
    Saat viestit sähkönjakeluhäiriöistä 
puhelimeesi tai sähköpostiisi 
Tilaa häiriöviestit Nurmijärven Sähkön 
  Online-palvelusta osoitteessa: 
      www.nurmijarvensahko.fi/online-palvelut/
   

Näin varaudut mahdolliseen 
sähköpulaan Nurmijärvellä

Katkesivatko sähköt? 
Katso tilanne keskeytyskartasta: 
nurmijarvensahko.fi/sahkopula

Oletkin varmasti huomannut, että kaikkia suomalaisia on kehotettu varautumaan mahdolliseen sähköpu-
laan ja sen aiheuttamiin kahden tunnin sähkökatkoksiin?

Selvitä sähköpulan vaikutukset 
Tieto tulevasta sähkökatkosta saadaan Nurmijärvelle 
enimmillään muutamien päivien varoitusajalla. Tämän 
vuoksi jaamme tietoa vaikutuksista ennakoidusti. 
Lisätietoa kunnan toiminnasta sähköpulan aikana saat 
osoitteessa nurmijarvi.fi/sahkokatkot ja 
nurmijarvensahko.fi/sahkopula. 

Sähköpula tarkoittaa tilannetta, jossa sähköä käyte-
tään enemmän kuin sitä on Suomessa tarjolla. Voimme 
yhdessä pienentää sähköpulan riskiä käyttämällä sähköä 
säästeliäästi. Erityisesti sähkönkulutusta tulee vähentää 
klo 7.00–9.00 ja klo 16.00–18.00. 

Sähköpulassa viimeinen vaihtoehto on tehdä kansa-
laisiin kohdistuvia hallittuja sähkökatkoja. Sähköpulan 
aiheuttamat sähkökatkot kestävät noin 2 tuntia, mutta 
sähkökatkoja voi olla useita päivän aikana. Niitä kierrä-
tetään kunnan eri alueilla. Hallituilla kiertävillä katkoilla 
pyritään välttämään pitkäkestoinen sähköjen katkeami-
nen. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet 
pyritään säilyttämään sähkökatkojen ulkopuolella.
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Kaikki sähkökatkot eivät johdu sähköpulasta. Esimerkiksi runsaan lumisateen vuoksi saattaa ilmetä sähkökatkoja. 
Mikäli Suomi lähestyy sähköpulaa, media sekä viranomaiset viestivät aktiivisesti: seuraathan siis säännöllisesti uutisia 
pakkasten aikana! Sähköpulaa lähestyttäessä saat ajanmukaisen tiedon paikallisista vaikutuksista Nurmijärven kun-
nan ja Nurmijärven Sähkön omista kanavista. Nurmijärven Sähkö tiedottaa sähkökatkoista asiakkailleen tekstiviesteillä 
ja  sähköpostilla. Tarkistathan että yhteystietosi ovat oikein Nurmijärven Sähkön Online-palvelusta (www.nurmijar-
vensahko.fi/online-palvelut)? Nurmijärven Sähkö tiedottaa myös kotisivuilla ja Facebookissa.

       Nurmijärven Sähkön tekstiviestipalvelu
       Nurmijärven Veden tekstiviestipalvelu
                    Nurmijärven kunnan Päikky
                    Nurmijärven kunnan Wilma

Fingrid kuvaa sähköpulatilanteen vakavuusastetta porrastuksella:  
0) valmiuden nosto, 
1) sähköpula mahdollinen, 
2) sähköpulan riski suuri ja 
3) sähköpula.  

Kunta viestii kaikista vakavuusasteista kuntalaisille tehostetusti ja monikanavaisesti. Valtakunnallista tiedo-
tusta hoitaa kantaverkkoyhtiö Fingrid ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Myös media viestii aktiivisesti. 
Näistä kuvista tunnistat Nurmijärven kunnan sähköpula-viestinnän. 

Mistä tiedän, että kyseessä on sähköpula? 

                    Nurmijärven Sähkö
                    Nurmijarven kunta
                    nurmijarven_kunta
                    nj_kunta

Seuraa Nurmijärven sähköpulaviestintää:

www.nurmijarvensahko.fi/sahkopula www.nurmijarvi.fi/sahkokatkot 



Vaikutukset vesihuoltoon 
Nurmijärven Vesi on varautunut sähkökatkoihin. Ta-
lousveden jakelu jatkuu yleensä sähkökatkon (2 h) ajan 
häiriöttä sellaisella alueella, jolle vesitornin vesi ja tornin 
korkeusaseman vedelle antama paine riittävät tai jolle 
vesi saadaan pumpattua varavoimakoneiden avulla. 
Muualla veden tulo katkeaa sähkökatkon alkaessa. 

Vesijohtovettä on turvallista juoda sähkökatkon aikana, 
ellei veden väri tai haju poikkea tavallisesta. 

Vältä turhaa vedenkulutusta sähkökatkon aikana
Esimerkiksi suihkussa käyntiä ja harkinnan mukaan 
vessan vetämistä on syytä välttää sähkökatkon ajan, jotta 
vältetään jätevesiylivuodot tai viemäreiden tulviminen. 
Jos jätevedenpumppaamot eivät toimi, viemäriverkos-
ton varastokapasiteetti voi ylittyä ja jätevettä joudutaan 
ohjaamaan hallitusti ylivuotoina ojiin, puroihin ja vesis-
töihin jonkin ajan kuluttua sähkökatkon alkamisesta. 

Varhaiskasvatusta ylläpidetään lapsen omassa yksikössä
Mahdollisten sähkökatkojen aikana varhaiskasvatuksen 
toimintaa ylläpidetään kaikissa yksiköissä lasten hoito-
aikojen varausten mukaisesti. Varhaiskasvatukseen ja 
esiopetukseen osallistuvien lasten huoltajia pyydetään 
mahdollisuuksien mukaan järjestämään lasten hoito 
kotona sähkökatkon ajan. Saat tarkemmat ja yksikkökoh-
taiset ohjeet myös Päikyn kautta.

Koulut ja Nurmijärven lukio
Häiriötilanteissa Nurmijärven kunnan peruskoulujen ja 
lukion toiminta pyritään järjestämään noudattaen luku-
järjestykseen merkittyjä koulutyön alkamis- ja päätty-
misaikoja. Saat tarkemmat ja koulukohtaiset ohjeet myös 
Wilman kautta.

Koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään mahdolli-
simman normaalisti. Tarvittaessa vanhempia pyydetään 
hakemaan lapset aikaisemmin. 

Nuorisotilat
Nuorisotilat suljetaan, mikäli suunnitelluista katkoista 
saadaan tieto edellisen vuorokauden aikana. Mikäli 
sähkökatko tulee nuorisotilan ollessa auki, nuorisotila 
pidetään avoinna turvallisuus huomioiden. 

Kirjastot 
Sähkökatkon aikana kirjastoissa ei voi lainata eikä pa-
lauttaa aineistoa. Toivomme, ettei kirjastoihin lähdetä 
pidemmän sähkökatkon aikana, vaan asiointi hoidetaan 
katkon päätyttyä. Pimeälle ajoittuvan sähkökatkon aikaan 
voi tarvittaessa jäädä varavalaistuun lehtilukutilaan kir-
jaston sulkemiseen asti. 

Vapaa-ajan toiminta
Pidempien sähkökatkojen (2 h) aikana kunnan koulujen 
liikuntasaleissa ei voi harrastaa joukkuelajeja turvalli-
suusnäkökulmasta. Monikkosali, Klaukkalan jäähalli, 
Krannilan tekojäärata ja Klaukkalan tekonurmi suljetaan 
pidemmän sähkökatkon sattuessa turvallisuussyistä. Kun-
nan liikuntapalvelut ei turvallisuussyistä järjestä ohjel-
maa sähkökatkojen aikana.

Rajamäen uimahalli
Rajamäen uimahalli suljetaan ennalta ilmoitetun säh-
kökatkon ajaksi ja uimahalli tiedottaa asiakkaita. Enna-
koimattomien sähkökatkojen aikana henkilökunta ohjaa 
asiakkaat pois altaista ja muista liikuntatiloista puku-
huoneisiin. Rajamäen Uimahalli tiedottaa asiakkaitaan 
omissa viestintäkanavissaan.

Voit tilata Nurmijärven Veden 
häiriöviestipalvelun osoitteessa  
www.nurmijarvenvesi.fi

Näin mahdollinen sähköpula vaikuttaa 
kunnan palveluihin 

Kunnassa on varauduttu mahdollisiin sähkökatkoihin. Kunnan palvelut pyritään pitämään toiminnassa kaikissa olo-
suhteissa, myös mahdollisten sähkökatkojen aikana. Lisätietoa saat osoitteessa: nurmijarvi.fi/sahkokatkot

Turvallinen liikkuminen sähköpulan aikana
Sähköpulan riskin noustessa katuvalaistusta ja mah-
dollisesti ulkoliikuntapaikkojen valaistusta rajoitetaan 
energian säästämiseksi. Vältäthän turhaa liikkumista 
parkkipaikoilla ja käytäthän esimerkiksi paristokäyttöisiä 
valaisimia, led-lamppuja ja heijastimia. 



Varaudu sähkökatkoihin
Pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa kes-
keytyvät. Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta eli 72 tuntia häiriötilanteen sat-
tuessa. Löytyykö sinun kotoasi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa, vettä ja lääkkeitä? Sähkökatkon pitkittyessä 
kunnan sähköisen viestinnän varmuutta ei pystytä turvaamaan. Tällaisessa tilanteessa kriisiviestintä siirtyy valtakun-
nalliseksi radioviestinnäksi. Löytyykö kotoasi paristokäyttöinen radio ja varaparistoja? 

Pitkittyneissä sähkökatkotilanteissa naapuriapu ja etenkin niistä huolehtiminen, joilla ei ole takkaa tai muuta varaläm-
mön lähdettä, on tärkeää. Tarjoa apuasi heikommassa asemassa oleville!

  Muistilista sähkökatkojen varalle
  Miten hyvin olet varautunut?  Käy läpi tarkistuslista tarpeellisista tavaroista, mitä sinulla jo on: 

       kotivara ja pullovettä 6–10 l/hlö
       kannellinen ämpäri tai kanisteri 
       välttämättömät lääkkeet ja särkylääkkeitä
       muovipusseja ja vessapaperia
       taskulamppu ja paristoja
       kynttilöitä ja tulitikkuja
       paristokäyttöinen radio ja paristoja

Näin toimit sähkökatkojen aikana 
Pysy rauhallisena, älä kuormita puhelinverkkoa
• Kun sähköpula alkaa, pysy rauhallisena, tilanne on suunniteltu etukäteen
• Älä soita hätänumeroon muussa kuin hätätilanteessa
• Älä soita Nurmijärven Sähkön asiakaspalveluun tai vikapäivystykseen sähköpulan aikana
• Älä kuormita puhelin- ja mobiiliverkkoa, jotta hätäpuhelut pääsevät läpi
• Seuraa Nurmijärven kunnan ja Nurmijärven Sähkön kotisivuja sekä uutisia mm. radion välityksellä. 
• Sammuta sähkölaitteet. Tärkeintä on katkaista virta liedestä, silitysraudasta, kahvinkeittimestä ja pesukoneesta. 

Ruoka sähkökatkon aikana
• Säilytä pilaantuvat elintarvikkeet kylmänä vuodenaikana ulkona hyvin suojattuina
• Älä avaa kylmälaitteiden ovia turhaan.
• Suojaa kylmälaitteiden alustat sulamisvesiltä
Lämmintä ruokaa voi valmistaa esim. retkikeittimellä tai pihalla grillin avulla. 

Jos sähkökatko tapahtuu talvipakkasilla, on tärkeää pysyä lämpimänä.
• Varaa kaikille riittävästi lämpimiä vaatteita ja peittoja.
• Syö hyvin ja lepää riittävästi.
• Uuni tai takka ovat hyviä varalämmön lähteitä.
• Sulje ikkunat ja pidä ulko-ovi kiinni. Lämpö karkaa nopeasti, jos ulko-ovi avataan usein.
• Sulje väliovet käytäviin, tuulikaappeihin ja eteiseen ja tuki raot.
• Muista, että alkoholi on huono lämmike.

Jos kodin lämpötila laskee alle +15 asteen
• Yritä pitää yksi tila asunnosta lämpimänä. 
• Peitä ikkunat paksuilla verhoilla tai vilteillä. Tuo lattialle lisää mattoja.
• Pue päälle lämpimät, hengittävät vaatteet. 

Lue lisää: 72tuntia.fi/sahkokatko

   ladattu varavirtalähde, jolla voi ladata matkapuhelinta
   polttopuita, jos kotonasi on takka tai puu-uuni
   pieni summa käteistä rahaa
   kosteuspyyhkeitä
   alkusammutusvälineet, esimerkiksi sammutuspeite
   ensiapulaukku
   käsidesiä
   ilmastointiteippiä


