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Pääkirjoitus

Energiamarkkinoilla
muutoksen tuulia
Energiantuotannossa on tapahtumassa suuri muutos. Tuulivoimasta on tulossa edullisin
tapa tuottaa sähköä, kun tuulee. Ydinvoiman
rakentamisesta on lupamääräysten tiukentumisen myötä tullut haasteellisempaa.
Myös muita suuria murrossuuntia on näkyvissä; sähkön ja lämmön yhteistuotanto on
murenemassa, sillä polttamisesta halutaan
eroon ja päästöoikeuden hinnat ovat nousussa.
Poliittiset päätökset ohjaavat ja muuttavat energiamarkkinoiden toimintaympäristöä. Verotus ja päästökauppa ohjaavat markkinoita. Investointeja ohjaa hiilineutraaliuus
ja fossiilisista polttoaineista ollaan luopumassa. Turpeen suhteen tulevaisuudessa on
monta epävarmuustekijää. Mitä tulee sähköverkkojen toimitusvarmuusvelvoitteisiin,
edellyttävät ne merkittäviä investointeja,
varsinkin maaseutuyhtiöiltä, joilla on pitkät
siirtoetäisyydet. Sähkön siirtohinnoista käydään paljon julkista keskustelua.
Digitalisoituminen tulee mahdollistamaan uudenlaisia liiketoimintamalleja ja
sen myötä perinteisten liiketoimintojen ja
toimialojen väliset raja-aidat tulevat kaatumaan. Yhtäältä on tarve kehittää uusia palveluita ketterästi ja toisaalta täytyy varmistaa olemassa olevan kiinteän omaisuuden

arvonkehitys ja tuottopotentiaali pitkällä
aikavälillä.
Seinäjoen Energia varautuu energiamarkkinoiden murrokseen mm. päivittämällä yhtiön strategiaa. Strategisia valintoja ja painopisteitä Seinäjoen Energia
-konsernissa ovat: Asiakkuudet, henkilöstö,
kasvu ja kannattavuus, investointien rahoitus, pääoman tuotto, ilmasto sekä digitalisaatio. Yhtiömme toiminnan tarkoituksena
on tuottaa asiakkaillemme energia- ja vesipalvelut luotettavasti, ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti joka hetki. Pyrimme
olemaan energia- ja vesipalveluiden huipputekijä, arvojamme (hyvinvointi, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen) noudattaen. Haluamme kehittää toimintaamme ja
toimintatapojamme mahdollistaaksemme
asiakkaidemme hyvinvoinnin, paikallisesti
palvellen.
Kiitos asiakkaillemme luottamuksesta
ja sujuvasta yhteistyöstä, kiitos henkilöstöllemme hyvästä työstä!
Raikasta ja reipasta syksyn aikaa!

Vesa Hätilä

toimitusjohtaja
Seinäjoen Energia Oy
vesa.hatila@sen.fi
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Vesivoimaa

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
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Kuvassa etualalla oleva
pulpetti toimii tarvittaessa yhä.
Matti Rantamäki ja Jaakko Kaaranka
keskustelevat valvomossa päivän kuulumisia.

Energialainen

Kokemusta kaikkien
toimitusjohtajien aikakausista
Pitkän linjan energialainen Matti Rantamäki tuntee niin turvekattilan kommervenkit,
käytännön lämmityshommat kuin työn kaukolämmön valvomossa.
Teksti Teija Ahtiainen | Kuva Matti Hautalahti

MATTI RANTAMÄEN TYÖURA alkoi
energialaisena yli 37 vuotta sitten. Kaukolämpöyksikön uudet tilat valmistuivat Rahtitielle ja uusia työntekijöitä palkattiin sen
myötä. Matti tuumaakin tulleensa ”rakennuksen mukana”. Työ oli kolmivuorotyötä
sekä lämmityshommissa, että maastossa.
Työnimikkeenä Matilla oli ”höyrykattilan hoitaja, suurteho”, mutta Matti on tituleerannut
itseään aina lämmittäjäksi. Lämmitykseen
liittyvät työt hoidettiin pääosin valvomon
ohjauspöydästä eli pulpetista. Tarvittaessa
pulpetti toimii edelleen ja sen avulla on
mahdollista ajaa turvekattilaa alusta asti.
Vuosikymmenien vaihtuessa työt ovat siirtyneet ruutujen ääreen ja tietokoneistumisen
eri vaiheet on opittu käytännön työn kautta.
Nykyään kaukolämmön valvomossa osa-aikaisena työskentelevä Matti seuraa käynnissä
olevia kattiloita sekä verkostoa. Lisäksi hän
päivystää puhelimen ääressä.

Matti on kotoisin Seinäjoelta. Hän kävi
aikanaan Seinäjoen ammattikoulussa viilaaja-asentaja-koneistaja-linjan. Sen jälkeen hän
on toiminut Törnävän sairaalan metallilinjan
kuntoutuspuolen työohjaajana, kalusterunkojen työstäjänä ja hiilen tekijänä.

Valoa ja varjoja

Rantamäen elämään on mahtunut valoa ja
varjoja. Matilla on kaksi tytärtä, Mari ja Hanna. Toisen tyttären, Hannan, kohdalla elämä
päättyi aivan liian aikaisin, vuonna 2006, pitkäaikaisen sairauden vuoksi. Tummien, eron
ja surun täyttämien aikojen jälkeen valoakin
on löytynyt. Kalliojärven tanssilavalta löytyi
elämänkumppani, jonka myötä tanssilavat
ovat tulleet tutuiksi ja tango taittuu. Elämäniloa tuo myös vaarina oleminen kolmelle lapselle. Myös kalastus ja metsästys ovat lähellä
sydäntä, etenkin lohiongella on käynyt hyvää
tuuria.

Työnteko
maistuu edelleen
Rantamäki tuumaa, että kaikkien toimitusjohtajien aikakaudet ovat mahtuneet hänen
työvuosiinsa; yritys muuttui Puutosen Veikon
aikana osakeyhtiöksi. Jo edesmennyt Veikko,
sekä nykyinen toimitusjohtaja Vesa Hätilä
saavat kiitosta siitä, että heillä on ihmisläheinen ote johtamiseen.
– Ikinä ei ole tarvinnut tulla nyrpeällä
naamalla töihin, naurahtaa Matti pilke silmäkulmassaan ja kertoo viihtyneensä todella hyvin. Kaikkien kanssa on pärjätty, välillä vähän
karhealla huumorillakin. Hän kertoo olevansa
kaikille vähän kuin pappa, joka sopisi iältään
jo monen työkaverinsa isäksi.
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Yhteistyö

Taivaalta lämmöksi
Seinäjoen Energia ja Botnia Freeze Oy tekivät keväällä sopimuksen
lauhdelämmön talteenotosta ja siirtämisestä kaukolämpöverkkoon.
Kaukolämpöä pakastevaraston hukkalämmöstä - pilottihanke
valmistui ja otettiin käyttöön heinäkuussa 2019.
Teksti Teija Ahtiainen | Kuvat Tuukka Kiviranta

BOTNIA FREEZEN TILOISSA on vuodesta
2010 lähtien ollut aina tasainen -22 asteen
pakkanen ja lavapaikkoja on avarassa hallissa
silmänkantamattomiin. Seinäjoen Roveksessa
sijaitseva kiinteistö on valtakunnallisestikin
iso elintarvikkeiden pakastevarasto. Juuri
tehdyn laajennuksen myötä tiloissa voidaan
varastoida yli 10 miljoonaa kiloa pakastettua
elintarviketta. Pakastevarastossa työskentelee 15 työntekijää ja sesongit tuplaavat työntekijämäärän.
Toiminnassa syntyy merkittävä määrä
hukkaenergiaa, joka on aikaisemmin siirretty
ilmaan ja maaperään. Lauhdelämmön hyödyntämisen taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä on mietitty jo useamman vuoden ajan,
sillä kiinteistön lähellä sijaitsee kaukolämpöputki. Asiantuntijaselvitys tehtiin Elomaticin
kautta. Botnia Freeze sai hankkeelle investointitukea Business Finlandilta, mikä vaikutti
pilottihankkeen syntymiseen.
Botnia Freezen päätavoitteena on saada
teknistä lisävarmuutta kesäaikaiseen kylmäkoneiden lauhdelämmön hallintaan ja varmistaa siten toiminnan sujuvuus säätilasta riippumatta. Seinäjoen Energian kaukolämpöyksikön
johtaja Mikko Mursula arvioi, että kesäaikaan
saadaan tällä tavoin tuotettua lämpöä yhden
megawatin teholla, joka vastaa noin kymmenesosaa kaukolämmön tehontarpeesta.

Ekologinen
innovaatio

Seinäjoen Energialla ollaan alkaneeseen yhteistyöhön tyytyväisiä.
– Tämä on hieno homma, sillä saadaan
kokemusta hukkalämpöjen hyödyntämisestä
ja samalla korvataan tällä tavoin fossiilisia
polttoaineita, tuumaa kaukolämpöverkosta
vastaava Pasi Palomäki. Botnia Freeze investoi lämmönkeruupiirin lauhduttimilta ja
kaksi lämpöpumppua varusteineen, Seinäjoen Energia putkiston, energianmittauksen ja
etävalvonnan.
– On tosi miellyttävää, että sopimus
saatiin tehtyä, kertoo Botnia Freeze Oy:n
toimitusjohtaja Tuomo Rannila. Hän toteaa
hankkeen olevan ekologinen innovaatio, jota
ei aiemmin ole Suomessa toteutettu vastaavassa ympäristössä. Samalla tällä hankkeella
parannetaan pakastevaraston asiakkaiden
kylmäketjun toimintavarmuutta kesähelteillä.
Varaston kylmäkoneilta tulee lauhdelämpöä
läpi vuoden ja lämmöntuotanto kaukolämpöverkkoon on lähes ympärivuotista.

Vastuullista
ruoantuotantoa

Botnia Freeze Oy toimittaa pakastepalveluja Atrialle, joka on Suomen suurin lihatuotteiden jalostaja. – Atrian keskeinen tavoite

vastuullisuudessa on löytää ratkaisuja, joilla
voidaan vaikuttaa ilmaston muutokseen ja
joilla mahdollistetaan hiilineutraali ruoan
tuotanto. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi
meille on tärkeää, että myös yhteistyökumppanimme panostavat energiatehokkuuteen ja
hiilineutraaleihin ratkaisuihin, toteaa johtaja
Tapani Potka Atrialta.

Pilottihankkeella
kohti hiilineutraalia
tulevaisuutta

Mursula uskoo pilottihankkeen olevan hyvä
tapa saada oppia myös tulevaisuutta varten.
Se voisi olla vaikka jäteveden puhdistamon
tai mahdollisen datacenterin hukkalämmön
hyödyntämistä kaukolämmöksi. – Tämä pilottihanke on yksi askel kohti hiilineutraalia
yhteiskuntaa. Samalla tästä hyötyvät Botnia
Freeze, Seinäjoen Energia ja kaukolämpöasiakkaat, laitetoimittajia unohtamatta, Mursula
toteaa. Hankkeen saama investointituki oli
ratkaisevan tärkeä, koska lämpöpumpulla
tuotetun lämmön hinta olisi muuten muodostunut liian korkeaksi.
Pilottihankkeen teknisiä kokemuksia ja
taloudellista kannattavuutta seurataan. Lämmöntoimitus on alkanut heinäkuussa 2019
ja käyttökokemukset tähän mennessä ovat
olleet hyviä.
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Seinäjoen Energian toimitusjohtaja Vesa Hätilä, Botnia Freezen
toimitusjohtaja Tuomo Rannila, Seinäjoen Energian kaukolämpöyksikön
johtaja Mikko Mursula ja Botnia Freeze Oy:n kehityspäällikkö Jouni Rannila
mittavan pakastevaraston käytävällä, jota ympäröivät lukuisat lavapaikat.
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Vesivoima

Vesivoiman
tuotantoverkosto kuntoon
askel kerrallaan
Tiesitkö, että Seinäjoen Energia tuottaa paikallisesti
hiilidioksidivapaata vesisähköä? Nyt meneillään on merkittävä
investointihanke, jossa uudistetaan Seinäjoen Energian kaikki
vesivoiman tuotantolaitokset ja padot.

Koko
Kyrönjoen
vesistö

Teksti Sari Hosio | Kuva Sari Katila

Hanhikoski

Kiikun pato
Seinäjoki
Kyrkösjärven vesivoimalaitos
Rengon pato

VESIVOIMAN TUOTTAMINEN EI OLE hötkyilijöiden hommaa. Kerran rakennetut tuotantolaitokset ovat käytössä kymmeniä vuosia. Ja kun niitä uusitaan, se kannattaa tehdä
kunnolla.
Seinäjoen Energian 1970- ja -80-luvuilla
rakennettujen vesivoiman tuotantolaitosten
remonttiohjelman suunnitteluvaihe käynnistyi vuonna 2012 ja on edennyt määrätietoisesti askel askeleelta.
– Kalajärven vesivoimalaitos uusittiin
vuonna 2015, Kyrkösjärven voimalaitos

Kärjenkosken pato
Kalajärven vesivoimalaitos

Seinäjärven pato
Seinäjoen
vesistö

Vuonna 2012 käynnistynyt
vesivoiman tuotantolaitosten
remonttiohjelma etenee.
Vesivoimalaitokset on jo
uusittu ja kesällä 2018
kunnostettiin ensimmäinen
kolmesta padosta.

kesällä 2018. Kärjenkosken patoremontti
valmistuu tämän syksyn aikana. Tulevina
vuosina jatketaan Rengon patoremontilla vuonna 2020, Kiikun pato kunnostetaan
vuonna 2021 ja lopuksi vuonna 2023 kunnostetaan Kyrkösjärveltä Seinäjokeen kulkeva purkuputki, Seinäjoen Energian sähköenergiayksikön johtaja, hankkeesta vastaava
Kari Roos luettelee mittavan kokonaisuuden
vaiheita.

Koko järjestelmä
kerralla kuntoon

Investointiohjelman kokonaiskustannukset
ovat 7–8 miljoonaa euroa. Investoinnit maksavat itsensä takaisin 10 vuodessa.
Jo tehdyt voimalaitosten kunnostukset
ovat hankkeen suurimpia ponnistuksia. Kyrkösjärven vesivoimalaitoksen remontissa
työskenteli neljän kuukauden aikana yli 150
ammattilaista.
– Kun remonttikohde on 45 metriä maan
alla, työturvallisuus vaati erityistä huomiota. Kovimman ruuhkan aikaan työmaalla oli
täysipäiväinen työturvallisuusvastaava, Roos
kertoo.
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Tulevina vuosina tehtävät pato- ja muut
työt ovat mittakaavaltaan selvästi pienempiä.

Teknologia ajan tasalle

Vesivoiman tuotantoon liittyvä teknologia ei
vuosien mittaan juuri ole muuttunut. Niinpä
remonteissa on kunnostettu paljon vanhaa,
esimerkiksi turbiinit ja generaattorit.
Automaatioteknologia sen sijaan kehittyy jatkuvasti aimo harppauksin. Laitosten
rakentamisen aikaan käytössä ollut releisiin
pohjautunut automaatio on muuttunut moderneiksi tietojärjestelmiksi.
– Odotettavissa on, että nyt remontoidut
laitokset ovat käytössä vuosikymmenien
ajan ilman sen kummempia muutostarpeita,
Roos ennakoi.

– Automaatiojärjestelmän korvaaminen
uudemmalla tulee eteen varmaankin parinkymmenen vuoden kuluttua, mutta se on nyt
tehtyihin töihin verrattuna pikkujuttu.

2,5 % sähköstä
paikallista vesivoimaa

Seinäjoen Energian tuottamasta sähköstä 2,5 % syntyy omissa tuotantolaitoksissa.
Oman vesivoiman merkitys Seinäjoen Energialle on suurempi kuin prosenttiosuudesta
voisi päätellä.
– Oman vesivoiman ansiosta voimme
tasata ja optimoida sähköntuotantoa ja sen
kustannuksia. Kun sähkön markkinahinta on
korkeimmillaan, tuotamme omaa vesisähköä,
Roos valottaa energiantuotannon strategiaa.
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Harvinainen haaste

Roos on työskennellyt Seinäjoen Energialla yli 20 vuoden ajan. Saneeraushankkeen
suunnittelu ja johtaminen on ollut hänelle
poikkeuksellinen työtehtävä.
– Vesivoimalaitos on käytössä pitempään
kuin yksittäisen ihmisen työura kestää. Tällaisia haasteita ei siis tule työuran varrella
vastaan monta kertaa.
Roos muistuttaa, että vesistöjen säännöstelyn ainoa tavoite ei ole vesivoiman tuotanto.
– Tulvantorjunta ja vesistön virkistyskäytön mahdollistaminen ovat meille aivan
yhtä tärkeät tavoitteet, kaikkien kolmen
tulee olla balanssissa. Tulvantorjunnassa
työskentelemme tiiviissä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Kyrkkärisähköä omaan käyttöön

Haluatko pienentää
hiilijalanjälkeäsi?
Seinäjoen Energian omissa vesivoimalaitoksissa Kyrkösjärvellä
ja Kalajärvellä tuotettu sähkö on
uusiutuvaa hiilidioksidivapaata
lähisähköä. Sähköllä on Guarantee
of Origin -alkuperätakuu.
Lisätietoa Kyrkkäri-sähköstä
nettisivuillamme

Kyrkösjärven vesivoimalaitos on
priimakunnossa, toteavat Seinäjoen
Energian sähköenergiayksikön johtaja
Kari Roos ja sähkölaitosasentaja Kari
Österman.

www.seinajoenenergia.fi/
vihrea_sahko
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Valaistus

Valaistus
tekee kodin
Hyvin valaistu koti on tunnelmallinen ja toimiva.
Paras tulos syntyy, kun valaistus suunnitellaan jo
rakennusprojektin alkuvaiheessa.
Teksti Sari Hosio | Kuvat Visio creative/Henri Saranpää
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Arposen perheen valoisassa
kodissa yhdistyvät yleisvalo,
kohdevalo ja epäsuora valo.
Valoisaan aikaa
valaistukseksi riittää
luonnonvalo.

TUNNELMALLINEN, VIIHTYISÄ, MUUNNELTAVA, toimiva. Hyvän valaistuksen pitää
taipua moneksi, joten valaistuksen suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa. Illan hämärä
sopii tunnelmointiin ja romanttiselle illalliselle, mutta kodin monissa puuhissa tarvitaan kunnon valaistusta.
Valaistus vaikuttaa myös kodin turvallisuuteen. Pihalla kulkureitit tulee valaista hyvin, samoin sisällä. Asutun näköinen, valaistu
rakennus ei houkuttele pitkäkyntisiä. Osa pihan valoista syttyy tarvittaessa liiketunnistimen avulla – mutta ei jokaisen ohikulkijan
kohdalla.
Asuttuuden tunnun lisäksi valaistus lisää
kiinteistön arvokkuutta. Valaistuksella voi
korostaa yksityiskohtia – ja hyvin valaistuna
itsessään tylsältä tai jopa rumalta vaikuttava
tukirakenne voi näyttää suorastaan kauniilta.
Toimiva valaistus on jopa terveyskysymys.
Hyvä valaistus ehkäisee silmien rasittumista ja kuivumista ja helpottaa keskittymistä.
Valaistus tuo energisyyttä päivään ja illalla
oikeanlainen valaistus lisää melatoniinin
tuotantoa, mikä helpottaa unen saantia.
Valaistussuunnittelija ja KVS Valaistussuunnittelu Oy:n toimitusjohtaja Jukka Asp
on ollut kiinnostunut valaistuksesta pitkään.
– Valoilla voi tehdä melkein mitä vain,
Asp painottaa. - Kodin valaistusta suunniteltaessa kannattaa aina selvittää, mitä eri
tarpeita valaistukselle on. Toisaalta kannattaa huomioida myös valosaaste. Luontoa on
turha häiritä turhalla hajavalolla.

Erilaista valoa eri tarpeisiin

Hyvä valaistus koostuu yleisvalosta, kohdevalosta ja epäsuorasta valosta.
– Näitä valon kolmea kerrosta hyödyntämällä jokaiseen tilaan löytyy sopiva valaistus, Asp opastaa.
Nykyään valaistus perustuu yleensä runkovalaistukseen – siis rakenteisiin integroituihin valaisimiin. Kun valopisteitä sijoitetaan tilaan riittävästi ja oikeisiin kohtiin,
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valo jakautuu joka paikkaan pehmeänä ja
tasapainoisena.
Paras aika valaistuksen suunnitteluun
onkin rakennusprojektin alkuvaiheessa.
Tällöin valaistuksen vaatimat elementit voi
huomioida jo rakenteita suunniteltaessa.
– Riippuvalaisin on oikeastaan kokonaan
sisustuselementti. Sen avulla tehdään viimeinen silaus sisustuksen tyylikkyyteen ja
tuodaan tilaan väriä, Asp toteaa. – Jos keskellä kattoa olevalla riippuvalaisimella yrittää
tavoittaa koko huoneen, syntyy vain silmää
rasittavia kontrasteja.
Entä mitä on tehtävissä, jos huomaa kotinsa valaistuksen kaipaavan parannusta?
– Toki valmiissakin rakennuksessa voi
tehdä muutoksia, Asp lohduttaa. – Tuotteita
löytyy eri tarpeisiin ja erilaisiin tiloihin.

Helpotusta arkeen

Valaistusteknologia kehittyy nopeasti, samoin taloautomaatio ja erilaiset älykkäät
ohjaukset.
– Automaation pitäisi olla arjen helpottaja. Liian järeitä hifistelyjärjestelmiä koteihin
ei kannata asentaa, niistä voi olla enemmän
haittaa kuin hyötyä, Asp linjaa. - Mutta ei automaatiota kannata pelästyäkään, päin vastoin.
Automaation avulla voi vaikka muuttaa
kodin valaistusta vuorokaudenajan mukaan,
tai katkaista sähköt tietyistä pistorasioista
asukkaiden poistuttua kotoa. Eipä tarvitse
enää miettiä, jäikö kahvinkeitin päälle!

Ajattoman tyylikkäät
valaistusratkaisut

Arposen perhe muutti kesäkuun puolivälissä vastavalmistuneeseen uuteen kotiin.
Perheeseen kuuluu vanhemmat sekä 4- ja
2-vuotiaat tytöt, ja lisävauhtia elämään
tuo 10-vuotias cockerspanieli. Valaistukselta perhe toivoi ajatonta, muunneltavaa
ja tyylikästä kokonaisuutta. Huolellisesti
suunnitellen ja ammattilaisten tietotaitoa
hyödyntäen sellainen syntyi.
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Miten valaistus
vaikuttaa
energiankulutukseen?
Kaikesta Suomessa käytetystä
sähköstä noin kymmenen
prosenttia kuluu valaistukseen.
Voit vaikuttaa pienillä
muutoksilla.
• Vaihda hehkulamput ledlamppuihin ja -valaisimiin.
• Sammuta valot, kun poistut
huoneesta.
• Hyödynnä ajastimia,
hämäräkytkimiä ja
liiketunnistimia.

– Pohdimme pitkään ja hartaasti, millaisen valaistuksen haluamme niin sisustuksellisesti kuin valontuoton kannalta, perheen
isä Juuso Arponen kertoo. - Nykyään on tarjolla paljon upotettuja kiinteitä valaisimia,
toisaalta on mukava, että valaisimet itsessään ovat osa sisustusta.
Vanhasta kodista mukaan pakattiin ainoastaan keittiösaarekkeen yläpuolella riippuva näyttävä valaisin. Käytävä valaistiin
persoonallisilla seinävaloilla. Muuten kodin
valaisu hoituu pääosin huomaamattomilla
led-valaisimilla.

Tarpeet muuttuvat,
samoin valaistus

– Meille oli tärkeää, että kodin valaistusta
voi muunnella tarpeiden mukaan. Vuorokauden ja vuoden eri aikoina tarpeet ovat

erilaiset, ja yritimme varautua myös vuosien
mittaan tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi
kaikissa huoneissa on paikka riippuvalaisimelle, vaikkei meillä niitä tällä hetkellä
juuri olekaan. Niillä saa muutettua huoneen
ilmettä helposti. Emme kokeneet, että meillä
olisi tarvetta taloautomaatiolle, joten valojen voimakkuutta säädellään jousikytkimillä.
Suunnitteluprosessin aikana Arposet
hyödynsivät ammattilaisten osaamista ja
kuuntelivat vinkkejä siitä, millaiset tekniset
ratkaisut toimivat missäkin, mihin sopii kohdevalo ja missä hajavalo on parhaimmillaan.
– Vanhassa kodissamme oli paljon kattohalogeeneja, joissa jokaisessa 50 tai 55
watin polttimo. Nyt ledit ovat teholtaan 5
wattia eli kymmenyksen aiemmasta. Se on
hieno juttu niin sähkölaskun kuin ympäristönkin kannalta, Arponen iloitsee.

Jos pääset nettiin, katso tietoa häiriökarttapalvelusta. Se päivittyy reaaliajassa

www.seinajoenenergia.fi/

Miten varaudun
sähkökatkoon?
Sähkö on iso osa päivittäistä hyvinvointiamme. Huomaamme sen
yleensä vasta silloin, kun se puuttuu. Pitkät sähköjakelun keskeytykset
aiheutuvat useimmiten huonosta säästä; esimerkiksi myrskyistä,
salaman iskuista, jäätävistä sateista ja runsaista lumisateista.
Teksti Teija Ahtiainen
Lähteenä käytetty Pahasti Poikki – opasta, www.defmin.fi/files/1275/Pahasti_poikki_nettiversio.pdf

Kodinkoneet

Valo

• Käännä kodinkoneet
pois päältä katkon
alettua. Tärkeintä on
katkaista virta liedestä,
silitysraudasta, kahvinkeittimestä ja pesukoneesta. Ne voivat
aiheuttaa tulipalon,
jos ne jäävät päälle
sähköjen palauduttua.

• Valot sammuvat, kun sähkö menee poikki.
Taskulamppua kannattaa pitää paikassa, josta se löytyy helposti. Hanki myös
varaparistoja.
•K
 ynttilät antavat huoneeseen valoa ja
lämpöä. Älä jätä kynttilöitä palamaan
yksin.
•M
 uistathan testata palovaroittimesi
toiminnan? Vuoden 2009 jälkeen valmistuneissa asunnoissa palovaroittimet on
kytketty sähköverkkoon. Sähkökatkojen
varalle niissä tulee olla patterit.

Lämpö
• Melkein kaikki lämmitysjärjestelmät käyttävät sähköä. Tulisijat ja kaasulämmitin toimivat ilman sähköä. Takka lämmittää, siten
ainakin osa asunnosta pysyy lämpimänä.
• Puutalo viilenee talvella kymmeneen asteeseen vuorokaudessa, kerrostalo kolmessa
päivässä.
• Sulje ikkunat ja pidä ulko-ovi kiinni. Lämpö
karkaa nopeasti, jos ulko-ovi avataan usein.
• Jos kodin lämpötila on laskenut alle +15
asteeseen peitä ikkunat paksuilla verhoilla
tai vilteillä. Tuo lattialle lisää mattoja.
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Ruoka ja vesi

Vessat

• Ruuanlaitto onnistuu kaasuhellalla, puuliedellä,
grillissä, retkikeittimellä tai tulilla. Käytä
mahdollisimman vähän syttyvää nestettä, äläkä
jätä kuumaa grilliä tai keitintä vartioimatta. Pidä
sammutuspeite lähellä.
• Käytä elintarvikkeet ensin jääkaapista, sitten
pakastimesta säilyvyyden mukaan. Talvella ruoka säily
paremmin ulkona kylmälaukussa tai sanomalehdillä
vuoratussa laatikossa. Paras lämpötila on nollan ja + 6
asteen välillä. Jos ruoka jäätyy ulkona, se pitää käyttää
heti sulamisen jälkeen.
• Pidä kotona pieni varasto hyvin säilyviä ruokia. Niitä
ovat esim. säilykkeet, lastenruoat, näkkileivät, keksit
ja mehut. Varaa myös vettä ja muuta juomista. Jos
perheessä on ruoka-aineallergikkoja, heille kannattaa
pitää sopivaa ruokaa reilusti varalla. Niitä ei ehkä löydy
kaupasta pitkän katkon aikana tai heti sen jälkeen.
• Vedentulo voi lakata sähkökatkon aikana heti tai
lähituntien aikana, käytä vesi siis vain
välttämättömään tarpeeseen.
• Jos katko pitkittyy, veden jakelu aloitetaan
viranomaisten johdolla.

• Vessan voi vetää vain
kerran, jos vedentulo
on lakannut.
• Pöntön saa huudeltua
myös ämpärillisellä
sadevettä.

Kaupat ja liikenne
• Useimmat kaupat suljetaan heti.
Osa kauppakeskuksista toimii
varavoimalla hetken aikaa.
• Pankkiautomaatit eivät toimi
ilman sähköä.
• Polttoainetta ei voi ostaa
• Bussit, laivat ja lentokoneet
kulkevat, useimmat
junat eivät.
• Liikenne - ja katuvalot
lakkaamat toimimasta.

Tarvitsetko
puunkaatoapua?
Mistä tietoa
• Yleisradiolla on velvollisuus lähettää ohjelmaa
kaikissa oloissa. Se välittää viranomaisten
tiedotteita ja uutisoi asiasta.
• Jos pääset internetiin, katso, löytyykö katkosta
tietoa sähköyhtiön sivuilta.
• Soita hätäkeskukseen vain, jos tarvitset
ambulanssin, poliisin, sosiaalipäivystyksen tai
palokunnan kiireellistä apua.
• Viranomaiset pitävät yhteyttä häiriötilanteessa
Virve-radiopuhelinverkon kautta. Se toimii myös
sähkökatkon aikana.

Myrskyt kaatavat puita ja heittävät
oksia ja muuta roskaa sähkölinjoille.
Älä yritä itse raivata niitä pois, sillä
vaarana on tappava sähköisku.
Voit ilmoittaa vioista, pyytää
puunkaatoapua, kaapelinnäyttöä ja
johtokarttoja kotisivujemme kautta.
Myös kaivuutyöohjeet löytyvät
kotisivuiltamme
www.seinajoenenergia.fi
Sähköviat: 06 423 1253
Lämpöviat: 06 423 1584
Vesiviat: 0207 601 222

Ajankohtaista
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Mitä
symbolit
kertovat?
Sähkö
Lakeuden Ristin sisätiloihin toteutetaan vaikuttava videotaiteen projisointi, joka täyttää koko rakennuksen.
Elämystä täydentävät kirkon ympäristön huolella valitut ambient-musiikkiteokset. Projisointi ja musiikki
muodostavat yhtenäisen kokemuksen, jossa kaikki aistit saavat ärsykkeitä.

Lämpö

Aalto Aesthetics
valaisee aistit
Aalto Aesthetics on marraskuussa 2019 järjestettävä
ilmaistapahtuma, jossa Seinäjoen ylväs ja skandinaavisen
arkkitehtuurin perinteitä vaaliva Aalto-keskus valjastetaan
monipuolisesti aisteja kutkuttavaksi tapahtuma-areenaksi.
Teksti ja kuva Teemu Tuuttila

Aalto Aesthetics -tapahtuma koostuu valotaiteesta, ambientmusiikista ja lähialueen
ruokakulttuurista, joiden toteutus noudattaa Alvar Aallon estetiikkaa. Tapahtuma
tarjoaa tasa-arvoisesti yhdenvertaisia ja
korkeaprofiilisia elämyksiä.
Tapahtuman toteutuksesta vastaavat
Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys ry ja
Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimi. Lisäksi
tapahtumaa tukee Seinäjoen Energia. Tapahtumaideaa on pilotoitu vuosina 2017 ja

Aalto Aesthetics
la 2.11.2019 klo 18-22
Seinäjoen Aalto-keskus,
Koulukatu 21, 60100 Seinäjoki
Tapahtuma on ilmainen.

2018 osana Seinäjoen kaupungin ValotON
-tapahtumaa. Nyt Aalto Aesthetics järjestetään ensimmäistä kertaa omana kokonaisuutenaan. Tavoitteena on nostaa Aallon
taide esiin uudesta ja inspiroivasta näkökulmasta, kuitenkin arkkitehdin omia visioita ja
arvoja kunnioittaen.

Vesi

Sähkölaskun tunnistatte Lamppu-symbolista, kaukolämpölaskun
Lämpömittari-symbolista ja vesilaskun Vesipisara-symbolista.
Käytäthän laskussa mainittua
tilinumeroa.

Rakennukset
muuttuvat projisointipinnoiksi

Vuoden 2019 Aalto Aesthetics -tapahtumassa muutetaan Aalto-keskuksen rakennusten
kauniit ja minimalistiset pinnat valon ja
projisoinnin avulla pinnoiksi, jotka piristävät
marraskuun iltahämärää. Kävijät voivat kokea Aalto-keskuksessa esitettävän musiikin,
arkkitehtuurin ja valotaiteen harmonian
omasta näkökulmastaan. Yleisö ja tapahtumaympäristö muodostavat kollektiivisen
kokemuksen.

Vinkki!
Seuraa sähkön ja
kaukolämmön kulutustasi
Sentti-palvelussamme!
www.seinajoenenergia.fi
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Pikku-uutiset

Miten suojaan putket ja
vesimittarit jäätymiseltä?
Ilmojen viilentyessä ja pakkasten kiristyessä on syytä
tarkistaa, että vesimittarit ja putket ovat lämpimässä
ja vedottomassa tilassa. Putkistot voivat jäätyä, mikäli
niihin pääsee kylmää ilmaa.
Teksti Teija Ahtiainen

Vesimittarin
pitää olla
lämpimässä
tilassa
• Hanki tarvittaessa pieni
irtopatteri mittarin
läheisyyteen. Muista
myös sulkea ovet, esim.
jos pannuhuoneen
ovi on jäänyt raolleen,
mittari on saattanut
jäätyä sen takia.

Valuta vettä
säännöllisesti
• P
 utkistoissa liikkuva vesi
ennaltaehkäisee niiden
jäätymistä.
• Kartoita vesiputken
riskipaikat
• Jos arvelet vesiputkien
kulkevan liian pinnassa,
laita niiden päälle lunta
eristeeksi.

Asennuta sähkövastus
• Vesijohtoputkeen voi
asennuttaa sähkövastuksen,
joka pitää putken sulana.

Älä sulata itse
• Jos putket ovat jäätyneet,
laita vedet pois päältä ja
kutsu ammattilaiset paikalle.
Ammattilaiset sulattavat
putket höyryllä ja huolehtivat
samalla, että paineet
purkautuvat oikealla tavalla.
Näin estetään lisävahinkojen
syntyminen.

Energinen
kirjoituskilpailu
Aamu on auennut lakeudella kirpakassa pakkassäässä. Untuvapeiton lipuessa jalkojen
päältä kylmyys suorastaan hiipii peiton alle.
Mitä? Kaukolämpö ei pelitä, valot eivät syty ja
vesi valuu hanasta hiljalleen. Miten tästä selviää? Huumorilla ja isoisän villasukilla? Kerro
sinä se meille: Miltä sinun päiväsi näyttäisi ilman sähköä, lämpöä ja juoksevaa vettä?
Seinäjoen Energia järjestää kaikille avoimen
kirjoituskilpailun ajalla 2.9.–31.12.2019.
Kilpailutyöt arvioi raati, johon kuuluvat toimitusjohtaja Vesa Hätilä, viestintäpäällikkö
Teija Ahtiainen ja kehityspäällikkö Sanna Takala. Julkaisemme voittajatekstin Seinäjoen
Energian Virtaa -asiakaslehdessä 1/2020.
Lähetäthän kirjoituksen yhteystietoinesi
31.12.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen energia@sen.fi tai postitse:
Seinäjoen Energia / ”kirjoituskilpailu”
Varastotie 5, 60100 Seinäjoki.
Palkinnot:
I palkinto 300 €
II palkinto 200 €
III palkinto 100 €
Tekstien tulee olla ennen julkaisemattomia.
Voittajat julkistetaan 31.1.2020. Voittajille
palkinto lasketaan veronalaiseksi tuloksi.
Tulorekisteri-ilmoituksen tekee Seinäjoen
Energia. Pidätämme oikeuden julkaista kilpailuun tulleita kirjoituksia myöhemminkin
painettuina tai verkossa.
Energisiä kirjoitushetkiä!
Lisätietoja:
Teija Ahtiainen
Viestintäpäällikkö
teija.ahtiainen@sen.fi
p. 040 823 3392
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Pohjavedet alhaalla
Teksti Teija Ahtiainen

Kysyimme pohjavesien tilanteesta vähäsateisen kauden
jälkeen Seinäjoen Energian vesiliiketoimintayksikön käyttöpäälliköltä Johanna Päkkilältä.
– Kesällä 2018 alkanut kuivuus on vaikuttanut pohjavesien pintoihin huomattavasti. Lumien sulamisvedet
eivät riittäneet pohjavesialueiden täydentämiseen, joten
kuivan kesän ja sulamisvesien vähyyden vuoksi kesä 2019
alkoi monin paikoin jopa huonommassa pohjavesitilanteessa kuin kesä 2018, toteaa Päkkilä.

Pohjavesien pinnat

Kesä 2019 oli myös niukkasateinen, joten pohjavesien
pinnat ovat alempana kuin vuosi sitten.
Seinäjoella pohjavesien pinnat olivat noin 0,25–0,42
cm alempana kuin keskimäärin elokuussa. Edellisen kerran vastaavalla tasolla on oltu loppukesällä 2014 ja vuosina 2003–2004.

Turvattua tietoa
FINCSC on yrityksille ja yhteisöille luotu sertifiointijärjestelmä tietojen turvaamiseen ja liiketoiminnan
jatkuvuuden varmistamiseen. Seinäjoen Energialle
on 22.3.2019 alkaen myönnetty FINCSC- kyberturvallisuussertifikaatti toisena energiayhtiönä Suomessa.
– Tämä on osoitus siitä, että pyrimme reagoimaan
ympärillämme olevaan maailmaan ja jatkamme valitsemallamme jatkuvan kehityksen tiellä turvallisempaan suuntaan, kertoo Seinäjoen Energian tietohallintopäällikkö Seppo Haapamäki tyytyväisenä.
Ensimmäisenä energiayhtiönä sertifikaatin on saanut
Keuruun Sähkö. Sertifiointitahona toimi Opsec Oy ja
akreditointitahona Jyväskylä Security Techonology.

Kevättalven pohjavesitilanne

Syksyn sateet (vesimäärä sekä kesto) vaikuttavat tulevan
kevättalven pohjavesitilanteeseen. Maakosteuden vajaus
on paikoin suuri, mikä näkyy myös pohjaveden pinnoissa. Jos vettä tulee hyvin ja pitkäkestoisesti kasvukauden
päättyessä, maakosteus ”elpyy” ja vettä saadaan muodostumaan pohjavedeksi saakka.
– Jos syksy jatkuu kuivana ja lämpimänä, pohjavesien
pinnat ovat todennäköisesti ennätysalhaalla tulevana kevättalvena, ennen sulamisvesien päätymistä pohjavedeksi, toteaa Päkkilä.

siVuo teri
n
kale
e
tule
taas

Seinäjoen Energian
perinteinen, odotettu
vuosikalenteri ilmestyy
tänäkin vuonna ja
postitetaan asiakkaille
joulukuun puolivälissä.

Olemme täällä
sinua varten!
Seuraa meitä somessa!

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 lähettämään 31.10.2019 mennessä. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

