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TIEDOTE SÄHKÖNJAKELUN JA MATKAPUHELINVERKON HÄIRIÖISTÄ
PUOLANGAN KUNNAN ALUEELLA
Sähkönjakelun häiriöt ovat merkittävästi vähentyneet kuluneen yön aikana Puolangalla ja
tilanne on rauhallinen. Tietoon ei ole tullut häiriöistä johtuvaa kiireellisestä avuntarvetta.
Kunnan johtoryhmä yhteistyössä Kainuun pelastuslaitoksen kanssa seuraa tilannetta
aktiivisesti ja tiedottaa mahdollisista laajemmista toimenpiteistä aina kun tilanne sitä vaatii.
Iso osa uusien vikojen aiheuttajista ovat nk. ohutrunkoiset räippäpuut, jotka ovat taipuneet
lumen ja jään painosta sähkölinjaan..
Koska sää on pakastunut ja viilenemässä myös tuulen vuoksi, on asumiseen, lämmön
turvaamiseen, veden saantiin ja vesiputkien jäätymisen ennaltaehkäisyyn nyt erityisen
tärkeää kiinnittää huomiota.
Sähkökatkojen tilanne vaihtelee nopeasti ja ajantasaisin tieto löytyy Loiste Sähköverkon
keskeytyskartalta.
Mikäli tarvitsette apua tai tiedätte jonkun tarvitsevan apua, niin niissä tapauksissa ottakaa
yhteyttä alla oleviin johtoryhmän jäsenten tai Attendon yhteyshenkilöiden numeroihin.
Lisäksi toivomme, että kaikki ovat valmiita antamaan apua lähimmäiselleen, joka ikänsä tai
terveydentilansa puolesta tarvitsee apua sähkönjakelun ja matkapuhelinverkon häiriöiden
vuoksi. Tämä koskee erityisesti niitä talouksia, joissa ainoa lämmitysmuoto on
sähkölämmitys ja/ tai asukkaat ovat vanhuksia tai toimintakyvyltään rajoittuneita.
Tielle kaatuvat puut muodostavat liikenneturvallisuusriskin. Havaitessanne sellaisen
ilmoittakaa siitä heti yleiseen hätänumeroon 112.
Kattojen lumikuormat
Lumen määrä on Kainuussa kasvanut korkeisiin lukemiin. Ylä-Kainuussa on mitattu
jo yli 85 cm:n lumikertymiä. Lumen kasvava määrä aiheuttaa sortumisvaaran
mahdollisuuden laajarunkoisille rakennuksille joissa kantavien kattorakenteiden
jänneväli on pitkä, esimerkiksi teollisuus- ja varastohalleissa, eläinsuojissa,
ratsastusmaneeseissa yms. mikäli katolla on runsaasti lunta.
Lämpimän sään vaikutuksesta lumen paino on kasvanut suureksi ja riski sortumiseen
kasvaa. Laajarunkoisten rakennusten omistajien on syytä arvioida lumen määrää ja
tarvittaessa pyrkiä vähentämään lumen määrää katoilta työturvallisuus huomioiden.
Lumenpudotuksessa on aina syytä käyttää ammattilaisapua ja huolehdittava
asianmukaisesta turvallisuudesta niin työntekijöiden (turvaköydet ja – liivit) kuin
ohikulkijoidenkin osalta.
Pientalojen kuten omakoti-, pari- ja rivitalojen osalta suurimmat riskit liittyvät lumen

pudottajien putoamiseen sekä katolta putoavan lumimassan aiheuttamiin
henkilövahinkoihin. Omakoti-, pari- ja rivitalot eivät kuulu riskikohteisiin kattojen
lumikuorman kestävyyden osalta.

Muissa häiriöihin liittyvissä asioissa otetaan yhteyttä:
Sähköverkkoon liittyvissä ongelmissa:
Sähköjohdoille kaatuneita puita ei saa poistaa omatoimisesti, vaan niistä tulee ilmoittaa
Loiste Sähköverkko Oy:n vikapalveluun: 0800 9 2500.
Tuotantoeläintenhoitoon liittyvissä asioissa kehotetaan ottamaan yhteys päivystävään
eläinlääkäriin puhelinnumerossa 0600 303 301. Kainuun pelastuslaitos on ottanut käyttöön
häiriötilanteen ajaksi: päivystysnumeron 044 7100 112 mahdollisia puhelimitse tapahtuvia
yhteydenottoja varten.
Attendolla on käytössä häiriötilanteen aikana seuraavat numerot: Marjatta Heikkinen: 04
0012 6094 ja Eija Heikkinen: 04 4494 0661.
Matkapuhelinverkon häiriöt
Annettu vaaratiedote on voimassa, koska hätänumeroon 112 soitettaessa saattaa
edelleen esiintyä häiriöitä. Hätätilanteen sattuessa tulee hakeutua häiriötilanteen
ulkopuolelle tai lähimmälle terveys-, palo tai poliisiasemalle. Tämän lisäksi kaikki Kainuun
alueen terveysasemien yhteydessä olevat hoito- / hoivaosastot ottavat tarvittaessa
vastaan asiakkaita. Puolangan paloasema sijaitsee osoitteessa Maaherrankatu 7.
Paloasemalla on ympärivuorokautinen päivystys.
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