Suomen suurlähetystö
Buenos Aires
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BUENOS AIRESIN SUURLÄHETYSTÖN VALMIUS- JA EVAKUOINTISUUNNITELMA
1. Yleistä
Kiireellisiä hätätapauksia koskeva päivystys on edustustossa normaalitilanteessa järjestetty
siten, että virka-ajan ulkopuolella suurlähetystön puhelinvastaaja ohjaa soittajan suomen ja
ruotsin kielellä ulkoministeriön päivystysnumeroon, ja tarvittaessa ulkoasiainministeriöstä
otetaan yhteyttä suurlähetystöön. Kriisitilanteessa, tai kun sellaisen uhka on ilmeinen,
puhelinpäivystys järjestetään tarpeen mukaan ja tarvittaessa ympärivuorokautisesti.
2. Muut toimijat
Kriisitilanteessa edustuston lisäksi muita keskeisiä toimijoita ovat mm:
Suomen ulkoasiainministeriö
Muut suomalaiset viranomaiset
Suomalainen siirtokunta asema-/jalkamaassa
Suomen kunniakonsulit
Asema- ja jalkamaan ulkoministeriö ja muut viranomaiset
(päävastuussa varsinaisista pelastustoimenpiteistä)
Lentoyhtiö tai muu liikennöitsijä
Matkanjärjestäjä
EU- ja Pohjoismaiden edustustot
3. Edustuston toiminnan siirtäminen tilapäisiin tiloihin
Edustuston toiminta voidaan kriisitilanteessa joutua tilapäisesti siirtämään muuhun sopivaksi
katsottuun paikkaan, ellei toiminta tavanomaisissa tiloissa jostain syystä ole mahdollista.
Tällaisia tilapäisiä tiloja voivat olla esimerkiksi:
1. Suurlähettilään residenssi
2. Tai tilanteen niin vaatiessa
Henkilökunnan asunnot.
Ruotsalainen kirkko, Svenska kyrkan, Azopardo 1428, San Telmo. Sijainti lähellä
suomalaista entistä merimieskirkkoa, hyvät, isot tilat.
Lähimpien kunniakonsulien tilat (Rosario, Montevideo, Córdoba) tai muiden
kunniakonsulien tilat (Mendoza, Oberá, Salta, Ushuaia, Asunción).

Kriisitilanteen luonteesta ml. laajuudesta ja sijainnista riippuu mihin toiminta on käytännöllisintä
siirtää.
4. Kokoontumispaikat
Useissa kriisitilanteissa turvallisinta on pysytellä omassa asunnossa. Tarvittaessa voidaan
siirtokunnan yhteisenä kokoontumispaikkana käyttää joko suurlähettilään virka-asuntoa tai
yhteispohjoismaisesti Ruotsalaista kirkkoa; tästä tiedotetaan erikseen siirtokunnalle.
5. Evakuointi
Suurin osa suomalaisesta siirtokunnasta asuu joko Buenos Airesin alueella tai pohjoisessa ns.
vanhan siirtokunnan alueella Oberán kaupungin läheisyydessä, Misionesin provinssissa.
Vakavassa kriisitilanteessa voi kansalaisten evakuoiminen olla välttämätöntä. Evakuoinnin
toteutustapa riippuu kulloisestakin tilanteesta. Jos kriisitilanne käsittää vain osan maasta ja kriisi
arvioidaan kestoltaan melko lyhyeksi, voidaan evakuoitua myös maan sisällä turvalliseksi
katsotulle alueelle. Mikäli kriisialue käsittää koko maan, evakuoituminen saatetaan suorittaa
jonkin turvallisemmaksi katsotun naapurimaan alueelle, esim. Uruguay tai Chile.
Jos kriisin oletetaan jatkuvan pitkään tai se koskettaa erityisen ankaralla tavalla tiettyä
suomalaisryhmää, voidaan järjestää suomalaisten evakuointi lentokuljetuksena Suomeen.
Suurlähetystö huolehtii evakuointijärjestelyistä yhdessä lentoyhtiöiden ja kotimaan
viranomaisten kanssa, tarvittaessa vastuista sopien Ruotsin ja Norjan suurlähetystön kanssa.
Buenos Airesin kansainvälinen Ezeizan lentokenttä sijaitsee 35 km keskustasta länteen,
normaalitilanteessa 45 minuutin ajomatkan päässä suurlähetystöstä. Kaupungin keskustan
tuntumassa on kotimaan ja Uruguayn lennoista vastaava Jorge Newberyn lentokenttä (5 km
suurlähetystöstä).
Jos nämä lentokentät eivät olisi käytössä, lentokuljetus voidaan hoitaa myös Uruguayn puolelta,
siirtymällä ensin lautoilla tai autoteitse Montevideoon. Automatka Montevideoon Buenos
Airesista kestää noin kahdeksan tuntia etäisyyden ollessa Colón–Paysandú-sillan kautta n. 720
km. Uruguaysta on mahdollista jatkaa maanteitse myös Brasiliaan. Andien yli Chileen on noin
1200 km ja matka kestää noin vuorokauden liikenneolot ja säätila huomioon ottaen. Talviaikaan
Andien yli vievä tie saattaa olla lumen takia suljettu. Paraguayhin maanteitse pääsee pohjoisten
provinssien kautta. Matkaa Paraguayn rajalle kertyy noin 1000 km ja se kestää noin 20 tuntia.
Etäisyys Buenos Aires–Asunción on Clorindan kautta noin 1350 km. Nämä tiet ovat paikoitellen
hyvin huonokuntoisia ja turvattomia. Misionesin siirtokunnan loogisin evakuointitie on kuitenkin
joko suoraan Brasiliaan tai Paraguayhin, provinssin maantieteellisen sijainnin vuoksi.
Erityisesti lentoteitse tapahtuvassa evakuoinnissa saattaa mukaan otettavan omaisuuden
määrä olla erittäin rajoitettu. Kukin evakuoitava vastaa asemamaassa sijaitsevan omaisuutensa
hoidon järjestämisestä, ja evakuoitavan olisikin pyrittävä järjestämään asemamaahan jäävä
omaisuutensa vartioituun ja lukittuun paikkaan. Mahdollisesti myöhemmin syntyvien
korvauskysymysten vuoksi on aiheellista, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista, ottaa
valokuvat ja laatia tarkka luettelo asemamaahan jäävistä tavaroista ja niiden arvosta
evakuointihetkellä. Kriisialueelle jääneistä kotieläimistä vastaa omistaja.

Evakuoitavat maksavat itse kuljetuskustannuksensa; erittäin kiireellisissä tapauksissa nämä
voidaan sitoutua suorittamaan jälkikäteen.
6. Henkilökohtainen etukäteisvarautuminen mahd. kriisiin
Jokainen voi parantaa omia mahdollisuuksiaan selviytyä kriisitilanteista huolehtimalla siitä, että
esimerkiksi seuraavat asiat ovat aina järjestyksessä:
Henkilöllisyyspaperit, passi, rokotustodistukset yms. kunnossa ja helposti mukaan
otettavissa. On hyvä huomioida Argentiinan viranomaisten kulloisetkin määräykset
lasten maastapoistumisesta, silloin tällöin vaaditaan passin lisäksi virka-/syntymätodistus
tai molempien vanhempien allekirjoittama suostumus.
Varalle hankittuna:
- tarvittavat lääkkeet ja ensiapuvälineet
- juomavettä pulloissa tmv.
- hyvin säilyviä elintarvikkeita vähintään viikoksi
- retkikeitin ja siihen sopivaa polttoainetta, tulentekovälineitä
- camping-välineistö ja kompassi
- taskulamppu (tuoreine) paristoineen, kynttilöitä
- matkaradio paristoineen
- paikallista ja ulkomaista rahaa pieninä seteleinä
- kännykkä ladattuna ja keskeiset numerot siihen ohjelmoituina
Ajoneuvo kunnossa ja:
- polttoainetta riittävästi
- vararengas kunnossa
- ajoneuvon asiakirjat kunnossa
- ajoneuvossa alueen kartta sekä ensiapuvälineet
Asunnon turvallisuusjärjestelyt kunnossa
- lukitukset
- valaistus
- palohälytysjärjestelmä
- sammutusvälineet

