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Koronaviruksen alkuvuonna 2020 aiheuttamat poikkeusolosuhteet jatkuivat 
myös vuonna 2021. Poikkeustilanteessakin Seinäjoen Energia pystyi hankki-
maan sekä jakelemaan sähköä, lämpöä ja vettä toimitusvarmasti asiakkail-

leen, kiitos henkilökunnan ammattitaidon ja venymisen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan 
kosketti monen muun asian lisäksi myös energia-alaa, vaikkakaan Suomessa ei ole 
välitöntä energiahuollon vaarantumista. Myöskään ilmastokysymys ei ole poistunut, 
eikä ratkennut. EU:n päästövähennystavoitteet kiristyvät jatkossakin.

SEINÄJOEN ENERGIA-KONSERNIN liikevoitto laski vuonna 2021. Merkittävin syy 
heikentyneeseen liikevoittoon oli päästöoikeuksien hintojen nousu. Päästöoikeuksien 
hinnat ovat yli kymmenkertaistuneet vuodesta 2017 ja pelkästään vuoden 2021 aikana 
noin kolminkertaistuneet. Päästöoikeuksien hintojen nousu on tehnyt fossiilisten 
polttoaineiden käytön lämmön ja sähkön tuotannossa taloudellisesti kannattamatto-
maksi. Seinäjoen Energia ei siirtänyt sähkön ja lämmön kohonneita tuotantokustan-
nuksia vastaavan suuruisina asiakashintoihin, jonka johdosta yhtiön liikevoitto jäi 
tavoitellusta ja asiakashinnat pysyivät kohtuullisina. 

ENERGIAVUOSI 2021 oli hyvin poikkeuksellinen aiempiin vuosiin verrattuna Suo-
messa sekä koko Euroopassa. Loppuvuonna erityisesti fossiilisten polttoaineiden 
ja sähkön tukkumarkkinat nousivat erittäin korkealla tasolle. Keskimäärin sähkön 
markkinahinta oli vuonna 2021 Suomessa yli 72 euroa megawattitunti, mikä on poik-
keuksellisen korkea hinta (vuoden 2020 keskihinta 28 eur/MWh). Useimmissa muissa 
Euroopan maissa energian hintojen nousu oli selvästi Suomeakin suurempaa. Sähkön 
siirtohintoihin (verkkopalvelumaksu) vaikuttavaa sähkömarkkinalakia muutettiin 
syksyllä 2021. Energiavirasto teki valvontame-
netelmiin muutoksia kesken valvontajakson, 
jotka vaikuttavat verkkoyhtiöiden tuottopoh-
jaan sekä tuottotasoon alentavasti. 

SEINÄJOEN ENERGIA-KONSERNIN taloudel-
linen tilanne on vakaa ja tarjoaa kestävän 
pohjan tulevalle toiminnalle. Käynnissä oleva 
energiamurros vaatii merkittäviä investointeja 
ja heikentää hetkellisesti yhtiön liiketulosta. 
Tehtyjen investointien myötä kykenemme tar-
joamaan asiakkaillemme jatkossakin kilpailu-
kykyiset energiahinnat, merkittävästi nykyistä 
ympäristöystävällisemmin. 

Kevätterveisin, 

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

Mikään ei ole niin kuin ennen
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ASIAKKAANAMME 
SINULLA on mahdollisuus 
tutustua ja vaikuttaa 
sähköverkon kehittämis-
suunnitelmaan. Netti-
lomake tulee esille 
toukokuussa.

S
eiverkot Oy:n kehityspäällikkö 
Marja Lotta Syrjälä on innoissaan 
niin omasta alastaan kuin työstään.

– Nimike ei välttämättä anna 
kuvaa siitä, mitä pienehkössä yhtiössä 
työhöni sisältyy, Syrjälä sanoo.

– Tehtäviini kuuluvat niin talouspuolen 
asiat, viranomaisvalvontaan ja huolto-
varmuuteen liittyviä asioita, hintojen 
suunnittelua, kehitysprojekteissa ja 
viestintäasioissa mukana oloa sekä johdan 
tietosuoja- ja varautumisryhmiä.

Syrjälä sanoo viihtyvänsä työssä, jossa 
ollaan välillä perusasioiden äärellä, mutta 
katsotaan myös pitkälle tulevaisuuteen, 
vuosikymmenien päähän.

– Alan tulevaisuudenkuva muo dostuu 
tutkimuksia ja julkaisuja seuratessa.

– Konkreettisesti tulevaisuuteen taas 
vaikuttavat muiden muassa nyt käytettävien 
komponenttien jopa 40 vuoden käyttöikä.

Yhteiskunnallista vastuuta
Syrjälä lähti lukion jälkeen opiskelemaan 
sähkövoimatekniikan diplomi-insinööriksi 
Vaasan yliopistoon. Hän halusi koulutuk-
sen, jolla pystyisi työskentelemään konk-
reettisten asioiden parissa.

– Minua on aina kiinnostanut sekä 
yhteiskuntaan vaikuttavat että vastuulliset 
asiat. Haluan työskennellä painavien asioi-
den kanssa, en halua kaihtaa haasteita.

Nykyisen työnsä Syrjälä on kokenut 
mainitsemiaan haasteita vastaavaksi.

– Yhteiskunta sähköistyy edelleen ja 

Kehityspäällikön työ vaihtelee hyvän 
asiakas kirjeen laatimisesta suunnitelmaan 
siitä, miten rakennetaan ilmastonmuutoksen 
vaikutukset kestävä sähköverkko. Kaiken 
tarkoituksena on suunnitella tulevaisuutta 
vuosikymmeniksi eteenpäin. 
TEKSTI  Hannele Norja   •   KUVA  Matti Hautalahti

Moderni työ 
on asiakkaalle 
näkymätöntä

Kehityspäällikkö Marja Lotta Syrjälä sanoo sähkönjakeluun kuuluvan paljon 
niin sanottua asiakkaalle näkymätöntä työtä. Ala on moderni ja katse suunnattu 
eteenpäin, vuosikymmenien päähän.

sähköstä ollaan entistä enemmän riippu-
vaisia. On palkitsevaa olla kehittämässä 
sähköverkkoa, olla mahdollistamassa Sei-
näjoen kasvua ja kehitystä kuin liikenteen 
sähköistymistä sekä olla yleensä kehittä-
mässä sähköverkkoa niin, että se auttaa 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, Syrjälä 
täsmentää.

Ratkaisukeskeisyyttä faktoista
Seiverkot Oy:ssä Syrjälä tekee työtä 120 
muun alan eri ammattilaisen kanssa. 

– Kun teemme työmme oikein ja kunnol-
la, elämän perusasioita, lämpöä, vettä ja 
sähköä ei tule ajatelleeksi. Ne huomataan 

vasta, jos niiden toimitus ei onnistu, Syrjälä 
lisää.

– Työssäni lähden hakemaan ratkaisua 
aina insinöörimäisen ratkaisukeskeisesti 
ja luotan faktoihin. Tuleen ei saa jäädä 
makaamaan.

Tampereen seudulta kotoisin oleva Syr-
jälä viihtyy alalla ja aikoo jatkaa valitsemal-
laan uralla. 

– Olen asunut 13 vuotta Pohjanmaalla 
tai Etelä-Pohjanmaalla eli käytännössä 
koko aikuisikäni.

– Sopeutuminen pohjalaiseen sielun-
maisemaan alkaa pikkuhiljaa sujua, Syrjälä 
naurahtaa. ♦

Energialainen
Pääkirjoitus

TUULIVOIMAN SIIVIN kohti 
hiilineutraalia tulevaisuutta

Seiverkot?

TUNNETKO JO
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Seinäjoen Vesijohto-Osakeyhtiön perustava kokous 
pidettiin kunnallistalolla 1.4.1922. Nykyään Seinäjoen 
Vesi on Seinäjoen Energia Oy:n liiketoimintayksikkö, 
jonka hoidettavana on 65 000 asukkaan ja alueen 
teollisuuden talous- ja jätevesihuolto. Vesihuolto on 
yksi arkemme perusedellytys, joka konkretisoituu 
hyvälaatuisena käyttövetenä sekä toimivana 
viemäröintinä. 

TEKSTI  Teija Ahtiainen   •   KUVAT Seinäjoen Vesi ja Matti Hautalahti

1922
Seinäjoen Vesi-
johto-osakeyhtiö 
perustetaan.

1924
Puisten vesijohtoputkin 
laskeminen maaperään 
aloitetaan Törnävältä 
Itikanmäelle.

1931
Vedenpuhdistuslaitos, vesitorni ja vesi-
johtoputki lääninsairaalaan valmistuvat. 
Ensimmäinen viemäri  rakennetaan 
Seinäjoen keskustan taloihin.

1957
Seinäjoen kauppalan 
vesilaitos. Maalaiskun-
taan perustetaan Seinä-
joen Vesihuolto Oy.

1994
Kyrönjokilaakson Vesi (nyk. 
Lakeuden Vesi Oy) aloittaa 
vedensyötön Seinäjoen 
kaupungin verkostoon.

2017
Jouppilanvuoren 
vesilaitoksen sanee-
raus ja automati-
sointi aloitetaan.

2022
Seinäjoen 
Vesi täyttää 
100 vuotta.

Merkkipaaluja  vuosien varrelta

Seinäjoen vesi

Vesihuolto täyttää 
tänä vuonna 

100 vuotta

J
uha Santtila on toiminut Seinäjo-
en Veden johtajana vuodesta 2008 
lähtien. Alkuun hän toimi Seinäjoen 
kaupungin vesilaitoksen johtajana. 
Vuonna 2011 Seinäjoen Vedestä tuli 

Seinäjoen Energian tytäryhtiö. Vuonna 2015 
Seinäjoen Vesi Oy sulautettiin Seinäjoen 
Energia yhtiöön. Liiketoiminta jatkuu apu-
nimellä Seinäjoen Vesi.  

Mitkä ovat olleet suurimpia 
edistysaskeleita veden historian 
aikana?
Kyllähän sataan vuoteen mahtuu näitä 
varmasti paljonkin, mutta ehkä vesihuol-
lollisesti merkityksellisimpiä ovat olleet 
jätevedenpuhdistamon rakentuminen 
1970-luvulla ja pohjavesien käyttöönot-
to talousvedenhankinnassa 90-luvulla. 
Merkittävät toimintaympäristön muutokset 
tapahtuivat myös 2000-luvun kuntalii-
tosten myötä, jolloin vesihuoltolaitokset 
yhdistettiin ja toiminta-alueet laajentuivat 
valtavasti.

Miten Seinäjoen vesi vastaa 
kasvavan kaupungin tarpeisiin?
Kaupungin kasvu on ollut reipasta jo 
pidempään. Meillä se asettaa tietysti kovaa 
investointipainetta uudisrakennuspuolella, 
kun asutus- ja teollisuusalueet laajenevat. 
Samalla on huolehdittava laitosten ja run-
koverkostojen kapasiteettien riittävyydestä 
näihin tarpeisiin.

Kuinka nykymaailman tilanne 
vaikuttaa vesihuoltoon?
Suomessa vaikutukset ovat toistaiseksi 
olleet kohtuullisen pieniä sekä koronan että 
Ukrainan tilanteen johdosta. Varautumisen 
tasoa on kyllä nostettu molempien vuoksi 
myös vesihuoltoalalla, koska toiminta on 
huoltovarmuuden kannalta todella merkit-
tävää.

Pääosin näiden kriisien vaikutukset 
ovat nykyisellään pidentyneitä toimitus-
aikoja, komponenttipulaa ja merkittävää 
kustannusten nousua vesihuoltomateriaa-
leissa ja -tarvikkeissa, samoin kuin monel-
la muullakin toimialalla on tapahtunut.

Toivotaan, että kriisit rauhoittuisivat 
mahdollisimman pian ja seuraavatkin sata 
vuotta sujuisivat vesihuollossa mallik-
kaasti. 

Miten näet vesihuollon 
tulevaisuuden?
Näen vesihuollon tulevaisuuden edelleen 
turvallisena, toimintavarmana ja laaduk-
kaana. ♦

Asiakasmäärä
Talousvesi  16 060

Jätevesi  12 607

Siirtoverkot (km)
Talousvesiverkko 1 209

Jätevesiverkko  629 

Myyntimäärät (m³)
Talousvesi  5 1 7 2  622

Jätevesi 5 608 375

Ilkka 11.2.1922 uutisoi Seinäjoen 
kunnallistalolla 9.2.1922 kokoon-
tuneista Seinäjoen Vesijohto-Osa-
keyhtiön osakkeenmerkitsijöistä 
seuraavasti: 

Seinäjoen vesijohtohanke
Seinäjoen vesijohto Oy:n osakkeen-
merkitsijäin kokous oli torstaina Sei-
näjoen kunnallistalolla. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin maanvil-
jelijä Jaakko Koivusalo ja sihteeriksi 
johtaja Yrjö Tiainen.

Puheenjohtaja selvitti toimikun-
nan tekemää tähänastista työtä, 
joka nyt on loppuun suoritettu ja 
hankkeen vaiheita. Toimikunnan 
työn kokous hyväksyi sekä päätti 
nyt valita uuden toimikunnan 
hanketta lopullisesti toteuttamaan. 
Evästyksenä tälle uudelle toimikun-
nalle lausuttiin, että ammattimies-
ten apua on käytettävä niin paljon 
kuin mahdollista ja että vesijohtolai-
tos on rakennettava pitempiaikaista 
tarvetta silmällä pitäen.

Toimikuntaan valittiin johtajat 
Oskari Herttua ja Israel Yritys, ra-
kennusmestari K. Kallio, maanvilje-
lijät J. Koivusalo ja Aukusti Hakola, 
varalle tehtailija Juho Hakanen, 

konduktööri Jaakko Kronlund ja 
johtaja Yrjö Tiainen. Toimikunnalla 
on täydet valtuudet ryhtyä kaikkiin 
välttämättömiksi katsomiin toimen-
piteisiin.

Kokoukseen oli saapunut osan-
ottajia myöskin Mäenpään ja Heik-
kilän kylistä. He pyysivät, että vesi-
johtosuunnitelma laajennettaisiin 
näitäkin kyliä koskeviksi. Kokous 
päätti kuitenkin, että alkuperäinen 
suunnitelma, jonka mukaan vesi 
johdetaan Törnävältä taajaväkiseen 
yhdyskuntaan ja sen lähimpään ym-
päristöön, toteutetaan ensin. Sitten 
vasta, kun nähdään, miten laitos 
toimii ja missä määrässä se saa 
kannatusta osakseen, voidaan sen 
laajentaminen ottaa kysymykseen.  

Seinäjoen vesijohto Oy:n yhtiö 
järjestys vahvistettu
Valtioneuvoston vahvistusta on anot-
tu paikkakuntalaisten perustamalle 
Seinäjoen Vesijohto Oy:n yhtiöjär-
jestykselle. Yhtiön tarkoituksena on 
saada aikaan Seinäjoelle vesijohto 
yhtiön osakkaita varten. Osakepää-
oma on 200,000 markkaa jaettuna 
100 markan osakkeisiin ja voidaan 
korottaa 500,000 markkaan.

Seinäjoen Vesi vastaa kehittyvän 
kaupungin haasteisiin

2015
Seinäjoen Vesi 
Oy sulautetaan 
Seinäjoen Energia 
yhtiöön. 

2011
Seinäjoen Vedestä Seinäjoen 
Energia Oy:n tytäryhtiö. Jäte-
vedenpuhdistamon tertiääri-
käsittelylaitos valmistuu.

1960
Nimeksi 
Seinäjoen 
kaupungin 
vesilaitos.

1975
Jätevedenpuhdis-
tamolla alkaa koko 
taajaman jäteve-
sien puhdistus.

1974
Nimeksi Seinä-
joen kaupungin 
vesi-ja viemäri-
laitos.
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Juha Santtila
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Drone on tehokas apuväline ilmakuvauskartoituksessa ja 
yleissuunnittelun tukena. Eniten dronea käytetään uusien, 
rakennettavien katualueiden ilmakuvauskartoittamiseen.

TEKSTI  Teija Ahtiainen ja Lassi Lähteenmaa   •   KUVA   Matti Hautalahti

Kohti uusia 
ulottuvuuksia

maanmittausinsinööriksi. Harjoitussuun-
nitelmat tehtiin lentokoneista tehtyihin 
ilmakuvauksiin. 

– Teoriapohjan sain ammattikorkea-
koulusta, mutta itse käytännön työt dronen 
kanssa jouduin opiskelemaan itse. Foto-
grammetriassa minua kiinnostaa hyvän 
3D-mallin luominen niinkin arkisesta 
asiasta, kuin valokuvasta. Kuva monesti on 
parempi kuin tuhat sanaa. Ilmakuva antaa 
laajemman näkökulman maanpinnalta 
kuvattuun. Suunnitelman sisäistäminen 
monesti on helpompaa, kun työmaata voi 
tarkastella lintuperspektiivistä, kertoo 
Lähteenmaa. 

Valokuvia tuotetaan yleissuunnittelun 
tueksi. Tuotettu ilmakuva on tarkkuu-
deltaan noin 5 cm/maastopikseli, jolloin 
jokainen pikseli kuvassa vastaa viittä 

senttimetriä maastossa. Tuotetut kuvat ovat 
resoluutioltaan noin kuusi kertaa maanmit-
tauslaitoksen kuvia tarkempia. 

– Ilmakuvattuja videoita käytämme 
sisäiseen laaduntarkkailuun. Pyrimme 
videoimaan saneeraustyökohteemme ennen 
työmaan aloittamista. Mahdollisten kor-
vausvaatimuksien käsittely on sujuvampaa, 
kun kohteen alkutilasta on tarkka video 
olemassa, toteaa Lähteenmaa. 

Dronella kuvaamisesta on huomattu 
jo selkeitä hyötyjä sekä ajankäytön, että 
turvallisuuden puolesta. Louhintamassojen 
tarkemittauksessa drone on huomattavasti 
perinteistä mittausta nopeampi. Lisäksi 
työturvallisuus paranee, kun louheläjien 
päällä ei tarvitse kiipeillä mittalaitteiden 
kanssa. Lähteenmaan mukaan karttajärjes-
telmien käyttö on toimistolla helppoa, kun 

kartalla olevat kaivot ja venttiilit erottuvat 
selvästi ilmakuvasta. 

Dronekuvauksen 
tulevaisuuden näkymät
Dronet tulevat yleistymään mittauskäytössä 
teknologian kehittyessä. 

– Laitteiden ja paikanninteknologian 
kehittyessä ilmakuvauskartoituksen lähtö-
tiedot parantuvat.  Lähtötietojen ja kuvien 
laadun ollessa parempia, voidaan laaduk-
kaampaa aineistoa tuottaa entistä nopeam-
min. Erilaisia sensoreja, kuten multispektrit 
ja lämpökamerat, on alkanut ilmaantua 
yhä pienempiin koptereihin.  Esimerkiksi 
multispektrikameralla voidaan tarkastella 
pellolla viljan kasvua tai terveyttä ja läm-
pökameralla voidaan etsiä lämpövuotoja, 
valottaa Lähteenmaa. ♦

”SUUNNITELMAN SISÄISTÄMINEN ON 
HELPOMPAA, KUN TYÖMAATA VOI 
TARKASTELLA LINTUPERSPEKTIIVISTÄ” 

37 700
ilmakuvaa

Seinäjoen Energia on tuottanut 
yhteensä 1076 hehtaaria ilmakuvaa 

kolmen vuoden aikana. Kuvia on 
kertynyt yli  37 700 kappaletta.

Tuotetut ilmakuvat 
ajetaan Seinäjoen kaupungin 

karttapalvelimelle, josta ne ovat 
vapaasti kaikkien käytettävissä 

Seinäjoen Kaupungin kartta-
palvelussa ja WMS- 

rajapinnassa.

Lassin koira Kärppä seuraa 
kiinnostuneena isäntänsä 
näyttämää karttakuvaa 
tietokoneen ruudulta.

Seinäjoen Energian virallinen dronelennättä-
jä on vesiliiketoiminnassa mittausinsinöö-
rinä toimiva Lassi Lähteenmaa. Seinäjoen 
Energia on suorittanut vanhan RPAS-rekis-
terin mukaista lentotyötä vuodesta 2018 
lähtien.

Lentotyö Vesiliike toiminnalla 
Dronet ovat viime vuosina yleistyneet 
hintojen laskettua sekä harrastus-, että 
työkäytössä.  

Seinäjoen Energialla käytetään DJI Mavic 
2-kopteria, joka on yleinen kuluttajille 
tarkoitettu drone.

Ilmakuvauskartoitusta suorittaessa dro-
ne lentää ennalta ohjelmoitua reittiä pitkin 
ja ottaa säännöllisiin väliajoin valokuvia 
suoraan alapuoleltaan. Kuvien ottopisteet 
lasketaan tarkasti, jotta jokainen kuva 
on riittävästi toistensa kanssa limittäin. 
Ilmakuvauskartoituksessa näitä valokuvia 
kertyy helposti 500–2000+ kappaletta.

Laskentaohjelmisto vertailee vierek-
käisiä kuvia ja etsii niistä yhtenäisiä hyvin 
erottuvia kohteita, kuten postilaatikoita, 
kantoja, kiviä jne.  Koska ohjelmisto on tar-
kempi kuin ihmissilmä, jokaisesta kuvasta 
näitä kohteita löytyy tuhansia. Kun kame-
ran sijainti kuvanottohetkellä on tiedossa, 
voidaan kohteen tarkka sijainti laskea 
vertailemalla kohteen siirtymää kahden eri 
kuvan välillä.

Laskentaohjelmistot vaativat runsaasti 
tehoja tietokoneista. Erityiset, laskentaan 
tehdyt työasemat voivat olla tehoiltaan 
moninkertaisia tehokkaisiin pelikoneisiin 
nähden. Laskennan lopputuotoksena 
saadaan aikaiseksi tarkka 3D-pistepilvi, 
ilmakuva ja erilaisia maastomalleja. 3D-pis-
tepilvi koostuu miljoonista pisteistä, joiden 
sijainti on tiedossa. Näiden pistepilvitie-
tojen perusteella voidaan laskea tarkasti 
louhintamassoja työmailta. 

Kuva kertoo enemmän 
kuin tuhat sanaa
Lassi Lähteenmaa sai ensikosketuksen 
ilmakuvaukseen kouluaikoina, kun hän 
opiskeli Lapin ammattikorkeakoulussa 
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S
eiverkoilta löytyy kaksi pitkän 
linjan mittaroinnin asian-
tuntijaa, mittariteknikot Kari 
Penttala ja Visa Vihanta. 
Kummankin työura Seinäjo-

en kaupungin energialaitoksella alkoi jo 
vuonna 1985. Näiden työvuosien aikana on 
tapahtunut verkkoyhtiön valtava digiloik-
ka kulutusmittaamisen suhteen. Vaikka 
perussähkötekniikka ja fysiikan lait ovat 
taustalla samat, on siirrytty mekaanisista 
mittareista etäluettaviin.

Seiverkkojen piirissä on tällä hetkellä 
noin 27 000 mittaria. Vuosittain uusia 
käyttöpaikkoja tulee noin 500–800. 

Visa Vihanta tuli alun perin liikenne-
valohuoltotehtäviin, johon kuului myös 
mittarointihommia. 

– Siihen aikaan tuli opeteltua suurku-
luttajamittareita, joiden käyttöikä oli noin 
30 vuotta. Nykyisten induktiomittareiden 
käyttöikä on noin kymmenen vuotta. 
Muistan, kuinka asentajat komennettiin 
työmailtaan kerran kuukaudessa lukemaan 
mittareita pikkukansiot kädessä. Esimer-
kiksi Itikan mittarista luettiin tavallisen 
lukeman lisäksi myös tehomaksu, johon 
mitattiin kuukauden suurin teho. Luennan 
jälkeen laitettiin sinetti päälle, ettei sitä 
kukaan päässyt nollaamaan. Ajan myötä 

haettiin sitten jo mittarinlukijoita tietyille 
alueille, koska kaupunki kasvoi kovaa 
vauhtia, eikä asentajien aika enää riittänyt 
mittarinlukuun, muistelee Vihanta. 

Jossain vaiheessa vanhempia mittareita 
alettiin vaihtamaan siten, että haettiin 
vanhat huoltoon ja vietiin uudet tilalle. 
Huolto tehtiin vaihtamalla laakerit ja 
homma hoitui kahden sekuntikellon tur-
vin, kun tietokoneita ei vielä ollut. Kiekon 
punaisesta merkistä laskettiin tarkkaa 
impulssia. Optisten lukijoiden myötä 
huoltaminen helpottui. Kun ensimmäiset 
etäluettavat tulivat, oli se suuri kehitysas-
kel eteenpäin.

Seiverkot

 
Kulutusmittaamisen edelläkävijä

Sähkön kulutuksen mittaaminen on kokenut valtavan muutoksen viimeisten 
kymmenien vuosien aikana. Mittauksen aikaväli on siirtynyt vuosittaisesta lukemasta 

tuntimittaukseen ja ensi vuonna käyttöön tulevaan varttitaseeseen. 

TEKSTI  Teija Ahtiainen   •   KUVA  Matti Hautalahti 

Kari Penttala tuumaa, että vaikka nimi-
ke ja organisaatio ovat pysyneet samana 
vuosien aikana, niin noin viiden vuoden 
syklein työtehtävät ovat muuttuneet ja 
laajentuneet. Hän aloitti työnjohdollisilla 
tehtävillä, johon sisältyi esimiestyötä, 
mittarointia sekä katu- ja liikennevalojen 
hoitoa. 

Seiverkot on ollut aina 
askeleen edellä muita toimijoita 
– Toimialalla oli ennen tiedossa vuosia 
etukäteen, mitä on tulossa. Iso murros 
tapahtui sähkömarkkinoiden vapautumisen 
myötä. Kilpailun piirissä oli isoja kohteita.  
Meillä oli tuolloin ns. verkkaisempi verk-
kokäskyjärjestelmä. Niillä, jotka halusivat 
kilpailun piiriin, piti olla lankaverkossa 
toimiva alanumeron päätelaite, jossa oli 
analoginen modeemi. Verkkoyhtiöiden ei 
saanut käyttää etäluentaa, vaan piti tehdä 
kuormituskäyrälaskentaa. Seiverkoilla 
investointiin etäluettaviin kauan ennen 
kuin siitä tuli pakollista. Ensimmäisten 
mittarien osalta tehtiin vaan päätöksiä ja 
jäljestä päin on toki hyvä irvailla, kävikö 
hyvin vai ei. Toimimme eri lailla kuin muut, 
vai johtuiko se siitä, että olimme Koskelan 
Antin kanssa vaan niin nuukia ihmisiä, 
naurahtaa Penttala.

Paineita oli mittarin luentaan ja tiedon 
välittämisessä maailmalle, myyjille ja 
taseeseen. Silloin otettiin käyttöön mit-
taustietokanta Generis. Verkonhaltijalla oli 
taseselvitysvelvollisuus eli piti ilmoittaa, 
paljonko myyjät ovat myyneet tietylle 
alueelle. Kun keskitetty tiedonvaihtojär-
jestelmä Datahub otettiin käyttöön tämän 
vuoden helmikuussa, jakeluverkon suorit-
tava taseselvitys siirtyi Datahubille.

Työelämä elää 
jatkuvassa muutoksessa
– Seiverkot on toiminut aika paljon pilot-
tina, toisaalta se on ollut työlästä, mutta 
toisaalta mielenkiintoistakin. Työkavereilla 
on tässä hommassa jaksamisen suhteen 
suuri sosiaalinen merkitys. Ikinähän tämä 
homma ei lopu, kun sähköä laskutetaan 
viranomaismääräysten ja lakien mukaan. 
Nykyään pystytään mittaustiedosta tarkasti 
päättelemään, mihin sähköä on mennyt. 
Nyt pitää opetella tätä uutta mittaustieto-
kantaa. Edelleen työpäiviin kuuluu myös 
perinteinen mittarien vaihto. Olen tykän-
nyt, että tulee uusia juttuja, mutta kyllä en-
nen oli vähän helpompaa, virnistää Vihanta 
pilke silmäkulmassaan.  

Vanhin säilössä oleva mittari Kalevan 
elokuvateatterista 1920-luvulta. Jokais-
ta mittarityyppiä on otettu yksi kappale 
säilöön jo entiseltä paikalta Mestarintie 
1:stä, joka toimii nykyään Seinäjoen kau-
pungin keskusvarastona. 

– Kun tulee muutos, tulee se ensin itse 
hyväksyä. Sen jälkeen pitää miettiä, mitä 
tehdään ja mitä tapahtuu. Muualla päätet-
ty asia täytyy tunnustaa tosiasiana, joka 
on maali, jota kohden potkitaan. Toimin-
taympäristö muuttuu ja jokaisen yhtiön 
tulee sopeuttaa toiminta sen mukaan, 
linjaa Penttala. 

Sudokuja ratkaiseva visionääri
Penttalan visioita kuuntelevat mielellään 
myös yhteistyökumppanit. Hän on ollut mu-
kana vahvasti Aidonin mittausjärjestelmän 
tuotekehityksessä. Penttala elää uusista 
haasteista ja näkee tulevat muutokset ikään 
kuin vaikeina sudokutehtävinä, joita hän 
vapaa-aikanaan tykkää ratkoa. Hän kiittelee 
”herraonneaan” eli aikaisempaa esimies-
tään Antti Koskelaa ja nykyistä esimiestään 
Martti Ijästä siitä, että he ovat aina kuun-
nelleet uusia kehitysideoita avoimin mielin 
sekä hoitaneet asioiden juridiset puolet.  
Penttalan mieli askartelee jo varttitaseessa 
ja energiayhteisöissä. Hän naurahtaakin, 
että ehtiikö ennen eläkeikää tulla vielä yksi 
uusi sudoku lisää. 

Musiikki yhdistää
Voitaneen todeta, että näiden vuosien 
aikana Kari on kehittänyt toteutuksen 
mittariteknisesti ja Visa on jalkauttanut 
tätä visiota ns. kentälle. He tuumaavatkin, 
että kun pidetään mittaukset kunnossa, 
niin kaikki muukin toimii koko ketjussa 
mittarista asiakkaalle.  Datahubin jälkeen 
verkon rooli on ylläpitää käyttöpaikkoja, 
niiden kytkentätilaa ja hoitaa mittaustiedot 
Datahubiin. 

Mittaroinnin ohessa näitä miehiä 
yhdistää omalla laillaan myös musiikki, 
sillä Visa soittelee yhä aktiivisesti bän-
dikokoonpanoissaan vapaa-aikoina, kun 
taas Karin sydämen on vienyt Solinassa 
toimiminen. ♦

SÄHKÖMARKKINAT VAPAUTETTIIN kilpailulle 1.7.1995 Suomessa. 
Sähkön siirto, tuotanto ja myynti ovat omia liiketoimintojaan ja eriytetty 
toisistaan. Sähkön tuotanto ja myynti ovat kilpailun alaista liiketoimin-
taa, kun taas sähkön siirto on luvanvaraista ja energiamarkkinaviraston 
valvomaa alueellista monopolitoimintaa.

Kari Penttala (vas.) ja Visa Vihanta 
tarkastelevat mittaritaulukkoa 
vuosien varrelta. Taustalla 
olevalle mittariseinälle on taltioitu 
melkoinen määrä historiaa.. 

NYT ELETÄÄN JO 
NS. MULTIENERGIA

KAUDESSA. SAMOILLA 
JÄRJESTELMILLÄ 
VOIDAAN HOITAA 

LUKEMAT NIIN 
SÄHKÖN, LÄMMÖN 

KUIN VEDENKIN 
OSALTA.

Seiverkot?

TUNNETKO JO
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E
PV Energialla on käynnissä 
70 v. juhlavuosi. Kotimainen, 
suomalaisten energiayhtiöi-
den omistama yritys perustet-
tiin vuonna 1952. EPV Energia 
toimittaa omistajilleen 
omakustannusperiaatteella 

mahdollisimman vähäpäästöistä ja hinnal-
taan kilpailukykyistä sähköä ja lämpöä. 
Seinäjoen Energia Oy on mukana 10,67 % 
omistusosuudella. 

EPV Energia on viime vuosien aikana 
uudistanut energiantuotantopalettiaan 
voimakkaasti ja panostaa päästöttömään, 
toimintavarmaan energiantuotantoon myös 
tulevaisuudessa. Konsernin sähkönhankin-
ta oli vuonna 2021 yhteensä 4 terawattitun-
tia, joka vastaa noin 5 % kaikesta Suomessa 

EPV Energia on Suomessa teollisen 
mittakaavan tuulivoima tuotannon 
uranuurtaja, jonka tuulivoimaohjelma 
käynnistyi jo vuonna 2006. EPV Tuuli  
-liiketoiminnan tavoitteena on lisätä 
päästöttömän energiatuotannon 
osakkailleen. Rakentamisen, 
kehittämisen  ja operoinnin lisäksi 
osakkaat saavat palvelut myös 
sähkötaseen hoidosta. 

TEKSTI  Teija Ahtiainen   •    KUVA  EPV Energia

kulutetusta sähköstä. Viime vuonna entistä 
suurempi osuus energiasta tuotettiin päästöt-
tömästi.  

Tuulivoiman merkitys sähkön
tuotannossa kasvaa jatkuvasti 
Vuonna 2021 Seinäjoen Energian sähköntuo-
tannosta 14 % oli tuulivoimaa, sähkössä 97 000 
MWh. Seinäjoen Energian tuulivoimaosuudet 
EPV Energiassa sijaitsevat Vaasassa, Ilma-
joella, Kristiinankaupungissa, Teuvalla ja 
Torniossa.  Viidessä puistossa on valmiina 98 
tuulivoimalaa.

Teuvan Paskooharjun tuuli voimapuiston 
sähköntuotanto alkoi vuodenvaihteessa
EPV tuulivoiman viides tuulivoimapuisto 
aloitti tuotannon vuodenvaihteessa. Puistossa 

on nyt tuotannossa 23 tuulivoimalaa, joista 
kaksi 3,2 MW:n tuulivoimalaa aloitti tuotannon 
vuonna 2018 ja nyt vuoden vaihteessa 21 5,6 
MW:n tuulivoimalaa.

Tuulipuiston vuotuinen tuotto on noin  
400 000 MWh sähköä. Seinäjoen Energian 
osuus tuotannosta on 43 000 MWh. Teuvan 
hanke oli ensimmäinen markkinaehtoinen 
tuulivoimainvestointi, joka tehtiin ilman yh-
teiskunnan tukea. 

Kuudes tuulipuisto valmistuu 
hyvää vauhtia Närpiössä
Närpiön Norrskogeniin 17 tuulivoimalan inves-
tointipäätös tehtiin 2021 keväällä ja työt etenevät 
suunnitelmien mukaan. Närpiön hanke on myös 
markkinaehtoinen tuulivoimainvestointi ilman 
yhteiskunnan tukea. Valmistuessaan tuulipuiston 

Tuulivoiman siivin kohti 
hiilineutraalia tulevaisuutta



Tuulivoima
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vuotuinen tuotto on noin 300 000 MWh. 
Seinäjoen Energian osuus on 35 000 MWh.

Pitkäjänteistä energiantuotantoa
Puhtaaseen energiantuotantoon siirry-
tään vastuullisesti ja hallitusti. Seinäjoen 
Energian sähköenergiayksikön johtaja 
Kari Roos on työssään nähnyt valtavan 
energiamurroksen ihan konkreettisesti. 
Hän arvostaa sitä, kuinka EPV Energia toi 
näkemyksiä esiin tuulivoimasta jo silloin, 
kun monet sitä vielä vähän epäilivät. 

– Tuulivoimateknologian kehitys on 
ollut huimaa ja on ollut oikein lähteä uu-
distamaan tuotantorakennetta heti alusta 
alkaen tähän suuntaan. Seinäjoen Ener-
gialle on ollut todella tärkeää olla mukana 
EPV Energiassa. EPV Energian osaaminen 
on tuonut omistajilleen kustannustehok-
kaan, monipuolisen ja ajassa kehittyvän 
sähköntuotantoportfolion. Yhteistyön 
kautta on uskallettu tehdä kovia ja rohkei-
takin ratkaisuja, kun on voitu päättää ns. 
leveimmillä harteilla, Roos linjaa. 

Kohti päästötöntä tulevaisuutta
Seinäjoen Energian tavoitteena on olla 
vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmas-
tonmuutoksen hidastamisessa, joten 
jatkamme investointeja päästöttömään 
tuotantoon. EPV Energian osakkaana 
olemme mukana uuden sähkön vallanku-

mouksessa, jossa uusiutuvan sähkön tuo-
tantoa, varastointia ja käyttöä hallinnoi-
daan uusilla teknologioilla. Lisäksi uusia 
sähköön perustuvia ratkaisuja kehitetään 
esimerkiksi lämmön tuotannossa ja 
teollisuuden prosesseissa. Tulevaisuuden 
energiajärjestelmässä avainasemassa 
ovat joustavat ratkaisut niin tuotannossa, 
kuin kulutuksessakin.

Ukrainan tilanne on nostanut 
huoltovarmuusnäkökulman esille 
sähkön tuotannossa
Venäjän yllättävä hyökkäys Ukrainaan toi 
Eurooppaan sodan. Sen myötä kansalli-
nen keskustelu huoltovarmuusnäkökul-
masta sai nopeasti täysin uuden suunnan.  

– Hiilineutraalisuus on edelleen 
tavoitteemme ja jatkamme päästöttömän 
sähköntuotannon rakentamista. Vielä jäl-
jellä olevilla kivihiili- ja turvelaitoksilla 
on tässä tilanteessa tärkeä rooli huol-
tovarmuutemme kannalta. Siksi onkin 
tarkkaan harkittava ajankohtaa, milloin 
laitokset Vaasassa ja Seinäjoella suljetaan. 
Sähkön riittävyyden lisäksi täytyy ottaa 
huomioon myös hinta, jonka asiakkaat 
kuitenkin lopulta maksavat. Tässäkin 
uskon, että olemme yhdessä EPV Energian 
kanssa vahvempia, kuin yksin yrittämäl-
lä, kertoo Roos energiantuotannon yhtäk-
kiä muuttuneesta nykytilanteesta. ♦

S
ähkönjakeluverkkoyhtiöiden on palautettava Energiaviras-
tolle sähköverkon kehittämissuunnitelma kahden vuoden 
välein. Suunnitelmassa katsotaan, mitä edellisinä vuosina 
on tehty ja esitellään tulevaisuuden suunnitelmia.

Tästä vuodesta alkaen Energiavirastolle palautettavan suun-
nitelman lisäksi kehittämissuunnitelma tulee esille ensimmäistä 
kertaa myös asiakkaille ja keskeisille sähköverkon käyttäjille. 
Asiakkailla on mahdollisuus tutustua suunnitelmaan ja siihen, 
kuinka sähköverkkoa tullaan jatkossa kehittämään ja ylläpitä-
mään.

Suunnitelmista on myös mahdollisuus jättää omat lausuntonsa 
ja kommenttinsa. Kuulemisaikaa on kuukausi. Nettilomake tulee 
esille toukokuussa. ♦

Asiakkaille avautuu 
mahdollisuus 
kommentteihin
Sähköverkkoa kehitetään, rakennetaan ja 
ylläpidetään niin, että se vastaa sähkömarkkinalain 
vaatimuksia. Suunnittelutyö tulee asiakkaiden 
nähtäville, ja kyselylomake kommentteja ja 
lausuntoja varten julkaistaan toukokuussa.
TEKSTI  Hannele Norja   

6osainen 
kehittämissuunnitelma

1 S trateginen ennuste. Miten sähköverkkoyhtiön toimin-
taympäristö tulee muuttumaan. Ilmastonmuutoksen 

mahdolliset vaikutukset. Tuleeko asiakkaat tai energianku-
lutus lisääntymään vai vähentymään. 

2 Lähtökohdat. Minkä tyyppisiä asiakkaita ja sähkö-
verkkoja toiminta-alueella on. Millä tapaa sähköä 

jakelualueella käytetään.

3 Sähkönjakeluverkoston rakentamiseen käytettävien 
ratkaisujen kustannusvertailu. Asiakkaiden ja sähkö-

verkkokartoituksen jälkeen kartoitetaan teknisiä ratkaisuja 
ja käydään läpi kustannusvertailuja. Asiakkaiden, niin 
omakotiasujien kuin teollisuuden, halutaan näkevän yhtiön 
kustannustehokkuuden.

4 Pitkän tähtäimen suunnitelma. Miltä toiminta näyttää 
10 vuoden päästä ja minkälaisia vaatimuksia toimin-

taan sisältyy.

5 Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet. Kerro-
taan suunnitelmissa olevat seuraavan parin vuoden 

aikana tehtävät konkreettiset kehittämistoimenpiteet.

6 Jo tehdyt toimenpiteet. Kerrotaan parin edellisen vuo-
den aikana tehdyt tekniset ja lain vaatimukset täyttävät 

toimenpiteet.

SEIVERKOT OY:LLÄ on yli 27 000 asiakasta, joille yhtiöllä 
on ollut tarjota toimitusvarmaa sähköä. Alueen sähkö-
katkot ovat olleen lyhyitä ja niitä on ollut koko maata 
ajatelleen keskimääräistä vähemmän.

Myös hinnoittelu on Seiverkot Oy:llä kohtuullista. 
Seiverkot Oy toivoo eri käyttäjäryhmiltä kehittämis-

suunnitelmaan palautetta. Yhtiössä odotetaan mielen-
kiinnolla, miten asiakkaat heidän toimintansa kokevat 
ja ovatko he yhtiössä pystyneet selkeästi kertomaan 
suunnitelmistaan.

Suunnitelma auttaa lisäksi hahmottamaan sähkö-
verkkoyhtiön kehittämistyötä käyttäjille eli sitä, miten 
verkostoa suunnitellaan ja kuinka tulevai-
suuden näkymiin perehdytään.

Vastauksia odotetaan 
mielenkiinnolla

Lomake
löytyy toukokuussa 

osoitteesta:

seiverkot.fi
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VUONNA 2021 
SEINÄJOEN ENERGIAN 
SÄHKÖNTUOTANNOSTA 
14 % OLI TUULIVOIMAA.

Seiverkot?

TUNNETKO JO

Seinäjoen Energian sähköenergia-
yksikön johtaja Kari Roos luottaa 
vahvan yhteistyön voimaan.
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JymyJussien hallituksen puheen
johtaja Ossi Viljanen, millä tavoitteilla 
ja odotuksilla lähdetään pelikentille?

Teimme kauden 2021 aikana selkeän valin-
nan koronan jälkeisten vuosien ryydittämä-
nä, että on valittava strategisesti järkevämpi 
reitti ja aloitettava rakennusprojekti, joka 
tähtää pidempikestoisesti tulevaan. Nuoret 
pelaajat ovat ottaneet homman hyvin hal-
tuun ja joukkueemme onkin jo testitulosten 
perusteella fyysisesti kovin JymyJussien 
historiassa. Tämä on yksi osa-alue, joka 
antaa mahdollisuuden menestykselle. Kui-
tenkin ottelut ratkaistaan kentällä ja siellä 
mitataan fyysisyyden, lajitaitojen ja peliälyn 
kokonaisuus. Luotan joukkueeseemme ja 
kauden tavoitteen saa lopulta määrittää 
joukkue itse.

On huomattu, että ihmisten käyttäyty-
mismallit ovat muuttuneet voimakkaasti. 
Iso haaste on saada ihmiset taas aktiivi-
seksi. Olemmekin panostamassa kaudella 
2022 yhteisöllisyyden rakentamiseen ja itse 
uskon yhteisön voimaan ja positiivisuuteen. 
Haastankin jokaisen viettämään tulevana 
kesänä aikaa yhdessä kaverien kanssa 
urheilutapahtumissa upeassa Seinäjoen 
kaupungissa ja näkemään myös sen, kuinka 
hienosti suoristuspaikkoihin on panostettu. 

Vuonna 2012 perustettu 
seinäjokelainen pesä-
palloseura JymyJussit on 
vakiinnuttanut paikkansa 
pesäpallon korkeimmalla 
sarja tasolla miesten 
Superpesiksessä. Lisäksi 
JymyJussit pelaa myös 
A-poikien Superpesistä.  
JymyJussien tarina alkoi 
kahden perinteisen 
seuran, Nurmon Jymyn ja 
Seinäjoen Maila-Jussien 
yhteistyöstä ja miesten 
huippupesäpallon 
yhdistämisestä. 
TEKSTI Teija Ahtiainen   •   KUVA JymyJussit

JymyJussit uskoo 
yhteisöllisyyden voimaan

Energiayhteistyö

Miten voi päästä JymyJussien 
pelaajaksi?

Pesäpallo on kokonaisuudessaan vaativa 
laji. Lajitaidot ja pelin ymmärtäminen ovat 
tärkeitä. Fysiikkaa voidaan vahvistaa harjoit-
telemalla määrätietoisesti. Pelaajia seurataan 
jo nuoresta saakka ja SMJ tekee taustalla 
erinomaista työtä. He viestivät meille nuo-
rista pelaajista ja suosittelevat niitä valmen-
tajille. Kauden aikana Superpesispelaajia 
tietysti seurataan aktiivisesti ja mietitään, 
ketkä parhaiten täydentäisivät joukkuetta. 
Joukkueen rakentamisessa ei välttämättä 
aina ratkaise yksilö, vaan myös se, että miten 
pelaaja täydentää olemassa olevaa runkoa 
ja ympärillä olevia pelaajia. Pesäpallo on 
kuin shakkia, jokainen siirto on mietittävä 
tarkkaan. Myös sellaisella asialla kuin euro, 
on jokin merkitys.

Seinäjokisen pesäpallon tulevaisuus?
Uskon, että se on hyvä. Se kuitenkin vaatii 
vielä paljon isoja päätöksiä, yhteistyötä ja 
euroja. Haastankin jokaisen miettimään, mi-
ten voimme yhdessä palata huipulle. Luotan 
SMJ:n hyvään juniorityöhön ja nykyisiin pe-
laajiimme, joiden varaan rakennettu strategia 
tulee näkymään urheilullisena menestyksenä 
kausilla 2024–2025. ♦

S
eAMK Innovaatioviikko on 
osa kaikkien opiskelijoiden 
ensimmäisen vuoden opin-
toja. Seinäjoen Energia pyysi 

oppilaita ratkomaan, millä tavoin sen 
brändiä voitaisiin vahvistaa nuorten 
aikuisten keskuudessa. Ohjaavina 
opettajina viikolla Seinäjoen Energian 
toimeksiannossa toimivat Soila Huh-
taluhta ja Esa Leikkari. 

Huhtaluhta näkee innovaatiovii-
kon varsin hyödyllisenä. 

– On tärkeää, että innovaatioviik-
ko tuo yhteen opiskelijoita eri aloilta, 
toimimaan nimenomaan monialai-
sissa tiimeissä ja työelämän toimek-
siannon ratkaisemiseksi. Se opettaa 
yllättävän paljon sellaisia taitoja, 
mistä on hyötyä jatkossakin, niin 
opinnoissa kuin työelämässä. Myös 
verkostoituminen muiden alojen 

opiskelijoiden kanssa on hyvä juttu. 
Etenkin korona-ajan etäopiskelun 
jälkeen ilahdutti kovasti nähdä opis-
kelijoita livenä ja seurata ryhmien 
työskentelyä, iloista puheensorinaa, 
polveilevia keskusteluja ja yhteistä 
ongelmanratkaisua, summaa Huh-
taluhta.

– Innovaatioviikko on erinomai-
nen konsepti, kunhan se saadaan 
toimimaan halutulla tavalla. Ratkai-
sevinta onnistumiselle on toimek-
siannon konkreettisuus ja se, että 
opiskelijat kokevat sen mielekkääksi 
ja helposti lähestyttäväksi. Olemme 
korostaneet sitä, että viikon aikana 
kannattaa pitää hauskaa ja ottaa ilo 
irti tekemisestä. Tämäkin ohje on 
mennyt hyvin perille, sillä nauru on 
raikunut luokassa kaikkina päivinä, 
kertoo Leikkari. ♦

SeAMK luo 
tulevaisuudentekijöitä

SeAMK arvioitiin tänäkin vuonna valmistuneiden 
opiskelijoiden puolesta Suomen parhaaksi ammatti-
korkeakouluksi. Olimme mukana innovaatioviikossa toista 
kertaa, joka toteutettiin maaliskuussa. Lisäksi olemme 
mukana kulttuurituotannon opiskelijoiden ensimmäisen 
vuoden tapahtumatuotannossa. Ryhmä tuottaa 
toukokuussa tapahtuman nimeltä Energiakarnevaali.
TEKSTI Teija Ahtiainen   •   KUVAT Esa Leikkari ja Energiakarnevaalin tuotantoryhmä

ENSIMMÄISEN VUODEN kulttuurituotannon opis-
kelijat Laura Kohtanen, Anette Annala, Hanna 
Ruusu, Titta Vänskä, Jani Lalli ja Joel Seppänen 
tekevät projektia yhteistyössä Seinäjoen Energian 
kanssa.  Yhteistyöhenkilönä toimii viestintäpäällik-
kö Teija Ahtiainen. Ohjaavana opettajana toimii 
Juhani Haarala. 

– Se, että opiskelijat laitetaan tekemään oikeaa 
tuotantoa heti opintojen alussa, on koettu todella 
opettavaiseksi. Vaihtoehtona olisi opiskella tuot-
tamista vain teoriassa. Parasta näissä projekteissa 
on juuri konkreettisuus ja se, että tehdään jotain 
todelliselle toimeksiantajalle, jossa käytetään 
oikeaa rahaa. Jokainen tuotanto on aina ollut opis-
kelijoista todella jännittävää ja innostavaa tehdä. 
He saavat myös hyvän työnäytteen tekemisestään, 
linjaa Haarala lukuvuoden mittaista kurssikoko-
naisuutta.  ♦

Energiakarnevaali 
5. 5.  Kyrkösjärvellä

Tapahtuman suunnittelu on ollut 
mielenkiintoista ja opettavaista. On 
ollut erittäin hienoa ja helppoa tehdä 
Seinäjoen Energian kanssa yhteistyötä.
Energiakarnevaalin tuotantoryhmä

Oppilaitosyhteistyö

VIRTAA 1/2022  1514  VIRTAA 1/2022



L yhyet
A J A N KO H TA I STA  I N FOA  &  H YÖ DY L L I S I Ä  V I N K K E J Ä

99,97%
Seinäjoen Energian toimittaman 
kaukolämmön toimitusvarmuus 
vuonna 2021.

SE on edelläkävijä 
energiamurroksessa 

Tunnetko jo Seiverkot?

SEINÄJOEN ENERGIALLA on pitkäaikainen, 
lähes 100 vuoden kokemus vastuullisesta energian- 
tuotannosta. Tavoitteemme on olla hiilineutraali sähkön 
ja lämmöntuotannon suhteen vuoteen 2030 mennessä. 
Seinäjoen Energia Oy on uudistanut energiantuotantoaan voimak-
kaasti viime vuosien aikana, jonka ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat 
vähentyneet merkittävästi.

SEIVERKOT OY on Seinäjoen Energian 
omistama sähköverkkoyhtiö, joka huolehtii 
sähkönjakelusta ja sähköverkosta Seinäjoen 
kantakaupungin alueella. Seiverkoille kuuluu 
myös katuvalojen kunnossapito ja rakentami-
nen koko Seinäjoen alueella.

– Kampanja kestää vuoden.Tullaan tutuiksi! 
Seuraa kampanjaa somessamme sekä kotisivuilla 
www.seiverkot.fi.  

SEIVERKOT

Kaapeloimme ja rakennamme sähkö ja katuvaloverkkoa 
mm. seuraavilla alueilla:

»  Kärki: Aatelis- ja säätykatu, Riekontaival, Linnunlaulunpuisto ja 
Kärjenkaari

»  Pajuluoma: Pietarinpojan- ja Yrjöpojankatu, Vasarakirveekatu ja 
sen sivukadut

»  Hallilanvuori: Papinpalstan- ja Pentinnevantie

»  Kasperi: Marjaviiidan alue ja Pahkaviita

»  Piri: Axel Mörnenkatu

»  Törnävä: Patruuna-, Salpetteri- ja Sysitie

»  Uppa: Myllykosken silta

»  Keskusta: Elissanaukio ja Keskuskatu

»  Katajalaakso: Pinolaaksonkadun alue. Mahdollisesti tulossa vielä 
lisää kaapelointia alueelle.

»  Niemistö: Niemistönkuja

»  Pohja: Jussilankatu

Valaistusprojektit kantakaupungin ulkopuolella:

»  Nurmo: Kehätie, Jokivarrentie, Kappelintie

»  Peräseinäjoki: Kahilankuja, Korpelankuja, Luhtatie, Suvikujan raitti

»  Ylistaro: Asuntolansuora ja -kuja, Lääkärintie, Pappilankuja

KAUKOLÄMPÖ

Kaupungin uudiskohteet:

»  Pajuluoma: Yrjönpojankatu, Pietarinpojankatu n. 380 m

»  Pajuluoma: Vasarakirveenkatu yms.

»   Kärki: Aateliskatu, Säätykatu n. 520 m

»   Axel Mörnen katu n. 150 m

Saneerauskohteet:

»  Teollisuustie välillä Tuottajantie-Yrittäjäntie DN125 n. 950 m

»  Ylisentie DN150 n. 100 m

»  Aseman johdon siirto DN125 n. 200 m

Rakennamme ja saneeraamme SEINÄJOEN VESI

Rakennus ja saneerauskohteet:

»  Runkoviemärin saneeraus Katajalaaksossa Saunakuja ja 
Väinölänkatu

»  Suupohjantie jakeluvesijohdon saneeraus Katilantien ja 
Suupohjantien risteyksestä noin 2,4 km Ilmajoen suuntaan

»  Runkovesijohdon saneeraus vaakaporaamalla 
Vellamonrinne, Piilosenkaari ja Riskulankaari - Hiilloskaari

»  Kirkkokadun runkovesijohdon saneeraus välillä 
Vapaudentie - Ruukintie

»  Vesijohdon saneeraus Hyllykalliolla Laitavirrantie/Kehätie

»  Vesijohdon ja viemärin saneerauksia Rastaantaival, 
Käentaival, Jänisjahtirinne, Leppäkuja, Haapakuja, 
Tuomikatu, Hallinraitti, Vuorenmaanrinne, Paavonkatu 2–4 
sekä Simunantie - Brykärinpuisto

»  Viemärin ja vesijohdon saneerauksia Kivistössä 
Keijukaisenpolku, Sinipiianpolku, Peikonpolku ja Hiidenpolku 
sekä Kasperissa Eeronviita, Juhaninviita ja Timonviita

»  Peräseinäjoella viemärin ja vesijohdon saneerauksia 
Nättyysenkuja ja Korpelankuja

»  Atrian eritasoliittymän (Väylävirasto) rakentamiseen 
liittyvät putkistosiirrot

»  Björkenheimin sillan runkovesijohto välillä 
Huhtalantie - Patruunantie

»  Axel Mörnenkadun vesihuolto

»  Simunantien eteläosan kerrostalokorttelien vesihuolto

»  Pajuluoman 2021 jatkeen Yrjönpojankatu ja 
Pietarinpojankatu vesihuolto

»  Pajuluoma 2022 alueen vesihuolto

»  Kärki 2022 Aateliskatu ja Säätykatu vesihuolto

»  Koura Jokimäen asemakaava-alueen vesihuolto

»  Hallilanvuoren jatke Papinpalstantie, Pentinnevantie ja 
sivukadut vesihuolto

»  Riskunmäen yhdysvesijohdon rakentaminen Riskunmäeltä 
Peräseinäjoen suuntaan noin 2,4 km

»  Roveksen teollisuusaluuen ja Keski-Nurmon asemakaava-
alueen yhdysvesijohdon ja viemärin suunnittelu ja 
rakentaminen välillä Hyllykallion jätevedenpumppaamo - 
Vaaramentie

Kohteet keväällä 2022 Minttu-hunajamelonismoothie
n. 200g hunajamelonia 

Tuoretta minttua (2-3 oksaa)

(1 tl matchaa – vihreää teetä)

2 dl kauramaitoa

2 dl jäitä

Kuori ja paloittele hunajameloni. Poista siemenet. 
Sekoita ainekset tehosekoittimessa sileäksi juo-
maksi ja tarjoile heti.

Tuore minttu 
puhdistaa kehoa ja se on 

tehokas antioksidantti, 
joten siitä on apua myös 
kehon hiljasiin tulehduk-

siin. Minttu rauhoittaa 
vatsaa ja suolistoa.

Lähde: terveellisetherkut.fi

Seiverkot?

TUNNETKO JO

ALKUVUODESTA 2021 KAPK6 kattilahanke eteni 
kattilarakennuksen maanrakennus- ja perustusurakan 
kilpailutuksella. Urakka päästiin aloittamaan kevään 
aikana ja se valmistui syksyyn mennessä. Syksyllä 
2021 uuden kattilarakennuksen rakentaminen alkoi, kun 
Valmet saapui Kapernaumin tontille. 

– Projekti on edennyt pääasiallisesti aikataulussa 
ja kattilan käyttöönotto on tarkoitus tapahtua vuoden 
2022 aikana. Uuden kiinteän polttoaineen kattilan 
KAPK6 valmistuttua uusiutuvien polttoaineiden osuus 
Seinäjoen Energian myymässä kaukolämmössä kasvaa 
entisestään, kertoo Seinäjoen Energian työmaan 
valvoja, verkkopäällikkö Pasi Palomäki. 

Uuden kattilan suunnittelussa on otettu huomioon 
kattilan aiheuttamien päästöjen hallinta ja energia-
tehokkuus. Kattilaan on suunniteltu tehokas 
savukaasujen puhdistusjärjestelmä, mikä vähentää 
ilmaan johdettavien päästöjen määrää. Lisäksi kattilan 
päästöjä mitataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Osana 
savukaasujen puhdistusjärjestelmää on savukaasu-
pesuri, joka vähentää ilmaan johdettavia päästöjä ja sen 
lisäksi mahdollistaa savukaasujen mukana normaalisti 
hukkaan menevän lämmön käytön kaukolämpönä. 
Savukaasupesurin avulla kattilan energiatehokkuus 
nousee merkittävästi. ♦

Merkittävä investointi 
uusiutuvan lämmön tuotantoon

Keväinen
energiapommi
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Ei vain sanoja. Vastuullisuus vaatii tekoja. 

Me teemme 
puhtaampaa 
tulevaisuutta
seinajoenenergia.fi/vastuullisuuskatsaus-2021

Tutustu vastuullisuuskatsaukseemme:  

SEINÄJOEN ENERGIA julkaisi ensimmäisen 
vastuullisuuskatsauksensa 31.3.2022 koti- 
sivuillaan.             

– Syvempi luotaus toimintoihimme vah-
vistaa arvot todeksi ja antaa myös laajemman 
perspektiivin tekemiimme valintoihin. Halu-
simme kertoa, miksi olemme olemassa ja tehdä 
sen läpinäkyvämmin, selkeämmin ja konkreet-
tisemmin. Olemme toimineet vastuullisuus-
ajattelu edellä jo vuosia, mutta emme ole sitä 
aikaisemmin sen kummemmin alleviivanneet. 
Vastuullisuus kattaa monialaisesti sekä sisäiset 
toiminnot, että koko ulkoisen ketjun tuotan-
nosta asiakkaalle asti. Huoltovarmuus-organi-
saation on toimittava siten, että se turvaa arjen 
perusedellytykset (sähkön, lämmön ja veden) 
kaikissa olosuhteissa. Hoidamme tehtäväämme 
konkreettisten tekojen ja päätösten kautta, 
linjaa Seinäjoen Energian viestintäpäällikkö 
Teija Ahtiainen. ♦

Vastuullisuuskatsaus 
vahvistaa arvot todeksi

  E N O T        P E T O S

  R A S I        A N I T A

 K O I T E        A S T I N

 O T S A T        T I I N A

 H A K A         T    S

 T  O  T A J U T A  M I K R O T

 I S K I A S  P A S T A  A A R O

  H I I L I N E U T R A A L I A

  A T R I A  U S E A T  A J A T

  R  I  K  D   A   S A T U

 O P A S  A M E N  G A G A   L

 L  N   S Y T Y T I N  T U K E

 U R A L   R  Ö  S A H A R O V

 T I L I T Y S  R E E T  M I R A

  S Y K E  K I I L T O  A N K I

 C A S I O  Y   Ä  M  T A O S

 H  O  S O T A V Ä K I     U

 O L I O  H Ä M Y  R A V A I L U

 P A N T T I  M Ö K Ä  I I S I T

 I S T O  M A A R  N A A R M U T

 N I I S T O  N Y S Ä  T O O S A

kanta-

suvun
miehiä

nuora

KEITTI-
ÖISSÄ
TÖISSÄ

KOR-
PELAN
NALLE

SEU-
RAAVA

HAKE-
MISTO
SEKIN

HUI-
JAUS

POLTTA-
MATON
KASKI

HIR-
VONEN

NÄYT-
TELIJÄ
LYMI

KEHI-
TYK-

SESSÄ

-TIAINEN RANNI-
KOILLA
ORANEN

ELEK-
TRO-

NIIKKA-
FIRMA

OIVAL-
TAA
SUO-
MELA

KODIN-
KONEITA
JÄRKYT-
TÄVIÄ

SÄTEI-
LEE

KIPUA
ALA-
RAA-
JAAN

NII-
NISTÖ

JÄSEN-
TE-
LYÄ

VOIVAT
TUN-
TEET-
KIN

RA-
KENNE-
OPPI

KER-
TOMUS

PÄÄ-
TÖK-
SEKSI
SANOT-

TU
LADY
-

MU-
KAVA
MATA-
LANA

VUO-
RISTO
POH-
JOI-

SESTA
ETE-
LÄÄN

ANDREI

SELI-
TYS

LAU-
LAJA
LUOTI

SAIRAALA-
SARJA
PIANO-

VIRTUOOSI

VA-
HALLA

LIND-
QVIST

JORDA-
NIAS-
SA

RIITAI-
SAA

ARMEI-
JA

FOTO

LÄTKÄ-
JONI

KOO-
MIKKO

LEIKOLA
KORJA-
TAAN

ILLAN
TUL-
LEN

JUOK-
SEN-
TELU

-LAI-
NAAMO

HELP-
POJA

HIL-
TUNEN KAI

. . . .

LYHYT-
VAR-
TINEN

KYN-
SILLÄ

TÖL-
LÖTIN

www.sanaris.�/ laadinta Erkki Vuokila, toteutus Heli Kärkkäinen

Ratkaise ristikon avainlause ja lähetä ratkaisusi 29.4. mennessä osoitteeseen: energia@sen.fi
Arvomme kaikkien osallistujien kesken laadukkaan Ticket to the moon riippumaton kiinnikkei-
neen. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Energisiä ratkaisuhetkiä ristikon parissa! 

Ristikko
Lyhyet
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