


TERVETULOA TALVIUINNIN VERKOSTOTAPAAMISEEN 
11.10.2022 17.30-19.30

AIKATAULU

klo 17.30 Tervetuloa verkostotapaamiseen! 
Hanna Okkonen, Suomen Latu

klo 17.35 Miten talviuintipaikan ylläpitokustannuksissa voi säästää?
Ilpo Johansson, SUH ry

klo 18.00 Talviuintipaikkaesittelyt 
Aila Oikarinen, Ounasvaaran Latu
Salla Lamminpää, Oulun Talviuimarit

klo 18.30 Leader-tuella talviuintipaikan kehittäminen
Anne Lappi, Kiuruvesi 

klo 18.45 Talviuinnin tulevaisuus Suomen Ladussa
Jenni Humalajoki, Suomen Latu

klo 19.00 Kysymyksiä ja keskustelua
klo 19.30 Verkostotapaaminen päättyy



Suomen Latu 
Talviuinnin verkostotapaaminen 11.10.2022    

Ilpo Johansson | SUH

Ilpo Johansson
tekninen asiantuntija
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry
Elimäenkatu 20 A
00510 Helsinki
ilpo.johansson@suh.fi
www.suh.fi
puh. 09-343 65 60

Talviuintipaikan sähkönkulutus 

mailto:ilpo.johansson@suh.fi
http://www.suh.fi/
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Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry SUH
www.suh.fi

Katso myös: Pinnalla 2025 - strategia suh.fi/toiminta/suh_ry 

Ohjaa ja edistää valtakunnallisesti uimaopetus- ja 
hengenpelastustyötä. Perustettu vuonna 1956. 
11 jäsenjärjestöä.

Hukkumisonnettomuuksien ennaltaehkäisy 
valistuksella, koulutuksella, neuvonnalla

Vesiliikunnan olosuhteisiin vaikuttaminen

http://www.suh.fi/
https://www.suh.fi/toiminta/suh_ry
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Talviuintipaikan sähkölaitteita 1 

Sähkökiukaat
- Suuri sähköteho, yhteissaunoissa jopa 20-30 kW
- Energiansäästöä käytön tarkentamisella
     - käyttöaika: 12/7 vai esim. vain pe-la iltaisin
     - lämpötila: 90ºC vai lämmittelysauna
- Jos on sähköenergian tuntilaskutus, niin sähkön huippuhinnan 
  aikana voi tulla arvokkaat löylyt (kysyntäjousto harkintaan)
- Voi olla merkitystä myös valtakunnallisen tehohuipun tasaamisessa
- Toisaalta asuntokohtaisen saunan lämmittämisen sijaan 
  voisi käydä yleisessä saunassa 
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Talviuintipaikan sähkölaitteita 2 
Laiturin ja portaiden liukkaudenesto
- Lämpömaton sähköteho voi olla luokkaa 0,3 kW/m2 
  eli esim. 15 m2 maton huipputeho olisi >4 kW
- Voiko tehoa säätää olosuhteiden/kellonajan mukaan?
- Vaihtoehtona esim. hiekoitus 
      - avovesiolosuhteissa hiekoitus ei sinällään ole ongelma
      - karkea sepeli voi olla hankala ainakin paljaalle jalalle
      - lisääkö huoltotyön määrää (jään poisto, kolaus, harjaus)?
- Tai rakenne, joka ei jäädy liukkaaksi kovin helposti
      - esim. riittävän harva, hyvin vettä ja lunta läpäisevä teräsritilä
      - voisiko toimia ainakin portaissa?
      - pysyykö jäätymättömänä myös kovilla pakkasilla?
      - tarttuuko jalka/jalkine ritilään kovilla pakkasilla?
      - löytyykö jokin muu ritilämateriaali, kitkamatto tms.? 
Porraskaiteiden lämmitysteho lienee melko pieni(?)
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Talviuintipaikan sähkölaitteita 3 
Puku- ja pesutilojen peruslämpö
- Tarvitaan mm. vesi- ja viemärilaitteiden jäätymisen estämiseksi
- Peruslämmönkin ylläpitoteho voi olla joitakin kilowatteja
- Ylöslämmityksessä tätäkin suurempi teho
- Toimisiko vaihtoehtona vesijohtojen, vesikalusteiden, 
   lattiakaivojen ym. sähkösaatot? **
- Tai ilmalämpöpumppu (lähinnä vuosikulutusta pienentämään, 
   kovilla pakkasilla ei välttämättä vähennä huipputehon tasoa)
- Maalämpö, vesilämpö tai kaukolämpö voi olla kallis 
  investointi pelkälle talviuintipaikalle ja tarvitsee teknisen tilan
- Peruslämmön lämpötilataso (riittääkö esim. +5ºC kovilla pakkasilla)
- Kannattaa kuitenkin olla tarkkana vesivahinkojen ja 
  kosteusvaurioiden välttämiseksi
** Vesilaitoksen, rakennusvalvonnan ja vakuutuslaitoksen 
    vaatimukset huomioitava
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Talviuintipaikan sähkölaitteita 4 
Valaistus
- Valaistavan alueen laajuus, valaistusvoimakkuus,
  käyttöaika ja lampputyyppi vaikuttavat sähkönkulutukseen
- LED:eillä voi säästää jonkin verran sähkönkulutuksessa
- Säästö huoltokustannuksissa riippuu vanhasta lampputyypistä
- Vaihto LED:iin saattaa vaatia myös valaisimen vaihdon
- Hämäräkytkin-/liiketunnistinohjaus, onko tarpeen/mahdollista?
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Talviuintipaikan sähkölaitteita 5 

Avannon sulanapito
- Tarpeen mukainen käyttö (ohjaus ulkolämpötilan mukaan)

- kellokytkin ja/tai ohjaus ulkolämpötilan mukaan
- yleensä vain kovilla pakkasilla koko ajan päällä
- tarvitaanko sulanapitoa lainkaan vilkkaimpina uintiaikoina?

- Uppopumpun (0,5-1 kW) sijaan voisi kokeilla 
  ilmapuhalluslaitetta (0,1-0,2 kW)
- Keväällä ulkolämpötilan noustessa (ehkä) varottava myös
  avannon turhaa laajenemista (jäällä kulkijoiden turvallisuus)
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Kiitos mielenkiinnosta !

 Pysytään pinnalla eli:
Viisaasti vesillä ja Järki jäällä !

www.viisaastivesilla.fi 
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http://www.viisaastivesilla.fi/


Ounasvaaran Latu, Rovaniemi
Aila Oikarainen

Facebook: Ounasvaaran Latu ry
www.ounasvaaranlatu.fi/jaostot/talviuinti

Talviuintipaikkaesittely:



Oulun talviuimarit
Salla Lamminpää

Facebook: Oulun Talviuimarit ry - Oulu 
Winter Swimming Club
www.ouluntalviuimarit.fi

Talviuintipaikkaesittely:



Talviuintipaikan kehittäminen Leader-tuella
Anne Lappi, Kiuruveden Latu ry



Talviuinnin tulevaisuus 
Suomen Ladussa

2023-2028
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Talviuinti Suomen Ladussa

➢ Lajiliiton rooli, vakiintunut laji
➢ Talviuintitapahtumat

○ Rakastu talviuintiin -viikko 9.- 15.1.2023
○ Talviuinnin SM-kilpailut 3.-5.2.2023, Peurunka
○ Vuoden talviuintipaikan valinta - jätä ehdotus vuoden loppuun mennessä!

➢ Koulutus
○ Talviuinnin verkkokurssit

➢ Talviuinnin edistäminen ja kehittäminen valtakunnallisesti
○ Talviuimarin ohjeet
○ Tutkimukset ja kyselyt
○ Viestintä

➢ Tuki jäsenyhdistyksille

https://www.lyyti.in/talviuintipaikka2023


Ulkoile | Osallistu | Vaikuta

Tuki Suomen Ladun jäsenyhdistyksille

➢ Jäsenmaksujen hallinnointi ja laskutus, vakuutus, jäsenedut, ilmaiset koulutukset, alennus 
talviuinnin SM-kilpailujen osallistumismaksuissa sekä mahdollisuus järjestää kilpailut 

➢ Talviuintimateriaaleja
○ Talviuintipaikan turvallisuudesta (Opas talviuintipaikoille, turvallisuussuunnitelma ja 

riskikartoitus, talviuintipaikan hyviä käytäntöjä)
○ Terveyttä talviuinnista -luentodiat
○ Ohjeita tapahtuman järjestäjille

■ mm. ideoita tapahtumiin, valmis tiedotepohja
➢ Yleinen tukimateriaali viestintään, tapahtumien järjestämiseen sekä yhdistystoimintaan 

Yhdistyspalvelut -portaalin kautta

http://suomenlatu.fi/jasenedut
https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/sina-voit-vaikuttaa/vinkkeja-ulkoilupaikkojen-suunnitteluun/talviuintipaikka.html
https://www.suomenlatu.fi/media/ulkoile/talviuinti/terveytta-talviuinnista-luento-2021.pptx.pdf
https://www.suomenlatu.fi/rakastu-talviuintiin/etusivu/jarjesta-tapahtuma.html
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Tuleva strategia - talviuinnin 
tulevaisuus?

➢ Talviuinnin vakiintunut toiminta ja 
Suomen Ladun rooli lajin 
edistäjänä jatkuu

➢ Talviuinnin suosio kasvussa*
➢ lajin harrastajia enemmän kuin 

talviuintipaikat pystyvät 
vastaanottamaan 

➢ erityisesti talviuintipaikkojen 
lisääminen ja olosuhteisiin 
vaikuttaminen

Toimintasuunnitelma 2023

*LVVI3: Aikuisväestöstä 11,9 % oli harrastanut avantouintia vuonna 
2020. Vuonna 2010 osuus oli 9,8 %.



Kysymyksiä ja 
keskustelua!

 




