
VARAUTUMINEN
Suurin osa kodeista ja yhteiskunnan palveluista on 
kytköksissä sähköntuotantoon. Siksi on hyvä var
mistaa, että pärjäämme myös häiriötilanteissa.

Varaa kotiin:
• Taskulamppu, kynttilöitä ja tulitikkuja
• Paristoilla toimiva radio, jotta kuulet tärkeimmät  

viranomaistiedotteet
• Pattereita ja varasulakkeita
• Varavirtalaite puhelimen lataamiseen ilman  

verkkovirtaa.
• Pieni summa rahaa käteisenä, mikäli automaatit  

eivät toimi
• Puhdasta vettä muutaman päivän tarpeeseen.
• Ruokasäilykkeitä ja kuivamuonaa
• Retkikeitin
• Särkylääkettä, sidetarpeita ja laastareita
• Polttopuita, mikäli kotoa löytyy puulla lämpiävä 

takka tai uuni

Viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumis
suositus kotitalouksille löytyy verkkosivuilta: 
www.72tuntia.fi

HÄIRIÖKARTTA
Muistathan tarkistaa, että yhteystietosi ovat ajan 
tasalla omassa sähköyhtiössäsi.

Sähkökatkot päivittyvät häiriökartalle sähköjakelu
yhtiö Carunan verkkosivustolle:
hairiokartta.caruna.fi

TIEDONSAANTI
• Niin kauan kuin tietoliikenneyhteydet toimivat ja 

akut riittävät, verkkoon pääsee hakemaan tietoa.
• Luotettavia tiedonlähteitä ovat mm. 

1.  Yleisradion kanavat
2.  Sähkö ja vesiyhtiöiden viestintäkanavat
3.  Hyvinkään kaupungin viestintäkanavat

(www.hyvinkaa.fi)

Sähkökatko ja häiriötilanteet
Luonnonilmiöt ja energiapula voivat aiheuttaa sähkökatkoja.  
Normaalioloissa on hyvä säästää energiaa ja varautua häiriötilanteisiin.

JOS SÄHKÖT KATKEAVAT
Kun sähkökatko on alkanut, sammuta sähkölaitteet. 
Tärkeintä on katkaista virta liedestä, silitysraudasta, 
kahvinkeittimestä ja pesukoneesta.

Huomioithan, etteivät esimerkiksi hissit, pankki
automaatit tai joukkoliikennevälineet välttämättä 
toimi.

Ruoka
• Säilytä pilaantuvat elintarvikkeet kylmänä vuoden

aikana ulkona hyvin suojattuina.
• Vältä pakastimen avaamista ruokien sulamisen  

estämiseksi.
• Suojaa kylmälaitteiden alustat sulamisvesiltä.
• Lämmintä ruokaa voi valmistaa retkikeittimellä tai 

pihalla grillin avulla. 

Vesi
• Vältä vedenkulutusta, ettei viemäriverkoston  

kapasiteetti ylity.
• Estä vesijohtojen ja vesimittarin jäätyminen.  

Seuraa teknisten tilojen lämpötilaa.
• Seuraa lämminvesivaraajan toimintaa, jotta veden 

lämpötila ei pysyvästi laske alle 55 °C.
• Vesijohtovettä on turvallista juoda sähkökatkon  

aikana, ellei veden väri tai haju poikkea tavallisesta. 
• Vesihuoltolaitos ja kunnan terveydensuojelu

viranomainen tiedottavat tarvittaessa talous
veden laatuun liittyvistä asioista.

• Huomioi, että sähkökatkon aikana ja sen jälkeen 
kannattaa laskea lämmintä vettä varovasti. Sähkö
katkon vuoksi lämmin käyttövesi voi olla hetkelli
sesti poikkeuksellisen kuumaa.

Lämpö
Jos sähkökatko tapahtuu talvipakkasilla, koti viilenee 
äkkiä. On tärkeää pysyä lämpimänä.
• Varaa riittävästi lämpimiä vaatteita ja peittoja.
• Syö hyvin ja lepää riittävästi.
• Uuni tai takka ja kuivat polttopuut ovat hyviä 

varalämmön lähteitä.
• Sulje ikkunat, väliovet käytäviin ja tuulikaappeihin, 

tuki raot ja pidä ulkoovi kiinni.
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