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Sähkökatkojen todennäköisyys

Kantaverkkoyhtiö Fingrid seuraa sähkön saatavuutta vuorokauden ympäri. Jos
sähkökatkoihin joudutaan turvautumaan, Fingrid antaa määräykset
rajoitustarpeesta sähkönjakeluyhtiöille. Jakeluyhtiöt puolestaan päättävät, mistä
sähköt kulloinkin katkaistaan.

Sähkökatkojen todennäköisyyteen vaikuttavat esimerkiksi kotimainen tuotanto,
mahdollisuudet tuoda sähköä Ruotsista sekä sääolosuhteet. Sähkökatkojen
todennäköisyyttä on vaikea arvioida.

Sähköpula voi kehittyä nopeasti, eikä sähkökatkoista välttämättä ehditä varoittaa
kovin paljoa etukäteen. Ajantasaista tietoa saa esimerkiksi tiedotusvälineistä sekä
sähkönjakeluyhtiöiden nettisivuilta ja sovelluksista.

Sähköjen arvioidaan olevan poissa yhdeltä alueelta yleensä kerrallaan noin kaksi
tuntia. Kriittisimpiä vuorokaudenaikoja ovat arkiaamut klo 7:stä eteenpäin. Muut
sähkönkulutuspiikit osuvat yleensä iltapäivään klo 16–17 väliin sekä iltaan klo
18.30–20 välille.

Sähkökatko koskee koko Terminaalin kiinteistöä, ei vain Citydancea. Kaikkien on
kuitenkin varauduttava siihen, että ennakkotietoa ei aina saada sähköyhtiöltä.

Tanssikeskus Citydancen varautumis-suunnitelma
sähkökatkoihin kevät 2023
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Toimenpiteet ennen sähkökatkon alkamista tilanteessa, 
jossa sähkökatko alkaa yllättäen

Tanssitunnit lopetetaan, mutta paikalle saa omalla vastuulla jäädä, mikäli
oppilaalla on illemmalla vielä tunteja (opettaja ei vastaa oppilaista),
muutoin paikalta on hyvä poistua
Suosittelemme erityisesti alle 8v lasten vanhempia odottelemaan
tiloissamme sähkökatkon yllättäessä. Tällöin voitte noutaa lapsen pois
salista ja siirtyä kotiin.
Loppuillan tunnit pidetään normaalisti sähkökatkon loputtua. 

Tanssikoulun tilat pyritään sulkemaan 5min ennen ilmoitettua sähkökatkoa,
mikäli katko ajoittuu klo 18.00 jälkeen eikä tunteja enää pystytä samaan
iltana enää pitämään.
Tanssitunnit tullaan lopettamaan 15min ennen ilmoitetun sähkökatkon
alkamista, jotta kaikki ehtivät ulos ennen sähkökatkon alkamista. Jokaisen
tulee toimia ripeästi. 

Sähkökatko ajoittuu klo 16-18.00 

Sähkökatko ajoittuu klo 18-21.00 

Talvella suosittelemme ohjeistamaan lapset/nuoret tällaisissa tilanteissa
siirtymään autoon / bussiin riittävän lämpimän vaatetuksen kera. Toki Prismaan  
voi myös mennä, ellei sielläkin katko ole ajankohtainen (melko todennäköistä
sähkö on katki myös sieltä). Citydance ei voi tarjota odottelupaikkaa
sähkökatkon aikana tilanteessa, jolloin tilat suljetaan loppuillaksi.  
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Toimenpiteet ennen sähkökatkon alkamista tilanteessa, jossa
tieto katkosta saadaan ennakkoon (min 1h aikaisemmin)

henkilökunta ilmoittaa asiasta tunneilla ja käytävällä 

oppilaita tiedotetaan ennakkoon tilanteesta ensisijaisesti
tekstiviestillä sekä lisäksi CitydanceWall FB-ryhmässä ja somessa
mahdollisuuksien mukaan.

tunteja ei pidetä sähkökatkon aikana, mutta muuna aikana kyllä,
mikäli katko loppuu ennen tunnin alkamista. (jos esim. tunti alkaa
19.00 ja katko loppuu 19.15, ei tuntia pidetä)

jos katko tulee kesken iltaa, voivat oppilaat, joilla on myöhemmin
illalla tunteja, jäädä tiloihin omalla vastuulla (opettaja ei vastaa
oppilaista)
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Sähkökatkon mahdollisia vaikutuksia 

Valaistus sammuu ja hätäpoistumis- ja turvavalot syttyvät, eivätkä
musalaitteet toimi saleissa.

Veden tulo mahdollisesti lakkaa / lämmin vesi voi olla polttavan
kuumaa, ilmanvaihto lakkaa, ja lämmitys menee pois päältä.

Asiakaspalvelussa on taskulamppuja henkilökunnalle, jos valot
sammuvat. Myös muita pattereilla toimivia varavaloja on varattu
tanssikoulun tiloihin. 

Jokaisen puhelimesta löytyy taskulamppu ja sitä on suositeltavaa
käyttää.

Sähkökatkon alkaessa wc-tiloja ei saa käyttää ja tiloista tulee
poistua.

Koulun toiminnanohjausjärjestelmä, maksupäätteet tai muutkaan
laitteet eivät toimi.


