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Sähkökatkot mahdollisia tulevan  
talvikauden aikana 

Ennakkovarautuminen kannattaa!
Sähkökatkoja voi tulla luonnonilmiöiden, esi-
merkiksi myrskyjen, seurauksena, huoltotöiden 
vuoksi tai erilaisten häiriötilanteiden yhtey-
dessä. 

Sähkökatkot voivat olla joko lyhyitä tai pitkiä, 
joko ennalta tiedossa olevia tai ennakoimat-
tomia. 

On mahdollista, että sähkönsäästötarpeiden 
vuoksi Suomessa toteutetaan tulevan talven 
aikana ennakoituja, muutamien tuntien mittai-
sia sähkökatkoja. 

Viranomaiset tiedottavat ennakoiduista 
sähkökatkoista erikseen, ja kaupunki välit-
tää näissä tilanteissa tiedotteet ohjeistuksen 
mukaan omissa viestintäkanavissaan: verk-
kosivuilla, sosiaalisen median kanavissa, 

virallisilla ilmoitustauluilla sekä medialle. Jos 
sähköiset viestintäkanavat eivät ole käytössä 
esimerkiksi pitkittyneen sähkökatkon vuoksi, 
kaupungin tiedotteet toimitetaan Kurikan, 
Jalasjärven ja Jurvan kirjastojen oville. 

Kaikilla kunnilla on velvollisuus hoitaa perus-
tehtävänsä ja turvata asukkaiden hyvinvointi 
erilaisista häiriöistä huolimatta. 

Kurikan kaupunki on varautunut häiriötilan-
teisiin monin tavoin. Kurikan kaupungilla on 
esimerkiksi olemassa varavoimakoneita, joilla 
tärkeimpiin kiinteistöihin, kuten terveyskeskuk-
seen, saadaan tarvittaessa varavoimaa, jolla 
välttämättömät toiminnot saadaan jatkumaan 
myös sähkökatkojen aikaan.
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Sähkölaitteet 

Sähkökatkon sattuessa sammuta päälle jää-
neet sähkölaitteet, kuten liesi, uuni, silitysrauta, 
kiuas, pesukone, lamput (tai ainakin suurin osa 
niistä) ja kahvinkeitin, jotta niistä ei aiheudu 
palovaaraa eikä ylimääräistä sähköverkon 
kuormitusta, kun sähköt palautuvat. 

Vältä jääkaapin ja pakastimen avaamista 
sähkökatkon aikana. 

Sähköjen palauduttua on hyvä tarkistaa, että 
esim. jääkaappi ja pakastin toimivat kunnolla.  

Lämpö

Sähkökatko ei juuri vaikuta kaukolämmön tuot-
toon Kurikassa. Huom! Kaukolämpö ei siirry 
esimerkiksi omakotitalon lämmityskiertoon, jos 
talon kiertovesipumppu ei toimi sähkökatkon 
vuoksi. Terveyskeskukseen ja muihin tärkeim-
piin kaupungin kiinteistöihin saadaan kauko-
lämpöä varavoimakoneiden avulla.

Vältä ikkunoiden ja ovien auki pitämistä säh-
kökatkon aikana, jos mahdollista.

Omakotitaloissa varaava takka tai muu vaih-
toehtoinen lämmitysmuoto on hyvä olla ole-
massa, jos sellaiseen on mahdollisuus.

Sähköjen palauduttua kannattaa olla varo-
vainen lämpimän hanaveden käytössä (eri-

tyisesti lapset ja ikäihmiset). Hanavesi voi olla 
paljon kuumempaa kuin tavallisesti. 
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Vesi

• Jos on ennalta tiedossa sähkökatko, kan-
nattaa vettä ottaa sitä ennen talteen puh-
taisiin kannellisiin astioihin noin ämpärilli-
nen per henkilö.

• Älä vedä vessaa sähkökatkon aikana, jos 
vain mahdollista.

• Pääsääntöisesti vettä tulee myös sähkö-
katkojen aikana, mutta on myös sellaisia 

alueita, joihin vettä ei joka tilanteessa 
pystytä toimittamaan. 

• Maatilojen veden saanti on pyritty varmis-
tamaan vesilaitoksen toimesta.

• Jos alueelle syystä tai toisesta tulisi pitkitty-
nyt sähkökatko, vesilaitos järjestää erillisiä 
vedenjakelupisteitä kuntalaisille.

Koulut ja päiväkodit

• Koulut ja päiväkodit ovat normaalisti 
toiminnassa ennakolta tiedossa olevien, 
lyhyiden sähkökatkojen aikana. 

• Koulukuljetukset hoidetaan ennakkoon 
tiedossa olevien lyhyiden sähkökatkojen 
aikana. 

• Toimintaa saatetaan tarvittaessa siirtää 
ulkotiloihin sähkökatkon aikana.

• Lasten ja nuorten kannattaa sähkökatkoti-
lanteessa varustautua taskulampulla, sään-
mukaisella ulkovaatetuksella sekä normaalia 
lämpimämmällä sisävaatetuksella.   

• Kotona kannattaa jo ennakkoon harjoitella, 
miten perheen aamutoimet sujuvat ilman 
sähköä, jotta asiat ovat tuttuja eivätkä säi-
käytä, jos sähkökatkotilanne tulee.  

• Kouluissa ja päiväkodeissa varaudutaan 
siihen, että opetus ja varhaiskasvatus 
onnistuvat myös ilman sähköä. 

• Sähkökatko ei ole suoraan peruste oppi-
laan tai opiskelijan poissaololle, vaan 
siitä pitää tarvittaessa sopia opettajan tai 
rehtorin kanssa erikseen. 

• Kouluissa ja päiväkodeissa tarjottaviin 
aterioihin voi tulla muutoksia sähkökatko-
jen vuoksi. 

• Aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä kerho-
toimintaan voi tulla muutoksia sähkökat-
kojen vuoksi.
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Kotivara ja yleinen  
varautuminen kotona

Kotivaralla tarkoitetaan virallisesti sel-
laista määrää esim. vettä, ruokaa, lääkkeitä, 
paristoja ja lamppuja, että tarvittaessa pär-
jää kotona noin 3 päivää ilman sähköä ja 
kauppa- tai apteekkikäyntejä. 

Kotivaraa voi tarvita esimerkiksi sairastumi-
sen tai sähkökatkon yhteydessä, jos kauppa-
käynnit eivät ole mahdollisia.

Tutustu lisää osoitteessa www.kotivara.fi.

Varautumiskävely on Suomen pelastusalan 
Keskusjärjestön suunnittelema kokonaisuus, 
jonka avulla voit etukäteen testata esimerkiksi 

• mistä taskulamput ja niiden paristot  
löytyvät?

• miten vaatteiden pukeminen sujuu 
vähässä valossa?

• miten lapset reagoivat taskulampun  
tmv. valossa toimimiseen?

• millaista aamupalaa tai päivällistä saat 
valmistettua ilman sähköä? 

• mistä matkaradio ja sen paristot löytyvät?
Lisätietoja varautumiskävelystä osoitteesta 
www.spek.fi/varautumisen-uusi-tyokalu-hel-
pottaa-omaa-parjaamista-sahkokatkossa/

Luotettavan ja ajantasaisen  
tiedon saanti

Kaupunki pyrkii viestimään kuntalaisille 
tehokkaasti ja riittävästi sekä ennakkoon että 
mahdollisten sähkökatkojen aikana.

Kaupungin verkkosivuilla sähkökatkoihin liit-
tyvää tietoa löytyy kohdasta www.kurikka.fi/
hairiotilanteet, jonne on linkki myös etusivulla.

Luotettavia tiedonlähteitä ovat mm. 
• tunnetut sanomalehdet ja tv-yhtiöt
• poliisin, pelastustoimen sekä sosiaali- ja ter-

veysviranomaisten viralliset viestintäkanavat
• kuntien sekä sähkö-, kaukolämpö- ja 

vesiyhtiöiden viestintäkanavat
• valtakunnallisten viranomaisten viralliset 

viestintäkanavat
• Valtakunnalliset ja alueelliset viranomai-

set viestivät sähkökatkojen aikana radion 
kautta. 

• Matkaradio ja siihen sopivat paristot on 
hyvä pitää kotona valmiina. 
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Kurikan kaupungin viestintä 

Kaupungin sähköiset viestintäkanavat, kuten 
verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat, 
ovat sähkökatkojen aikana käytössä, mikäli 
tietoliikenneverkot ja tarvittavat palvelimet 
ovat toiminnassa. 

Mikäli sähkökatko syystä tai toisesta pitkittyy 
ja kaupungin sähköiset viestintäkanavat ovat 
poissa käytössä pidempään, kaupunki viestii 
tärkeimmistä asioista kuntalaisille paperisilla 
tiedotteilla, jotka viedään nähtäville kirjasto-
jen oville. Tiedotteet asetetaan niin, että ne 
ovat luettavissa ovien ulkopuolelta. 

Näissä tilanteissa kuntalaisten toivotaan 
hakevan tietoa omasta lähikirjastostaan ja 
levittävän sitä omassa lähipiirissään ja yhtei-
söissään.

Kirjastojen yhteystiedot:

• Kurikan pääkirjastoon  
(Seurapuistikko 2, 61300 KURIKKA)

• Jalasjärven kirjastoon  
(Keskustie 24, 61600 JALASJÄRVI)

• Jurvan kirjastoon  
(Koulutie 3, 66300 JURVA).



www.kurikka.fi/hairiotilanteet


