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Sähkö

• Mitä sähkö on ja mistä sitä saa?
• Sähkö määritellään sähköisesti 

varattujen hiukkasten, pääasiassa 
elektronien, liikkeeksi.

• https://www.youtube.com/watch?v=fLCaFf6h0h0

• https://www.youtube.com/watch?v=IHTPw4lRZ90&t=63s

• Miksi sähkö on vaarallista?
• Sähköisku

• Kun koskettaa samaan aikaan eri 
jännitteisiä osia, esim. sähkölaitteen 
sisällä olevaa sähköverkkoon liitettyä 
osaa ja maahan johtavaa osaa -> 
sähkövirta kulkee kehon läpi 
aiheuttaen kipua, kouristelua ja 
pahimmillaan sekoittaa sydämen 
sähköisen toiminnan joka voi tappaa.

• Valokaari
• Valokaari syntyy, kun kaksi eri 

jännitteistä osaa viedään riittävän 
lähelle toisiaan, niin että niiden 
välissä oleva ilma ei enää pysty 
eristämään vaan syntyy valokaari. 
Valokaaren lämpötila voi olla 3000 
Celsius-astetta.



Sähkölaitteet ja niiden turvallinen käyttö
• Sähkölaitteet ovat oikein 

käytettyinä turvallisia.
• Lue käyttöohjeet.
• Toimi käyttöohjeiden mukaan.
• Rikkinäisinä, viallisina ja väärässä 

paikassa sähkölaitteet voivat 
aiheuttaa vaaraa.

• https://tukes.fi/documents/10197/8647605/Kodin_sa
hkoturvallisuus_web.pdf

• https://www.youtube.com/watch?v=OYmk94qF-ko
https://www.youtube.com/watch?v=iv_tUDcAmsQ



Sähköpalo

• Tulipalosta, joka saa 
syttymisenergiansa sähköstä, 
käytetään nimitystä sähköpalo.

• Sähköpalo voi syttyä 
sähköjärjestelmästä, 
sähkölaitteesta tai sähkölaitteen 
käytöstä.

• Lähes kaikissa 
onnettomuuksissa perussyynä 
on ihmisen huolimattomuus tai 
sähkölaitteen väärinkäyttö.



Sähköpalon syttyessä, katkaise päävirta 
sähkökeskuksen päävirtakytkimestä

OFF ON

Tulppasulakkeet, vanha 
sähkötaulu

Automaattisulakkeet
PÄÄKYTKIN





Turvallinen lieden käyttö
• Liesipaloja on noin  1000 kpl vuosittain. 

Syynä yleensä asukkaan huolimattomuus tai 
vahinko.

HELLA = LIESI



Liesipalon
sammuttaminen

• Ruoan syttyessä liedellä palamaan, laita 
rauhallisesti kattilan kansi tai 
sammutuspeite tiiviisti kattilan/padan 
pannun päälle,  sammuta liesi ja 
liesituuletin. Varo polttamasta itseäsi.

• Jos lieden päällä on liesituuletin, kutsu 
palokunta 112-numerosta tarkistamaan 
ettei palosta ole levinnyt kipinöitä 
liesituulettimen kautta. 

• ÄLÄ laita palavaan rasvaan vettä!



Valaisin = lamppu =valo
Yli 200 paloa joka vuosi.

Älä laita mitään lampun päälle tai lähelle.

Toiset lamput ovat kuumia.
Käytä LED-lamppuja. Ne ovat aina kylmiä.



Loisteputkivalo

• Valo vilkkuu, vaihda loisteputki.

• Loisteputki hehkuu päistä, vaihda loisteputki



Ei otsikkoa

• Tähän loisteputken ja sytyttimen 
kuva



Sauna, EI varasto

- Saunassa ei kuivata pyykkiä 
(=vaatteet). 

- Kun et käy koskaan saunassa, ota 
sulakkeet pois.



Ladattavat laitteet
• Lataa kännykkä päivällä.
• Lataa kännykkä pöydällä.
• Ota laturi pois seinästä.
• https://www.youtube.com/watch?v=xeYoQPIKow

U



Jatkojohto
• Jatkojohto on ehjä

• Laita jatkojohto suoraan
seinään
(EI jatkojohto +jatkojohto)



Suojaetäisyys = riittävä väli

• Riittävä etäisyys kuuman laitteen 
ja syttyvän materiaalin väliin.

• Ilmakiertoaukkoja ei tukita.
• Kuumeneva laite = 

lämpöpatterit (= sähköpatterit) 
halogeeni- ja hehkulamput, 
vedenkeitin ja kahvinkeitin, 
muuntajat, akut ja tietokoneet 

• MUUNTAJAN KUVA ja huoneen 
kuvapari, halogeeni + palanut



Muista!

• Johdot ehjät!
• Älä korjaa itse sähkölaitetta.
• Laite toimii oikein.
• Älä peitä sähkölaitetta tai laita 

liian lähelle tavaraa (KUVA)
• Lue käyttöohjeet ja noudata 

niitä.
• Lataa laitteet kun olet itse lähellä 

ja hereillä(=et nuku).


