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Nostoja yleisistä
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varautumisessa
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Tarkempia tietoja löydät
esimerkiksi:
Isännöintiliiton verkkosivuilta:
https://www.isannointiliitto.fi/ajankohtaista/taloyhtionvarautuminen/

Energiateollisuus Ry:n verkkosivuilta:
https://energia.fi/energiasta/asiakkaat/varaudu_hairioihin/kotona_asuvat_erityi
sryhmat

HSY:n verkkosivuilta:
https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/varautuminen-sahkokatkoihin/

Astetta alemmas verkkosuilta:
https://www.astettaalemmas.fi/

https://www.isannointiliitto.fi/ajankohtaista/taloyhtionvarautuminen/
https://energia.fi/energiasta/asiakkaat/varaudu_hairioihin/kotona_asuvat_erityisryhmat
https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/varautuminen-sahkokatkoihin/
https://www.astettaalemmas.fi/
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Sähkön säästäminen 
vaikuttaa

• Lyhyitä, parin tunnin mittaisia kiertäviä sähkökatkoja voidaan 
joutua tekemään Suomessa, jos sähkön kysyntä ylittää 
tarjonnan. Euroopan energiakriisin ja Venäjän toimien vuoksi 
Suomeen ei todennäköisesti pystytä tuomaan sähköä samaan 
tapaan kuin aiempina talvina.

• Jokainen Suomessa asuva voi helpottaa tilannetta säästämällä 
energiaa. Hyviä vinkkejä energiansäästöön löytyy 
valtakunnallisesta Astetta alemmas -kampanjasta. 
Sähkökatkoja ehkäisee erityisesti sähkön käytön välttäminen 
huippuaikoina eli arkisin klo 8–10 ja 16–17 ja uudelleen 19–20. 
Siirtämällä sähkönkäyttöä näiden tuntien ulkopuolelle 
vähennetään sähkökatkojen riskiä. Kaikenlainen energiansäästö 
helpottaa Suomen tilannetta.



Yleistä sähkökatkoista
Parin tunnin sähkökatkon aikana kerrostaloasunnon sähkölaitteet, valaistus ja 
lämmitys eivät toimi. Valot pimenevät, mutta asunto ei kuitenkaan kylmene 
merkittävästi tai ruoka ei pilaannu. Vältä ylimääräistä jääkaapin ja pakastimen 
aukaisemista.

Sähkökatkon aikana asukkaiden tulee sammuttaa mahdollisesti päällä olleet 
sähkölaitteet, liedet, uunit ja esimerkiksi sauna, jotta niistä ei sähköjen palauduttua 
aiheudu palovaaraa.

Ilmoitukset ja tiedotus
Älä soita hätänumeroon vain kysyäksesi, mitä on tapahtunut ja miten kauan katkos kestää. Sähköverkkoyhtiösi 
lähestyy sinua todennäköisesti tekstiviestitiedotteella.
Kuuntele uutisia ja ohjeita radiosta. Voit myös tarkistaa uutiset ja verkkoyhtiön nettisivut älypuhelimella.
Vältä katkoksen aikana turhia puheluita. Niin verkot pysyvät ruuhkattomina ja hätäpuhelut pääsevät nopeasti 
läpi.
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Lämmitysjärjestelmät ja ilmastointi
Lämmitys- ja ilmastointilaitteet hiljenevät, mutta parissa tunnissa asunto ei ehdi 
jäähtyä merkittävästi.

Parin tunnin sähkökatko ei myöskään vaikuta merkittävästi asuntojen 
ilmanlaatuun, mutta on tärkeää varmistaa järjestelmien palautuminen katkon 
jälkeen. 
- Havaituista vioista tulee tehdä vikailmoitus: www.hekaoy.fi/vikailmoitus

Huollon ja RAU-valvojien tehtävänä on varmistaa, että katkon jälkeen 
kiinteistönjärjestelmät toimivat jälleen oikein. 
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Veden jakelu
Jos sähköt ovat kiinteistöstäsi poikki, vältä veden käyttöä.

Vedentulo voi katketa sähkökatkon aikana, sillä vesilaitoksen vettä jakavat pumput toimivat 
sähköllä. Tällöin kotivaraksi varattu vesi tulee käyttöön. Katkon aikana ja sen jälkeen 
kannattaa laskea vettä varovasti, sillä katkon vuoksi veden lämpötila voi vaihdella ja voi olla 
esimerkiksi poikkeuksellisen kuumaa.

Pääkaupunkiseudulla vedenjakelu toimii yleensä lyhyen sähkökatkon aikana. Vedenpaine 
voi olla alempi korkeissa paikoissa ja joissain kiinteistöissä. Veden tulo ei lopu, mutta sitä 
tulee hanasta pienemmällä paineella. Myös kerrostalojen ylimmissä kerroksissa vedenpaine 
voi olla normaalia alhaisempi.

Sähkökatko ei todennäköisesti näy suurimmalle osalle vedenkäyttäjistä, koska vesi virtaa 
painovoimaisesti kiinteistöihin. Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovesi on 
turvallista juoda sähkökatkon aikanakin.
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Veden jakelu
Viemäröinti toimii osittain. Jotta vähennetään jäteveden ylivuotoja vesistöihin ja maastoon, 
olisi syytä välttää viemärin käyttöä lyhyen sähkökatkon aikana kuten esimerkiksi suihkussa 
käyntiä, kylpyä sekä astian- ja pyykinpesua. Myös vessanpytyn vetämistä suosittelemme 
välttämään katkon ajan.

Käytä esimerkiksi ämpäriä hanan alla, jos joudut laskemaan hanasta vettä.

Sähkökatkon pitkittyessä
Vesihuoltolaitosten varautumisesta huolimatta sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. 
Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä 
muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä 
tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.
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Hissit, sähkölukot, verkkovirralla 
toimivat palovaroittimet, internet
Jos sähkökatkot uhkaavat, älä mene hissiin. Hissien toiminta pysähtyy sähkökatkossa. Sähkökatkon 
konkreettisimmat vaarat kerrostaloissa liittyvätkin siihen, että asukkaita voi jäädä hisseihin jumiin ja avun 
tulo voi kestää hissihuollon ja pelastuslaitoksen ruuhkautumisen vuoksi.

Useissa asuinkerrostalojen sähkölukitusjärjestelmissä on myös mekaaninen lukkopesä sähkökatkojen 
varalta. Jos siis asukkailla on käytössään esimerkiksi elektromekaaninen avain, myös sisäänpääsy 
onnistuu. Ulos pääsee aina.

Sähköverkkoon kiinnitetyissä palovaroittimissa on paristot varavoimana, joka kestää lyhyen 
sähkökatkon.

Internetin ja kännyköiden toimivuudessa voi olla asunnoissa ongelmia sähkökatkon aikana, sillä kotien 
wlan-laitteet ja kerrostaloissa mahdollisesti olevat tukiasemat hiljenevät. Paristokäyttöinen radio on 
tällöin hyödyllinen uutisten seuraamiseen.



Seuraa uutisia ja ilmoituksia
Tulevalle talvelle ennakoiduista sähköpulatilanteista ja niiden riskistä pyritään 
tiedottamaan jonkin verran etukäteen.

Aina ei ole mahdollista antaa tietoa etukäteen. Seuraamalla viranomaistiedotusta 
esimerkiksi YLE:n kautta saat tietoa näistä kiertävistä sähkökatkoista. 

Päivitä myös voimassa oleva matkapuhelinnumero sähkön jakeluverkkoyhtiöllesi: 
tällöin useilla verkkoyhtiöllä on mahdollisuus antaa tietoa myös tekstiviestitse 
sähkökatkosta.

Kotivaraksi sähkökatkon ajalle on hyvä hankkia vesitonkkia tai -pulloja ja 
paristokäyttöisiä taskulamppuja. Pidempiin katkoksiin on ohje 72 tunnin 
varautumiseen. https://72tuntia.fi/
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https://72tuntia.fi/


hekaoy.fi/astettaalemmas

www.astettaalemmas.fi
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