
 

 

Energian säästäminen ja varautuminen sähkökatkoihin 
talvella 2022-2023 

 
Hyvä seuraväki 
 
Elämme poikkeuksellista aikaa, kun maailman tapahtumien johdosta energian saatavuudessa on haasteita ja sen 
hinta on kohonnut. Sähkön säästäminen on tänä talvena erityisen tärkeää.  
 
Sähkönsäästön taustalla on huoli sähköenergian riittävyydestä talvikaudella huippukulutuksen aikoina. Valtiovalta 
on esittänyt, että myös kuntien tulee varautua sähkön huippukulutusaikoina sähkökatkoihin. 
 
Ylöjärven kaupunki on mukana energian säästötalkoissa. Keinoina tähän lukeutuu mm. kaupungin kiinteistöjen 
lämpötilojen lasku yhdellä asteella (pois lukien hoitolaitokset). Päätöksen lämpötilojen laskemisesta teki tekninen 
lautakunta kokouksessaan 19.10. Lautakunta päätti myös muista toimenpiteistä, jotka toteutetaan, jos 
sähkönjakeluun tulee katkoksia tai niiden uhka on ilmeinen: 
 

• Uimahallien saunojen käytön vähentäminen hiljaisina aikoina. Toiset saunat pois käytöstä sekä miesten 
että naisten puolella. > Huom. Tämä on ollut jo käytössä 22.11.2022 alkaen. 

• Ilmanvaihdon säätö osateholle kaikissa kiinteistöissä yli 10 asteen pakkasilla. 

• Autonlämmitystolppien käytöstä poistaminen talvikaudella 2022-2023. 

• Tiuravuoren palvelukeskuksen altaan käytöstä poistaminen väliaikaisesti talvikaudella 2022-2023. 
 
 

Energiansäästö liikuntatiloissa 
 
Kaupungin liikuntatilat pysyvät auki niin kauan, kun sähköä on saatavilla. Pitkien sähkökatkojen sattuessa tilat 
eivät ole käytössä.  
 
Seurat ja muut salien käyttäjätahot voivat omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että energiaa säästyy. Tällaisia 
toimenpiteitä ovat: 
 

• Valaistuksen vähentäminen > Esim. Urheilutalon palloiluhallissa 2/3 valaistus on lux-tasoltaan riittävä.  

• Suihkuajan lyhentäminen > Energiaa kuluu veden lämmittämisen ja itsessään veden kulutus syö energiaa. 

• Pehmopaperin järkevä käyttö > WC- ja käsipapereiden säästeliäs käyttö, eli esim. ei oteta liikaa 
käsipaperia käsienkuivausta varten (yksi paperi yleensä riittää). 

 
 

Toiminta sähkökatkotilanteissa 
 
Mikäli liikuntasalissa tapahtuu äkillinen sähkökatko, voi tilannetta ensin seurata paikalla muutamien minuuttien 
ajan. Mikäli käy selväksi, että sähkökatko jatkuu, tulee tiloista poistua hallitusti. Vuoron vastuuhenkilö on 



 

 

vastuussa siitä, että kaikki poistuvat salista ja rakennuksesta eivätkä ulko-ovet jää auki. Suihkuja ja wc-tiloja ei 
pidä käyttää sähkökatkon aikana. 
 
Suositeltavaa on, että jokainen ryhmä käy ennakolta läpi tällaisen mahdollisuuden, jotta on selvää, kuinka 
toimitaan. Ryhmien on hyvä varautua tilanteeseen taskulampuilla sekä lämpimillä vaatteilla.  
 
Sähkökatkosta johtuva salivuoron peruuntuminen/keskeytyminen tulee ilmoittaa liikuntapalveluille. Näistä 
vuoroista emme veloita käyttäjiä. Mikäli lasku ko. vuorosta on jo tehty, hyvitämme sen käyttäjälle. 
 
Sähkökatkot, jotka tiedetään ennalta, tiedotetaan kaikille iltakäyttäjille. Näiden sähkökatkojen aikana vuorot on 
peruttu ja niistä ei veloiteta käyttäjiä. Tieto peruuntumisesta tehdään mahdollisimman pian, kun tieto niistä tulee 
liikuntapalveluille.  
 
Lisätiedot:  
 
Liikuntapäällikkö Sini Aalto, sini.aalto@ylojarvi.fi, p. 041 730 0165  
Vastaava liikunnanohjaaja Minna Vigren, minna.vigren@ylojarvi.fi, p. 050 523 2081 
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