla, niskassa sekä päälaella:
hallitsematon paniikinomainen reaktio eli kylmäshokki, hengen haukkominen, hyperventilaatio, sekavuustila ja jopa välitön hukkuminen.

● Kylmä vesi johtaa pois kehon lämpöä 32 kertaa nopeammin kuin ilma.

MITÄ KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA
VOI TAPAHTUA?

● Hypotermiaa edistävät mm. väsymys, nestevajaus, nälkä, alhainen
yleiskunto ja alkoholi.

● Alilämpöisyys ei ole uhka pelkästään talviurheilulajeja harrastavalle tai
talvella onnettomuuteen joutuvalle. Pitkäaikainen altistuminen tuulelle
sekä kosteudelle, jopa uintilämpöinen vesi, voivat johtaa hypotermiaan
ja tajuttomuuteen.

● Altistuminen kylmälle vedelle tai ilmalle voi johtaa hypotermiaan eli
elimistön alilämpöisyyteen. Hypotermiaksi määritellään tila, jossa kehon
lämpötila laskee alle 35 asteeseen.

ALILÄMPÖISYYS

VARAUDU JA ENNAKOI
SUOJAUDU ASIANMUKAISESTI
Käytä märkä- tai kuivapukua, pukeudu kerroksittain ja vältä vaatetuksessa
runsaasti vettä sitovia kuituja. Pukeudu veden lämpötilan – ei ilman – mukaan.
Myös pelastusliivi vähentää lämmönhukkaa suojaamalla keskivartaloa. Suojaa
erityisesti raajat, taivealueet sekä kaula ja pää.
SOVITA MELONTA- JA PELASTAUTUMISTAKTIIKKASI
KYLMIIN OLOSUHTEISIIN
Jätä pitkät ylitykset ja melo lähellä rantaa. Varaa itsellesi aikaa: vältä vesillä
oloa kiireisenä tai väsyneenä. Ota mukaan energiapitoista ravintoa ja huolehdi
säännöllisestä tankkaamisesta sekä lepotauoista. Pitkien matkojen uiminen
kylmässä vedessä lisää lämmönhukkaa, joten kulkuvälineesi on oltava kelluva
vedellä täyttyneenäkin. Pyri kelluessa pitämään raajat mahdollisimman lähellä
vartaloa lämmön hävikin vähentämiseksi. Kehosta on saatava mahdollisimman
suuri osa ylös vedestä, mikäli mahdollista.
HELP-asento (kelluminen pelastusliivin tms. varassa sikiöasennossa)
vähentää vedessä oltaessa lämmön hävikkiä, mutta ei toimi aina oikein
melojien käyttämillä kelluntaliiveillä. Testaa liivien toiminta kelluttaessa.
Talvisaikaan ennakoi tuulen suunta ja sen muutokset, etenkin jos vesillä on
jäälauttoja.

■ Kylmän veden arvioitu vaikutus kevyesti pukeutuneeseen aikuiseen
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■ Tuulen vaikutus kylmän tuntemiseen

VIESTINTÄ- JA PELASTAUTUMISVÄLINEET
Huolehdi että puhelin, VHF -radio tai muut laitteet on suojattu kosteudelta
ja kylmältä. Pidä ne käden ulottuvilla – esimerkiksi pelastusliivin taskussa tai
sen alla, mahdollisimman lähellä kehoa. Varaa mukaan ylimääräinen kuiva ja
kosteudelta suojattu vaatekerta, sekä hätätilannetta varten ’rautaisannos’
vararavintoa turvalliseen paikkaan pakattuna.
Huolehdi säännöllisesti että välineesi ovat kunnossa. Kylmä heikentää
akkujen ja paristojen toimivuutta. Varmista, että kelluntaliivi on sopiva
ja pysyy napakasti yllä.

RISKIOLOSUHTEISSA ÄLÄ LIIKU YKSIN
Ole koko ajan selvillä sijainnistasi, jotta hätätilanteessa avun hälyttäminen
on helppoa.
Opettele tunnistamaan riskitilanteet ja uupumisen sekä hypotermian oireet.
Pidä läheiset tai yhteyshenkilö maissa tietoisina sijainnistasi ja aikataulustasi:
jos joudut pulaan tämä voi nopeuttaa avun tuloa.
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