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Kuva 1.

Varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin
myymälässä pohjautuu hyvin organisoituun
päivittäistoimintaan.

1 SÄHKÖKATKON VAIKUTUKSET MYYMÄLÄÄN

Sähkön katkeaminen kokonaan tai osittain aiheuttaa päivittäistavarakaupan myymälässä useimpien toimintojen keskeytymisen.
Mikäli sähkökatko päättyy nopeasti tai myymälällä on käytettävissä varavoimageneraattori sähkön tuottamiseksi, myyntiä saatetaan voida jatkaa lähes keskeytyksettä. Mikäli sähkökatko kuitenkin jatkuu minuuttien ajan, eikä varavoimaa ole käytettävissä, liiketoiminta myymälässä keskeytyy – pakasteiden ja muiden kylmätuotteiden säilyvyyden lähtölaskenta alkaa.

Turvavalaistus ja kaupan henkilökunta ohjaavat ihmiset ovelle, joka saadaan käsin auki sisäpuolelta. Yksi
kassa tai useampia kassoja on yleensä varustettu akulla, jolloin jonossa olevat ihmiset pääsevät maksamaan.
Jos valoa saadaan akkuvalaisimista tai ikkunoista, kaupat voivat toimia noin puoli tuntia. Kaupat avataan,
kun ne saavat taas sähköä. Niin sanotuissa hypermarketeissa ja uusissa kauppakeskuksissa turvavalaistuksen lisäksi osa valaistuksesta jää palamaan ja useampia kassoja on toiminnassa. (Laitinen & Vainio 2009.)

Kattavan ennakkovarautumisen lisäksi myymälähenkilöstön toiminta on avainasemassa häiriön vaikutusten rajaamisessa ja
palautumisen nopeuttamisessa. Tässä ohjeessa kuvataan toimenpiteet, joita sähkökatkon alkaessa ja mahdollisesti jatkuessa
myymälän esimiesten ja myymälähenkilöstön tulisi yleensä tehdä. Huom: toimenpiteet voivat vaihdella yrityksittäin ja myymälöittäin sekä sen mukaan, onko varavoimaa käytettävissä. Yritykset voivat joko hyödyntää tätä ohjetta sellaisenaan tai
ottaa siitä omaan toimintaansa myymälöissä soveltuvia kohtia osaksi olemassa olevia ohjeitaan.
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Kuva 2.

Sähkökatkoa ei usein voi lyhyellä aikavälillä ennustaa – varautumalla minimoidaan haitalliset vaikutukset.

2 TOIMENPITEET SÄHKÖKATKOSTILANTEESSA
– MYYMÄLÄSSÄ EI VARAVOIMAA

Kohdassa kaksi esitetään ohjeet, miten myymälässä tulee toimia sähkökatkostilanteessa, mikäli myymälällä ei ole käytettävissä varavoimageneraattoria tai varavoima ei mahdollista liiketoiminnan jatkamista, vaan on mitoitettu lähinnä turvajärjestelmien sekä kylmätuotteiden säilyvyyden turvaamiseen muutamiksi tunneiksi sähkökatkon alkamisesta.
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Kuva 3.

2.1

Yksinkertaiset toimet, kuten taskulamppujen varaaminen henkilökunnalle, voivat vähentää sähkökatkon
haitallisia seurauksia myymälässä.

Toimenpiteet sähkökatkon alkaessa
1.

Kuuluta / opasta asiakkaille välittömät ohjeet siitä, että kassoilla jonottavat asiakkaat palvellaan ja muiden tulee
siirtyä välittömästi ulos myymälästä.

2.

Rahasta kassoilla jonottavat asiakkaat ja pyydä heitä siirtymään ostoksineen mahdollisimman pian ulos.
Älä ota uusia asiakkaita kassoille.

3.

Tarkasta, ettei esimerkiksi hisseihin ole jäänyt ihmisiä jumiin ja hälytä tarvittaessa kiinteistönhuoltaja paikalle.

4.

Sulje ovet, kiinnitä oville tekstit ”myymälä suljettu sähkökatkon vuoksi” ja opasta asiakkaita.

5.

Tarkasta myymälää ympäröivältä alueelta, koskeeko sähkökatkos vain myymälää vai onko se laajempi.
a. Yksinomaan myymälää koskevassa sähkökatkoksessa ota yhteyttä kiinteistönhuoltoon sekä sähköyhtiön
vikapäivystykseen ja selvitä, mikä sähkökatkoksen on aiheuttanut ja pyri saamaan sähköt mahdollisimman
pian takaisin päälle.
b. Mikäli sähkökatkos koskee laajempaa aluetta:

2.2

•

selvitä internetissä olevista Energiateollisuuden sähkökatkokartasta ja/tai sähköyhtiön sivuilta arvio
sähkökatkon pituudesta.

•

ota yhteyttä ketjuohjaukseen/esimieheesi sekä asiakaspalveluun ja kerro myymälän tilanteesta sekä
sovi, miten häiriön mahdollisesti jatkuessa yhteydenpitoa jatketaan.

6.

Sulje kaikki kassakoneet sekä myymälän toimintaa ohjaavat tietokoneet ja palvelimet.

7.

Aloita kylmäaltaiden ja muiden kalusteiden peittäminen tarkoitukseen sopivilla peitteillä jo noin 10 min päästä
sähkökatkon alkamisesta. Pyri pitämään kylmälaitteistot ja -tilat mahdollisimman hyvin suljettuina koko
sähkökatkon ajan ja tarkkaile, että tuotteiden lämpötilat pysyvät tavoitearvoissa.

8.

Varmista, että koko paikalla olevalla henkilökunnalla on taskulamppuja ja niihin varaparistoja.

9.

Tiedota myymälähenkilöstölle tilanteesta ja seuraavista toimenpiteistä.

Toimenpiteet sähkökatkon jatkuessa

Yleensä sähkökatkokset – erityisesti taajama-alueilla – ovat paikallisia ja saadaan korjattua sähköyhtiöiden tai kiinteistöjen ylläpitohenkilöstön toimesta lyhyessä ajassa. Mikäli sähkökatko kuitenkin koskee laajempaa aluetta, sähköyhtiöiden on vaikeampi ennakoida korjaustoimenpiteiden valmistumisen ja sähkönjakelun palautumisen aikataulua. Myymälähenkilöstön oikea
toiminta on erittäin tärkeää myytävien tuotteiden säilyvyyden maksimoimiseksi sekä toimintojen palautumisen edistämiseksi.
Seuraavissa alakohdissa esitetään, mitä toimenpiteitä myymälässä tulee tehdä sähkökatkon jatkuessa 1-4 tunnin, 4-6 tunnin,
noin yhden vuorokauden sekä niitä pidemmän ajan kuluessa sähkökatkon alkamisesta.

2.2.1 1 - 4 h
1.

Laajemmassa sähkökatkossa sen pituuden ennakointi voi olla sähköyhtiöille haastavaa. Tarkasta säännöllisesti
sähköyhtiösi tiedotuskanavista, onko arvio sähkökatkon pituudesta tarkentunut.

2.

Tarkkaile kylmäkalusteiden ja -tuotteiden lämpötiloja omavalvontasuunnitelman mukaisesti, säännöllisesti.

3.

Selvitä ketjuohjauksesta, onko kylmätuotteille mahdollista saada myymälän käyttöön tilapäisiä säilytysratkaisuja
(esim. kylmäkontti) tai voisiko kylmätuotteet siirtää toiseen myymälään tai kylmävarastoon.
a. Mikäli kylmätuotteiden säilytykseen tai siirtämiseen muualle on käytettävissä ratkaisu, toteuta se.
b. Mikäli kylmätuotteiden omavalvontasuunnitelman mukaiset säilyvyysrajat lähestyvät, myymälävastaavan
tulisi voida päättää tuotteiden jakamisesta asiakkaille ja henkilöstölle, mikäli se on mahdollista tai muutoin
kylmätuotteiden hävittäminen tulee aloittaa.

4.

Mikäli sähkökatko jatkuu ja kyse on laajasta sähkökatkoksesta, huomioi, että matkapuhelinverkot alkavat tulla
käyttökelvottomiksi noin 4 tunnin kohdalla sähkökatkoksen alkamisesta.

5.

Määrittele, miten paljon myymälähenkilöstöä tarvitaan paikalla sähkökatkon mahdollisesti jatkuessa ja pyydä
muita poistumaan työpaikalta.

6.

Arvioi mahdollisen lisävartioinnin tarve ja sovi siitä ketjuohjauksen ja/tai vartiointiliikkeen kanssa.
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Kuva 4.

Laajan sähkökatkon kestoa on vaikea ennakoida.

2.2.2 4 - 6 h
1.

Varmista, että kaikki koneet ja laitteet myymälässä on sammutettu.

2.

Huolehdi, että tilat ovat turvallisuuden ylläpidon kannalta hyvässä järjestyksessä. Tyhjennä erityisesti
lastauslaitureilta kaikki ylimääräiset tavarat, muoviset jäteastiat, kuormalavat ja muu palokuorma.

3.

Myymäläkiinteistön lämmitysmuodosta riippuen on mahdollista, että lämmitys katkeaa sähköjen katkettua joko
heti tai jonkin ajan kuluessa, varsinkin sähkökatkon koskiessa laajempaa aluetta. Kesäaikaan lämmityksen
katkeaminen pitkäksikään ajaksi ei aiheuta lisähaittoja kiinteistölle tai tuotteille, mutta kylmänä aikana myymälän
lämpötilaa on seurattava jatkuvasti ja tarvittaessa suojattava kylmälle herkkiä tuotteita.

4.

Sulje tarvittaessa tulevan veden ja viemäreiden pääsulut sekä kiinnitä WC-tiloihin käyttö kielletty sähkökatkoksen
aikana -tekstit.

5.

Sovi toiminta sidosryhmien kanssa, esimerkiksi aikatauluihin sidottujen toimitusten osalta.

6.

Sovi työpaikalla vielä olevien henkilöiden poistumisesta ja siitä, milloin sähkökatkoksen jälkeen palataan töihin.
Huomioi myös mahdollisten yhteistyökumppaniyritysten henkilöt.

2.2.3 1 vrk - 1 viikko
1.

Ole säännöllisesti yhteydessä ketjuohjaukseen ja päivitä tilannetiedot.

2.

Sähkökatkoksen ensipäivinä varmista, miten menetellään kiinteistöön jääneiden jätteiden suhteen ja sovi
toimenpiteistä jätehuoltoyrityksen kanssa.

2.3

Kuva 5.

3.

Tarkasta tilat määräajoin ja huolehdi omaisuuden turvallisuudesta.

4.

Pyri sopimaan viranomaisten, kuten poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa heidän säännöllisestä käynnistään
tiloissa.

5.

Tarkasta säännöllisesti sähköyhtiön tiedotuskanavista arvio sähkökatkon pituudesta ja seuraa viranomaistiedotteita.

6.

Tiedota mahdollisuuksien mukaan säännöllisesti myymälähenkilöstöä tilanteesta.

Toimenpiteet sähkökatkon päätyttyä
1.

Tee myymälähenkilöstön kanssa työnjako aloitustoimenpiteistä.

2.

Tarkasta kiinteistönhuollon kanssa ja kytke päälle kiinteistötekniset järjestelmät sekä turvajärjestelmät.

3.

Kytke myymälän toimintaa ohjaavat tietokoneet ja palvelinlaitteet päälle.

4.

Inventoi myymälän tuotteet ja tarkasta niiden myyntikelpoisuus.

5.

Raportoi tuotehävikki ja muut mahdolliset vahingot yrityksen raportointikäytäntöjen mukaisesti.

6.

Tee tarvittavat tuotetilaukset tilausjärjestelmään.

7.

Kytke kylmälaitteet päälle sitä mukaan, kun myytäviä tuotteita on siirretty niihin.

8.

Varmista eri järjestelmien toimintakunto ennen myymälän avaamista asiakkaille.

9.

Tarkastele yrityksen sisällä, miten varautumista sähkökatkostilanteisiin voidaan vastaisuuden varalle parantaa
ja toteuta kehitystoimenpiteitä.

Myymälähenkilöstön osaamisen merkitys korostuu poikkeavassa tilanteessa, kuten sähkökatkossa.
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3 TOIMENPITEET MYYMÄLÄSSÄ -MYYMÄLÄSSÄ
ON VARAVOIMAA

Kohdassa kolme esitetään ohjeet, miten myymälässä tulee toimia sähkökatkostilanteessa, mikäli myymälällä on käytettävissä
varavoimageneraattori. Tavoitteena on mahdollistaa liiketoiminnan jatkaminen myös sähkökatkon aikana.
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Kuva 6.

3.1

Varavoimakoneen laittaminen käyttökuntoon on eri kohteissa erilaista.

Toimenpiteet sähkökatkon alkaessa
1.

Kuuluta / opasta asiakkaille välittömät ohjeet siitä, miten sähkökatkoksessa menetellään.

2.

Tarkasta, ettei esimerkiksi hisseihin ole jäänyt ihmisiä jumiin ja hälytä tarvittaessa kiinteistönhuoltaja paikalle.

3.

Tarkasta myymälää ympäröivältä alueelta, koskeeko sähkökatkos vain myymälää vai onko se laajempi.
a. Yksinomaan myymälää koskevassa sähkökatkoksessa ota yhteyttä kiinteistönhuoltoon sekä sähköyhtiön
vikapäivystykseen ja selvitä, mikä sähkökatkoksen on aiheuttanut ja pyri saamaan sähköt mahdollisimman
pian takaisin päälle.
b. Mikäli sähkökatkos koskee laajempaa aluetta:

4.

•

selvitä internetissä olevista Energiateollisuuden sähkökatkokartasta ja/tai sähköyhtiösi sivuilta arvio
sähkökatkon pituudesta.

•

Ota yhteyttä ketjuohjaukseen/esimieheesi sekä asiakaspalveluun ja kerro myymälän tilanteesta sekä
sovi, miten häiriön mahdollisesti jatkuessa yhteydenpitoa jatketaan.

•

Tilaa varavoimageneraattorin polttonestesäiliölle täyttö öljy-yhtiöstä heti, kun mahdollista. Mikäli se
ei ole mahdollista, pyydä täyttöä ketjuohjauksen kautta.

Käynnistä kiinteistönhuollon kanssa varavoimageneraattori, mikäli se edellyttää manuaalisia toimenpiteitä. Pyri
saamaan generaattori päälle eri järjestelmiin liittyvien UPS:ien ja akustojen toiminta-aikojen puitteissa (esim.
kassat yleensä noin 10 min).

5.

Kun varavoimageneraattori on käynnissä, jatka myymälän toimintaa harkiten, mikäli on kyse laajemmasta
sähkökatkoksesta kuin vain myymäläkiinteistö – huomioiden varavoimageneraattorin polttonesteen riittävyys.

6.

Mikäli varavoimageneraattorin käynnistämiseen menee enemmän aikaa, kuin eri järjestelmiin liittyvien UPS:ien
ja akustojen toiminta-ajat ovat, ohjeista asiakkaita välittömistä vaikutuksista.
a. Kuuluta / opasta asiakkaille välittömät ohjeet siitä, että kassoilla jonottavat asiakkaat palvellaan ja muiden
tulee siirtyä välittömästi ulos myymälästä.
b. Rahasta kassoilla jonottavat asiakkaat ja pyydä heitä siirtymään ostoksineen mahdollisimman pian ulos.
Älä ota uusia asiakkaita kassoille.

7.

Tee välittömiä energiaa säästäviä toimenpiteitä mahdollisuuksien mukaan:
a. Sammuta osa valaistuksesta (huomioi myös mainosvalaistus).
b. Optimoi kylmäkalusteiden täyttöasteet ja sammuta niistä osa.
•

Myös osa tuotteita sisältävistä kylmäkoneista on mahdollista sammuttaa ajoittain, huomioiden
kuitenkin koko ajan omavalvontasuunnitelman määritykset.

c. Vähennä ilmanvaihdon tehoa.
d. Sulje osa kassoista.

3.2

Toimenpiteet sähkökatkon jatkuessa

Yleensä sähkökatkokset – erityisesti taajama-alueilla – ovat paikallisia ja saadaan korjattua sähköyhtiöiden tai kiinteistöjen ylläpitohenkilöstön toimesta lyhyessä ajassa. Mikäli sähkökatko kuitenkin koskee laajempaa aluetta, sähköyhtiöiden on vaikeampi ennakoida korjaustoimenpiteiden valmistumisen ja sähkönjakelun palautumisen aikataulua. Sähkökatkon pitkittyessä
käytettävissä olevan varavoimageneraattorin toiminta ja polttoaineen saatavuus määrittelevät paljolti, miten hyvin liiketoimintaa voidaan myymälässä jatkaa – edellyttäen, että ICT-yhteydet ja maksujärjestelmät ovat edes osittain kunnossa.
Myös myymälähenkilöstön oikea toiminta on erittäin tärkeää myytävien tuotteiden säilyvyyden maksimoimiseksi sekä toimintojen palautumisen edistämiseksi. Seuraavissa alakohdissa esitetään, mitä toimenpiteitä myymälässä tulee tehdä sähkökatkon
jatkuessa 1 - 4 tunnin, 4 - 6 tunnin, noin yhden vuorokauden sekä niitä pidemmän ajan kuluessa sähkökatkon alkamisesta.

Kuva 7.

Varavoimaa käytettäessä polttoainetta on täydennettävä.

13

3.2.1 1 - 4 h
1.

Laajemmassa sähkökatkossa sen pituuden ennakointi voi olla sähköyhtiöille haastavaa. Tarkasta säännöllisesti
sähköyhtiön tiedotuskanavista, onko arvio sähkökatkon pituudesta tarkentunut.

2.

Tarkkaile kylmäkalusteiden ja -tuotteiden lämpötiloja omavalvontasuunnitelman mukaisesti, säännöllisesti
– erityisesti mikäli osa niistä on ajoittain pois päältä.

3.

Myymäläkiinteistön lämmitysmuodosta riippuen on mahdollista, että lämmitys katkeaa sähköjen katkettua joko
heti tai jonkin ajan kuluessa, varsinkin sähkökatkon koskiessa laajempaa aluetta. Kesäaikaan lämmityksen
katkeaminen pitkäksikään ajaksi ei aiheuta myymälän toiminnan keskeytystarvetta, mutta kylmänä aikana
myymälän lämpötilaa on seurattava jatkuvasti ja tarvittaessa suojattava mahdollisuuksien mukaan kylmälle
herkkiä tuotteita.

4.

Mikäli sähkökatko jatkuu ja kyse on laajasta häiriöstä, huomioi, että matkapuhelinverkot alkavat tulla
käyttökelvottomiksi noin 4 tunnin kohdalla sähkökatkoksen alkamisesta, vaikka myymäläkiinteistössä olisikin
varavoimaa.

5.

Määrittele, miten paljon myymälähenkilöstöä tarvitaan paikalla sähkökatkon mahdollisesti jatkuessa ja pyydä
tarvittaessa ketjuohjaukselta lisää tilapäistä työvoimaa muista myymälöistä. Myymälän toiminnan merkitys voi
jopa kasvaa laajan sähkökatkoksen jatkuessa. Huomioi myös mahdollisten yhteistyökumppaniyritysten henkilöt.

6.

Arvioi mahdollisen lisävartioinnin tarve ja sovi siitä ketjuohjauksen ja/tai vartiointiliikkeen kanssa.

3.2.2 4 - 6 h
1.

Huolehdi, että tilat ovat turvallisuuden ylläpidon kannalta hyvässä järjestyksessä. Tyhjennä erityisesti
lastauslaitureilta kaikki ylimääräiset tavarat, muoviset jäteastiat, kuormalavat ja muu palokuorma.

2.

Arvioi sähkökatkon jatkuessa säännöllisesti turvallisuustilannetta myymälän alueella ja sovi tarvittaessa
lisävartioinnista ja/tai pyydä tukea poliisilta.

3.

Sulje tarvittaessa tulevan veden ja viemäreiden pääsulut sekä kiinnitä WC-tiloihin käyttö kielletty sähkökatkoksen
aikana -tekstit. Huom., että tämä tulee tehdä, vaikka myymäläkiinteistössä olisikin varavoimaa, koska kunnan
vesilaitoksen toiminta ei ole kiinni yksittäisten kiinteistöjen varavoimasta.

4.

Ole yhteydessä ketjuohjaukseen ja sovi heidän kanssaan toiminnasta ja tuesta seuraavissa asioissa:
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a. Säännölliset myytävien tuotteiden tilaukset ja toimitukset, huolimatta siitä, toimiiko tilausjärjestelmä.
b. Miten he mahdollisesti voisivat auttaa varavoimageneraattorin polttonesteen saamisessa säännöllisesti.
c. Käteisen rahan riittävyyden osalta ole säännöllisesti yhteydessä ketjuohjaukseen ja/tai rahanhuoltoyritykseen ja sovi riittävän usein tapahtuvasta, turvallisesta arvokuljetuksesta.
5.

ICT-operaattoreiden toiminnan häiriintyminen/katkeaminen haittaa merkittävästi maksamista ja eräiltä osin
estää sen toiminnan. Tiedosta eri maksutapojen häiriöt ja ohjeista asiakkaille toimivat maksutavat.

6.

Sovi toiminta sidosryhmien kanssa, esimerkiksi aikatauluihin sidottujen toimitusten osalta.

3.2.3 1 vrk - 1 viikko
1.

Seuraa viranomaisten ja sähköyhtiöiden häiriöviestintää säännöllisesti. Pyri myös sopimaan paikallisten
viranomaisten kanssa heidän säännöllisistä vierailuistaan myymälässä (esim. poliisi ja pelastuslaitos).

2.

Ole säännöllisesti yhteydessä ketjuohjaukseen sekä asiakaspalveluun ja päivitä tilannetiedot.

3.

Sähkökatkoksen ensipäivinä varmista ympäristöterveydelle välttämättömien toimintojen, kuten jätehuollon

jatkamisesta kumppanien kanssa. Tarvittaessa hanki myös kuivakäymälöitä kiinteistön alueelle, mikäli kiinteistön
WC-tiloja ei voida käyttää.

3.3

4.

Lisää erilaisia omatoimisia turvallisuustarkistuksia. Tarkasta tilat säännöllisesti ja huolehdi asiakkaiden,
henkilöstön ja omaisuuden turvallisuudesta.

5.

Ole yhteydessä paikallisiin kolmannen sektorin edustajiin mm. SPR:iin ja esitä tukipyyntö mahdollisesta
myymälän tiloissa toteutettavasta EA-päivystyksestä tai muusta tuesta.

6.

Tiedota säännöllisesti myymälähenkilöstöä tilanteesta.

Toimenpiteet sähkökatkon päätyttyä
1.

Palaa normaaleihin toimintamalleihin heti, kun mahdollista.

2.

Inventoi myymälän tuotteet ja tarkasta niiden myyntikelpoisuus.

3.

Raportoi tuotehävikki ja muut mahdolliset vahingot yrityksen raportointikäytäntöjen mukaisesti.

4.

Raportoi onnistumisista ketjuohjaukselle. Varautuminen kannattaa!

5.

Tarkastele yrityksen sisällä, miten varautumista sähkökatkostilanteisiin voidaan edelleen parantaa sekä toteuta
kehitystoimenpiteitä.
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Kuva 8.

Myymälän jatkuvuudenhallinnalla suojattavia arvoja ja keinoja siihen.

LÄHTEET
Päivittäistavarakauppa ry. (2018). Päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämisprojekti 2017 - 2020.
Laitinen J. (toim.) 2015. Sähköriippuvuus modernissa yhteiskunnassa. Turvallisuuskomitea.
Laitinen, J., & Vainio, S. (2009). Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen. Puolustusministeriö.
Painoyhtymä Oy, Porvoo.

LIITTEET
Liite 1. Tiivistelmä toimenpiteistä myymälässä, kun varavoimaa ei ole käytettävissä.
Liite 2. Tiivistelmä toimenpiteistä myymälässä, kun VARAVOIMAA ON KÄYTETTÄVISSÄ.
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Kuva 9.

Nyky-yhteiskunnassa sähkö on välttämättömyyshyödyke.

Tarkastele yrityksen sisällä,
miten varautumista sähkökatkostilanteisiin voidaan
edelleen parantaa ja toteuta
kehitystoimenpiteitä.

Ole yhteydessä paikallisiin kolmannen
sektorin edustajiin, mm. SPR:iin, ja esitä
tukipyyntö mahdollisesta myymälän tiloissa
toteutettavasta EA-päivystyksestä tai
muusta tuesta.

Kerro tilanteesta esimiehellesi ja asiakaspalveluun.

Tee välittömiä energiansäästötoimenpiteitä:
– Optimoi kylmäkalusteiden täyttöasteet ja
sammuta niistä osa; myös osa tuotteita
sisältävistä kylmäkoneista on mahdollista
sammuttaa ajoittain, huomioiden kuitenkin koko
ajan omavalvontasuunnitelman määritykset.
– Sammuta osa valaistuksesta
(huomioi myös mainosvalaistus).
– Vähennä ilmanvaihdon tehoa.
– Sulje osa kassoista.

Varavoimageneraattorin käynnistyttyä jatka toimintaa harkiten, mikäli on kyse laajemmasta sähkökatkoksesta – huomioiden varavoimageneraattorin
polttonesteen riittävyys.

Varavoimageneraattorin käynnistämisen kestäessä
pidempään kuin eri järjestelmien UPS:ien ja akustojen toiminta-ajat, ohjeista henkilökuntaa ja
asiakkaita välittömistä vaikutuksista.

Käynnistä kiinteistönhuollon kanssa varavoimageneraattori, mikäli se edellyttää manuaalisia
toimenpiteitä.

Huom.: matkapuhelinverkot
alkavat tulla käyttökelvottomiksi
n. 4 h kuluttua laajan sähkökatkon alkamisesta.

Raportoi onnistumisista
ketjuohjaukselle.
Varautuminen kannattaa!

Tarkasta kiinteistön kaikki tilat säännöllisesti
ja huolehdi ihmisten ja omaisuuden
turvallisuudesta.

Säännölliset myytävien tuotteiden tilaukset ja toimitukset,
huolimatta siitä, toimiiko tilausjärjestelmä.

Lämmitys- / jäähdytysmuodosta riippuen on mahdollista, että
lämmitys/jäähdytys katkeavat
sähköjen katkettua. Myymälän
lämpötilaa on seurattava jatkuvasti ja tarvittaessa suojattava
tuotteita.

Tarkasta havainnoimalla katkoksen vaikutusalue.

ICT-operaattoreiden toiminnan
häiriintyminen/katkeaminen
haittaa merkittävästi maksamista ja eräiltä osin estää sen
toiminnan. Tiedosta eri maksutapojen häiriöt ja ohjeista
asiakkaille toimivat maksutavat.

Arvioi mahdollisen lisävartioinnin tarve.

Tarvittava tuki varavoimageneraattorin polttonesteen saamiseksi säännöllisesti.

Sovi toiminta sidosryhmien kanssa,
esimerkiksi aikatauluihin sidottujen
toimitusten osalta.

Pyri myös sopimaan paikallisten viranomaisten kanssa heidän säännöllisistä
vierailuistaan myymälässä (esim. poliisi ja
pelastuslaitos).

Tilaa uudet tuotteet.

Tarvittaessa hanki kuivakäymälöitä alueelle,
mikäli kiinteistön WC-tiloja ei voida käyttää.

Ole yhteydessä ketjuohjaukseen
ja sovi toiminnasta ja tuesta.

Arvioi lisävartioinnin tarve.

Tarkasta, ettei hisseissä ole ketään jumissa.

Käteisen rahan riittävyyden
varmistamiseksi sovi riittävän
usein tapahtuvasta, turvallisesta
arvokuljetuksesta ketjuohjauksen ja/tai rahanhuoltoyrityksen
kanssa.

Ilmoita hävikit yrityksen
ohjeiden mukaan.

Sähkökatkoksen ensipäivinä varmista
ympäristöterveydelle välttämättömien
toimintojen, kuten jätehuollon jatkamisesta
kumppaneiden kanssa.

Selvitä ketjuohjauksesta, onko
kylmätuotteille myymälään
tilapäisiä säilytysratkaisuja.

Kuuluta / opasta asiakkaille välittömät ohjeet.

Tarkasta sähköyhtiösi tiedotuskanavista arvio
katkoksen pituudesta sekä ota yhteyttä kiinteistönhuoltoon.

Inventoi tuotteet.

Ole säännöllisesti yhteydessä ketjuohjaukseen ja asiakaspalveluun.

Sulje tarvittaessa tulevan veden
ja viemäreiden pääsulut sekä
kiinnitä WC-tiloihin käyttö
kielletty sähkökatkoksen aikana
-tekstit.

Tarkkaile tuotelämpötiloja
omavalvontasuunnitelman
mukaan.

Tiedota henkilökuntaa
säännöllisesti.

Palaa normaaleihin toimintamalleihin heti, kun mahdollista.

Seuraa viranomaisten ja sähköyhtiöiden
häiriöviestintää säännöllisesti.

Järjestele tilat turvallisuuden
ylläpitämiseksi.

Tarkasta sähköyhtiösi tiedotuskanavista arvio katkoksen
pituudesta.

Sähkökatkon päätyttyä

Ohjeista henkilökunta ja anna heille tehtävät.

1 vrk - 1 vko

4-6h

1-4h

Sähkökatkon alettua

Liite 1. Tiivistelmä toimenpiteistä myymälässä sähkökatkon aikana, kun varavoimaa ei ole käytettävissä.
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Lämmitys- / jäähdytysmuodosta
riippuen on mahdollista, että
lämmitys/jäähdytys katkeavat
sähköjen katkettua. Myymälän
lämpötilaa on seurattava jatkuvasti ja tarvittaessa suojattava
tuotteita.

Tarkasta sähköyhtiösi tiedotuskanavista arvio katkoksen
pituudesta sekä ota yhteyttä kiinteistönhuoltoon.

Kerro tilanteesta esimiehellesi ja asiakaspalveluun.

Tee välittömiä energiansäästötoimenpiteitä:
– Optimoi kylmäkalusteiden täyttöasteet ja sammuta
niistä osa; myös osa tuotteita sisältävistä kylmäkoneista
on mahdollista sammuttaa ajoittain, huomioiden
kuitenkin koko ajan omavalvontasuunnitelman
määritykset.
– Sammuta osa valaistuksesta (huomioi myös mainosvalaistus).
– Vähennä ilmanvaihdon tehoa.
– Sulje osa kassoista.

Varavoimageneraattorin käynnistyttyä jatka toimintaa
harkiten, mikäli on kyse laajemmasta sähkökatkoksesta
– huomioiden varavoimageneraattorin polttonesteen
riittävyys.

Varavoimageneraattorin käynnistämisen kestäessä
pidempään kuin eri järjestelmien UPS:ien ja akustojen
toiminta-ajat, ohjeista henkilökuntaa ja asiakkaita
välittömistä vaikutuksista.

Huom.: matkapuhelinverkot
alkavat tulla käyttökelvottomiksi
n. 4 h kuluttua laajan sähkökatkon alkamisesta.

Arvioi lisävartioinnin tarve.

Tarkasta havainnoimalla katkoksen vaikutusalue.

Käynnistä kiinteistönhuollon kanssa varavoimageneraattori, mikäli se edellyttää manuaalisia
toimenpiteitä.

Tilaa uudet tuotteet.

Tarvittaessa hanki kuivakäymälöitä
alueelle, mikäli kiinteistön WC-tiloja
ei voida käyttää.

Selvitä ketjuohjauksesta, onko
kylmätuotteille myymälään tilapäisiä säilytysratkaisuja.

Tarkasta, ettei hisseissä ole ketään jumissa.

ICT-operaattoreiden toiminnan
häiriintyminen/katkeaminen
haittaa merkittävästi maksamista ja eräiltä osin estää sen
toiminnan. Tiedosta eri maksutapojen häiriöt ja ohjeista
asiakkaille toimivat maksutavat.

Arvioi mahdollisen lisävartioinnin tarve.

Tarvittava tuki varavoimageneraattorin polttonesteen
saamiseksi säännöllisesti.

Käteisen rahan riittävyyden
varmistamiseksi sovi riittävän
usein tapahtuvasta, turvallisesta arvokuljetuksesta ketjuohjauksen ja/tai rahanhuoltoyrityksen kanssa.

Sovi toiminta sidosryhmien kanssa,
esimerkiksi aikatauluihin sidottujen
toimitusten osalta.

Pyri myös sopimaan paikallisten viranomaisten kanssa heidän säännöllisistä
vierailuistaan myymälässä (esim.
poliisi ja pelastuslaitos).

Ole yhteydessä paikallisiin kolmannen
sektorin edustajiin, mm. SPR:iin, ja
esitä tukipyyntö mahdollisesta
myymälän tiloissa toteutettavasta
EA-päivystyksestä tai muusta tuesta.

Tiedota henkilökuntaa
säännöllisesti.

Tarkastele yrityksen sisällä,
miten varautumista sähkökatkostilanteisiin voidaan
edelleen parantaa ja toteuta
kehitystoimenpiteitä.

Raportoi onnistumisista
ketjuohjaukselle.
Varautuminen kannattaa!

Ilmoita hävikit yrityksen
ohjeiden mukaan.

Sähkökatkoksen ensipäivinä varmista
ympäristöterveydelle välttämättömien
toimintojen, kuten jätehuollon jatkamisesta kumppaneiden kanssa.

Tarkkaile tuotelämpötiloja omavalvontasuunnitelman mukaan.

Kuuluta / opasta asiakkaille välittömät ohjeet.

Ole yhteydessä ketjuohjaukseen
ja sovi toiminnasta ja tuesta.
Säännölliset myytävien tuotteiTarkasta kiinteistön kaikki tilat
den tilaukset ja toimitukset,
huolimatta siitä, toimiiko tilaus- säännöllisesti ja huolehdi ihmisten
ja omaisuuden turvallisuudesta.
järjestelmä.

Inventoi tuotteet.

Ole säännöllisesti yhteydessä ketjuohjaukseen ja asiakaspalveluun.

Sulje tarvittaessa tulevan veden
ja viemäreiden pääsulut sekä
kiinnitä WC-tiloihin käyttö
kielletty sähkökatkoksen aikana
-tekstit.

Palaa normaaleihin toimintamalleihin heti, kun mahdollista.

Sähkökatkon päätyttyä

Seuraa viranomaisten ja sähköyhtiöiden
häiriöviestintää säännöllisesti.

1 vrk - 1 vko

Järjestele tilat turvallisuuden
ylläpitämiseksi.

4-6h

Ohjeista henkilökunta ja anna heille tehtävät.

1-4h
Tarkasta sähköyhtiösi tiedotuskanavista arvio katkoksen
pituudesta.

Sähkökatkon alettua

Liite 2. Tiivistelmä toimenpiteistä myymälässä sähkökatkon aikana, kun VARAVOIMAA ON KÄYTETTÄVISSÄ.
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