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Pääkirjoitus

Asiakastyytyväisyystutkimuksessa kysyttiin asiak-
kaiden mielipiteitä Seinäjoen Energian (sähkö, kau-
kolämpö ja vesi) sekä Seiverkkojen (sähkönsiirto) 
toiminnasta. Asiakaspalvelututkimuksen tulokset 
yllättivät positiivisesti, saimme erinomaiset arvosa-
nat, energia-alan parhaat. Arvosanat olivat kaikissa 
liiketoiminnoissa toimialan keskiarvoa paremmat. 
Asiakaspalvelu ja henkilöstö saivat kiitosta mm. 
sovittujen asioiden hoitamisesta, henkilöstön ystä-
vällisyydestä, palveluhalukkuudesta sekä kyvystä 
ratkaista asiakkaan ongelma tai asia. Tutkimuksen 
mukaan asiakkaiden mielestä tärkeitä asioita ovat 
paikallisuus, luotettavuus ja asiantuntevuus. Myös 
toimitusvarmuutta, henkilöstön tavoitettavuutta 
sekä edullisia hintoja arvostetaan ja pidetään tärkei-
nä. Asiakaskyselyn perusteella kehityskohteitamme 
ovat tiedottaminen muutostilanteissa ja häiriötilan-
teissa. 

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset olivat hy-
vällä tasolla. Analysoimme henkilöstötyytyväisyys-
kyselyn tulokset huolella ja tulemme kehittämään 
toimintaamme. 

Tutkimustulokset antavat hyvän tilannepäivityk-
sen, ”siitä missä ollaan”, asiakkaidemme tyytyväisyys 

Teetimme vuoden 2018 loppupuolella asiakas- sekä 
henkilöstötyytyväisyyskyselyn. Tuloksiin on kiinnitettävä erityistä 

huomiota, sillä tyytyväisyys/tyytymättömyys ovat parhaita varhaisia 
indikaattoreita yrityksen kehityksestä. Melko uutena energialaisena  

ja seinäjokisena odotin tuloksia jännityksellä.

Tutkittua tietoa

meihin on erinomaisella tasolla ja henkilökuntam-
me tyytyväisyys hyvää tasoa. Tästä on hyvä jatkaa 
toimintamme ja itsemme kehittämistä. Tavoitteena 
tyytyväiset asiakkaat, henkilöstö, omistaja ja meidän 
kanssa tekemisissä olevat eri sidosryhmät. Kiitos asi-
akkaille sekä henkilöstölle vastauksista!

Reipasta kevään odotusta!

Vesa Hätilä
toimitusjohtaja  
Seinäjoen Energia Oy  
vesa.hatila@sen.fi

Seinäjoen Energian lehti 1/2019

Julkaisija Seinäjoen Energia Oy | Suunnittelu ja  
taitto Propaganda | Toimitus Teija Ahtiainen ja  
Henna Rantasaari | Kannen kuva Tuukka Kiviranta  
Paino I-print Oy | Painos 30 200 kpl

Seinäjoen Energia -konsernin muodostavat 
Seinäjoen Energia Oy ja Seiverkot Oy. Konserni 
on kokonaan Seinäjoen kaupungin omistama.
 
PYSY AINA  AJAN TASALLA!  
Tilaa kuudesti vuodessa  
ilmestyvä uutiskirjeemme:  
www.seinajoenenergia.fi/uutiskirje

Sisältö
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SEINÄJOEN ENERGIALLA projekti-insinöö-
rinä kohta kaksi vuotta työskennellyt Sanna 
Niinisalo ei nuorempana ajatellut ryhtyvänsä 
insinööriksi. 

–Pikkutyttönä halusin vain pelata pe-
säpalloa ja pesäpallokentällä onkin tullut 
kulutettua paljon aikaa. Olen kuitenkin aina 
nauttinut luonnosta ja ollut kiinnostunut 
luonnonilmiöistä sekä ympäristöasioista, jo-
ten opiskelu ympäristöinsinööriksi tuntuu 
jälkeenpäin ajatellenkin oikealta valinnalta, 
toteaa Peräseinäjoelta kotoisin oleva Niinisa-
lo. Pesäpallo kiinnostaa edelleen. 

– Ehkä vielä joskus aloitan jonkun maa-
kuntasarjan, haaveilee Niinisalo. 

Sanna sai ensikosketuksen energia-alaan 
isältään, joka toimi aikanaan Sevolla sähkö- 
miehenä. 

– Isä on aina ollut kiinnostunut energi-
an ja veden kulutuksesta. Pikkuhiljaa myös 
minua alkoivat kiinnostaa energia- ja ympä-
ristöasiat, sekä kierrätys. Työkaverit tosin leu-
kailevat minulle siitä, että vaikka kierrätänkin 
ahkerasti, niin matkustelen aika paljon, Sanna 
naurahtaa. 
 
Vastuullisuutta ympäristöstä
Lahden ammattikorkeakoulun ympäristö- 

teknologian koulutusohjelmaan kuului vaihto- 
opiskelu yhden lukukauden ajan Hollannis-
sa ja Itävallassa. Takataskuun tästä ajasta 
jäi kavereita ympäri maailman sekä kan-
sainvälistä kokemusta. Sannan mielestä 
vaihto-opiskeluaika oli opiskeluiden parasta 
antia. Opinnäytetyö syntyi aiheesta ”Pienten 
energiatuotantolaitosten ympäristönsuojelu-
vaatimukset”.  Sen myötä Sanna perehtyi val-
tioneuvoston asetukseen, joka koskee alle 50 
MW energiatuotantolaitoksia ja siihen, kuinka 
asetuksen vaatimukset toteutuvat Seinäjoen 
Energialla. Seinäjoen Energialla asetukset 
toteutuivat hyvin, muutamin korjausliikkein. 

Seinäjoen Energialla vastuullisuus on 
yksi toiminnan kantavista arvoista. Sanna 
toteaakin sen olevan sidoksissa käytäntöön, 
esimerkiksi Kapernaumin lämpölaitokselle 
suunnitellulla uudella kattilalla mahdollis-
tetaan aikanaan siirtyminen uusiutuviin polt-
toaineisiin ja kiristyvien päästöraja-arvojen 
saavuttaminen. Näin pystytään toimittamaan 
lämpöä asiakkaille vastuullisesti myös tule-
vaisuudessa.
 
Työkokemuksen kautta  
syntyy paljon uutta oppia
Sanna on ollut mukana Kapernaumin lämpö-

Kiinnostus luontoon ja 
ympäristöasioihin johdatti 
ympäristöinsinöörin 
ammattiin.

Peräseinäjoen 
flikalla on katse kohti 
kansainvälisyyttä

keskuksen uuden kattilan hankinta- ja ympä-
ristölupaprosessissa. 

– Opiskelujen jälkeen on ollut edelleen 
paljon opittavaa ja esimerkiksi hankintapro-
sessissa lähes kaikki tulee minulle uutena 
asiana. Olen oppinut paljon uutta ja saanut 
olla erilaisten ihmisten kanssa tekemissä. Esi-
miehet ovat olleet kannustavia ja työyhtei-
sössä viljellään hurttia huumoria, joka päivä 
on hauskaa. Seinäjoen Energialla olen viih-
tynyt hyvin ja mielestäni energia-ala on mo-
nipuolinen. Olen päässyt työskentelemään ja 
haastamaan itseäni monenlaisissa työtehtä-
vissä. Opinnäytetyön jälkeen tulin kesätöihin 
ja samalla tiellä olen edelleen, Sanna linjaa 
kertynyttä työkokemustaan. 

Vielä alaansa hakeville opiskelijoille San-
na vinkkaa, että sähköä, vettä sekä lämpöä 
tarvitaan aina, joten työpaikat alalla eivät 
ainakaan ole ns. loppumassa. Vaikka Sanna 
viihtyy hyvin Seinäjoella, ulkomailla työsken-
tely lähitulevaisuudessa ei ole poissuljettua.  

Työn vastapainona Sanna suuntaa kul-
kunsa metsään, sillä hän tuumaa ”metsässä 
rämpimisen olevan parasta lääkettä” lähes 
kaikkeen. Luonnon helmassa ajatukset tyyn-
tyvät ja metsän helmassa on helppo hengit-
tää, antaa ajatusten virrata.

Teksti Teija Ahtiainen | Kuva Sofia Niemelä 

Energialainen
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Oppilaitosyhteistyö

KUN LASSI OJANEN, 20, lähti valmistumi-
sen jälkeen armeijaan, ei hän osannut aavis-
taa, että palaisi takaisin harjoittelusta tuttuun 
taloon. Nyt Lassi on kuitenkin töissä Seinäjo-
en Energian vesiliiketoimintayksikössä. 

– Pari viikkoa pidin armeijan jälkeen lo-
maa ja sitten aloitin työt täällä, Lassi kertoo.

Hän on valmistunut vuonna 2017 putkia-
sentajaksi Seinäjoen koulutuskuntayhtymäs-
tä Sedusta talotekniikan koulutusohjelmasta.

Lassin lähiesimies ja Seinäjoen Energian 
vesiliiketoimintayksikön harjoittelijoista vas-
taava työnjohtaja Joonas Marttila iloitsee niin 
Lassista kuin muistakin nuorista, joita Seinä-
joen Energialla työskentelee. 

– On hienoa, että voimme tarjota heille 
mahdollisuuksia oppia. Ja hyödymme siitä 
tietenkin myös itse, kun saamme valmiiksi 
perehdytettyjä työntekijöitä. 

Harjoittelijoita on isossa talossa jatkuvas-
ti ja Joonas kertoo, että tulijoita riittää.

– Välillä harmittaa, kun joutuu kieltäyty-
mään. Kaikille pitää kuitenkin riittää järkevää 
tekemistä. 

Töitä ja opiskelua yhdistellen
Tomi Mäkelä, 24, on vielä opiskelija, mutta sa-

maan aikaan jo töissä Seinäjoen Energialla 
kaukolämmön parissa.

– Opiskelen Seinäjoen ammattikorkea-
koulussa koneautomaatiota, valmistun tänä 
keväänä. 

Tomi oli ensin töissä pienemmässä kau-
kolämpöyhtiössä ja hakeutui sitten opiske-
lemaan alaa. Koska aiempi työkokemus kor-
vasi harjoittelun, hän haki heti kausitöihin 
Seinäjoen Energialle. 

– Syksyllä palasin kouluun ja jatkoin 
työskentelyä kolme päivää viikossa. Sekä 
töissä että koulussa ollaan oltu tämän suh-
teen tosi joustavia, mikä on mahtavaa, Tomi 
kertoo.

Seinäjoen Energian asiakaspalvelussa 
asiakkaiden apuna on Milla Vähä-Karvia, 
22, joka on myös tullut taloon opiskelujen 
kautta. Milla jäi harjoittelun jälkeen töihin 
ensin osa-aikaisesti koulun ohessa ja jatkoi 
valmistuttuaan kokopäiväisesti. Aikaisem-
min lähihoitajaksi valmistunut nuori nainen 
halusi tehdä edelleen töitä ihmisten kanssa, 
siksi hän lähti opiskelemaan tradenomiksi 
ammattikorkeakouluun ja valitsi suuntautu-
misvaihtoehdokseen markkinoinnin ja hen-
kilöstöjohtamisen. 

Milla työkavereineen huolehtii koko kon-
sernin asiakkaista, joten kysymyksiä tulee 
monelta alalta. 

– Teknisiin kysymyksiin en edes yritä vas-
tata, mutta tiedän kyllä, kenelle käännän pu-
helun, Milla hymyilee.

Milla palvelee niin puhelimessa, sähkö-
postitse kuin verkkosivujen chat-palvelun 
kauttakin. 

– Ja tietenkin myös heitä, jotka tulevat 
käymään täällä. 

Kiva tulla töihin
Kaikki kolme ovat olleet yllättyneitä siitä, mi-
ten monipuolista työ on ollut. Millan lisäksi 
myös Tomi ja Lassi kohtaavat asiakkaita työs-
sään.

– Tapaan välillä päivässä kymmenenkin eri 
asiakasta. Kyllä siinä joutuu muutamasta kah-
vikupista kieltäytymäänkin, Lassi naurahtaa. 

Suosituksia kolmikolta tippuu ilman hou-
kuttelua. Tomi kehuu Seinäjoen Energian ilma-
piiriä ja henkeä hyväksi. 

– Täällä on alusta asti otettu hyvin vastaan. 
Milla vahvistaa Tomin puheet.
– Parasta täällä on työkaverit, joilta saa 

aina apua. Voin ehdottomasti suositella!

Työpaikka voi löytyä jo koulun penkillä.  
Kolme nuorta kertoo, miten he ovat päätyneet töihin  

Seinäjoen Energialle. 

Nuorten Energia

Teksti Henna Rantasaari | Kuvat Tuukka Kiviranta
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Esimerkkejä työssäoppijoista ja  
harjoittelijoista Seinäjoen Energialla:

Ammatillinen koulutus

Automaatioasentaja, sähkö- ja  
automaatioalan perustutkinto

Sähköasentaja, sähkö- ja  
automaatioalan perustutkinto

Putkiasentaja, talotekniikan  
perustutkinto

Taloushallinnon ammattitutkinto

Ammattikorkeakoulu

Tradenomi, liiketalous

Tradenomi, taloushallinto

Tradenomi, henkilöstöhallinto

Insinööri, energiatekniikka

Insinööri, ympäristö- ja  
energiatekniikka

Insinööri, koneautomaatio

Insinööri, sähkötekniikka

 

Yliopisto

Diplomi-insinööri,  
sähkövoimatekniikka

Diplomi-insinööri,  
energiatekniikka

Diplomi-insinööri,  
prosessi- ja  

ympäristötekniikka

Kauppatieteiden  
maisteri
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• Kurkun satoennuste on 5,5 miljoonaa kiloa  
vuodessa ja kirsikkatomaattien 100 000 rasiaa.  

• Seinäjoen Puutarhalla on suoramyyntiä  
tiistaisin ja perjantaisin klo 12–15.

Tiesitkö?
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Seinäjoen Puutarha

SEINÄJOEN PUUTARHAN VALOT ovat eräänlainen käsite. Ne heh-
kuvat ajokaistalle asti, eikä niitä voi olla huomaamatta. Täällä kasva-
tetaan seinäjokisille todellista lähiruokaa, kurkkuja ja minitomaatteja. 
Sisällä valo kohdentuu kurkkurivistöihin, joita tuntuu olevan tarjolla 
silmän kantamattomiin. Ilmanala on trooppinen, sillä kasvuun tarvit-
tava lämpötila vaihtelee 24,5–26 asteen välillä.

Seinäjoen Puutarha työllistää tällä hetkellä viisikymmentä hen-
keä, jotka ovat pääosin Liettuasta, Ukrainasta ja Moldovasta. Vahvat 
suositukset muilta ovat kiirineet ja työt ovat löytäneet tekijänsä. Vaik-
ka yhteistä kieltä ei heti olekaan, niin kaikki ovat oppineet nopeasti 
työkielen suomeksi. Työ on fyysistä ja vaatii hyvää kuntoa. Kurkkuja 
poimitaan kuutena päivänä viikossa. 

Tuotteita myydään isojen tukkuliikkeiden kautta kauppoihin ym-
päri Suomen. 

– Kotimaisen ruoan arvostus on nyt todella korkealla, kuluttajat 
haluavat ostaa kotimaista. Hinta ja kysyntä vaihtelevat suuresti vii-
koittain, eikä siihen tuottaja voi juurikaan vaikuttaa, linjaa Seinäjoen 
Puutarhan toimitusjohtaja Petri Harri.

Kasvun tiellä
Seinäjoen Puutarha on perustettu vuonna 1999. Agrologiksi opiskel-
lut Harri työskenteli maatalouden puolella verovalmistelijana viiti-

sen vuotta ennen yrittäjyyttä. Toiminnan alkaessa kasvihuoneita oli 
kaksi, toinen kurkulle ja toinen tomaatille, viljelyalaa 5 000 m² kum-
mallekin. 

– Tänä syksynä tulee 20 vuotta yrittäjyyttä täyteen. Liikevaihto on 
ollut 4,5–5 miljoonaa euroa ennen laajennusta. Uuden laajennuksen 
myötä liikevaihdon toivotaan lähes tuplaantuvan. Laajennuksen jäl-
keen kasvihuoneiden pinta-ala on yhteensä lähes 40 000 m².  

Uuden laajennusosan maanrakennustyöt alkoivat kesäkuussa 
2018. Tilat ovat suurilta osin käytössä, joskin vielä loppuviimeistely-
jä vailla. Tällä hetkellä viljellään pääsääntöisesti kurkkua ja pienellä 
alalla kirsikkatomaatteja. 

– Halusin kokeilla yrittäjyyttä, miten siinä pärjään sekä olla ”ittel-
linen”, enkä toisella töissä. Kasvihuone oli logistisesti todella hyvällä 
paikalla, kertoo Harri siirtymisestään papereita pyörittävästä virka-
miehestä puutarha-alan yrittäjäksi.

Kysyessä, mikä yrittämisessä kiehtoo vielä kahdenkymmenen 
vuoden jälkeenkin, vastaa Harri ytimekkäästi – Kasvun ihme. Jokainen 
sato kasvaa eri tavalla ja sitä pitää koko ajan tarkkailla ja seurata 
ilmaston sekä kasvun suhteen. Kasvien kasvun näkeminen on mielen-
kiintoista, ikinä ei ole valmis ja aina oppii lisää, summaa Harri. Ener-
ginen yrittäjä viihtyy kasvihuoneella aamusta iltaan, mutta ehtii hoi-
tamaan kuntoaan myös salilla. Lasten kuljettaminen eri harrastuksiin 

Entinen virkamies halusi kokeilla yrittäjyyttä ja kasvattaa nyt 
korkealaatuisia kurkkuja ja kirsikkatomaatteja kasvihuoneillaan.

Kasvun ihme  
kiehtoo yrittäjää  

vielä vuosikymmenien 
jälkeenkin

Teksti Teija Ahtiainen | Kuvat Tuukka Kiviranta

SeEN_Virtaa_210x280_uncoated.indd   7 8.3.2019   15.48



8 Virtaa 1/2019

Kurkun poiminnassa ei käytetä automaatiota, 
vaan kaikki kerätään käsin pois.

lohkaisee myös osan kiireisen yrittäjän vapaa-ajasta. Viisihenkisen 
perheen arjessa maistuvat kurkut edelleen ja niitä kuluukin yhdestä 
kahteen päivässä. 

Lämpöä, vettä ja valoa
Tarvitaan paljon lämpöä, vettä ja valoa, että taimesta saadaan kasva-
tettua herkullinen kurkku. Seinäjoen Puutarha lämpenee kaukoläm-
möllä ja on merkittävä kaukolämmön käyttäjä. Kulutus on vuositasolla 
suunnilleen 15 000 megawattituntia, mikä vastaa noin 1 000 omakoti-
talon kulutusta. Lämmityksessä pyritään käyttämään mahdollisimman 
paljon kaukolämmöstä syntyvää paluulämpöä. 

Lämmön lisäksi vesi on elintärkeä elementti kasvatuksessa. Ta-
lousvettä kuluu vuositasolla noin 60 000 m3, mikä vastaa noin 350 
omakotitalon (nelihenkinen perhe) vuosikulutusta. Päivittäinen veden 
tarve riippuu kasvuvaiheesta, satorasituksesta ja ilmastosta. Kastelusta 
jäänyt ylimääräinen vesi valuu kouruun. Sieltä se kerätään pumppukai-
voon ja isoon säiliöön puhdistettavaksi UV-vesilaitteella. Sieltä puhdis-
tettu vesi kierrätetään takaisin käyttöön. 

Sähkönkäyttäjänä Seinäjoen Puutarha on alueen suurimpia. Kasvi-
huoneella kuluu sähköä noin 50 000 megawattituntia vuodessa, mikä 
vastaa noin 2 500 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutusta. Sähköä 
tarvitaan paljon valaistukseen, jota säädellään luonnonvalon määrän 
mukaan. Valon lisäksi sato tarvitsee myös pimeyttä. Automaattisesti 
säätyvät valot auttavat niin sadon kasvussa, kuin energiansäästössä.

Yhteistyötä ja kasvinsuojelua
Seinäjoen Puutarhalla käytetään pääsääntöisesti biologista kasvin-
suojelua, joka tarkoittaa biologisten torjuntaeliöiden käyttöä kasvi-
huoneessa. Käytännössä pienestä biopussista kulkeutuu petopunkkeja, 
jotka syövät tuholaisia. Silmä tuskin havaitsee pussista ulospäin tapah-
tuvaa liikettä, mutta sitä tapahtuu koko ajan. Harri kertoo, että he käyt-
tävät mahdollisimman vähän kemikaaleja. Myös juuristosta torjutaan 
sienitauteja biologisen kasvinsuojelun keinoin. 

Taimet uusitaan noin 15 viikon välein. Silloin puutarhalle tarvitaan 
lisäkäsiä avuksi vanhan satokauden lopettamiseen. Tämän myötä on 
syntynyt yhteistyö urheiluseurojen kanssa. Taimet leikataan, pudote-
taan maahan ja viedään Teuvalle kompostoitavaksi. Kasvualustat ote-
taan kokonaan pois ja niiden kivivilla murskataan käytettäväksi viher-
rakennukseen. Kurkun alimmaisia lehtiä kierrätetään, ne kuljetetaan 
kontissa Kauhajoen maatalousoppilaitoksen biokaasulaitokseen. Sen 
jälkeen alkaa jälleen uusi satokausi.

Vinkki!
 
Tiesitkö, että kurkku on aivan erinomainen 
nesteyttäjä? Jos juot litran vettä, se hölskyy 
mahassa. Mutta kun syöt kurkun, neste 
vapautuu pikkuhiljaa elimistöön. Eräskin 
metsuri hakee monta laatikollista kurkkuja 
kesäisin, ettei tarvitse kantaa mukanaan niin 
paljon nestettä. Tästä kätevä vinkki itselle 
sekä jaettavaksi eteenpäin!
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Rakentajaperhe
RAMI JA SANNA KORPI OSTIVAT tontin 
Kärjen asuntoalueelta Seinäjoelta noin 
vuosi sitten. Projekti lähti kunnolla vauhtiin 
syyskuussa. 

– Halusimme odottaa entisen kodin 
myyntiä, ennen kuin aloitimme työt tontilla, 
Sanna kertoo.

Kärki on perheen kotipaikka tälläkin het-
kellä ja sinne haluttiin myös jäädä. 

Palapelin kokoamista
Pariskunta rakentaa ensimmäistä kertaa. 
Rami ja Sanna muistelevat alkuvaihetta, kun 
kaikki oli aivan uutta. 

– Ammattilaisille nämä asiat ovat arki-
päivää, mutta meille piti todellakin vääntää 
asiat rautalangasta. Saimme kyllä hyviä oh-
jeita niin talotehtaalta kuin kaupungiltakin. 

Valmista listaa avuksi kaikkeen muistet-
tavaan ei kuitenkaan ollut, vaan palaset piti 
yhdistellä itse. 

Vaikka oli päätetty, että uusi koti ostetaan valmiina, 
niin toisin kävi. Muuttovalmis koti odottaa perhettä 
parin kuukauden kuluttua. 

Kesäksi 
omaan kotiin 

Teksti Henna Rantasaari | Kuvat Tuukka Kiviranta

Sanna ja Rami Korpi iloitsevat kesällä 
valmistuvasta uudesta kodistaan ja sen 
aurinkoisesta takapihasta. 
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Seinäjoen Energia rakentaa 
talojohdon ja asentaa mittarin 

lämmönjakohuoneeseen. 
Johtomaksu tontin rajojen 

sisäpuolella on 75 euroa metriltä, 
matka mitataan lyhintä 

mahdollista reittiä. Samaa 
kaivantoa voidaan käyttää myös 

sähkö- ja telejohdotuksille.

Tilaa työmaasähkö Seiverkoilta 
yleistietolomakkeella, toimitusaika 

on kaksi viikkoa.

Täytä ja palauta 
liittymishakemus kaupungin 

rakennusvalvontaan 
rakennuslupahakemuksen 

yhteydessä.

Tilaa vesijohdon liitostyö, kun aloitat 
perustusten tai vesi- ja viemäriputkien 

kaivuutyöt kiinteistöllä. Liitospisteet ovat 
kiinteistön rajalla. Rakentaja vastaa 

tonttijohtojen rakentamisesta 
kiinteistön alueella. 

Asenna anturan alitusputki 
eli nousukulma. Seinäjoen 

Energia toimittaa sen 
tontille.

Hanki kaukolämpölaitteisto. 
Laitteistolle tarvitaan oma 
erillinen 2-3 neliömetrin 
kokoinen tekninen tila 

lukittavalla ovella. Tilassa on 
oltava ilmanvaihto ja 

lattiakaivo. Huolehdi, että 
lämmöntoimittaja pääsee 

tekniseen tilaan, joko seinään 
upotettavan avainpesän tai 

kaksoispesälukon avulla.

Tilaa mittaripaketin asennus. Vesimittari 
itsessään kuuluu liittymän hintaan, 
mutta asennusteline, etuventtiili, 
takaiskuventtiili ja asennustyö 

veloitetaan erikseen.

Vuokraa työmaakeskus Seiverkoilta tai 
käytä omaa tai sähköurakoitsijan keskusta. 

Työmaakeskus sijoitetaan telineeseen 
tontin rajalle Seiverkkojen kaapeliin.

Tee liittymissopimus hyvissä ajoin 
ennen rakentamisen aloittamista. 
Asemakaava-alueella toimitusaika 

on noin kaksi viikkoa.

Asennukset tehnyt sähköurakoitsija 
hoitaa tarkastuksen ja pöytäkirja 
esitetään kytkentää hoitavalle 

Seiverkkojen asentajalle.

Saatuasi liittymis-
sopimuksen, palauta 

toinen sopimuskappale 
allekirjoitettuna ja maksa 

liittymismaksu.

Seinäjoen Energia rakentaa 
hulevesien liitospisteen 

kaupungin hulevesi-
verkostoon. Siihen 

liittymisestä ei tällä 
hetkellä peritä maksua.

Seiverkot jatkaa ja kytkee liittymisjohdon 
sähköverkkoon. Liittymispiste on normaalisti 

tontin rajalla. Liittämisen ehtona on, että 
liittymissopimus on voimassa ja sähkö-

asennukset on tarkastettu asianmukaisesti. 

Liittymissopimuksen lisäksi 
tarvitset sopimuksen sähkön 
siirrosta ja sähkön myynnistä. 

Verkkopalvelusopimus siirrosta 
tehdään aina paikallisen 

verkkoyhtiön kanssa. 
Sähkön myynnin osuuden 

voi kilpailuttaa.

Seinäjoen Energia lähettää
lämpösopimuksen automaattisesti,
jos rakennuksen lämmitystavaksi 

on merkitty rakennuslupa-
hakemuksessa kaukolämpö.

– Piti myös osata kysyä oikeat kysymykset. 
Kun uskaltaa kysyä ne tyhmältäkin tuntuvat 
kysymykset, ei tarvitse pähkäillä itse niin pal-
jon, Rami valottaa.

Vaikeinta on ollut ehdottomasti päätök-
senteko. 

– Ja siinä nimenomaan se, että meillä on 
keskenämme vähän erilainen tapa tehdä pää-
töksiä, Sanna naurahtaa. 

– Minä mielelläni pohtisin ja miettisin 
pidempäänkin, kun taas Rami haluaa tehdä 
päätöksen heti ja sitten pysyä siinä. 

Muutoksia tehtiin jonkin verran niin poh-
jaratkaisuun kuin sisustusmateriaaleihinkin.

– Ratkaisut tuntuivat jotenkin lopullisilta, 
siksikin päättäminen oli vaikeaa. 

Sisustusmateriaalien valinnassa auttoi 
asiantunteva suunnittelija, mikä oli hyvä. Muu-
toksia tehtiin jonkin verran, kaappeja lisättiin 
lapsiperheen tulevaa tarvetta ajatellen.

– Haaveilimme ensin myös aamiaiskaa-
pista, mutta hinnan kuultuamme se ei enää 
ollutkaan niin tarpeellinen, Sanna muistelee 
huvittuneena.  

Suunnitelmien mukaan
Perhe pääsee muuttamaan kesäkuussa, kuten 
oli suunnitellutkin. Suurempia viivästyksiä ja 
yllätyksiä ei ole tullut. 

– Tutkimme maaperän hyvin, joten tiesim-
me, ettei sieltä ainakaan tulee mitään yllättä-
vää esiin, Rami kertoo.

Lämmitysmuodoksi perhe valitsi kaukoläm-
mön, koska se on asujalle helppo ja vaivaton.

– Takkakin meille tulee, joten tarkenem-
me varmasti, Sanna iloitsee. 

Tontin raivausvaiheesta on jäänyt mieleen 
tapahtuma, jossa olisi voinut käydä huonosti. 
Tuuli oli kova, tietenkin juuri väärästä suun-
nasta. Yksi iso puu oli heti alkuun kallellaan 
väärään suuntaan ja sen kaatamisen onnistu-
mista mietittiin. Kaatoon kuitenkin ryhdyttiin, 
mutta niin vaan puu lähti kaatumaan väärään 
suuntaan, eikä mitään ollut tehtävissä.

– Olimme onneksi jo mittailleet, että ei 
se naapuriin asti yllä, mutta tielle kyllä. Ei 
auttanut kuin varmistaa, ettei kummastakaan 

suunnasta tule autoja ja antaa puun kaatua, 
Rami kertaa hurjaa muistoa. 

– Eipä enää kukaan sanonut, että siirrettiin 
omat autot turhaan tieltä pois! hän nauraa.

Kohti kesää – ja muuttoa!
Kun lapset ovat pieniä ja molemmat vanhem-
mat käyvät töissä, on ollut oikea valinta, että 
rakennustyöt teetetään ulkopuolisilla. 

– Ensin mietimme, tekisimmekö sisätyöt 
itse. Nyt olemme tyytyväisiä, että päätimme 
juuri näin. 

Tekemistä riittää vielä muuton jälkeenkin. 
Kesällä edessä on ainakin pihatyöt. 

– Ja olemme me suunnitelleet majaa ja 
roskakatosta vielä rakennettavaksikin, Rami 
maalailee. 

Kesällä edessä oleva muutto on jo pian 
neljä vuotta täyttävän Emmiinankin mielessä.

– Laitan heti kesämekon päälle ja otan 
kaikki lelut mukaan! 

Puolitoistavuotiasta Konstaa muutto ei 
vielä hetkauta. Lapset saavat uudessa kodissa 
omat huoneet, mutta äitiä mietityttää, kuinka 
nukkumisen omissa huoneissa käy. 

– He ovat tottuneet toistensa seuraan ja 
voi olla, että uusi ympäristö vähän pelottaa-
kin aluksi.

Nyt perhe on odottavin mielin.  Ajatus kesä- 
aamun kahvihetkestä omalla terassilla saa 
hymyn Sannan ja Ramin huulille.

– Onhan tässä vielä pitkä kevät edessä, 
mutta kun tietää mitä odottaa, sen jaksaa 
kyllä!

Perheen lapset Emmiina ja Konsta pääsevät  
pian leikkimään omissa huoneissaan.
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liittymisestä ei tällä 
hetkellä peritä maksua.

Seiverkot jatkaa ja kytkee liittymisjohdon 
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tontin rajalla. Liittämisen ehtona on, että 
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jos rakennuksen lämmitystavaksi 

on merkitty rakennuslupa-
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Kun rakentaminen alkaa, on hallittavana  monta palikkaa ennen muuttopäivää.  
Tarkista tästä, että muistit kaiken!

Kaukolämpö

Vesi ja viemärit

Sähköliittymät

RAKENTAJAN TO-DO-LISTA
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Ilmarisenkadun vesijohto
Könninkadun vesijohto
Upankadun vesijohto
Havukujan jätevesiviemäri ja vesijohto
Villenraitin jätevesiviemäri ja vesijohto
Ruukintien vesijohto välillä Leppäliiterintie-Rovastinpolku
Vellamonrinteen vesijohto välillä Ruuhirinne-Ahdinrinne
Östermyrankatu

Uppa/Kivistö/Hallila/Huhtala

Ylistaro
Alapääntien viemäröinti
Kirkkokujan jätevesiviemäri ja vesijohto

Katajalaakso/Jouppi
Katajalaakson runkojätevesiviemäri välillä Sarkakuja-Poutunkatu
Kukkulatien vesijohto välillä Kellokallionpuisto-Ilmolantie
Osmankadun vesijohto
Hakohaudankadun jätevesiviemäri ja vesijohto
Hiilloskaaren jätevesiviemäri ja vesijohto
Tervaskaaren jätevesiviemäri ja vesijohto
Hautapakankadun jätevesiviemäri ja vesijohto
Finskankaaren vesijohto
Kauppajoupin alue
Kauppajoupin sähköverkko

Nurmo

Niemistö Pajuluoma / Kärki

Kasperi

Kapernaumi

Keskusta/Pohja

Asuntoalueen laajennus
Niemistön asuntoalue

Karhuvuori
Kertunlaakson yhdysputki
Karhuvuoren asuntoalue

Lakkaviita-Muurainviita-Juhaninviita jätevesiviemäri
Karpaloviidan jätevesiviemäri ja vesijohto
Suviviidan vesijohto

Vesijohdon joen alitus Suupohjantie
Päivölänkatu - Latvalantie

Jarrumiehenkadun vesijohto
Roveksen runkovesijohto ja viemäri
Kaarantie

Hirvisentien jätevesiviemäri ja vesijohto
Pajuluoman asuntoalue
Uudet kadut
Asuntoalueen laajennus

Rakennamme ja 
saneeraamme

sähkö

lämpö uudisrakentaminen

vesi

Parannamme tänäkin vuonna 
palveluitamme ympäri kaupunkia. 
Operoimmeko sinun naapurustossasi?
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Joupiskalla vietettiin valtakunnallista säh-
kön päivää 23.1.2019 Seinäjoen Energian 
tarjotessa kävijöille ilmaiset hissiliput, 
sekä mehut ja makkarat. Lisäksi tarjolla 
oli myös Seinäjoen hiihtoseuran järjestä-
miä laskettelu- ja lumilautakursseja. Iloi-
sen tunnelman kruunasi sopiva -5 asteen 
pakkanen, joka oli mitä parhain mukavaan 
illanviettoon monipuolisissa puitteissa. 
Kaikki viisi valaistua rinnettä olivat teho-
käytössä, sillä väkeä paikalla oli yli 2000 
henkeä.

Joupiskan rinneyrittäjät, Toni Viimavirta 
ja Jari Särkipaju, myhäilivät tyytyväisinä 
onnistuneen illan myötä. - Suhtaudumme 
ehdottoman positiivisesti tällaisiin tapah-
tumiin. Näin saadaan ihmiset ulkoilemaan 
yhdessä ja samalla lisätään tietämystä 
mahtavasta harrastuspaikasta lähes kes-

kellä kaupunkia. Ihan selvästi Seinäjoel-
la ja lähikunnissa laskettelun harrastajia 
riittää! Hiihtokouluihin olisi enemmänkin 
tulijoita, mutta on hienoa, että edes osal-
le pystyttiin yhdessä tarjoamaan niitä 
ensimmäisiä kokeiluja rinteessä, tuumaa 
Viimavirta. Yrittäjät toimivat ensimmäistä 
kauttaan rinnetoiminnassa ja ovat olleet 
tyytyväisiä kävijämääriin. Toiminnassa on 
panostettu erityisesti freestylelaskette-
luun. He painottavat, että visioita tulevai-
suuteen löytyy, mutta tärkeintä on kuun-
nella asiakkaiden toiveita.

”Kiitos tuhannesti eilisestä Joupiska- 
päivästä! Meidän 5v pääsi teidän mahdollis-
tamana ilmaiseen hiihtokouluun ja saldona 
eka kerta ankkurihississä ensin hiihtokoulun 
open kanssa ja lopuksi yksin! Ja isossa rin-
teessä! Tämä päivä jää muistoihin!”

Sähkön päivä 23.1. toi  
Joupiskalle yli 2000 kävijää!

Pikku-uutiset

Teksti Teija Ahtiainen | Kuvat Kirsi Kantokoski

Seinäjoen Energia menestyi erinomaisesti 
asiakastyytyväisyystutkimuksissa saaden 
kautta linjan toimialan keskiarvoja parem-
pia tuloksia. Tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä säh-
könjakelun ja -myynnin, sekä kaukolämmön 
toimintaan ja palveluihin, sekä löytää vah-
vuuksien lisäksi selkeitä kehittämiskohtei-
ta. Valtakunnallinen tutkimus oli Energia- 
teollisuuden ja Adaton teettämä. Sen to-
teutti IROResearch Oy.

Seinäjoen Energialla uutiset otettiin 
vastaan positiivisin mielin. - Kiitämme asi-
akkaitamme lämpimästi siitä, että he ovat 
ottaneet arvomme omikseen ja osallistuivat 
tutkimukseen. Asiakkaamme kokivat erittäin 
tärkeiksi tekijöiksi paikallisuuden, asiantun-
tijuuden ja luotettavuuden. Tuemme omal-
ta osaltamme asiakkaidemme hyvinvointia 
sekä kaupungin kehittymistä, summaa Sei-
näjoen Energian toimitusjohtaja Vesa Hätilä.   

Seinäjoen Energia -konsernin verkkoyh-
tiö Seiverkot Oy sai koko toimialan keski-
arvovertailussa ykkössijan. Kaukolämmön 
asiakkaat kokevat kaukolämmön helppohoi-
toisena, asumismukavuutta lisäävänä lähi- 
lämpönä; tyytyväisindeksistä heltisi myös 
ykkössija. Sähkön kokonaistoimituksen ja 
myynnin osalta Seinäjoen Energian suosit-
teluindeksi oli toimialojen korkein.

Seinäjoen Energian 
asiakkaat arvostavat 
paikallisuutta, 
luotettavuutta ja hyvää 
asiakaspalvelua
Teksti Teija Ahtiainen 
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Energinen 
smoothie  
 
Tällä smoothiella jaksaa pidemmällekin:  
ruusunmarjan vitamiineista suojaa, banaanista 
pehmeyttä ja mansikasta makua.
 
Resepti kahdelle:
 
1 banaani 
2 dl pakastemansikoita 
1 dl ruusunmarjasosetta (pakaste) 
1 dl maustamatonta jogurttia 
n. 1 dl porkkanamehua

Mittaa ainekset tehosekoittimeen ja sekoita.  
Porkkanamehua voit lisätä, kunnes koostumus  
on sopivan notkeaa. Tarjoa ja nauti!

Vinkki!  
Lisää virtaa tähän herkkuun sekoittamalla siihen  
lusikallinen maca-jauhetta. Vegaanisen smoothien  
saat, kun laitat jogurtiksi esimerkiksi kaurajogurttia.

Seinäjoen Energia on monen palvelun talo: 
meiltä saa niin sähköä, lämpöä kuin vettäkin. 
Palvelemmekin nykyään yhden tunnuksen alla, 
Seinäjoen Energiana. Uusista laskuistamme 
löytyy sähkölle, vedelle ja lämmölle oma tun-
nuksensa, joiden avulla erotat laskut helposti 
toisistaan. Mikäli asia mietityttää, asiakaspalve-
lumme vastaa mielellään kysymyksiisi!

 Sammuiko katuvalo?
Voit nyt ilmoittaa vioista tai pyytää puunkaatoapua, kaapelinnäyttöä
ja johtokarttoja kotisivujemme kautta. Muista olla ajoissa liikkeellä!

Myös kaivuutyöohjeet löytyvät kotisivuiltamme 
www.seinajoenenergia.fi.

Asiakaspalvelu p. 0203 35 000, asiakaspalvelu@sen.fi

Maksunvalvonta p. 0203 35 200, maksunvalvonta@sen.fi

SEINAJOENENERGIA.FI

UUDET LASKUT, ENTISTÄ PAREMPI PALVELUEhkä tiesitkin, että Seinäjoen Energia tarjoaa asiakkailleen sähköä ja sen siirtoa,  

lämpöä sekä vettä. Haluamme tuoda palvelumme entistä lähemmäs sinua selkeyttämällä 

viestintäämme ja asiakaspalveluamme. Siksi palvelemme sinua jatkossa yhdessä  

numerossa ja yhden tunnuksen alla, Seinäjoen Energiana. 
Tulet huomaamaan muutoksen postiluukustasi tipahtavan laskun ulkonäössä.  

Löydät sähkön, lämmön ja veden laskuista omat tunnuksensa, joista laskut on edelleen 

helppo erottaa toisistaan. Alta voit lukea lisää kunkin palvelun laskutuskäytännöistä. 

 
Mikäli sinulle herää mitä tahansa kysymyksiä, asiakaspalvelumme auttaa  

mielellään numerossa 0203 35 000.

Vinkki!Seuraa sähkön ja kaukolämmön kulutustasi Sentti-palvelussamme!  SEINAJOENENERGIA.FI

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSAJA INSTAGRAMISSA

Saat vesi- ja jätevesilaskusi kolmen kuukauden välein.  

Näistä pääsääntöisesti kolme on arviolaskuja ja yksi tasauslasku.  

Haluatko aina kulutukseen perustuvan laskun? Ilmoita siinä tapauksessa 

lukema kulutuswebin (http://www.seinajoenvesi.fi/Vesimittarin_luenta)  

kautta 31.3., 30.6., 30.9, ja 31.12. mennessä. Lukema on joka tapauksessa 

ilmoitettava vähintään kerran vuodessa.

Vesi

Saat kaukolämpölaskun joka kuukausi kulutukseesi 
perustuen. Luemme kulutuksen etäluennan kautta, 
sinun ei tarvitse ilmoittaa lukemaa itse.

Kaukolämpö

Mikäli sinulla on 

Sähkö

• sähkönmyyntisopimus kanssamme, saat meiltä sähkönmyynnin laskun.  

• sekä sähkönmyynti- että sähkönsiirtosopimus (toimitussopimus) kanssamme, 

saat meiltä yhteislaskun.• sähkön siirtosopimus Seiverkot Oy:n kanssa, saat laskun meiltä.  

Toimimme laskuttajana Seiverkot Oy:n puolesta.
Voit itse valita, haluatko laskusi yhden, kahden vai kolmen kuukauden välein. 

Ota yhteys asiakaspalveluumme, mikäli haluat muuttaa laskutusväliäsi.

Laskut 
uusiksi

Uusia  
kanavia  

yhteydenpitoon

Olemme mukana elämäsi hetkissä!
Seuraa kuulumisiamme somessa osoitteessa
facebook.com/seinajoenenergia ja Instagramissa 
@seinajoenenergia.
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Tervetuloa  
osastollemme 4B
30.–31.3.2019  
Seinäjoki Areenalle!

Osallistu 
kisaan ja voit 
voittaa upeita 
palkintoja!

www.seinajoenenergia.fi          fb.com/seinajoenenergia          @seinajoenenergia
asiakaspalvelu ma–pe klo 9–16 • p. 0203 35000 • asiakaspalvelu@sen.fi

Olemme mukana
Pytingissä

Messut avoinna  
la–su klo 10–17

Provinssi-
liput

Helkama
sähköpyörä

Samsung  
Galaxy 

-tabletti!
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