
OHJEITA MATKAILIJALLE SÄHKÖKATKOJEN VARALTA 

Varaudumme tänä talvena mahdollisiin sähkökatkoihin Suomessa. Mitä todennäköisimmin sähkökatkot 
ovat lyhyitä (1-2 tuntia) ja ajoittuvat päiväaikaan. Sähkökatko voi kuitenkin olla myös keskipitkä (3-12 
tuntia) tai pitkä (12-24 tuntia). Sähkökatkoista voidaan ilmoittaa ennakkoon (noin 24 tuntia ennen), mutta 
ne voivat alkaa myös varoittamatta. 

Sähkökatkon sattuessa muista olla rauhallinen. Mitä todennäköisimmin katko on lyhyt ja tilanne palautuu 
katkon jälkeen normaaliksi automaattisesti. Käänny tarvittaessa ensisijaisesti oppaan, majoituspaikkasi tai 
sen hetkisen käyntikohteesi tai palveluntarjoajan (ravintola, kauppa tms.) henkilökunnan puoleen 
sähkökatkon sattuessa. Mahdollisten sähkökatkojen varalta, on hyvä pitää mukana hieman käteistä rahaa, 
sillä korttimaksut eivät välttämättä ole mahdollisia. 

 

Sähkökatkon sattuessa on tärkeää huolehtia seuraavista asioista: 

1. Odota rauhallisesti. Lyhyen sähkökatkon jälkeen tilanteen tulisi palautua nopeasti normaaliksi. 
2. Varaudu kylmyyteen pukemalla riittävästi vaatetta. 
3. Älä auo ikkunoita ja ovia, jotta lämpö ei karkaa sisätiloista. 
4. Älä käytä vesihanaa, vessaa, suihkua tai muita vesipisteitä. 
5. Jos majapaikassasi on takka, sytytä tuli tai ole yhteydessä majoittajaan takkatulen sytyttämisestä. 

Jos majoitut majapaikassa, jossa ei ole henkilökuntaa (yksityinen mökki tms.) pyri itse varautumaan 
sähkökatkoihin ennakkoon varaamalla majapaikkaasi pullotettua vettä, hieman kuivaruokaa ja lämmintä 
vaatetta. Tarkista jo ennakkoon löytyykö majapaikasta kynttilöitä ja tulitikut sekä polttopuita, jos 
majapaikassasi on tulipaikka. 

 

Pidemmän sähkökatkon sattuessa: 

1. Noudata henkilökunnan ja viranomaisten ohjeita: 
- Matkanjärjestäjä tai majoituspaikan henkilökunta ovat varautuneet sähkökatkoihin ja antavat 

tarvittavan ja ajankohtaisen tiedon tilanteesta. 
- Mikäli et saa heitä kiinni, pyri hakeutumaan paikkaan, jossa pystyt kuuntelemaan radiota ja 

tiedotteita. 
2. Varaudu kylmyyteen:  

- Pue riittävästi vaatetta ja pysy lämpimänä esimerkiksi peittojen alla.  
- Huolehdi aina, että lapsilla ja vanhuksilla, joilla ei ole yhtä vahvaa lämmönsäätelyä, on 

riittävästi vaatetta ja lämmikettä. 
- Jos käytettävissä on takka, sytytä siihen tuli lämmittämään majapaikkaa. 
- Pidä ikkunat ja ulko-ovi kiinni. Lämpö karkaa nopeasti, jos ulko-ovi avataan usein. 
- Sulje väliovet käytäviin, tuulikaappeihin ja eteiseen ja tuki raot. 

3. Huomioi vedenkäytön rajoitukset: 
- Vedentulo voi lakata nopeasti sähkökatkon alettua. Varaudu tilanteisiin pullovedellä. 
- Huomaa, että vessan voi vetää ainoastaan kerran sähkökatkon alettua.  

 

Älä ruuhkauta hätänumeroa sähkökatkon vuoksi. Soita hätänumeroon (112) vain kriittisessä akuutissa 
hädässä. 


