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Pääkirjoitus

TÄLLÄ HETKELLÄ KAUKOLÄMPÖ on Suomen yleisin raken-
nusten lämmitysmuoto. Kaukolämpöasiakkaille toimitetaan 
lämpöä kaukolämpöverkossa kiertävän kuuman veden avulla, 
joka pitää asunnot lämpiminä. Lämmitysmuoto on asukkaille 
helppo hankkia, vaivaton käyttää ja hinnaltaan kilpailukykyinen.

Kaukolämmön historia ulottuu 1800-luvun alkupuolelle 
Yhdysvaltoihin, jossa teräsputkien valmistusmenetelmien kek-
siminen mahdollisti kaukolämpöverkon rakentamisen. Saksas-
sa kaukolämmitys aloitettiin 1890-luvulla ja muualla Euroo-
passa 1900-luvun alussa. Suomessa 1900-luvun alkupuolella 
rakennukset lämmitettiin pääosin puulla ja kiinteistökohtai-
sesti. Olympialaisiin valmistautuvassa Suomessa kaukolämpö 
otettiin käyttöön 1950-luvulla, josta alkoi kaukolämmön suo-
sion kasvu. Polttoaineena kaukolämmön tuottamiseen käytet-
tiin siihen aikaan öljyä. 

Vuonna 1979 saatiin kaukolämpö Seinäjoelle. Jo sitä en-
nen oli pieniä paikallisia lämpöverkkoja ainakin Kasperin ja 
Huhtalan kaupunginosissa. Ensimmäisiä omakotitaloja kau-
kolämpöön liitettiin Kivistön ja Upan alueilla. Vuonna 1982 
Kapernaumiin valmistui 20 MW:n turvetta ja puuta käyttävä 
leijukattilalaitos, joka on käytössä edelleen. Laitos ratkaisi Sei-
näjoen kaukolämmön tarpeen vähäksi aikaa, sillä siihen aikaan 
Seinäjoella oli 97 kaukolämpöliittymää. 

Noin 30 vuotta sitten, vuonna 1990, valmis-
tui Vaskiluodon Voiman rakentama Sei-

näjoen Voimalaitos (SEVO). Siihen ai-
kaan Seinäjoen Energialla oli 524 

kaukolämpöasiakasta. 1990-lu-
vun lopulla rakentaminen Sei-
näjoella alkoi vilkastua. Vuon-
na 2000 kaukolämpöliittymiä 
oli Seinäjoella 1145 kpl ja 
vuonna 2010 jo 3052 kpl. 
SEVO:n ja Kapernaumin lai-

tosten lisäksi tarvittiin li-
sää lämmöntuotantoa.

Vuonna 2011 Puh-
distamonkadulle val-

mistui 45 MW:n 
öljykattila kauko-
lämmön vara- ja 

huippulaitoksek-

si. Neljä vuotta myöhemmin Seinäjoen Energia päätti investoi-
da Suomen suurimpaan pellettilaitokseen. Hanneksenrinteen 
pellettilaitoksella korvataan öljyn poltto puupelletin poltol-
la. Uusinta teknologiaa oleva laitos otettiin käyttöön maalis-
kuussa 2020. Vuonna 2018 Seinäjoen Energia päätti, että ra-
kennetaan 50 MW:n biolämpölaitos Kapernaumiin. Laitoksella 
voidaan käyttää polttoaineena mm. haketta, kuorta, purua ja 
kierrätyspuuta.

Tällä hetkellä Seinäjoen Energialla on yli 4300 kaukoläm-
pöliittymää. Asiakkaiden kaukolämmön tarve on vuodessa yli 
500 GWh, vastaten noin 25000 omakotitalon lämmöntarvetta. 
Omakotitaloja on kaukolämmössä noin 2700 kpl. Suurin osa 
lämmöstä menee kerrostaloihin, muihin isompiin rakennuksiin 
ja yrityksille. Lisäksi lämmitetään erikoisempia kohteita, kuten 
esim. jalkapallokenttää ja kasvihuoneita.

Lähitulevaisuuden merkittävä päätös on, miten ja milloin 
pääosin turpeella lämpöä tuottava Seinäjoen voimalaitos tul-
laan aikanaan korvaamaan. Parhaillaan tehdään selvitystyötä 
asian tiimoilta. Vaihtoehtoja on mm. CHP-laitos, lämpölaitos, 
jätteen energiahyödyntäminen, geolämpö, hukkalämpö da-
tacenteristä ja muista lämmönlähteistä lämpöpumpuilla, säh-
kökattila, pienydinvoima tai jotain muuta. Osa näistä ratkai-
suista on käytettävissä 2020-luvulla, osa vasta myöhemmin.

Tavoitteena on, että Seinäjoen lämmöntuotanto on hajau-
tettu riittävästi eri puolille kaupunkia, eri tekniikoihin ja eri 
polttoaineisiin, jotta ei olla ns. yhden kortin varassa energia-
lähteen eikä tuotantopisteen osalta. Lämpöä tulee kyetä tuot-
tamaan vuoden jokaisena päivänä asiakastarpeen mukaisesti, 
riippumatta mikä on lämmön tuotannossa käytettävän polt-
toaineen saatavuus ja hinta, huomioiden mahdolliset vikaan-
tumiset sekä tuotannon keskeytykset. Tämä hajauttaminen 
turvaa asiakkaille luotettavan ja hinnaltaan kilpailukykyisen 
lämmön jatkossakin.

Ilmastonmuutos ja sen torjunta on jokaisen yrityksen vas-
tuulla. Seinäjoen Energia tulee olemaan hiilineutraali sähkön 
ja lämmön tuotannon suhteen vuoteen 2030 mennessä. Asiak-
kaiden toiveesta tarjoamme jatkossa vaihtoehtoisena tuottee-
na myös 100 % uusiutuvaa lämpöä. Jokainen meistä voi vaikut-
taa ilmastonmuutoksen torjuntaan omilla toimillaan. Lue lisää 
tästä lehdestä mm. uusiutuvasta lämmöstä.  

Lämmintä syksyä!

Kaupungin lämmittäminen

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

Oletko miettinyt, miten asunnot ja kiinteistöt on lämmitetty aikaisemmin ja 
miten ne tullaan lämmittämään tulevaisuudessa?
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Tiesitkö tämän 
Seinäjoen Energiasta?

Teksti Teija Ahtiainen 

Seinäjoen Energia Oy on perustettu jo vuonna 1927. Olemme sata-
prosenttisesti Seinäjoen kaupungin omistama energiayhtiö, joka 
tarjoaa asiakkailleen sähkön, kaukolämmön ja vesihuollon palveluja. 

Meiltä löytyy monen alan ammattilaisia:
mm. sähköasentajia, putkiasentajia, met-
sureita, tradenomeja, diplomi-insinöörejä, 
insinöörejä ja kauppatieteiden maistereita.

Työllistämme 111 henkilöä Seinäjoen Energiaan 
kuuluvat liiketoimintayksiköt

Kaukolämpö, vesiliiketoiminta,
sähköenergia ja asiakaspalvelu sekä
Seiverkot (tytäryhtiö).

Tiesitkö, että...

Kaukolämpö-
verkon pituus 
on 355 km. 
Se vastaa
Seinäjoki 
– Helsinki 
välistä
etäisyyttä.

Kaukolämpöverkossa on
yli 60 000 hitsausliitosta.

Vesijohtoverkoston 
pituus on n. 1208 km.

Seiverkkojen keski-
määräinen keskeytysaika
on 17 minuuttia per
vuosi/asiakas.

Asiakaspalvelutehtäviä
kertyy vuoden mittaan
yli 70 000 kpl, joista
puolet sähköisten 
kanavien kautta. 

Seinäjoen, Nurmon, 
Peräseinäjoen ja Ylistaron 
alueella on 18 972
katuvalopylvästä.

Kaiken tekemisemme tarkoitus on palvella 
asiakkaidemme peruselämäntarpeita

Seinäjoen Energian
asiakaslehti 2/2020

Julkaisija
Seinäjoen Energia Oy

Suunnittelu ja taitto
Luova arvotoimisto
Trust Oy

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 /
uutiskirje
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Ajankohtaista

ASIAKKAANA ETÄPALVELUT ovat meille 
tuttuja. Hoidamme pankki-, verotus- ja liit-
tymäasiat verkossa. Varaamme matkat ja 
ostamme vaatteita netistä. Jopa yhteydet 
ystäviin ja tuttaviin hoituvat osittain digitaa-
listen palvelujen kautta.

Työelämän murroksen myötä myös työs-
kentely on siirtymässä etäyhteyksien varaan. 
Vuonna 2013 16 prosenttia palkansaajis-
ta kertoi tekevänsä joskus etätyötä. Vuonna 
2018 etätyötä tekevien osuus oli noussut jo 
28 prosenttiin. Viime keväänä kotoa käsin 
kertoi työskennelleensä lähes 60 % palkan-
saajista.

Etätyö on 
tervetullut  
mahdollisuus
Työntekijälle etätyö tarjoaa joustavuutta ja 
vaikutusmahdollisuuksia. Työaika on hel-
pompi rytmittää omien tarpeiden mukaan 
ja sovittaa työ perhe-elämän aikatauluihin. 
Usein työrauha ja keskittyminen paranevat 
oman kodin rauhassa. Joskus etätyö mahdol-
listaa työllistymisen kaukana kotoa sijaitse-
vaan työpaikkaan.

Työnantajalle etätyö näkyy työtehon ja työn 
tuottavuuden lisääntymisenä. Paremman jak-
samisen myötä työntekijöiden työurat pite-
nevät ja hyvät etätyömahdollisuudet tarjo-
ava työpaikka houkuttelee uusia osaajia. Toi-
mitilojen kustannukset kevenevät.

Kun työmatkaliikenne vähenee, päästöt 
pienenevät ja ruuhkahuiput tasoittuvat. Mat-
kustamiseen liittyvä stressi vähenee sekä etä-
töihin jääviltä että työpaikalleen kulkevilta.

Toki etätyöhön liittyy haasteitakin: työ-
aika saattaa venyä, riittävästä palautumises-
ta huolehtiminen voi unohtua, ergonomias-
sa on ehkä puutteita. Sosiaalisista suhteista 
ja työyhteisön toimivuudesta tulee huolehtia 
eri lailla kuin toimistolla – myös etätyön te-
kemistä tulee johtaa.

Etätyökin on vuorovaikutusta
Seinäjoen Energia on läsnä asiakkaan arjessa 
monin eri tavoin. Seinäjoen Energian asia-
kaspalvelu on valmiina vastaamaan asiak-
kaan tarpeisiin asiakkaan valitsemassa kana-
vassa. Kun asiakas kohdataan digitaalisten 
kanavien kautta, ei asiakaspalvelijan työpis-
teen sijainnilla ole väliä. Digitaalisissa koh-

taamisissa puhelimen, sähköpostin, chatin tai 
verkkosivuston lomakkeiden kautta on kyse 
ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.

– Asiakaspalvelutyössä tärkeintä on kyky 
kuunnella asiakasta ja saada aikaan ratkaisu. 
Olennaisessa osassa on asiakaspalveluhen-
kilöstömme vahva asiantuntemus sekä halu 
palvella asiakasta mahdollisimman hyvin, 
asiakaspalveluesimies Jenna Järvinen toteaa. 

Myös Seinäjoen energian 
asiakaspalvelutiimille  
etätyöskentely on 
tullut tutuksi
 – Etätyöskentelyn aloitus on sujunut meillä 
erinomaisesti. Vaikka olemme olleet het-
kittäin erillä toisistamme, on meillä ollut 
käytössä hyvät sähköiset kanavat, joiden 
kautta voimme viestiä toisillemme. Muut-
tuvassa työelämässä olennaista on, että ei 
pelkää muutosta ja että on valmis omaksu-
maan uutta. Digiloikan mahdollistava tek-
niikka oli jo meillä kunnossa eikä se ole ollut 
esteenä etätöihin siirtymisessä, enemmänkin 
kyseessä oli uusien toimintatapojen oppimi-
nen, Järvinen summaa.  

Etätyö avaa uusia mahdollisuuksia ja synnyttää uudenlaisia haasteita. Kukapa olisi 
parikymmentä vuotta sitten osannut aavistaa, että asiakaspalvelunkin voi hoitaa etätyönä?

Digiloikalla etätöihin

Teksti Sari Hosio  |  Lähteet Tilastokeskus, Työterveyslaitos 
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Energiateollisuus ry julkaisi kansallisen kaukolämpöstrategian 
alkusyksystä. Se piirtää vahvan vision alan kehityksestä seuraavan 
10 vuoden ajalle. Suomalainen kaukolämpö on maailman 
huippuluokkaa ja ainutlaatuinen luotettavuudessaan. Seinäjoella 
halutaan panostaa paikalliseen ja kotimaiseen tuotantoon. Näin 
tuotannon hyödyt jäävät alueen ihmisille ja yrityksille. 

Kaukolämmön 
kehitykselle 
vahvat visiot 

Teksti Teija Ahtiainen  |  Kuva Sanna Niinisalo

Tuotannon uudistaminen 
vaatii investointeja. Kuvassa 

Kapernaumin lämpökeskuksen 
uusi varastosiilon alakerta. 

ENERGIATEOLLISUUS RY:N kansalli-
sen strategian vision mukaan kaukolämpö 
on tulevaisuuden ilmastoneutraalin yhteis-
kunnan keskeisin tekijä ja asiakkaiden ensi-
sijainen valinta. Valinnan perusteena ovat 
hintakilpailukyky, kustannustehokkuus, 
ympäristötietoisuus ja asiakaskeskeisyys 
verrattuna muihin lämmitysmuotoihin. Luo-
tettavuus ja vaivattomuus ovat kaukoläm-
mön suurimpia vahvuuksia. Suomen kauko-
lämpöosaaminen ja -teknologiat ovat myös 
tärkeitä vientituotteita.  

Strategiassa kehityshankkeissa pääpis-
teet kulminoituvat kolmelle eri aihealueel-
le: kiertotalouteen, sektori-integraatioon 
ja digitalisaatioon. Kiertotalouden kehitys-
hankkeet keskittyvät esim. teollisuuden ja 
rakennusten ylijäämälämpöjen hyötykäyt-
töön. Sektori-integraatio etsii synergioita eri 

energiasektoreilta, esim. yhteistyötä sähkö- ja 
lämmityssektoreilta. Digitalisaatio liittää kau-
kolämpöalan palvelut ja ratkaisut osaksi laa-
jempia kokonaisuuksia tiedonkäsittelytekno-
logioiden ja -menetelmien alati kehittyessä.

Strategiassa muistutetaan myös, että il-
mastoneutraali energiajärjestelmä edellyt-
tää kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä ener-
giapolitiikkaa sekä asiantuntevaa toteutusta 
toimiakseen kustannustehokkaasti ja huol-
tovarmasti. 

Seinäjoella kaukolämmön  
tuotevalikoima laajenee, 
100 % uusiutuva kaukolämpö
Kansallisen strategian kanssa linjassa 
ympäristötietoisuus on isossa roolissa. Sei-
näjoen Energialla tähän on kiinnitetty huo-
miota ja seurattu tarkasti alan suuntauk-

sia. Nyt valikoimassa on täysin uusi tuote. 
– Olemme kuunnelleet asiakkaidemme toi-
veita tarkalla korvalla. Haluamme vastata 
tähän kysyntään tarjoamalla 100 % uusiu-
tuvaa kaukolämpöä, joka edistää ilmasto-
neutraalia energiantuotantoa, kertoo Seinä-
joen Energian lämpöliiketoiminnan johtaja 
Mikko Mursula. 

Yrityksillä ja taloyhtiöillä on mahdolli-
suus saada hiilidioksidipäästöjen vähennys 
heti, eikä muita muutoksia lämmitysjärjes-
telmään tarvita. Uusiutuvan kaukolämmön 
valinnalla voi myös edistää ympäristöluo-
kitusten saavuttamista tai parantaa voi-
massaolevaa luokitusta. Kaukolämmöllä 
panostetaan uusiutuvaan lämmöntuotan-
toon, suuntana on hiilineutraalius vuoteen 
2030 mennessä.  

Lisää aiheesta sivuiltamme:
www.seinajoenenergia.fi/lampo/ 5Virtaa 2/2020



TÄLLÄ HETKELLÄ ON käynnissä yksi isoim-
pia saneerauskohteita Seinäjoen Veden his-
toriassa vanhojen runkovesilinjojen suh-
teen. Törnäväntiellä välillä Björkenheimintie 
– Koulutuskeskus Sedu saneerataan vanhaa, 
1940 -luvun lopulla rakennettua, 250 mm 
valurautajohtoa yhteensä noin 1,3 kilomet-
rin matkalta.

Saneerattava johto-osuus on erittäin mer-
kittävä koko eteläisen Seinäjoen vedenjake-
lun kannalta ja se on myös kanta-Seinäjoen 
vanhimpia putkiosuuksia. Vesijohdon sanee-
raukselle oli selkeää tarvetta, sillä se oli käy-
mässä mitoiltaan liian pieneksi kasvavan 
kaupungin tarpeisiin. Sen lisäksi vanha run-
kovesijohto alkoi olla myös teknisen käyttöi-
känsä päässä.

Etukäteissuunnittelulla maaliin
Saneerausmenetelmänä työkohteessa käy-
tetään ns. staattista pakkosujutusmenetel-
mää, jossa vanhan 250 mm valurautaputken 
sisään asennetaan kooltaan suurempi, 315 
mm suojakuorellinen polyeteeniputki. Tämän 
saneerausmenetelmän hyöty verrattuna 
perinteiseen auki kaivamalla tehtävään työ-
hön on kaivuutöiden minimointi, sillä ainoas-
taan runkojohdon kulmakohdille, sekä kiin-
teistöille haarautuvien talojohtojen kohdille 
tarvitaan kaivannot.

Verkostomestari Juho-Matti Ahokas on 
ollut alusta asti projektissa mukana. Hän 
kertoo projektin vaatineen paljon etukä-
teissuunnittelua, sillä iso runkolinja vaikut-
taa huomattavasti myös vesijohtoverkoston 
oheistoimintoihin eteläisellä Seinäjoella. 

– Maatutkaluotaus tehtiin koko matkalle 
ja sen perusteella voitiin todeta maaperän 

laatu saneerausalueella ja määrittää, miten 
pystymme kaivamaan, toimimaan ja mikä sa-
neerausmenetelmä on kokonaisuuden kan-
nalta edullisin ja järkevin tapa suorittaa run-
kovesilinjan uusiminen.

Pääurakoitsijana kohteessa toimii Maan-
rakennus B. Dahlbacka Oy Kokkolasta. Ahokas 
toimii rakennuttajan ja valvojan roolissa. 

– Verkostoyksikkö varmistaa, että vettä 
pystytään ohjaamaan korvaavia reittejä pit-
kin eri painepiirejä hyödyntäen silloin, kun 
yksi merkittävä osuus verkosta on poissa 
käytöstä. Tällä tavoin toimien varmistamme, 
että kaikille on saatavilla riittävällä paineel-
la talousvettä saneeraustöistä huolimatta. 
Kriittisimmiltä osin olemme tehneet yötöitä, 

kertoo Ahokas. Suurimmat vesikatkot ja lii-
tostyöt on suoritettu yöaikaan, kun vedenku-
lutus on vähäistä. Tällä tavoin minimoidaan 
asiakkaille aiheutuvat haitat. 

Hyvällä yhteishengellä 
haasteiden läpi
Ahokas on tullut Seinäjoen Energialle töi-
hin vuonna 2017. Projekti on hänelle Ener-
gian uran aikana suurimpia yksittäisiä, mutta 
veden jakelullisesti tähän asti haastavin. 
Hän kiittelee yhteistyön ja asiantuntijuu-
den ja verkostoyksikön yhteishenkeä tekemi-
sessä, jonka avulla haasteellisetkin projek-
tit saadaan vietyä läpi. Tässä kohteessa työt 
ovat sujuneet alkukesän haasteiden ratket-
tua suunnitelmien mukaan ja alkuperäisessä 
aikataulussakin on pysytty.

Törnäväntie on voitu pitää liikennöity-
nä saneeraustöiden aikana, vaikka työt ovat 
edellyttäneet väliaikaisia liikennejärjestely-
jä sekä vesikatkoja työalueella, joista alueen 
kiinteistöjä on tiedotettu etukäteen.  

Seinäjoen Energian vesiliiketoimintayksikkö on toukokuussa 2020 aloittanut mittavan 
runkovesijohtosaneerauksen Törnäväntiellä, välillä Björkenheimintie – Koulutuskeskus Sedu. 
Työt ovat alkaneet toukokuussa 2020. Koko putkiosuuden viimeistelytöineen on määrä 
olla valmiina marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Törnäväntiellä tehdään 
mittavaa saneerausta

Teksti Teija Ahtiainen  |  Kuva Seinäjoen Energian vesiliiketoimintayksikkö

Putkiasentaja tekee hitsausliitosta putkeen Kärjen paineenkorotusasemalla.

Suurimmat vesikatkot ja liitostyöt 
on suoritettu yöaikaan, kun 

vedenkulutus on vähäistä. Tällä 
tavoin minimoidaan asiakkaille 

aiheutuvat haitat. 
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Törnäväntiellä tehdään 
mittavaa saneerausta

TIIKERIT ON SJK-JUNIOREIDEN kehitys-
vammaisten ja liikuntarajoitteisten erityislii-
kuntaryhmä, joka on tarkoitettu ensisijaisesti 
kouluikäisille lapsille ja nuorille, mutta kaikki 
halukkaat ovat tervetulleita. Tällä hetkellä 
mukana on noin 30 pelaajaa, iältään 8-52 
vuotta. Syksyllä 2019 alkoi myös sähköpyörä-
tuolijoukkue SJK-Powerchairin toiminta. 

Harjoitukset sisältävät mm. verryttelyä, 
ketteryysharjoituksia, pallon kanssa pujotte-
lua, syöttelyä ja maalintekoharjoituksia, sekä 
tietenkin pelaamista, joka on aina se odote-
tuin hetki. Tarkoituksena on, että harjoitukset 
ovat hauskoja ja innostavat Tiikereitä liikku-
maan. Tiikerit osallistuvat myös turnauksiin 
2-3 kertaa kauden aikana. Erään voiton jäl-
keen on jäänyt mieleen lentävä lause, joka 
vieläkin nostaa suupieliä hymyyn. Tiikerit 
lauloivat voiton innostamana pelin lopuksi 
tohkeissaan ”huh hah hei, tämä toistu ei!”

Intohimona jalkapallo
SJK-Juniorit ry:n puheenjohtaja Jukka Saa-
rijärvi on Tiikereille tuttu mies ja hän saa-
kin heti iloiset tervehdykset tullessaan käy-

mään harjoituksissa. Saarijärvi on tehnyt pit-
kän ja mittavan uran juniorivalmennuksessa, 
jota hän korostaa pikemminkin ”opastukseksi”. 
Hän naurahtaa suorittaneensa jalkapallo-
kenttien laidoilla vähintäänkin ”kengännau-
hojen sitomisen laudaturin”. Jalkapallo on 
hänelle enemmän kuin harrastus, se on into-
himo. Opettajana työskentelevä Saarijärvi 
omaa myös itse pelitaustaa, josta hän mainit-
see mm. A-nuorten mestaruussarjan Seinä-
joen Sisussa, pelaajana paikka oli vasen pakki. 

Yhteistyöllä 
konkreettista vaikutusta
Tiikerien toiminta on alkanut vuonna 2000. 
Saarijärvi kertoo siihen olleen tarvetta ja 
pyyntöä. Hänen mukaansa tällainen toiminta 
sopii mainiosti seuran arvoihin, jossa kaikki 
otetaan huomioon, oman osaamisen mukaan. 

Tiikerien päävalmentajana toimii Toni 
Kangas, jonka päätyö on Seinäjoen yhteis-
koulussa biologian ja maantiedon opetta-
jana. Hänen Juho-poikansa on joukkueessa 
mukana. Hän tuumaa joukkueestaan näin: 
– Tämä on aivan mahtavaa porukkaa, jol-

la ei ole kilpailua keskenään. Isommat otta-
vat pienemmät huomioon. Vuoden kohokoh-
tia ovat ne hetket, kun päästään turnauksiin. 
Harrastajamäärä on kasvanut, mutta toki se-
kin on tosiasia, että jotkut lopettavat harras-
tuksen puhtaasti terveyshuolien vuoksi. Tällä 
hetkellä porukasta saa kaksi joukkueellista; 
isot keva SM-sarjaan ja pienemmät ns. soft 
sarjaan. Joukkueesta on päästy mukaan pe-
laamaan jopa maajoukkuetasolle asti, kehai-
see Kangas suojattejaan.

Tiikerien joukkueenjohtajana toimii Roope 
Järvinen. Hän toimii porukan yhteyshenkilönä 
seuralle, toimistolle sekä muiden erityisryh-
mäjoukkueiden suuntaan. – Kipinä toimin-
taan vain syttyi, haluan kannustaa ja olla mu-
kana touhussa, se on itsellenikin vertaistukea, 
tuumaa Järvinen. 

Seinäjoen Energia on yksi SJK-Juniorien 
yhteistyökumppaneista, mahdollistaen lasten 
ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Energia-
liiga Prunttimäellä on kesäisin suosittu koko 
perheen tapahtuma. Yhteistyön avulla osal-
listumismaksut pysyvät kohtuullisina. Tänä 
vuonna mukana on ollut 40 joukkuetta.   

Energiayhteistyö

SJK Tiikerit

Teksti Teija Ahtiainen  |  Kuva Olli-Matti Matihalti

• Seura perustettu vuonna 1955 
(Törnävän Pallo-55 ry), nimenmuutos 
Seinäjoen Jalkapallokerho-juniorit 
ry:ksi (SJK-Juniorit) vuonna 2012

• Junioripelaajia noin 700, toimijoita 
joukkueissa yli 120 (valmentajat, jojot, 
huoltajat, tilinhoitajat)

• 16 eri ikäluokkaa 

• SJK-Juniorit on koko Etelä-
Pohjanmaan suurin jalkapalloseura 
ja koko Pohjanmaan johtava 
juniorikasvattajaseura.

• Päätoimisia työntekijöitä on 6.

SJK-Juniorit Ry

Jalkapallokentällä vallitsee iloinen, odottavainen tunnelma, hurtti huumori lentää ja ilmassa 
on odotuksen tuntua. Monille jalkapalloharjoitus on todellinen viikon kohokohta. 
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Lämmityskauden  
alun to do -lista 
Talvi lähestyy ja lämmityskausi on aluillaan. Elohopea putoaa usein 
nollan alapuolelle ja auton tuulilaseja raapataan jäästä. Monet kaivavat 
lämpöiset villasukat jalkoihinsa ja kääntävät pattereita isommalle. 
Harva kuitenkaan miettii, mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon 
lämmityskauden alkaessa. 

Teksti Teija Ahtiainen 

• Tarkista termostaattien asento ja kunto, että kaikki    
   patterit lämpenevät ja termostaatit evät ole jumit- 
   tuneet kiinni. Jos patteri lorisee, on se merkki ilmasta   
   ja silloin järjestelmä pitää ilmata. 
• Suositeltava lämpötila oleskelutiloissa on 20–22 °C  
   ja makuuhuoneissa 18–21 °C.

Patterit ja termostaatit

•  Tarkista, että polttopuita on tarpeeksi talven varalle.
•  Oikea tapa varastoida polttopuita on kuiva tila. Puut on  

hyvä tuoda sisään päivää ennen polttamista, jotta ne  
lämpiävät. Sillä tavoin ne syttyvätkin hyvin.

Polttopuut
•  Tyhjennä ensin tuhkat kesätauon jälkeen, puhdista 

takan lasit, avaa pelti. Kesän jäljiltä tulisija ja hormi 
voivat olla kosteat, joten muista kokeilla varovasti, 
lähteekö hormi vetämään oikeaan suuntaan, eli ulos. 

•  Varmista, että tulisijat on nuohottu vuoden sisällä.

Takka

•  Tarkista palovaroittimien patterit 
sekä toimivuus. Huom. palovaroit-
timien käyttöikä on n. 10 v, vaihda 
siis vanhemmat uusiin.

Palovaroitin
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Ammattitaitoista apua 
ympäri vuorokauden
Seinäjoen Energialla on 24/7 
vikapäivystys, josta saa apua niin 
sähkön, veden kuin lämmönkin 
mahdollisissa vikatilanteissa. 

Sähköviat: 06 423 1253
Lämpöviat: 06 423 1584
Vesiviat: 0207 601 222

Etsi lumikola valmiiksi 

talven tuiskuja varten! 

Ja muista varata myös 

autoon jääraappa 

valmiiksi.

•  Puhdista sadevesijärjestelmä, kourut ja 
kaivot. 

Rännit ja sadevesikaivot

• Tarkasta ilmanvaihdon toiminta ja kytke  
   mahdollinen lämmön talteenotto päälle.
• Vaihda IV suodattimet.

Ilmanvaihto
•  Tarkasta ja korjaa tarvittaessa 

ikkunoiden ja ovien tiivisteet

Tiivisteet

• Tarkasta lämmityslaitteiden kunto  
vuotojen jne. varalta silmämääräisesti.

• Avaa kesäsulku, mikäli se on suljettu.
• Tarkasta kiertovesipumpun toiminta.
• Tarkasta lämmityspiirin paine,  

lisää vettä järjestelmään tarvittaessa.

Lämmityslaitteet

• Jos laitteiden toiminta ja kunto mietityttää, voit tilata Seinäjoen Energialta 
kuntotarkastuksen. Tarkastuksessa käydään läpi kaukolämpövaihdin sekä 
putkisto lämmönjakohuoneen / teknisen tilan osalta.

Kaukolämpölaitteiden kuntotarkastus

Pakkasvinkki:  Kovilla pakkasilla energiaa kuluu lämmitykseen tavallista enemmän. Jos haluat hillitä lämmitysenergian 
kulutusta, säädä väliaikaisesti esimerkiksi autotallin tai varaston lämpötilaa hieman alemmaksi.
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Lasten kysymykset

Nyt minua kiinnostaa!
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Aada, 4 vuotta:
Minkä väristä sähkö on?  
Onko se valkoista?
Sähköä ei voi nähdä, joten sillä ei ole 
väriä. Mutta kun sähkö kipinöi, sen kipinät 
ovat valkoisia ja sinisiä. Siinä mielessä 
sähkön voi nähdä joskus valkoisena.

Kari Roos, sähköenergiayksikön johtaja

Edea, 5 vuotta:
Sähköön ei saa koskea, koska voi 
saada sähköiskun. Mitä 
sähköiskussa tapahtuu?
Jos ihminen saa sähköiskun, sähkövirta 
kulkee hänen kehonsa läpi. Joskus säh-
köiskusta voi selvitä säikähdyksellä. Vaka-
vassa sähköiskussa ihminen saa palo-
vammoja, sydän voi pysähtyä, ja ikävim-
missä tapauksissa ihminen voi menehtyä. 

Kari Roos, sähköenergiayksikön johtaja

Niklas, 5 vuotta:
Yritän aina miettiä asioita ja olen 
saanut paljon selvitettyä. Tiedän 
sähköstä monia asioita, isä on 
kertonut. Nyt minua kiinnostaa 
tietää, mihin menee vesi 
viemäristä.
Vesi menee viemäristä putkia pitkin puh-
distamolle. Veden matka puhdistamolle 
kestää tunnista 12 tuntiin riippuen siitä, 
miten lähellä puhdistamoa asut. Veden 
puhdistaminen kestää 12–24 tuntia. Aika 
vaihtelee, koska joskus puhdistettavaa 
vettä kertyy vähemmän, joskus enemmän. 
Puhdistettu vesi lasketaan Seinäjokeen, 
mistä se virtaa Kyrönjokeen ja edelleen 
Itämereen. 

Juha Korpi, käyttöpäällikkö

Sylvi, 3 vuotta: 
Kotona on ilmastointi, joka 
viilentää kodin. Äiti kertoo, että 
samalla laitteella voi myös 
lämmittää. Miten se voi olla 
mahdollista?
Kyllä se on mahdollista. Kun kotia lämmi-
tetään, lämpöpumppu pumppaa pihalta 
lämpöä sisälle. Ja kun kotia viilennetään, 
lämpöpumppu pumppaa lämpöä ulos, jol-
loin ilma sisällä viilenee. Lämpöpumpun 
sisällä on kylmäainetta. Kun kylmäaine 
muuttuu höyryksi, se sitoo itseensä läm-
pöä. Ja kun kylmäaine muutetaan nes-
teeksi, se luovuttaa lämmön pois. Kylmä-
aineen avulla lämpöä voi siirtää paikasta 
toiseen.

Pasi Palomäki, verkkopäällikkö

Väinö, 4 vuotta:
Kun maahan kaataa vettä,  
maa imee sen veden. Miksi?
Maa imee vettä, koska maa on huokois- 
ta. Maalajeissa toki on eroja. Esimerkiksi 
hiekka imee vettä hyvin, savi huonosti. 
Maahan imeytynyt vesi jatkaa maan pin-
nan alapuolella valumista alaspäin, kun-
nes siitä tulee pohjavettä. Jos maa on 
imenyt niin paljon vettä, että ei pysty 
imemään enempää, syntyy lätäkkö. 

Johanna Päkkilä, käyttöpäällikkö 

Eelis, 5 vuotta:
On erilaisia vesiä, järvivesi, uima-
hallin vesi, hanavesi. Järvessä on 
kaloja ja kasveja, uimahallissa ja 
hanassa ei ole. Miksi?
Hanavesi on Seinäjoella pohjavettä. Puh-
das pohjavesi pumpataan maaperästä, 
joten siinä ei voi olla kaloja tai kasveja. 
Uimahallin vesi on myös hanavettä. Sii-
hen on lisätty erilaisia aineitä, jotta uima-
vesi pysyy puhtaana eivätkä pöpöt ala 
lisääntyä. Kalat ja kasvit voivat hyvin jär-
vivedessä. Akvaariossa kalat uiskente-
levat hanavedessä, johon on voitu lisätä 
vedenhoitoaineita. 

Johanna Päkkilä, käyttöpäällikkö  

Aurinkoisena syyspäivänä Väinölän päiväkodin pihassa on 
täysi tohina päällä. Joku keinuu, toinen kiipeilee, ja portille asti 
kuuluvat iloiset leikin äänet. Leikkien lomassa lapset ehtivät 
esittää asiantuntijoillemme kinkkisiä pulmakysymyksiä.

Teksti Sari Hosio  |  Kuvat Tuukka Kiviranta

Nyt minua kiinnostaa!
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JAAKKO, TUTTAVALLISEMMIN ”Jaska” 
Lepistö on paljasjalkainen ylistarolainen ja 
monelle tuttu mies eri yhteyksistä. Jaska on 
alun perin koulutukseltaan puuseppä, mutta 
ei ole kyseistä työtä tehnyt päivääkään, vaan 
työura alkoi vuonna 1975 kunnan tie- ja vesi-
puolella. Vuonna 1979 Jaskasta tuli Ylistaron 
puhdistamon hoitaja. Vuosien myötä auto-
maatio on kehittynyt huimasti. Vielä 1970-
luvun lopulla kaikki pelasi käsisäätöisesti. 
Ainut automatiikka taisi olla siinä, että komp-
ressorin sai väännettyä joko puolelle teholle 
tai täysille, tuumaa Jaska.

Vuonna 1999 rakennettiin uusi puhdista-
mo, jossa oli kunnollinen, erillinen valvomo. 
Sinne sijoittuivat myös verkostopuolen ve-
silaitoksen hoitaja ja laitosmies. Jaskan mu-
kaan se oli ”aivan Amerikkaa”, kun puhdista-
mon hoito muuttui säätöjen ja automaation 
avulla inhimillisemmiksi.  Kuntaliitoksen yh-
teydessä vuonna 2009 Jaskasta tuli käyttö-
päivystäjä. – Iso laitos pystyy vastaanotta-
maan vaihtelevia kuormia ja hallitsemaan 
niitä ihan eri lailla kuin pieni laitos. Paljon 
piti myös opetella uutta perusasioiden lisäk-
si, vieläkin saattaa tulla eteen uusia ja yllät-
täviä tilanteita, Jaska kertoo. Vuoden 2015 

puolivälissä Seinäjoen vesi sulautettiin Sei-
näjoen Energiaan. 

Jaska on saanut verenperintönä kiinnos-
tuksen politiikkaan, sillä hänen isänsä on toi-
minut aikanaan kansanedustajana.  Jaskal-
la on takanaan jo lähes 40 vuotta erilaisissa 
luottamustehtävissä, joskus niiden hoitoon 
saattoi mennä kuukaudesta parikin viikkoa. 
Työ on ollut mielekästä ja pitkäjänteistä, esi-
merkiksi kaupungin suunnittelujaostossa on 
mietitty alati kasvavan kaupungin raameja. 
Jaska kiittelee työnantajiaan siitä, että jous-
tavuutta yhteisten asioiden hoitamiseen on 
löytynyt. Jaska on ollut myös kaksi kertaa 
kansanedustajaehdokkaana. – Kyllä sitä piti 
lukea ja itseänsä sivistää, että tietää, mistä 
puhutaan, virnistää Jaska. 

Lentopallofani 
Jaskan elämässä lentopallo näyttelee suurta 
roolia. Ensimmäinen valmennettava lentopal-
loporukka oli Ylistaron nuorisoseuran urhei-
lijat vuonna 1976. Sittemmin valmennus on 
ulottunut naisjoukkueisiin, sekä omien lasten 
juniorivalmennukseen lentopallossa ja yleis-
urheilussa. Parhaimpana saavutuksena Jaska 
mainitsee B-tyttöjen SM-hopean Vaasan 

Vasamassa. Viimeiset kolme vuotta ovat kulu-
neet Jymyn naisten managerina.  Joukkuepe-
lissä Jaska kiehtoo yhteen hiileen puhaltami-
nen ja yhteishenki, ylipäätään kaikki se sosi-
aalisuus, mikä sen ympärille kietoutuu. 

Jaska on toiminut vuodesta 2017 saakka 
Suomen lentopallojoukkueen faniyhdistyk-
sen puheenjohtaja. Lentopalloliiton ja mat-
kanjärjestäjien kanssa järjestetään yhteisiä 
tilaisuuksia. Erityisesti mieleen on jäänyt 
huikea Popradin MM-karsinta, sieltä lohko-
voitto ja pääsy MM-kisoihin. MM-kisoista tuli 
historiallinen yhdeksäs sija. Jaska laskeskelee 
matkustelleensa 48 eri paikassa Euroopassa 
lentopallon perässä. 

Menneitä työvuosia vesihuollossa hän 
muistelee näin: – Työ on ollut hyvää, itse-
näistä ja monipuolista. Vanhemmiten sitä 
on tullut vain siistimmäksi ja tarkemmaksi, 
on mukava toimia, kun työmaa on kunnossa, 
naurahtaa Jaska hyväntuulisesti. Vaikka työ 
ja luottamustoimet ovat vieneet miestä, silti 
tärkein rooli on olla kolmen tyttären isä sekä 
neljän lapsenlapsen ”paappa”. Myös elämän-
kumppani Airi on alkanut kiinnostumaan len-
topallosta, joten tuttu pari löytyy yleisön jou-
kosta tulevaisuudessakin.  

Jaska ammentaa energiaa 
lentopallosta ja luottamustoimista
Teksti Teija Ahtiainen  |  Kuva Jaakko Lepistö

Energialainen
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Energia Areena kutsuu 
jääurheilun pariin

JOUPPILANVUOREN JÄÄHALLI 
on rakennettu vuonna 1985. Se 
päivitettiin Mestis-tasoiseksi jää-
halliksi vuonna 2018, jolloin se 
remontoitiin ja peruskorjattiin 
vanhasta pressuhallista kiinteära-
kenteiseksi. Jääurheilun harrasta-
jille Energia Areena tarjoaa oival-
liset harjoittelu- ja kilpailuolosuh-
teet. Jäähallin pääkäyttäjäryhmiä 
ovat S-Kiekon edustus (SeiHockey) 
ja juniorijoukkueet sekä Seinäjoen 
taitoluistelijat. Katsojapaikkoja on 
1200 kpl ja keskiössä joustokau-
kalo, jonka mitat ovat 28x58m. 

– Jouppilanvuoren jäähallin ni-
meäminen Energia Areenaksi tun-

tuu luontevalta ja sopii yhteistyö-
kuvioon. Jääurheilussa korostuu 
yhdessä tekeminen ja sitä kautta 
saavutettu tulos. Vapaa-ajan har-
rastukset tuovat positiivista ener-
giaa jaksamiseen elämän muil-
la osa-alueilla. Jääurheilu tarjoaa 
mielekästä tekemistä monelle lap-
selle ja nuorelle, sekä vanhemmille 
ja yleisölle mielenkiintoista teke-
mistä ja katsottavaa, kertoo Seinä-
joen Energian viestintäpäällikkö 
Teija Ahtiainen. 

– Yhteistyösopimus on meille 
erittäin positiivinen asia. Uskomme, 
että Energia Areenan nimi tulee 
jalkautumaan käyttöön nopeasti, 

sanoo Pasi Määttänen, joka toimii 
S-Kiekon päävalmentajana.

SeiHockeyn tapahtumatuottaja 
Erkki Löfhjelm on uudesta nimestä 
innoissaan. -Energia Areenan kyltti 
on kuin puuttuva palanen jäähallin 
ulkoiseen näkymään, aivan kuin se 
olisi aina ollut siellä. Koko kiekkoi-
leva yhteisömme on todella innos-
tunut jäähalliin uudesta nimestä. 

– Suunnittelemme yhdessä mu-
kavia yhteistyökuvioita, joista ker-
romme sitten, kun ajankohta on sopi-
va, toteavat Löfhjelm ja Ahtiainen.  

Teksti Teija Ahtiainen   |  Kuva Juha Hirsimäki

Kuvassa Seinäjoen Energian 
viestintäpäällikkö Teija Ahtiainen, 

S-Kiekon päävalmentaja 
Pasi Määttänen, S-Kiekon 

markkinointipäällikkö 
Teemu Uotila ja SeiHockeyn 

tapahtumatuottaja Erkki Löfhjelm. 

Jouppilanvuoren jäähalli tullaan tuntemaan tästä eteenpäin myös 
nimellä Energia Areena. Jäähallin pääkäyttäjätahot ja Seinäjoen Energia 
Oy ovat tehneet kolmivuotisen mainosyhteistyösopimuksen. Sen näkyvin 
maamerkki on Jouppilanvuoren jäähallin sisäänkäynnin yläpuolella oleva 
Energia Areena kyltti,  joka tästä lähin kutsuu harrastajia ja yleisöä ovesta 
sisään jääurheilun pariin.
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PeiliPinta Consulting:in 
kehityspäällikkö 
Jussi Perämäki 
oli kouluttamassa 
energialaisia 
defibrillaattorin käyttöön.

Seinäjoen Energialle 
elintärkeät hankinnat
Teksti ja kuva Teija Ahtiainen

SEINÄJOEN ENERGIA on hank-
kinut 4 kappaletta Zoll AED Plus 
defibrillaattoreita käyttöönsä. Ne 
sijoittuvat toimitalon asiakaspalve-
lupisteeseen, sekä vesiliiketoimin-
nan, kaukolämmön ja jätevedenpuh-
distamon tiloihin. Defibrillaattori on 
sydäniskuri, joka on tärkeä lisäväline 
elvytystilanteessa painelu-puhal-
luselvytyksen tueksi. Laite neuvoo 
ääniohjein käyttäjää. Sydäniskurilla 
ei voi vahingoittaa ketään.

Autettavan selviytymisessä no-
pean tilannearvion tekeminen on 
tärkeää. Tehokkaalla paineluelvytyk-
sellä voidaan ylläpitää osittain ve-
renkiertoa, mutta sydänpysähdyksen 
aiheuttaman mahdollisen rytmihäi-
riön poisto edellyttää sydäniskurin 
antamaa sähkövirtaa. Aikuisen sy-
dänpysähdyksen taustalla on usein 
sairausperäinen syy, esim. sepelvalti-
motauti. Yleisin verenkierron pysäyt-
tävä rytmihäiriö on kammiovärinä. 

Defibrillaattori tunnistaa elektrodi-
en läpi kammiovärinän ja pyrkii säh-
köiskun avulla saamaan sen pois. 

Defi.fi-palvelu on tarkoitettu 
kaikkien käyttöön. Sen avulla löytää 
sydänpysähdystilanteessa nopeasti 
lähimmän sydäniskurin. Joskus työ-
paikalle tai lähikauppaan sijoitettu 
sydäniskuri on nopeammin paikalla 
kuin ambulanssi. 

Elvytystilanteessa et voi tehdä 
mitään väärin. Soita 112, aloita el-
vytys ja käytä sydäniskuria, jos mah-
dollista. Jos et hallitse elvytystä, hä-
täkeskuspäivystäjä neuvoo sinua.  

Uusi avustus öljy-
lämmityksen 
vaihtoon
– tarjolla jopa 4 000 € 
pientalon omistajalle
Lähde Motiva

PIENTALOJEN OMISTAJILLE myönne-
tään 1.9.2020 alkaen avustusta öljyläm-
mitysjärjestelmän vaihtamiseen kestäväm-
pään lämmitysmuotoon. Yhteensä lähes 
30 miljoonan euron avustuspotti on osa 
hallituksen kestävää elvytystä, jolla vauh-
ditetaan siirtymää kohti hiilineutraalia 
kiertotaloutta.

Avustusta voidaan myöntää öljylämmi-
tysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitys-
muodon muuttamisesta aiheutuviin kus-
tannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 
jälkeen ja vuoden 2022 lopulle saakka. 
Avustusta myönnetään 4 000 €, kun pien-
talossa siirrytään kaukolämpöön, maaläm-
pöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Muita 
lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 €:lla. 

Fossiilisia polttoaineita käyttäviin ra-
kennuskohtaisiin lämmitysjärjestelmiin 
avustusta ei myönnetä. Öljylämmitystä ei 
esimerkiksi voi jättää osaksi lämmitysjär-
jestelmää.  

Vuosi- kalenteri tulee taas

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

Pikku-uutiset

Vinkki! Lataa puhelimeesi 
112 Suomi. Se on 

ilmainen mobiilisovellus 
hätänumeroon soittamiseen 

ja hätäpaikannukseen.
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Ratkaise 
ristikko!

Ratkaise ristikon avainlause ja lähetä ratkaisusi osoitteeseen energia@sen.fi
Arvomme kaikkien osallistujien kesken erittäin laadukkaan ja käytännöllisen  

Vinga-merkkisen valurautaisen paistinpannun. Vastaukset pyydämme  
lähettämään 30.10.2020 mennessä. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
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E-lasku on sujuva tapa laskujen maksuun

Ota e-lasku käyttöön omassa verkkopankissasi 
Laskuttajayritys: 

• Seinäjoen Energia (sähkö, lämpö) 
• Seinäjoen Energia Oy/vesi (vesilasku)

- Tunnistetiedot löydät laskultasi

Asiakaspalvelu 
ma - pe klo 9 - 16

Energiatalo, Varastotie 5, Seinäjoki
p. 0203 35 000
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