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Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus tiedottaa 
 

Yleistilanne Kainuussa 

Tykkylumitilanne Kainuussa tulee pahenemaan tämän päivän aikana, tällä hetkellä sähköttömiä 

talouksia on n. 1000. Yöllä alkanut lumisade tulee jatkumaan iltaan saakka. Sähköverkon vikoja 

tulee ilmenemään kaikissa Kainuun kunnissa, sähkökatkojen sijaintia ei voida ennalta arvioida. Vi-

koja on korjaamassa n. 150 asentajaa, 30 motoa, 10 kaivinkonetta sekä Puolustusvoimien 6 tela-

kuorma-autoa. Ensisijainen tavoite on varmistaa hätäpuhelujen ja Virve-verkon toiminta. 

 

Tilanteen arvioitu kehittyminen 

Arvio sähköttömien talouksien lukumäärästä iltaan mennessä on 3000-7000. Lumisade tulee jatku-

maan useita vuorokausia. Tilanteen hoitamiseen tarvitaan kaikkien viranomaisten, kuntien sekä yh-

teistyökumppaneiden apua. 

 

Eri toimijoiden toimenpiteet 

Pelastuslaitos on perustanut liikkuvan johtoyksikön, jonka toimialue on ylä-Kainuun alueella. Pelas-

tuslaitos on hankkinut viestikalustoa, varavoimakalustoa sekä puhtaan veden astioita kuntien toi-

minnan tueksi. Lisäksi on selvitetty yhteistyökumppaneilta saatavan muun teknisen avun käyttö-

mahdollisuuksia. 

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on varautunut sähkökatkoksiin. Ensihoidon ja 

kotihoidon henkilöstöä on lisätty ja viikonloppuna on varauduttu hälyttämään tarvittaessa lisää hen-

kilökuntaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tilanne on rauhallinen. Sähkökatkojen vuoksi sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluihin on hakeutunut yksittäisiä asiakkaita tai potilaita viime vuorokausien 

aikana. Hätämajoituksen järjestämiseen on varauduttu. 

 

Loiste korjaa tulevia vikoja koko ajan, yön aikana saatiin viat korjattua, tuolloin sähköttömiä asiak-

kaita oli n. 200. Vikoja on tullut ja tulee päivän aikana koko ajan lisää, korjaustoimenpiteet ovat 

käynnissä. Kriittisten kohteiden varavoiman saatavuutta kartoitetaan parhaillaan. 

 

Seuraavan tiedotteen arvioitu ajankohta: 5.1.2018 klo 19:00  

 

Medialle tietoa antavat vastuuhenkilöt:  

Kainuun pelastuslaitos Anssi Parviainen 044 7100 151, Jani Kareinen 044 7100 784 

Loiste Sähköverkko Oy Vilho Hartikainen 050 524 7002 

Kainuun Sote Esa Ahonen 0500 686 024 

 

Kansalaisten yhteydenotot:  

Kainuun pelastuslaitos 044 7100 112 

Loiste Sähköverkko Oy 0800 9 2500 

Kainuun Sote: yhteispäivystys 08 6156 2300, sairaanhoitajan puhelinneuvonta 08 6156 6000, eläin-

lääkäripäivystys 0600 303 301 (maksullinen) 
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Tiedote tehty yhteistyössä Kainuun Soten kanssa. 

 

https://www.loiste.fi/sites/default/files/pahasti_poikki_-esite.pdf 
 

KAINUUN PELASTUSLAITOS 5.1.2018 klo 11:30 
 

 

 

 


