
12
Kotisivumme
uudistuivat 

10
Ideapark toi Seinäjoelle 
lisää energiaa

Kohti 
hiilineutraalia 

tulevaisuutta 4

Seinäjoen 
Energian
asiakaslehti
1/2020



Pääkirjoitus

Vuonna 2019 Seinäjoen Energia -konsernin liikevaihto 
oli noin 90 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 aikana tehtiin 
Seinäjoen Energian historian suurin investointipäätös, 
kun päätettiin investoida yli 30 miljoonaa euroa Kaper-
naumin 50 megawatin biolämpölaitokseen. Kapernau-
min nykyinen 20 megawatin lämpölaitos on vuodelta 
1982, ja se on nykyajan vaatimuksiin nähden tehol-

taan riittämätön sekä tekniikaltaan vanha. Seinä-
joen Energialla oli sähkön myynnin asiak-

kaita vuoden lopussa enemmän kuin kos-
kaan aikaisemmin yhtiön yli 90-vuo-

tisessa historiassa. Lämpöä toimitet-
tiin asiakkaillemme vuonna 2019 
ennätysmäärä, yli 480 gigawattitun-
tia. Sähkönsiirrosta vastaava Seiver-
kot toimittaa sähköä noin 26 000 

asiakkaalle omalla verkkoalueel-
laan. Seinäjoen Energian vesilii-

ketoiminta huolehtii kaupun-
gin vesi- ja viemäriverkosta, 
talousveden hankinnasta ja 
jakelusta sekä jäteveden puh-
distuksesta. Seinäjoen Ener-
gian veden ja jäteveden asi-
akkaina oli yli 60 000 asu-
kasta. Seinäjoen Energian 
asiakaspalvelutehtäviä oli 
vuoden aikana yli 70 000 
kpl, joista puolet tapahtui 
sähköisten kanavien kautta.

Seinäjoen Energia -konsernissa päivitettiin viime 
vuoden aikana yhtiön strategiaa tulevien vuosien haas-
teita ja mahdollisuuksia silmällä pitäen. Strategian mu-
kaisesti yhtiö pyrkii hiilineutraaliksi sähkön ja lämmön 
tuotannossa vuoteen 2030 mennessä. Tämä työ on jo 
hyvässä vauhdissa, sillä merkittävä osa hankittavasta ja 
myytävästä sähköstä tuotetaan tuulivoimalla, vesivoi-
malla sekä ydinvoimalla. Kaukolämmön tuotannon suh-
teen on tehtävä suurempia toimenpiteitä, jotta lämmön 
tuotanto saadaan hiilineutraaliksi seuraavan kymmenen 
vuoden aikana. Suurella mielenkiinnolla seuraamme 
mm. päätöksiä turpeen käyttöön ja verotukseen liittyen 
sekä päästöoikeuksien hintatason ja sähkömarkkinan 
pörssihintojen kehittymistä.

Kaiken tekemisemme tarkoitus on palvella asiakkai-
demme peruselämäntarpeita. Elämä ilman sähköä, läm-
pöä tai vettä on nyky-yhteiskunnassa haastavaa. Huo-
lehdimme siitä, että tuotteidemme ja palveluidemme 
toimitusvarmuus on korkealla tasolla, asiakashinnat ovat 
kilpailukykyiset ja asiakkaamme voivat olla tyytyväisiä 
palveluumme. Kiitos asiakkaille ja henkilöstölle työn 
täyteisestä vuodesta.

Hyvää kevään odotusta kaikille!

Tekemisen meininki

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

Seinäjoen Energian asiakaslehti 1/2020

Julkaisija Seinäjoen Energia Oy | Suunnittelu ja 
taitto Propaganda | Toimitus Teija Ahtiainen ja 
Sari Hosio | 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	
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Seinäjoen Energian vuosi 2019 oli tekemisen ja investointien aikaa.
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SYNTYPERÄINEN SEINÄJOKINEN Tomi 
Viinamäki työskenteli Seinäjoen Energialla 
ensimmäisen kerran kesätyöläisenä 2000-
luvun alussa. Pysyvästi sähköasentajan hou-
kutteli taloon vakipaikka Seiverkot Oy:n 
katuvalojen kunnossapidossa vuonna 2008.

Katuvalojen kunnossapito on työtä, josta 
harvemmin saa kiitosta, mutta puutteet kyl-
lä huomataan.

– Palautetta tulee pimeistä lampuista 
ja toisaalta päivällä palavista valoista, Vii-
namäki listaa. – Jos valoissa on piilevä, vain 
hetkittäin ilmenevä vika, tietyllä alueella 
täytyy joskus pitää valoja päällä useamman 
vuorokaudenkin, jotta saa vian syyn selville. 
Työskentelen pääsääntöisesti päivisin, joten 
vikojen selvittäminen iltaisin valojen muu-
tenkin palaessa onnistuu harvakseltaan.

Itsenäistä ongelmanratkaisua
Usein kokeneelle sähköasentajalle on sel-
vää, mistä viassa on kysymys. Jos alueella 

on useita lamppuja pimeänä, saattaa sulake 
olla mennyt – vika voi löytyä maakaapelista 
tai sulakkeen vanhentumisesta. Vanhoilla 
asuinalueilla tyypillisiä ovat viat ikään-
tyneissä koteloissa. Ja jos neljän lampun 
kadunpätkältä kaksi lamppua palaa, vaih-
toon menevät saman tien kaikki neljä – ne 
on alkujaan samaan aikaan laitettu ja niiden 
elinkaari on päättymässä.

– Minulla on tietty kiertoreitti, jota kier-
rän määrätyin väliajoin. Lisäksi saan suo-
raan tietokoneelleni tiedon siitä, missä on 
viallisia valoja, Viinamäki kertoo.

Äskettäin Seinäjoen Energian verkkosi-
vuille lisättiin mahdollisuus ilmoittaa katu-
valoviasta. Verkkosivulla olevaan karttaan 
on merkitty kaupungin jokainen valopiste. 
Vian havaitessaan kuka tahansa voi merki-
tä karttaan täsmälleen, missä viallinen valo-
piste sijaitsee.

– Jos vikoja on yksi tai kaksi, hoidan ne 
normaalin kierron yhteydessä. Mutta jos jol-

Tomi Viinamäen voi sanoa työskentelevän liikkuvassa työssä. Katuvalojen 
kunnossapitotyö nimittäin kuljettaa miestä päivittäin eri puolille kaupunkia – 
työpiste vaihtuu muutaman kymmenen minuutin välein.

Katuvalojen kunnossapito
kuljettaa ympäri Seinäjokea

lain alueella on paljon valoja pimeänä tai 
pimeys aiheuttaa vaaraa, lähden selvittä-
mään tilannetta erikseen, Viinamäki toteaa. 

Valoista iloa talven pimeyteen
Yksi vuoden isoista ponnistuksista on jou-
luvalaistus. Ripustus vie pari viikkoa Viina-
mäen työaikaa, samoin jouluvalojen purku. 

– Jouluvalot ovat uusiutuneet viime vuo-
sina paljon, ja torille on tullut uusia valoja. 
Keskuspuiston joulukuusen valaisussa me-
nee kokonainen työpäivä. Se onkin vähän 
erikoisempi työpäivä, kun 25 metrissä kier-
tää kuusta ympäri kurottajan kyydissä.

Viinamäki pitää työnsä itsenäisyydestä. 
Työ ei myöskään seuraa kotiin. 

– Se on tunnustettava, että energian 
säästäminen on vähän ammattitauti, Viina-
mäki nauraa. 

Teksti Sari Hosio | Kuva Tuukka Kiviranta

Energialainen

Tomi Viinamäen päivittäiseen työreittiin 
vaikuttavat Seinäjoen Energian verkkosivuilla 
tehdyt katuvalojen vikailmoitukset. 

Ilmoita katuvaloviasta:
www.seiverkot.fi 
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Yhteistyö

EPV ENERGIA ON TÄYSIN kotimainen, suo-
malaisten energiayhtiöiden omistama yritys. 
EPV Energia on perustettu vuonna 1952 toi-
minta-ajatuksenaan hankkia kilpailukykyistä 
sähköä omistajilleen. Yhtiön syntyyn vaikutti 
huoli sähkön riittävyydestä ja maakunnan 
tulevaisuudesta. Useat pienet eteläpohjalai-
set sähkölaitokset halusivat silloin yhdistää 
voimansa omaan, yhteiseen energiayhtiöön. 

EPV Energia on nykyään valtakunnallinen 
ja laajentanut toimintaansa myös Pohjois-
maihin. Silti sen juuret ovat vankasti Pohjan-
maalla. Edelleen kantavana ajatuksena on 
toimittaa omistajille vähäpäästöistä ja hin-
naltaan kilpailukykyistä sähköä ja lämpöä. 
EPV Energian sähkönhankinta on noin 5,6 % 
kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä.

Rohkeita ratkaisuja 
ja kauaskantoisuutta
EPV Energian energiantuotantopaletti on 
monipuolinen. Yhtiö tuottaa sähköä ja läm-
pöä Raahen, Seinäjoen, Tornion ja Vaasan 
yhteistuotantolaitoksissaan. Lisäksi EPV 
Energia omistaa vesi- ja ydinvoimatuotan-
toa Pohjolan Voimassa, Voimapihassa ja 
Teollisuuden Voimassa. 

EPV Energia on Suomessa tuulivoima-
tuotannon uranuurtaja ja yksi maamme 
merkittävimmistä tuulivoiman tuottajista. 
Vuonna 2018 jo noin 15 % EPV:n energian-
tuotannosta tuli tuulivoimasta. 

Tuotantopalettia on uudistettu voimak-
kaasti, minkä ansiosta hiilidioksidipäästöt 
ovat vähentyneet merkittävästi. Tavoittee-

na on hiilidioksidineutraali sähköntuotan-
to vuoteen 2035 mennessä. Energia-alalla 
investointipäätökset tehdään pitkällä täh-
täimellä, joten tuotantorakenteen uudista-
minen vaatii näkemystä pitkälle tulevaisuu-
teen. Yhtiöltä on vaadittu rohkeutta sekä 
sulkea vanhoja voimalaitoksia että investoi-
da uusiin. Puhtaaseen energiantuotantoon 
siirrytään vastuullisesti ja hallitusti. 

Sähköntuotannossa 
yhteistyö on voimaa
Seinäjoen Energia omistaa EPV Energiasta 
10 %. EPV Energia on merkittävä yhteistyö-
kumppani, joka on mahdollistanut myös Sei-
näjoen Energian menestyksen. Vuonna 2019 
Seinäjoen Energian sähkönhankinta oli 

EPV Energia tekee määrätietoista työtä kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa ja 
tähtää hiilineutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2018 
jo 76 % EPV Energian sähköntuotannosta tuotettiin päästöttömästi. Uusiutuvien 

energialähteiden osuus sähköntuotannosta on jo lähes puolet. Seinäjoen Energia on 
osakkaana EPV Energiassa ja mukana luomassa hiilineutraalia tulevaisuutta.

Yhteistyöllä 
kohti hiilineutraalia 

tulevaisuutta

Teksti: Teija Ahtiainen | Kuva ja taulukko: EPV Energia
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yhteensä 737 gigawattituntia. Tästä energi-
asta EPV Energia toimitti 98 % ja 2 % tuo-
tettiin omilla vesivoimalaitoksillamme Kala-
järvellä ja Kyrkösjärvellä. 

Seinäjoen Energian sähköenergiayksikön 
johtaja Kari Roos on työssään huomannut 
oikean ajoituksen ja yhteistyön merkityksen. 
Menneisyydessä tehdyt ratkaisut vaikutta-
vat voimakkaasti nykyhetkeen.

– Seinäjoen Energialle on aina ollut hyö-
dyksi olla mukana EPV Energiassa. EPV Ener-
gian osaaminen on tuonut omistajilleen kus-
tannustehokkaan, monipuolisen ja ajassa 
kehittyvän sähköntuotantoportfolion. Olisim-
me aika yksin puuhastelemassa ja rakentele-

massa sähkövoimantuotantoa ilman yhteis-
työtä heidän kanssaan, summaa Kari Roos.  
Hän lisää, että yhteenliittymän myötä on us-
kallettu tehdä kovia ja rohkeita ratkaisuja eri 
tavalla kuin pelkästään yksin toimiessa.

Teuvan Paskoonharjuulle 
syntyy historiallinen 
tuulivoimainvestointi
Viime vuoden marraskuussa EPV Energian 
tytäryhtiö EPV Tuulivoima Oy teki investoin-
tipäätöksen Teuvan Paskoonharjulle raken-
nettavasta tuulivoimapuistosta. Tämä hanke 
on markkinaehtoinen investointi, joka teh-
dään täysin ilman yhteiskunnan tukea.  

Alueella on jo ennestään kaksi 3,2 me-
gawatin tuulivoimalaa, jotka ovat olleet tuo-
tannossa vuodesta 2018 lähtien. Uusia ra-
kennettavia tuulivoimaloita on 21 ja niistä 
jokainen on teholtaan 5,6 megawattia. Pas-
koonharjun tuulivoimapuiston laajennuksen 
valmistelutyöt on jo aloitettu. Perustukset 
valetaan tämän vuoden aikana ja tuulivoima-
puiston on arvioitu valmistuvan vuonna 2022. 

Tuulivoimasta on tullut halvin tapa tuot-
taa sähköä ilman valtion tukea. – Tuulivoi-
mateknologian kehitys on ollut huimaa ja 
uusien tuulivoimapuistojen elinikä on tup-
laantunut, kertoo Kari Roos energiantuotan-
non suuresta murroksesta.  

Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa
Vuonna 2018 EPV:n hankkiman sähkön keskimääräinen hiilidioksidipäästö (CO2) oli 210,9 g/kWh. 
Yhtiön osakkaille toimitetun sähkön tuottamisessa käytettiin ydinpolttoainetta keskimäärin 0,7 mg/kWh.  
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2011   Röyttän tuulivoimapuisto
2012   Biomassan käytön lisääminen 

Torniossa ja Seinäjoella
2013   Vaasan kaasutuslaitos
2014   Vesivoimaa Ruotsista
2015   Torkkolan tuulivoimapuisto ja 

Röyttän puiston laajennus; 
Hiililauhdekapasiteetti vähenee 
(Kristiina 2 ja Tahkoluoto)

2016   Santavuoren tuulivoimapuisto
2018   Metsälän tuulivoimapuisto
2019   Luovutaan viimeisestä 

hiililauhdevoimalaitososuudesta
2020   Olkiluoto 3, Norjan vesivoima- 

leasing päättyy 2022 Tuulivoima- 
kapasiteetin lisäys: Teuva, Metsälä 2

2023   Tuulivoimakapasiteetin lisäys: Närpiö
2024   Tuulivoimakapasiteetin lisäys: Laihia

2025   Tuulivoimakapasiteetin lisäys: Simo
2025   Aurinkopuisto I
2026   Tuulivoimakapasiteetin lisäys: 

Kuusamo I
2027  Tuulivoimakapasiteetin lisäys: 

Kuusamo II
2028   Aurinkopuisto II
2030   Vaasan ja Seinäjoen korvaavat  

CHP-biovoimalaitokset

EPV-Energia
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LAUANTAIAAMUNA IDA-ALISA HERÄSI 
siihen, että äiti päästeli keittiössä epä-äi-
timäistä sanastoa. Ida-Alisa hipsi keittiöön 
peitto harteilla ja löysi sieltä äidin, joka sei-
soi taskulamppu toisessa ja puurokattila toi-
sessa kädessä ja yritti laskea hanasta vettä 
puuroon. Hana ei kuitenkaan ollut juoksu-
tuulella, eikä puurokattilaan tipahtanut kuin 
muutama pisara. 

Hyvä. Ida-Alisa virnisti sisäisesti. Kerran-
kin ei tarvitse syödä puuroa. 

– Mitä ihmettä minä nyt teen? Ei vettä, ei 
sähköä eikä lämpöä, äiti puhisi. 

– Grillissäkö sinä sitten aioit sen puuron 
keittää? Ida-Alisa hekotteli samalla kun sy-
tytti joululahjaksi saamiaan tuoksukyntti-
löitä (joiden hajusta äiti yleensä valitti) ja 
kaatoi lautaselle muroja (joita äiti yleensä ei 
antanut syödä).

Tänään mikään ei voinut pilata Ida-Ali-
san päivää, sillä tänään hän oli menossa 
Jasse K:n keikalle nuorisotalolle. Keikka oli-
si vasta illalla, mutta Ida-Alisalla oli jo kii-
re, koska hän ja hänen paras kaverinsa Vilma 
halusivat ehtiä ensimmäisiksi jonoon nuo-
risotalon eteen. Mieluiten he olisivat men-
neet jonottamaan jo edellisenä iltana, mutta 
äidit olivat jostain syystä olleet sitä mieltä, 
että nuorisotalon pihalla istuminen tammi-
kuisena perjantaiyönä ei ollut seiskaluokka-
laisille sopivaa puuhaa. 

Karvalakki
Syötyään Ida-Alisa veti päälleen kaikki 

valmiiksi esille ottamansa vaatteet ja nap-
pasi mukaan kassin, jossa oli lämpöalusta, 
makuupussi, edellisenä iltana ladattu mat-
kalaturi ja evästä (limpparia, myslipatu-
koita ja karkkia). Sitten Ida-Alisa oli valmis 
lähtöön. Äiti jäi vintille etsimään isomum-
mon vanhaa lammasturkkia, jotta tarkenisi 
katsoa Onnenpyörän uusinnat televisoista, 
kunnes turkin löydettyään huomasi, että ei-
päs voinutkaan katsoa.

Jasse K:n keikkabussi pysähtyi nuorisota-
lon taakse hyvissä ajoin ennen keikan alkua. 
Ensimmäiseksi Jasse laittoi lenkkarit jalkaan 
ja lähti juoksulenkille kaupungin kaduille. 
Hän keskittyi aina parhaiten illan keikkaan 
juoksemalla; lisäksi ilman juoksuharrastus-
taan hän olisi joutunut luopumaan joko kei-
kanjälkeisistä hampurilaisaterioista tai pilli-
farkuistaan. 

Kun Jasse palasi hikisenä lenkiltä, bändin 
roudari Pate oli häntä vastassa bussin ovella. 

– Missäs meinasit käydä suihkussa? Pate 
kyseli hymyillen kierosti. – Koko kaupungis-
sa ei tule sähköä eikä juoksevaa vettä. 

Jasselta pääsi ruma sana. 
– No, no, Pate rauhoitteli. – Ei ole mitään 

syytä alkaa puhua sivistymättömästi. Kyllä 
hätä keinot keksii. Ja jos ei hätä, niin sitten 
Pate. Tuolla kilometrin päässä on avantouin-
tiseuran puusauna ja avanto. Siellä voit käy-
dä pesulla.

Jassen hampaat kalisivat jo pelkästä aja-
tuksesta, mutta hän oli niin hikinen, ettei 
auttanut muu kuin lähteä avantoon. Muu-
tama talviuimaritäti oli pudottaa uimapu-
kunsa nähdessään kuuluisan rokkitähden 

sujahtavan bokserisillaan heidän seurak-

seen hyiseen järveen. Tästä riittäisi puhu-
mista monen sauvakävelylenkin ajaksi. 

Uintikoettelemuksesta selvittyään Jasse 
alkoi ihmetellä, miten itse keikka nyt voitai-
siin järjestää. Vai pitäisikö se perua?

– Älä ole nössö, Pate torui. – Nuo tytöt 
talon toisella puolella ovat jonottaneet aa-
musta alkaen pihalla ilman sähköä, lämmi-
tystä tai juoksevaa vettä. Ja hyvin näyttä-
vät pärjäävän. Niin että kyllä me yksi keikka 
saadaan vedettyä. Nyt hankitaan sinulle uu-
det esiintymisvaatteet. 

– Ai mitä tarkoitat? Jassen aivot olivat 
vielä avannosta kohmeessa. 

– No et kai ajatellut esiintyä t-paidassa 
ja revityissä farkuissa?

– Jaa, niin... Saattaisihan niissä vähän 
vilu tulla... Mutta eivätkös kauppojen kassa-
koneet toimi sähköllä? Ja pankkiautomaatit? 

– Ei hätiä mitiä. Pate-sedällä on aina kä-
teistä mukana. Eivätkä torimyyjät käytä kas-
sakoneita. 

– Toriltako me minun esiintymisasuni 
ostamme? Jasse voihkaisi.

– Onko muuta vaihtoehtoa? Pate kysyi, 
vaikkei se ollut edes kysymys. 

Huokaisten Jasse seurasi Patea kaupun-
gin torille ja valitsi sieltä komean karvala-
kin ja käsinneulotun revontulivillapaidan. 
Paten ehdottamista villahousuista hän kui-
tenkin kieltäytyi. Muutkin bändin jäsenet 
täydensivät vaatevarastonsa pakkasenkes-
täväksi. 

– Entäs valaistus? Jasse tuskaili. Emme-
hän me voi pilkkopimeässä soittaa. Ja ul-
kotulet taitavat olla vähän vaarallisia. Joku 
sytyttää kuitenkin housunsa palamaan ja 
sitten ollaan kirjaimellisesti liekeissä. 

Pate osoitti yhtä torikojua. 
– Katso, tuolla myydään joulusta ylijää-

neitä kynttilälyhtyjä alennuksella. Otetaan 
parikymmentä tuollaista, niin jo riittää va-
loa, vaikkei sinulla säteilisikään. Vai haluat-
ko, että pyydän minun suunnistavaa Veik-
ko-enoani seisomaan lavalla otsalamppu 
päässä? 

Uintikoettelemuksesta  
selvittyään Jasse alkoi 

ihmetellä, miten itse keikka 
nyt voitaisiin järjestää. 
Vai pitäisikö se perua?

Kirjoituskilpailu
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SEINÄJOEN ENERGIA JÄRJESTI kaikille avoimen kir-
joituskilpailun 2.9-31.12.2019. Kilpailu herätti valta-
kunnallisen innostuksen ja tuotti arvioitavaksi toista-
kymmentä kirjoitusta. Voittajakirjoitus ”Karvalakki” jul-
kaistaan tässä lehdessä ja muita valikoituja kirjoituksia 
on nähtävissä kotisivuillamme. 

– Kirjoituskilpailun taso oli todella hyvä. Kaikissa 
kirjoituksissa pohdittiin ansiokkaasti sitä, minkälainen 
päivä olisi ilman hyvinvointimme perusedellytyksiä 
sähköä, vettä ja lämpöä.  Voittajasta olimme yksimie-
lisiä, sillä se erottui tulokulmaltaan muihin nähden. 
Kaiken kaikkiaan kisa oli menestys, iloitsee Seinäjoen 
Energian viestintäpäällikkö Teija Ahtiainen. 

Kirjoituskilpailun voittaja Marita Malinen Kuopios-
ta kuvailee itseään näin: ”Olen kolmen kouluikäisen 
lapsen äiti ja työskentelen peruskoulussa kieltenope-
na. Lasten harrastuskuljetusten ja talkoilun lisäksi har-
rastan lukemista ja kirjoittamista. Tykkään kirjoittami-
sesta, koska se on loistava tapa saada työasiat pois 
mielestä ja tietoa etsiessä oppii kaikenlaista kiinnosta-
vaa sekä pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin.” 

Kirjoituskilpailussa sijoittuneet
1. Marita Malinen, ”Karvalakki”, Kuopio 
 pääpalkinto 300 € 

2. Minna Kivistö, ”Hetki aikaa”, Taipalus 
 kakkospalkinto 200 € 

3. Juhani Prusti, ”Sähkötöntä säätöä”, Seinäjoki 
 kolmospalkinto 100 €

Onnittelut kaikille sijoittuneille ja lämmin kiitos 
kaikille osallistuneille tasokkaista kirjoituksistanne!

Jasse valitsi ennemmin lyhdyt. 
Ida-Alisa ja Vilma olivat viihtyneet oikein 

hyvin keikkapaikan pihassa. Yhdessä mui-
den jonottajien kanssa he olivat tanssineet 
ja laulaneet Jasse K:n biisejä, ja tunnelma 
jonossa oli oikein lämmin, vaikka pakkas-
ta olikin. Lopulta nuorisotalon ovet avattiin, 
ja tytöt pääsivät ihailemaan kylmää mutta 
kaunista lyhtyjen valaisemaa esiintymisti-
laa. Jasse oli sytyttänyt lasiset kynttilälyhdyt 
kiertämään lavan reunaa. Pate piti onneksi 
aina sytkäriä mukana siltä varalta, että hä-
nen alkaisi yhtäkkiä tehdä mieli aloittaa tu-
pakointi. 

Yleisön tytöt olivat säästäneet puhelin-
tensa akkuja, ja nyt kaikki sytyttivät apuva-
lon palamaan. Kun Jasse nousi lavalle kar-
valakissa, villapaidassa ja vähiten reikäisissä 
farkuissaan, häntä vastassa oli oikea valo-
meri. 

– Moi kaikki, Jasse karjaisi, koska mikro-
fonia ei ollut. – Täällä ei oo virtaa, mutta 
meissä on! Nyt vedetään niin että kuuma 
tulee!

Tytöt kirkuivat ja lämpötila nousi samaa 
tahtia volyymin kanssa. Keikan puolivälissä 
Jasse joutui riisumaan villapaitansa, mutta 
karvalakista hän ei luopunut. 

Myöhään illalla väsyneet mutta onnel-
liset Vilma ja Ida-Alisa matkustivat kotiin 
Ida-Alisan isän autossa. 

– Huh, mikä päivä, isä puuskahti. – Piti 
lähteä lapioimaan mökkitie auki, että pääs-
tiin huussiin ja saatiin kaivosta vettä. On-
neksi nyt sähköt ja muut taas toimivat. 

Ida-Alisa ja Vilma katsoivat toisiaan 
unelmoiva hymy kasvoillaan. –Voi apua, mi-
ten söpö Jasse oli siinä karvalakissa! 

 Kun Jasse nousi lavalle 
karvalakissa, villapaidassa ja 

vähiten reikäisissä farkuissaan, 
häntä vastassa oli oikea valomeri.
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KOTIVARA TARKOITTAA SITÄ, että 
kotona on aina varastossa ruokaa ja juo-
maa koko perheen tarpeisiin ainakin 72 
tunniksi. Kotivara ei ole erillinen hätäva-
rasto, vaan tuotteita käytetään ja kierrä-
tetään koko ajan päiväykset huomioiden. 
Kotivaraksi kannattaa varata vain sellai-
sia ruokia, joita tulee normaalistikin käy-
tettyä. Muista huomioida mahdolliset eri-

Kotivara on 
osa omatoimista 
varautumista

Lähteinä käytetty www.spek.fi ja www.martat.fi 
sivustoja, joista voit lukea lisää kotivarasta.

Teksti Teija Ahtiainen

Entisaikaan ruokaa varastoitiin talven yli ja perinnetieto 
välittyi sukupolvelta toiselle. Nykyinen palveluyhteiskunta 
on muuttanut käyttäytymistämme siten, että vain harvoilla 
on kotona ruokaa ja juomaa varastossa. On totuttu siihen, 
että kaupat ovat lähes aina auki ja kaikki on saatavilla 
helposti. Arjessa tulee harvemmin mietittyä kotivaraa, joka 
helpottaa arjen sujumista poikkeustilanteissa. 

tyisruokavaliot ja varata ruokaa myös 
lemmikkieläimille. 

Milloin kotivaraa tarvitaan?
Poikkeustilanteita voivat aiheuttaa mm. 
muuttuvat sääolot, sähkökatkokset, lakot 
tai jakeluhäiriöt. Myös sairastuminen tai 
tapaturma voi aiheuttaa tilanteen, jolloin 
kauppaan ei välttämättä pääse. 

72 tunnin varautumis-
suunnitelmalla tarkoitetaan sitä, 
että jokaisessa kodissa pitäisi 
olla valmius selvitä itsenäisesti 
häiriötilanteen sattuessa ainakin 
kolme vuorokautta.

Omatoimiseen varautumiseen 
lukeutuvat ruoka – ja juoma-
tarpeiden lisäksi myös muut 
välttämättömyystarvikkeet kuten 
lääkkeet, käteinen raha, kynttilät, 
tulitikut ja paristoilla toimiva radio.

Vesi on tärkein! 
Pullotettua vettä on aina hyvä 
pitää varalla. Vettä tarvitaan 
juotavaksi noin 2 litraa päivässä 
per henkilö. Lisäksi vettä tarvitaan 
hygieniaan ja ruuanlaittoon.  

Hanki kotivaraan veden 
lisäksi esimerkiksi:
•	 Mehua
•	 Tuoreita	hedelmiä,	

kasviksia,	juureksia	sekä	
hedelmäsäilykkeitä

•	 Leipää,	näkkileipää,	
riisikakkuja,	korppuja

•	 Hilloja,	soseita
•	 Muroja,	myslejä,	hiutaleita
•	 Mehukeittoja
•	 Huoneenlämmössä	säilyvää	

maitoa
•	 Pikariisiä,	linssejä,	pastaa,	

nuudeleita,	valmiskeittoja,	
muusijauhetta

•	 Välipalapatukoita,	keksejä,	
suklaata,	sipsejä

•	 Kala-,	liha-	ja	papusäilykkeitä
•	 Lasten	ruokia	
•	 Pähkinöitä,	siemeniä,	

kuivattuja	hedelmiä
•	 Sokeria,	hunajaa
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Teksti Sari Hosio | Kuvat Seinäjoen Energian arkisto

EIPÄ USKOISI, ETTÄ Seinäjokea perustetta-
essa niin teollisuuden kuin kotitalouksien-
kin jätevedet laskettiin käsittelemättöminä 
jokeen. 

40 vuoden uran Seinäjoen vesihuollossa 
tehnyt Antti Jouppila oli tärkeässä roolissa 
kaupungin vesi- ja jätevesilaitosten ja -ver-
kostojen rakentamisessa. Merkittävimpinä 
kehitysaskeleina hän pitääkin jäteveden-
puhdistamon rakentamista sekä pohjavesi-
hankkeen toteutumista. 

Jatkuvaa kehitystä
Useassa vaiheessa rakennetun jäteveden-
puhdistamon ensimmäinen vaihe oli alka-
massa Jouppilan tullessa taloon, ja tertiää-
rivaiheen valmistuttua hän jäi eläkkeelle. 
Tämä kuvaa hyvin sitä, miten pitkällisiä 
hankkeita niin kaupunkikehitys kuin vesi-
huollon parannuksetkin ovat. 

Nykyään jätevedenpuhdistamolta Seinä-
jokeen johdettava vesi on monilta osin pa-
rempaa kuin Seinäjoessa virtaava vesi. 

– Ensimmäisinä työvuosinani raakavesi 
otettiin Seinäjoesta. Siinä virtaa yksi maail-
man humuspitoisimmista vesistä, ja monien 
ohjeiden mukaan sellaisesta vedestä ei oi-
keastaan voi valmistaa hyvää juomavettä, 
Jouppila muistelee. – Näin siitä huolimatta 
tehtiin. Pohjavedestä seinäjokiset pääsivät 
nauttimaan vasta 1994. Se oli imagollises-
tikin erittäin tärkeää.

Seinäjoen Energia onnittelee 
60-vuotiasta Seinäjokea

Kun Seinäjoen kaupunki syntyi vuonna 1960, kaupungin 
alueella asui noin 15 000 asukasta. Kuudenkymmenen vuoden 
aikana väkiluku on nelinkertaistunut ja moni muukin asia 
muuttunut. Kysyimme pitkän linjan energialaisilta, miten 
yhtiö on Seinäjoen kaupungin kainalossa kehittynyt.

Vesijohdon joenalitus Kirkkokadulla oli 
1960-luvulla iso urakka.

Vesihuolto ei myöskään koskaan tule 
valmiiksi.

– Laitosten toimintaa tulee parantaa, 
vettä on hankittava lisää ja uusia menetel-
miä otettava käyttöön, Jouppila kehottaa. - 
Laakereilleen ei voi jäädä makaamaan.

Organisaatio 
muuttuu, vastuu säilyy
Verkostopäällikkö Jari Mäntylä on työsken-
nellyt vesihuollon parissa vuodesta 1995 
alkaen. Tuolloin vesilaitos toimi osana kau-
pungin organisaatiota. Vuonna 2011 se yhti-
öitettiin Seinäjoen Energian tytäryhtiöksi ja 
myöhemmin sulautettiin emoyhtiöön. Yhtiö-
muodon muutosten lisäksi isoja muutoksia 
ovat olleet kuntaliitokset.

– Yhteys kaupungin kanssa on ollut aina 
hyvä ja teemme yhteistyötä mahdollisim-
man paljon, Mäntylä kertoo. – Vesilaitoksilla 
ja vesihuoltoyhtiöillä on veden toimittajina 
vastuu siitä, että veden laatu täyttää kaikki 
kriteerit, ja Seinäjoella tämä vastuu on aina 
kannettu.

Etelä-Pohjanmaan vireä maakuntakes-
kus on yksi Suomen voimakkaimmin kasva-
vista kaupunkikeskuksista.

– Päättäjille täytyy nostaa hattua, että 
ovat ohjanneet Seinäjoen sellaiseen ase-
maan, missä se nyt on, Mäntylä toteaa.  

Lakeuden Ristin vierellä toinen risti, sittemmin 
purettu viimeinen puurakenteinen muuntamo.
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Tehokkaalla yhteistyöllä 
nopeasti valmista

Yhteistyö

MARRASKUUSSA 2019 AVAUTUNEESSA 
kauppakeskuksessa on asioinut jo yli 1,5 
miljoonaa kävijää. 

Kauppakeskuksen toimitusjohtaja Petri 
Häli on ollut mukana projektissa sen alusta 
asti. Ensimmäiset karkeat luonnokset syntyi-
vät ruutupaperille vuonna 2016, ja yksityis-
kohtainen suunnittelu käynnistyi vuoden-
vaihteessa 2017–2018. 

Petri Häli oli rakentamassa ja vuokraa-
massa Oulun Ideaparkia, joten hänellä oli 
hyvin tiedossa, miten työteliäs ajanjakso 
kauppakeskuksen synnyttäminen on.

– Rakennusvaiheessa työmaalla oli 
100–400 ammattilaista töissä. Tällä hetkel-
lä Ideaparkissa työskentelee vuokralaisten 
kautta noin 1000 työntekijää, Häli arvioi.

Merkittävä sähkön, veden 
ja kaukolämmön käyttäjä
Ideaparkista tuli kerralla Seinäjoen Ener-
gialle merkittävä asiakas. Kauppakeskus tar-
vitsee niin sähköä, vettä kuin kaukolämpöä-
kin, ja paljon. Sähköä kuluu niin lämmityk-
seen, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, valai-
suun, esitystekniikkaan kuin moneen muu-
hunkin järjestelmään.

– Kulutuksemme on pitkästi toistakym-
mentä gigawattia, kertoo Häli. – Seuraamme 
sähkön käyttöä hyvin tarkasti. Koska kaup-
pakeskus on avoinna päiväsaikaan, emme 
voi käyttää edullisempaa yösähköä. 

Seuranta onnistuukin kätevästi: Ideapar-
kissa on noin 280 sähkönmittauspistettä, 
jotka saa etäluettua kiinteistöautomaatio-
järjestelmästä. 

Seinäjoen Ideapark on esimerkki siitä, että kun toimeen tartutaan, 
isoakin valmistuu nopeasti. 21 hehtaarin tontille nousi seitsemän 

hehtaarin kauppakeskus puolessatoista vuodessa. 

Tulevaisuudessa osa sähköstä saataneen 
suoraan auringosta: kauppakeskuksen ka-
tolla on iso aurinkovoimalavaraus. Kestävää 
kehitystä edustaa myös yli 50:n sähköauton 
latauskenttä.

Vauhdikas 
rakennusprosessi
Sähkö- ja kaukolämpöverkkojen sekä vesi-
johtoverkoston osalta Ideapark käynnistyi 
vauhdilla.

Marssijärjestys oli normaalista poikkea-
va: yleensä uuden alueen rakentaminen 
aloitetaan ruohikkokentältä tai metsän poh-
jasta, jonne rakennetaan ensin tieverkko ja 
sen yhteyteen muu insfrastruktuuri. Kun ra-
kennustyöt alkavat, sähkö odottaa jo tontin 
rajalle vedettynä.

Joupin alueella oli jo valmiiksi sähkö-
verkko, joka piti purkaa. Ja toisaalta uuden 
sähköverkon rakentamiseksi tarvittiin ki-
peästi katuverkosto, jota Seinäjoen kaupun-
ki ryhtyi vasta rakentamaan. 

– Kun perjantaina vielä allekirjoitettiin 
sopimuksia, maanantaina jo urakoitsija soit-
teli ja kyseli sähköverkoista, Seiverkot Oy:n 
verkkojohtaja Martti Ijäs muistelee. – Puret-
tavan ja rakennettavan verkon lisäksi oli tie-
tysti tarve työmaa-aikaiselle sähkölle. Säh-
köverkkoa ei ollut mahdollista rakentaa niin 
nopeasti kuin olisi ollut tarve, mutta yhteis-
työ toimi ja asiat etenivät mallikkaasti.

Alueella oli myös vesijohtoverkostoa, 
jota piti rakentamisen tieltä siirtää pois. 
Osittain vanhaa purettiin, osittain vain jätet-
tiin käyttämättömäksi.

Ison kompleksin kohdalla omat haas-
teensa asettivat liittymien paikat, joista kiin-
teistö liitetään vesijohtoverkkoon. Sprinkle-
risammutusjärjestelmien vaatimukset tuli 
myös ottaa huomioon. 

– Itse kiinteistön lisäksi haasteita aset-
ti myös ympäristö: savisessa ja pehmeäs-
sä maaperässä tarvittiin pohjanvahvistusta, 
jotta putkistojen kestävyys voitiin varmistaa. 
Verkostot rakennettiin teräslevyarinan ja 
masuunihiekan päälle, kertoo verkostopääl-
likkö Jari Mäntylä.

Kaukolämmön osalta Seinäjoen Energia 
oli jo varautunut alueen rakentamiseen.

– Olimme rakentaneet Alakylän suun-
taan isompaa kaukolämpöputkea, jonka 
teho riitti myös Ideaparkille, verkkopäällikkö 
Pasi Palomäki kertoo. – Lisärakentamista oli 
vain tontin osuuden verran.

Lisäarvoa koko kaupungille
Ideapark on Seinäjoen Energialle yksi asia-
kas. Veden kulutus laskutetaan yhden mitta-
rin perusteella, samoin sähkö ja kaukolämpö.

Laajennusoikeutta on vielä jäljellä, ja 
pienempiin toimintoihin liittyvää lisäraken-
nusta on luvassa jo tänä vuonna: tulossa 
on autohuolto ja -pesula, tuulilasikorjaamo 
sekä katsastusasema.

Ideapark on tullut haastateltavillekin tu-
tuksi myös asiakkaan näkökulmasta. Kiitos-
ta saa kauppakeskuksen kätevyys: yhdellä 
käynnillä voi hoitaa monia asioita. 

– Ideapark tuo lisäarvoa koko Seinäjoel-
le, Seinäjoen Energian vastuuhenkilöt tuu-
maavat. 

Teksti Sari Hosio



Seinäjoen energian 
verkostopäällikkö Jari Mäntylä ja 

verkkopäällikkö Pasi Palomäki 
olivat mukana tiiviissä Ideapark-

projektissa. Kauppakeskuksen 
toiminnan kannalta luotettava 

sähkön, veden ja kaukolämmön 
toimivuus on erittäin tärkeää.
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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 voi 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.

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.

SEINÄJOEN ENERGIALLA LÄHDETTIIN kotisivu-uudistuk-
seen asiakasnäkökulma edellä. Kotisivujen tärkein tehtävä 
on palvella asiakkaita siten, että tiedot löytyvät helposti, 
nopeasti ja vaivattomasti. Myös saavutettavuusdirektiivin 
voimaantulo on otettu huomioon uusilla sivuilla. EU:n saa-
vutettavuusdirektiivin mukaan kaikilla tulee olla tasaver-
taiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluja riippu-
matta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai 
muista toimintarajoitteista. Seinäjoen Energia on saavutet-
tavuuden kannalta etuajassa, sillä 
lain soveltaminen alkaa siirtymä-
säännösten puitteissa energiayhti-
öissä 1.1.2021 alkaen.

Creative Cruelta kotisivuprojek-
tin vastaavana toimi Malla Ferreira. 
He tekivät ensimmäistä kertaa työ-
tä energiayhtiön kanssa kotisivu-
jen suhteen. Projekti vertautui myös 
saavutettavuuden osalta laajuudes-
saan kuntasivustoihin, joita olemme 
tehneet useita aiemmin.  

– Suurin haaste oli palvelumuo-
toilu liittyen sähkön ostamiseen, kuinka tehdä monimutkai-
sesta, useita tekijöitä sisältävästä asiasta helppoa, kertaa 
Ferreira projektin kulkua. Hän lisää, että prosessin aikana on 
itsekin oppinut, kuinka sähkön hintoja kannattaa vertailla ja 
minkälainen on kannattava sähkösopimus eri tilanteissa.  

Yhteistyö saa mainostoimistolta kiitosta. – Yhteistyö on 
ollut jouhevaa ja iloa täynnä. Seinäjoella meidät on otettu 
lämpimästi vastaan.  Energia-ala luottaa paljon perinteiseen 
ja aika varovaiseenkin asiakasviestintään. Mainostoimistona 
olemme koettaneet löytää hiukan uusia äänensävyjä vies-
tintään. Seinäjoen Energian väki on ollut avoin uusille ja en-
nen kaikkea rohkeillekin ideoille, mikä näkyy mm. tuoteper-
heen SE Oikea uudessa nimessä, iloitsee Ferreira.  

Seinäjoen Energian edullinen ja huoleton
sähkösopimus on nyt SE Oikea.

– sinulleSE Oikea

Kotisivumme
uudistuivat
Kotisivut ovat kuin yrityksen virtuaalinen 
käyntikortti ja tärkeä osa asiakasviestintää. 
Seinäjoen Energia uudisti kotisivunsa 
yhteistyössä tamperelaisen mainostoimiston 
Creative Cruen kanssa. 

Suurin haaste oli 
palvelumuotoilu 
liittyen sähkön 
ostamiseen, 
kuinka tehdä 
monimutkaisesta, 
useita tekijöitä 
sisältävästä asiasta 
helppoa.

Vieraile verkossa
Seinäjoen Energian sivut löytyvät edelleen 
vanhasta tutusta osoitteesta
www.seinajoenenergia.fi  ja Seiverkkojen 
uudet sivut osoitteesta www.seiverkot.fi  

Teksti Teija Ahtiainen
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talojohdon ja asentaa mittarin 

lämmönjakohuoneeseen. 
Johtomaksu tontin rajojen 

sisäpuolella on 75 euroa metriltä, 
matka mitataan lyhintä 

mahdollista reittiä. Samaa 
kaivantoa voi 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.

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.

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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Pikku-uutiset Pohjavedenpinnat 
keskiarvojen yläpuolella
 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN mukaan Seinäjoen alueella 
ollaan yli, tai paljon yli keskimääräisen pohjavedenpinnan.  Sei-
näjoen pohjoisosissa pohjavedenpinta on helmikuun alussa kes-
kimäärin 15 cm havaintoajankohdan keskiarvon yläpuolella. 

Seinäjoen Energian vesiliiketoiminnan käyttöpäällikkö Jo-
hanna Päkkilä kertoo tilanteesta tarkemmin: 

– Sikaharjussa pohjavedet ovat paikoin vielä havaintoajan 
alapuolella, mutta kokonaisuudessaan keskimäärin 10 cm pohja-
vesipinnan keskiarvon yläpuolella. Peräseinäjoella pohjaveden-
pinnat ovat noin 30–60 cm havaintoajan keskiarvon yläpuolella.

Pienissä pohjavesiesiintymissä sekä sateiset jaksot, että lu-
men sulaminen näkyvät nopeammin kuin suurissa. - Suurilla poh-
javesialueilla lähestytään vähitellen keskimääräistä pohjaveden-
pintaa. Osittain ollaan jo normaalitilanteessa vuoden 2018–2019 
kuivan jakson jälkeen, toteaa Päkkilä. 

Teksti Teija Ahtiainen

SEINÄJOEN KUNINKUUS-
RAVIT OVAT toiset Kunin-
kuusravit, joissa käytetään 
tapahtumalle laadittua vas-
tuullisuusohjelmaa. Kuninkuusravit on vuosikymmeniä jatkunut 
perinne, mutta sen halutaan uudistuvan ja elävän tässä ajassa. 
– Pyrimme vastuullisiin ratkaisuihin kautta linjan. Tämä tarkoit-
taa esimerkiksi lähiruokaa, ruokahävikin minimointia, kohtuul-

lista hintatasoa, joukkoliikenteen suosimista, eläinten hyvin-
voinnista huolehtimista ja ekologisia energiaratkaisuja”, 

Seinäjoen ravikeskuksen toiminnanjohtaja Jyri Saranpää 
luettelee.  

Seinäjoen Kuninkuusravit on tehnyt Seinäjoen 
Energian kanssa sopimuksen Kyrkkäri-sähkön käy-
töstä. Tapahtumassa käytettävä sähkö tuotetaan siis 
100 % vesivoimalla, Kyrkösjärvellä ja Kalajärvellä.

– Tapahtuma-aikainen energian tarve kaikkien 
yleisöpalveluiden tuottamiseksi on mittava, sik-
si energian tuotantotavalla on suuri merkitys vas-
tuullisuuden näkökulmasta. Seinäjoen Energialla on 
vankka kokemus isojen tapahtumien energiahuol-
losta, joten voimme huoletta tehdä yhteistyötä Ku-

ninkuusravien onnistumiseksi, kertoo Saranpää.
Suomen Hippoksen ja kolmen raviradan yhteis-

työssä toteutettu vastuullisuusohjelma otettiin ensi 
kerran käyttöön viime vuonna Lahdessa.  

Kuninkuusravit osana 
vastuullisempaa 
raviurheilua

Vesi
  Törnäväntien vesijohto Björkenheimintieltä leirintäalueelle
  jätevesiviemäri välillä Hanneksenrinne–Vuorenmaanrinne 
  Runkoviemäri Juhonkadulta jätevedenpuhdistamolle
  Torpparinkadun jätevesiviemäri ja vesijohto
  Pajakadun vesijohto ja jätevesiviemäri
  Vesijohdon runkolinjan alitus Huhtalantie 44 kohdalla
  Vesijohdon pakkosujutus Ruukintien jatkeella 
  Keskuskadun vesijohto Vapaudentieltä vanhalle sairaalalle
  Kalevankadun vesijohto
  Nikkarinkadun vesijohto ja jätevesiviemäri
  Vesijohto ja jätevesiviemäri välillä Käpykuja-Neulaskuja 
  Vesijohto Marttilantieltä lukiolle
  Oikokadun vesijohto

Lämpö
  Uurastajantie
  Kauppajoupin alue 
  Karhuvuori
  Eskoontie 
  Pajuluoma

       Mestarintien saaneeraus

Sähkö
   Pajuluoma UU
   Kauppajouppi UU
   Karhuvuori UU
   Itikan sähköasema UU
         Ilmolantie

Rakennamme ja 
saneeraamme

sähkö

lämpö uudisrakentaminen

vesi

Tänäkin vuonna parannamme 
palveluitamme ympäri kaupunkia.
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Ratkaise 
ristikko!

Ratkaise	ristikon	avainlause	numeroiden	avulla	ja	lähetä	ratkaisusi	
osoitteeseen	energia@sen.fi.	Arvomme	kaikkien	osallistujien	kesken	upean	ja	
kestävän	AIKA	Design	-puunkantimen	(arvo	134€).	Vastaukset	pyydämme	lähet-
tämään 31.3.2020 mennessä.	Voittajalle	ilmoitetaan	henkilökohtaisesti.	



Tervetuloa 
osastollemme 4B
28.–29.3.2020
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

Samsung 
Galaxy

-tabletti!

Helkama
sähköpyörä


