Mitä tehdä,
jos sähkökatko yllättää?
Joskus kotiin voi tulla sähkökatko.
Sähkökatko kestää yleensä vain hetken,
eikä siitä tarvitse huolestua.
Joskus sähkökatko voi kestää kauemmin.
Lue tästä ohjeesta,
mitä sähkökatkon aikana tapahtuu
ja miten voit varautua sähkökatkoon.
Sähkökatkon aikana sähkölaitteet eivät toimi.
Esimerkiksi valot, liesi ja jääkaappi eivät toimi.
Vettä ei tule hanasta tai suihkusta.
Vessan voi vetää yhden kerran,
mutta sen jälkeen vessaa ei voi enää vetää.
Lämmitys ei toimi.
Puhelin- ja nettiyhteydet menevät poikki,
jos sähkökatko jatkuu noin kaksi tuntia.
Esimerkiksi myrskyt, tulvat ja lumi
voivat aiheuttaa sähkökatkoja.
Myös tekniset viat tai hetkellinen sähköpula
voivat aiheuttaa katkoja.
Sähkökatko yritetään korjata pian,
eikä sinun tarvitse ilmoittaa siitä mihinkään.
Jos olet huolissasi, voit kysyä neuvoa
esimerkiksi läheiseltäsi tai tutulta naapurilta.

Varaudu sähkökatkoon etukäteen
Harjoittele etukäteen,
miten toimit sähkökatkon aikana.
Hanki kotiin kotivara eli asioita,
joista on hyötyä sähkökatkon aikana.
Tarkista, että löydät asiat,
kun sähkökatko alkaa.
Hanki kotiin kotivara eli seuraavat asiat:

KUVAT: PAPU NETI N KUVA PA NKKI, PAPUN ET.N ET, SERGIO PA LAO / ARASAAC JA KUVAKO

• taskulamppu ja kynttilät tai valot,
jotka toimivat paristoilla
• noin 5 litraa pullovettä jokaiselle kodin asukkaalle
• vararuokaa, jota voit syödä kylmänä
• lämpimät vaatteet, villasukat ja peitto
• varavirtalähde.
Jos käytät sähköisiä apuvälineitä,
mieti etukäteen, miten toimit sähkökatkon aikana.
Pärjäätkö vähän aikaa ilman välinettä
tai voiko sitä käyttää tai ladata varavirralla.
Mieti, keneltä saat tarvittaessa apua.
Sovi esimerkiksi naapurin tai tutun kanssa,
miten toimitte, jos sähkökatko yllättää.
Mieti myös, miten voit viettää aikaa
mukavasti ilman sähköä.
Voit lukea varautumisesta lisää
verkko-osoitteessa www.72tuntia.fi.
Sivusto on yleiskielinen.

Esimerkkejä kotivarasta.

Näin pärjäät sähkökatkon aikana
Sähkökatko kestää yleensä vain hetken.
Voit odottaa sähkökatkon loppumista rauhassa,
kun muistat seuraavat ohjeet.
• Sammuta sähkölaitteet,
kuten liesi, uuni ja kahvinkeitin.
Sulje vesihanat.
• Jos kotona on pimeää,
käytä taskulamppua ja valoja,
jotka toimivat paristoilla.
• Juo pullovettä ja muita juomia,
joita olet ostanut kaupasta.
• Syö ruokaa, jota sinun ei tarvitse kokata.
Voit syödä esimerkiksi leipää, muroja,
pähkinöitä, kasviksia ja hedelmiä.
Ruuat jääkaapissa ja pakastimessa säilyvät,
kun et avaa ovia turhaan.
• Pukeudu lämpimästi ja käytä peittoja,
jos alkaa tulla kylmä.
Pidä ikkunat ja ulko-ovet kiinni.

Sammuta sähkölaitteet ja sulje vesihanat.

Voit esimerkiksi juoda pullovettä ja syödä voileipiä.

Jos olet huolissasi tai tarvitset apua,
voit yrittää soittaa läheisellesi.
Jos puhelin ei toimi,
voit kysyä neuvoa esimerkiksi tutulta naapurilta.
Sähkökatkon aikana saat virallista tietoa radiosta,
joka toimii paristoilla.
Pukeudu lämpimästi ja pidä ikkunat kiinni.

Oma varasuunnitelmani
Kirjoita viereen oma varasuunnitelmasi,
eli miten toimit sähkökatkon aikana.
Voit kirjoittaa esimerkiksi
• miten saat yhteyden muihin ihmisiin
• mitä tukea tai apuvälineitä tarvitset
• keneltä pyydät apua tarvittaessa.

