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Salama sytytti omakotitalon Tuomirinteenkadulla Lahden Jokimaalla.  
Päijät-Hämeessä koettiin torstai-iltana pahin ukkosmyrsky vuosiin. Tuhannet kodit Paimelassa, Asikkalassa 
ja Vääksyssä jäivät sähköttä noin 40 minuutiksi, kun salama rikkoi katkaisijan Kalliolan sähköasemalla. 
Katkos alkoi hieman kello 19 jälkeen. 
Koko Kymijärven voimala putosi verkosta kello 20. Sähköä alueelle saatiin saman tien valtakunnan verkosta. 
Voimala tuottaa myös kaukolämpöä. 
- Tilanne on nyt tyydyttävällä tasolla, luonnehti käyttöteknikko Markku Hauta-aho hieman ennen kello 22:ta. 
Lämpöä alkoi saada ensin Lahden keskusta. Laita-alueilla kärsittiin vielä lämmön puutteesta. 
Lahden alueella 90 prosenttia talouksista on kaukolämmön piirissä. 
Salama rikkoi Hangasmäen-Jaakkolan jakelumuuntajan noin kello 19.30. Se vei sähköt Jokimaan, 
Renkomäen ja Hangasmäen alueelta. 
Uutta muuntajaa alettiin asentaa. Sen arveltiin olevan käytössä ennen puoltayötä. 
Pitkään ilman sähköä oli parikymmentä taloutta. 
- Tämä ukonilma oli poikkeuksellisen raju. Tällaista ei ole ollut viime vuosina. Ei tule mieleen, milloin oli 
viimeksi, Hauta-aho pohti. 
- Pystysalamat iskivät maahan, mikä on meille paha. Se rikkoo laitteita. Välillä ukonilmoilla on 
vaakasalamoita. Niistä ei ole meille haittaa. 
Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle tuli parikymmentä lähtöä noin tunnin aikana kello 18 jälkeen. 
Alueella oli kaksi rakennuspaloa. Pahempi niistä oli Lahdessa Jokimaalla, jossa Tuomirinteenkadulla paloi 
uudehko omakotitalo. Asukkaat ja kotieläimet saatiin pelastetuksi, mutta 150 neliön talo kärsi vakavia 
vaurioita. 
Omistaja arveli, että salama olisi iskenyt taloon antennin kautta. Talon väki yritti sammuttaa paloa, mutta 
palo oli liian suuri. 
Asikkalassa paloi saunarakennus. 
Vesivahinkoja aiheutui eri puolilla. Illalla vettä tulvi vielä noin kello 22 Kempin teollisuuskiinteistöön 
viemäreiden kautta. 
Vesivahinkoja oli omakotitaloissa Keijupuistossa ja yleensä Jokimaan alueella. 
Päijät-Hämeeseen perustettiin toiminta-aluejohto, kun tuli runsaasti päällekkäisiä hälytyksiä. Hätäkeskus otti 
vastaan vakavammat tapaukset ja ohjasi auttajat suoraan paikalle. Pelastuslaitoksen kautta kulkivat 
lievemmät tapaukset. 
- Tie oli kuin peili, kun ajoimme Jokimaalle palopaikalle. Vettä tuli niin paljon. Lisäksi rakeet tukkivat 
viemäreitä, kertoi päällystöpäivystäjä Heikki Suomalainen. 
- Tällaiset myrskyt eivät ole jokavuotisia. Myrskyt ovat olleet lisääntymään päin, pohti Suomalainen.  
 


