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Sähkökatkon sattuessa 

- Katso, onko naapurilla valot. Yleensä huoneistot, lähitalot ja lyhyt kadunpätkäkin kuuluvat 
samaan sähköverkkoon. Varmista myös, palavatko katuvalot tai sisävalot taloissa hieman 
kauempana. Jos valot ovat pois sieltäkin, kyseessä on kodin sähköverkkoa laajempi katko. 

– Jos sähkökatkosta ei ole tiedotettu etukäteen, katso Vaasan Sähkön nettisivuilta 
vikailmoituksista, löytyykö tietoa sähkökatkon laajuudesta ja kestosta. 

-Lämmitys ei toimi. Lyhyet muutaman tunnin sähkökatkot eivät aiheuta suurta lämpötilan 
alenemista huoneistoissa. Pidä kuitenkin ikkunat ja parvekkeen ovi kiinni, jotta lämpö ei 
karkaa. 

-Hissit ovat sähkökatkon sattuessa pois toiminnasta. Jos katko on etukäteen tiedossa, 
otetaan hissit pois käytöstä jo ennen katkoa huollon toimesta. Joissakin kiinteistöissä hissien 
hälytysnapit ja niiden hätävalot saattavat toimia akuilla jonkin aikaa sähköjen katkettua, 
mutta kaikissa vanhempien talojen hisseissä ei kuitenkaan ole akkuvarmennusta. Jos hissi 
pysähtyy etkä pääse ulos, paina hälytysnappia. Jos hälytysnappi ei toimi, kolkuta ja huuda 
apua. Voit myös soittaa apua kännykällä. Kännykät toimivat hississä yleensä normaalisti. Älä 
hätäänny, apua tulee kyllä paikalle. 

Hissit Kone 24/7 päivystys 0800 150 63,  varanumero 0500 144 774 

-Talotekniikka, kuten ovipuhelimet, ovikoodit ja sähköä vaativa ovenavaus ovat pois käytöstä. 
Huoneiston elektroninen iLOQ-avain toimii kuitenkin normaalin mekaanisen avaimen tavoin. 

-Jos katkosta ei ole ilmoitettu etukäteen, ilmoita siitä huoltoyhtiöön ja VOASille.  

 Huolto 24/7 päivystys 050 389 1839 

 

Sähkökatkoon varautuminen ja ennaltaehkäisy 

- Hanki otsalamppu ja varaparistoja siihen. Otsalamppu on paloturvallisempi valonlähde kuin 
kynttilä. 

- Valaistus on tärkeää pimeällä – suosi paristollisia led-valaisimia.  

- Huolehdi, että sinulla on kaapissa mieleistäsi ruokaa, jota voit syödä ilman lämmitystä. 
Kuivamuona, näkkileivät ja pähkinät ovat hyviä esimerkkejä. Älä unohda varata tarpeeksi 
ruokaa ja juotavaa esim. lemmikeille. 

- Hanki pattereilla toimiva radio ja varaparistoja siihen. Radion välityksellä voidaan tiedottaa 
sähkökatkosta. 

- Hanki matkalaturi/varavirtalähde ja huolehdi, että se on täyteen ladattu. Käytä laturia, kun 
puhelimestasi loppuu virta. 

-Varmista palovaroittimen toimivuus säännöllisesti. 
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Huomioitavaa sähkökatkon aikana 

-Kiinteä nettiyhteys ei ole sähkökatkon aikana käytössä, mutta myös mobiilinettiyhteyksissä 
saattaa olla häiriöitä, riippuen katkon laajuudesta. 

- Vältä vessan käyttöä, Älä vedä vessaa sähkökatkon aikana viemäriverkoston tulvimisriskin 
vuoksi.  

- Älä laske vettä viemäriin, vaikka vettä tulisikin. Aseta hanan alle vaikka kattila, josta veden 
voi kaataa viemäriin sen jälkeen, kun sähkökatko on ohi. 

-Pidä jääkaapin ja pakastimen ovia auki mahdollisimman vähän. Talvella, jos ulkona on 
pakkasta, voi pakasteet viedä omalle pihalle tai parvekkeelle. 

- Katkaise virta kodinkoneista, erityisesti hellasta ja kiukaasta, ettei synny tulipalon vaaraa tai 
sähköpiikkiä sähköjen palauduttua. 

-Pidä sähkökuorma mahdollisimman pienenä. Ota laturit, modeemit ja muut sähkölaitteet irti 
seinästä, kun niille ei ole käyttöä, jotta sähköjen palauduttua mahdolliset sähköpiikit eivät 
aiheuta laitteiden rikkoutumisia.  Voit kuitenkin jättää vaikka yhden lampun pistokkeeseen, 
jotta huomaat, kun sähköt palautuvat. 

-Irrota myös auto sähkötolpasta sekä sähköauto latauksesta. 

 

Kun sähköt palaavat 

-Ota kodin sähkölaitteita käyttöön maltillisesti, jotta äkillinen kuormituspiikki ei katkaise 
sähköjä uudelleen. Lämmitä sauna vasta seuraavana päivänä. Valmista ruokaa 
mikroaaltouunilla, jos mahdollista. 

- Tutki pakastimen sisältö. Jääkaappikylmät pakasteet ovat yhä käyttökelpoisia. Sulaneet, 
mutta vielä kylmät ruoat, esimerkiksi liha, kala, äyriäiset ja marjat, kannattaa laittaa ruoaksi. 
Älä syö sulaneita ruokia, joiden pakkaus on mennyt rikki. Älä myöskään pakasta uudestaan 
sulaneita ruokia. 

- Maltti on valttia; sähköjen palattua kiinteistöjen/asuntojen uudelleen lämmittäminen vie 
aikaa. 

- Veden tulo ei välttämättä ala heti, kun sähköt palaavat. Kun vettä alkaa tulla, siinä voi olla 
sakkaa. Juoksuta vettä, kunnes se kirkastuu. 


