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Kuva: Matti Hautalahti

Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n elokuussa 2021 julkaisemassa 
raportissa todetaan, että ilman välittömiä päästövähennyksiä maa-
pallon keskilämpötilan nousun pysäyttäminen 1,5:een tai edes kah-
teen asteeseen ei ole mahdollista. YK:n tavoite on maapallon läm-
penemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen verrattuna esiteolliseen kau-
teen, mutta nykytoimilla todennäköisemmältä näyttää kahden, jopa 
kolmen asteen nousu. Suomi ja muut pohjoiset alueet lämpenevät 
nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Tulevaisuudessa helleaallot 
lisääntyvät, talvet lyhenevät ja rankkasateet sekä tulvat yleistyvät.

Heinäkuussa 2021 EU:n komissio esitteli suuren ilmastopolitiikan 
uudistusesityksen (fit for 55-paketti), joka sisältää esityksiä muun 
muassa uusiutuvan energian osuuden lisäämisestä. Paketti sisältää 
ehdotuksia EU:n lähivuosien ilmastotoimista ja käytännön työkaluis-
ta, joilla voidaan vähentää päästöjä. EU:n päästövähennystavoite on, 
että vuonna 2030 sen kasvihuonekaasupäästöt ovat 55 prosenttia 
pienemmät kuin vuonna 1990. EU:n tavoite on olla ilmastoneutraali 
vuoteen 2050 mennessä. 

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on vuonna 
2035 hiilineutraali. Kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon 
polttoaineena on kielletty 1.5.2029 alkaen. Turpeen ja fossiilisten 
polttoaineiden käyttö energiantuotannossa on muuttunut kannatta-
mattomaksi turveveron noin kaksinkertaistuttua ja päästöoikeuden 
hinnan noin kymmenkertaistuttua.

Seinäjoen Energian Kapernaumiin rakentaman biolämpölaitok-
sen käyttöönotto tulee vähentämään turpeen ja öljyn käyttöä läm-
mön tuotannossa. Jatkossa peruslämpö tuotetaan biolämpölaitoksel-
la käyttämällä monipuolisesti erilaisia polttojakeita, vara- ja huippu-
lämpö tehdään polttamalla puupellettiä Hanneksenrinteen laitok-
sella. Seinäjoen Energia tulee hyödyntämään myös polttoon perus-
tumattomia ratkaisuja lämmön tuottamiseksi, kuten sähkökattilaa, 
hukkalämpöjä, lämmön kausivarastoja sekä uusia lämmön tuotan-
non teknologioita.

Seinäjoen Energian sähköntuotannosta merkittävä osa on jo nyt hii-
lidioksidivapaata. Sähkön tuotannossa olemme investoineet mm. 
ydinvoimaan ja tuulivoimaan, joiden molempien tuotantomäärät tu-
levat lisääntymään. On tärkeä kehittää ja ottaa käyttöön erilaisia rat-
kaisuja, joilla pystymme tulevaisuudessa vähentämään polttoon pe-
rustuvaa sähkön- ja lämmöntuotantoa, edetäksemme kohti vähä-
päästöisempää energiantuotantoa. Tärkeää on myös, että sähkön ja 
lämmön tuotantotavat ovat toimitusvarmoja sekä kustannustehok-
kaita kaikissa olosuhteissa. 

Uusiutuvin energiaterveisin



Energialainen

Paikallinen on 
aina kotiinpäin

Teksti: Teija Ahtiainen | Kuva: Matti Hautalahti

Niina Palomäki on paljasjalkainen seinäjokinen ja 
työskentelee Seinäjoen Energialla sähkönmyynnin 
myyntipäällikkönä. Välillä tie vei Tampereen  
seudulle kuudeksi vuodeksi, mutta työpaikka Seinä-
joen Energialla sai palaamaan takaisin rakkaaseen 
kotikaupunkiin vuonna 2012.

Urapolku ei ole kulkenut ihan perinteisiä la-
tuja, sillä ennen energia-alalle siirtymistä Nii-
na ehti työskennellä ”kauppiaan rouvana” ruo-
kakaupassa 8 vuotta. Vastuuta ja työtä oli pal-
jon. Se jalosti stressinhallintaa ja organisointi-
kykyä nykyiseen, välillä kovin hektiseenkin työ-
hön. Kokemusta energia-alalta on ehtinyt ker-
tyä jo 15 vuotta. Ura energia-alalla alkoi Vat-
tenfallin (nykyinen Elenia) asiakaspalvelussa. 
- Työpaikka Vattenfallilla oli melkoinen kor-
keakoulu ja näköalapaikka energia-alalle. 
Siellä rakennettiin osaamiseni kivijalka, tuu-
maa Palomäki. 

Hyvä asiakaspalvelu  
on kunnia-asia
Asiakasmyynti Seinäjoen Energialla on 
jaettu siten, että asiakaspalvelumme hoi-
taa kotitalousasiakkaiden ja pienten yri-
tysten myyntisopimukset ja Niina vastaa 
isojen yritysasiakkaiden sopimuskaupasta. 
- Työpäivät ovat sopiva sekoitus toimisto-
työtä, palavereita ja asiakaspalvelua. Pe-
rustyössäni seuraan tarkasti sähkömark-
kinaa, sillä sähkön hinta on tärkein ja toi-
mintaamme eniten vaikuttava asia.  Työs-
kentely pienemmässä yrityksessä mah-
dollistaa alan asiantuntijuuden laaja- 

alaisen hyödyntämisen. Työpäivät ovat hy- 
vinkin erilaisia, eikä aamulla vielä tiedä, 
mitä kaikkea päivä tuo tullessaan, kertoo 
Palomäki.

Niina on koko aikuisikänsä ollut työn kautta 
tekemisissä asiakkaiden kanssa.  - Tykkään sii-
tä kovasti ja hyvä asiakaspalvelu on minul-
le kunnia-asia. Nykyisessä työssä paikalli-
set yritykset ja yrittäjät ovat tulleet tutuik-
si ja asiakassuhteet ovat pääsääntöisesti pit-
kiä. Toimimme Etelä-Pohjanmaan alueel-
la ja haluamme kotitalousasiakkaiden lisäk-
si olla kilpailukykyinen ja luotettava sähkön-
myyjä myös alueemme yrityksille. Yritysasi-
akkaat arvostavat sitä, että he voivat ot-
taa suoraan yhteyttä tuttuun yhteyshenki-
löön ja saavat nopeasti apua ja neuvontaa 
sähkösopimuksiin liittyvissä asioissa. Meil-
lä on ihan tutkitustikin tyytyväisiä asiak-
kaita. Viime vuonna tehdyssä valtakunnal-
lisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa 
olimme hienosti ykkössijalla. Asiakkaamme 
arvostavat erityisesti paikallisuutta, luotet-
tavuutta sekä ystävällistä asiakaspalvelua. 
Olemme toimineet jo vuodesta 1927, joten 
yli 90 vuoden kokemuksella teemme sen, 
mitä lupaamme, Palomäki kertoo.

Energia-ala elää  
muutoksen aikaa
Koko energia-alan aktiivinen seuraaminen on 
tärkeää, koska alalla tapahtuu paljon muutok-
sia. Alan suurin yksittäinen muutos odottaa va-
jaan puolen vuoden päässä, kun sähkön vähit-
täismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjes-
telmä Datahub otetaan valtakunnallisesti käyt-
töön. - Yksi iso ponnistus Datahubia varten teh-
tiin jo keväällä, kun otimme käyttöön uuden 
asiakastietojärjestelmän. Olin projektissa tii-
viisti mukana. Samassa yhteydessä sähkön-
myynnin ja verkkoyhtiön laskut eriytettiin, eli 
asiakkaamme saavat jatkossa omat laskut säh-
kön siirrosta ja myynnistä. Tämän muutoksen 
myötä toivomme, että asiakkaamme kokevat 
laskutuksen selkeämpänä ja sähkön myynti-
hintojen vertailu on entistä helpompaa, lin-
jaa Palomäki. 

Palomäki kannustaa nuoria tutustumaan 
energia- alaan – Tarjolla on monipuolisesti eri-
laisia, mielenkiintoisia työtehtäviä. Alasta opi-
taan paljon edelleen tekemällä. Ala muuttuu 
koko ajan, joten vauhdissa pitää pysyä muka-
na ja ottaa näkemystä tulevaisuuteen. Itsellä-
ni on huipputyöpaikka ja mahtavat työkaverit, 
Palomäki kiittelee. 
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tää muuta tuotantoa. Sähkökattilalla muute-
taan ylimääräistä sähköä lämmöksi esimer-
kiksi silloin, kun sähkössä on ylituotantoa ja 
sähkön hinta menee alas, jolloin lämpöä va-
rastoidaan akkuun odottamaan lämmön ku-
lutuspiikkiä. Jos sähköstä tulee pulaa Suo-
messa, voidaan sähkökattila kytkeä nopeas-
ti pois päältä ja korvata tuotanto akulla ja 
muilla tuotantoyksiköillä.

Kaukolämpöakun tilavuus on 10 000 m³, 
energiaa varastoon mahtuu 400 MWh ja sen 
lataus- sekä purkuteho on 40 MW. Sähkökat-
tilan teho on 40 MW. Mittakaavaa havainnol-
listaa se, että sähkökattila käyttää sähköä 
ajoittain saman verran kuin koko muu Seinä-
joki. Sähkökattilaa käytetään kuitenkin vain 
silloin, kun se on kannattavaa. Optimoin-
nin myötä sähköllä tuotetun kaukolämmön 
osuus jäänee suhteellisen pieneksi.

Sähkökattilan ja lämpöakun rakentamisen 
kustannus on noin 5 miljoonaa euroa. In-
vestointiin on myönnetty Business Finlan-
din energiatukea. Projekti on aloitettu ke-
sän aikana ja valmista pitäisi olla alkusyksyl-
lä 2022. Investoinnilla mahdollistetaan jopa 
50 000 tonnin CO²-päästövähentymä.

Edullista ja uusiutuvaa   kaukolämpöä Seinäjoelle 
- Kaukolämpöakku ja sähkökattila osana   tulevaisuuden puhdasta energiajärjestelmää

Teksti: Teija Ahtiainen  | Kuvat: Istock ja Matti Hautala

Seinäjoen Energia Oy on kaupunkilaisten oma energiayhtiö, 
joka hoitaa kaupungin lämmityksen. Kaukolämpö on kasvanut 
Seinäjoella Suomen ennätystahtia ja noin 90% Seinä joesta 
lämmitetään nyt kaukolämmöllä.

Kaupunki on lämmitetty ja samalla tehty  
sähköä turpeella viimeiset 40 vuot-
ta. Turve oli aikansa hyvä polttoaine ja 
se toi hyvinvointia maakuntaan sato-
ja miljoonia euroja. Tällä hetkellä tur-
peesta luopuminen ja lämmöntuo-
tannon uudistaminen hiilineutraa-
liksi on käynnissä ja se tapahtuu no-
pealla aikataululla. Nyt on päätetty 
rakentaa kaukolämpöakku ja säh-
kökattila. Investoinnin toteuttaa 
Seinäjoen Voima Oy Sevon voima-
laitosalueelle, Kyrkösjärven ran-
nalle.

Kaukolämpöakku ja sähkökatti-
la toimivat erinomaisina kom-
ponentteina tulevaisuuden puh-
taassa lämmöntuotantojär-
jestelmässä. Lämpöakulla ta-
soitetaan vuorokausi- ja viik-
kotason kulutusvaihtelui-
ta. Lämpöakkuun varastoi-
daan lämpöä silloin, kun ku-
lutus on pieni ja akkua pu-
retaan esimerkiksi lämmön-
kulutuksen aamupiikeissä 
niin, ettei tarvitse käynnis-

Neutraali
2030
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Varmuutta ja kustannus- 
säästöä kaukolämmön ja  
sähkön tuotantoon
Kaukolämpöakku ja sähkökattila tuovat 
säästöä voimalaitokselle ja kaukolämpöön. – 
Investoinnin avulla voimme optimoida Sei-
näjoen voimalaitoksen minimikuormat ja 
säädön entistä paremmin. Sähkön CHP-tuo-
tantoa pystytään vähentämään sähkömark-
kinan heikkoina hetkinä ja samalla vähen-
nämme turhaa polttoaineen kulutusta ja 
edelleen päästöjä, sanoo Seinäjoen Voiman 
toimitusjohtaja Mats Söderlund. – Inves-
toinnilla mahdollistetaan koko alueen tuo-
tantoyksiköiden optimikäyttö, mukaan lu-
kien lämpöasiakkaamme Seinäjoen Ener-
gian tuotantoyksiköt, tarkentaa Söder-
lund. Tavoitteena on jopa 50 000 tonnin 
CO²-päästövähentymä.

Seinäjoen Energian kaukolämpötoiminnas-
ta vastaava johtaja Mikko Mursula on tyyty-
väinen investoinnin toteutumiseen. – Meillä 

Edullista ja uusiutuvaa   kaukolämpöä Seinäjoelle 
- Kaukolämpöakku ja sähkökattila osana   tulevaisuuden puhdasta energiajärjestelmää

on kolme tavoitetta kaukolämmölle täl-
lä vuosikymmenellä; hiilidioksidipäästöt 
alas, toimitusvarmuuden pitäminen hyvänä 
ja kilpailukykyinen kaukolämmön hinta. Nä-
mä ovat meidän lupauksemme asiakkaillem-
me. Tämä investointi tukee kaikkia näitä ta-
voitteita nyt ja tulevaisuudessa, kun kauko-
lämmön tuotantolähteet monipuolistuvat ja 
muuttuvat nopeasti.

Kapernaumin 50 MW:n
biokattila käynnistyy 
ensi vuonna
Seinäjoen Energian historian suu-
rin, yli 30 M € investointi, etenee ai-
kataulussa. Työmaa on jo käynnissä. 
Valmet toimittaa biokattilalaitoksen 
ja raumalainen BMH toteuttaa polt-
toaineen käsittelyjärjestelmän. BMH:n 
osuus on käytännössä valmis ja Ka-
pernaumin vanhaan kattilaan voidaan 
jo nyt ajaa puuta korvaamaan turvetta.

Seinäjoen Energian työmaan valvoja,  
verkkopäällikkö Pasi Palomäki kommentoi 
työmaan tilannetta. - Kattilalaitoksen perus-
tustyö alkoi huhtikuun 2021 puolivälissä. 
Elo-syyskuussa tehtiin lattioiden valut. Val-
met saapuu työmaalle syyskuussa ja ensim-
mäisiä töitä ovat suuret nostot, muun muassa 
kattilan runko nostetaan paikalleen. Raken-
nus tulee harjakorkeuteen vuodenvaihtees-
sa ja ensitulet olisivat näillä näkymin heinä-
kuussa 2022.

Seinäjoen Energia 
hiilineutraaliksi
Seinäjoen Energian on päättänyt olla hiili-
neutraali sähkön ja kaukolämmön tuotan-
nossa vuoteen 2030 mennessä. Uudet inno-
vatiiviset lämmöntuotannon ratkaisut ovat 
olennainen osa tätä strategiaa. Uusi biokat-
tila ja lämmön talteenotto teollisuudelta ja 
jätevesistä, täydennettynä lämpöakulla ja 
sähkökattilalla, näyttävät olevan seuraavan 
vuosikymmenen ratkaisu. 
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Kantaverkko Suurjännitteinen
jakeluverkko

Keskijänniteverkko Pienjänniteverkko

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

400 kV 110 kV 20 kV 400 V

Kantaverkko Suurjännitteinen
jakeluverkko

Keskijänniteverkko Pienjänniteverkko

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

400 kV 110 kV 20 kV 400 V

  

 

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Seiverkot Oy on Seinäjoen Energian omistama 
sähköverkkoyhtiö, joka huolehtii sähkön- 
jakelusta ja sähköverkosta Seinäjoen kanta-
kaupungin alueella. Seiverkoille kuuluu myös 
katuvalojen kunnossapito ja rakentaminen 
koko Seinäjoen alueella.

Tiesitkö, että…
•  Seiverkkojen keskimääräinen sähköjakelun 

keskeytysaika on 13 minuuttia per vuosi/asiakas. 

•  Maakaapelointiaste keskijänniteverkolla on 
66 % ja pienjänniteverkolla 92 %.

26769
asiakkaita

1117 km
verkkopituus

6
sähköasemia

34
henkilöstöä

452 GWh
siirretty energia

Seiverkot?
TUNNETKO JO
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Teksti Teija Ahtiainen

Kuva Seiverkot arkisto

Heikki Fält on Seiverkkojen eläkeläinen, 
jolla on pitkä työhistoria energia-alalta. 
Vuonna 1973 Seinäjoen Sähkölaitoksella 
aloittanut Fält näki työvuosinaan energia- 
alan huiman kehityksen ja eteni itse 
lopulta auton apumiehen hommista  
käyttöpuolen työnjohtajaksi. Fält lupautui 
muistelemaan menneitä lukijoiden iloksi.

Telttatyömaalla Heikki Fält (vas.), työnjohtaja Paavo Jääskä ja Risto Anttila. 
Telttatyömaan tulipalon jälkeen työterveyspuolen naiset tulivat tarkistamaan,  
mitä aineita työmaalla käytetään ja ovatko ne terveydelle haitallisia.

vanhoina työntekijöinä, kertaa Fält. Tällä het-
kellä Seiverkoilla on 34 työntekijää.

Eläkepäivät ovat kuluneet joutuisasti jo 4.5 
vuoden ajan. Energiaa elämään tuovat har-
rastukset; ampumahiihto ja ampumajuoksu 
pistoolilla. – Jouppilanvuorella kerran viikos-
sa lähtee kello käyntiin kausitasolla ja kolme 
parasta lasketaan. Kisaa on pidetty yllä jo iät 
ja ajat, itse olen ollut mukana 1970- lähtien 
virnistää nuorekas, peräti yhdeksän lapsen-
lapsen vaari Heikki. 

Suurjännitekaapelijatkojen  
telttatyömaa
Suurjännitekaapelijatkoja tehtiin teltassa, sii-
nä mihin kohtaan jatko tuli. Työmaalla me-
ni noin viikko. – Öljyä lämmitettiin ja pantiin 
120-asteinen öljykerros, sitten kierrettiin pa-
peria, tehtiin keilat ja paketoitiin kaapelit öl-
jymassaan. Oli se aika kova työmaa, oikein 
harmitti, kun kaivinkone kävi kaapelin kimp-
puun. On meiltä palanutkin yksi teltta! Tämä 
sattui 1980- luvulla toimitalon vieressä ole-
vassa liikenneympyrässä. Onneksi helman al-
ta päästiin pakoon, yksi työntekijä sai palo-
vammoja, muistelee Fält. 

Lähikuvassa 
Heikki Fält

HEIKKI FÄLT KERTOO työntäyteisistä vuo-
sista hymyillen – Aloitin auton apumiehe-
nä olemisesta. Kaikenlaista tuli tehtyä, sil-
lä työstähän ei kieltäydytty. Mittarinluvussa 
kiersin vuosina 1974–1975 kaikki noin 200 
sähkölämmitystaloa mopedilla joka toinen 
kuukausi. Asiakkaat tulivat tutuiksi ja tiesin 
monen kodin avaimen paikatkin. Kuukaudes-
ta kaksi viikkoa meni mittareita lukien ja toi-
nen puoli kaksi paalumiehen apuna. 

Heikki siirtyi vähitellen kaapelitöihin ja kier-
si Anttilan Riston työparina suurjännitekaape-
leita ja puistomuuntajia yli kymmenen vuo-
den ajan. Työn ohessa tuli suoritettua asenta-
jatutkinto vuonna 1985 ja yliasentajatutkinto 
vuonna 1987. 1990-luvulla tie vei Myllykos-
ken sähköasemalle, jossa Heikki teki linjatar-
kistuksia,  osallistui kytkentöihin ja oli lopulta 
käyttöteknikkona käyttöpuolen työnjohtajana.  
Kun toimitalo valmistui, työhuoneen sijainti 
muuttui Myllykoskelta Varastotielle.

Seiverkot Oy perustettiin 1.1.2007.  - Meitä oli 
silloin kolme työntekijää, lisäkseni Vainion-
pään Esko ja Pekkasen Harri. Kun Esko elä-
köityi, tilalle tuli johtajaksi Koskelan Antti ja 
hänen mukanaan työmiehet käyttöpuolelta 

Seinäjoen Energian sähköverkkoliike-
toiminta eriytettiin emoyhtiöstä vuon-
na 2007 sähkömarkkinalain vuoksi, joka 
määräsi eriyttämään sähkön siirron ja 
myynnin omiin yhtiöihinsä. 

Sähköverkkoliiketoimintaa varten pe-
rustettiin Seiverkot Oy, joka vastaa säh-
könsiirrosta, sähköverkon rakenta-
misesta, käytöstä ja kunnossapidosta 
Seinäjoen kantakaupungin alueella.  

Erään kerran telttatyömaalle oli kaivettu etu-
käteen teltan paikka. Edellisen yön rankka-
sateen jäljiltä teltta oli aivan täynnä vettä. 
Suurjännitekaapeliin kirjoitettiin silloin ”ve-
sihautajatko” ja nimet, ketkä sen olivat teh-
neet. Ajan hammas ja routa rikkoivat lopulta 
tämän kaapelin. Heikki naurahtaa, että hänen 
läksiäisissään verkkojohtaja Martti Ijäs mai-
nitsi, että on niitä rikkikin mennyt. Heikki li-
sää pilke silmäkulmassaan, että kolme niitä 
on tehty; yksi on mennyt rikki, yksi kestänyt 
ja yhtä ei ole vielä otettu käyttöön. 

Lapuan räjähdys tuntui 
paalussa asti 
13.4.1976 oli Heikille aamu, joka on piirty-
nyt vahvasti muistoihin. - Muistan yhä paa-
lun Tehtaantiellä, missä olin, kun Lapuan pat-
ruunatehtaan räjähdys tapahtui. Lehdon Rai-
mo oli työkaverina Hiabilla auttamassa, kun 
nostimme amkaa ylös. Tuumasin Raimolle, 
että kylläpä ne nyt ampuvat kovilla paukuil-
la omakotitalojen perustuksia! Kun menimme 
kahvitunnille, totuus paljastui ja kuultiin, mitä 
on sattunut. Olin toiminut vapaapalokunnas-
sa ja tiesin heti, keitä sinne oli lähtenyt suur-
hälytyksen myötä. Se oli pysäyttävä hetki. 
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Energiayhteistyö

Yhteisöllisyys ja arvot
ovat SPV:n menestystekijöitä

Teksti: Teija Ahtiainen  |  Kuvat: SPV

Seinäjoen Peliveljet eli tuttavallisemmin SPV on jo reilut  
27 vuotta toiminut seura, joka on tunnettu sitoutuneista  

tekijöistä ja uupumattomasta työnteon mentaliteetista. Seura luotsaa 
itseään rohkeasti kohti uutta, vahvaan arvopohjaansa luottaen.

JOS SPV PITÄISI henkilöidä, kiteytyisi se 
seuran perustajaan, Tommy Koposeen. Mis-
tä tarina alkoikaan? - SPV syntyi kristitty-
jen nuorten yhteisistä joukkuepeleistä. Sei-
näjoella pelattiin näiden nuorten toimes-
ta 1990-luvun taitteessa jalkapalloa, kauka-
lopalloa ja sählyä. Itse tulin Seinäjoelle löy-
dettyäni täältä tytön, josta tuli elämäni rak-
kaus. Samalla tutustuin näihin harrastaviin 
nuoriin, joita yhdisti yhteinen arvomaailma. 
Itse olen liikkunut koko elämäni syvältä tu-

levasta intohimosta, sekä itsensä likoon lait-
tamisen halusta ja äärimmäisen kovasta ha-
lusta kilpailla. Lähdin perustamaan tätä ra-
kasta seuraa uteliaana, sopivasti untuvikko-
na ja alusta asti etsimään tekemiseni ja te-
kemisemme rajoja, kertaa Koponen. 

Arvot ohjaavat vahvasti SPV:n toimintaa.  
- Kristilliset arvot ovat kaiken perustana, ja 
niistä kumpuaa ajatus: jokainen on ainutlaa-
tuisen arvokas ja erilaisuus on valtava rik-

kaus. Olemme osa suurta kaikkeutta ja vas-
tuussa myös lähimmäisestämme. SPV ha-
luaakin olla ennen kaikkea lämmin yhtei-
sö, seuraperhe, jossa pyritään siihen, että jo-
kaiselle löytyisi turvalliset ja hyvät raamit 
liikkua ja harrastaa sekä myös kilpailla ai-
na lajin kansainväliselle huipulle asti, ker-
too Koponen.  Arvot ulottuvat myös vastuu-
seen ympäristöstä, sillä miesten joukkue 
ajaa kaikki pelimatkansa uusiutuvalla polt-
toaineella. 
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SPV kasvoi 
vuosien varrella ilmiöksi
Vuosien mittaan toiminta on kasvanut rä- 
jähdys mäisesti. Koponen nostaa muutamia 
selkeitä suuntaviivoja kehityksen vuosista  
- Ensimmäinen kohta oli, kun perustimme 
myös naisten joukkueen ja ensimmäisiä ju-
niorijoukkueita 1990-luvun puolivälissä. Toi-
nen iso nytkähdys oli 2000- luvun alussa, kun 
valmistuin ja pääsimme koko perheen kanssa 
muuttamaan Jyväskylästä Seinäjoelle. Tuos-
sa rytäkässä rakensimme seuraan selkeät ta-
voitteet - lähdimme mahdollistamaan junio-
ritoiminnan kaikissa ikäluokissa ekaluokka-
laisista junioriputken loppuun asti, nostim-
me miesten joukkueen liigaan ja aloimme 
kouluttamaan niin seuratoimijoita kuin val-
mentajiamme systemaattisesti. Osallistuim-
me myös käytännössä oikeastaan kaikkiin 
seurakehitysohjelmiin, joita lajiliitto tarjosi. 
Varsinaiseksi ilmiöksi SPV nousi viimeistään 
miesten edustusjoukkueen Suomen mesta-
ruuksien myötä (2012, 2013 ja 2015). Lisäk-
si joukkue on voittanut lukuisia muita mita-
leja ja edustanut Suomea seurajoukkueiden 
Champions Cupissa mestaruusvuosien yhtey-
dessä, Koponen kertaa menneitä vuosia.

Tällä hetkellä toiminnassa on mukana pa-
rikymmentä joukkuetta ja useita eri kerho-
ja. SPV:ssä on mahdollisuus selkeään pelaa-
japolkuun jo eskari-ikäisestä lähtien, ihan 
ammattilaisuuteen asti. Elokuun 2021 alus-
ta palkattiin kokopäiväinen toiminnanjoh-
taja, jotta pystytään vastamaan harrastajien 
kysyntään laajasti. - Harrastaminen on älyt-
tömän tärkeää. Olen itse liikunnan lehto-
ri ja olen varma, että ihminen on luotu liik-
kumaan ja pitämään yhteyttä toisiinsa. Har-
rastamisen kautta molemmat ovat toteutet-
tavissa, oli laji mikä tahansa, linjaa Koponen.

Lajissa kiehtoo sen vaativuus
- Laji on energinen, nopea, kehittyvä, nuore-
kas ja absoluuttisella huipulla äärimmäisen 
kovaa urheilullisuutta vaativa. Sitä on sanot-
tu myös maailman nopeimmaksi reagointi-
peliksi joukkueurheilulajien puolella ja juuri 
se tekee siitä arvaamattoman kiehtovan. Val-
mennuksessa yritän aina lähteä siitä, että jo-
kainen voisi löytää itsestään sen maksimin-
sa ja omat rajansa - tai oikeastaan siirtää nii-
tä paljon kauemmaksi. Koitan aina lähteä sii-
tä, että joukkue on enemmänkin perhe, jossa 
tehdään asiat yhteiseen laariin. Joukkue aina 
ennemmin kuin minä itse. Yritän aina tuoda 
esiin, että kurinalainen joukkuepelaaminen 
ei ole pois luovuudesta, vaan se luo sille tur-
valliset raamit, kertoo Koponen.

Tavoitteena  
kehittyminen ja voitto
Joukkueemme nuorennusprosessi on edennyt 
erinomaisesti ja kuulumme nyt liigan nuorim-

Joukkue on enemmänkin perhe, jossa tehdään asiat yhteiseen 
laariin. Joukkue aina ennemmin kuin minä itse.

Tommy Koponen”
piin joukkueihin. Tavoitteemme on kehittyä 
isoin askelin ja voittaa. Viimekeväinen Suo-
men Cupin voitto antoi jo osviittaa siihen, mi-
hin joukkueella on rahkeita.

Laji synnyttää 
ikimuistoisia hetkiä
Koponen tuumaa lajin tuoneen paljon iki-
muistoisia hetkiä hänelle itselleen ja nostaa 
niistä muutaman - No ilman muuta liiganou-
su aikanaan pelaajana ja sitten valmentaja-
na Suomen mestaruudet. Matkat joukkueen 
kanssa Champions Cupissa, mm. Tsekeissä ja 
Ruotsissa. Voin syvästi kiitollisena todeta, et-
tä olen saanut jo nyt kulkea rikkaan matkan 
lajin parissa. Ja parasta on se, että saan olla 
mukana matkassa edelleen ja vielä ihan siel-
lä ytimessä, summaa Koponen yhteen lajin 
parissa vietettyjä vuosia. 
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www.seiverkot.fi 
etusivulta kohdasta ”häiriöt kartalta”.

Nämä häiriöt ovat järjestelmässämme tiedossa. 
Jos sähkökatko pitkittyy, ilmoitamme toimenpiteistä 
kotisivuillamme sekä  facebook ja twitter kanavissamme. 

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. 

Kodinkoneet
•  Käännä kodinkoneet 

pois päältä katkon 
alettua. Tärkeintä on 
katkaista virta liedestä, 
silitysraudasta, kahvin-
keittimestä ja pesu-
koneesta. Ne voivat 
aiheuttaa tulipalon, 
jos ne jäävät päälle 
sähköjen palauduttua.

Lämpö
•  Melkein kaikki lämmitysjärjestelmät käyt-

tävät sähköä. Tulisijat ja kaasulämmitin toi-
mivat ilman sähköä. Takka lämmittää, siten 
ainakin osa asunnosta pysyy lämpimänä.

•  Puutalo viilenee talvella kymmeneen astee-
seen 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.

Valo
•  Valot sammuvat, kun sähkö menee poikki. 

Taskulamppua kannattaa pitää paikassa, 
josta se löytyy helposti. Hanki myös 
varaparistoja.

•  Kynttilät antavat huoneeseen valoa ja 
lämpöä. Älä jätä kynttilöitä palamaan 
yksin. 

•  Muistathan testata palovaroittimesi 
toiminnan? Vuoden 2009 jälkeen valmis-
tuneissa asunnoissa palovaroittimet on 
kytketty sähköverkkoon. Sähkökatkojen 
varalle niissä tulee olla patterit.

Teksti: Teija Ahtiainen 

Varautuminen on fiksua
Miten varaudun sähkökatkoon?
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Ruoka ja vesi
•  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 säilyy 
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.

Vessat
•  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.

Mistä tietoa
•  Yleisradiolla on velvollisuus lähettää ohjelmaa 

kaikissa oloissa. Se välittää viranomaisten 
tiedotteita ja uutisoi asiasta. 

•  Jos pääset nettiin, 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. 

Tarvitsetko 
puunkaatoapua? 

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.seiverkot.fi 

Päivystysnumeromme toimivat 24/7

 Sähköviat: 06 423 1253
 Lämpöviat: 06 423 1584
 Vesiviat: 0207 601 222
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Pikku-uutiset

Rakennamme ja saneeraamme 

Lämpö

 Pinolaaksonkatu, Laakakatu, Lohkare-
katu, Paasikatu, Kalliokatu

 Tuokontie

 Lylyntie

 Kalevalantie saneeraus välillä  
Sammonkatu- rautatiesilta

 Sedu Törnävä runkojohdon siirto

Seinäjoen Vesi 
rakennus ja saneerauskohteet  
syksy 2021

 Runkoviemärin ja vesijohdon saneeraus 
Kapernaumissa Tuottajantiellä välillä 
Kuormatie – Runkotie

 Runkoviemärin saneeraus Katajalaak-
sossa välillä Vainionkuja – Poutuntie

 Vesijohdon saneeraus Hyllykalliolla 
Kontiontien – Peltosentien alueella

 Vesijohdon saneeraus Alakylässä Kukku-
latien ja Pinolaaksonkadun alueella

 Viemärin ja vesijohdon saneeraus Halli-
lassa välillä Hirvisentie – Pahkaviita

 Vesijohdon saneeraus Huhtalan Ris-
kulankaarella sekä välillä Ruuhirinne 
- Ahdinrinne, Upassa välillä Koulukatu 
– Vainiotie, Hallilassa välillä Vuoritie – 
Ruukintie sekä Hyllykalliolla Peltosen-
tie -kontiontie alueella.

 Viemärin ja vesijohdon saneeraus Kivis-
tössä Keijukaisenpolku ja Kasperissa 
Eeronviita, Juhaninviita ja Timonviita

 Runkovesijohtojen saneerausta Peräsei-
näjoen keskustan alueella

 Atrian eritasoliittymän (Väylävirasto) 
rakentamiseen liittyvät putkistosiirrot 
(suunnittelu)

 Atrian alavesisäiliön saneeraus

 Ylistaron Ylipään alavesisäiliön ja  
paineenkorotusaseman saneeraus

 Björkenheimin sillan yhteyteen  
vesijohdon rakentaminen

 Peräseinäjoella Kahilankujan vesi-
johdon ja viemärin rakentaminen

 Tuokontien vesihuollon laajentaminen

 Niemistönkujan vesihuollon rakentaminen

Seiverkot 
meneillään olevat kohteet 
 Ruukintien jatke 

 Pajuluoma 2021 

 Roveksen teollisuusalue 

 Sedu Törnäväntie, 20 kV kaapeleiden 
uusita Hamarintien risteyksestä Sata-
monmäkeen 

 Niemistöntie, kaapelointi + katuvalot 

 Björkenheimintien silta 

 Teräsmäki 

 Aapraminmäki

 Joupinkatu

 Nikkarinkatu – Ratavartiankatu

Seiverkot 
tulevat kohteet
 Rengastien 20 kV kaapelilisäys ole-
massa olevaan putkitukseen,  Ratti-
kuja kaivetaan

 Kaupungin saneerauskohteet

 Kärki Linnunlaulupuiston alue  
20kV / 0,4kV / Uv

 Tehtaantie 28 kaapelointi Rekkaväylä  
– Tehtaantie

 P-joki Veneraitti

 Aatelispuisto

 Kertunlaakson raitit 

 Leikkipaikat
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Energialiiga toi 
Prunttimäelle 
energistä peli-iloa
Teksti: Teija Ahtiainen
Kuva: Olli-Matti Matihalti

Seinäjoen Energialiigaa on pelattu jo yli neljän-
kymmenen vuoden  ajan, tänä vuonna oli 46. kerta.  
Energialiigassa oli yhteensä 40 joukkuetta. Järjes-
tävän seuran, SJK-junioreiden, lisäksi mukana on 
joukkueita Sepsistä, Sisusta, SeMistä, Lapuan Vir-
kiästä ja Ilmajoelta. 

Nuorimmat energialiigalaiset olivat vuonna 
2015 syntyneet pojat. Joukkueet on jaettu 
neljään lohkoon, joista D-lohkon muodosti-
vat nuorimmat, mutta samassa lohkossa pe-
laavat tyttöjoukkueet saivat olla pari vuotta 
vanhempia. Kaikissa lohkoissa pelattiin vii-
dellä viittä vastaan. 

Energialiigassa ei sarjataulukoita pidetty. 
Tärkein ohje joukkueen ohjaajille oli se, et-
tä kaikkien on saatava pelata, pelaajille ei 
myöskään huudeta naama punaisena, vaan 
annetaan lasten tuntea peli-iloa. 

Seinäjoen Energia oli paikan päällä muka-
na 17.8.2021 ja tarjosi kaikille paikallaoli-
joille makkarat sekä pillimehut. Kiitos mu-
kavista kohtaamisista ja P9 joukkueelle il-
lan yhteistyöstä! 

Odotettu vuosikalenteri
ilmestyy jälleen
Seinäjoen Energian suosittu vuosi kalenteri 
ilmestyy jälleen ja postitetaan asiakkaille  
joulukuun puolivälissä. 

Fosforin talteenotto 
jätevedenpuhdistamolla 
(Fotajäve)

Ympäristöministeriö myönsi avustuksen Sei-
näjoen Energian / Seinäjoen veden fosforin 
talteenottohankkeelle vuoden 2020 lopul-
la. Ajatuksena on edistää ravinteiden kier-
rätystä ja olla mukana kiertotalouden kehi-
tyksessä. 

Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla fosfori 
poistetaan jätevedestä kemiallisesti saosta-
malla kiintoaineeksi. Tämä fosfori rikas kiin-
toainejae on tarkoitus ottaa talteen erillis-
käsittelyllä. Tällä hetkellä suunnittelussa 
olevan prosessikokonaisuuden rakentami-
nen alkaa ensi vuonna ja käyttöönottovai-
he on vuonna 2023. – Koeajojen perusteella 
jätevedenpuhdistamon käyttö tehostuu use-
ammalla mittarilla mitattuna, kun talteenot-
to on valmistunut. Talteen otetusta kierrä-
tysfosforista saa tehtyä esim. kierrätyslan-
noitteita niitä valmistaville yrityksille. Ken-
ties tulevaisuuden perunat kasvatetaankin 
tällä innovaatiolla, visioi jätevedenpuhdis-
tamon käyttöpäällikkö Juha Korpi. 

Seuraa meitä somessa!
SEINÄJOEN ENERGIA 

Julkaisija 
Seinäjoen Energia Oy

Suunnittelu ja taitto 
Luova arvotoimisto 
Trust Oy

Toimitus 
Teija Ahtiainen

Kannen kuva 
Matti Hautalahti 
Paino 
I-print Oy

Painos 
31 700 kpl

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

Sisältö

4 Edullista ja uusiutuvaa 
kaukolämpöä Seinäjoelle  
6 Tunnetko jo Seiverkot?   
8Yhteisöllisyys ja arvot
ovat SPV:n menestystekijöitä  
10 Varautuminen on fiksua   
12 Pikku-uutiset   
14 Valokeilassa  
jäteveden käsittely
15  Ristikko

Seinäjoen Energia Oy
Varastotie 5, 60100 Seinäjoki

p. 0203 35 000
asiakaspalvelu@sen.fi

Seinäjoen Energian  
asiakaslehti 2/2021
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Nyt tutustumme pökäleen matkaan kämpältä lannoit-
teeksi. Suurin osa seinäjokelaisista ei tule miettineek-
si, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun WC huuhdellaan. 
Tästä alkaa pökäleen matka. 

Valokeilassa 
jäteveden käsittely

Talon viemäriä pitkin matka jatkuu kadun viemäriin ja siitä yhä 
isompaan viemäriputkeen viettona tai pumppaamon kautta. 
Viimeiset sadat metrit uiskennellaan hulppeaa DN1200 
betonirengasviemäriä pitkin jätevedenpuhdistamolle. 

Seinäjoen jäteveden-
puhdistamo on kolmivaiheinen 
puhdistusprosessi, joka kostuu 
mekaanisesta vaiheesta, 
biologisesta vaiheesta ja 
kemiallisesta vaiheesta. 
Jäteveden sisältämät vesistöä 
rehevöittävät ravinteet 
työstetään noissa prosessi-
vaiheissa kiintoaineeksi ja 
tätä jaetta kutsutaan 
puhdistamolietteeksi.

Puhdistamolle saapuessa pökäle ei ole enää pökäle, 
vaan se on liuennut viemäriverkostossa kulkevaan 
jäteveteen. Vain kokonaiset puolukat kestävät tämän 
vaarallisen ja vaiherikkaan matkan jätevedenpuhdista-
molle. Puhdistamon tehtävä on olla suodatin luonnon 
vesistön ja jäteveden välissä. 

Puhdistamoliete viedään jatkokäsittelyyn Lakeuden Etapin biokaasulaitokseen. 
Luonnonvesiä rehevöittävät ravinteet on nyt poistettu jätevedestä ja tämän 
jälkeen puhdistettu jätevesi lasketaan ensin Seinäjokeen ja siitä matka jatkuu 
Kyrönjokea pitkin Pohjanlahteen.
Pökäleen matka jatkui puhdistamolietteen mukana Etapin biokaasulaitokseen. 
Sieltä mädätysprosessin ja termisen kuivauksen kautta Ranu maanparannus-
rakeeksi. Ranua käytetään viherrakentamisessa ja lannoitteena.

Teksti Juhagee
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Ratkaise 
ristikko!

Ratkaise ristikon avainlause ja lähetä ratkaisusi 28.10. mennessä osoitteeseen: energia@sen.fi 
Arvomme kaikkien osallistujien kesken käytännöllisen ja laadukkaan Orrefors Hunting kylmälaukkurepun.

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Energisiä ristikon ratkaisuhetkiä!



E-lasku on sujuva tapa 
laskujen maksuun

Ota e-lasku 
käyttöön omassa 
verkkopankissasi.

Tarvittavat tiedot e-laskusopimuksen tekemiseen löydät laskultasi.

www.seinajoenenergia.fi
www.seiverkot.fi

p. 0203 35 000 
asiakaspalvelu@sen.fi 

Asiakas-
palvelu

Laskuttajayritys:

Seinäjoen Energia Oy / 
sähkönmyynti

Seinäjoen Energia Oy /
 kaukolämpö

Seinäjoen Energia Oy / 
Seinäjoen Vesi

Seiverkot Oy / 
Verkkopalvelu

Voita Helkama-sähköpyörä!
Kaikki 26.11.2021 mennessä e-laskusopimuksen tehneet 

asiakkaamme osallistuvat Helkama E3 -sähköpyörän 
(arvo n. 1900 €) arvontaan. 

Arvonta suoritetaan 1.12.2021. Voittajaan otetaan yhteyttä 
henkilökohtaisesti. Voittajan nimi voidaan julkaista 

Seinäjoen Energian eri kanavissa. 

Palvelemme 
ma–pe klo 9–16


