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kun kesämökille mennään talven jäl-
keen siivoamaan, kannattaa saman tien 
tarkistaa, että mökillä on varasulakkei-
ta ja että palovaroitin on kunnossa. Jos 
rakennuksessa on myös häkä- tai kaasu-
varoitin, tarkistetaan niistäkin paristot.

Palovaroitin (8 €) on lakisääteinen 
kodissa ja vapaa-ajan asunnossa. Sen 
hankinnasta ja toimintakunnosta vastaa 
asunnon haltija eikä esimerkiksi taloyh-
tiö. Vakuutukset ovat varmimmin voi-
massa, jos huolehtii velvollisuudestaan.

Palovaroittimen heikko kohta on pa-
risto. Varoittimeen voi hankkia litium-
pariston (13 €), jolle luvataan kymme-
nen vuoden ikää. Sähköverkkoon kyt-
kettävässä palovaroittimessa (170 €) on 
paristo- tai akkuvarmennus sähkökat-
kojen varalta. Helmikuussa tuli voi-
maan lainmuutos, jonka mukaan kaik-
kien uusien asuntojen ja kesämökkien 
palovaroittimien pitää olla verkkovir-
ralla toimivia.

Palovaroitin asennetaan aina kattoon, 
koska savu pyrkii ensimmäiseksi huo-
neen korkeimpaan kohtaan.

Myös häkävaroitin asennetaan kat-
toon, koska hiilimonoksidi eli häkä ko-
hoaa tulisijasta ylöspäin. Etäisyyden 
seinistä tai kattopalkeista on oltava vä-
hintään 30 cm. Jos lämmityslaitteena on 
kaasulämmitin, häkävaroitin asennetaan 

Tarkista varoittimet & sulakkeet
SULAKKEET

Tulppasulakkeessa on eri koot merkitty eri 
värein: 10 A (punainen merkkinasta), 16 A (har-
maa) ja 20 A:n (sininen). Vanhoissa sähkötau-
luissa voi olla 6 A:n (vihreä) sulakkeita.

Automaattisulakkeessa painokytkin pon-
nahtaa ylös, kun sulake toimii. Kun sulake vaih-
detaan tai painokytkin painetaan alas, on syy-
tä katkaista ensin virta pääkytkimestä.

Automaattisulakkeita on myös perinteisten 
tulppasulakkeiden tilalle. Sulakkeen perässä 
oleva nasta hyppää ulos, kun sulake toimii. Uu-
delleen sulakkeen saa toimintavalmiiksi paina-
malla nastan sisään.

Jos sulake palaa toistamiseen, kytke laitteet 
pois päältä ja kutsu sähkömies paikalle.

Varaa taskulamppu sähkömittarin päälle tai 
välittömään läheisyyteen.

Ole varovainen ja huolellinen sulakkeiden 
kanssa.

HUOMAA! Hinnat ovat noin-hintoja. •













Onko palovaroitin paikallaan 
ja kunnossa? Entä mikä on 
sulakkeiden tilanne? JAAKKO TAKALAINEN

seinälle 150–180 cm korkeudelle. Va-
roittimia on syytä testata säännöllisesti.

Sulake suojaa ylikuormitukselta
Sulakkeen eli varokkeen tarkoitus on 
suojata sähköjohtoja ja -laitteita liial-
liselta kuormitukselta, joka voi johtaa 
tulipaloon esimerkiksi erilaisissa laite-
vioissa. Perinteinen sulake on keraami-
sessa kotelossa oleva pienivastuksinen 
lanka, joka kestää lävitseen kulkevaa 
virtaa tiettyyn rajaan saakka. Jos sulak-
keen nimellisvirta ylitetään, vastuslanka 
alkaa lämmetä huomattavasti ja palaa 
poikki. Näin virtapiiri katkeaa.

Esimerkiksi 10 ampeerin (A) sulake 
kestää 2 300 wattia. Wattimäärät luke-
vat yleensä käytettävän laiteen kyljessä. 
Esimerkiksi tavalliset sähkölämmittimet 
ja -puhaltimet ovat noin 1 000 wattia.

Sulakkeiden kanssa ei kannata kik-
kailla; kaikki omat viritykset sulakkeen 
korvaamiseksi on syytä unohtaa! Käy-
tä aina oikean kokoista sulaketta äläkä 
yritä pakottaa liian isoa sulaketta varo-
kepesään.

Jos suuritehoisen koneen tai laitteen 
takia, esimerkiksi lattian hiomisen yh-
teydessä, tarvitaan väliaikaista sulak-
keen keston nostamista, turvaudutaan 
hitaaseen sulakkeeseen. Sen tunnukse-
na on etana. •

Mikä on?
S O R K K A R AU TA

Yleistyökalu seinän purkamiseen 
ja naulanrepimiseen ja kaikkeen 

siltä väliltä. Sorkkarautaa vastaava 
työkalu ilman koloa on purkurau-

ta. Mitä isompi, sen parempi.

Tulppasulake


