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Tulevana talvena tulee varautua sähköpulaan ja siitä johtuviin sähkökatkoihin. Sähkökatkon 
mahdollisuus on suurimmillaan kylminä pakkaspäivinä aamuisin ja iltaisin, jolloin sähköä 
käytetään paljon. Sähkökatkot toteutetaan kiertävästi, ja ne kestävät yhdellä alueella noin kaksi 
tuntia. 
Voit seurata sähkön riittävyyttä osoitteessa www.fingrid.fi/online tai  Fingridin Tuntihinta-
sovelluksessa. 

• osoitteesta www.sahkolaitos.fi/palvelutasokartta
• Tampereen Sähkölaitoksen sosiaalisen median kanavista 
www.twitter.com/sahkolaitos ja 
www.facebook.com/tampereensahkolaitos
• paikallisesta mediasta
• päivittämällä puhelinnumerosi Tampereen Sähköverkon 
Sähkis-asiointipalveluun (katso ohjeet kääntöpuolelta).

Näin varaudut sähkökatkoihin
Toimi turvallisesti
• Kun sähkökatko alkaa, katkaise 
virta kodinkoneista, erityisesti 
hellasta ja kiukaasta. 
• Sulje pesukoneen ja tiskikoneen 
hanat. Koneet saattavat vioittua 
katkosta, mistä voi seurata 
vesivahinko.
• Älä käytä lämmintä vettä, 
jos asut kaukolämpötalossa. 
Lue tarkemmat ohjeet 
kääntöpuolelta. 
• Jos käytät terveyteen liittyviä 
sähköisiä laitteita, mieti, mitä 
sähkökatko niiden osalta 
tarkoittaa. Pyydä tarvittaessa 
lisäohjeita taholta, josta olet 
saanut laitteen.

Varmista tiedonkulku
• Harkitse vara-akun hankkimista 
ja sen pitämistä ladattuna. 
Vara-akulla pystyt lataamaan 
esimerkiksi matkapuhelimesi 
ilman sähköä.
• Vältä turhia puheluita katkon 
aikana, jotta verkot eivät 
ruuhkaudu.

Huomioi liikkumisen ja 
ostamisen rajoitukset
• Älä käytä hissiä. 
• Huomioi, että liikenne- ja 
katuvalot sammuvat sähkökatkon 
aikana. 
• Varaudu siihen, että sähköiset 
lukitukset eivät välttämättä toimi 
normaaliin tapaan.
• Pidä auto tankattuna. 
Sähkökatkon aikana 
huoltoasemilta ei saa 
polttoainetta.
• Varaa lompakkoon käteistä 
rahaa. Pankki- ja luottokortit eivät 
toimi katkon aikana.
• Varaudu siihen, että sähkökatkon 
aikana junat ja raitiovaunut eivät 
välttämättä liiku.  

Huolehdi etukäteen
• Pidä lähettyvilläsi taskulamppu 
ja varaparistoja.
• Hanki etukäteen kotivaraan 
liittyvät perusasiat, kuten vettä ja 
hyvin säilyvää ruokaa. 
• Tarkista lääkekaapin sisältö. 
Varaa kosteuspyyhkeitä ja 
käsihuuhdetta vesikatkon varalle.

Paras keino estää sähkökatko on sähkön ja lämmön säästäminen. 
Sähköpulatilanteessa pienilläkin teoilla on suuri vaikutus!  

Lisää ohjeita löydät 
sahkolaitos.fi/varautuminen
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Kaukolämmön käyttäjä,  varo 
erittäin kuumaa suihku- ja 
hanavettä sähkökatkon 
aikana!
Kahden tunnin sähkökatkon aikana kiinteistö ei ehdi 
merkittävästi kylmentyä, mutta käyttövesi voi olla vaarallisen 
kuumaa, koska lämpötilaa ohjaava säätölaitekin pysähtyy 
katkon alkaessa. Kun säätölaite ei toimi, suihkun tai keittiön 
hanasta tuleva lämmin vesi voi olla jopa 100-asteista.

Päivitä puhelinnumerosi  Tampereen 
Sähköverkon Sähkis-palveluun, niin saat 
tiedon suunnitelluista sähkökatkoista
Voit tarkistaa ja päivittää puhelinnumerosi seuraavasti: 

1.

2.

3.

Kirjaudu Tampereen Sähköverkko Oy:n 
Sähkis-palveluun osoitteessa 
www.sahkolaitos.fi/sahkis.

Rekisteröidy pankkitunnuksillasi tai 
kirjaudu sisään olemassa olevilla 
tunnuksillasi.

Koti-välilehdellä voit tarkistaa ja päivittää 
asiakkuutesi yhteystiedot klikkaamalla kolmea 
pistettä ja valitsemalla ”katso asiakkuuden 
tietoja” (selaimessa) tai ”katso asiakastietoja” 
(mobiilissa). Tekstiviesti lähetetään ensisijaiseksi 
ilmoitettuun puhelinnumeroon.

Tieto suunnitelluista
 sähkökatkoista

 lähetetään 
puhelinnumeroon, 

joka löytyy 
asiakastiedoistasi. 

Toimi näin kaukolämpökiinteistössä sähkökatkon 
aikana:

1.

2.

3.

Vältä veden käyttämistä. 

Jos vettä on pakko käyttää, huolehdi, ettei kukaan laske hanasta 
lämmintä vettä. Kylmä vesi on kylmää myös sähkökatkon aikana.

Kun sähkökatko päättyy, on hyvä olla varovainen, kun laskee 
lämmintä vettä hanasta. Katkon vuoksi veden lämpötila voi vaihdella. 
Hanasta voi tulla jonkun aikaa poikkeuksellisen kuumaa vettä.  

Asuntosi lämmitysmuodon voit varmistaa joko 
isännöitsijältä tai vuokranantajaltasi

Paras keino estää 
sähkökatko on sähkön ja 

lämmön säästäminen. 
Sähköpulatilanteessa 

pienilläkin teoilla on suuri 
vaikutus! 

Lisää ohjeita löydät osoitteesta
www.sahkolaitos.fi/varautuminen


