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Valmiuslaki velvoittaa kuntia varautumaan teke-
mällä valmiussuunnitelmia. Näin varmistetaan  
kunnan tehtävien mahdollisimman häiriötön  
hoitaminen myös häiriötilanteissa ja poikkeus- 
oloissa. Poikkeusolot voivat aiheutua esimerkiksi 
luonnonkatastrofista, epidemiasta, sähkökatkosta, 
kunnallistekniikan häiriöstä, raakaveden saastumi-
sesta tai suuronnettomuuksista ja niihin liittyvästä 
evakuoinnista. 

Kunnan valmiussuunnitelmassa kuvataan uhkien 
vaikutukset ja suunnitellaan, miten elintärkeät 
palvelut turvataan. 

Tiedottaminen kuntalaisille 

On tärkeää, että kuntalaiset saavat tietoa häiriö-
tilanteissa ja poikkeusoloissa. Kunnan häiriö- ja 
poikkeusoloviestinnän periaatteina ovat avoi-
muus, nopeus, tehokkuus ja luotettavuus sekä 
ymmärrettävyys. 
 
Tiedotussuunnitelmassa otetaan huomioon  
valtakunnallinen ja alueellinen tiedottaminen 
ja yhteistoiminta paikallisten tiedottajien välillä.  
Häiriö- ja poikkeusolojen viestintäsuunnitelma 
sisältyy Pornaisten kunnan keskushallinnon  
valmiussuunnitelmaan. 

Varaudutaan talvikauteen viisaasti
Tulevan talvikauden mahdolliset poikkeustilanteet eivät pääse yllättämään meitä, kunhan  
varaudumme niihin etukäteen. Jokaisen on ihan hyvä pysähtyä miettimään, minkälaisia yllä- 
tyksiä jo pelkästään kovasta talvesta – tai pahimmillaan jonkinlaisesta poikkeustilanteesta – 
johtuen voi juuri minun kodissani tulla eteen. Varautuminen on viisasta ja siksi kerromme tässä 
Pornaisten kunnan varautumistoimista sekä jaamme muutamia Porvoon Energian ja Nivos Vesi 
ja Lämpö Oy:n toimittamia ohjeita kotitalouksille. 

NÄIN PORNAISTEN KUNTA VARAUTUU

Valmiussuunnittelun säädösperusta

Pornaisten kunnan valmiussuunnittelun taustalla 
on Valtioneuvoston periaatepäätös Yhteiskunnan 
turvallisuusstrategiasta (PLM/2017/58). Sen mu-
kaan yhteiskunnan elintärkeiksi toiminnoiksi on 
määritelty mm. talouden ja infrastruktuurin toimi-
vuus sekä väestön toimintakyky ja palvelut.  

Kunnan yleisen valmiussuunnitelman ja siihen  
liittyvien eri toimialojen valmiussuunnitelmien  
tarkoituksena on ohjata kunnan toimintaa siten,  
että edellä mainitut yhteiskunnan turvallisuus- 
strategian tavoitteet täytetään. Käytännössä tämä 
tarkoittaa vaatimusta siitä, että palvelutuotanto 
kyetään kaikissa olosuhteissa turvaamaan mah-
dollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukai- 
sesti. 

Lisätietoa varautumisesta ja valmius- 
suunnittelusta kunnan nettisivuilla:  
www.pornainen.fi/varautuminen 
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PORVOON ENERGIA OHJEISTAA 
 
Sähköpula voi osoittautua haasteeksi
Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyssodan ja siitä johtuvan energiakriisin sekä yleisen 
hinnannousun vuoksi talveen varautuminen muun muassa energiansäästötoimin on noussut päivit-
täiseen keskusteluun myös kotitalouksissa. Suomessa sähkön kulutushuiput osuvat yleensä kylmiin, 
tuulettomiin pakkaspäiviin. Sähkömarkkinan häiriötila, sähköpula, on siksi maassamme todennäköi-
sin juuri lämmityskaudella.

Sähköpulan riski on kasvanut muun muassa siksi, 
että energian tuonti Venäjältä on loppunut ja 
säästä riippuvaisen uusiutuvan energian merkitys 
energian tuotannossa kasvanut. Sähkön kulutusta 
voidaan joutua rajoittamaan paikallisesti tai valta-
kunnallisesti. Kulutusta rajoitetaan sähkökatkoin, 
ja rajoittamisesta päättää aina kantaverkkoyhtiö 
Fingrid.

Sähköpulaan liittyvien sähkönkäytön rajoitus-
toimien toteutuessa tilanne on viranomaisten 
hallinnassa. Mahdolliset sähkökatkot pyritään 
pitämään enintään kahden tunnin pituisina, ja 
paikallinen sähköverkkoyhtiö kierrättää katkoja 
alueittain tarvittaessa. Sähköpulassa katuvalais-
tus sammutetaan koko alueella. Yhteiskunnan 
toiminnan kannalta kriittiset toiminnot kuten 
sairaalat rajataan katkojen ulkopuolelle.

Varautumisohjeet kotitalouksille: 

• Kodeissa pitäisi olla valmius pärjätä ilman 
sähköä kolme vuorokautta eli 72 tuntia. Sitä 
varten kotona on hyvä olla perustarvikkeita 
kuten kynttilöitä ja taskulamppuja sekä niin 
sanottua kotivaraa. 

• Jos valot tai televisio sammuvat, kyse voi 
olla laiteviasta, kodin oman sähköverkon 
viasta tai sähkökatkosta. Kokeile, syttyvätkö 
valot muissa huoneissa ja toimivatko muut 
kodinkoneet. Varmista sulaketaulusta, että 
sulakkeet ovat ehjät ja katso, onko naapu-
rilla valot.

• Kun sähkökatko on varmistunut, sammuta 
virta sähkölaitteista. Sulje ikkunat ja välio-
vet, pidä ulko-ovi kiinni. Varaa saataville 
lämpimiä vaatteita ja peittoja. 

• Varaa kotiin paristoilla toimiva radio,  
tasku- ja/tai otsalamppuja sekä varaparis-
toja. Pidä saatavilla kynttilöitä ja tulenteko-
välineet.

• Pidä mobiililaitteiden ja tietokoneiden 
akut ja varavirtalähteet ladattuina.

• Pakastimen avaamista kannattaa välttää 
ruokien sulamisen estämiseksi. Mikäli katko 
pitkittyy, nauti jääkaapista ensin helposti 
pilaantuvat elintarvikkeet. Käytä ruoan 
valmistukseen retkikeitintä, takkaa tai 
pihagrilliä. 

Lisää tietoa Porvoon Energian kotisivuilla: www.pbe.fi/sähköpula 

Tilaa Häiriövahti-palvelu (Porvoon Sähköverkon jakeluverkkoalueella asuville):  
www.pbe.fi/häiriövahti 
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NIVOS VEDEN NEUVOT 
 
Sähkökatkon vaikutus vesihuoltoon
Sähkökatkon aikana vedenjakelussa saattaa ilmetä häiriöitä. Vedentuotannossa ja jakelussa sähköä 
tarvitaan pohjaveden pumppaukseen, veden käsittelyyn ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkos-
tossa veden käyttäjille. Etenkin vesijohtoverkoston äärilaidoilla tai korkeammalla olevilla kiinteistöil-
lä voi esiintyä veden paineen alenemaa tai jakelun keskeytyksiä. 

• Varmista, että kotivarassasi on puhdasta 
juomavettä muutaman päivän tarpeeseen 
(vähintään 2 l/hlö/vrk). Varaa puhtaita 
vesikanistereita ja kannellisia ämpäreitä. 
Itse täytetyn vesikanisterin säilymisaikaan 
vaikuttaa astian puhtaus, täyttö- ja säilytys-
tapa. Kaupasta ostettu avaamaton vesika-
nisteri säilyy jopa pari vuotta.

• Käytäthän vettä vain välttämättömiin 
tarpeisiin. Esimerkiksi suihkussa käyntiä, 
kylpyhetkeä, pyykin- ja astianpesua sekä 
harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä 
on syytä välttää sähkökatkon aikana, koska 
jätevesiviemäröinti toimii vain osittain. Kun 
me kaikki vältämme jäteveden muodos-
tamista, niin samalla pienennämme vie-
märitulvien mahdollisuutta kiinteistöillä ja 
ylivuotoriskiä jätevesipumppaamoilla.

• Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit  
voivat jäätyä tilassa, jossa lämpötila laskee  
sähkökatkon aikana. Paras keino estää 
jäätyminen on käyttää lisäeristettä ja pitää 
tila suljettuna sähkökatkon aikana. Varmista 
sähkökatkon jälkeen, että vesimittaritilan 
lämmitys jälleen toimii.

• Sähkökatkon jälkeen vesijohtoverkostossa 
voi olla ilmaa tai irronnutta sakkaa. Juoksuta 
vettä, kunnes tilanne normaali.

• Jos kiinteistössä on kiinteistökohtainen  
jätevesipumppaamo, niin varmista pump-
paamon toiminta sähkökatkon jälkeen.

Näin varaudut sähkökatkoksiin jo ennakolta: 

Nivos vesihuollon 24/7 päivystys 
Pornaisten kunnan vesihuollon 
toiminta-alueella 050 386 3900

Lisätietoa:  www.nivos.fi 

Miten sähkökatkot vaikuttavat vesi-
huoltoon https://www.nivos.fi/uutiset/
miten-sahkokatkot-vaikuttavat- 
vedenjakeluun
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https://72tuntia.fi                https://varmuudenvuoksi.fi

Viranomaisten varautumisohjeita ja -tietoa:

Monipuolisesti kodin turvaoppaita SPEK:n sivustolla netissä: 
https://www.kodinturvaopas.fi/

Lataa puhelimeesi 
112 Suomi –sovellus!

Mitä hyötyä sovelluksesta on? 
 
Apua oikeaan paikkaan hätä- ja  
ongelmatilanteissa
- Muista hätätilanteessa soittaa hätäpuhelu 
sovelluksen kautta. Tällöin sijaintitietosi välittyy 
hätäkeskukseen automaattisesti. Se nopeut-
taa hätäpuhelujen käsittelyä ja apua osataan 
lähettää paikalle lähimmästä mahdollisesta 
yksiköstä.

Apua eri tilanteisiin
-Löydät sovelluksen Palvelut-välilehdeltä 
päivystysnumeroita kiireettömään avuntarpee-
seen.

Vältä vaaratilanteet
- Alueelliset vaara- ja viranomaistiedotteet väli-
tetään sovelluksen kautta puhelimen sijaintitie-
toon perustuen. Tiedotteiden sisällöstä vastaa 
aina tiedotteen antava viranomainen.

Sovelluksen käyttöönotto

Lataa sovelluskaupasta
-Lataa maksuton sovellus puhelimeesi sovel-
luskaupasta (App Gallery, Google Play, 
App Store).  

Pikalinkki puhelimen näytölle
-Aseta ikoni puhelimen aloitusnäyttöön niin, 
että se on nopeasti löydettävissä.  

Syötä asetukset ja olet valmis
-Kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen 
kerran, syötä puhelinnumerosi, valitse halua-
masi kieli (suomi, ruotsi tai englanti).  
Saat kaikki ominaisuudet käyttöön antamalla 
luvan sovelluksen esittämiin kysymyksiin. 
Kysymyksissä on käyttöjärjestelmäkohtaisia 
eroja. 

LISÄÄ TIETOA JA OHJEITA  
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