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Varautuminen sähkökatkoihin 
 

 

Sähkön kulutusta voidaan joutua rajoittamaan, mikäli sähkön 

tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta. Tällöin 

rajoitustoimi takaa sen, ettei sähköjärjestelmä kaadu. 

 

Sähköpulan aikana sähkönsiirtoa katkotaan hallitusti alueittain ja 

ne toteutetaan kahden tunnin kiertävinä katkoina. 

 

Todennäköisimmät ajankohdat katkoksille ovat klo 8-10 ja 17-19 

välillä, koska kulutus on tuolloin suurimmillaan. 

 

Kunnan kriittisimpien kohteiden sähkönsaanti on varmistettu 

varavoiman avulla. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa ennalta sähköpulan alka-

misesta mediassa toimintaohjeineen. 

 

Pyhäjoella kuluttaja saa tarkemman tiedon sähkönjakelun 

keskeytyksen aikataulusta, mikäli on rekisteröitynyt verkkoyhtiön 

Elenia Aina -palveluun ja ilmoittanut sinne yhteystietonsa 

(puhelinnumero/sähköposti). 

 

  Huomioi nämä asiat sähkökatkon aikana: 

 

- vältä turhaa veden käyttöä 

- vedenjakelu toimii normaalisti, vedenpaine voi olla alhaisempi 

kuin normaalitilanteessa 

- varaa vettä siltä varalta, mikäli veden tulo keskeytyy, noin 6-10 

litraa/henkilö vuorokaudessa 

- jätevedenpumppaamot eivät toimi sähkökatkon aikana, joten 

vältä veden johtamista viemäriin viemäritulvien estämiseksi 

- lämmönjakelu kiinteistössä keskeytyy (kauko- ja maalämpö, 

sähkö- ja öljylämmitys), vältä tarpeetonta tuuletusta ja 

ilmanvaihtoa 

- varmista, että vesimittaritila pysyy riittävän lämpimänä eikä 

vesimittari pääse jäätymään ja aiheuttamaan vesivahinkoa 

- kiinteistöillä voi olla myös kiinteistökohtaisia 

paineenkorottamoita, vuotovahteja, sprinklerjärjestelmiä, 

kiinteistökohtaisia jäteveden- ja sadevedenpumppaamoja, 

joten sähkökatkojen vaikutukset niiden toimintaan on 

kiinteistönomistajan selvitettävä 

- lämmitä tulisijaa 

- pue päälle lämmintä 

- vältä puhelu- ja dataliikennettä verkkojen ruuhkautumisen 

estämiseksi, verkkoyhteydet eivät välttämättä toimi 

- pankkiautomaatit ja polttoainepumput eivät toimi 

- seuraa viranomaistiedotusta esim. radiosta 

- katkaise virta liedestä, silitysraudasta, kahvinkeittimestä ja 
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pesukoneesta tulipaloriskin vuoksi sähköjen palauduttua 

- jätä yksi valaisin päälle, niin huomaat milloin sähköt palautuvat 

- älä avaa turhaan pakastinta tai jääkaappia 

 

 

Sähköjen palauduttua ota sähkölaitteet käyttöön vähitellen 

kuormituspiikin välttämiseksi. 

 

 

Kotitalouksien varautuminen 

 

Kotitalouksien tulisi pärjätä itsenäisesti ainakin kolmen 

vuorokauden ajan (72 tuntia) häiriötilanteen sattuessa. 

 

- jokaisesta kodista tulisi löytyä kolmen vuorokauden ajalle 

riittävästi ruokaa, lääkkeitä, juomavettä, kynttilöitä, tulitikkuja 

sekä paristoilla toimiva radio ja lamppu 

- varaa riittävästi käteistä rahaa 

- huolehdi, että kulkuneuvossa on riittävästi polttoainetta 

- jos talosta löytyy tulisija, pidä polttopuita saatavilla 

- retkikeitin on hyvä väline ruuanvalmistukseen sähkökatkon 

aikana 

- pidä matkapuhelinten akut täyteen ladattuina, lisäksi 

kannattaa hankkia varavirtalähde tai autolaturi 

matkapuhelimen lataamiseen 

 

 

Lue lisää varautumisesta: 

https://www.defmin.fi/files/2256/pahasti_poikki_2012.pdf 

https://72tuntia.fi/ 
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