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TEEMA
Mitä tehdä kun sähkölaite on viallinen?

Tässä teemassa aiheina:
Sähkölaitteiden turvallinen käyttö ja sähköpalot.
Sähköön liittyvät suojalaitteet ja sulakkeen vaihto.
Sähkölaitteiden kierrätys.
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TEEMA 4
Mitä tehdä kun sähkölaite on viallinen?

Suriseva tai käryävä sähkölaite - heti irti verkosta!
Sähkölaitteen epätavallinen toiminta (pesukoneen ohjelman toistuva keskeytymi-
nen, valaisimesta kuuluva hurina, laitteesta kuuluvat epämääräiset äänet, laittees-
ta lähtevä paha haju tai käry) voivat ennakoida ongelmia. Valojen vilkkuminen tai 
himmeneminen varoittavat siitä, ettei sähkölaitteisto toimi enää niin kuin pitäisi. 
Viimeistään pienet sähköiskut yhdessä muiden ongelmien kanssa ovat merkkejä 
siitä, että sähkölaitteesi voi olla viallinen.

Reistaileva sähkölaite tulee kytkeä irti sähköverkosta. Jos on aihetta epäillä, että 
laitteessa tai kodin sähköasennuksissa on jotakin pielessä, tulee aina kutsua säh-
köalan ammattilainen apuun. Omia asennusvirityksiä ei saa koskaan tehdä! Jos 
jokin sähkölaite ei toimi tai toimii huonosti, se tulisi huoltaa tai uusia heti. Seuraa 
sähkölaitteiden ja asennusten kuntoa säännöllisesti.

SER-kierrätyksessä materiaalit saadaan talteen
Käytöstä poistettuja sähkölaitteita ei saa viedä tavallisen sekajätteen sekaan, 
vaan ne tulee aina kierrättää virallisissa SER-pisteissä. SER-lyhenne tulee sa-
noista sähkö- ja elektroniikkalaiteromu. Kaikki laitteet, jotka käyttävät sähkö-
virtaa, akkua, paristoa tai aurinkoenergiaa, ovat SER-romua. Kuluttajat voivat 
viedä SER-jätteet maksutta joko kierrätyspisteisiin tai niitä vastaanottaviin 
kauppoihin. SER-jätteen kierrättäminen on tärkeää koska SER-romusta saa-
daan talteen materiaaleja, joita voidaan hyödyntää uudelleen, mutta myös siksi 
että laitteiden sisältämät haitalliset aineet saadaan hävitettyä asianmukaisesti, 
eivätkä ne jää kuormittamaan luontoa.

Sähkölaitteiden tarkastus
Mikäli epäilet, että uusi ostamasi sähkölaite ei ole turvallinen, voit tehdä siitä 
ilmoituksen Tukesille (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto). Tukesin tehtävänä on 
valvoa myös sähkölaitteiden turvallisuutta, ja se tekee sitä pistokokein ja muun 
muassa saamiensa ilmoitusten perusteella. Suomessa myynnissä olevien sähkö-
laitteiden (eikä myöskään ulkomailta tai verkkokaupoista ostettujen tuotteiden) 
turvallisuutta ei siis tarkasteta etukäteen. Turvallisuudesta vastaa laitteen maa-
hantuoja tai myyjä, ja CE- tai FI -merkki laitteessa on osoitus siitä, että maahan-
tuoja tai myyjä vakuuttaa laitteen vastaavan sille asetettuja vaatimuksia. Joskus 
kuitenkin tulee ilmi tapauksia, joissa näin ei ole. Tukes saattaa silloin velvoittaa 
myyjän poistamaan tuotteen markkinoilta.

Tutki Tukesin markkinavalvontarekisteriä marek.tukes.fi erityisesti sähkölait-
teiden osalta. Esiintyykö siellä joitain sähkölaitteita erityisen paljon? Löydätkö 
näiden laitteiden myyjien listalta sellaisia liikkeitä, joissa olet itse tai vanhempiesi 
kanssa asioinut?
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1. Mitkä kaksi kodinkonetta aiheuttavat eniten sähköpaloja Suomessa? 
2. Mitä arvelet, miksi juuri nämä laitteet aiheuttavat eniten sähköpaloja?
3. Mitä pitää tehdä kun sähkölaite menee rikki?
4. Mistä tunnistat rikkinäisen sähkölaitteen?
5. Saako sähkölaitteita korjata itse?
6. Mitä vaaroja rikkinäinen sähkölaite voi aiheuttaa?
7. Mikä on sulake ja miksi niitä käytetään?
8. Mikä on vikavirtasuojakytkin? Miksi se on tarpeellinen, ja missä niitä käytetään?
9. Miksi sähkölaitteita tulee kierrättää?
10. Miten sähkölaitteita kierrätetään? Tiedätkö mitä pitää tehdä käytetyille paristoille?
11. Mitä tulee huomioida kun kierrättää tietokoneita, tabletteja ja älypuhelimia?
12. Etsi lähin kotiasi tai kouluasi oleva SER-kierrätys, missä se sijaitsee?

KYSYMYKSIÄ


