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Kiitos vinkistä, löysin kauttanne Reko-torit! 
<3 Hyvä numero kaikin puolin, muistiin 
lähtivät myös Turun lähimatkavinkit.

”

”

”

Pieni juttu jouluvalojen sähkönkulutuksesta 
oli tosi hyvä. Muutin omaa toimintaa 
artikkelin pohjalta. Kiitos!

Viimeinen lehtenne oli mielenkiintoinen. 
Juttu ympäristöystävällisestä lomareissusta 
pisti miettimään ja seuraavan loman 
kohdalla vihreät arvot otetaan entistä 
paremmin huomioon! Kiitos.

Valopilkku-palstaa on aina kiva lukea, 
positiivisten ihmisten malleista saa itsekin 
inspiraatiota ja energiaa!

”
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Turun seudulla voidaan käyttää kaukolämpöä ja sähköä jatkossa entistä paremmalla 
energiaomatunnolla. Turun seutu muuttui isolla loikalla ympäristöystävällisempään 

suuntaan, kun Naantalin uusi biovoimalaitos käynnistyi viime vuoden lopulla. Vanho-
jen kivihiiliyksiköiden tilalle rakennettiin monipolttoainevoimalaitos, jonka polttoai-
neesta noin puolet on tällä hetkellä Turun seudulta tulevaa metsätähdehaketta. Tänä 
vuonna biopolttoaineen käyttöä saadaan lisättyä vielä lisää, kun uudelle voimalaitok-
selle valmistuu uusi biopolttoaineen vastaanottolinja. Näin pääsemme yhä enemmän 
irti raskaasti verotetusta kasvihuonekaasuja tuottavasta kivihiilestä, kohti uusiutuvia ja 
edullisempia energiantuotantomuotoja. Samalla seutukunnasta hankitut polttoaineet 
tukevat alueen positiivista talouskehitystä. 

Voimalaitos valmistui aikataulussa ja alle budjetoidun hinnan. Olipa todella huikea 
suoritus, jonka tuloksista me Turun seudulla asuvat saamme nauttia nyt pitkään 
puhtaampana kaukolämpönä, parempana toimitusvarmuutena ja lähellä tuotettuna 
sähkönä – ja puhtaampana energiaomatuntona.

Naantalin uusi monipolttoainevoimalaitos on vain yksi esimerkki niistä teoista, joita 
me teemme oman ja asiakkaidemme puhtaamman energiaomatunnon eteen. Artukai-
siin valmistuu kesällä höyrylaitos, joka käyttää polttoaineenaan myös metsähaketta. 
Yhdessä nämä kaksi laitosta vähentävät kaukolämmön ja höyryn tuotannon hiilidiok-
sidipäästöjä 230 000 tonnia vuodessa mikä tarkoittaa yli 30 % vähemmän vuoteen 
2016 verrattuna. 

Mikä sitten minun energiaomatuntoani herätteli? Pieni omakohtainen esimerkki muu-
tamien vuosien takaa ehkä avaa ajatustani siitä: Vaimoni varasi lentolippuja netistä 
ja printtasi varausvahvistuksen matkalle mukaan. Vilkaisin sitä ja huomasin, kuinka 
varauksen loppuun hän oli ruksannut täpän, jolla hän halusi kompensoida lento-
matkamme aiheuttamat hiilidioksidipäästöt maksamalla päästöoikeusmaksun, jolla 
lentoyhtiö osti markkinoilta pois hiilidioksidipäästökiintiöitä. En ollut moisesta ennen 
kuullutkaan ja sitä ihmetellessäni vaimoni vastasi minulle: ”Kyllä vain, ruksasin sen 
täpän ja siitä tuli hyvä mieli!”

Myös me turkuenergialaiset teemme koko ajan töitä, jotta meillä ja meidän asiakkaillam-
me olisi hyvä mieli, kun kyse on energia-asioista. Tärkeimpänä toimenpiteenä on tietysti 
uusiutuvan energian kasvattaminen vuoteen 2020 jopa yli puoleen sähkön ja lämmön 
tuotannossa. Nämä uudet voimalaitokset auttavat meitä suuresti kohti tuota tavoitetta.

Haluamme myös tarjota sinulle keinoja energiaomatuntosi kohentamiseen. Asiakkaa-
namme voit valita useista eri sopimusvaihtoehdoista, jotka on tuotettu eri uusiutuvan 
energian tuotantomuodoilla. Entä oletko tutustunut jo Ekotakuu-palveluihimme? 
Ekotakuun avulla voit varmistaa sekasähköllä tuotetun sähkösi alkuperän tai Ekotakuu 
Extra -palvelulla tehdä ympäristöteon osallistumalla uusiutuvan energian lisäämiseen 
tuotannossamme. 

Oletko siis miettinyt, minkälainen energiaomatunto sinulla on? Nyt voit testata sen 
osoitteessa www.energiaomatunto.fi. 
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Kevät on urheilun ja herkuttelun aikaa.
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1 VUOSIKERTOMUS 
ILMESTYY

Turku Energian vuoden 
2017 vuosikertomus ilmes-
tyy keväällä. Vuosikertomus 
esittelee toimintaamme ja 
kertoo vuoden keskeisimmis-
tä tapahtumista sekä hank-
keista ja avainluvuista. Voit 
tutustua viime vuoteemme 
sähköisessä vuosikertomuk-
sessa nettisivuillamme
vsk2017.turkuenergia.fi

2ILMAISEKSI  
UIMAAN 25.2.

Turku Energia tarjoaa ilmaiset 
uinnit kolmessa uimahallissa 
sunnuntaina 25.2. Voit puli-
koida tai treenata kuntosalil-
la veloituksetta, vaikka koko 
perheen voimin. Ilmainen ui-
mahallipäivä järjestetään Im-
pivaaran, Kaarinan ja Raision 
uimahalleissa. Paikan pääl-
lä on tarjolla myös ohjelmaa 
perheen pienimmille. Uima-
hallit lämmitetään energia-
tehokkaasti ja ympäristöystä-
vällisesti kaukolämmöllä. 
Lue lisää takakannesta tai 
www.turkuenergia.fi/uimaan

4MUKAAN 
TALKOOLEIRILLE

Ovatko kesäsuunnitelmat jo 
selvillä vai olisiko sinulla mah-
dollisuus lähteä Metsähallituk-
sen tai WWF:n talkoolaisek-
si? Talkoissa pääset tekemään 
konkreettisia ja monipuolisia 
töitä hienoissa maisemassa ja 
hyvässä seurassa. Yleisimpiä 
talkootehtäviä ovat niitto ja rai-
vaus, vieraslajien poisto, piste- 
ja lammasaitojen korjaus ja pe-
rinnerakennusten kunnostus. 
Talkoiden pituus vaihtelee yh-
destä päivästä jopa pariin viik-
koon. WWF Suomi on järjestä-
nyt talkooleirejä myös Ruotsis-
sa, Virossa ja Venäjällä. 
www.wwf.fi, www.luontoon.fi

2 3
1

5TERVETULOA 
HERKUTTELEMAAN

Turku Craft Beer Festival 
keskittyy pienpanimo-oluisiin 
ja skotlantilaisiin mallasja-
losteisiin, mutta myös siide-
rien ja viinien ystäville on lu-
vassa herkkuja. VPK:n talolla 
järjestettävästä tapahtumas-
ta löydät ihania Kuoren ja 
Markus Aremon kasvisruokia. 
Lihaisemmista vaihtoehdois-
ta vastaa Smör omalla street 
food -menullaan sekä Hel-
singin parhaimmistoon kuu-
luva, Henri Alénin luotsaama 
ravintola Muru. Turku Craft 
Beer Festival 9.–10.3.
www.turkucraft- 
beerfestival.com

54

3TIETOA  
JA HYÖTYÄ

Rakenna ja Sisusta -messut ko-
kosi 9.–11.2. saman katon alle 
kaiken rakentamiseen ja remon-
tointiin liittyvän. Turku Energi-
an osastolla esittelijämme vas-
tasivat asiakkaita ja messukävi-
jöitä askarruttaviin kysymyksiin 
muun muassa energian käytös-
tä sekä sähkö- ja lämpöverkkoon 
liittymisestä. Osastolla sai tes-
tata omaa energiaomatuntoaan. 
Testiin osallistuneet saivat pika-
palkinnon ja osallistuivat sähkö-
pyörän arvontaan, joka arvotaan 
maaliskuun alussa. Sinäkin voit 
vielä testata oman energiaoma-
tuntosi ja osallistua arvontaan. 
www.energiaomatunto.fi
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NYT ESILLÄ

Turku Energia on lanseerannut Hintavah-
ti-nimisen mobiilisovelluksen, joka auttaa 

kuluttajaa pienentämään sähkölaskuaan. 
Samalla asiakas voi välillisesti vaikuttaa sii-
hen, millä tuotantotavalla sähköä tuotetaan ja 
siten ehkäistä ilmastonmuutoksen etenemistä. 
Mobiilisovellus on ladattavissa sovelluskaupas-
ta sekä Android- että iOS-käyttöjärjestelmille. 
Sovelluskaupasta Hintavahti löytyy esimerkiksi 
hakusanalla "Turku Energia".

– Sähkön markkinahinta vaihtelee tunneit-
tain ja vaikuttaa näin suoraan tuntihinnoiteltua 
sähkösopimusta käyttävän kuluttajan sähkölas-
kuun. Hintavahti lähettää yhden ilmoituksen 
aamuisin ja iltaisin sähkön markkinahinnan 
ollessa kalleimmillaan ja muistuttaa energian-
säästöstä. Kun ilmoitus kalleimmasta tunnista 
tulee, kuluttaja voi pienentää sähkölaskuaan 
vähentämällä tarpeetonta sähkönkulutusta esi-
merkiksi sammuttamalla tarpeetonta valaistus-
ta, ajoittamalla saunan lämmityksen tai vaik-
kapa pyykinpesun edullisempaan ajankohtaan, 

Turku Energiassa on vuosittain kesätyöpaik-
koja noin 20 opiskelijalle. Työt ajoittuvat 

yleensä kesäkuun alusta elokuun loppuun. 
Suurin osa kesätyöntekijöistä sijoittuu tekni-
siin tehtäviin, mutta myös asiakaspalvelu- ja 
toimistotehtäviin sekä taloushallintoon.

Edellytämme kesätyöpaikanhakijoilta 18 
vuoden ikää, mutta kahden viikon Tutustu työ-
elämään ja tienaa -jaksolle voivat hakea nuo-
remmatkin henkilöt.

Olemme mukana Vastuullinen kesäduuni 
-kampanjassa. ●

Ê www.kesaduuni.org 
www.turkuenergia.fi/rekry

K O O N N U T :  P I R K K O  S O I N I N E N  J A  R I I T T A  K R A N N I L A  |  K U V A :  T U R K U  E N E R G I A 

HAE MEILLE
kiinnostaviin kesätöihin

HINTAVAHTI auttaa säästämään
vinkkaa Turku Energian tuotepäällikkö KIMMO 

KUUSINEN.
Hintavahti kannustaa päivittäiseen energi-

ansäästöön, joka pienentää sähkölaskua riip-
pumatta siitä, onko käytössä tuntihinnoitel-
tu- vai kiinteähintainen sähkösopimus. Turku 
Energian Louna Tunti -sähkösopimuksen avul-
la saavuttaa tosin suuremman säästön. 

– Kalleimpina tunteina tehty energian-
säästö on myös ympäristöteko. Kun sähkön 
markkinahinta on vuorokausittain kalleimmil-
laan, sähkön tuottamiseen tarvitaan tyypilli-
sesti ympäristölle haitallisia tuotantomuotoja, 
kuten kivihiili- ja maakaasukäyttöisiä voima-
laitoksia. Hintavahdin avulla sähkönkulutus 
laskee kalleimpien tuntien aikana, jolloin ym-
päristölle haitallisia voimalaitoksia tarvitaan 
entistä vähemmän.

Asiakas voi halutessaan rajoittaa muistu-
tusten esiintymisaikaa Hintavahdin asetuk-
sista, jotta ne eivät häiritse esimerkiksi työ-
päivää. ● 

A rtukaisten höyryntuotantolaitos on otettu 
koekäyttöön. Uusi laitos tulee vähen-

tämään raskaan polttoöljyn käyttöä sekä 
hiilidioksidipäästöjä Turku Energian höyryn 
tuotannossa. Laitoksen pääpolttoaineena 
käytetään puupohjaisia polttoaineita, kuten 
metsähaketta.  

– Koeajot jatkuvat vielä jonkun aikaa ja 
sen jälkeen teemme vielä viimeistelytöitä. 
Lämmöntuotanto on mahdollisuus aloittaa 
maaliskuun lopussa. Höyryputken rakentami-
nen on käynnistynyt ja höyryn toimitus asiak-
kaille alkaa kesällä, kertoo Turku Energian pro-
jektipäällikkö JARI LAHTINEN.

– Hanke on valitettavasti viivästynyt alku-
peräisestä aikataulustaan noin puoli vuotta 
johtuen höyrylaitoksen höyryputken maanra-
kennus- ja putkitöiden kilpailutuksesta tehdys-
tä valituksesta markkinaoikeuteen. Asia on rat-
kennut Turku Energian esittämän näkemyksen 
mukaisesti ja laitoksen putkityöt ovat nyt täy-

PUHTAAMPAA 
lämpöä ja höyryä

dessä vauhdissa, toteaa Lämpö-yksikön johtaja 
JARI KUIVANEN.

Kesän työlistalla on myös alueen viherra-
kentaminen, muun muassa aidat ja asfaltointi.

– Aiemmin kaikki tuottamamme höyry teh-
tiin öljyllä, mutta nyt öljy korvautuu puupohjai-
silla polttoaineilla. Lämmön ja höyryn tuotannon 
hiilidioksidipäästöt vähenevät yhteensä noin  
20 000 tonnia vuodessa, Jari Lahtinen kertoo.

Uusi laitos lisää huomattavasti myös käyt-

tövarmuutta, sillä siellä on 12 MW:n kiinteän 
polttoaineen kattilan lisäksi varakattila, jonka 
teho on 10 MW. Laitoksen höyryjärjestelmään 
voidaan myös kytkeä tarvittaessa liikuteltava 
höyryntuotantoyksikkö.

Laitos tuottaa valmistuessaan höyryä ja 
lämpöä viidelle Artukaisten alueen teolli-
suusyritykselle: Bayer Oy, Suomen Nestlé Oy, 
Oy Lunden Ab Jalostaja, PCAS Finland Oy ja 
Eckes-Granini Finland Oy Ab. ●
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”VOITAMME 
KAIKKI

Lentopallo on räjähtävää voimaa ja nopeutta, kertoo 
Loimujunnujen valmentaja Timo Murtojärvi. Kerttulan 
liikuntahallin täyttääkin keskiviikkoiltaisin iloinen 
tyttöporukka, joka taitaa erilaisten iskujen salat.

MEIDÄNJUTTU Tällä palstalla esittelemme Turku Energian sponsoroimia kohteita.

T E K S T I :  J O H A N N A  P E L T O - T I M P E R I  |  K U V A :  T I M O  J A K O N E N
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Tyttöjen lentopalloharjoitus on vauhdi-
kasta. Ensin lämmittelyksi hypitään ja 
loikitaan. Sitten onkin vuorossa jo tek-

niikkaharjoittelu. Ja treenirastilta toiselle voi 
siirtyä vaikka kärrynpyöriä heitellen. Liikun-
nan riemu on tarttuvaa.

Raision Loimun toiminnanjohtaja JANI NIE-

MINEN kertoo, että juniorityö on tärkeää myös 
liigajoukkueelle. Tälläkin kaudella edustus-
joukkueessa pelaa oman seuran kasvatteja.

Timo ja Jani toteavat, että vastaavasti ju-
niorien innostamisessa liigajoukkueella on 
suuri merkitys. Liigajoukkue on esikuva. Loi-
mussa onkin tapana, että pelaajat käyvät 
junnujen harjoituksissa ja kouluvierailuilla. 
Junnut taas keräävät liigaotteluissa palloja 
ja puhdistavat kenttää.

YHDESSÄ TEKEMISTÄ
Timo kuvailee lentopalloa sosiaaliseksi ja las-
ten motoriikkaa kehittäväksi lajiksi. Pelaami-
nen vaatii hyvää tilan ja liikkeen havainnoin-
tia ja vartalon hallintaa. 

– Yhdessä oleminen on joukkuepelaami-
sen yksi merkittävimmistä asioista. Junnu-
puolella toiminta vaatii myös vanhempien 
yhdessä tekemistä, koska toimintaa pyörite-
tään paljolti talkoovoimin.

Timo on kolmen innokkaan lentopallohar-
rastajan isä ja pelaa myös itse säännöllisesti. 
Ja tietysti perheen äitikin pelaa lentistä.

Lounainen Suomi tunnetaan aktiivises-
ta lentopallotoiminnasta, ja Raision Loimulla 
on paljon innokkaita kannustajia. Lentopallo 
on Turun seudulla etenkin tyttöjen suosiossa, 
mutta Timo kaipaa enemmän poikia mukaan 
harrastukseen.

E-tyttöjen treenin lomassa 11-vuotias RON-

JA ARVONEN , 10-vuotias JANINA JÄRVINEN ja 

7-vuotias OLGA KAKKO kertovat innostuneen-
sa lajista isän, äidin tai sisarusten harrastuk-
sen mukana. Pelaaminen näytti heistä niin 
kivalta. Olga ja Ronja tykkäävät eniten is-
kulyönneistä. Janinan mielestä syöttäminen 
on parasta. Tytöt miettivät, että kaksi kertaa 
viikossa kokoontuminen on ihan hyvä määrä. 
Janina on aloittanut pelaamisen 7-vuotiaana. 
Hänen mielestään treenejä voisi olla useam-
minkin.

– Meillä oli viikonlopulla turnaus, ja voi-
timme kaikki ottelut.

ORANSSIA VOIMAA!
Jani korostaa yhteistyökumppaneiden merki-
tystä. Ilman laajaa tukiverkostoa ei liigassa 
voisi pelata. Raision Loimulla on 120 yhteis-
työkumppania kaudessa ja kaikkien panos 
on tärkeä. Turku Energia on yksi pääyhteis-
työkumppaneista. Oranssia Voimaa! -teema 
kuvastaa yhteistä tekemistä, energisyyttä ja 
voimaa. Teema näkyy ottelujen muussakin 
toiminnassa. Kauden päättyessä energisin 
pelaaja palkitaan. Oranssia Voimaa! -teema 
tulee näkymään myös junioritoiminnassa.

– Kumppanuussopimukset eivät ole pel-
kästään ottelumainoksia, vaan niihin tulee 
ideoida muutakin sisältöä ja yhteisöllisyyttä. 

Jani kertoo, että yhteistyö Turku Energi-
an kanssa on kestänyt jo vuosia. Esimerkik-
si ympäristöasioita esiin nostanut Ympäristö-
ottelu-tapahtuma järjestettiin onnistuneesti 
monta kertaa. 

– Turku Energia painottaa yritysyhteis-
työssä paikallisuutta sekä esimerkiksi ympä-
ristövastuullista ja lasten sekä nuorten kans-
sa tehtävää toimintaa, toteaa Turku Ener-
gian viestintäpäällikkö ANNE-MARI REPO-

LA-MÄKINEN. ●

Loimujunnuista nousee 
säännöllisesti pelaajia 
Raision Loimun liigajouk-
kueeseen. Nuorille pelaa-
jille on tärkeää, että voi-
vat harrastaa sopivanta-
soisen porukan kanssa. 
Kaikista ei tule ammat-
tilaisia, mutta moni saa 
lentopallosta elinikäisen 
harrastuksen.

Valmentaja Timo Murtojärvi kertoo, että  

liigapelaajat ovat junnujen esikuvia.

Oranssia voimaa -teema näkyy pitkin kautta  

useissa yhteyksissä.
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VALOPILKKU

TUNNETKO SINÄ 
PAIKALLISEN VALOPILKUN? 

Tunnetko ihmisen, joka levittää energiaa ja iloa  
lähiympäristöönsä? Vai oletko kenties itse valopilkku? 

Ilmianna meille VALOPILKKU, sinä tai joku muu. 
Lehteen haastateltavaksi valittu valopilkku pääsee 

meikkaajan ja kampaajan käsittelyyn. Hänet  
stailataan lehteä varten ja hän saa omaan  

käyttöönsä studiovalokuvia.

ÊEhdotuksia voi lähettää  
osoitteessa valopilkku.fi 

tai  Turku Energia/  Valopilkku, 
PL 105, 20101 TURKU
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Vuoden oppaaksi valittu Anu Salminen ajattelee aina 
asioita positiivisen kautta. Hän tuntee Kakolan tarinat 

ja on johdattanut kymmenen vuoden ajan tuhansia 
matkailijoita vankilan käytävillä. 

AAnu Salmista ehdotti valopilkuksi hä-
nen siskonsa, joka totesi, ettei Anu ole 
koskaan huonolla tuulella, väsynyt tai 

negatiivinen.
– Tiedostan, että olen yltiöpositiivinen. Jak-

san uskoa hyvään ja ihmisiin, enkä halua 
näyttää murheitä päällepäin. 

Anu syyttää positiivisuudesta osin geneet-
tistä perimäänsä, sillä hänellä on juuria Karja-
lassa. Pelkästään geenien vika positiivisuus ei 
kuitenkaan ole.

– Osittain tämä on tietoinen valinta. Jaksan 
paremmin haasteita, tylsyyttä ja väsymystä, 
kun pidän mielessä positiiviset asiat. Olen vah-
vasti sitä mieltä, ettei murehtimisesta ole mi-
tään hyötyä. Myös jälkiviisastelu on ihan tur-
haa, sillä vain pilaa elämänsä.

Anu on antanut lähimmäisilleen tiukat oh-
jeet:

– Jos rupean katkeraksi valittajaksi, siitä 
pitää huomauttaa välittömästi.

ONNELLISENA KAKOLASSA
Anu aloitti Kakola-oppaana vuonna 2008, kun 
vankilassa järjestettiin ensimmäiset kierrokset. 
Vuonna 2014 hän julkaisi yhdessä tietokirjailija 

RAUNO LAHTISEN kanssa kirjan Kakola – vanki-
lan tarina. Hän on vuosien aikana rakentanut ja 
toteuttanut Kakolaan erilaisia opastettuja kier-
roksia, myös nojatuolimatkan heille, jotka eivät 
pääse varsinaiseen Kakolaan. Viime vuodesta 
lähtien hän on ollut kokopäiväisenä palkattuna 
työntekijänä Kakola Yhtiöissä.

– Minulla on nyt, 51-vuotiaana, ensimmäis-
tä kertaa elämässäni säännöllinen kokopäivä-
työ, josta iloitsen kovasti. Minun tehtäväni on 
koordinoida täällä matkailu- ja museopalvelui-
ta. Vastaan Kakolan tiedotuksesta, matkailu-
palveluista ja museotoiminnasta.

Kakolan vanhoihin rakennuksiin saneera-
taan 300–400 asuntoa ja vierelle nousee paljon 
uusia kerrostaloja. Lääninvankilaan valmistuu 
muutaman vuoden päästä hotelli ja kukkulalle 
on tulossa ravintolan lisäksi kylpylä, kahvila, 
leipomo ja panimo. Kakolassa on myös paljon 
edustavia kokoustiloja. Lääninvankilan kap-
peli säilyy ja siitä tulee arvatenkin tulevaisuu-
dessa suosittu vihkikirkko. 

– Tästä tulee upea keidas, jonne kaupunki-
laisetkin voivat tulla viettämään mukavaa päi-
vää. Kaikki palvelut ovat avoinna kaikille.

Ensi kesä on viimeinen, jolloin vankilan 

Anu Salminen on opastanut 
Kakolassa jo kymmenen vuot-
ta. Hän tuntee vankilaan liit-
tyvät tarinat perin pohjin.

 Anu tuo valoa
KAKOLAAN
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Anu Salmisen perheyhteisö on tiivis ja he 
viettävät paljon aikaa yhdessä. Myös monet 
matkat tehdään porukalla. 
– Olemme olleet huonoja säästämään. Em-
me ole koskaan säästäneet omaan asuntoon 
vaan mahdolliset säästöt on aina käytetty 
matkusteluun. Olemme lähteneet aina koko 
perheen kanssa reissuun.

vanhoihin rakennuksiin, Lääninvankilaan, 
pääsee kunnolla sisään tutustumaan. 

OPPAAKSI VAHINGOSSA
Anu on valmistunut oppaaksi vuonna 2005. 
Hän päätyi työhön sattuman kaupalla. Hä-
nen siskonsa oli hakeutunut opaskurssil-
le, jonne oli silloin – ja on edelleen – vaikea 
päästä. Kurssin järjestäjä harmitteli ensim-
mäisellä tunnilla, että Turusta puuttuu tans-
kan kielen taitoinen opas.

– Olimme asuneet miehen työn takia 
1990-luvulla perheen kanssa neljä vuotta 
Tanskassa ja puhun sujuvaa tanskaa. Sisko 
mainitsi minusta opettajalle, joka soitti mi-
nulle kotiin ja pyysi mukaan kurssille.

– Ajankohta ei ollut oikeastaan ollen-
kaan sopiva uudelle työlle. Minulla oli ko-
tona neljä lasta, nuorimmainen oli vasta 
4-vuotias. Olimme ottaneet juuri koiran-
pennun ja hoidettavana oli iso pappila, oma 
yritys ja miehenkin työt olivat epäsäännöl-
liset.

Anu kuitenkin meni kurssille, innos-
tui ja huomasi pian, että itse asiassa oman 
kääntäjän ja tulkin työn saattoi limittää oi-
kein hyvin oppaan töiden kanssa.

PELEJÄ JA BETONINSEKOITUSOHJEITA
Oppaan työn ohella Anu on tehnyt kääntäjän 
töitä omassa toimistossaan.

Se, että Anu aikoinaan päätyi kääntä-
jänkoulutuslaitokselle, oli sekin sattumaa.

– Tai no, se johtui puhtaasta laiskuudes-
ta. Tiesin, että minun oli helppo päästä lu-
kemaan ranskaa ja niinpä tein sitten niin.

Anu oli nimittäin asunut lapsuudenper-
heensä kanssa kahdeksan vuotta Ranskas-
sa, Pariisin kupeessa isän työn takia. Hän 
oli käynyt sekä alakoulun että lukion rans-
kalaisessa koulussa.

– Mietin, että jos lähden opiskelemaan 
filologiaa, siinä ei valmistu mihinkään am-
mattiin. Kääntäjänkoulutuslaitos kuulosti 
järkevältä. Mummuillekin oli helppo sanoa, 
että minusta tulee kääntäjä, vaikken siitä 
työstä mitenkään haaveillut.

– Olen kääntänyt kaikkea betonin sekoi-
tusohjeista teurastamolinjan käyttöohjei-
siin ja Tieteen Kuvalehteen. 

Yksi hauskimmista, mutta myös vaa-
tivimmista tehtävistä oli, kun Anu kään-
si Bezzerwizzer-lautapelin 2 500 kysymys-
tä ja vastausta. Ei siinä vielä mitään, mut-
ta hän myös keksi saman verran Suomeen 
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 MARI PIRILÄ,  
 SISKO 

Anu on energinen 
turkulainen, joka on 

tehnyt valtavasti hyvää 
kotiseudun eteen toimies-

saan Turun Matkailuoppai-
den puheenjohtajana sekä kirjottaessaan 
kirjan Kakolasta ja sen hurjista tarinoista. 
Anu ei koskaan ole huonolla tuulella ja 
energiaa riittää vaikka muille jaettavaksi. 
Hänen naurunsa ja hymynsä tarttuu. Tämä 
neljän lapsen äiti, kahden lapsen isoäiti ja 
kirkkoherran rouva on myös maailman paras 
isosisko. Pitää aina hyvää huolta omistaan. 

 RITVA HIEVANEN,  
 PERHETUTTU  
 RUSKOLTA  

Anun seurassa ei 
koskaan tylsisty, sillä 

hän on todellakin ystä-
viensä valopilkku. Anu on 

empaattinen, innostuva, tarmokas, iloinen, 
herkkä, hyväksyvä ja nöyrä ihminen. Anu on 
myös monessa suhteessa viisas, taitava ja 
avulias. Näin ystävän näkökulmasta hän on 
aina ollut valmis auttamaan, kannustamaan 
ja neuvomaan tarpeen tullen. Anu on meille 
kaikille hyvä esimerkki siitä, että kannat-
taa mennä täysillä eteenpäin kohti uusia 
haasteita. 

 TIINA KIVINIEMI, 
 YSTÄVÄ  

Olemme Anun kanssa 
tunteneet vuodesta 

1983, jolloin olin 
vaihto-oppilaana Pariisis-

sa, ja Anu asui perheineen 
siellä. Anu on henkiystäväni, jonka kanssa 
olemme jakaneet niin suuret ilot kuin 
suuret surutkin. Anu on valoihminen: hän 
jakaa ympärilleen valoa ja iloa, koska on 
niin kertakaikkisen ihmisrakas. Kaikkeen 
tekemiseensä (ja sitä on paljon!) Anu saa 
voimaa ihmisistä, ja me ympärillä olevat 
saamme voimaa Anun valoisuudesta. Mitä 
tahansa elämässä tapahtuukin, Anu on 
ensimmäisenä paikalla joko lohduttamassa 
tai iloa jakamassa.

ANUSTA SANOTTUA
liittyviä kysymyksiä ja niihin vastaukset.

– Ensin sitä ajatteli, että tämähän on 
helppo homma, mutta kun oli tehnyt sa-
ta urheiluaiheista kysymystä, tuli jo vähän 
tuskainen olo. Siinä oli lopulta pakko käyt-
tää apuvoimia kysymysten keksimiseen.

LAPSIPERHEEN ARKEA
Anu on naimisissa Ruskon kirkkoherran PASI 

SALMISEN kanssa. Pari on pitänyt yhtä jo yli 
30 vuotta ja heillä on neljä lasta.

– Meidän elämämme ei ole ollut koskaan 
säännöllistä. Sain kolme ensimmäistä lasta 
jo opiskeluaikana.

Kolme vanhinta lasta elävät jo omillaan 
eikä kotona asu enää 
kuin lukiota käyvä kuo-
pus. Anopin tittelin Anu 
sai muutama vuosi sit-
ten, ja nyt mukana elä-
mässä on myös seuraava 
sukupolvi. Vanhimmal-
la pojalla on kaksi lasta: 
3-vuotias ja vajaan puolen vuoden ikäinen. 
He asuvat vain kilometrin päässä mamilas-
ta, joten yhteyttä pidetään hyvin tiiviisti.

Mami on uudesta roolista riemuissaan. 
– Jos lapset ovat lahja, niin lapsenlapset 

ovat kultakääreisiin käärittyjä paketteja. 
Lastenlasten elämän seuraaminen tarjoaa 
valtavia tunnekuohuja, sillä lapsenlapsissa 
näkee omat lapsensa. 

Lasten helliminen ja tukeminen arjes-
sa tuo myös valtavasti iloa. Anu onkin si-
tä mieltä, että nykyään kiltteydelle on an-

 1966   syntyy Heidekenillä Turussa
 1978   menee naimisiin  

 Pasi Salmisen kanssa
 1989   esikoinen Pietari syntyy
 1992  toinen poika Nestori syntyy
 1995   tytär Mirjami syntyy
 1996   valmistuu Turun yliopistosta rans-
  kan ja englannin kääntäjä-tulkiksi
 2000  muuttaa miehen kirkkoherran  

 viran myötä Ruskolle ja  
 kuopus Aatami syntyy

 2005  valmistuu auktorisoiduksi  
 Turku-oppaaksi

 2011   valmistuu Naantalin, Raision  
 ja lounaisrannikon oppaaksi

 2015   aloittaa palkkatyöt 
  Kakola Yhtiöt Oy:ssä

Xxxxxxxx.

nettu turhan negatiivinen sävy. Tuntuu, et-
tä nykymaailmassa on kokonaan unohdet-
tu se, kuinka paljon mielihyvää ja energiaa 
voi saada hoivaamisesta ja toisten eteen 
nähdystä vaivasta.

ANU ON ENERGIAVAMPYYRI
Anu saa energiaa perheestä ja heidän kans-
saan vietetystä ajasta.

– Olen huomannut, että olen energia- 
vampyyri. Imen energiaa muista ihmisistä. 
Vaikka olisin kuinka uupunut, kun lähden 
opastamaan ryhmää, saan kierroksen aika-
na ihmisiltä niin paljon energiaa, että olen 
sen jälkeen täysin virkistynyt.

Tästä syystä Anu 
tykkää järjestää 
myös isoja juhlia, joi-
hin hän tekee itse 
ruuat ja leivonnaiset.

– Moni on kysy-
nyt minulta, miten 
viitsin aina järjestää 

juhlia, mutta minulla on oma lehmä ojas-
sa. Saan iloa ja energiaa juhliin saapuvis-
ta ihmisistä.

Anu nauttii myös kauniista asioista, esi-
neistä ja tavaroista.

– En todellakaan ole mikään konma-
rittaja. Eikä meillä kotona ole yhtään val-
koista seinää. Kun suunnittelimme pappi-
lan remonttia 17 vuotta sitten sisustusark-
kitehdin kanssa, hän oli kauhuissaan, kun 
halusimme seiniin keltaista, lohenpunaista 
ja sinistä ja arveli, että tulemme kyllästy-
mään alta aikayksikön. No, vielä emme ole 
kyllästyneet.

Anu on aina ollut aktiivinen yhdistys-
ihminen. Hän oli aikoinaan mukana kou-
lun vanhempainyhdistyksessä ja Suomen 
kääntäjien ja tulkkien liitossa. Sitten Anu 
toimi useamman vuoden Turun Matkai-
luoppaat – Åbo Turistguider ry:n tiedottaja-
na ja viimeiset kuusi vuotta puheenjohtaja-
na. Vuodenvaihteessa hän jätti puheenjoh-
tajan työt.

– Nyt olen ensimmäistä kertaa tilantees-
sa, jossa olen vain rivijäsen. Yhtäkkiä huo-
maan myös, että olisi aikaa vaikka harras-
taa jotain. Ehkä aloitamme miehen kans-
sa kuntoilun ja yritämme pitää parempaa 
huolta itsestämme. Tähän asti elämä on ol-
lut superkiireistä, aina on ollut joku projek-
ti kesken. ●

Jos lapset ovat lahja,  
niin lastenlapset  

ovat kultakääreisiin 
käärittyjä paketteja.

ANUN TÄRKEÄT VUODET
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 MIKSI JÄRJESTELMÄ ASENNETTIIN, NÄTTINUMMEN  
 ISÄNNÖINTI OY:N ISÄNNÖITSIJÄ, AIT, ARI VUORELA? 
– Asukkaat kyselivät minulta erilaisten lämmitysratkaisujen, 
maalämmön ja ilmalämpöpumppujen, perään. Ne ovat kalliita 
projekteja, joissa säästö tulee yli kymmenen vuoden viiveellä. 
Emme halunneet lähteä suin päin tekemään isoja ratkaisuja, sillä 
kaukolämpö on toiminut hyvin. Älykäs olosuhdemittausjärjestelmä 
on edullinen tapa katsoa, ovatko asiat taloyhtiössä hyvin.

 MITEN ASENNUS TAPAHTUI, TURKU ENERGIAN LÄMPÖ-  
 YKSIKÖN AVAINASIAKASPÄÄLLIKKÖ JARKKO VÄLIMÄKI? 
– Asuntoihin asennettiin sensorit, ja talojen lämmitysjärjestelmää 
ohjaa järjestelmän toimittajan Leanheatin tekoäly. Huoneistokoh-
taiselle sensorille tuli hintaa noin 200 euroa. Lisäksi asukkaat 
maksavat 30 euroa vuodessa tiedonsiirrosta. 

 MITÄ ODOTATTE UUDELTA JÄRJESTELMÄLTÄ, ARI VUORELA? 
– Saamme todellista tietoa siitä, miten rakennukset käyttäytyvät ja 
mitä tarpeita ja mahdollisuuksia meillä on. Tämä ei pitkän päälle 
sulje pois mitään muitakaan energian kehittämishankkeita. Älykäs 
olosuhdemittausjärjestelmä huomioi sääennusteet ja rakennusten 
termodynaamiset ominaisuudet. Asukkaille olosuhdemittausjärjes-
telmä tuo selkeitä etuja: jatkuvasti tasaisen lämmön ja kosteuden, 
säästöjä lämmityskuluissa, mahdollisesti alemmat rakennusten 
huoltokulut ja pienemmän hiilijalanjäljen.

 MITEN TURKU ENERGIA TÄSTÄ HYÖTYY, JARKKO VÄLIMÄKI? 
– Pystymme tiedon kautta hienosäätämään kaukolämpöverkostoa ja 
parantamaan näin kohteen energiatehokkuutta. ●

Nättinummessa sijaitseva As Oy To-
piaantupa ja Turku Energia ovat aloit-
taneet yhteistyön. Taloyhtiön asuntoi-
hin on asennettu älykäs huoneistokoh-
tainen olosuhdemittausjärjestelmä. 
T E K S T I :  P I R K K O  S O I N I N E N  |  K U V A : M I K A E L  S O I N I N E N

Tasaista lämpöä 
asuntoihin

Kehitämme energiaratkaisuja, joiden 
avulla asiakkaamme voivat saada 

uutta arvokasta tietoa, säästää kuluja 
sekä ympäristöä. 

Ê Ota yhteyttä Jarkko Välimäki, 
puh. 02 2628 293 

Kiinnostaako  
sinua ja taloyhtiötäsi 
vastaava järjestelmä?

ENERGIAINNOVAATIO

Ari Vuorela (vas.) ja Jarkko Väli-
mäki toteavat, että uuden järjes-
telmän kautta voi syntyä myös 
säästöjä lämmityskuluissa.
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LOUNA SESONKI -hinnat /
Priser för LOUNA SESONKI 
1.4.–30.6.2018:

Muistathan, että asiakkaanamme saat 
monipuolisia asiakasetuja: 
❯ Saat laadukkaan Valopilkku-asiakaslehden 
neljä kertaa vuodessa.
❯ Saat alennuksia ja lippuja erilaisiin tapah-
tumiin, kun tilaat uutiskirjeemme osoitteesta 
www.energiaonline.fi.
❯ Voit seurata kulutustasi EnergiaOnline- 
palvelussa, jonne tallentuvat laskusi sekä 
jatkossa myös sopimukseesi liittyvät doku-
mentit.
❯ Saat ilmaista energiansäästöneuvontaa niin 
asiakaspalvelussamme kuin nettisivuillamme 
www.turkuenergia.fi.
❯ Asiakaspalvelumme palvelee sinua pu-
helimitse numerossa 02 2628 111 (pvm/
mpm) sekä palvelupisteessämme osoitteessa 
Linnankatu 65.
❯ Voit lainata maksutta sähkönkulutusmitta-
ria asiakaspalvelupisteestämme, turkulaisis-
ta lähikirjastoista ja kirjastoautosta. 
❯ Voit valita laskutustavan, joka sinulle sopii: 
käytettävissäsi ovat perinteisen paperilaskun 
lisäksi ekologiset sähköiset laskutusmuodot 
kuten sähköpostilasku ja e-lasku. 

Kom ihåg att vi erbjuder våra kunder 
omfattande förmåner.
❯ Du får kundtidningen Valopilkku fyra 
gånger om året.
❯ Du får rabatter och biljetter till diverse 
evenemang genom att prenumerera på vårt 
nyhetsbrev på adressen www.energiaonline.fi.
❯ Du kan följa din förbrukning i EnergiaOn-
line-tjänsten, där också dina fakturor lagras 
liksom i fortsättningen även dina avtalsdo-
kument.
❯ Du får gratis rådgivning om energisparande 
både i vår kundtjänst och på vår webbplats 
www.turkuenergia.fi.
❯  Vår kundtjänst betjänar på vårt kund-
nummer 02 2628 111 (lna/msa) samt på 
adressen Slottsgatan 65.
❯ Du kan avgiftsfritt låna en elförbruknings-
mätare från vårt kundtjänstkontor, åboländ-
ska närbibliotek och biblioteksbussen. 
❯ Du kan välja det faktureringssätt som 
passar dig: utöver den traditionella pap-
persfakturan har du tillgång till ekologiska 
elektroniska faktureringsformer, såsom 
e-postfaktura och e-faktura.

HINNAT KULUTTAJILLE ALV 24 % /
PRIS FÖR PRIVATKUNDER 
(INKL. MOMS 24 %)

HINNAT YRITYKSILLE ALV 0 % /
PRISER FÖR FÖRETAGSKUNDER 
(INKL. MOMS 0 %)

YLEISSÄHKÖ / ALLMÄNEL 
perusmaksu / grundavgift 3,78 €/kk
energia / energi 5,47 snt/kWh           

Louna Sesongin hinnat laskevat huhti-
kuussa. Hintamuutos johtuu sähkön-

hinnan vuodenaikavaihtelusta eli hinta 
laskee tyypillisesti kohti kesää, jolloin 
sähkönkulutus on talvikautta pienempää.  
Tulevan kevätsesongin hinnoittelujakson 
aikana sähkön keskimääräinen tukku-
hinta Pohjoismaissa pysyi suhteellisen 
vakaana, vaikka jakson aikana systeemi-
johdannaishinta kävikin vuoden 2017 
loppupuolella alempana runsaiden satei-
den ja lauhan sään painamana. ●

Louna Sesongin  
hinnat laskevat  
kevätkaudella

Louna Sesonkis 
priser sjunker under 
vårsäsongen

YÖSÄHKÖ / NATTEL

perusmaksu / grundavgift 3,78 €/kk
päiväenergia / dagenergi 5,58 snt/kWh
yöenergia / nattenergi 3,97 snt/kWh

KAUSISÄHKÖ / SÄSONGSEL

perusmaksu / grundavgift 3,78 €/kk
talviarkipäiväenergia / 
vardagsenergi vintertid

6,45 snt/kWh

energia, muu aika / 
energi övrig tid

4,34 snt/kWh

YLEISSÄHKÖ / ALLMÄNEL 
perusmaksu / grundavgift 3,05 €/kk
energia / energi 4,41 snt/kWh           

YÖSÄHKÖ / NATTEL

perusmaksu / grundavgift 3,05 €/kk
päiväenergia / dagenergi 4,50 snt/kWh
yöenergia / nattenergi 3,20 snt/kWh

KAUSISÄHKÖ / SÄSONGSEL

perusmaksu / grundavgift 3,05 €/kk
talviarkipäiväenergia / 
vardagsenergi vintertid

5,20 snt/kWh

energia, muu aika / 
energi övrig tid

3,50 snt/kWh

Louna Sesonkis priser sjunker i april. 
Prisändringen beror på årstidsvaria-

tionen i elpriset, priset sjunker alltså mot 
sommaren när elförbrukningen är mindre 
än under vintern. Under prissättningspe-
rioden för den kommande vårsäsongen 
hölls det genomsnittliga partipriset på 
el i Norden relativt stabilt, trots att sys-
temderivatpriset under perioden var lägre 
i slutet av 2017 på grund av de rikliga 
regnen och det milda vädret. ●



Aurinkosähköstä  
säästöä ja hyvää mieltä
Maskulainen Maija Salo asennutti omakotitalonsa katolle 12 aurinkopaneelia 
lokakuussa. Nyt hän odottaa aurinkoisia kevätpäiviä. Paneelit ovat tuottaneet 
sähköä myös talvella, vaikkei aurinkoa olisi näkynytkään.

Maija asuu teini-ikäisen poikansa 
kanssa omakotitalossa, jossa on il-
malämpöpumppu ja varaava tak-

ka. Vaikka molemmat yrittävät säästää säh-
köä, oli Maijan mielestä vajaan 14 000 kWh:n 
sähkökulutus edelleen liikaa. Pahimpina 
pakkastalvina kulutus nousi 16 000 kWh:iin. 
Moni sanoi, ettei se ole paljon, koska talossa 
on suora sähkölämmitys.

– Energian hinta nousee koko ajan, ja mie-
tin, mitä voisin seuraavaksi tehdä. Olin jo 
pohtinut aurinkoenergiaa, kun alueellamme 
kävi myyntimies ovelta ovelle sitä tarjoamas-
sa. Silloin hinta tuntui kovalta. Sitten mes-

suilla huomasin Turku Energian aurinkoe-
nergiatarjouksen ja pyysin lisätietoja. Siitä 
se lähti, Maija kertoo ja esittelee iltapäiväau-
ringon viimeisiä säteitä kaappaavia paneelei-
ta kotinsa katolla.

YLIMÄÄRÄINEN SÄHKÖ MYYNTIIN
Maijan talo on sijainniltaan sopiva aurinkoe-
nergian hyödyntämiseen. Paneelit on asen-
nettu suoraan etelään, eikä varjostavia pui-
takaan ole edessä. Verkkoinvertterin hän 
asennutti autotalliin sisälle, sähköpääkeskus 
on seinän toisella puolella ulkoseinällä.

Invertteri muuttaa aurinkopaneelien tuot-

taman tasasahkön kiinteistön vaatimaksi 
vaihtosähköksi. Maijalla on kolmivaiheinen 
invertteri, jolloin tuotettu sähkö jakaantuu 
tasaisesti talon sähköverkon kolmeen vaihee-
seen. Ylimääräisen sähkön Maija myy omal-
le yhtiölleen eli Turku Energialle MinunSäh-
kö-sopimuksen kautta. Verkkoinvertteriin 
ei tarvita akkuja, mutta halutessaan sähköä 
varaavan akun voi hankkia. 

Parhaan edun pientuottaja saa panee-
leista, kun käyttää tuottamastaan sähköstä 
mahdollisimman paljon itse.

T E K S T I :  J O H A N N A  P E L T O - T I M P E R I  |  K U V A T :  T I M O  J A K O N E N

Maija Salo ja Möffe odottavat innolla 
kevätaurinkoa, jolloin tietokonekin toimii 
itsetuotetulla sähköllä.



PUHDASTA ENERGIAA
Maijalle aurinkoenergian käyttöönotto oli ta-
loudellisen säästön lisäksi myös kannanot-
to ilmastonmuutokseen ja ympäristön säilyt-
tämiseen. Auringon paiste on puhdasta ja il-
maista.

– Masku on päästövähennyksiin tähtää-
vä HINKU-kunta. Aurinkoenergia on minun 
tapani päästöjen vähentämiseen. Haluan jät-
tää pienemmän hiilijalanjäljen ja terveem-
män ympäristön tuleville sukupolville. Tämä 
oli ympäristövalinta. Lajittelen tarkoin myös 
jätteet ja olen innostunut kompostoinnista, 
Maija kertoo.

Katolle asennettujen 12 paneelin pinta-ala 
on 20,5 neliötä ja teho 3,1 kWp, jolloin suurin 
vuosiarviotuotto on 2 800 kWh. Järjestelmä 
toimii automaattisesti. Kun aurinkosähköä 
on tarjolla, talossa kulutetaan sitä ja ylimää-
rä menee valtakunnan verkkoon. Kun aurin-
kosähköä ei ole tarjolla, siirtyy järjestelmä 
käyttämään sähköverkon sähköä. 

NOPEA ASENNUS
– Koko prosessi sujui todella nopeasti. Mes-
sujen jälkeen Finnwindin edustaja kävi tääl-
lä kotona tekemässä tarjouksen. Olin siihen 
mennessä itse perehtynyt asiaan netissä. Sit-
ten kysyin kunnan rakennusvalvojalta, mitä 
tarvitaan ja hain itse toimenpideluvan netis-
tä lupapiste.fi-palvelusta. Se sujui helposti ja 
samalla opin palvelun käytön. 

Toimenpideluvan tarve tulee varmistaa 
oman asuinkunnan rakennusvalvonnasta, 
koska rakennusmääräykset vaihtelevat. 

– Sain 11. lokakuuta toimenpideluvan ja 
19. lokakuuta oli asennus. Kaksi miestä oli 
katolla ja yksi mies asensi invertterin. Ei sii-
hen mennyt kuin neljä tuntia. Finnwind hoi-
ti osan tarvittavista ilmoituksista. Minä il-
moitin vastaavan mestarin tiedot kuntaan. 
Mikrotuotantolaitoksen liittäminen sähkö-
verkkoon vaati vielä verkkoyhtiön luvan, jo-
ka saatiin Carunasta 26. lokakuuta. Siinä oli 
kaikki, Maija kertaa prosessia.

Asennuksen osuudesta saa kotitalousvä-
hennyksen.

Haastatteluhetkellä vuodenvaihteessa pa-
neelit olivat tuottaneet aurinkosähköä verk-
koon saakka lokakuussa 0,3 kWh:ta ja mar-
raskuussa 0,7 kWh:ta.

– On hienoa huomata, että järjestelmä toi-
mii ja sähköä saa pimeimpäänkin aikaan. 
Helmikuussa tuotantomäärä alkaa vähitel-
len kasvaa ja paras kuukausi on toukokuu. 

Syys-lokakuussa tuotanto laskee. Nyt odotan 
kevätaurinkoa ihan eri mielellä kuin aikai-
semmin.

Aurinkoenergian tuotantomäärään vaikut-
tavat paneelien suuntaus ja asennuskulma 
sekä varjostavat puut ja rakennukset. Myös 
vuosittaisessa päivänpaisteessa on eroja.

Maija arvostaa aurinkopaneelien pitkää 
takuuaikaa ja Suomen sääoloihin sopivuutta. 
Maskussa oli marraskuussa 30 senttiä lun-
ta, mutta heti sään lauhduttua tulivat lumet 
alas paneelien päältä. Aurinkopaneelit ovat 
lähes huoltovapaita.

NAAPURIT KIINNOSTUNEITA
Maija on tyytyväinen aurinkoenergiavalin-
taansa, vaikka se vaati alkuinvestoinnin.

– Tuotossa on tietysti riski mukana, kos-
ka säästä ei ole varmuutta. Kukaan ei tiedä, 
mikä on valoisien päivien osuus, kun ilmasto 
muuttuu ja sateiden määrä talvella kasvaa, 
hän miettii.

Naapurit ja tuttavat ovat kyselleet kiin-
nostuneina Maijan kokemuksia aurinkopa-
neelien asennuksesta ja sähköntuotosta. Mai-
ja on luvannut kertoa kokemuksistaan ja 
tuotantomääristä toukokuussa, kun alueel-
la vietetään katujuhlat. Aurinkopaneelit ovat 
huomaamattomat eikä niiden toiminnasta 
aiheudu ääntä. Mikrotuotantolaitos tuottaa 
naapuriystävällistä energiaa. ●

Turku Energia ostaa mikro- ja pientuotan-
tolaitoksessa tuotettua sähköä, joka jää 
yli omasta käytöstä MinunSähkö-sopimuk-
sella. Mikro- ja pienvoimalaitokset, joiden 
nimellisteho on alle 100 kilovolttiam-
peeria (kVA), eivät maksa tuotannostaan 
sähköveroa.
❯ Verkkoon tuotettu sähköenergia hyvite-
tään asiakkaalle normaalin sähkölaskun 
yhteydessä. Tuotantolaitoksen tulee olla 
kytkettynä jakeluverkkoon.
❯ Sähkön pientuotannosta maksetaan 
kuukausittain jälkikäteen Nord Pool Spotin 
paikallisen hinta-alueen Spot-hinta (sopi-
muksen tekohetkellä Helsingin hinta-alue) 
vähennettynä välityspalkkiolla 0,30 snt/
kWh, alv 0 %. Mikäli mikro- tai pientuotta-
ja on alv-velvollinen, ostohintaan lisätään 
alv 24 %. Kuukausimaksu on 0 €/kk.
❯ Käyttöpaikassa on oltava tuntimittaus-
laitteisto, jolla on mahdollista mitata 
verkosta otettu ja verkkoon tuotettu 
sähkön määrä. Verkkoyhtiön on kyettävä 
lähettämään tieto verkkoon siirretyn säh-
kön määrästä tunnin tarkkuudella Turku 
Energiaan.
❯ Käyttöpaikassa tulee myös olla voimassa 
Louna-sähkösopimus.

MinunSähkö-sopimus 

Maija Salo asennutti lokakuun lopussa omakotitalonsa katolle 12 paneelia tuottamaan aurinkosähköä. Jär-
jestelmä on kytketty jakeluverkkoon invertterillä. Katolle asennetut aurinkopaneelit ovat huomaamattomia.
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Takuulla  
ekologista energiaa

Turku Energian uusi Ekotakuu-palvelu takaa,  
että sähkösi on tuotettu uusiutuvalla energialla.

T iedätkö mistä sinun sähkösi tulee? 
Louna Vihreä-, Louna Vesi- tai Louna 
Lähi -asiakkaana sähkösi on tuotettu 

kokonaan uusiutuvalla energialla. Louna Se-
sonki tai Louna Tunti -asiakkaana ostama-
si sähkö koostuu sen sijaan erityyppisillä voi-
malaitoksilla tuotetusta energiasta. 

Valitsemalla lisämaksullisen Ekotakuu- 
palvelun varmistat sen, että käyttämäsi säh-
kö on peräisin uusiutuvaa energiaa tuotta-
valta voimalaitokselta.

– Ekotakuu on uusi palvelutuotteemme, 
joka tuli myyntiin joulukuussa 2017. Kysees-
sä on uusiutuvan energian avulla tuotetun 
sähkön alkuperätakuu, joka kohdennetaan 
asiakkaan valitsemaan sähkösopimukseen, 
kertoo Turku Energian kuluttajamyynnin 
päällikkö ANNE-MARI NIEMELÄ .

Alkuperätakuut voivat koskea pelkästään 
tietyllä tuotantomuodolla tuotettua energi-
aa tai tietyllä tuotantomuodolla tietyssä tuo-
tantolaitoksessa tuotettua energiaa. Alkupe-
rätakuiden kohdistus tehdään noin vuosi jäl-
kikäteen.

UUSIUTUVAA ENERGIAA
Ekotakuu-palvelun saa tilattua Louna Seson-
ki- ja Louna Tunti -sähkösopimuksiin. Niiden 
energia on tuotettu osittain ei-uusiutuvilla 
tuotantomuodoilla, kuten esimerkiksi fossiili-
silla polttoaineilla ja ydinvoimalla. 

– Alkuperätakuiden avulla sähkösopimuk-
sen koko energiamäärä on peräisin uusiutu-
vista energialähteistä. Sopimustyyppi ja -eh-
dot pysyvät kuitenkin ennallaan.

Ekotakuu Extra -palvelun voi hankkia sen 
sijaan Louna Vesi- ja Louna Vihreä -sähköso-
pimuksiin. Niiden energia on jo tuotettu eko-
logisilla tuotantomuodoilla, kuten esimerkik-

si vesivoimalla ja tuulivoimalla.
– Extra-palvelulla kerätyt varat sijoite-

taan Turku Energian uusiutuvan energian 
tuotantomuotojen kehittämiseen ja investoin-
teihin. Näiden muutosten avulla tuotantora-
kenteestamme tulee entistä ekologisempi.

Sähkön alkuperään kannattaa kiinnittää 
huomiota, sillä tälläkin valinnalla voi edis-
tää ympäristöystävällisyyttä ja ekologisem-
paa toimintaa.

– Tavoitteenamme on kasvattaa uusiutu-
van energian määrää tuotannossamme  
50 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Eko-
takuu-palveluiden kuukausimaksu on pie-
ni, mutta niiden merkitys ympäristön hyvin-
voinnin kokonaisuutta ajatellen kasvaa tilaa-
jamäärien kasvaessa.

NÄIN SAAT EKOTAKUU-PALVELUN
Ekotakuu-palveluita voi hankkia jokainen 
Louna-sähkötuotteen asiakas. Uutta Lou-
na-sähkösopimusta www.energiaonline.fi 
-sivustolla tekevä asiakas voi helposti valita 
sen itselleen rastittamalla Ekotakuu tai Eko-
takuu Extra -kohdan valitun sähkötuotteen 
alta. Nykyinen Louna-sähkösopimusasiak-
kaamme voi liittää jommankumman Ekota-
kuu-palvelutuotteen sopimukseensa ottamal-
la yhteyttä asiakaspalveluumme.

Turku Energia ilmoittaa alkuperätakui-
den ja Ekotakuu Extralla kerättyjen varojen 
kohdistuksista osoitteessa turkuenergia.fi/
ekotakuu vuoden 2019 alusta lähtien. ●

ÊSaat lisätietoja tuotteistamme nettisivuil-
tamme turkuenergia.fi/ekotakuu  
tai soittamalla asiakaspalveluun  
puh. 02 2628 111. (pvm/mpm).



EKOTEKO

Energiaomatunto kiteytyy meillä Turku Energiassa kolmeen asiaan: 
älykkäisiin ratkaisuihin, kestäviin energiatekoihin ja puhtaampaan 
energiantuotantoon. Tavoitteemme mukaisesti vuoteen 2020 men-
nessä yli 50 % hankkimastamme sähköstä ja lämmöstä on tuotettu 
uusiutuvilla energialähteillä.

Teemme kestävää energiatulevaisuutta päivittäin, yhdessä asiak-
kaidemme kanssa. Testaa millä mallilla sinun energiaomatuntosi on 
osoitteessa www.energiaomatunto.fi ja osallistut lahjakortin ja sähkö-
pyörän arvontaan. 

Testissä pääset vastaamaan muun muassa siihen, millaisia huone- 
lämpötiloja asunnossasi on, mitä lämmitysenergiaa ja kulkuneuvoja 
käytät. Saat myös pohtia, mitkä ovat vähäpäästöisiä energian tuotan-
tomuotoja ja miten voit arjessa säästää energiaa.

Power-lahjakortti ja sähköpyörä arvotaan 1.3.2018 ja voittajille il-
moitetaan henkilökohtaisesti. Tutustu arvonnan sääntöihin tarkemmin 
sivuston valikosta. ●

Millainen 
energiaomatunto 
sinulla on?
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SÄÄSTÄ&KULUTA

Kaiva turvallisesti
Kun suunnittelet maankaivutyön aloittamis-
ta omalla tontillasi, selvitäthän kaapeleiden si-
jainnin etukäteen Turun kaupungin johtokartta-
palvelusta. Turku Energia Sähköverkot Oy:stä  
voit pyytää kaapelinäytön, jolla voit varmistaa 
kaapelin sijainnin. Jos kuitenkin osut sähkö-
kaapeliin, ilmoita siitä aina kaikissa tilanteis-
sa ja kaikkina vuorokaudenaikoina Sähköverk-
kojen vikailmoitusnumeroon 0800 02001 tai 
käyttökeskukseen 02 2628 200, vaikka kaape-
li ei olisikaan näkyvästi vaurioitunut.

Rakentaminen ja remontointi ovat työläitä mutta palkitsevia projekteja. 
Saavutat hyvän energiatalouden helposti, kun kiinnität huomiota 

muutamaan keskeiseen asiaan rakennuksen huoltotöissä.
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Rakenna ja remontoi
TEHOKKAASTI

Ruoki maata
Samalla kun pihaa myllätään kaivutöiden ai-
kana, levitä käännetyn maan sekaan ja nur-
mikolle kalkkia. Kalkitus vähentää maan 
happamuutta sekä muokkaa sen rakennetta 
kuohkeaksi ja ilmavaksi. Kalkittu maa läpäi-
see myös hyvin vettä, jolloin sadevesi ei jää 
seisomaan pihalle.

Energiapihin talon- 
rakentajan muistilista:
❯ Suunnittele perheesi tarpeita vastaava talo.
❯ Eristä talo reilusti ja huolellisesti.
❯ Panosta energiatehokkaisiin ikkunoihin.
❯ Tee talosta ilmanpitävä.
❯ Hanki taloon lämmöntalteenotolla varustettu 
tulo- ja poistoilmanvaihto.
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Rakennusten 
energiankulutus 

aiheuttaa yli 
kolmanneksen Suomen 

kasvihuonekaasu-
päästöistä.

Pidä lämpö sisällä
Rakennuksen energiankäyttöä tehostetaan 
usein vähentämällä lämpöhävikkiä joko tukki-
malla ilmavuotoja tai lisäämällä eristevahvuuk-
sia. Ulkoseinän lisäeristäminen voi olla perus-
teltua julkisivukorjauksen yhteydessä. Vähen-
tämällä ulkovaipan eli katon, seinien ja ikku-
noiden kautta tapahtuvia lämpöhäviöitä sekä 
kiinnittämällä huomiota ilmanvaihtoon voi 
säästää lämmityksessä jopa useita kymmeniä 
prosentteja.

Pidä huoltokirjaa 
Asutulla uudisrakennuksella täytyy olla 
huoltokirja, joka sisältää tarvittavat tiedot 
rakennuksen asianmukaista käyttöä ja huo-
lenpitoa varten. Sen on tarkoitus olla käyttö-
ohje, jonka avulla voidaan saavuttaa halutut 
asumisolot, rakenteiden ja laitejärjestelmi-
en suunnitellut käyttöiät sekä hyvä energia-
talous järkevästi ja taloudellisesti. Esimer-
kiksi rakennusmateriaalit ja tärkeät yhteys-
tiedot löytyvät hyvin täytetystä huoltokirjas-
ta. Huoltokirja kannattaa ottaa käyttöön heti 
rakennushankkeen alkumetreillä. Sitä tarvi-
taan myös rakennuksen korjaus- ja muutos-
töissä, jotka edellyttävät rakennuslupaa.

Säästä energiaa  
eristyslaseilla
Vanhan ikkunan energiatehokkuutta voi paran-
taa vaihtamalla tiivisteet, hankkimalla lisälaseja 
tai korvaamalla tavalliset lasiruudut nykyaikai-
silla eristyslaseilla. Uusia ikkunoita hankittaes-
sa kannattaa huomioida ikkunoiden energiate-
hokkuus. Ikkunamallien energiatehokkuutta voi 
vertailla ikkunoiden teknisissä tiedoissa ilmoi-
tettavan E-luvun avulla. E-luku kertoo kuinka 
paljon jokainen ikkunaneliömetri kuluttaa ener-
giaa vuodessa.

Energiatodistus 
haltuun
Energiatodistus kertoo rakennuksen energiate-
hokkuudesta. Se perustuu rakennuksen E-lu-
kuun, joka koostuu rakennuksen laskennalli-
sesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta. 
Energiatodistuksen avulla voi vertailla vanhan 
ja uuden rakennuksen energiatehokkuutta. Ra-
kentamismääräysten mukaiset uudet pienta-
lot sijoittuvat luokkaan C ja vanhat talot välil-
le E–G. Luokitukseen on mahdollista vaikuttaa 
esimerkiksi talon lämmöneristystä parantamal-
la, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uu-
siutuvan energian käytöllä.
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Naantaliin kohonnut uusi Turun Seudun Energiantuotanto 
Oy:n (TSE) monipolttoainevoimalaitos otettiin käyttöön 

joulukuun 2017 alussa. Tuoreen voimalaitoksen myötä Turku 
Energia pystyy osakkuutensa kautta lisäämään uusiutuvien 

polttoaineiden osuutta tuotannossaan reippaasti.
T E K S T I :  M A T L E E N A  M E R T A  |  K U V A :  T U R K U  E N E R G I A

Enemmän  
uusiutuvaa energiaa

Turku Energian tavoitteena on vähen-
tää hiilidioksidipäästöjään ja tavoite 
on kirjattu myös uuteen vuosien 2018-

2020 ympäristöohjelmaan. Naantalin moni-
polttoainevoimalaitoksen valmistuminen tu-
kee osaltaan tätä tavoitetta. Biopolttoainetta 
hyödyntävä voimala pienentää huomattavas-
ti Turun alueella tuotetun sähkön ja lämmön 
ekologista jalanjälkeä. Lisäksi se tuo Turun 
talousalueelle lähes 30 miljoonan euron vuo-
situlot sen käyttämän kotimaisen biopoltto-
aineen ansiosta ja parantaa samalla alueen 
työllisyyttä. 

Monipolttoainevoimalaitos pystyy hyödyn-
tämään joustavasti eri energialähteitä bio-
polttoaineista kivihiileen. Polttoaineen läh-
dettä voidaan vaihtaa esimerkiksi raaka-ai-
neiden saatavuuden sekä hintojen mukaan. 

– Naantalin uudessa voimalaitoksessa 
hyödynnettävistä polttoaineista puolet on uu-
siutuvaa biomassaa, jota syntyy esimerkik-
si puunjalostuksen sivutuotteena. Biopoltto-
aineen määrää tullaan jatkossa nostamaan, 
kun Naantalin satamaan rakennettava bio-
polttoaineen tuontiterminaali valmistuu ku-
luvan vuoden lopulla, kertoo Turku Energian 
lämmönhankintapäällikkö ILKKA SYRJÄLÄ . 

Tulevaisuudessa laitoksen hyödyntämäs-
tä biopolttoaineesta valtaosa tuodaan Turun 
lähialueilta ja osa meriteitse Itämeren alueel-
ta. Noin kaksi prosenttia laitoksen hyödyntä-
mästä polttoaineesta on jalostamokaasua, jo-
ka myös osaltaan pienentää kivihiilen käyt-
tötarvetta.  

TSE:n tavoitteena on nostaa biopolttoai-
neen määrä Naantalin voimalaitoksessa 60-
70 prosenttiin vuoteen 2019 mennessä. Lai-

tos vähentää Turku Energian tuottaman 
kaukolämmön hiilidioksidipäästöjä 210 000 
tonnia eli 30 prosenttia vuoteen 2016 verrat-
tuna, kun biopolttoaineen osuus on 50 pro-
senttia tuotannosta. 

– Naantalin monipolttoainevoimalaitos 
edustaa uusinta tekniikkaa ja laitoksen hyö-
tysuhde, energiatehokkuus sekä tuotannon 
optimointityökalut ovat huippuluokkaa. Li-
säksi se parantaa kaukolämmön jo ennestään 
korkeaa toimitusvarmuutta, Ilkka summaa. ●

❯  Voimalaitoksen rakentaminen aloitettiin 
huhtikuussa 2015 ja laitos valmistui joulu-
kuussa 2017. Turun Seudun Energiantuo-
tannon rakentaman voimalan suurimmat 
omistajat ovat Turku Energia ja Fortum. 
❯  Uusi laitos vähentää vuonna 2018 Tu-
run Seudun Energiantuotannon hiilidiok-
sidipäästöjä 420 000 tonnia vuodessa ja 
lisää työllisyyttä Turun alueella.
❯  Voimalaitoksen käyttämästä polttoai-
neesta noin 50 % on uusiutuvista ener-
gialähteistä ja määrää pyritään nostamaan 
kuluvan vuoden aikana. 
❯  Voimalaitos tuottaa vuodessa:
    • 1400 gigawattituntia kaukolämpöä
    • 200 gigawattituntia prosessihöyryä,  
       jota hyödynnetään teollisuudessa
    • 800 gigawattituntia sähköä

Naantalin  
monipolttoaine- 
voimalaitos
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Jatkossa kaukolämmön hinta määritellään neljästi 
vuodessa. Asiakkaan maksama vuosittainen kaukolämpö- 
kustannus pysyy kuitenkin samana tai jopa laskee hieman. 
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Kaukolämmön 
hinnoittelurakenne 
uudistuu 

Maaliskuun alusta lähtien Turku Ener-
gian kaukolämmön asiakkaat pääse-
vät nauttimaan ympäristöystävälli-

semmin tuotetusta lämmöstä hieman edulli-
semmin hinnoin. Taustalla on Turun Seudun 
Energiantuotanto Oy:n (TSE) rakennuttama 
monipolttoainevoimalaitos ja uusiutuvien ener-
gialähteiden kasvu kaukolämmön tuotannossa.

–  Uusi Naantaliin valmistunut monipolt-
toainevoimalaitos lisää merkittävästi uusiu-
tuvien polttoaineiden määrää lämmöntuo-
tannossamme. Tavoitteenamme on, että 50 
% myymästämme lämmöstä on tuotettu uu-
siutuvilla energialähteillä vuoteen 2020 men-
nessä. Uudella voimalaitoksella on tämän 
tavoitteen toteutumisessa merkittävä rooli, 
kertoo Turku Energian Lämpö-yksikön johta-
ja JARI KUIVANEN. 

Uuden hinnoittelumallin suunnittelussa 
oli mukana myös Turku Energian asiakkais-
ta koostuva raati. Uusi hinnoittelu perustuu 
edellistä enemmän lämmöntuotannon todel-
lisiin kustannuksiin. Hinnat tullaan jatkos-
sa tarkistamaan neljästi vuodessa, ja asia-
kas saa tiedon seuraavan kauden hinnasta 
edellisen kauden viimeisen laskun mukana. 
Kauden hinta ja hintaennuste seuraavalle 12 
kuukaudelle eli kolmelle seuraavalle kaudelle 
löytyvät Turku Energian nettisivuilta.

– Käytämme kaukolämmön tuotannossa 
niin uusiutuvia biopolttoaineita, öljyä, säh-
köä, hiiltä kuin myös asiakkailta hankittua 
hukkalämpöä. Talvisin lämmönkulutus on 
tietenkin suurempaa, jonka vuoksi joudumme 
käyttämään kallista kevytöljyä varalaitoksis-
samme kulutushuippujen aikaan.

– Käytännössä talvisin kaukolämmön hin-
ta on korkeampi ja kesällä sitten matalampi. 
Kulut kuitenkin tasoittuvat vuoden kuluessa. 

Lämmöntuotannon optimointijärjestelmä 
laskee kaukolämmön tuotantokustannukset 
kullekin kolmen kuukauden jaksolle.

– Ilmastonmuutos on tehnyt lämmönkulu-
tuksen ennustamisesta haastavaa, sillä ulko-
lämpötilat saattavat vaihdella paljonkin. 

ENERGIATEHOKAS ASUNTO  
TUO SÄÄSTÖÄ
Tulevaisuudessa kaukolämmön hinta tulee 
alenemaan myös sitä mukaa kun Naantalin 
voimalaitokseen laitetut investoinnit alkavat 
maksaa itseään takaisin. Turku Energia pyr-
kii myös tulevaisuudessa lisäämään energian 
varastointia ja pienentämään kaukolämpö-
verkoston häviöitä.

– Samalla kun hinnoittelurakenne muut-
tuu, perusmaksu vaihtuu nimeltään tehomak-
suksi ja se nousee nykyisestä tasosta yhdek-
sän prosenttia. Tehomaksu määräytyy kuten 
ennenkin eli sen mukaan, kuinka suuri läm-
mitysteho asiakkaalle varataan kaukolämpö-
verkosta. Maksu sidotaan myös indeksiin. 

Turku Energian asiakkaat voivat vaikut-
taa oman kaukolämpölaskunsa suuruuteen 
panostamalla asuntonsa energiatehokkuu-
teen. Turku Energia tarkistaa kiinteistön 
lämmitystehon tarpeen tarvittaessa. 

– Esimerkiksi julkisivu- tai ikkunaremon-
teilla voidaan saada aikaiseksi merkittävää 
säästöä, Kuivanen vinkkaa ja jatkaa:

– Aina ennen energiatehokkuuteen liitty-
viä investointeja olisi tärkeää kartoittaa kiin-
teistön nykyinen tilanne. Digitalisaatio ja 
älykkäät järjestelmät auttavat kartoittami-
sessa merkittävästi. Lue sivulta 12 esimerk-
kimme huoneistokohtaisesta olosuhdemit-
tauksesta, jolla taloyhtiö saa enemmän tietoa 
investointien tueksi. ●

KEVÄT 1.3.–31.5.    maalis–toukokuu
KESÄ 1.6.–31.8.    kesä–elokuu
SYKSY 1.9.–30.11.  syys–marraskuu
TALVI 1.12.–28.2.  joulu–helmikuu

Kaukolämmön  
hinnoittelujaksojen  
jakautuminen

KESKIARVOLASKELMA / KERROSTALO 

Vanha energia- ja perusmaksu   48 545 €
Uusi energia- ja tehomaksu      47 623 €
Erotus         922 €

KESKIARVOLASKELMA / PIENTALO

Vanha energia- ja perusmaksu    1 680 €
Uusi energia- ja tehomaksu       1 675 €
Erotus         5 €

Hinnat sisältävät alv. 24 %

Esimerkkilaskelma  
kaukolämmön  
vuosikustannuksista
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Kaksisuuntaisilla kaukolämpömarkkinoilla kaukolämpöyritys avaa 
verkkonsa asiakkaidensa tai kolmansien osapuolien tuottamalle lämmölle. 
Energiaa voisi kertyä vaikkapa taloyhtiön aurinkokeräimistä tai 
teollisuuden hukkalämmöstä. Kannattaisiko tähän ryhtyä?

T E K S T I :  M A I J A  R A U H A  |  K U V A T :  D R E A M S T I M E  J A  H A A S T A T E L T A V A T

3xMIELIPIDE Tällä palstalla mielipidevaikuttajat ja asiantuntijat 
ottavat kantaa ajankohtaiseen asiaan. 

Pitäisikö
kaukolämpömarkkinat
avata kilpailulle?

”
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KAI MYKKÄNEN

 VASTAUS:  KYLLÄ. Uskon, että 
lämmöntuotannossa tapahtuu 
lähivuosina samantyyppinen murros kuin 
sähkömarkkinoilla on jo toteutunut. 

 PERUSTELUT: 

❯
Sähkön myynti vapautettiin kilpailulle 
vuonna 1998. Sen seurauksena meillä on 

nyt maailman tehokkaimmin toimivat sähkön 
kilpailumarkkinat. Jos sama toteutuisi kau-
kolämmössä, lämmityskulumme laskisivat.

❯ Olennaista sekä sähkön että lämmön kulu-
tuksessa on, mitä tapahtuu huippukulutuk-

sen hetkinä. Teollisuuslaitokset voisivat varas-
toida hukkalämpöään pienemmän kulutuksen 
aikana ja myydä sitä kaukolämpöverkkoon 
kulutushuippujen aikana. Kuluttajat voisi-
vat väistää kulutuspiikkejä säätämällä lämpö-
pumppunsa seuraamaan automaattisesti läm-
mön hintaa ja lämmittämällä vähemmän, kun 
lämmönkulutus on korkeimmillaan. Huippu-
tilanteiden voimaloita ei tarvitsisi käynnistää 
yhtä usein kuin nyt, mikä vähentäisi hiilipääs-
töjä. Siten tässä on kysymys myös ilmaston-
muutoksen vastaisesta taistelusta. 

❯
Jotta tämä toimisi käytännössä, myös 
kaukolämpö pitäisi hinnoitella tunneit-

tain kulutusmäärästä riippuen kuten sähkö, 
ja pitäisi luoda markkinat, joilla lämpöä os-
tettaisiin ja myytäisiin. 

❯ Innovatiivisia ja säästäviä hankkeita saa-
taisiin vireille nykyistä enemmän, jos kau-

kolämpöä olisi mahdollista myös myydä eikä 
vain ostaa.

❯ Kaukolämpömarkkinoiden murros on 
mahdollista toteuttaa juuri Suomessa, kos-

ka aloimme 50 vuotta sitten rakentaa maail-
man tehokkainta kaukolämmön tuotanto- ja 
jakelujärjestelmää. Olemme siitä syystä yl-
peitä. Nyt meillä on tilaisuus olla jälleen edel-
läkävijöitä vapauttamalla kaukolämmön tuo-
tanto kilpailulle. ●

JARI KUIVANEN

 VASTAUS:  EI. Jos kaukolämpömarkkinoi-
den avaamisella tarkoitetaan sitä, että kuka 
tahansa voisi tuottaa kuumaa vettä kauko-
lämpöverkkoon, niin se johtaisi kustannus-
ten nousuun.

 PERUSTELUT: 

❯  Kaukolämpöverkko toimii täysin eri ta-
valla kuin sähköverkko, eikä siihen voi-

da liittää tuotantoa yhtä helposti kuin säh-
köverkkoon. Se vaatisi suuria investointeja 
verkkoon ja sen hallintaan sekä lämmön siir-
toon. Sähkö- ja kaukolämpöverkko eroavat 
toisistaan jo siinä, että sähköverkko on val-
takunnallinen, mutta kaukolämpöverkko ei. 
Valtakunnallisen kaukolämpöverkon ener-
giahävikki olisi todennäköisesti hirmuinen. 
Sähkön siirtohinnat ovat sähkön myynnin 
vapautumisen jälkeen nousseet, ja sama ta-
pahtuisi kaukolämmössä.

❯
Jos kaukolämpömarkkinat avattaisiin, toi-
mintaa pitäisi organisoida ja valvoa sa-

maan tyyliin kuin sähkönjakelua nyt.  

❯
Lämmön varastointi esimerkiksi taloyh-
tiöissä kysynnän vaihteluita varten ei 

ole mahdollista taloudellisesti. Meillä Tur-
ku Energiassa on kaukolämpöverkon osana 
iso akkukapasiteetti, jota käytämme tunti- ja 
vuorokausikulutuksen tasaamiseen, jotta öl-
jykäyttöisiä laitoksia ei tarvitse käyttää kulu-
tushuippujen aikana. Tämä on järkevä tapa 
ratkaista asia. 

❯
Väite, että kaukolämmöstä on muodostunut 
alueellinen monopoli, jossa ei ole hintaoh-

jausta, on ainakin Turun alueella täysin vää-
rä. Vaihtoehtoiset lämmitysmuodot asettavat 
kovan haasteen kaukolämmön tuotantokus-
tannuksille. 

❯
Hukkalämmön talteenottomme on jo nyt 
13 prosenttia. Meillä turkulaisilla on Suo-

men puhtain energiaomatunto, ja aiomme 
jatkaa samaan suuntaan. ●

JARI KOSTAMA

 VASTAUS:  KYLLÄ, jos avaamisella tarkoi-
tetaan vallitsevaa kehittyvää tilannetta, jos-
sa kaukolämpöyritykset ostavat markkinaeh-
toisesti jo nyt noin kolmasosan myymästään 
lämmöstä. EI, jos avaamisella tarkoitetaan 
ostopakkoa sähköverkkoliiketoimintaa sääte-
levän regulaation tapaisella mallilla.

 PERUSTELUT: 

❯
Kolmannes kaukolämpöyritysten myy-
mästä lämmöstä on kolmansien osapuol-

ten tuottamaa. On ajatusvirhe, etteivätkö 
kaukolämpöyhtiöt etsisi mahdollisimman 
edullisia lämmönlähteitä myymälleen kau-
kolämmölle. Tässä etsinnässä oman tuotan-
non ohella ostolämpö on aina relevantti vaih-
toehto.

❯ Sinällään kaksisuuntainen kaukoläm-
pö on hyvä juttu. Asiakkaiden omalla tuo-

tannolla ja hukkalämmöillä voidaan kor-
vata kaukolämpöyhtiön omaa tuotantoa. 
Parhaimmillaan saavutetaan kustannus-
säästöjen ohella myös energiatehokkuus- ja 
ympäristöhyötyjä. Myös kaukolämmön tun-
nettuus ja hyväksyttävyys paranevat.

❯
Kaukolämpöverkon lakisääteinen avaa-
minen ei kuitenkaan ole edellytys kaksi-

suuntaiselle kaukolämmölle. Kaksisuuntai-
suutta voidaan edistää myös kevyemmin ja 
markkinaehtoisesti. Aivan olennaista on asi-
akkaiden ja kaukolämpöyhtiön välisen vuo-
ropuhelun lisääminen sekä uuden teknolo-
gian käyttöönotto. 

❯
Ruotsissa ja Saksassa on laajasti selvitet-
ty kaukolämpöverkkojen avaamista. Selvi-

tysten tulokset ovat yksiselitteisiä – verkko-
jen lakisääteinen avaaminen johtaa kauko-
lämmön hinnan nousuun. Hinnan nousu on 
torjuttava, sillä kaukolämpö on kovassa kil-
pailutilanteessa lämmitysmarkkinoilla eri-
tyisesti lämpöpumppuratkaisujen kanssa. 
Kaukolämpö ja sen mahdollistama sähkön 
yhteistuotanto on Suomen energiajärjestel-
män ydin, eikä sitä tule vaarantaa tarpeetto-
milla lisäkustannuksilla. ● Ê Lue juttu kokonaisuudessaan valopilkku.fi

 KUKA?  Sisäministeri, 
joka aiemmin ulkomaan-
kauppa- ja kehitysministe-
rinä (kok) ajoi muutos- 
agenttina lämpömarkkinoiden 
murrosta Suomeen.

 KUKA?  Turku Energian 
Lämpö-yksikön johtaja 
tuntee kaukolämpöasiat 
kuin omat taskunsa.

 KUKA?  Johtaa Energia-
teollisuus ry:n sähkön ja 
kaukolämmön tuotannon 
edunvalvontaa.
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TESTI

Testaa tietosi ekologisuudesta ja Turku Energian uudesta ympäristöohjelmasta. 
Arvomme kaikkien vastaajien kesken 3 kpl 100 euron superlahjakorttia!  

Voit valita vastauksista myös useamman vaihtoehdon. 

Tunnetko Turku Energian 
ympäristöohjelman?

1Turku Energia on julkaissut 
ympäristötavoitteensa vuosille 

2018–2020. Ohjelmassa lupaamme 
nostaa uusiutuvan energian osuutta 
XX %:iin vuoteen 2020 mennessä. 
Mikä on tuo prosenttiluku?
A 30 %
B 50 %
C 110 %

2Millä tavoin Turku Energia pyrkii 
lisäämään uusiutuvan energian 

osuutta?
A Panostamalla hiilivoimaan.
B Hankkimalla lisää vesi- ja tuulienergiaa  
ja huomioimalla niiden ympäristövaikutukset. 
C Kannustamalla työntekijöitään polkemaan 
kuntopyörää ja tuottamaan siten energiaa.

3Millä tavoin Turku 
Energian asiakas voi toimia 

ympäristöystävällisemmin?
A Tilaamalla laskunsa paperin sijaan 
e-laskuna. 
B Seuraamalla tarkkaan omaa 
energiankulutustaan. 
C Ostamalla tuulivoimalla tuotettua sähköä.

4Yksi Turku Energian tavoista lisätä 
uusiutuvan energian osuutta on 

geotermisen lämmön hyödyntäminen. 
Mitä tarkoitetaan geotermisellä 
lämmöllä?
A Mannerlaattojen liikkumisesta  
syntyvää energiaa. 
B Fossiilisten polttoaineiden käytöstä  
syntyvää lämpöä.
C Syvällä maan sisuksissa muodostuvaa 
lämpöenergiaa, joka syntyy radioaktiivisten 
hajoamisten seurauksena.

T E K S T I :  M A T L E E N A  M E R T A   |  K U V A :  D R E A M S T I M E

5Millä tavoin Turku Energia 
kannustaa henkilöstöään liikku-

maan ympäristöystävällisemmin?
A Vähentämällä työhön liittyvää 
matkustamista sähköisiä etäyhteyksiä 
hyödyntämällä.
B Kannustamalla yksityisautoiluun.
C Kehottamalla henkilöstöä 
hankkimaan sähköauton.

6 Miten edistämme sähköisen 
liikenteen käyttöä Turun seudulla? 

A Ylläpidämme henkilö- ja bussiliikenteen 
latauslaitteita.
B Edistämme sähköisen liikenteen kehitystä 
tarjoamalla latausratkaisuja kiinteistöille ja 
alueellista pysäköintiä varten.
C Kehitämme Turun seitsemälle kukkulalle 
latauspisteitä lentäviä sähköautoja varten. 

7Miten Turku Energia lisää 
asiakkaidensa ja sidosryhmiensä 

energiatehokkuutta ja -tietoisuutta?
A Helpottamalla siirtymistä sähköisten palve-
lujen käyttäjäksi sekä mahdollistamalla hinta- 
ja kulutusmäärähälytykset EnergiaOnlinessa.
B Kehottamalla oleskelemaan  
pimeässä, jotta valoihin ei kulu sähköä.
C Kehittämällä kysyntäjoustokonseptin  
yritysasiakkaille.

NÄIN OSALLISTUT 
ARVONTAAN

Tee testi netissä 31.3. mennessä ja osallistu 
arvontaan osoitteessa www.valopilkku.fi. 
Voit myös ympyröidä oikeat vastaukset ja 
postittaa tämän sivun yhteystietojesi kera 
osoitteeseen: Turku Energia, Valopilkku, 

PL 105, 20101 Turku. 

Ê Arvomme kaikkien vastaajien kesken 
1.4.2018 3 kpl 100 euron super- 

lahjakorttia! Lisätietoja lahjakortista:  
www.superlahjakortti.fi ●

Vinkki: Surffaa sivulle  
www.turkuenergia.fi/ymparisto 
Suurin osa vastauksista  
löytyy linkin takaa!

8Millä tavoin Turku 
Energia aikoo lisätä omaa 

energiatehokkuuttaan?
A Hankkimalla kahdelle sähköasemalle 
aurinkopaneelit omiin sähkönkäyttötarpeisiin.
B Muuttamalla omien kiinteistöjen 
valaistusta LED-tekniikkaan ja läsnäolo-
tunnistukseen sisä- ja ulkovalaistuksessa.
C Vähentämällä lämpöverkostohäviöitä 
erillisen suunnitelman avulla.

9Turun Seudun Energiantuotan-
to Oy:n rakennuttama Naanta-

lin monipolttoainevoimalaitos pys-
tyy hyödyntämään useita eri polttoai-
neita energian synnyttämiseksi. Mi-
kä on biopolttoaineiden osuus uuden 
voimalaitoksen käyttämistä polttoai-
neista laitoksen aloittaessa toimin-
tansa?
A 5–10 %
B 40–50 %
C 60–70 % 

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite:



RESUMÉ

F rån och med början av mars kan Åbo Ener-
gis fjärrvärmekunder åtnjuta mer miljövän-

ligt producerad värme till något förmånligare 
priser. Bakgrunden är det flerbränslekraftverk 
som Åboregionens energiproduktionsbolag 
Turun Seudun Energiatuotanto Oy (TSE) byggt 
samt den ökade användningen av förnybara 
energikällor i fjärrvärmeproduktionen.

–  Det nya flerbränslekraftverket i Nådendal 
ökar avsevärt mängden förnybara bränslen i vår 
värmeproduktion. Vårt mål är att 50 procent av 
den el vi säljer ska vara producerad med förny-
bara energikällor till år 2020 och det nya kraft-
verket har en viktig roll när det gäller att uppnå 
det här målet, berättar JARI KUIVANEN, direk-
tör för Värme-enheten vid Åbo Energi. 

Den nya prissättningen baserar sig i högre 
grad än den föregående på de faktiska kostna-
derna för värmeproduktion. Priserna kommer 
i fortsättningen att justeras fyra gånger per år, 
och kunden får information om priset för föl-
jande period i samband med den föregående 
räkningen. Periodens pris och en prisprognos 
för följande tolv månader, dvs. följande tre pe-
rioder, finns på Åbo Energis webbplats.

I framtiden kommer priset på fjärrvärme 
också att sjunka i och med att investeringarna 
i Nådendals kraftverk börjar betala sig. I fram-
tiden strävar Åbo Energi efter att öka energilag-
ringen och minska förlusterna i fjärrvärmenätet.

– Samtidigt som prissättningsstrukturen 
förändras blir grundavgiften en effektavgift och 
stiger med 9 procent. Effektavgiften bestäms 
som förut, dvs. enligt hur stor värmeeffekt som 
reserveras för kunden i fjärrvärmenätet. Avgif-
ten binds också vid index. ●

FJÄRRVÄRMENS prissättningsstruktur förnyas  Hur bildas 
ELRÄKNINGEN?

Kunden får en elräkning när han eller 
hon har ett giltigt elförsäljningsavtal och 

nätavtal. Elräkningen består alltså alltid av 
både elförsäljning och nättjänst. De här kan 
komma separat i två räkningar beroende på 
försäljningsbolaget.

Elförsäljningen består av elanskaffning 
och försäljningskostnader. Man kan köpa el 
exempelvis på elbörsen. Med försäljningskost-
nader avses kostnader för bland annat mark-
nadsföring, kundservice, fakturering och an-
dra administrativa åtgärder.

Nättjänsten debiteras av det lokala nätbo-
laget. Nätbolaget bygger nya distributionsnät 
och underhåller och reparerar det existerande 
nätet. Dessutom betalar nätbolaget stamnäts-
bolaget enligt den energimängd som via stam-
nätet överförs till dess område. Nättjänstav-
giften täcker också exempelvis underhåll och 
avläsning av installerade elmätare samt en 
feljour dygnet runt. De här nätåtgärderna bild-
ar i sin helhet nättjänsten.

Dessutom ingår elskatt och moms, som 
inkomstförs till staten, i elräkningen. Elskat-
ten faktureras alltid av nätinnehavaren. El-
skattens andel visas på en separat rad på nät-
tjänstens faktura. Mervärdesskatten ingår i sin 
tur alltid i de priser som anges på konsumen-
ternas räkning och dess totalbelopp är specifi-
cerat på räkningen. ●

Ê Svarare är kundservicechef  
Sari Virrankoski 

GENOMSNITTSBERÄKNING/FLERVÅNINGSHUS  

Den nuvarande energi- och grundavgiften 48 545 €
Den nya energi- och effektavgiften          47 623 €
Skillnad                     922 €

GENOMSNITTSBERÄKNING/SMÅHUS

Den nuvarande energi- och grundavgiften  1 680 €
Den nya energi- och effektavgiften            1 675 €
Skillnad                       5 €

Priser inklusive moms 24 %

EXEMPEL PÅ UTRÄKNING  
AV DE ÅRLIGA KOSTNADERNA  
FÖR FJÄRRVÄRME

VÅR 1.3–31.5    mars–maj
SOMMAR 1.6–31.8    juni–augusti
HÖST 1.9–30.11  september–november
VINTER 1.12–28.2  december–februari

FÖRDELNING AV  
PRISSÄTTNINGSPERIODERNA  
FÖR FJÄRRVÄRME

JÄMN VÄRME i alla bostäder

Bostadsbolaget As Oy Topiaantupa i Nät-
tinummi och Åbo Energi har inlett ett 

samarbete. Ett smart lägenhetsspecifikt system 
för mätning av inomhusklimatet har installe-
rats i bolagets bostäder. Målet är angenäma 
boendeförhållanden i alla lägenheter. Via den 
information som systemet samlar kan man 
uppnå besparingar i värmekostnaderna. 

– Fjärrvärmen har fungerat bra, och därför 
ville vi inte huvudstupa gå in för stora beslut. 
Det smarta klimatmätningssystemet är ett för-
månligt sätt att kolla om allt är bra i bostadsbo-
laget. För invånarna medför klimatmätningssys-

temet klara fördelar: en kontinuerligt jämn vär-
me och fuktighet, besparingar i värmekostna-
derna, eventuellt lägre kostnader för underhåll 
av byggnaderna och mindre koldioxidavtryck, 
berättar ARI VUORELA, AIT, disponent för Nät-
tinummen Isännöinti Oy?

– I lägenheterna installerades sensorer och 
husens värmesystem styrs av leverantören Lean-
heats artificiella intelligens. En lägenhetsspeci-
fik sensor kostade ca 200 euro. Dessutom beta-
lar invånarna 30 euro per år för informationsö-
verföringen, berättar JARKKO VÄLIMÄKI, nyckel-
kundschef på Värme-enheten vid Åbo Energi. ●

Ê Är du och ditt husbolag intresserade av ett 
motsvarande system? Ta kontakt på finska med 
Jarkko Välimäki, tfn 02 2628 293

1  |  1 8   V A L O P I L K K U    2 1



Palauta täytetty ristikko 31.3. mennessä 
ja voit voittaa Anna Saivosalmen kirjan 
Treenaa kotona – 10, 20 tai 30 minuuttia 
(arvo noin 30 euroa). Merkitse kuoreen 
Turku Energia/Valopilkku-ristikko, Linnan-
katu 65, 20100 Turku. Voit myös skannata 
ristikon ja lähettää sen osoitteeseen info@
turkuenergia.fi. Edellisen ristikon palkinnon voitti Eila 
Pakarinen. Arvomme palkinnon kaikkien ristikon palautta-
neiden kesken. Ilmoitamme voittajalle henkilökohtaisesti. 
Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

RISTIKKO

Puhelinnumero

Nimi

Osoite

RATKAISU 4/17Voita kirja
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Sähköt tai lämmöt poikki. 
Missä vika?
Keskeytysinfo tarjoaa ajantasaista tietoa säh-
kön- ja lämmönjakelun keskeytyksistä Turussa.

 turkuenergia.keskeytysinfo.fi 

Sähkön ja lämmön valvomot päivystävät nume-
rossa 0800 02001 (24h/vrk). Tilaa sähkönja-
kelun häiriötiedotteet puhelimeesi verkkosivuil-
tamme. ● 

KESKEYTYSINFO

TILAA UUTISKIRJE 
JA HYÖDYNNÄ EDUT!

Ê Tilaa Turku Energian 
uutiskirje EnergiaOnline-
palvelusta. Uutiskirjeessä 
tarjoamme ainutlaatuisia 
etuja, jotka on tarkoitettu vain 
uutiskirjeen tilaajille.

www.energiaonline.fi

TURKU ENERGIAN 
ASIAKASPALVELU PALVELEE 

Sähköisesti
www.turkuenergia.fi
www.energiaonline.fi
Kotitaloudet
asiakaspalvelu@turkuenergia.fi
Yritykset
yritysmyynti@turkuenergia.fi

Puhelimitse
02 2628 111 (pvm/mpm)
Ma–to 8.30–17.00
Pe 9.00–16.00

Palvelupisteessä
Linnankatu 65, Turku  
Ma–to 8.30–16.00
Pe 9.00–16.00

Vikailmoitukset
Sähkön ja lämmön jakelu
0800 02001 (24h)
keskeytysinfo.turkuenergia.fi 

Olemme lähellä, 
näemme kauas.

Mistä sähkölasku muodostuu?
Asiakas saa sähkölaskun, kun hänellä on voimassa oleva sähkönmyyntisopimus ja verkkosopi-
mus. Sähkölasku koostuu siis aina sekä sähkön myynnistä että verkkopalvelusta. Nämä voivat 
tulla myös kahtena eri laskuna myyntiyhtiöstä riippuen.

Sähkönmyynnin osuus koostuu sähkön hankinnasta sekä myyntikustannuksista. Sähköä 
voidaan hankkia esimerkiksi sähköpörssistä. Myyntikustannuksilla tarkoitetaan niitä kustan-
nuksia, jotka syntyvät muun muassa markkinoinnista, asiakaspalvelusta, laskutuksesta ja 
muista hallinnollisista toimista.

Verkkopalvelun veloittaa aina paikallinen verkkoyhtiö. Verkkoyhtiö rakentaa uutta jakelu-
verkkoa sekä ylläpitää ja korjaa olemassa olevaa verkostoaan. Lisäksi verkkoyhtiö maksaa kan-
taverkon kautta alueelleen siirretyn energian määrän mukaan kantaverkkoyhtiölle. Verkkopalve-
lumaksu kattaa myös esimerkiksi asennettujen sähkömittarien kunnossapidon ja luennan sekä 
ympärivuorokautisen vikapäivystyksen. Nämä verkkoon liittyvät toimenpiteet kokonaisuutena 
muodostavat verkkopalvelun.

Lisäksi sähkölaskussa veloitetaan sähköveroa ja arvonlisäveroa, jotka tuloutetaan valtiolle. 
Sähköveron laskuttaa aina verkonhaltija. Sähköveron osuus näkyy erillisenä rivinä verkkopalve-
lun laskulla. Arvonlisävero puolestaan sisältyy aina kuluttajien laskulla ilmoitettuihin hintoihin 
ja myös sen kokonaismäärä laskulla on eritelty. ●

Ê Vastaajana asiakaspalvelupäällikkö Sari Virrankoski

KYSY MEILTÄ!

Anna palautetta ja VOITA
Kerro meille 31.3. mennessä,  
mitä pidit lehdestämme osoitteessa  
valopilkku.fi/lukijapalaute.

Ê Arvomme palautetta jättäneiden 
kesken 1.4. Heirol, Ovaali-valurautapadan  
5 L, valkoinen (arvo noin 90 euroa). 

Ê Viime lehden arvonnan voitti 
Marko Villa.

hankinta

myynti

jakeluverkko

kantaverkko

sähkövero

alv

22,4%

10,7%

28,8%

5,1%

13,7%

19,4%

Myynti 
33%

Siirto
34%

Verot
33%

Kotitalouskuluttajan 
sähkön hinnan 
muodostuminen
1.1.2018 
kulutus 5 000 kWh/vuosi 
16,42 snt/kWh
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Turku Energia tarjoaa sunnuntaina 25.2. hauskan 
päivän uimahallissa ilmaiseksi – pulikoi, vesijuokse 
tai treenaa kuntosalilla. Paikan päällä on tarjolla 
myös leikkimielistä kisailua perheen pienimmille. 
Uikkarit reppuun ja uimaan!

Lämpimät uimavedet tarjoaa sinulle Turku Energian kaukolämpö.

Impivaaran uimahalli klo 9–17
Kaarinan uimahalli klo 12–17 (kuntosali 10–17)
Raision Ulpukka klo 11–17

Lue lisää: 


