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Tervetuloa seuraamaan toimintaamme, 
tapahtumiamme ja energiatoimialaa! ●

Valopilkku on hyvin 
toimitettu, viihtyisä ja 
energiasäästäväiselle 
hyvä opas.

Tykkään lehden 
positiivisesta 
asenteesta.

Hienoa, että lehdessä näkyy vahvasti 
ympäristön huomioiminen ja vastuullisen 
energiankulutuksen merkitys! Valopilkku-
henkilöistä kertovat jutut ovat myös aina 
positiivista luettavaa.
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O lemme olleet vihreän muutoksen etujoukoissa pitkään. Uudet, ympäris-
töä säästävät teot ovat meille arkipäivää. Viimeisen kymmenen vuoden 

aikana Turun seudulla on tehty isoja investointeja uusiutuviin tuotantota-
poihin, jotka vievät kohti ympäristöä ja ilmastoa säästävää tulevaisuutta. 
Uusinta tekniikkaa olevalla Naantalin voimalaitoksella polttoaine muutetaan 
hyvällä hyötysuhteella sähköksi ja lämmöksi. Tehokkaalla sähkön ja lämmön 
yhteistuotannolla tehty kaukolämpö on toimitusvarma, kilpailukykyinen ja 
ympäristöystävälliseen tuotantoon panostava lämmitysmuoto.   
 
Pääosa uusiutuvista polttoaineista on peräisin puunjalostuksen sivuvirroista. 
Turun alueella jo puolet kaukolämmöstä on tuotettu ympäristöystävällisillä 
polttoaineilla. Lisäksi ensi syksynä toimitamme lisää päästötöntä kaukoläm-
pöä asiakkaillemme. Sen määrä vastaa 600 kerrostalon vuotuista lämmitys-
tarvetta.  
 
Osaavat turkuenergialaiset vastaavat koko järjestelmän kunnossapidosta ja 
käytöstä sekä kaukolämmön siirtämisestä jakeluverkoston välityksellä kotei-
hin ja kiinteistöihin. Viime vuoden vaihteessa otimme vastuullemme Turun 
Seudun Energiantuotanto Oy:n laitosten käyttö- ja kunnossapitotoiminnan, 
minkä ansiosta meillä on pitkällä tähtäimellä mahdollisuus tarjota asiakkail-
lemme entistä kilpailukykyisempi palvelutuote. Toisin kuin julkisuudessa 
usein esitetään, meillä ei ole näköpiirissä sellaisia tekijöitä, jotka toisivat 
kaukolämmön hinnalle korotuspaineita. 
 
Kaikki tämä kuuluu kaukolämpöpalvelumme hintaan ympärivuorokautisella 
palvelulla. Lämmitysratkaisua valittaessa on olennaista, että päätöksiä tehtä-
essä on käytössä tosiasioihin perustuvaa tietoa kaikista lämmitysmuodoista. 
Tässä autamme mielellämme. Ollaan siis yhteydessä! 

JARI KUIVANEN
Lämpö-yksikön johtaja
Turku Energia
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Pyyteetön ystävä 
auttaa ja kuuntelee

Punaisen Ristin järjestämä Ystävätoiminta täyttää tänä 
vuonna 60 vuotta. Toiminnan tavoitteena on lieventää 

yksinäisyyttä ja tarjota sekä ystävälle että asiakasystävälle 
iloa ja sisältöä omaan elämäntilanteeseen.

T E K S T I :  A N N I K A  K U J A N P Ä Ä   |  K U V A T :  T I M O  J A K O N E N

MEIDÄN JUTTU
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Pyyteetön ystävä 
auttaa ja kuuntelee

Kaarinalaisessa omakotitalossa kuu-
luu iloinen puheensorina. MARJA-LEENA 

BLOMQVIST on tullut tapaamaan asia-
kasystäväänsä ANNIKKI MIETTISTÄ , ja he vaih-
tavat kiireisimmät kuulumisensa jo eteisessä.

– Välillä juttua riittää niin paljon, ettemme  
pääse porstuaa pidemmälle. Tällaista tämä 
on ollut jo ensimmäisestä tapaamisestamme 
saakka, Marja-Leena sanoo. 

Annikki nappaa Marja-Leenan käsikynk-
kään ja kutsuu muutkin vieraat olohuonee-
seensa. Eläköityneen opettajan kädenjälki nä-
kyy huonetta koristavissa käsitöissä, lasitai-
teessa ja puutakan kivetyksessä. Ystävykset 
istahtavat sohvalle ja halaavat toisiaan.

– On tämä Marja-Leena oikea enkeli! Hän 
jaksaa vierailla luonani, on mukana arjen as-
kareissa ja käyttää asioilla kaupungilla. Olem-
me käyneet joskus kesäteatterissa ja varmasti 
vierailisimme enemmänkin tapahtumissa, jos 
selkäni olisi vetreämpi, Annikki kiittelee.

Marja-Leena ja Annikki tutustuivat toisiin-
sa muutama vuosi sitten SPR:n Ystävätoimin-
nan kautta. Ystäväpari tapaa toisiaan noin 
kahden viikon välein pari tuntia kerrallaan.

YKSINÄISYYS KOSKETTAA MONIA
Punainen Risti lievittää yksinäisyyttä välittä-
mällä ystäviä toisen ihmisen seuraa kaipaa-
ville. Ystävät tapaavat toisiaan ja viettävät 
aikaa heille itselleen sopivalla tavalla. Usein 
jo pelkkä läsnäolo arjen askareiden keskellä 
riittää lievittämään yksinäisyyden tunnetta.

SPR:n Varsinais-Suomen piirin sosiaalitoi-
minnan ohjelmapäällikkö TUIJA HONGISTO ker-
too, että vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimin-
taa järjestetään Turun alueella monipuolisesti.

– Tarjolla on perinteistä eli kahdenvälistä 
ystävätoimintaa, saattoapua, ulkoiluystävätoi-
mintaa, kulttuuriystävätoimintaa ja omaisten 

Piu-Pau-kissa nauttii emäntänsä tavoin  

hyvästä seurasta.
Ystäväpari laskee leikkiä vakavistakin asioista eikä  

lannistu vastoinkäymisistä.

vertaistukitoimintaa. Ystävät käyvät myös eri 
hoivalaitoksissa ulkoiluttamassa, lukemassa 
ja järjestämässä toimintaa asukkaille. Lisäksi 
ylläpidämme kerhotoimintaa eri ikäisille, Tui-
ja luettelee.

Auttavaksi ystäväksi haluaville tarjotaan 
toimintaan perehdyttävä perusystäväkurssi. 
Kurssin suoritettuaan vapaaehtoinen voi toi-
mia Punaisen Ristin ystävänä.

– Ystävätoiminta on tavallisen ihmisen 
taidoin tehtävää toimintaa. Jos sinulla on ai-
kaa ja oma elämäntilanteesi on kunnossa, olet 
lämpimästi tervetullut mukaan ystäväkurs-
seille, Tuija toivottaa.

Turku Energia on tukenut Punaisen Ristin 
Ystävätoimintaa jo vuodesta 2012 alkaen. Tu-
ki on mahdollistanut paikallisten ystäväkurs-
sien järjestämisen, erilaisten lisäkoulutusten 
tarjoamisen ystävätoiminnan vapaaehtoisille 
sekä virkistystilaisuuksien pitämisen.

ILOA YHDESSÄOLOSTA
Marja-Leena Blomqvist lähti mukaan Ystä-
vätoimintaan 13 vuotta sitten. Tällä hetkellä 
hän käy säännöllisesti kahden ystävän luona.

– Jouduin jäämään sairaseläkkeelle lähes 
kolmenkymmenen työvuoden jälkeen. Pitkän 
sairausloman jälkeen kaipasin elämääni mer-
kityksellistä tekemistä ja satuin huomaamaan 
paikallislehdessä ilmoituksen ystäväkurssis-
ta, Marja-Leena taustoittaa.

Virkistyskäyntien lisäksi Marja-Leena huo-
lehtii siitä, että Annikilla on riittävästi apua 
myös silloin, kun hän ei ole paikalla. Kissansa 
kanssa asuva Annikki saa nyt siivousapua ja 
pystyy hälyttämään tarvittaessa apua turva-
puhelimella.

– Olisi hienoa, jos jokaisella vanhuksella 
olisi tällainen sydänystävä pitämässä huolta 
ja piristämässä arkea, Annikki pohtii. ●

Annikki Miettinen, 90, saa ystävältään 
Marja-Leena Blomqvistiltä jumppa- 
ohjeita, asiointiapua ja ideoita arjen  
piristämiseksi.
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VALOPILKKU

TUNNETKO SINÄ 
PAIKALLISEN VALOPILKUN? 

Tunnetko ihmisen, joka levittää energiaa 
ja iloa lähiympäristöönsä? Ilmianna meille 

VALOPILKKU, sinä tai joku muu. 
Kerrothan ehdotuksessasi myös taustatietoa ehdok-

kaastasi: mitä hän tekee työkseen, harrastukset ja eri-
tyiset kiinnostuksen kohteet. Lehteen haastateltavaksi 

valittu valopilkku pääsee meikkaajan ja kampaajan 
käsittelyyn. Hänet stailataan lehteä varten 
ja hän saa omaan käyttöönsä valokuvia.

ÊEhdotuksia voi lähettää osoitteessa 
valopilkku.fi tai Turku Energia/  Valopilkku, 

PL 105, 20101 TURKU
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Kun Roosa Närhi lähti 13-vuotiaana kokeilemaan 
kaupungin tarjoamaa ilmaista taekwondo-tuntia, hän ei 
aavistanut, että se muuttaisi hänen elämänsä suunnan.

M oninkertainen taekwondon suomen-
mestari Roosa Närhi, 28, aloitti lajin 
sattumalta 13-vuotiaana.

– Se oli puhdas vahinko, sillä en tiennyt 
lajista mitään. Koulujen Power Action -toi-
minnan eli nykyisen Mihi-toiminnan kaut-
ta lajia pääsi kokeilemaan ilmaiseksi ja läh-
din kaverin houkuttelemana mukaan, Roosa 
muistelee.

Ensimmäinen tunti Kupittaan yläkoulun 
liikuntasalissa oli Roosan mielestä kuitenkin 
yllättävän jännä. 

– Siisteimpiä olivat hypyt ja potkut, kaikki 
vauhdikkaat elementit. Niihin ihastuin heti.

Laji vei Roosan kertaheitolla mukanaan. 
Jo vuoden päästä hän aloitti kilpailemisen ja 
siirtyi apuvalmentajaksi. Mustan vyön Roosa 
sai 16-vuotiaana.

Ennen taekwondoa Roosa oli harrastanut 
vähän sitä sun tätä, eniten sirkuskoulua ja 
kiipeilyä. 

– Kai minä ihastuin siihen, että laji oli 
niin erilaista kuin mikään muu, mitä olin ko-
keillut. Alkuvaiheessa uusia tekniikoita tuli 
koko ajan lisää ja oma kehittyminen oli todel-
la nopeaa ja konkreettista. 

ILOA LAPSILLE JA NUORILLE
Roosa on mielissään siitä, että häntä oli eh-
dotettu valopilkuksi.

– Onhan se iloinen yllätys saada tuollai-
nen titteli. Haluan edistää lasten ja nuorten 
liikuntaharrastusta kokonaisvaltaisesti. Tie-
dän, että olen monille nuoremmille esikuva ja 
siksi pyrin elämään ja toimimaankin sen mu-
kaisesti. Jos voin valmentamalla tuoda iloa 
lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmil-
leen, se on valtavan hieno asia.

Roosa toimii oman seuransa Budokwai 
Taekwondon valmennuspäällikkönä.

– Valmennuspäällikön toimenkuva on laa-
ja: olen seuratoiminnan monitoimihenkilö, 
koulutan ohjaajia, valmennan, suunnittelen 
harjoituskalenterin ja katson, että valmen-
nuslinjamme pitää.

Budokwaissa on noin 400 jäsentä ja se on 
Suomen suurimpia taekwondo-seuroja.

– Olen onnekas, että saan palkkaa työstä, 
jota varmaan muutenkin tekisin.

Roosa on valmentanut koko taekwon-
do-uransa: ensin palkattomana apuohjaajana 
ja vuodesta 2011 lähtien palkattuna valmen-
tajana. Seuran valmennuspäällikkönä hän 

– Turun Budokwai Taekwondo 
on ollut pitkään yksi Suomen 
menestyneimmistä seuroista. 
Siksi oli luontevaa, että valta-
kunnallinen valmennuskeskus 
sijoitettiin Turkuun. On tär-
keää, että lajin parhaat voivat 
treenata yhdessä ja otella kes-
kenään, kertoo Roosa Närhi.

Nuorempien 
ESIKUVA
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aloitti syksyllä 2017.
– Nautin valmentamisesta todella paljon. 

On hienoa, että voi siirtää eteenpäin sitä mi-
tä on itse joskus saanut. Ja valmentaminen 
tuo itsellekin valtavasti iloa ja oivalluksia. 
Siinä katsoo lajia ihan eri näkövinkkelistä 
kuin itse treenatessa.

Valmennusuransa aikana Roosa on koh-
dannut erilaisia ihmisiä, ja on oppinut, miten 
toisesta saa parhaan suorituksen irti ja miten 
ryhmää johdetaan. 

– Joka päivä oppii jotain, sillä ihmiset ja 
tilanteet vaihtelevat. Hauska hetki oli muu-
tama vuosi sitten, kun eräs nuorukainen, jota 
olin valmentanut 3-vuotiaasta lähtien, suorit-
ti mustan vyön. Tajusin, että olen tosiaan val-
mentanut jo aika kauan, Roosa nauraa.

Roosa on ollut aktiivisesti mukana myös 
Turun kaupungin Liikkuva koulu -toimin-
nan suunnittelussa. Hän kuuluu kaupungin 
harrastetyöryhmään seuraedustajana ja on 
ryhmässä mukana kehittämässä toimintaa. 
Liikkuva koulu -työryhmä miettii, miten kou-
lupäiviin saadaan sisällytettyä luontevasti 
mahdollisimman paljon liikuntaa.

ENNEN OTTELUITA VIILIPYTTY
Roosa treenaa noin 15 tuntia viikossa ja val-
mentaa noin 15 tuntia.

Päivärutiini on selkeä: aamukahdeksal-
ta on aamutreeni, joka pitää sisällään oheis-
harjoitteita, punttisalia tai nopeusharjoit-
teita. Tämän jälkeen Roosa asettuu tietoko-
neelle tekemään töitä, eli hoitaa seuran val-
mennusasioita. Sitten vuorossa ovat joko 
ensin omat treenit ja sitten valmennusta tai 
toisin päin.

Turussa, Budokwain tiloissa, sijaitsee Suo-
men Taekwondoliiton valmennuskeskus eli 
Suomen parhaimmisto harjoittelee Turussa. 
Valmennuskeskusta vetää nuorten olympia- 
valmentaja JARKKO MÄKINEN.

Lajina taekwondo vaatii hyvää liikkuvuut-
ta, nopeutta, kehonhallintaa ja kestävyyttä. 

– Minulla oli onneksi tähän lajiin sopivat 
ominaisuudet, pituutta olisi kyllä hyvä olla vä-
hän enemmän, 173-senttinen Roosa nauraa. 

Ennen ottelua Roosa yrittää olla mahdolli-
simman viilipytty.

– Mitä enemmän ottelua ajattelen, si-
tä enemmän alan jännittää. Siksi yritän olla 
mahdollisimman rennosti. Rentous ei kuiten-
kaan tarkoita välinpitämättömyyttä. Keskit-
tyminen on kaiken a ja o.

– Lasten ja nuorten kehittymistä on palkitsevaa seurata. Jos voin antaa iloa treenaamiseen, se on loistojuttu.
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 JARKKO MÄKINEN  
Nuorten Olympiavalmentaja 
ja aikuisten maajoukkueen 
vastuuvalmentaja. Ehdotti 
Roosaa valopilkuksi.

Suomen suurimman taekwon-
doseuran, Budokwai Taekwon-

don, valmennuspäällikkönä toimiva Roosa 
on kirjaimellisesti seuran valopilkku. Hän 
kilpaurheilee itse ja johtaa esimerkillään use-
an sadan lapsiharrastajan rivistöä liikkunnalli-
seen elämäntapaan. Roosa on innovaattori ja 
useiden kekseliäiden hankkeiden alullepanija. 
Aktiivisesti kaupungin Liikkuva koulu -toimin-
taan ja muuhun liikunnalliseen kehitystyöhön 
osallistuva Roosa kelpaa erinomaisesti koko 
Turun valopilkuksi.

 MIKKO HUHTANEN 
Budokwai Taekwondo  
-seuran puheenjohtaja. 

Puheenjohtajana on 
upeaa, kun johtokunnan 

jäsen ja seuran ainoa palkat-
tu työntekijä omaa positiivisen 

ja valoisan asenteen elämään ja kaikkeen 
tekemiseen. Ohjaaja-Roosa hymyilee valoisasti 
ja sanoo päättäväisen kannustavasti, että vielä 
kymmenen toistoa, vaikkei yhtään jaksaisi. 
Työntekijä-Roosalla on aina aikaa harrastajille 
ja häntä on helppo lähestyä. Hän on työssään 
erittäin kunnianhimoinen, järjestelmällinen ja 
suunnitelmallinen. Treenaaja-Ottelija Roosa 
hymyileekin sitten hivenen vähemmän, kun on 
toiminnan aika. 

 ELINA KAUKOLUOTO 
Roosan ystävä.

Roosa on ollut valopilk-
kuna minun elämässäni 
yli kymmenen vuotta. 

Tutustuimme työn kautta ja 
ystävystyimme. Roosa on ystävä-

nä samanlainen kuin kolleganakin: luotettava, 
avulias, sydämellinen ja kaiken lisäksi hauska! 
Roosa on aina ensimmäisenä apuna, jos jollain 
on hätä. Roosalla on uskomaton määrä energi-
aa ja hän pyörittääkin oman elämänsä lisäksi 
myös monen muun elämää. Ihailen Roosaa 
suunnattomasti ja olen ylpeä, että saan kutsua 
häntä ystäväkseni! 

ROOSASTA SANOTTUA

syntyy Turussa
osallistuu ensimmäiselle  
taekwondo-tunnilleen
saa mustan vyön
kirjoittaa ylioppilaaksi 
Aurajoen urheilulukiosta
MM-finaali (8. sija) liikesarjoissa
suorittaa liikunnan ammattitutkinnon 
Pajulahden urheiluopistossa
EM 5.-sija ottelussa
pääsee opiskelemaan liikunnan-
ohjaajaksi ammattikorkeakouluun
päätoimiseksi työntekijäksi  
taekwondon pariin

Xxxxxxxx.

Kilpailu-ura 
on vaatinut 

määrätietoisuutta ja 
kärsivällisyyttä

ROOSAN TÄRKEÄT VUODET

IKINÄ EI SAA LUOVUTTAA
Kilpailu-ura on vaatinut ennen kaikkea mää-
rätietoisuutta ja kärsivällisyyttä.

– Suurin läksy on ollut se, että on pystyttä-
vä työskentelemään, vaikka eteen tulisi vas-
toinkäymisiä, sillä niitä tulee kaikille. Ikinä 
ei saa luovuttaa.

Lajin luonteeseen kuuluu se, että kisoissa 
ottelut käydään paras jatkoon -periaatteella. 
Jos ensimmäisellä kierrokselle osuu kova vas-
tus, jolle häviää, seinä nousee automaattises-
ti pystyyn.

– Eniten on varmasti jäänyt harmitta-
maan, kun vuoden 2015 MM-kisoissa sain en-
simmäisellä kierroksella vastustajakseni NI-

NA KLÄYN , joka oli silloin ranking-ykkönen. 
Etenimme tasapisteissä kolmanteen erään ja 
minulla olisi ollut ihan todellinen mahdolli-
suus lyödä hänet. Kolmannessa erässä sain 
kuitenkin sydämen rytmihäiriön, joka vei 
kaikki voimat. Hävisin matsin ja tipuin jat-
kosta. 

– Häviäminen on aina 
raskasta, mutta tappion 
hetkelläkin pitää muistaa 
miettiä, että jotkut asiat 
menivät varmasti myös hy-
vin, mutta eivät vain riittä-
vän hyvin.

Kun Roosalta kysyy, mikä on ollut hänen 
uransa suurin voitto, vastaus on aika yllättävä:

– Parasta on ollut se, että olen voinut jat-
kaa uraani näin pitkälle. Aika moni lopettaa 
jo paljon nuorempana. Täytän tänä vuonna 
29 ja olen vasta nyt lopettelemassa kilpauraa. 
Kiitollinen olen myös siitä, ettei kohdalle ole 

osunut vakavia loukkaantumisia, sekin on 
tietysti tukenut jatkamista.

Roosa on vaatimaton, sillä hän voisi 
luetella myös tukun hienoja voittoja: Vuo-
sina 2005–2011 hän erikoistui liikesarja-
kilpailuun ja saavutti muun muassa kuusi 
henkilökohtaista suomenmestaruutta, muu-
taman pohjoismaidenmestaruuden junio-
reissa ja aikuisissa sekä historiallisen finaa-
lisijan MM-kilpailuissa aikuisten sarjassa. 
Vuonna 2012 Roosa jätti liikesarjalavat ja 
siirtyi kilpaotteluun, jossa hän on saavutta-
nut muun muassa kolme suomenmestaruut-
ta, opiskelijoiden EM-hopeaa ja pronssia se-
kä EM5-sijan.

MUUTOKSEN EDESSÄ
Tänä keväänä Roosa valmistuu liikunnanoh-
jaajaksi Haaga-Heliasta, Vierumäen toimi-
pisteestä. Opinnäytetyössään hän tutkii, mi-
ten saisi nuoret harrastajat sitoutumaan la-

jiin ja seuraan valmenta-
misen kautta. 

Viime vuonna Roosa 
kävi myös Olympiakomi-
tean järjestämän urheilu-
johtajakoulutuksen. Nai-
sille suunnattu koulutus 

kesti vuoden ja se järjestettiin ensimmäis-
tä kertaa. Jokainen sai kurssilta myös oman 
mentorin. Roosan mentori oli Suomen Para-
olympiakomitean pääsihteeri TERO KUORI-

KOSKI.
– Hän oli todella innostava henkilö, jolta 

opin paljon. Teron ansiosta pääsin tekemään 
myös opintoihini kuuluvan työharjoittelun 
Paralympiakomiteaan. 

Laji on antanut paljon, mutta nyt Roosa 
haluaa tehdä omassa elämässään tilaa myös 
muille asioille.

– Olen päättänyt, että vähennän kilpaile-
mista tällä kaudella merkittävästi. Jatkan 
treenaamista, mutta ehkä siinäkin tahti 
vähän hiljenee.

– Olen alkanut nauttia enemmän muista 
asioista elämässä. Kilpaileminen ei ole enää 
itselle elämän ja kuoleman kysymys.

Monesti Roosa edelleen miettii tuota päi-
vää kuusitoista vuotta sitten, kun hän asteli 
ensimmäiselle taekwondo-tunnilleen.

– Ei voi tietää, missä olisin nyt, jollen oli-
si silloin lähtenyt yksiin treeneihin. Ehkä mi-
nusta olisi tullut arkkitehti tai sisustusark-
kitehti, mistä siihen aikaan haaveilin, hän 
naurahtaa. ●
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Lämmön matka kotiin

VESI KUUMENNETAAN 
BIOPOLTTOAINEILLA
Turun seudun lämmöntuotanto on keski-
tetty Naantalin monipolttoainevoimalaitok-
seen. Se tuottaa vuodessa 1400 gigawattitun-
tia kaukolämpöä, 200 gigawattituntia pro-
sessihöyryä ja 800 gigawattituntia sähköä. 
Lämmön ja sähkön yhteistuotanto vähen-
tää sekä polttoaineen kulutusta, kustannuk-
sia että hiilidioksidipäästöjä erillistuotantoon 
verrattuna.

Monipolttoainelaitos tulee kuluvan vuo-
den aikana käyttämään 70-prosenttisesti bio-

polttoaineita. Niistä pääosa on metsäperäis-
tä metsähaketta sekä loput teollisuuden puu-
tähteitä eli sahanpurua ja kuorta. 

– Uudella kattilatekniikalla on mahdol-
lista  hyödyntää jopa 100-prosenttisesti bio-
polttoaineita pienehköillä lisäinvestoinneilla, 
kertoo Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n 
toimitusjohtaja MAIJA HENELL .

– Biopolttoainetta tuodaan meille lähi-
alueelta 150 kilometrin säteeltä. Vuoden 
2018 lopusta lähtien biopolttoainetta on kul-
jetettu myös meriteitse pääosin Baltiasta ja 
Venäjältä. Rekkoja saapuu keskimäärin  

Sinunkin kotisi saattaa lämmetä hakkeella, sahanpurulla ja 
puunkuorella. Turku Energian kaukolämpöverkon piiriin kuuluu yli 
90 prosenttia Turun ja lähialueen rakennuksista. 
T E K S T I :  A N N I K A  K U J A N P Ä Ä  |  K U V A :  T I M O  J A K O N E N

60 päivässä ja laivalasti noin kerran viikossa. 
Käytämme ensisijaisesti kotimaista biomas-
saa, mutta sen saatavuus ei riitä tarpeisiim-
me, Maija harmittelee.

VÄHÄPÄÄSTÖINEN JA  
TURVALLINEN TUOTANTOTAPA
Kattilalaitoksessa biomassan ja muiden 
polttoaineiden palaessa syntyy lämpöä, jol-
la höyrystetään vettä. Tehokas palamispro-
sessi tapahtuu hiekasta koostuvan leijutus-
materiaalin avulla hieman alle 900 asteen 
lämpötilassa. Prosessista syntyvä savukaa-

Puuteollisuuden 
ylijäämänä syntynyt 
puuhake, sahanpuru ja 

puunkuori kuljetetaan Naanta-
lin monipolttoainevoimalaitok-
selle rekoilla tai laivalla.

Biomassaa tulee 
noin 600 kuutiota 
tunnissa. Rekka-

lastit puretaan kolmella 
vastaanottolinjalla, ja siitä 
edelleen kahteen seulon-
talinjaan. Laivat puretaan 
kuljetinjärjestelmän kautta.

Seulottu, puhdis-
tettu ja testattu 
biomassa etenee 

kuljetinlinjastoa pitkin 
välivarastoon ja sieltä 
polttokattilaan. 

Turbiinin kautta 
kierrätettävä höyry 
ohjataan kauko-

lämmönsiirtimiin, joissa 
se lauhteeksi muuttues-
saan vapauttaa energiaa 
kaukolämmön tuotantoon.

Turbiinigeneraatto-
rin ja koko tuotan-
tolinjan toimintaa 

seurataan ja ohjataan 
voimalaitoksen valvomosta. 
Kuvassa Antti Korhonen 
(vas.), Maija Henell, Vesa 
Kartano ja Timo Kärki.
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su suodatetaan puhdistuslaitteistolla, jolloin 
ympäristölle haitalliset päästöt saadaan mi-
nimoitua.

Höyry johdetaan kattilasta turbiiniin, joka 
pyörittää generaattoria tuottaen sähköä. Tur-
biinin jälkeen höyryn energialla tuotetaan 
kaukolämpöä, joka siirretään kaukolämpö-
verkkoon kaukolämpövaihtimien avulla.

Naantalin lämmöntuotanto riittää katta-
maan Naantalin, Turun, Raision ja Kaarinan 
asukkaiden lämmöntarpeen noin viiteen pak-
kasasteeseen asti. Sitä kylmemmissä lämpö-
tiloissa otetaan apuun eri puolilla aluetta si-
jaitsevia huippu- ja varalaitoksia.

LÄMPÖ SIIRTYY KATKEAMATTOMASTI
Kuuma kaukolämpövesi pumpataan Naan-
talin monipolttoainevoimalaitokselta Turun 
suuntaan pääputkistoa pitkin, joka sijaitsee 
kaukolämpötunnelissa. Kaukolämpöverkos-
ton paine-eroa ja vesivirtaa säädellään pump-
pausasemilla sen hetkisen lämmön kysynn-
nän mukaisesti.  

Mikäli kaukolämmön jatkelussa ilmenee 
häiriöitä kuten kaukolämpövuoto, voidaan 

korjauskohta eristää muusta verkostosta sul-
kemalla venttiilejä.

–  Häiriöitä tulee kaukolämpöverkkoon 
erittäin harvoin. Vuonna 2018 lämmön toimi-
tusvarmuutemme oli 99,99 prosenttia, mikä 
on valtakunnallista kärkitasoa. Se tarkoittaa 
asiakkaan kannalta yhtä alle tunnin mittaista 
katkoa vuoden aikana, summaa Turku Ener-
gian Lämpö-yksikön johtaja JARI KUIVANEN.

Lämpöputkiverkoston yhteenlaskettu pi-
tuus on yli 600 kilometriä. 

LUOTETTAVA JA VARMA VALINTA
Yksi Turku Energian pitkäaikaisimmista kau-
kolämpöasiakkaista on Härkämäen Huolto 
Oy. Se on taloyhtiöiden omistama osakeyhtiö, 
joka tuottaa kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä 
palveluja kuten isännöintiä, siivousta ja huol-
tomiestoimia. Toimitusjohtaja ja isännöitsijä 
KALLE LAITINEN pitää kaukolämpöä luotetta-
vana ja varmana lämmitysratkaisuna.

– Vastaamme 874 asunnon eli noin 1400 
asukkaan kodin lämmityksestä. Yhtiömme 
perustettiin 1975, ja ensimmäiset kiinteistö-
kohtaiset kaukolämpösopimuksemme tehtiin 

Turku Energian kanssa jo vuonna 1977. En 
ainakaan oman työurani osalta muista, et-
tä lämmönjakelussa olisi tapahtunut yhtään 
katkosta, Kalle taustoittaa.

Kaukolämpö jaetaan kiinteistön hyödyn-
nettäväksi lämmönjakohuoneessa. Lämpö-
energia siirtyy talon lämmitysverkostoon ja 
käyttöveteen lämmönvaihtimien avulla, joten 
kaukolämpövesi ei sekoitu missään vaihees-
sa asiakkaan järjestelmiin. Venttiilit säätä-
vät automaattisesti siirtimien läpi virtaavan 
veden määrää lämmitystarpeen ja lämpimän 
käyttöveden kulutuksen mukaisesti. Läm-
mön luovutettuaan kaukolämpövesi palaa 
paluuputkessa takaisin lämpölaitokselle uu-
delleen lämmitettäväksi.

– Ympäristöasiat ovat meille tärkeitä, ja 
niiden merkitys kasvaa tiedon lisääntymisen 
myötä. Siksi seuraamme taloyhtiöiden läm-
mönkulutusta ja pyrimme estämään hukka-
lämmön syntymistä. Varmistamme jatkuval-
la mittauksella, että asuntojen lämmitys on 
optimaalisella tasolla, Kalle kertoo. ●

ÊLue koko juttu valopilkku.fi

80–120-astei-
nen vesi virtaa 
putkea pitkin 

Härkämäen pump-
paamolle ja muille 
pumppausasemille.

Jäähtynyt vesi 
virtaa paluuputkea 
pitkin takaisin 

lämpölaitokselle uudelleen 
lämmitettäväksi.

Kaukolämpövesi 
siirtyy asuin- ja 
teollisuusalueil-

le runkolinjasta lähte-
vien haarojen kautta.

Lämpövalvomossa 
tarkkaillaan koko 
lämpöverkon tilan-

netta ja laitosten toimintaa. 

Kaukolämpö jaetaan 
lämmönjakohuoneessa 
siirtimen kautta kiinteistön 

omaan lämmönjakopiiriin. Härkä-
mäen Huolto Oy:n toimitusjohtaja 
Kalle Laitiselle kiinteistön lämmi-
tysjärjestelmät ovat tuttuja.
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Muistathan vastata lukijakyselyymme  
– arvomme hyödyllisiä palkintoja.

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

2 LUE VALOPILKKUA 
TURKU ENERGIAN 

VERKKOSIVUILLA
Löydät jatkossa Valopil-
kun uutiset myös osoittees-
ta www.turkuenergia.fi. Vanha 
Valopilkku.fi-sivusto ohjau-
tuu nyt Turku Energian netti-
sivuille. Sieltä löydät lehden 
kokonaan sähköisenä, palau-
tekilpailun ja mahdollisuuden 
ehdottaa valopilkkua. Netti-
lehdessä on joistain jutuista 
myös pidempiä ja taustoitta-
vampia versioita. Tervetuloa 
lukemaan!
www.turkuenergia.fi/
valopilkku

4KERRO, MITÄ 
MIELTÄ OLET  

VALOPILKUSTA
Auta meitä kehittämään Valo-
pilkku-lehteä entistä parem-
maksi lehdeksi ja osallistu lu-
kijatutkimukseemme. Arvom-
me kaikkien vastanneiden 
kesken hyödyllisiä palkintoja: 
robotti-imurin, kirkasvalolam-
pun ja lahjakortteja. Vastaa 
31.3. mennessä täyttämällä 
ja postittamalla lehden mu-
kana tullut kysely tai vastaa 
helposti netissä osoitteessa
www.turkuenergia.fi/
lukijakysely

1VUOSIKERTOMUS 
ILMESTYY

Turku Energian vuoden 2018 
vuosikertomus ilmestyy ke-
väällä. Se on tuttuun tapaan 
luettavissa sähköisessä, eko-
logisessa muodossa. Vuosi-
kertomusta on mahdollisuus 
kommentoida ja vuosikerto-
muksen kokonaisuuksia voi 
jakaa sähköisesti. Käyttäjä 
voi myös koota sivuilla oman 
pdf-raportin tulostettavaksi 
tai tallennettavaksi. Vuosiker-
tomus esittelee Turku Energi-
an toimintaa ja kertoo vuoden 
keskeisimmistä tapahtumis-
ta sekä hankkeista ja avain-
luvuista.

3POLSKI 
ILMAISEKSI

Turku Energia tarjoaa jälleen 
huippusuositut ilmaiset uin-
nit kolmessa uimahallissa 
Kaukon päivänä sunnuntaina 
3.3. Voit pulikoida tai tree-
nata kuntosalilla veloitukset-
ta, vaikka koko perheen voi-
min. Ilmainen uimahallipäivä 
järjestetään Impivaaran, Kaa-
rinan ja Raision uimahalleis-
sa. Paikan päällä on tarjol-
la myös leikkimielistä kisai-
lua perheen pienimmille. Ui-
mahallien vedet lämmitetään 
energiatehokkaasti ja ympä-
ristöystävällisesti Turku Ener-
gian kaukolämmöllä. Lue li-
sää lehden takasivulta. 

5YMPÄRISTÖ- 
OHJELMA ON 

EDENNYT HYVIN
Turku Energian ympäristöoh-
jelma vuosille 2018–2020 on 
edennyt hyvää vauhtia. Vuo-
delle 2018 sovituista toimen-
pidetavoitteista toteutui lähes 
80 prosenttia. Ympäristöoh-
jelmamme tavoitteisiin kuu-
luu muun muassa uusiutuvan 
energian osuuden kasvattami-
nen, päästöjen vähentäminen 
ja ympäristöviestinnän lisää-
minen. Tutustu ympäristöoh-
jelmaamme verkkosivuillam-
me ja keväällä julkaistavassa 
vuosikertomuksessamme.
www.turkuenergia.fi/ 
ymparisto
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T E K S T I :  T U R K U  E N E R G I A  K U V A :  D R E A M S T I M E

LOUNA SESONKI -hinnat /
Priser för LOUNA SESONKI 
1.4.–30.6.2019:

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 7,49 snt/kWh           

Sesongin hinnanmuutos johtuu sähkön 
tukkuhinnan normaalista vuoden-

aikavaihtelusta. Sähkönkulutuksen 
pienetessä kesää kohti myös tukkuhinta 
on tyypillisesti talvihintaa alempi. Tänä 
vuonna muutos on kuitenkin varsin pieni, 
koska pohjoismainen vesitilanne on edel-
leen hyvin niukka. Viime vuoden aikana 
tukkuhintoja nosti erityisesti päästö- 
oikeuden hinnan kolminkertaistuminen. 
Louna Sesongin energian hinnat laskevat 
keskimäärin 4 %. ●

Louna Sesongin 
hinta laskee

YÖSÄHKÖ / NATTEL

perusmaksu / grundavgift 3,78 €/kk
päiväenergia / dagenergi 8,12 snt/kWh
yöenergia / nattenergi 6,62 snt/kWh

KAUSISÄHKÖ / SÄSONGSEL

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

8,99 snt/kWh

energia, muu aika / 
energi övrig tid

7,00 snt/kWh

YLEISSÄHKÖ / ALLMÄNEL 
perusmaksu / grundavgift 3,05 €/kk
energia / energi 6,04 snt/kWh           

YÖSÄHKÖ / NATTEL

perusmaksu / grundavgift 3,05 €/kk
päiväenergia / dagenergi 6,55 snt/kWh
yöenergia / nattenergi 5,34 snt/kWh

KAUSISÄHKÖ / SÄSONGSEL

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

7,25 snt/kWh

energia, muu aika / 
energi övrig tid

5,65 snt/kWh

D et sjunkande priset beror på nor-
mala årstidsväxlingar i partipriset. 

Elförbrukningen minskar då vi går mot 
sommaren och då sjunker partipriset. 
I år är förändringen dock rätt liten, 
eftersom den nordiska vattensituatio-
nen fortfarande är väldigt knapp. Förra 
året steg partipriserna särskilt till följd 
av att priset på utslättsrätten tredubb-
lades. Energipriset på Louna Sesonki 
sjunker i snitt 4 procent. ●

Muistathan, että asiakkaanamme  
saat monipuolisia asiakasetuja: 
❯ Saat laadukkaan Valopilkku-asiakasleh-
den neljä kertaa vuodessa.
❯ Saat alennuksia ja lippuja erilaisiin 
tapahtumiin, kun tilaat uutiskirjeemme 
osoitteessa www.energiaonline.fi.
❯ Voit seurata kulutustasi EnergiaOnline- 
palvelussa, jonne tallentuvat laskusi 
sekä jatkossa myös sopimukseesi liittyvät 
dokumentit.
❯ Saat ilmaista energiansäästöneuvontaa 
niin asiakaspalvelussamme kuin netti-
sivuillamme www.turkuenergia.fi.
❯ Asiakaspalvelumme palvelee sinua pu-
helimitse numerossa 02 2628 111 (pvm/
mpm) sekä palvelupisteessämme osoittees-
sa Linnankatu 65.
❯ Voit lainata maksutta sähkönkulutusmit-
taria asiakaspalvelupisteestämme, turku-
laisista 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 Energia-
Online-tjänsten, där också dina fakturor 
lagras liksom i fortsättningen även dina 
avtalsdokument.
❯ Du får gratis rådgivning om energispa-
rande 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 elförbruk-
ningsmätare från vårt kundtjänstkontor, 
åboländska närbibliotek och biblioteks-
bussen. 
❯ 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.

Lägre pris på  
Louna Sesonki



Apulanta on jakanut faneilleen energiaa jo 
lähes 30 vuotta. Koska sähköinen tunnelma ei 

yksin riitä, bändi lanseeraa yhdessä  
Turku Energian kanssa ApulantaSähkön.

– Uusiutuva energia on kannanotto ympäristön 
puolesta, rumpali Sipe Santapukki sanoo.

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 :  A P U L A N T A / T U R K U  E N E R G I A

Apulannan tyyliin kuuluu ideoida mi-
tä ihmeellisimpiä fanituotteita. Apu-
lanta-leivänpaahdin on esimerkiksi 

haluttu keräilytuote. Nyt faneille ja kaikille 
muillekin on tarjolla ApulantaSähköä, joka 
julkaistiin bändin Toiset jumalat -konsertissa 
Hartwall Arenalla helmikuussa. 

–Haluamme tehdä asiat omalla tavallam-
me ja rikkoa tuttuja kuvioita. Emme ole iki-
nä mahtuneet mihinkään boksiin, tai edes 
halunneet mahtua. Ollaan oltu omanlaisia 
hörhöjä alusta asti, Sipe nauraa. 

Yhtyeen oma sähkösopimus ei siis ole mi-
tenkään ihmeellistä. Voi oikeastaan miettiä, 
miksei kukaan muu ole keksinyt sitä jo aikai-
semmin.

Apulannan jäseniä ovat rumpali-kitaris-
ti Simo Santapunkin lisäksi laulaja-kitaristi 
TONI WIRTANEN ja basisti VILLE MÄKINEN.

VALINTA ON KANNANOTTO
– ApulantaSähkö on fanituote, mutta siihen 
sisältyy myös syvempi ajatus. Tämä on va-
linta uusiutuvan energiantuotannon puoles-

ta. Turku Energia tuntui luontevalta kump-
panilta, koska ihan omaa tuotantolaitosta ei 
sentään edes meidän harteilla pysty väsää-
mään. Turku Energia valikoitui kumppanik-
semme, koska jo puolet heidän myymästään 
energiasta on tuotettu uusiutuvilla energia-
lähteillä ja heillä on jo tavoitteet asetettu kor-
kealle tuleville vuosille matkalla kohti kivi-
hiiletöntä energiantuotantoa, Sipe kertoo.

Sipe on ollut kymmenisen vuotta mukana 
Energiateollisuuden Vuoden ilmastoteko -kil-
pailun raadissa, joten energia-asiat ovat hä-
nelle tuttuja. Turku Energia voitti kilpailun 
vuonna 2015. 

ApulantaSähkö-sopimuksia on myynnis-
sä rajoitettu määrä eli 1 280 kappaletta. Sipe 
uskoo, että sähkösopimus kiinnostaa, koska 
idea on sekä hauska että puhutteleva. Jatkos-
sa ApulantaSähköllä keitetään aamukahvit 
ja imuroidaan. Sähkösopimuksen voi hank-
kia Apulannan nettisivujen sekä Turku Ener-
gian EnergiaOnline.fin kautta. Vaikka ajatus 
on hauska, on siinä meitä kaikkia koskettava 
viesti mukana.

               salamoi
ympäristön puolesta

ApulantaSähköstä saa 
yllättävää energiaa.



SATAPROSENTTISESTI UUSIUTUVAA
Bändille on tärkeää, että oman sähkön tuo-
tanto perustuu uusiutuvaan energiaan. Tuu-
lienergia tulee kotimaisista tuulipuistoista 
Turku Energian osakkuusyhtiöiden kautta.  
Aurinkoenergian osuus tuotetaan eurooppa-
laisissa aurinkovoimaloissa.

– Ekologinen elämäntapa on trendikästä 
ja haluttua, mikä on hienoa. Kerrankin joku 
oikeasti hyvä asia on päivän sana. Toisaalta 
moni myös miettii, miten ekologisia valinto-
ja voisi tehdä arjessa. Vaihtoehtoja on miljoo-
na lähtien mehutölkkien litistämisestä ros-
kiin laittaessa tai polkupyörän käyttämisestä 
kaupunkiliikkumisessa. Pistorasiasta saata-
va sähkö on jokapäiväistä ja sitä kautta ener-
gian alkulähteen valitsemisella on isossa ku-
vassa valtava merkitys, Sipe miettii.

Uusiutuvista energiamuodoista aurinko- 
energia on bändillä jo käytössä. Yhtyeen har-
joitustilan, kahvilan ja rockmuseon katolla 
on ollut jo parin vuoden ajan aurinkopanee-
lit, joista saadaan sähköä bänditreenien li-
säksi myös muuhun toimintaan huhtikuusta 
toisinaan jopa lokakuulle asti. Sipen mielestä 
oma mikrotuotanto on järkevää ja omaa säh-
köntuotantoa etenkin verkon suuntaan on 
hauska seurata. 

FESTARIKESÄ TULOSSA
Apulannan vuosi alkoi voimallisesti isolla 
konsertilla. Jäähallikeikkoja bändillä on ollut 
aiemminkin, mutta nyt vallattiin myös Hart- 
wall Arena Toiset jumalat -spektaakkelilla. 
Loppuunmyydyissä konserteissa aitoa Apu-
lanta-tunnelmaa korosti esimerkiksi 30-met-
rinen mustekala, jota oli porukalla rakennet-
tu pitkin syksyä.

– Meillä on tapana panostaa tosissaan 
kaikkeen siihen, mihin ryhdymme. Hartwall 
-konserttia on suunniteltu ja tehty vuoden 
ajan. Onhan meillä festareillakin isoja ylei-
söjä, mutta kaikki eivät ole tulleet sinne mei-
dän takiamme. Omaan konserttiin yleisö tu-
lee katsomaan vaan ja ainoastaan meitä, mi-
kä tekee omista spektaakkeleista spesiaaleja 
ja unohtumattomia Sipe kertoo.

Apulanta on kiertänyt lähes 30 vuotta la-
voja, eikä tuleva kesäkään tee poikkeusta. 
Kalenteri on täynnä festarikeikkoja.

– Keväällä keskitymme uuden musiikin 
tekemiseen, Sipe paljastaa. 

Viimeisin sinkku, Elämänpelko, julkais-
tiin marraskuun lopussa. ●

ApulantaSähkö
• Tuulienergian osuus tulee  

kotimaisista tuulipuistoista Turku Energian 
osakkuusyhtiöiden kautta.  

Aurinkoenergian osuus tuotetaan  
eurooppalaisissa aurinkovoimaloissa.

• määräaikainen 24 kuukauden sopimus,  
tuote on saatavilla toistaiseksi

• myynti: apulanta.fi ja energiaonline.fi
•  sopimuksia rajoitettu  
1 280 kappaleen määrä



Aurinkosähkön tuottajaksi ryhtyminen sujuu nyt helposti.  
Turku Energialla on tarjolla kotitalouksille peräti viisi kulutuksen mukaan 

suunniteltua paneeliratkaisupakettia. Turku Energia aloitti  
vuoden alussa yhteistyön salolaisen Areva Solar Oy:n kanssa.
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Tuota itse 
aurinkosähköä

Yhä useampi kotitalous ja yritys haluaa 
tuottaa itse aurinkoenergiaa. Valinta 
on ennen kaikkea ympäristöteko, mut-

ta oma voimala tuo myös säästöä sähkölas-
kuun. Esimerkiksi omakoti- ja rivitaloissa au-
rinkoenergian tuotanto on kannattavaa os-
tosähkön rinnalla. Erityisen hyvin aurinko-
paneelit toimivat silloin, kun kiinteistössä on 
jäähdytys.

– Meillä on suoraan hyllyltä saatavissa vii-
si erikokoista paneelipakettia. Pienimmän pa-
ketin teho on 2,75 kWp, joka sopii kiinteistöi-
hin, joiden sähkönkulutus on alle 13 000 kWh 
vuodessa. Suurimmassa on tehoa 6,6 kW ja se 
soveltuu kohteisiin, joiden sähkönkulutus on 
yli 26 000 kWh vuodessa. Kolme muuta pa-
kettia sijoittuvat näiden välille. Paketeissa on 
10–24 paneelia, kertoo tuotepäällikkö KIMMO 

KUUSINEN.
Valmiit pakettiratkaisut on tarkoitettu lä-

hinnä kotitalouksille. Yrityksille oma aurin-
kovoimala suunnitellaan räätälöidysti tehon 
tarpeen mukaan. Niin kotitalouksien kuin 
yritystenkin voimaloiden tulee olla liitettyjä 
yleiseen sähköverkkoon. Mahdollinen ylijää-
mäsähkö kannattaa myydä Turku Energian 
MinunSähkö-sopimuksen kautta ja saada sii-
tä korvaus.

– Aloitimme vuoden alussa yhteistyön sa-
lolaisen Areva Solar Oy:n kanssa. Paneelit 

valmistaa Areva Solarin sisaryhtiö SaloSolar 
Oy. Nyt kaikki aurinkoenergiaratkaisuihin 
liittyvät palvelut ovat paikallisesti saatavilla 
ja käyttötuki on lähellä. SaloSolarin valmis-
tamilla aurinkopaneeleilla on kotimaisuudes-
ta kertova Avainlippu-merkki. Myös asen-
nustelineet ovat kotimaassa tehtyjä. Paket-
tiratkaisu on asiakkaille turvallinen valin-
ta, koska läheltä saatava luotettava palvelu 
ja korkea laatu takaavat huolettoman uusiu-
tuvan energian tuotannon vuosikymmeniksi 
eteenpäin, Kimmo tiivistää. 

TURVALLINEN VALINTA
Aurinkosähkön tuottamiseen siirtyminen su-
juu helposti, eikä tekniikoihin tarvitse etukä-
teen perehtyä. Kimmo kertoo, että suunnit-
teluun saa apua Turku Energiasta. Pohjak-
si tarvitaan vain tieto sähkönkulutuksesta. 
Koska paneelit asennetaan pääsääntöisesti 
katolle, on hyvä kartoituksella varmistaa ka-
ton kunto asennusta varten. Aurinkopanee-
lit ovat tilattavissa myös eri väreissä, esimer-
kiksi katteen väriin sopivina. Värilliset pa-
neelit tehdään lisähinnalla ja hieman pidem-
mällä toimitusajalla.  

– Etukäteen on tietysti hyvä katsella, mi-
hin ilmansuuntaan paneelit tulevat. Etelä on 
paras, mutta kaakko ja lounaskin ovat vielä 
hyviä. Lisäksi voi tutkailla, missä on vaikka-

pa varjostavia puita, Kimmo sanoo.
Turku Energian kautta saa siis niin 

suunnittelun, tuotteet kuin asennuksenkin. 
Jos lisätöitä tarvitaan, niin nekin sujuvat 
Turku Energian avulla. Pakettiin kuuluu 
paikan päällä tehtävä kartoitus, paneelit, 
asennustelineet ja kaapelit sekä invertteri, 
joka muuntaa paneelien tuottaman sähkön 
sähkölaitteille sopivaksi. Turku Energia on 
tuomassa myös rahoitusratkaisut helpotta-
maan asiakkaan ostopäätöstä ja paneelien 
hankintaa.

VALMIINA YMPÄRISTÖTEKOIHIN
Kuluttajamyynnin päällikkö ANNE-MARI NIE-

MELÄ kertoo, että Turku Energiassa on jo pit-
kään panostettu tuotannossa uusiutuviin  
tuotantomuotoihin. Turku on yksi Suomen 
vihreimmistä pisteistä energiantuotannon 
näkökulmasta katsottuna.

– Kannustamme asiakkaitamme ympäris-
tötekoihin tarjoamalla heille tuote- ja palve-
luvalikoiman kautta mahdollisuuden tehdä 
oma osuutensa ympäristön tilan parantami-
seksi. Puhdas energiantuotanto on meidän jo-
kaisen asia, Anne-Mari toteaa. ●

ÊLue lisää aurinkopaneelipaketeista  
www.turkuenergia.fi/aurinkopaneelit



NYT ESILLÄ

Marraskuussa valmistuneen asiakas-
tyytyväisyystutkimuksen mukaan 98 

prosenttia asiakkaistamme on tyytyväisiä 
toimintaamme. Turku Energia sijoittui toimi-
alan yleisarvosanavertailussa ensimmäiselle 
sijalle. Asiakkaat myös suosittelevat mielel-
lään Turku Energiaa tuttavilleen. Tutkimuk-
sen kohderyhminä olivat sähkönmyynnin ja 
sähkönjakelun kuluttaja-asiakkaat.

 Tutkimuksen mukaan asiakkaat pitävät 
Turku Energiaa paikallisena, luotettavana ja 
asiantuntevana. Henkilökunnan ystävällisyys 
ja ammattitaito sekä palvelun nopeus saivat 
paljon positiivisia arvosteluja. Lisäksi asiak-
kaat pitävät EnergiaOnline.fi-palveluamme 
hyödyllisenä. Sähkönjakelun häiriöttömyys 
ja vikojen korjausnopeus saivat erinomaiset 
arvosanat.

 Tutkimustulosten perusteella asiakkaat 
toivovat lisäpanostuksia viestintään ja tiedot-
tamiseen.

 Asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoit-
teena on kerätä asiakkaiden palautetta asia-
kaspalvelutilanteista ja kehittää tulosten 
pohjalta toimintaa asiakaslähtöisemmäksi. 
Tutkimuksen toteutti IROResearch ja siihen 
haastateltiin puhelimitse yhteensä 450 asi-
akasta.

 Turku Energia teetti marraskuussa myös 
yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä mittaavan tut-
kimuksen, jonka tulokset olivat positiivisia. ● 

ÊLue lisää yritysasiakkaiden tutkimuksesta 
verkkosivuiltamme turkuenergia.fi

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

TURKU ENERGIA 
ykkössijalla 
asiakastyytyväisyyttä 
mittaavassa 
tutkimuksessa

Osta 100 % uusiutuvaa kaukolämpöä  
EKOTAKUU LÄMPÖ -LISÄPALVELULLA 

Kaukolämmön asiakkaat ovat kyselleet meil-
tä, olisiko mahdollista ostaa 100 % uusiu-

tuvaa kaukolämpöä. Tätä varten lanseerasimme 
vuoden vaihteessa kaukolämmön asiakkaille 
Ekotakuu Lämpö -lisäpalvelun, jolla takaam-
me sertifioimalla, että asiakkaan kaukolämpö 
on tuotettu 100 % uusiutuvasti. Palvelu on 

vastaava kuin sähkölle tarkoitettu Ekotakuu, 
kertoo projektipäällikkö LOTTA LYYTIKÄINEN.

Uusiutuvaa kaukolämpöä tuotetaan esi-
merkiksi Naantalin monipolttoainevoimalai-
toksessa, Orikedon biolämpölaitoksessa, Ka-
kolan lämpöpumpuilla ja Luolavuoren pelletti-
lämpölaitoksessa. 

Ekotakuu Lämpö -lisäpalvelun hinta on  
1,24 €/MWh (sis. alv. 24 %), joka lisätään 
voimassa olevaan kaukolämmön kausihintaan. 

Sopimus on voimassa kalenterivuoden 
kerrallaan. Ekotakuu Lämpö sopii sekä kulut-
tajille että yritysasiakkaille. ● 

ÊKiinnostuitko? Ota yhteyttä Lotta Lyytikäi-
seen lotta.lyytikainen@turkuenergia.fi 

Ekotakuu Lämpö 
-lisäpalvelu takaa, että 
asiakkaan kaukolämpö  

on tuotettu 100 %  
uusiutuvasti.

Nyt etsivä löytää 100 % uusiutuvaa kaukolämpöä.
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SÄÄSTÄ&KULUTA

Kun siivoat ja hankit siivousvälineitä,  
pidä mielessä energiatehokkuus. Siivoamalla säännöllisesti 

säästät rahaa ja luontoa.
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Koti siistiksi 
älykkäästi

Suosi täyttö- 
pakkauksia

Valitse pesuainepakkauksista 
mahdollisimman vähän pakattu, 
ympäristömerkitty tuote ja suosi 
täyttöpakkauksia ja tiivisteitä 
aina kun se on mahdollista. Käytä 
kloorattuja ja liuottimia sisältäviä 
pesuaineita harkiten ja harvoin. 
Ekologinen käyttää pesupähkinöitä 
teollisten pesuaineiden sijaan. 
Kemikaalikuormaa voi keventää 
myös höyrypuhdistimia käyttämällä, 
tällöin erillistä pesuainetta ei tarvita 
lainkaan.

Muista vaihtaa 
imurin pölypussi

Imurien kulutus on pudonnut selvästi 
energiamerkinnän tultua pakollisek-
si. Aiemmin tunnin imurointi vei  
1–2 kWh. Uusilla imureilla kulutus 
on puolta pienempi, vaikka puhdis-
tusteho on pysynyt edelleenkin hyvä-
nä. Imurointi kerran viikossa riittää, 
kun jätät kengät eteiseen ja suojaat 
eteisen lattian matoilla. Muista myös 
vaihtaa imurin pölypussi riittävän 
usein. Jos pussi on liian täysi, lait-
teen imuteho heikentyy ja moottori 
voi kulua. 

Laske 
pesulämpötilaa

Pese vain täysiä koneellisia, sillä 
täysi koneellinen kuluttaa yhtä 
paljon energiaa kuin vajaa. Kiinnitä 
huomiota myös pesulämpötilaan 
ja pese vaatteet mahdollisimman 
alhaisessa lämpötilassa 
Sähkönkulutus kaksinkertaistuu, kun 
pesulämpötila nostetaan 40 C °:sta  
60 C°:een. Muista kuitenkin, että 
ihon rasva puhdistuu vaatteesta 
vasta 60 C°:n pesussa. 

1

2

3
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Tuuleta  
oikein

Tuuleta koti nopeasti ja tehokkaasti. 
Kodin energiasta noin puolet kuluu 
lämmitykseen. Hoida tuuletus nopealla 
ristivedolla. Muutaman minuutin 
tehokas tuuletus riittää, kun avaat 
useamman ikkunan.

Kuivaa pyykit 
ulkona

Pyykkiä kuivattaessa energiatehokkain 
tapa on kuivata pyykki ulkona 
narulla. Jos ulkona kuivaaminen ei 
ole mahdollista, on nykyaikainen, 
lämpöpumpputekniikkaa hyödyntävä  
kuivausrumpu paras valinta. 
Lämpöpumpputoimisten 
kuivausrumpujen kulutus on 50–70 %  
pienempi verrattuna perinteisiin 
kuivausumpuihin. Kun kuivaa 
pyykkiä sisällä, pyykeistä höyrystyvä 
vesi jäähdyttää huoneilmaa, jolloin 
lämmittämiseen kuluva energia kasvaa. 
Nykyaikainen kuivausrumpu onkin 
energiatehokkaampi valinta kuin 
narukuivaus sisätiloissa.

4

5

Tarkista 
sähkönkulutus

Jos kodinkone on vanha ja se toimii 
vielä hyvin, sen sähkönkulutuksen 
voi mitata energiankulutusmittarilla. 
Laitteen kulutusta voi verrata 
mittarin mukana olevan ohjeen 
kulutustaulukkoon tai uusien 
laitteiden kulutuksiin. Pesukoneen 
energiamerkissä olevaan vuosi-
kulutukseen on laskettu 220 pesua  
60 asteessa. Jos vanhan laitteen 
kulutus on puolitoista- tai 
kaksinkertainen uuteen verrattuna, 
laitteen päivitys voi olla ajankohtaista. 
Sähkönkulutusmittareita on 
lainattavissa Turku Energian 
asiakaspalvelupisteen lisäksi myös 
Turun pääkirjastosta, Ilpoisten, 
Nummen, Runosmäen ja Varissuon 
kirjastoista sekä kirjastoautosta.

6

Säästä 
siivoamalla

Siivoaminen ja muu kodin huolta- 
minen on myös ekoteko. Kun siivoat 
säännöllisesti, lika ei ehdi pinttyä 
ja se on helpommin poistettavissa 
vähemmällä kemikaalimäärällä. 

7
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Kuvittele tilanne: 

Sähköt poikki 
kaksi viikkoa
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Ensimmäinen Jäätyvä-suurhäiriöharjoi-
tus järjestettiin Pohjois-Savossa Kuopi-
on ja Siilinjärven alueilla vuonna 2017. 

Harjoituksen onnistumisen ja sen saamien 
hyvien tulosten ja vaikuttavuuden ansiosta 
Huoltovarmuusorganisaation Voimatalous- 
pooli suositteli, että useissa merkittävissä 
kaupungeissa järjestettäisiin alueelliset Jää-
tyvä-harjoitukset lähivuosina. Turun harjoi-
tus oli järjestyksessään kolmas Jäätyvä. Seu-
raava Jäätyvä järjestetään Oulussa touko-
kuussa ja Seinäjoella ensi syksynä.

Harjoitukseen osallistuivat Turun seu-
dulla Turku Energian lisäksi muun muas-
sa Pelastuslaitos, Turun kaupunki, televerk-
ko-operaattorit ja Caruna. Mukana oli yli 260 
nimettyä henkilöä. Turku Energiasta harjoi-
tukseen osallistui noin 60 henkilöä. 

Harjoitus toteutettiin pelialustan kaltai-
sen järjestelmän avulla ja siitä vastasi Huol-
tovarmuuskeskuksen Voimatalouspooli, jo-
ka on energiayhtiöiden yhteistoimintaelin. 
Harjoitus huipentui 30.–31.1. intensiiviseen 
jaksoon, jossa kahden päivän aikana elettiin 
kahden viikon tapahtumat.

– Harjoitukset ovat olennainen osa varau-
tumista. Monilla organisaatioilla on toki jo 
varautumissuunnitelmat ja sähköverkkoyh-
tiöillä ne ovat lakisääteisesti pakolliset. Vas-
ta harjoituksessa kuitenkin nähdään, toimi-
vatko suunnitelmat tositilanteessa, kertoo 
Huoltovarmuuskeskuksen PETRI NIEMINEN , 
joka oli luomassa Jäätyvä-konseptia ja johti 
Turun harjoitusta.

– Verkon haltijan roolissa meillä on olta-
va edellytykset varautua eri tyyppisiin säh-
köhäiriöihin. Meillä on ollutkin ohjeistusta 
ja menettelytapoja, mutta harjoituksessa ne 
vasta tulevat käytännössä testatuiksi, Tur-
ku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja 
VESA VASKIKARI totesi ennen harjoitusta.

JÄÄTÄVÄ SADE ISKI
– Jäätävä sade on mahdollinen mutta epäto-
dennäköinen skenaario. Sloveniassa vuonna 
2014 jäätävä sade tuhosi puolet valtion met-

Mitä jos sähköt menisivät poikki eteläisestä Suomesta? Kriisi koskettaisi kaikkia, 
sillä vettä ei tulisi eikä menisi, kaukolämpöpumppaamot eivät toimisi ja myös 
tietoliikenne- sekä matkapuhelinverkot lamaantuisivat. Tällaiseen kriisiin 
varauduttiin Turussa pidetyssä Jäätyvä-harjoituksessa tammikuun lopulla.
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sistä. Sääilmiö on koetellut myös Moskovaa, 
sekä osia USA:ta ja Kanadaa, Petri kertoo.

Harjoituksessa jäätävä sade tuhosi sähkö-
linjat ja tietoliikennemastot. Tällainen tilan-
ne olisi todellinen tragedia ja koskisi kaikkia 
ihmisiä. 

– Kun sähköverkosto on tuhannen säpä-
leinä, niitä ei ihan hetkessä saada korjattua. 
Harjoituksessa laaditaan korjaussuunnitel-
ma ja mietitään esimerkiksi, missä järjes-
tyksessä sähköjä aletaan palauttaa ihmisille, 
Petri kertoo.

Harjoitus toi esiin myös huolen tavallis-
ten asukkaiden pärjäämisestä. Ilman sähköjä 
kaukolämmitetty kivitalokin kylmenee pak-
kasilla alle 15 asteen parissa päivässä.

KUN KÄNNYKÄT JA NETTI EIVÄT TOIMI
– Tilannekuvan muodostaminen on ollut 
haaste kaikissa harjoituksissa. Myös yhteis-
ten viestintäjärjestelmien toimivuus on ol-
lut koetuksella. Jos sähköt menevät, kännyk-
käverkon tukiasemista loppuu virta ja myös 
kännykät lamaantuvat, Petri kertoo.

Harjoituksessa otettiinkin käyttöön Vir-
ve-viranomaisradioverkko ja Krivat-palve-
lualusta kriittisen infrastruktuurin organi-
saatioille ja testattiin niiden käyttöä.

– Harjoittelimme, miten häiriön sattues-
sa otamme tilanteen haltuun. Paneuduimme 
erityisesti siihen, miten tällaista kriisitilan-
netta johdetaan ja miten viestintä sekä tie-
dottaminen toimivat. Lisäksi panostimme ti-
lannekuvan muodostamiseen ja miten siitä 
lähtee oikea-aikainen tieto kaikille osapuolil-
le, Vesa kertoo.

VALMIIMPANA TOSITILANTEISIIN
Asiakkaat arvostavat kyselyjen mukaan kai-
kista eniten alhaisia siirtohintoja sekä säh-
kön hyvää toimitusvarmuutta.

Vuoden 2011 pitkiä sähkökatkoja aiheut-
taneiden Tapani- ja Hannu-myrskyjen jäl-
keen sähkömarkkinalakia muutettiin ja 
verkkoyhtiöiltä edellytetään nyt parempaa 
varautumista. 

Mitä opittiin?

1 Päätavoitteena oli yhteistyön ja 
yhteydenpitovälineiden testaaminen 

eri organisaatioiden ja osapuolten kesken 
vaikeassa ja pitkäkestoisessa häiriötilan-
teessa. Yhteistyö oli harjoitusosapuolten 
kesken sujuvaa ja eri yhteydenpitoväli-
neitä päästiin onnistuneesti käyttämään.

2 Mukana alueellisessa harjoituksessa 
oli 340 henkilöä. Harjoitus osoitti, 

että kaupunkien ja kuntien varautumi-
nen pitkäkestoisiin häiriöihin on jäänyt 
vähäisempään asemaan, koska sähkön 
toimitusvarmuus on Suomessa ollut hyvä.

3 Harjoitusta valmisteltiin lähes 
vuoden verran ja jo ennen harjoitus-

ta Turku Energiassa huomattiin useita 
kehityskohteita, joita laitettiin matkan 
varrella kuntoon ja joita koeponnistettiin 
harjoituksessa. Harjoituksesta tehdyt 
huomiot käydään vielä läpi ja Turku 
Energia kehittää niiden perustella toi-
mintaa ja varautumista oikeita tilanteita 
varten.

4 Positiivisina huomioina Turku 
Energia -konsernin osalta harjoitus 

toi esille konsernin kriisijohtoryhmän 
aktiivisen toiminnan, tilannekohtaisen 
viestinnän ja tiedotuksen onnistumisen, 
viestintä- ja muiden yhteistyössä käytet-
tävien työkalujen käytön monipuolisen 
osaamisen sekä oman organisaation 
operatiivisen huippuosaamisen vianselvi-
tyksessä ja -korjauksessa.

– Jäätyvässä pääsimme kunnolla harjoit-
telemaan kriisitilanteen varalta ja meillä on-
kin nyt paremmat eväät kohdata vastaava 
tosielämän tilanne, Vesa tiivistää. ●
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Sähköautojen  
markkinaosuus

Täyssähköautojen osuus 
ensirekisteröidyistä 
sähköautoista vuonna 2018 

Latauspisteiden määrä 
100 000 asukasta kohti

MEILLÄJAMAAILMALLA

Suomessa on maailman eniten rekis-
teröityjä ajoneuvoja asukasta koh-
ti. Liikenne kattaa kaikista kasvihuo-

nepäästöistämme 20 prosenttia, josta tielii-
kenteen osuus on 90 prosenttia. Vaikka säh-
köautojen markkinaosuus on meilläkin vielä 
pieni, suunta uutta kohti 
on selvä: Suomen sähköau-
tokanta kasvoi vuoden ai-
kana 136 prosentilla. 

Euroopassa miljoonan 
myydyn sähköauton raja ri-
kottiin elokuussa 2018. Kii-
nassa määrä saavutettiin 
jo edellisenä vuonna. Kan-
sainvälisellä tasolla kaikista sähköautois-
ta täysin sähköllä kulkevia on 60 prosenttia. 
Suomessa osat ovat toisin päin: syyskuus-
sa meillä oli reilut 13 000 sähköautoa, joista 
täyssähköautoja oli vain 16 prosenttia. Suo-
men kansallisena tavoitteena on yltää 250 
000 sähköauton määrään vuonna 2030 ja 
siirtyä täysin päästöttömään tieliikenteeseen 
vuoteen 2045 mennessä. Tavoite perustuu 
Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän lop-
puraporttiin, joka on luovutettu liikenne- ja 

viestintäministeriöön. 
– Nähdäkseni Suomessa myyntiä eivät 

hidasta kuluttajien asenteet vaan ennem-
minkin sähköautojen hinnat. Uskon, että si-
tä mukaa kun markkinoille tulee enemmän 
polttomoottoriautojen kanssa samassa hinta-

luokassa olevia sähköauto-
ja, myös niiden määrä tulee 
kasvamaan. Esimerkiksi 
Norjassa nykyään joka kol-
mas myyty auto on sähkö-
käyttöinen, minkä taustalla 
ovat monenlaiset taloudelli-
set kannustimet, sanoo Tur-
ku Energian myyntijohtaja 
HARRI SALO.

LATAUS EI OLE ONGELMA
Yksi kuluttajia eniten askarruttavista sei-
koista täyssähköauton hankinnassa ovat la-
tausmahdollisuudet. Syyskuussa 2018 jul-
kisia latauspisteitä oli Suomessa 1 811 kap-
paletta. Latauspaikoista puolet sijaitsee 
pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun 
alueilla. Hallituksen tavoitteena on, että jul-
kisia latauspisteitä on 25 000 kappaletta 

Suomen sähköautokanta kasvaa kohisten.  
Kun täyssähköautojen tarjonta kasvaa entisestään  
ja akkutekniikka kehittyy, tulee latauspisteestä  
kiinteistöjen vakiovaruste.
T E K S T I :  J U H O  H E I K K I N E N  |  L Ä H T E E T :  W E F O R U M . O R G ,  T E K N O L O G I A T E O L L I S U U S . F I , 
V A L T I O N E U V O S T O . F I ,  W I N C O . F I ,  K A U P P A L E H T I . F I

Suomessa 
sähköautoihin 
siirrytään  
hybridien kautta

RANSKA

ESPANJA

YHDISTYNYT 
KUNINGASKUNTA

Suomen tavoitteena 
on siirtyä täysin 
päästöttömään 

liikenteeseen vuoteen 
2045 mennessä.
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SUOMI
2,6 % 

28,3 %

56,8

RUOTSI

NORJA

5,2 %

69,8 %

56,1

VIRO

TANSKA

HOLLANTI

SAKSA

ITALIA

PUOLA

BULGARIA

UNKARI

vuonna 2030. Harri kuitenkin uskoo, että tu-
levaisuudessakin autot ladataan pääasias-
sa kotona.

– Jo nyt meille tulee miltei päivittäin ky-
selyitä latauspisteiden asennuksen tiimoil-
ta. Jos kuluttajalla on halu vaihtaa sähkö-
autoon, lataus ei ole ongelma, oli kyse sitten 
omakotitalosta tai taloyhtiöstä. Meiltä hom-
ma hoidetaan avaimet käteen -periaatteella, 
eli ensin kartoitamme asiakkaan tarpeet ja 
niiden mukaan valitaan asennettavat lataus-
laitteet, Harri kertoo.

TULEVAISUUDEN VIRTA TIENPINNASTA?
Autojen lataamiseen on kehitteillä myös täy-
sin uudenlaisia ratkaisuja. Ruotsissa avattiin 
tänä vuonna maailman ensimmäinen sähköi-
nen maantie. Kahden kilometrin mittaiseen 
tieosuuteen on upotettu kisko, joka lataa ajon 
aikana siihen fyysisesti yhteydessä olevaa 
ajoneuvoa. 

Täysin ”langattoman” induktiolataamisen 
kokeilu käynnistyy Salossa, missä Salon kau-
punki ja Magment UG ovat tehneet aiesopi-
muksen pilottihankkeesta koskien bussien ja 
sähköautojen langatonta latausta. Ideana on 
tiehen upotettava latauslaite, joka lataa sen 
kohdalle – vaikkapa liikennevaloihin – py-
sähtyneen auton. Tulevaisuudessa tekniikka 
mahdollistaa auton lataamisen jopa 80 kilo-
metrin tuntivauhdissa.

– On mahdollista, että joskus tulevaisuu-
dessa autot latautuvat ajon aikana, eikä eril-
lisiä latauspisteitä edes tarvita. Toistaiseksi 
kuitenkin johdollinen lataus on se juttu, Har-
ri toteaa.

SÄHKÖISEN LIIKENTEEN PIONEERIT
Turussa kuljetaan eturintamassa myös säh-
köisen joukkoliikenteen puolella. Syksyllä 
2016 lentoaseman ja sataman välillä aloitti 
Suomen ensimmäinen kokonaan sähköistetty 
bussilinja. Vuosittain linjalla matkustajia on 
puoli miljoonaa. 

– Turun sähköbussit saavat virtansa Tur-
ku Energian latauspisteiltä, jotka sijaitsevat 
sekä satamassa että lentoasemalla. Bussin 
lataaminen kestää vain viidestä kymmeneen 
minuuttia, joten sähköistäminen ei vaikuta 
myöskään aikatauluihin, Harri kertoo.

Turkulaiset eivät kuitenkaan voi kehus-
kella joukkoliikenteellään vielä kansainvä-
lisissä piireissä. Vuonna 2017 Kiinan teillä 
kulki 385 000 sähköbussia, mikä oli 99 pro-
senttia kaikista maailman sähköbusseista. ●
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LÄHELLÄ TEHTY

T E K S T I  J A  K U V A :  J U H O  H E I K K I N E N

Shams-falafeleissa  
yhdistyvät eettiset unelmat
Lotta Laaksosen mielestä maailma kaipasi tuotetta, joka vastaisi 
monipuolisesti nykyajan avoimiin kysymyksiin. Suomen eettisimmät falafelit 
syntyivät kuitenkin sattumalta. 

Pakolaiskriisin ollessa pahimmillaan 
vuonna 2015 LOTTA LAAKSONEN ke-
räsi vaatteita toimitettavaksi Varsi-

nais-Suomen vastaanottokeskuksiin. Vaattei-
ta jäi niin paljon yli, että niitä päätettiin läh-
teä viemään Kreikan pakolaisleireille.

– Laitoimme pystyyn tukikahviloita, joi-
den tuotoilla matka oli tarkoitus järjestää. 
Minulla oli apuna turvapaikanhakijoita, joi-
hin olin aiemmin tutustunut. Sitten kerran 
he tekivät kahvilassa tarjottavaksi falafele-
ja, ja ne saivat loistovastaanoton. Ajattelim-
me, että ehkä näille voisi olla enemmänkin 
kysyntää. 

LUOMU ON MAKUASIA
Shams-falafelit tehdään niin ekologisesti 
kuin mahdollista. Käytettävistä raaka-aineis-
ta yli puolet on paikallisia – esimerkiksi her-
neet tulevat Pöytyältä, ja härkäpapua, joka jo 
itsessään on pienen hiilijalanjäljen viljelykas-
vi, hankitaan Livonsaaren ekokylästä. 

– Huomioimme ympäristöystävällisyyden 
myös siten, että hankimme raaka-aineita ai-
na mahdollisimman paljon kerralla ja mini-
moimme siten kuljetuksista syntyvät päästöt. 

Ekologisuus ei ole Shamsin perusta kui-
tenkaan pelkästään ideologisista syistä. 

– Monelle ruuan ekologisuus on ”uskon 

asia”, mutta kyllä se on minul-
le myös ihan makukysymys. 
Olen aidosti sitä mieltä, että 
luomu maistuu paremmalta, 
Lotta perustelee.

IDEOLOGISESTI 
PALKITSEVAA

Tällä hetkellä Littoisissa 
Shamsin tuotantotiloissa työs-

kentelee vakituisesti neljä työnteki-
jää: kaksi turvapaikanhakijaa ja kaksi 

jo oleskeluluvan saanutta. Ympäristöystäväl-
lisyyden ohella Shams pitää sisällään myös 
sosiaalisen vastuun ulottuvuuden.

– Päämääränämme on auttaa ihmisiä, 
joilla on täällä kaikkein heikommat lähtökoh-
dat. Puutteellisen kielitaidon vuoksi pako-
laistaustaisten on melkein mahdoton löytää 
muuta työtä. 

Irakilainen FAHED AL-BADRI tuli turvapai-
kanhakijana Suomeen kolme ja puoli vuot-
ta sitten. Vaimonsa ja lapsensa hän sai tänne 
vasta viime marraskuussa. Perheen yhdistä-
minen oli koko Shamsin väen yhteinen pon-
nistus, Lotta kertoo.

– Jotta perheen yhdistäminen oli mahdol-
lista, meidän oli kasvatettava toimintaamme 
täyttääksemme työperäisen perheen yhdis-
tämisen ehdot. Se vaati paljon meiltä kaikil-
ta ja on saavutus, joka on kannatellut meitä 
myös vaikeina aikoina. Tässä työssä minulle 
suurimmat palkinnot ovatkin ideologisia.

Fahedin ei tarvitse kauaa miettiä, miltä 
perheen saaminen Suomeen tuntui.

– Se oli parasta mitä voi kuvitella. Uskon, 
että kun he ensin tottuvat pimeyteen ja kyl-
myyteen, he tutustuvat innolla myös uuteen 
asuinympäristöönsä, hän sanoo ja hymyilee. ●

Fahed Al-Badri ja Lotta Laaksonen valmistelevat falafel-erää pakattavaksi. Shamsin tuotteita on mah-
dollista saada jo miltei koko maasta.

❯ Ensimmäiset Shams-falafelit 
tehtiin vuonna 2016.

❯ Yli puolet raaka-aineista paikallisia.
❯ Tuotantotilat nykyään Littoisissa.

❯ Falafeleja saatavilla 
K- ja S-kaupoissa.

❯ Catering-palvelu yksityisjuhliin, 
kokouksiin ja koulutuksiin.

Shams Falafel
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RESUMÉ

Enligt en kundenkät som blev klar i 
november är 98 procent av våra kunder 

nöjda med oss. Åbo Energi nådde första 
platsen i en jämförelse av allmänna vitsord i 
branschen.  Kunderna rekommenderar också 
gärna Åbo Energi åt sina bekanta. Enkätens 
målgrupp var elförsäljningens och eldistribu-
tionens konsumentkunder.

Enligt enkäten tycker kunderna att Åbo 
Energi är lokal, tillförlitlig och sakkunnig. 
Många positiva omnämnanden gällde vår 
vänliga och yrkeskunniga personal samt den 
snabba servicen. Dessutom hade kunderna 
nytta av vår tjänst EnergiaOnline.fi. Utmärkta 
vitsord gavs också till störningsfri eldistribu-
tion och snabb reparation av fel.

Enligt undersökningsresultaten önskade 
kunderna ökade satsningar på kommunika-
tion och information.

Målet med undersökningen om kundtill-
fredsställelse är att samla kundrespons om 
kundservicesituationer och utveckla verk-
samheten utgående från resultaten så att 
verksamheten blir mer  kundorienterad. Un-
dersökningen genomfördes av IROResearch 
och då intervjuades per telefon sammanlagt 
450 kunder.

Åbo Energi lät i november göra en enkät 
om kundnöjdhet bland företagskunder. Re-
sultaten från enkäten var positiva. Läs mera 
på vår webbplats. ●

Vad händer om det blir elavbrott i Södra Finland? En sådan kris skulle beröra alla, eftersom 
det skulle leda stopp i ingående och utgående vatten, fjärrvärmepumpverken skulle inte 
fungera och också telekommunikations- och mobilnäten skulle ligga nere. En sådan kris 
förbereddes i övningen Jäätyvä (Nedkylning) i Åbo i slutet på januari.

Åbo Energi bjuder igen på superpopulär 
gratissimning i tre simhallar söndagen 

den 3 mars.  Du kan plaska eller träna i 
gymmet utan kostnad, med hela familjen. 
Den kostnadsfria simhallsdagen ordnas 
i simhallarna i Impivaara, S:t Karins och 
Reso. I simhallarna ordnas också lekfulla 
tävlingar för familjens yngsta. Simhallarnas 
vatten uppvärms energieffektivt och miljö-
vänligt med fjärrvärme från Åbo Energi. Läs 
mera på sista sidan. ●

TÄNK DIG: elavbrott i två veckor

Den första storkrisövningen Nedkylning ord-
nades i Norra Savolax i Kuopio- och Siilin-

järviregionen år 2017. Tack vare att övningen 
lyckades och övningen gav goda resultat och 
var verkningsfull rekommenderade Försörj-
ningsberedskapscentralens Kraftekonomipool 
att regionala Nedkylning-övningar ordnas i fle-
ra betydande städer under de närmaste åren. 
Övningen i Åbo var den tredje Nedkylningen. 

I övningen deltog i Åbo bland annat 
Räddningsverket, Åbo stad, telenätsoperatö-
rer och Caruna. 260 namngivna personer del-
tog. Från Åbo Energi deltog cirka 60 personer 
i övningen. 

Övningen genomfördes på ett slags spel-
plattform och för den ansvarade Försörjnings-
beredskapscentralens Kraftekonomipool som 
är energibolagens samarbetsorgan. Övningen 
kulminerade i en intensivperiod 30 - 31.1, 
då två veckors händelser upplevdes under två 
dagar.

– Övningarna är en viktig del av beredska-
pen. Många organisationer har dock redan be-
redskapsplaner och elnätsbolagens planer är 
obligatoriska enligt lagstiftningen. Det är först 
i övningen vi ser om planerna fungerar i en 
verklig situation, berättar PETRI NIEMINEN från 
Försörjningsberedskapscentralen, som var med 
och skapade konceptet Nedkylning och ledde 
övningen i Åbo.

– Som innehavare av nätet ska vi ha be-
redskap för olika slags elstörningar. Vi har an-
visningar och processer, men i övningen testas 
de i praktiken, konstaterade VESA VASKIKARI, 
verkställande direktör för Åbo Energi Elnät Ab 
före övningen.

– Vi övade på att få situationen under kon-
troll om störningar uppstår. Vi satte oss in i hur 
en krissituation ska ledas samt hur kommuni-
kationen och informationen ska fungera. Dess-
utom satsade vi på att få en situationsbild och 
hur informationen utgår i rätt tid till alla par-
ter, berättar Vesa. ●

Plaska GRATIS

ÅBO ENERGI 
NUMMER ETT  
i undersökning 
om kundnöjdhet
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Palauta täytetty ristikko 31.3. mennessä 
ja voit voittaa Ilona Pietiläisen kirjan 
Kotona – Parhaat ideat kotiin, puutarhaan 
ja kesän juhliin (Docendo 2019). Kirjan 
arvo noin 30 euroa.Merkitse kuoreen Turku 
Energia/Valopilkku-ristikko, Linnankatu 65, 
20100 Turku. Voit myös lähettää avainsa-
nat tummennetuilta riveiltä ja yhteystietosi osoitteeseen 
info@turkuenergia.fi. Arvomme palkinnon kaikkien ristikon 
palauttaneiden kesken. Ilmoitamme voittajalle voitosta 
henkilökohtaisesti. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

RISTIKKO

Puhelinnumero

Nimi

Osoite

RATKAISU 4/18Voita 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)
turkuenergia.keskeytysinfo.fi

Olemme lähellä, 
näemme kauas.

UUTISIA

Turku Energia Sähköverkot Oy (TESV) on palkittu Vuoden Verkostoteko -tunnustuksella 
Tampereen Verkosto-messuilla.
 Tunnustuksella nostetaan esille esimerkillisiä toimijoita alalta. Tänä vuonna tunnus-

tuksen teemana oli verkkojen turvallisuus ja kyberturvallisuus. TESV palkittiin hankkees-
ta, jossa luotiin helposti hallittava ja tietoturvallinen sähköverkon ohjausverkko.

 TESV:n käytön ryhmäpäällikkö ANTTI NIEMINEN kertoo, että käytännössä muutos 
auttaa muun muassa varautumisessa ja vianhallinnassa, kun esimerkiksi rikkoutuneen 
laitteen vaihtaminen ei edellytä enää syvällisempää tietoliikenneosaamista. ●

VUODEN VERKOSTOTEKO -tunnustus  
Turku Energia Sähköverkoille

Harri Salminen ja Antti Nieminen vastaanottivat palkinnon.

Turku Energia on vaihtanut etäluettavia 
sähkömittareita uusiin, jotka ovat ominai-

suuksiltaan monipuolisempia. 
–  Ensimmäiset etäluettavat sähkömittarit 

asensimme kotitalouksiin vuonna 2001. Vuosi-
na 2002–2009 asensimme noin 30 000 mit-
taria ja vielä vuosina 2011–2012 noin 40 000 
mittaria. Nyt viimeisen kolmen vuoden aikana 
olemme vaihtaneet pääasiassa vuosina 2001–
2009 asennettuja mittareita uudempiin, kertoo 
Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV) verkko-
palvelupäällikkö JARI MUSTAPARTA.

Nykyisten mittareiden laskennallinen käyt-

ETÄLUETTAVAT sähkömittarit uusittu 
töikä on noin 15 vuotta. Uusissa mittareissa 
on enemmän ominaisuuksia kuin vanhoissa, 
esimerkiksi sähkön laatuun liittyviä mittauksia.

– Vaihto uuteen mittariin kannattaa tehdä 
ennakoivasti eikä vasta sitten, kun mittari on 
rikki. Niin sanottu huoltovaihto on edullisem-
pi kuin vikavaihto. Mittarin mittausosa kestää 
hyvin aikaa, mutta tiedonsiirto-osa ei välttä-
mättä kestä edes 15 vuotta, Jari muistuttaa.

Tällä hetkellä TESV:llä on jo yli 86 000 
mittaroitua käyttöpaikkaa ja uusia tulee koko 
ajan. Seuraava massavaihtoprojekti ajoittunee 
noin vuoteen 2025. ●
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www.turkuenergia.� /uimaan

UIMAHALLIEN VEDET 
LÄMPIÄVÄT TURKU 

ENERGIAN YMPÄRISTÖ-
YSTÄVÄLLISELLÄ 

KAUKOLÄMMÖLLÄ.

Turku Energia tarjoaa Kaukon päivänä sunnuntaina 3.3. virkistävän 
päivän uimahallissa koko perheelle. Pulikoinnin, vesijuoksun ja kuntosalin 
lisäksi paikan päällä on tarjolla Allas-Lavista sekä perheen pienimmille 
aarteenetsintää ja kasvomaalausta.

Impivaara  klo  9–17  (Allas-Lavis 10 ja 14)
Kaarinan uimahalli klo  12–17  (Allas-Lavis 13 ja 15)
Raision Ulpukka klo  11–18  (Allas-Lavis 12 ja 16)

Puli puli
ilmatteeks 3.3.


