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Seinäjoen Energia on Seinäjoen kaupungin omistama energiayhtiö. Tarjoamme 
kaupunkilaisille sähkö-, lämpö- ja vesihuoltopalveluja. Tavoitteemme on pitää 
asiakkaamme tyytyväisinä korkealla toimitusvarmuudella, kohtuullisilla energia-

hinnoilla sekä asiantuntevalla palvelulla. 

ENERGIATILANNE EUROOPASSA ja Suomessa on erittäin poikkeuksellinen. Syitä on mo-
nia. Merkittävin syy on Venäjän Ukrainaan tekemä hyökkäys, sitä seuranneet EU:n ja län-
nen pakotteet Venäjälle sekä venäläisen energian poistuminen markkinoilta. Kuivuus on 
koetellut Eurooppaa, esim. Ranskan ydinvoimalaitoksista noin puolet on ollut seisahduk-
sissa korroosio-ongelmista ja kuumuudesta johtuen. Vesivoimalla tuotettu sähköntuotanto 
on ollut normaalia vähäisempää, kun vesivarastot ovat alhaisella tasolla. Ydinvoiman 
rakentaminen on ollut Suomessa hankalaa.  

OLEMME SEINÄJOEN ENERGIASSA yliomavaraisia sähkön tuotannon suhteen, eli 
sähköntuotantomme volyymi on enemmän kuin sähkönmyynti asiakkaillemme. Jotta 
sähköliiketoimintamme on kannattavaa ja asiakashintamme kohtuullisia, myymme 
sähköntuotannosta merkittävän osan omille asiakkaille ja lopusta sähköntuotannosta 
pyrimme saamaan maksimihinnan mm. spot-markkinoilta. Mikäli myisimme koko säh-
köntuotantomme asiakkaille esim. ympäri Suomea, emme pystyisi pitämään seinäjokisten 
asiakkaiden asiakashintoja näin edullisina. Sähkönmyynnin asiakashintamme ovat olleet 
vuosikymmeniä kilpailukykyisiä. Olemme kuitenkin joutuneet tässä poikkeuksellisessa 
sähkömarkkinatilanteessa korottamaan sähkön myynnin asiakashintoja, koska sähkön 
hankintakustannuksemme ovat nousseet merkittävästi. Sähkön hankinta- ja myyntihinnat 
ovat tällä hetkellä Euroopassa sekä Suomessa poikkeuksellisen korkealla tasolla. 

VAIKKA TULEVA talvi vaikuttaa lohduttomalta 
sähkölaskujen maksajien näkökulmasta, on valoakin 
näkyvissä. TVO3:n säännöllisen sähköntuotannon 
alkaminen ja rakenteilla olevien tuulivoimaloiden 
valmistuminen tulevat helpottamaan Suomen oma-
varaisuutta sähköntuotannossa. Seinäjoen Energian 
sähköntuotantopalettiin kuuluu mm. ydinvoimaa, 
vesivoimaa, tuulivoimaa ja lämpövoimaa. Tulemme 
tarjoamaan asiakkaillemme jatkossakin vakaat ja 
kilpailukykyiset energiahinnat. 
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Energialainen
Pääkirjoitus

Kaupungin ja kaupunkilaisten 
energiayhtiö

Terveisin, 

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

Monipuolista 
asiakkaiden 
auttamista
Seinäjoelle Lapualta kotiutunut Ella 
Luoma on työskennellyt kesästä lähtien 
Seinäjoen Energian asiakaspalvelussa.
TEKSTI Harri Puhakainen   •   KUVA Matti Hautalahti

N
imi hämää. Ei olisi Ella Luoma 
ikinä uskonut kuinka monipuo-
lista työtä ja ihmisten palve-
lemista Seinäjoen Energian 
asiakaspalvelussa kohtaa. Hän 

kuvitteli, että päivät täyttyvät sähkölaskujen 
ja sähkösopimusten selvittelemistä.

– Tämä on ollut aivan erilaista, kuin mitä 
odotin. Jokainen päivä on tuonut mukanaan 
uusia asioita, joista saa ottaa selvää ja siten 
auttaa asiakkaita.

Ella opiskelee Seinäjoen ammattikorkea-
koulussa kolmatta vuotta. Seinäjoen Ener-
gialle Ella päätyi kesätöihin viime kesänä, 
ja samalla hän on suorittanut opintoihin 
kuuluvan harjoittelujakson. Aiemmin hän 
on työskennellyt kesäisin kotiseudullaan 
Lapualla tilitoimistossa sekä tilahuoltajana.

– Näin avoimen kesätyöpaikan verkon 
hakusivustolla ja päätin laittaa muuta-
man minuutin pituisen videohakemuksen 
menemään.

Videohakemus oli siinä mielessä hyvä, 
että varsinainen videohaastattelu Teams-so-
velluksella osin epäonnistui yhteysvaikeuk-
sien vuoksi.

– Onneksi sitten olin tehnyt sen haun 
videolla, niin siitä välittyi riittävä kuva 
minusta, Ella iloitsee.

Kohtaamisia linjoilla ja kasvotusten
Eniten Ellaa miellytti asiakaspalvelun moni-
muotoisuus.

– Olen vastannut puheluihin, sähköpos-
teihin sekä tietysti tässä toimitalon aulassa 
kasvotusten. Sen lisäksi olen ollut mukana 
tapahtumissa sekä tehnyt some-päivityksiä.

Kun Ellalla ei ollut aiemmin asiakaspal-
velusta kokemusta, hän ei oikein osannut 

mieltää, mihin suuntautuu reilun puo-
lentoista vuoden päästä valmistuttuaan 
tradenomiksi.

– Tämä on ainakin vahvistanut sitä, 
että on ollut kiva tavata asiakkaita ja voisin 
kuvitella olevani asiakaspalvelutehtävissä 
valmistumiseni jälkeen. 

– Ilokseni sain tietää, että saan jatkaa 
asiakaspalvelussa vuoden vaihteeseen, 
vaikka harjoittelujakso päättyy lokakuul-
la. Paluu koulun penkille koittaa sitten 
tammikuulla. 

Seinäjoen Energialla on luonnollises-
ti jo pitkä kokemus kesätyöntekijöiden 
palkkaamisesta ja näiden työhön perehdyt-
tämisestä. Ellan mielestä työyhteisöön oli 
helppo tulla ja vaihteleviin asiakaspalvelun 
työtehtäviin hyvän perehdytyksen jälkeen 
turvallista tarttua.

– Eri ihmiset ovat vähän pidemmälle eri-
koistuneet eri asioihin ja olen saanut monel-
ta ihmiseltä apua, neuvoja ja kannustusta.

Seinäjoen Energialla on tarvetta monen-
laisille harjoittelijoille käytännössä ympäri 
vuoden. 

– Monet meillä harjoittelun suorittaneis-
ta ovat jatkaneet tuntityöntekijöinä harjoit-
telujakson jälkeen, ja osa on löytänyt myös 
pysyvän työpaikan meiltä valmistuttuaan, 
asiakaspalveluesimies Irene Mullola 
muistuttaa.  ♦

Esimerkkejä työssä oppijoista, 
harjoittelijoista ja lopputöiden 
tekijöistä Seinäjoen Energialla:

Ammatillinen koulutus
•   Automaatioasentaja, sähkö- ja 

automaatioalan perustutkinto
•   Sähköasentaja, sähkö- ja 

automaatioalan perustutkinto
•   Putkiasentaja, talotekniikan 

perustutkinto
•   Taloushallinnon ammattitutkinto

  Ammattikorkeakoulu
•   Tradenomi, liiketalous
•   Tradenomi, taloushallinto
•   Tradenomi, henkilöstöhallinto
•   Insinööri, energiatekniikka
•   Insinööri, ympäristö- ja 

energiatekniikka
•   Insinööri, koneautomaatio
•   Insinööri, sähkötekniikka

Yliopisto
•   Diplomi-insinööri, 

sähkövoimatekniikka
•   Diplomi-insinööri, energiatekniikka
•   Diplomi-insinööri, prosessi- ja 

ympäristötekniikka
•   Kauppatieteiden maisteri 

Datahubin asiakas-
portaalissa pääset 
tarkastelemaan 
sähkönkäyttö-
paikkaasi ja 
sähkösopimuksiisi 
liittyviä tietoja. 
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Lämmitys

Patterit ja termostaatit
•   Tarkista, että kaikki patterit lämpenevät 

ja termostaatit evät ole jumittuneet kiinni. 
Jos patteri lorisee, on se merkki ilmasta ja 
silloin järjestelmä pitää ilmata.

Ilmanvaihto
•   Tarkasta ilmanvaihdon toiminta ja kytke 

mahdollinen lämmön talteenotto päälle.
•   Vaihda IV suodattimet.

Lämmityslaitteet
•   Tarkasta lämmitys laitteiden 

kunto vuotojen varalta 
silmämääräisesti.

•   Avaa kesäsulku, mikäli se 
on suljettu.

•   Tarkasta kiertovesi pumpun 
toiminta.

•   Tarkasta lämmityspiirin 
paine, lisää vettä 
järjestelmään tarvittaessa.

Tiivisteet
•   Tarkasta ja korjaa 

tarvittaessa ikkunoiden 
ja ovien tiivisteet

Polttopuut
•   Varastoi polttopuut kuivaan tilaan. 

Tuo puut sisään päivää ennen polttamista.

Takka
•   Tyhjennä tuhkat kesätauon jälkeen ja avaa 

pelti. Kokeile varovasti, lähteekö hormi 
vetämään oikeaan suuntaan, eli ulos.

•   Varmista, että tulisijat on nuohottu 
vuoden sisällä.

Rännit ja sadevesikaivot
•   Puhdista sadevesijärjestelmä, kourut ja 

kaivot.

Palovaroitin
•  Tarkista palovaroittimien patterit ja 

toimivuus.

Kaukolämpölaitteiden kuntotarkastus
•   Jos laitteiden toiminta ja kunto 

mietityttää, voit tilata Seinäjoen Energialta 
kuntotarkastuksen. Tarkastuksessa 
käydään läpi kaukolämpövaihdin sekä 
putkisto lämmönjakohuoneen/teknisen 
tilan osalta.

Tarkistuslista
lämmityskauden
alussa

S
einäjoen Energian verkkopääl-
likkö Pasi Palomäki näyttää 
samaan aikaan väsyneeltä ja 
tyytyväiseltä.

Valmetin yhtiölle toimittama 
58 megawattia lämpöä tuottava kattila-
laitos on ollut onnistuneessa koekäytössä 
ja pian valmiina käyttöön. Reilu vuosi 
sitten alkoi maanrakennustyöt, ja viime 
syyskuussa teräsrakenteet alkoivat nostaa 
laitosta ylöspäin.

– Kaikki näyttää hyvältä. Tämä tuo 
meille Kapernaumin vanhaan biokattilaan 
verrattuna noin neljä kertaa enemmän 
energiaa.

Uuden biolämpölaitoksen turvin
Seinäjoen Energian uusi Kapernaumin lämpölaitos ja jo käytössä olevat laitokset tuottavat 
lähes kaiken yhtiön tarvitsemasta lämmitysenergiasta.
TEKSTI Harri Puhakainen   •   KUVA Matti Hautalahti

Kapernaumin vanha 15 megawatin 
kattila jää yhä käyttöön. 

– Se on periaatteessa arvioidun käyttö-
tiensä päässä, mutta toimii aivan loista-
vasti. Se on tarkastettu ja se jatkaa myös 
lämmön tuotantoa.

– Se oli aikoinaan ensimmäinen tällä 
tekniikalla, ja keräsi ulkomailta alan ihmi-
siä tänne tutustumaan, Palomäki valottaa 
hienosti palvelleen kattilan historiaa.

Vastaavia kattiloita ei juurikaan ole 
enää käytössä.

– Tämä on vähän niin kuin museovehje, 
Palomäki myhäilee.

Kapernaumin kattiloiden lisäksi ajetaan 

Hanneksenrinteen pellettilaitosta, jos 
siihen on tarvetta.

Sen lisäksi energiaa saadaan talteen 
hukkalämpökohteista.

Pakastehallista ja vastaavista pystytään 
ottamaan lämpöpumppujen tuottama läm-
pö verkkoon ja sitä kautta käyttöön. 

Seinäjoen kantakaupungin ja Nurmon 
taajaman asukkaista arviolta 80–90 pro-
senttia on kaukolämmön piirissä.

– Aiemmin suurin osa Seinäjoen kauko-
lämmöstä on tullut ostona Sevolta, joka on 
tuottanut sen valtaosin turpeella.

Täydellinen ajoitus
Seinäjoen Energian investointipäätös osui 
lopulta lähes täydellisesti oikeaan hetkeen.

– Kaikki tietävät, että rakentamiskus-
tannukset ovat nousseet valtavasti viime 
aikoina. Tämänkin laitoksen hinta olisi 
noussut melkoisesti, jos sitä alettaisiin nyt 
tekemään, Palomäki pohtii. Olisiko edes 
saatu tarjouksia tässä markkinatilantees-
sa, kun kaikista komponenteista on pulaa.

Uuden polttokattilan etuna on, että se 
tuottaa lämpöä myös märästä biomassasta.  

– Jopa 65 % kosteaa materiaalia voi-
daan polttaa.

Polttoaineesta napataan talteen myös 
savukaasun lämpö. Siitä saadaan lisäener-
giaa 15 megawattia, joka muuten katoaisi 
taivaalle.

Biolämpökattila käyttää polttoaineena 
puupohjaisia massoja ja tarvittaessa tur-
vetta. Polttoainetta hankitaan lähialueelta.

– Meillä olisi tässä lähellä paljon turvet-
ta polttoaineena, mutta päästöoikeus on 
tehnyt sen käytön liian kalliiksi. Olemme 
myös päättäneet olla hiilineutraali 2030.

Vaikka laitos moninkertaistaa saatavan 
energian määrän, ei siihen tarvita lisää 
työntekijöitä.

– Meillä on täällä käyttöhenkilökuntaa 
ja sillä porukalla tämä hoituu.  ♦

Pasi Palomäki  kurkistaa 
lasin läpi  palamista  kattilan  
kyljessä  olevasta luukusta. 

KAPERNAUMISSA ON tuotettu kau-
kolämpöä jo 40 vuotta, kun vanha 
lämpölaitos valmistui vuonna 1982.

Uusi laitos pystyy polttamaan 
raaka-ainetta paljon enemmän, mikä 
näkyy myös lisääntyvänä rekkaral-
lina.

– Täydellä teholla poltettaessa 
täällä tarvitaan 15 rekkaa päivässä. 
Siiloihin mahtuu 1 500 kuutiota per 
siilo. Keskimäärin rekkoja käy 7 vuo-
rokaudessa.

Raaka-ainetta ei varastoida pitkiä 
aikoja laitoksen vieressä olevalla ken-
tällä, vaan sitä hankitaan tasaisesti.

Lämpökeskuksen ydin on kerros-
leijuteknologiaa hyödyntävä kattila. 

– Siinä hiekan avulla leijutetaan 
poltettavaa materiaalia, joka palaa 
850 asteessa energiaa tuottaen. 
Hiekka kuumennetaan ensin 400 as-

PURU PALAA 
KATTILASSA 
TULIMERENÄ, 
JONKA LÄMPÖTILA 
ON 850 ASTETTA. 

15 rekkaa päivässä

teeseen. Tukipolton avulla nostetaan 
lämpötila 850 asteeseen. Sinne syö-
tettävä materiaali saadaan syttymään 
ja se jatkaa palamista hiekan ja pala-
misen luoman kuumuuden vuoksi.

Lämpötila ei saa nousta myöskään 
liian korkeaksi.

– Hiekka rupeaa sulamaan kokka-
reiksi eikä enää leiju. ♦
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LÄMPÖ
•   Puutalo viilenee talvella kymmeneen 

asteeseen vuorokaudessa, kerrostalo 
kolmessa päivässä.

•   Sulje ikkunat ja pidä ulko-ovi kiinni, 
ettei lämpö karkaa.

•   Jos kodin lämpötila on laskenut alle 
+15 asteeseen, peitä ikkunat paksuilla 
verhoilla tai vilteillä. Tuo lattialle lisää 
mattoja.

•   Ajantasainen sähkö  katko-  
kartta löytyy seiverkot.fi 
kohdasta ”häiriöt kartalta”. 
Jos sähkökatko pitkittyy, 
ilmoitamme toimenpiteistä 
verkko  sivuillamme sekä 
facebook- ja twitter-
kanavissamme.

•   Yleisradiolla on 
velvollisuus lähettää 
ohjelmaa kaikissa oloissa. 
Se välittää viran omaisten 
tiedotteita ja uutisoi 
asiasta.

•   Soita hätäkeskukseen 
vain, jos tarvitset 
ambulanssin, poliisin, 
sosiaalipäivystyksen tai 
palokunnan kiireellistä 
apua.

RUOKA JA VESI
•   Valmistaudu ruuanlaittoon 

ilman sähköä.
•   Talvella ruoka säily 

paremmin ulkona 
kylmälaukussa tai 
sanomalehdillä vuoratussa 
laatikossa.

•   Pidä kotona pieni varasto 
hyvin säilyviä ruokia.

•   Vedentulo voi lakata sähkö-
katkon 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.

KODINKONEET
•   Käännä kodinkoneet 

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

KAUPAT JA LIIKENNE
•   Useimmat kaupat suljetaan 

heti. Osa kauppakeskuksista 
toimii varavoimalla hetken 
aikaa.

•   Pankkiautomaatit eivät toimi 
ilman sähköä.

•   Polttoainetta ei voi ostaa.
•   Bussit kulkevat, useimmat 

junat eivät.
•   Liikenne - ja katuvalot 

lakkaavat toimimasta.

Miten varaudun 

sähkökatkoon?

VALO
•  Pidä taskulamppu saatavilla 

ja hanki myös varaparistoja.
•  Kynttilät antavat valon 

lisäksi lämpöä. 
•  Toimiihan palovaroitin?  

Varmista patterien toiminta.

Seiverkot

KAUKOLÄMPÖ
•    Kaukolämmitys ei toimi sähkö-

katkojen aikana. Asiakkaan 
lämmönjakokeskus ei toimi 
ilman sähköä. 

•   Huomio teknisten 
tilojen lämpötila ja 
lämmitysjärjestelmä ja niiden 
toimivuus aina sähkökatkojen 
jälkeen. 

•   Sähköisillä käyttöveden 
toimilaitteilla varustetuissa 
lämmönjakokeskuksissa on riski 
käyttöveden ylilämpenemiselle. 
Lämmintä käyttövettä ei tulisi 
käyttää sähkökatkon aikana. 
Palovamma- ja putkivaurioriski!

Sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava ta-
sapainossa joka hetki. Sähköpulassa sähkön 
tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan säh-

kön kulutusta, jolloin sähkönkäyttöä joudutaan 
rajoittamaan ja jopa katkomaan alueellisesti.

Suomen kantaverkkoyhtiöllä, Fingridillä on 
mahdollisen sähköpulan varalle kolmiportainen 
menettely, joka kuvaa tilanteen vakavuusastetta.

Seiverkot Oy:lla on varautumissuunnitelma 
sähköpulatilannetta varten. Mikäli sähkönkäyttöä 
pitää rajoittaa sähköpulan takia, Seiverkot kytkee 
kulutusta irti Fingridin ohjeiden mukaisesti. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että Seiverkot Oy:n 
jakelualueella tulee olemaan alueellisia sähkö-
katkoja, jotka kestävät yksi–kaksi tuntia asiakasta 
kohden. Sähkökatkojen sijaintia kierrätetään 
yhden–kahden tunnin välein tunnin välein niin 
kauan, kunnes sähköpula on ohi.

Sairaala jää sähköpulan vuoksi tehtävien 
sähkönkulutuksen irtikytkentöjen ulkopuolelle.  
Muut yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset 
kohteet huomioidaan mahdollisuuksien ja tilan-
teen mukaan.

Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat 
viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa 
tehdään. Ennen sähkökatkoksia on tehty jow mui-
ta toimia, kuten käynnistetty häiriöihin varattuja 
varavoimalaitoksia.

Pyrimme ilmoittamaan sähkönjakelun rajoi-
tuksista Seiverkot Oy:n ja Seinäjoen Energian 
nettisivuilla, sekä Seinäjoen Energian some-kana-
villa. Sähköpulatilanteessa Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö ja Fingrid myös tiedottavat asiasta.

Sähkökatkot ovat mahdollisia muissakin 
olosuhteissa kuin sähköpulassa esimerkiksi 
teknisten vikojen tai sääilmiöiden aiheuttamien 
häiriöiden vuoksi. Tämän vuoksi kuluttaja-asiak-
kaiden kuin yhteiskunnan toiminnan kannalta 
kriittisten toimijoiden on tärkeää varautua sähkö-
katkoihin. ♦

Lue lisää: 

72tuntia.fi 

fingrid.fi/kantaverkko/tietoa-sahkopulasta

Varautuminen sähköpulaan

HUOM!

VESI
•   Veden paine voi laskea tai veden tulo 

voi jopa loppua, vaikka kiinteistöllä olisi 
sähköt. Paineenkorotusasema voi olla 
eri sulkualueella ilman sähköä.

•   Jäteveden pumppaamot lakkaavat 
toimi masta. Viemäreissä on 
tulvimisvaara erityisesti pumppaamolla 
varustetuissa kiinteistöissä.

•   Teknisten tilojen lämmitys kannattaa 
tarkistaa aina sähkökatkojen 
jälkeen. (Vesimittarin ja vesijohtojen 
jäätymisvaara)

•   Voimakkaat painevaihtelut voivat 
irrottaa sakkaa vesijohdoista, joka 
näkyy sameutumana. Vesi kirkastuu 
juoksuttamalla.

Sähkökatkojen vaikutus 
kaukolämmön ja veden käyttöön
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SENTTI
•    Voit tarkastella omia sähkön 

tai kaukolämmön kulutustietoja 
tunti-, päivä-, viikko-, kuukausi- 
tai vuosi kohtaisesti.

•    Voit selata laskuhistoriaasi ja 
tarkastella omia sopimustietojasi.

•    Rekisteröitymiseen tarvitset 
asiakasnumeron ja käyttöpaikkatunnuksen. 

 seinajoenenergia.fi/asiakaspalvelu/sentti

Kulutusseurantapalveluja 
kannattaa hyödyntää
Nyt on hyvä miettiä omia 
kulutustottumuksia. 
Energiankäyttöä on 
mahdollista pienentää 
pienilläkin teoilla.

S
euraamalla omaa energiankulu-
tustaan voi oppia myös säännös-
telemään sitä ja havaitsemaan 
kulutuspiikkejä. Nykyään kaikilla 

energiayhtiöillä onkin erilaisia online-pal-
veluita, joiden avulla voi oppia omasta 
energiankulutuksestaan.

Sähkön- ja lämmönseurantaa 
Sentti-palvelusta 
Sähkönmyynti-, verkkopalvelu- ja kauko-
lämpöasiakkaiden käytössä on Seinäjoen 
Energian nettisivuilta löytyvät Sentti-palve-

DATAHUB 
ASIAKASPORTAALI
•    Pääset tarkastelemaan 

sähkönkäyttöpaikkaasi ja 
sähkösopimuksiisi liittyviä 
tietoja. 

•    Palveluun kirjaudutaan 
pankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella.

oma.datahub.fi

lut. Sieltä oman asunnon energiankulutuk-
sen seuraaminen onnistuu erilaisin tarkas-
telujaksoin, jopa tunnin tarkkuudella.

– Palvelujen käyttäjämäärät ovat selvästi 
kasvaneet. Toivottavasti oman energian-
käytön seuraamisesta tulee monelle myös 
säännöllinen tapa tulevaisuudessa, proses-
siasiantuntija Jani Perälä toteaa.

Hän sanoo sähkönkulutuksen seuraa-
misen vaativan pientä salapoliisityötä tai 
vähintään hyvää muistia.

– Kulutustiedot tulevan palveluun noin 
vuorokauden viiveellä, joten täytyy usein 
palata ajassa taaksepäin ja miettiä mitkä 
laitteet ovat olleet päällä kulutuspiikkien 
aikaan.

– Kotoa poissaolleilta hetkiltä tuntikulu-
tusta tarkastelemalla saa myös selvitettyä 
sen, että kuinka paljon on asunnon perus-
sähkönkulutus eli kuinka paljon sähkölait-
teet kuluttavat jatkuvasti.

Kulutuksen seuraaminen auttaa ym-
märtämään, mistä oma kulutus koostuu 
ja voisiko tehdä jotain toisin oman ener-
giakulutuksen säästämiseksi. Kulutusta 
vähentämällä voi vaikuttaa myös omaan 
hiilijalanjälkeen.

Sähkön- ja lämmönkulutuksen lisäksi Sentti-palvelussa pääsee seuraamaan omien aurinkopaneelien tuottamaa ylijäämäsähkön määrää, 
prosessiasiantuntija Jani Perälä kertoo. Kuva: Hannele Norja

KULUTUS-WEB
•    Voit ilmoittaa meille vesilukemasi.
•    Näet laskutetut kuutiot/eurot sekä 

arvion tulevan vuoden maksuista.
•    Palveluun kirjaudutaan 

kulutus paikan tunnuksella ja 
vesimittarinumerolla.

   seinajoenenergia.fi/asiakaspalvelu/
vesilukeman-ilmoittaminen

KIRJAUDU

Digitaaliset palvelut

KULUTUKSEN SEURAAMINEN 
AUTTAA YMMÄRTÄMÄÄN, 
MISTÄ OMA KULUTUS 
KOOSTUU JA VOISIKO 
TEHDÄ JOTAIN TOISIN OMAN 
ENERGIAKULUTUKSEN 
SÄÄSTÄMISEKSI. 

Kulutusseurannan lisäksi Sentti-pal-
velusta löytyy myös omien sopimusten ja 
laskujen tiedot. Myös laskujen eräpäivän 
siirto on palvelussa mahdollista ennen 
eräpäivää. 

– Kannattaa olla ajoissa asialla. Mak-
susuunnitelmien teko onnistuu olemalla 
ajoissa yhteydessä asiakaspalveluumme, 
mutta Sentissä pystyy kätevästi hoitamaan 
eräpäivän siirron silloin, kun itselle sopii, 
asiakaspalveluesimies Irene Mullola 
sanoo.

Kulutus-Web kertoo 
vedenkulutuksesta
Vesilukemien ilmoittamista varten on 
olemassa Kulutus-Web -palvelu. Sieltä voi 
tarkistaa lukemaa ilmoittaessa edellisen 
lukeman sekä tarkastella vedenkäytön seu-
rantaraporttia kuutio- ja euromääräisesti.

– Vesilaskumme tulevat kolmen 
kuukauden välein ja mikäli haluaa saada 
vesilaskun aina toteutuneen kulutuksen 
mukaisesti, niin kulutuswebin kautta 
kannattaa käydä ilmoittamassa lukema 
maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun lopussa, 
Mullola muistuttaa.

– Moniin talouksiin on asennettu etä-
luettavat mittarit. Niissä laskutus tapahtuu 
todellisen kulutuksen mukaan eikä luke-
mien ilmoittaminen ole tarpeellista.

Datahubin asiakasportaali 
– valtakunnallinen sähkön 
kulutusseurantapalvelu
Suomessa otettiin tämän vuoden hel-
mikuussa käyttöön Datahub eli sähkön 
vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtojärjes-
telmä. Siellä tiedot ovat keskitetysti kaikista 
sähkönkäyttöpaikoista ja niihin liittyvistä 
asiakas- ja sopimustiedoista.

Datahubin käyttöönoton myötä asiak-
kaille on tullut mahdollisuus seurata omaa 
sähkönkulutusta Datahubin asiakasportaa-
lista.

– Sentin lisäksi Datahubin asiakaspor-
taali on vaihtoehtoinen palvelu sähkön-
kulutuksen seuraamiselle. Erityisen 
kätevä palvelu on niille, joilla on useampi 
sähkösopimus ja jos ne ovat vielä eri yhtiöi-
den kanssa solmittu. Kaikkien sopimusten 
kulutustiedot löytyvät yhdestä ja samasta 
paikasta, Perälä toteaa. ♦
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Astetta alemmas

LÄMPÖ
•   Alenna lämpötilaa asunnon aputiloista.
•   Pyyhi pölyt lämpöpattereista ja tarkista 

termostaattien toimivuus.
•   Polta puuta.
•   Käytä lämpöpumppua energia tehokkaasti.
•   Vaihda ikkunoiden vuotavat tiivisteet.
•   Älä vähennä lattialämmityksen tehoa 

suurilla matoilla.
•   Kylpyhuoneen lattialämmitys on riittävä, 

kun lattia tuntuu juuri ja juuri lämpimältä.

SÄHKÖ
•   Käy saunassa ripeästi.
•   Sammuta ne sähkölaitteet, joita et käytä. 
•   Auto lämpiää 30 minuutissa, kovilla 

pakkasilla noin tunnissa. 
•   Pese täysiä koneellisia pyykkejä 

eko-ohjelmilla.
•   Tee isompia määriä ruokia kerralla.
•   Irrota laturit verkkovirrasta latauksen 

päätyttyä.
•   Sähkön säästäminen erityisesti huippu-

kulutuksen aikaan, arkipäivien aamu- ja 
iltapäivän tunteina, on tärkeää.

VESI
•   Lyhyt suihku riittää.
•   Vältä astioiden huuhtelua 

ennen tiskikoneeseen laittoa.
•   Tarkkaile mm. mahdollisia wc-istuinten 

vesivuotoja.
•   Käy suihkussa kylvyn sijaan.
•   Älä valuta vettä hampaita pestessä.

ILMANVAIHTO
•   Säädä ja käytä ilmanvaihtoa oikein ja 

tarpeen mukaan.
•   Hyva_arki.fi -sisällöistä löytyy lisätietoja 

erilaisista ilmanvaihtoratkaisuista, 
käyttösuosituksista ja energia tehokkaasta 
käytöstä.

Energiansäästö 
on pieniä arjen tekoja
Aloita näillä
•   Astetta alempi huonelämpötila.
•   Astetta kevyempi kaasujalka.
•   Astetta lyhyempi suihku.
•   Astetta vähemmän viihde-elektroniikkaa.

Muita energian säästövinkkejä

Huoneiden 
ihannelämpötilat
•   Oleskelutilat 21 astetta.
•   Makuuhuoneet 18-20 

astetta.
•   Varastot 12 astetta.
•   Autotallit 5 astetta.

•   Kampanjassa kannustetaan 
jokaista tekemään nopea-
vaikutteisia ja konkreettisia 
energiansäästötoimia.

•   On tärkeä varautua sekä 
energian saatavuuden että 
hinnan vaihteluihin.

•   Tavoitteena saada vähintään 
75 prosenttia suomalaisis-
ta säästämään energiaa ja 
saavuttaa pitkällä aikavälillä 
pysyvästi alhaisempi energian-
kulutus.

•   Tavoite on kaikille yhteinen ko-
tona, liikenteessä, työpaikoilla 
ja oppilaitoksissa.

•   Mitä pienempi kulutus, sitä 
varmemmin vältetään sähkö-
katkot.

•   Huippukulutuksen aikaan, 
arkipäivien aamu- ja ilta päivä-
tunteina, säästäminen on 
erityisen tärkeää.

•   Kun kaikissa suomalaiskodeis-
sa alennetaan huonelämpöti-
laa yhdellä asteella, säästetty 
lämmitysenergia vastaa noin 
90 000 sähkölämmitteisen 
omakotitalon vuosikulutusta. 

•   Pienienkin säästötoimien mer-
kitys moninkertaistuu, 
kun se tehdään yhdessä.

ENERGIANSÄÄSTÖ 
ON NYT TÄRKEÄMPÄÄ 

KUIN KOSKAAN.

›  Kiuas 10 min
›  Ruohonleikkuri 30 min
›  Uuni 40 min
›  Auton lohkolämmitin 1,5 h
›  Jääkaappi 30 h
›  Kannettava tietokone 40 h
›  Led-lamppu (7W) 143 h
›  Kännykän lataus 200 h

kw
h

Mihin riittää?

Astetta alemmas on Motivan, Energiaviraston, 
työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvos-
ton kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran 
yhteistyökampanja.

S
ähkön käytössä on Motivan asian-
tuntija Päivi Suur-Uskin mukaan 
se harmi, että yhtä helppoa tapaa 
säästöihin ei välttämättä ole.

– Toimenpiteet muuttuvat arjen rutiinien 
myötä silti helpoiksi, Suur-Uski vakuuttaa.

Esimerkiksi kaikki laitteet mitkä eivät 
ole käytössä on hyvä sammuttaa, ja kylmä-

Onko sillä väliä, että 
kattilassa on kansi päällä?
Sähkön fiksut käyttötavat on nyt hyvä, ja syytä ottaa käyttöön. 
TEKSTI Hannele Norja   

MENEILLÄÄN OLEVA Astetta alem-
maksi -kampanja kannustaa kaikkia 
suomalaisia tekemään nopeita ja 
konkreettisia energiansäästötoimia. 
Kampanjaan on kutsuttu niin yrityk-
siä, kuntia, kaupunkeja kuin energia-
yhtiöitä.

– Yhteistyökumppanit ovat läh-
teneet kiitettävästi mukaan, oppi-
laitoksia myöten, asiantuntija Päivi 
Suur-Uski kehuu.

Hän muistuttaa verkkosivuilta 
astettaalemmas.fi löytyvän runsaasti 
energiansäästövinkkejä.

– Sinne tulee käytännössä kaikki. 
Energia-asioihin liittyvää tietoa löytyy 
myös Motivan sivuilta, Suur-Uski lisää.

Astetta alemmas on Motivan, 
Energiaviraston, työ- ja elinkeinomi-
nisteriön, valtioneuvoston kanslian, 
ympäristöministeriön ja Sitran yhteis-
työkampanja. ♦

laitteiden lämpötilat on syytä mitata itse 
luottamatta laitteiden näyttöihin.

– Jokainen voi myös miettiä onko sillä oi-
keasti väliä laittaako keitettäessä kattilaan 
kannen, Suur-Uski mainitsee.  

Kulutuksen ajankohdalla 
on merkitystä
Erityisen tärkeänä Suur-Uski pitää sähkön 
kulutuksen ajallista siirtämistä. Kulutuksen 
huiput ovat arkipäivinä, yleensä aamuisin 
noin kello 8-9 sekä iltapäivällä kello 17-18. 

– Pesukonetta ei kannata välttämättä 
laittaa päälle heti töistä tullessa. Astianpe-

Nyt säädetään 
asteita alemmiksi

sukoneenkin voi käynnistää vasta myöhem-
min illalla.

Auton lämmityksen ajallinen siirtämi-
nen voi Suur-Uskin mukaan olla jo hanka-
lampi järjestää.

– Periaatteena voi pitää ajatusta: Kaikki 
mitä voit tehdä viikonloppuna, tee viikon-
loppuna.

Säästettävä läpi lämmityskauden
Vinkkejä ja apua sähkönsäästöön saa mm. 
Motivan kuluttajaneuvontapalvelusta, 
varmimmin sähköisesti. 

– Jokaisessa maakunnassa on lisäksi 
oma alueellinen neuvoja, joihin voi ottaa 
yhteyttä, Suur-Uski sanoo.

Hän itse on jo työn puolesta kokeillut 
vuosikymmenien aikana mm. sähkön 
kulutuksen siirtämistä ja aikoo tulevana 
talvena olla tarkka myös huonelämpötilan 
suhteen.

– Ilmanvaihdossa otan uudelleen käyt-
töön viikkokellon eli laitteen poissaoloasen-
to on päällä, kun kotona ei olla.

Suur-Uski korostaa, että säästötoimia 
tarvitaan juuri nyt ja läpi koko lämmitys-
kauden. ♦

Kuva: M
otiv

a
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Miten suojaan 
putket ja 
vesimittarit 
jäätymiseltä?

Vesimittarin on oltava 
lämpimässä tilassa
•   Hanki tarvittaessa pieni 

irtopatteri mittarin 
läheisyyteen. Sulje ovet, 
sillä mittari voi jäätyä 
raolleen jääneen oven 
takia.

Valuta vettä säännöllisesti
•   Putkistoissa liikkuva vesi 

ennaltaehkäisee niiden 
jäätymistä.

•   Kartoita vesiputken 
riskipaikat.

•   Jos arvelet vesiputkien 
kulkevan liian pinnassa, 
laita niiden päälle lunta 
eristeeksi.

Asennuta sähkövastus
•   Vesijohtoputkeen voi 

asennuttaa sähkö-
vastuksen, joka pitää 
putken sulana.

Älä sulata itse
•   Jos putket ovat jäätyneet, 

laita vedet pois päältä 
ja kutsu ammattilaiset 
paikalle. Ammattilaiset 
sulattavat putket 
höyryllä. Näin estetään 
lisävahinkojen syntyminen.

Seinäjoen vesi

Tarkista säännöllisesti 
vesimittarin pyörimistä 
tai lukeman kulkua, niin 
ehkäiset mahdollisen vuo-
tovahingon suuruutta.

Parasta pohjavettä 
ja tehokasta 
jätevesihuoltoa
KUVAT Matti Hautalahti ja Seinäjoen Vesi   •   GRAFIIKKA Mirja Pajula

1957
Seinäjoen 

kauppalan vesilaitos. 
Seinäjoen Vesihuolto Oy 

perustetaan. 

1931
Vedenpuhdistuslaitos, 

vesitorni ja vesijohtoputki 
lääninsairaalaan valmistuvat. 

Ensimmäinen viemäri  
rakennetaan Seinäjoen 

keskustan taloihin.

1922
Seinäjoen 

Vesijohto-osakeyhtiö 
perustetaan.

1994
Kyrönjokilaakson Vesi 

(nyk. Lakeuden Vesi Oy) 
aloittaa vedensyötön 
Seinäjoen kaupungin 

verkostoon.
1991

Seinäjoen Vedellä  
oli omaa vesijohtoa 

yli 200 km.

2011
Seinäjoen Vedestä 
Seinäjoen Energia 

Oy:n tytäryhtiö. 2013
vedenmyynnissä 
ylitettiin viiden 

miljoonan kuution 
raja.

2015
Seinäjoen Vesi 

sulautetaan 
Seinäjoen Energia 

yhtiöön. 

2017
Jouppilanvuoren 

vesilaitoksen 
saneeraus ja 

automatisointi 
aloitetaan.

2022
Seinäjoen Vesi 

täyttää 100 vuotta. 
Juhlavuoden kunniaksi 

julkaistaan veden 
historiikkikirja.

Huom!

100-vuotias Seinäjoen Vesi:

1975
Jäteveden- 

puhdistamolla alkaa 
koko taajaman 

jätevesien 
puhdistus.

Vesi, elämän edellytys, jota ilman 
kukaan ei voisi elää.  Seinäjoki ei 
kuulu maamme vanhimpien kau-

punkien joukkoon, mutta järjestäytynyt 
vesihuolto on ehtinyt jo 100 vuoden ikään. 

Seinäjoen Veden syntyhistoria sijoit-
tuu 1920-luvun alkuun, yhteiseen tarpee-
seen ja yhteistyön tuloksena perustet-
tuun ensimmäiseen vesiyhtiöön vuonna 
1922.  Pienestä 5 000 asukkaan kunnasta, 
jolla oli kova tarve vesihuollolle, on tultu 
jatkuvasti laajenevaan, juuri juhlavuon-
na 65 000 asukkaan rajan ylittäneeseen 
kasvukeskukseen. 

Toiminta-alueet ovat kuntaliitosten 
myötä muuttuneet nopeasti, volyymit 
ovat kasvaneet ja vesihuoltoa on organi-
soitu monin eri tavoin pitkin historiaa. 
Kaikki ei kuitenkaan ole muuttunut, 
sillä vesihuoltoinfra on edelleen pääosin 
näkymättömissä maan alla ja toimin-
nan tavoite on edelleen sama: pyrkimys 
tarjota laadukasta ja toimintavarmaa 
vesihuoltoa asiakkaillemme.

Seinäjoen Veden 100 vuoden kun-
niaksi ilmestyy myös historiateos, jonka 
dosentit Riikka ja Petri Juuti sekä dosentti 
Tapio Katko ovat kirjoittaneet. ♦

1974
Ensimmäinen 

jätevedenpuhdistamo 
ja jätevesimaksu 

otetaan käyttöön.
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Ratkaise ristikon avainlause ja lähetä ratkaisusi 20.11. mennessä osoitteeseen: 
energia@sen.fi Arvomme kaikkien vastanneiden kesken upean Aika Design  
-puunkantimen (arvo 134 €). Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

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

Seinäjoen Energian 
perinteinen vuosikalenteri 
postitetaan asiakkaille 
joulukuun puolivälissä.

Latauspisteiden hankintaohje

Linssi-broilerikeitto

2 kpl broilerin rintafileetä
1 kpl sipuli
2-3 kpl valkosipulinkynttä
2 kpl porkkanaa
1 kpl palsternakka
kpl puolikas mukulaselleriä
1 tilkka öljyä
1 l kasvislientä
1 prk (370–390 g) yrteillä maustettua   
 tomaattimurskaa
3 dl punaisia linssejä

Pinnalle: tuoreita yrttejä

Valmistusohje
Leikkaa broilerin rinta-
fileet suikaleiksi. Kuori 
ja hienonna sipuli sekä 
valkosipulinkynnet. Kuori ja 
kuutioi juurekset. Kuumenna 
tilkka öljyä kattilassa. Lisää 
broilerisuikaleet ja ruskista ne 
joka puolelta kauniin värisiksi. Lisää sipuli sekä 
valkosipuli ja jatka paistamista hetki. Lisää juu-
rekset ja pyörittele pari minuuttia.

Lisää kasvisliemi ja tomaattimurska kattilaan ja 
kuumenna kiehuvaksi. Huuhdo linssit ja lisää ne 
muiden aineiden joukkoon. Kuumenna uudelleen 
kiehuvaksi ja keitä miedolla lämmöllä 15–20 
minuuttia, kunnes sekä juurekset että linssit ovat 
kypsiä.

Viimeistele ja mausta tuoreilla yrteillä.

Oletko 
hankkimassa 
sähköautoa?

Vuosikalenteri
postitetaan
joulukuulla

Seiverkot Oy on julkaissut 
ohjeistuksen, mitä tulee 
huomioida sähköauton 
latauspisteen hankintaa 
suunnitellessa. 

seiverkot.fi/sahkoautojen-latauspisteen-hankintaohje

seiverkot.fi

Vedenkeittimellä 
veden saa kiehuvaksi 

nopeasti, mikä lyhentää 
hellan käyttöaikaa ja 

säästää energiaa.

Vinkki!

Näitkö 
rikkoutuneen 
katuvalon?
Ilmoita meille havaitsemasi 
katuvaloviat helposti verkossa.
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E-lasku on sujuva tapa
laskujen maksuun

Ota e-lasku

käyttöön omassa

verkkopankissasi.

Seinäjoen Energia Oy
kaukolämpö

Seinäjoen Energia Oy 
Seinäjoen Vesi

Seiverkot Oy 
verkkopalvelu

Seinäjoen Energia Oy 
sähkönmyynti

Tarvittavat tiedot e-laskusopimuksen tekemiseen löydät laskultasi.

Voita Helkama-sähköpyörä!
Kaikki 20.11.2022 mennessä e-laskusopimuksen tehneet 

asiakkaamme osallistuvat Helkama E7 -sähköpyörän 
(arvo n. 2 300 €) arvontaan. 

Arvonta suoritetaan 1.12.2022. Voittajaan otetaan yhteyttä 
henkilökohtaisesti. Voittajan nimi voidaan julkaista 

Seinäjoen Energian eri kanavissa.

seinajoenenergia.fi
seiverkot.fi

p. 0203 35 000
asiakaspalvelu@sen.fi

Palvelemme
ma–pe klo 9–16

Asiakas palvelu


