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Hyvä ja monipuolinen lehti
ilman mitään hömpänpömppää.
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On hienoa, että lehdessä korostetaan
energiankulutuksen vähentämistä ja
puhtaampaa energiantuotantoa. Juttu
paikallisesta valopilkusta oli tällä kertaa
erityisen onnistunut.

Tutkimusmatka
veden äärelle

Hyvä asiapainotteinen lehti, joka saa
ajattelemaan omaa kuluttamista.
Valopilkussa on hyviä juttuja ihmisistä
(esim. Anu tuo valoa Kakolaan, Voitamme
kaikki), energiankäyttö- ja säästövinkkejä,
ympäristöasiaa ja ristikko on hieno juttu,
samoin muut arvonnat.
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Tervetuloa seuraamaan toimintaamme,
tapahtumiamme ja energiatoimialaa! ●
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Ohjaako omatunto
energiaratkaisujasi?
T

odennäköisimmin kyllä, jos olet yli 60-vuotias omakotitalossa asuva mies, tiedät
millä energiatuotantomuodolla tuotettua sähköä talouteesi tulee ja olet kiinnostunut energia-asioista.

Kuulostaako tutulta, tunnistitko itsesi? Näin nimittäin kertoo hiljattain teettämämme
valtakunnallinen kuluttajille suunnattu kyselytutkimus, jonka ensimmäisiin tuloksiin
pääset tutustumaan tarkemmin sivulla 13. Tutkimuksella selvitimme muun muassa
sitä, onko omallatunnolla vaikutusta energiaan liittyvissä ratkaisuissa.
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Todennäköisimmin ei, mikäli olet 18–30-vuotias rivitalossa asuva nainen. Koet kyllä
tekemistäsi energiaratkaisuista huonoa omaatuntoa, mutta et tiedä, miten käyttämäsi
sähkö on tuotettu, ja et ole kovin kiinnostunut energia-asioista.

Puolet vastaajista sanoo, että omatunto ohjaa energiankäyttöön liittyviä valintoja ja yli
66 prosenttia toteaa, että omista energiaratkaisuista on hyvä omatunto. Tiedon lisäksi
henkilökohtaisella tunteella voidaan siis todeta olevan merkittävästi vaikutusta suomalaisten tekemiin energiaratkaisuihin.
Energiaa pidetään helposti näkymättömänä itsestäänselvyytenä, joka muuttuu näkyväksi vasta kun sen jakelussa on häiriöitä tai lasku kolahtaa postiluukusta. Huomasimme iloksemme, että energiaan liittyviä valintoja pohditaan paljon. Ympäristöystävällisyys ja siihen liittyvät omat teot ja valinnat korostuivat kyselyn vastauksissa.
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Mitkä sitten ovat niitä konkreettisia energiatekoja, jotka tuovat meille suomalaisille
hyvän omantunnon? Arkeen liittyvät energiavalinnat energiankäytön vähentämisestä
jätteiden kierrättämiseen ja liikkumisen ratkaisuihin nousevat merkittävimmiksi asioiksi. Energiatehokkuudesta pidetyt oppitunnit ja puheenvuorot näkyvät tuloksissa.
Hyvää omaatuntoa tuottaa myös ympäristöystävällisesti tuotettujen tuotteiden ja
palveluiden ostaminen. Joka viides nostaa ympäristöystävällisesti tuotetun energian
ostamisen hyvän omantunnon energiateoksi.
Odotukset energia-alaa ja uudenlaisia palveluja ja ratkaisuja kohtaan ovat korkealla ja
kiinnostavat asiakkaitamme. Kuitenkin hieman yllättäenkin vain alle puolet suomalaisista osaa sanoa, millä energiantuotantomuodolla oman kotitalouden sähkö on
tuotettu.
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Haluamme vastata näihin odotuksiin ja tarjota tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, joilla
asiakkaamme voivat tehdä helposti omien arvojen mukaisia valintoja. Muutamia niistä
on esitelty tässäkin lehdessä. Mikä tekee sinun energiaomatunnostasi puhtaamman?
Antoisia lukuhetkiä!

PEFC/02-31-151

4041-0619
Painotuote

ANNE-MARI REPOLA-MÄKINEN
Viestintäpäällikkö
Turku Energia
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Kesän riemuja saaristossa ja stadionilla.
LIIKUNNAN
ETSIMME
ROSKA-ROOPE
YLI 3 000
JA KAIKKI
1HENGESSÄ
RIEMUA PAAVON
2TALOYHTIÖTÄ
ENERGIAFIKSUINTA 3 HUOLEHTII
4
POLSKI
5
LAULAA PÅ
SAARISTOSTA
UIMAHALLIPÄIVÄNÄ
SAMPPALINNA
Turun kesään kuuluu olennaisesti Paavo Nurmi Festivaali. Koko perheen reippaassa Paavon Sporttipäivässä 3.6. voi kokeilla eri
urheilulajeja yleisurheilusta
jalkapalloon ja taekwondoon
sekä telmiä Turku Energian
energiaradalla ja kokeilla
Flowparkin 40 metriä korkeita kiipeilypuita. Viikon päätapahtumassa, Paavo Nurmi
Gamesissa 5.6. pääset seuraamaan kansainvälisiä yleisurheilun huipputähtiä Paavo
Nurmen stadionilla.
www.paavonurmigames.fi

1

Turku Energia Lämpö järjestää yhteistyössä Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n
kanssa Turun alueen energiafiksuin taloyhtiö -kilpailun
2.5.–31.7.2018. Asutko sinä
mahdollisesti sellaisessa? Kilpailuhakemuksessa tulee kertoa, mitä energiafiksuja ratkaisuja taloyhtiö on tehnyt ja miten ne ovat vaikuttaneet taloyhtiön energiankulutukseen.
Palkintona voittajataloyhtiö saa
joulukuun 2018 kaukolämmön
veloituksetta.
www.turkuenergia.fi

Saamme jälleen tänä kesänä nauttia puhtaasta saaristosta Pidä Saaristo Siistinä
ry:n (PSS ry) ansiosta. Yhdistyksen huoltoalus M/S Roope
kiertää saaristossa ja kerää
saariston jätepisteistä hyötyja käymäläjätettä. Pidä Saaristo Siistinä ry:n toiminta alkoi vuonna 1969 Saaristomereltä. Alueen Roope-palvelut
ulottuvat Taalintehtaalta Velkuaan. Turku Energia on yksi Pidä Saaristo Siistinä ry:n
tukijoista.
www.pidasaaristosiistina.fi

Turku Energia Lämpö tarjosi sunnuntaina 25.2. maksuttomat uinnit Impivaaran,
Ulpukan ja Kaarinan uimahalleissa. Hyvästä talvikelistä ja olympialaisista huolimatta tapahtuma keräsi kaiken kaikkiaan yli 3 000 iloista polskijaa! Uimisen lisäksi
tarjolla oli ohjelmaa lapsille
altaalla sekä kahvioissa ja aikuiset pääsivät kokeilemaan
allas-lavista. Lämmin kiitos
osallistujille!
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Tukholmassa yhteislauluillat
ovat olleet supersuosittuja jo
vuosia. Samaan fiilikseen voi
tänä kesänä päästä Samppalinnan kesäteatterissa. Uusi musiikkitapahtuma yhdistää yhteislaulu- ja konserttiperinteen
parhaat puolet. Luvassa hyvää
musiikkia loistavan bilebändin
säestämänä ja hauskaa yhdessäoloa. Artisteina nähdään ainakin Eini, Virve Rosti ja Jukka Poika.
www.samppalinnanteatteri.fi

NYT ESILLÄ
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VAIHDA E-LASKUUN ja osallistu arvontaan

A

siakkaistamme jo yli 40 % on valinnut nopean ja ekologisen e-laskun. Tämä valinta
pienentää hiilijalanjälkeä noin 67 % per lasku.
Voit solmia e-laskusopimuksen kanssamme
omassa verkkopankissasi.

Kun tilaat e-laskun nyt, osallistut lahjakorttien arvontaan. Kaikkien 30.9. mennessä e-laskun tilanneiden kesken arvomme 2 kpl
500 € lahjakortteja Poweriin ja 10 kpl 100 €
lahjakortteja S-ryhmään. ●

Paperilaskujen
jakeluaikatauluissa
MUUTOKSIA

P

aperilaskumme saattavat saapua asiakkaillemme jatkossa eri aikaan kuin
aiemmin – todennäköisesti aikaisempaan kellonaikaan. Turku Energian lähettämät laskut
jakaa jatkossa Jakeluyhtiö Suomi (JYS), kun
aiemmin jakelijana oli Posti.
JYS jakaa laskut pääsääntöisesti kahdessa
arkipäivässä ja varhaisjakelun yhteydessä jo
ennen klo 6 aamulla, mutta kuitenkin viimeistään klo 16.00 mennessä. ●

VUOSIKERTOMUKSEMME ON JULKAISTU!
Turku Energian vuosi 2017 pähkinänkuoressa

Ê Lue lisää vsk2017.turkuenergia.fi

71 %
Valtakunnan
edullisimpiin kuuluva
sähkönjakeluyhtiö

Yli

23,8

9

minuutin

keskimääräinen
katkoaika/sähköasiakas

18
Olemme
lähellä,
näemme
kauas.

65,7
255
liikevaihto

taloissa

286

turkuenergialaista

17,8
liikevoitto

milj. euroa

ASIAKKAAMME
suosittelevat
meitä mielellään

T
milj. euroa

verojalanjälki vuonna 2017

200 000

99,99 %

milj. euroa

osinkojen kautta tuloutettua
hyvinvointia turkulaisille

asukasta kaukolämmitetyissä

toimitusvarmuus kaukolämmössä

milj. euroa

investointeja

50 %

uusiutuvia myydystä
sähköstä ja lämmöstä

Alle

asiakkaista tyytytyväisiä
tai erittäin tyytyväisiä

milj. euroa

urku Energia lähettää asiakaspalveluun
soittaneille puhelun jälkeen satunnaisotannalla kyselyn, johon vastaamalla asiakas voi
kertoa, miten asiakaspalvelutilanne onnistui.
Noin 82 % vastaajista suosittelisi Turku
Energiaa tuttavilleen. Noin 90 % vastaajista
kokee, että asiakaspalvelija ymmärtää tarpeen
ja palvelu on ystävällistä. Ratkaisu ongelmaan
löytyy lähes yhtä usein.
– Tulokset ilahduttavat. Saimme paljon
kiittävää palautetta, mutta myös toiveita, joiden perusteella kehitämme ja parannamme
palveluamme edelleen, kertoo asiakaspalvelupäällikkö SARI VIRRANKOSKI . ●
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MEIDÄNJUTTU

Tällä palstalla esittelemme Turku Energian sponsoroimia kohteita.

VESI ON
IHMEITÄ
TÄYNNÄ
– Iiik! No nyt tuli iso, kolme poikaa kiljuu Sirppujoen varrella
Laitilassa. He ovat juuri pyydystäneet haaviin vesiötököitä,
joista yksi on erityisen suuri ja komea.
TEKSTI: PIRKKO SOININEN | KUVA: TIMO JAKONEN

6
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Toivo Kittilä (vas.) ja Onni
Salminen pyydystivät haavilla jokiöttiäisiä.

en

testireppuj
sponsoroi vesi
Turku Energia
hankintaa.

N

urentavan
ita tutkivat su
as.) ja Cira Vi
Nia Anttila (v
ötököitä.
luupin kanssa

IKLAS SOINI , TOMMI HILTUNEN ja RONI HEINONEN kippaavat haaviin jää-

neen komistuksen kaksipuoliseen
luuppiin. Luupissa vedessä uiskentelevaa öttiäistä voi tarkastella suurennuslasin läpi. Pojat kerääntyvät ison makeanveden pieneläimiä esittelevän julisteen ympärille ja tunnistavat löydön.
– Tämä on aitosudenkorennon toukka, pojat kertovat ylpeänä. Aluksi hirvitystä herättänyt toukka alkaakin tuntua aika sympaattiselta kaverilta ja pojat nimeävät sen Teppo
Toukaksi.
Toukokuun alussa joki kuhisee pieniä ötököitä, joiden olemassaolosta kukaan Laitilan
Kappelimäen koulun 3C-luokkalaisista ei ole
aikaisemmin tiennyt mitään.
Vedentutkimusretki liittyy Valonian viime
vuonna käynnistämään hankkeeseen, jossa
innostetaan ja tuetaan Varsinais-Suomen peruskouluja ottamaan käyttöön ”Koulujemme
lähivedet” -toimintamalli. Toiminnassa koululaiset pääsevät tekemään lähivesitutkimuksia veden laadusta ja vesieliöstöstä. Maastotutkimusten tulokset tallennetaan nettipohjaiselle PaikkaOppi-alustalle.

LÄHIYMPÄRISTÖ TUTUKSI
Talven aikana teoriakoulutuksiin osallistui
46 opettajaa 30 koulusta ja yhteensä 13 kunnasta. Nyt keväällä käynnistyivät opettajien
maastokoulutukset.
Koulutuksiin osallistuville kouluille Valonia jakaa maksuttomat vesitestireput, joista
löytyy vesitutkimusvälineitä ja tietokortteja
veden laadusta ja vesien pieneläimistä. Turku
Energia sponsoroi reppujen ja niiden sisällön
hankkimista.
– Repussa olevilla laitteilla koululaiset voivat tutkia veden lämpötilaa, näkösyvyyttä, sinilevätilannetta, sameutta, happamuutta ja

happipitoisuutta. Lisäksi tutkimuksissa on
käytössä tavallisesta siivilästä ja harjanvarresta tehty haavi, jolla lapset voivat pyydystää ötököitä, kertoo Valonian vesiasiantuntija JARKKO LEKA , joka vetää ”Koulujemme lähivedet” -hanketta ja on tänään opastamassa
koululaisia veden ihmeisiin.
Lisäksi tutkimussettiin kuuluu taitavasti
piirretyt ötökkäkortit.
Luokanopettaja HANNA HAASLAHTI toi
mielellään luokkansa luontoon.
– On hienoa, että lähiympäristö tulee lapsille tutummaksi. Se, että saa itse tutkia oikeita asioita ja ilmiöitä, on oppilaille mielekäs tapa oppia.
– Aiomme jatkaa tätä teemaa ensi viikolla ympäristötiedon ja kuvataiteen tunneilla,
Hanna kertoo

HAPPIPITOISUUS JA PH TUTUKSI
NIA ANTTILA ja CIRA VIITA kauhovat joen pohjaa ja haaviin tarttuu peräti kolme erilaista
öttiäistä. Tytöt tunnistavat ne Jarkon avustuksella malluaiseksi, päiväkorennon toukaksi ja vesisiiraksi.
– Kuvia piti katsoa tosi tarkasti ja tunnistaminen oli vähän vaikeaa, he kertovat.
Tytöt pyydystävät vielä useita öttiäisiä,
mutta oppitunnin lopuksi he haluavat vielä
testata, mikä joen happipitoisuus on.
– Kaikki tämä on tosi kivaa. Voisin harrastaa vesientutkimusta, jos vain olisi kotona
tällainen tutkimusreppu, Nia sanoo.
JULIA MÄNTYSALO ja NETTA LINTUNEN puolestaan tutkivat, mikä on joen pH-arvo. He
ottavat testiputkeen joen vettä ja pudottavat
joukkoon pH-tabletin. Muutaman minuutin
päästä vesi on vaihtunut punertavaksi ja tytöt vertaavat sitä väriasteikkoon.
– Joen pH näyttäisi olevan 6, mikä on kuulemma hyvä tulos, tytöt kertovat ylpeänä. ●
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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

TREENAA YHDESSÄ
ANNAN KANSSA.

ÊKatso Valopilkku.fi:stä
Annan treenivideo
hartioille ja niskoille.

8
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LIIKUNTA

tuo lisää tunteja
päivään
Liikunta on Anna Saivosalmelle intohimo.
Parhaalta tuntuu silloin, kun hän saa vannoutuneen
sohvaperunan liikkeelle.
T E K S T I : P I R K K O S O I N I N E N | K U VAT: M I K A E L S O I N I N E N
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– Kävelen tosi paljon ja meillä on tullut miehen kanssa tavaksi tehdä melkein joka päivä yhteinen kävelylenkki. Siinä samalla puimme kaikki
asiat. Olemme aina jutelleet
paljon, se on yksi parisuhteemme kulmakivistä, Anna
Saivosalmi toteaa.

nna Saivosalmea ehdotti valopilkuksi
MARKKU LAHTI , joka on seurannut sivusta Annan vetämiä liikuntaryhmiä. Hän
ihasteli palautteessaan innostavaa ohjaajaa,
joka saa rouvat liikkeelle perjantaiaamuisin
klo 6, kun isät ja lapset vielä nukkuvat.
– On ihanaa herätä varhain ja aloittaa treenit
jo kuuden jälkeen. Siihen aikaan Paavo Nurmen
stadion on aivan hiljainen, ei ketään missään.
Laitamme musat soimaan ja vedämme hikitreenin ennen töiden alkua. Se tekee tosi hyvää,
Anna kertoo nauraen.
Hän vetää muutamia omia treeniryhmiä,
mutta tämä on vain pieni osa energiapakkauksen arkea. Lisäksi hän pitää esimerkiksi blogia
Kauneus & Terveys -lehden sivuilla, vastaa Keventajat.fi-palvelun liikuntasisällöistä ja on julkaissut keväällä kirjan Treenaa kotona.
– Saan valtavasti energiaa liikunnasta. Kymmenen minuutin jumpan jälkeen on ihan erilainen olo. Kun treenaan, saan vuorokauteen lisää
tunteja – siltä minusta tuntuu. Olen niin paljon
aikaansaavampi liikunnan jälkeen.

INSTAGRAM-TILI JOHTI MUUTOKSEEN
Anna perusti oman Instagram-tilin viitisen vuotta sitten. Hän alkoi siellä jakaa treenivinkkejä,
kuvia ja lyhyitä videoita. Hän sai lyhyessä ajassa

valtavasti seuraajia. Tämä johti siihen, että Kauneus & Terveys -lehti pyysi häntä bloggaajaksi
lehtensä sivuille.
– Blogin pitäminen on ollut superkivaa. Olen
aina tykännyt kirjoittaa, mutta en ollut tehnyt
sitä kahteenkymmeneen vuoteen. Nuorena kirjoitin runoja ja pidin päiväkirjaa, vanhemmat
olivat sitä mieltä, että voisin ruveta toimittajaksi. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan minusta tuli uskonnon, psykologian ja terveystiedon opettaja lukioon.
Alussa häntä vähän arvelutti, mitä hän voisi blogiinsa kirjoittaa ja kuinka avoin hän haluaa olla.
– Mietin, että olen sentään opettaja, että mitä
oppilaatkin ajattelevat, jos kirjoittelen mitä sattuu. Teimme miehen kanssa diilin, että hän lukee
yksityiselämää koskevat postaukseni ja huomauttaa, jos niissä on jotain liian henkilökohtaista.
Kirjoitan kaikesta mikä itseäni sillä hetkellä koskettaa. Annan aika paljon itsestäni ja luotan siihen, että tekstit juuri siksi puhuttelevat ihmisiä.
Samoihin aikoihin Instagram-tilin avaamisen
kanssa Anna opiskeli työn ohella personal traineriksi.
– Olen aina ollut liikunnallinen. Pelasin futista parikymppiseksi saakka. Sitten mukaan tulivat jumpat, juokseminen ja kuntosali. Kun lapset
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– Turussa on hyvä asua: täällä on lyhyt kävelymatka joka
paikkaan. Autoa emme oikeastaan tarvitse kuin silloin,
kun kuljetamme lapsia koripallotreeneihin Kaarinaan ja
peleihin. En kaipaa isompaa
kaupunkia, täällä on ihan riittävästi kulttuuria ja liikuntamahdollisuuksia.

syntyivät reilu kymmenen vuotta sitten, huomasin, etten ehtinytkään enää kuntosalille
treenaamaan.
Annan olo oli epäenerginen ja löysä, kun
fyysinen rasitus jäi pois. Silloin hän keksi, että voisi treenata kotona. Omassa kodissa voisi tehdä samoja harjoitteita, joihin Anna oli
salilla tottunut, kotitöiden ja lastenhoidon lomassa. Näin alkoi Annan kotitreenaus, joka johti siihen, että hän lähti opiskelemaan
personal traineriksi ja perusti sen kuuluisan
Instagram-tilinsä.
– Ensimmäinen postaamani video oli mökiltä. Olin käynyt lenkillä ja tein kotona vatsatreenin. Laitoin jalkojen alle kaksi paperilautasta, joiden avulla liikuttelin jalkojani.
Jengi tykkäsikin videosta kovasti.

NÄPPÄRÄ KIRJA KOTITREENIN TUEKSI
Alkukeväästä ilmestyi Annan kotitreenikirja
Treenaa kotona – 10, 20 tai 30 minuuttia.
– Kirjan ajoitus oli aivan ihmeellinen. Olin
juuri tehnyt päätöksen virkavapaalle jäämisestä ja pakkailin tavaroitani koulupäivän jälkeen luokassa, kun Tammen kustannustoimittaja JENNY BELITZ soitti ja kysyi, että mitä jos tekisit meille kotitreenikirjan. Se
oli unelmieni täyttymys, olen aina haaveillut
kirjan tekemisestä.
Kirjassa on eri pituisia kotitreenejä. Lyhimmät kestävät viitisen minuuttia, pisimmät puoli tuntia. Treenien idea on, että kuka
tahansa pystyy tekemään niitä jossain välissä. Ei tarvitse treenata puolta tuntia putkeen,
treenit voi ripotella päivän muun ohjelman
sekaan oman aikataulun mukaisesti.
Anna on saanut kirjasta paljon positiivista palautetta.
– Sain juuri viestin eräältä tuntemattomalta naiselta, joka oli pitkään miettinyt, että pitäisi tehdä jotain mutta hän ei ollut saanut aikaiseksi. Kirjani innoittamana hän oli noussut
edellisenä iltana sohvalta. Se tuntui hyvältä.

IRTIOTTO LEIPÄTYÖSTÄ TOI AIKAA
Reilu vuosi sitten Anna jäi Kerttulin lukion
uskonnon, psykologian ja terveystiedon opettajan työstään virkavapaalle. Vapauden piti
kestää ensin vuoden verran, mutta Anna sai
pidennettyä sitä ensi syksyyn asti.
– Olen tehnyt opettajan työtä 15 vuotta.
Olen tosi kiitollinen siitä, että uskalsin jäädä
virkavapaalle ja kokeilla siipiäni omien juttujeni kanssa. Tämä puolitoista vuotta on ollut
10
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ANNASTA SANOTTUA
ihanaa vaihtelua.
Anna myöntää, että hänen oli helppo tehdä elämänmuutos, koska hän sai virkavapaan, eikä muutos ollut tarkoitettukaan pysyväksi. Anna palaa kouluelämään syksyllä,
mutta kuviot tulevat muuttumaan. Vielä hän
ei halua paljastaa, miten.
– Haluan kuitenkin säilyttää elämässäni
myös tämän kaiken liikuntaan nivoutuvan työn, jota olen nyt päässyt toden
teolla kokeilemaan.
Anna on valtakunnallisen Keventajat.fi
-palvelun päävalmentaja. Hän tuottaa sivustolle erilaisia liikuntasisältöjä. Hän lähti tänä keväänä
mukaan myös Espoossa sijaitsevan kuntostudion toimintaan. Hän vetää ryhmiä ja treenimatkoja ulkomaille.

sä tai pyöräilemässä.
Anna luonnehtii itseään ajelehtijaksi. Hän
on mennyt sinne, minne nenä on näyttänyt.
– Usein minulla ei ole ollut mitään hajua siitä, mitä tekisin. Ajauduin yliopistoonkin lukemaan uskontotieteitä, kun silloinen
poikaystävä, nykyinen mies, opiskeli kauppakorkeakoulussa ja mietin, että ehkä minäkin
voisin mennä yliopistoon.
Yliopistossa Anna alkoi miettiä, mitä töitä voisi isona tehdä ja tajusi, että
uskontotieteilijöistä taitaa
yleensä tulla opettajia, ellei
tutkijan ura innosta.
Xxxxxxxx.
– Olen kyllä toisaalta ollut aina päämäärätietoinen, enkä pelkää haasteita.
Jos päätän jotain, teen sen. Mutta päätökset
syntyvät aina fiilispohjalta, en osaa pitkäjänteisesti suunnitella asioita.

PIENI JA TURVALLINEN PIIRI

LÄHEISET OVAT KANNUSTANEET

Anna asuu perheensä kanssa Mäntymäessä
1940-luvun omakotitalossa vain vajaan puolen kilometrin päässä lapsuudenkodistaan.
Lapset ovat nyt 10- ja 11-vuotiaita.
– Olen pyörinyt koko elämäni samoilla seuduilla, Martissa, Mäntymäessä ja Uittamolla. Olen monta kertaa nauranut, että
olen jämähtänyt tänne. Mutta minä rakastan
Turkua ja erityisesti jokivartta. Käyn joka
päivä jokirannassa juoksemassa, kävelemäs-

Anna oli 17-vuotias, kun hän tapasi miehensä Jaakon.
– Nuorempana vannoin, etten mene naimisiin nuorena, enkä saa lapsia ennen
kuin täytän 30 vuotta. No, menin naimisiin
25-vuotiaana ja sain lapset alle kolmikymppisenä. Ei elämä mene aina suunnitelmien mukaan – ja hyvä niin.
Anna toteaa, että heidän liittonsa salaisuus on, että he ovat riittävän samanlaisia ja
riittävän erilaisia.
– Jaakko on todella rauhallinen verrattuna minuun. Saamme toisistamme parhaimmat puolet esiin. Ja samalla hän on maailman paras isä.
Anna täyttää tänä vuonna neljäkymmentä.
– Lähden ystävättärien kanssa juhlimaan
pyöreitä Kroatiaan. Aiomme vaeltaa Krkan
luonnonpuistossa.
Anna on kiitollinen siitä, että elämä on
kohdellut häntä lempeästi, suuria suruja
ei ole ollut. Positiivisuuskin on hänen mukaansa synnynnäinen piirre.
– Vaikka en minä yksin pystyisi olemaan näin positiivinen, saan valtavasti
energiaa muilta ihmisiltä ja tukea läheisiltäni. He ovat eläneet minun unelmaani todeksi kanssani. Jos jostain vielä haaveilen,
niin hieman seesteisemmästä elämästä.
Elämäni on jo nyt ihanaa, mutta hivenen
turhan kiireistä. ●

En minä yksin
pystyisi olemaan näin
positiivinen, saan
valtavasti energiaa
muilta ihmisiltä ja
tukea läheisiltäni.

ANNAN TÄRKEÄT VUODET
1978 syntyy Turussa.
1985 aloittaa Martin koulun

		 1. luokalla.
1997 kirjoittaa ylioppilaaksi Luostarivuoren lukiosta ja rakastuu.
1998 aloittaa yliopiston
uskontotiede pääaineena.
2003 valmistuu Turun yliopistosta.
2003 ensimmäinen opettajan työ
Luostarivuoren lukiossa.
2004 naimisiin.
2006 tytär syntyy.
2008 poika syntyy ja kotijumppailut
		alkavat.
2014 ensimmäiset liikuntaohjaukset
		 sekä -ryhmät.
2016 blogi aukeaa Kauneus & Terveys
		-lehdessä.
2018 Treenaa Kotona – 10, 20 tai 30
minuuttia -kirja (Tammi) julkaistaan.

MARKKU LAHTI,
LÄHETTI EHDOTUKSEN
VALOPILKUKSI
Anna Saivosalmi on Kerttulin liikuntalukion opettaja ja personal trainer.
Anna liikuttaa naisryhmiä
ulkona Urheilupuistossa klo
6.00–7.00 kun lapset ja isät vielä nukkuvat!
Talviaikaan ryhmät treenaavat sisällä mutta
heti kun kelit antavat myöten he aloittavat
taas ulkotreenit. Anna on motivoiva ja innostava liikuttaja. Olen sivusta seurannut rouvien
touhuja ja tullut tulokseen, että hieno juttu.
ERJA LAPPALAINEN,
TREENIRYHMÄLÄINEN
Olemme Annan kanssa
tuttuja lukion abivuodelta ja tiemme ovat kohdanneet uudelleen muun
muassa Annan ”Kello kuuden treenien” kautta muutama
vuosi sitten. Anna on siitä erityinen ihminen,
että kun hän tekee sitä mihin hän itse uskoo,
se loistaa hänestä kauas ja se saa myös muut
uskomaan samaan. Niinpä ei ole ollenkaan
yllättävää, että Annan treeniryhmiin on tunkua ja siellä mukana olleet eivät enää halua
jäädä sieltä pois. Anna on ehdoton valopilkku
meidän treeniryhmäläisten keskuudessa;
vähintään kerran viikossa Anna saa ladattua
meidät täyteen hyvää oloa.
MINNA MOISANEN,
KOLLEGA
Olemme Annan kanssa kollegoita samasta
lukiosta eli tutustuneet
toisiimme aikuisina.
Aika pian huomasimme,
että tulemme hyvin juttuun
keskenämme ja meitä yhdistää ennen kaikkea
samanlainen, tummanpuhuva huumorintaju.
Saatamme nauraa kippurassa aivan älyttömille asioille, joita ei voi muille edes selittää.
Anna osaa ajatella vaikeitakin ongelmia
monelta kannalta eikä jää vaikertamaan
turhanpäiväisistä pikkuasioista. Ihailen hänen
energisyyttään. Hän on hieno esimerkki meille kaikille siitä, miten liikunnallinen elämäntapa pitää ihmisen virkeänä.
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Siirtohinta nousee,
mutta on edelleen
Suomen edullisimpia
Turku Energia Sähköverkot Oy korottaa verottomia
siirtohintoja keskimäärin 9 %. Verollisilla hinnoilla
korotus tarkoittaa noin 3–8 % muutosta vuositasolla
riippuen sähkönkulutuksesta. Syynä korotukseen ovat
panostukset sähkönjakelun toimitusvarmuuteen sekä
säävarman verkon rakentamiseen. Korotuksen jälkeenkin
turkulaisille jaettava sähkö kuuluu Suomen edullisimpiin.

KERROSTALOHUONEISTO
❯ ei sähkökiuasta
❯ pääsulake 1x25 A
❯ sähkön käyttö 2 000 kWh/vuosi
VANHA

175,4 €

UUSI

188,8 €

4. edullisin suurista kaupunkiyhtiöistä*

TOIMITUSVARMUUS HUIPPULUOKKAA
Sähkömarkkinalaki velvoittaa yhtiöitä pitämään sähköverkot kunnossa ja parantamaan
toimitusvarmuutta. Vuoteen 2028 mennessä
kaikkien verkkoyhtiöiden on pystyttävä siihen, että yksittäisten sähkökatkojen pituus
jää kaava-alueilla myrskyn tai lumikuorman
seurauksena alle kuuden tunnin ja muualla
alle 36 tunnin.
Viime vuonna Turku Energia Sähköverkkojen keskeytysaika per asiakas oli alhaisempi kuin koskaan ennen eli 8 minuuttia 54
sekuntia. Toimitusvarmuudessa Turku Energia Sähköverkot onkin valtakunnan parhaiden joukossa.
– Olemme päässeet nyt kahtena vuonna
peräjälkeen alle kymmenen minuutin keskimääräiseen keskeytysaikaan vuodessa, Vesa
12
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kertoo.
Turku Energia Sähköverkoilla on yli
84 000 käyttöpaikkaa eli asiakasta. Viime
vuonna vain kolmasosa asiakkaista koki sähkökatkoksen ja noin tuhannella asiakkaalla
oli vuoden aikana yli kolme katkosta.
– Tilanne on näiden lukujen valossa erittäin hyvä, mutta emme voi tuudittautua tähän, vaan verkon rakentaminen ja kunnossapito vaativat jatkuvia investointeja, Vesa
korostaa.

VERKOT KUNTOON
Turku Energia Sähköverkot on panostanut
keskeytysten ennaltaehkäisyyn.
Toinen merkittävä parannus on ollut vierimetsän hoito, jonka laki salli vuonna 2013.
– Näin olemme voineet ehkäistä tehokkaasti
puiden tai oksien johtojen päälle kaatumisesta johtuvia katkoksia, Vesa kertoo.
Sähköverkon maakaapelointia on lisätty.
Nyt verkon kaapelointiaste on noin 70 %.
Myös uuden verkon rakentaminen maksaa.
Turussa on useita uusia kaava-alueita, joille
on vedettävä sähköverkot lähivuosien aikana.
Lisäksi ikääntyvän verkon laajat aluesaneeraukset työllistävät tasaisella tahdilla.
– Kannattaa myös muistaa, että Turku
Energia Sähköverkot tulouttaa emoyhtiönsä
Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:n kautta
merkittävän osan voitostaan Turun kaupungille, joka käyttää varoja palveluiden tuottamiseen kaupunkilaisille, Vesa toteaa. ●

PIENTALO
❯ sähkökiuas
❯ ei sähkölämmitystä
❯ pääsulake 3x25 A
❯ sähkön käyttö 5 000 kWh/vuosi
VANHA

332 €

UUSI

346 €

Edullisin suurista kaupunkiyhtiöistä*

PIENTALO
❯ huonekohtainen sähkölämmitys
❯ pääsulake 3x25 A
❯ sähkön käyttö 18 000 kWh/vuosi
VANHA

1022,4

€

UUSI

Edullisin suurista kaupunkiyhtiöistä*

1060,2 €

*Energiamarkkinaviraston tilasto sähkönjakelun hinnoista huhtikuussa 2018

K

orotus on varsin maltillinen. Kerrostalohuoneistossa, jossa sähköä käytetään 2 000 kWh:ta vuodessa, sähkönsiirron hinta nousee noin 13,40 euroa vuodessa. Vastaavasti sähkölämmitteisessä pientalossa, jossa sähkönkulutus on 18 000 kWh:ta,
korotus on noin 37,80 euroa vuodessa. Korotuksen jälkeenkin olemme edelleen yksi
Suomen edullisimpia verkkoyhtiöitä, Turku
Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja
VESA VASKIKARI havainnollistaa.
Sähköverkonhaltijan hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto, joten minkäänlainen ylihinnoittelu ei ole mahdollista.

HINNAT SISÄLTÄVÄT ALV:N JA SÄHKÖVEROT

T E K S T I : P I R K K O S O I N I N E N | K U VAT: D R E A M S T I M E

TEKSTI: TURKU ENERGIA KUVA: DREAMSTIME

Louna Sesongin
hinnat seuraavat
markkinahintojen
nousua

S

ähkön markkinahinnat ovat poikkeuksellisesti nousseet, koska kevätkausi
on ollut epätavallisen kylmä ja kuiva ja
sähköntuotannossa käytettävien polttoaineiden hinnat ovat olleet nousussa.
Vesivarantojen huvettua erityisesti osassa
Norjaa sähköpörssin tuntihinta on noussut
korkealle ja tällä on ollut vaikutusta myös
sesongeittain ostettuun sähkön hintaan.
Lisäksi tulevan sesongin hintaa nostaa
sähkön siirtoyhteyden pitkä huolto. Louna
Sesongin energian hinnat nousevat keskimäärin noin 10 %. ●

Louna Sesonkis
priser följer
marknadsprisernas
höjning

M

arknadspriserna på el har undantagsvis stigit på grund av att våren
har varit ovanligt kall och torr. Därtill
har priserna på bränslen, som används i
elproducering, haft en stigande trend. Då
vattenresurserna har minskat, speciellt i
delar av Norge, har timpriset på elbörsen
stigit, vilket har påverkat de säsongsvisa
priserna av el. Därtill stiger priset på
den kommande säsongen på grund av
långvarig service av överföringsförbindelsen. Louna Sesonkis energipriser stiger i
genomsnitt ca 10 %. ●

Muistathan, että asiakkaanamme saat
monipuolisia asiakasetuja:
❯ Saat laadukkaan Valopilkku-asiakaslehden
neljä kertaa vuodessa.
❯ Saat alennuksia ja lippuja erilaisiin tapahtumiin, kun tilaat uutiskirjeemme osoitteesta
www.energiaonline.fi.
❯ Voit seurata kulutustasi EnergiaOnlinepalvelussa, jonne tallentuvat laskusi sekä
jatkossa myös sopimukseesi liittyvät dokumentit.
❯ Saat ilmaista energiansäästöneuvontaa niin
asiakaspalvelussamme kuin nettisivuillamme
www.turkuenergia.fi.
❯ Asiakaspalvelumme palvelee sinua puhelimitse numerossa 02 2628 111 (pvm/
mpm) sekä palvelupisteessämme osoitteessa
Linnankatu 65.
❯ Voit lainata maksutta sähkönkulutusmittaria asiakaspalvelupisteestämme, turkulaisista 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 EnergiaOnline-tjänsten, där också dina fakturor lagras
liksom i fortsättningen även dina avtalsdokument.
❯ Du får gratis rådgivning om energisparande
både i vår kundtjänst och på vår webbplats
www.turkuenergia.fi.
❯ Vår kundtjänst betjänar på vårt kundnummer 02 2628 111 (lna/msa) samt på
adressen Slottsgatan 65.
❯ Du kan avgiftsfritt låna en elförbrukningsmätare från vårt kundtjänstkontor, åboländska närbibliotek och biblioteksbussen.
❯ Du kan välja det faktureringssätt som
passar dig: utöver den traditionella pappersfakturan har du tillgång till ekologiska
elektroniska faktureringsformer, såsom
e-postfaktura och e-faktura.

LOUNA SESONKI -hinnat /
Priser för LOUNA SESONKI
1.7.–30.9.2018:
HINNAT KULUTTAJILLE ALV 24 % /
PRIS FÖR PRIVATKUNDER
(INKL. MOMS 24 %)
YLEISSÄHKÖ / ALLMÄNEL

perusmaksu / grundavgift
energia / energi

3,78 €/kk
5,84 snt/kWh

YÖSÄHKÖ / NATTEL

perusmaksu / grundavgift
päiväenergia / dagenergi
yöenergia / nattenergi

3,78 €/kk
6,20 snt/kWh
4,70 snt/kWh

KAUSISÄHKÖ / SÄSONGSEL

perusmaksu / grundavgift
talviarkipäiväenergia /
vardagsenergi vintertid
energia, muu aika /
energi övrig tid

3,78 €/kk
7,07 snt/kWh
5,06 snt/kWh

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

perusmaksu / grundavgift
energia / energi

3,05 €/kk
4,71 snt/kWh

YÖSÄHKÖ / NATTEL

perusmaksu / grundavgift
päiväenergia / dagenergi
yöenergia / nattenergi

3,05 €/kk
5,00 snt/kWh
3,79 snt/kWh

KAUSISÄHKÖ / SÄSONGSEL

perusmaksu / grundavgift
talviarkipäiväenergia /
vardagsenergi vintertid
energia, muu aika /
energi övrig tid

3,05 €/kk
5,70 snt/kWh
4,08 snt/kWh

Vuorokauden risteily
Viking Gracella
alk.

100 € /

Viileää ja
ekologista

(norm. 270€)
Premium-hytti sis. erikoisaamiaisen kahdelle

Kaukojäähdytys on ekologinen ja energiatehokas
tapa tuottaa jäähdytystä liiketiloihin, toimistoihin
ja asuntoihin. Jäähdytys lisää asumismukavuutta ja
huoltovarmuutta. Maaliskuusta alkaen
kaukojäähdytys on ollut entistä edullisempaa uusien
tuotantoratkaisujen ansiosta.
T E K S T I : J O H A N N A P E LT O - T I M P E R I | K U VA : D R E A M S T I M E

Asiakasetu:
Risteile tarjoushintaan
Viking Gracella
Viking Line tarjoaa Turku Energian
asiakkaille erikoishintaisen
Turku–Tukholma-risteilyn Viking Gracella
ylellisessä Premium-hytissä alkaen
100 €/hytti. Hintaan sisältyy tilavan
hytin lisäksi hytissä olevat virvokkeet
ja erikoisaamiainen Oscar á la carte
-ravintolassa. Etu on voimassa
sunnuntai–torstai lähdöillä 31.10. asti
(ei 22.6.–13.8. & 12.–20.10.)
Varaa risteily suoraan netissä
www.vikingline.fi tunnuksella FRPRE
tai soita Viking Linen myyntipalveluun
puh. 0600 41577 (2,01 €/vastattu
puhelu + pvm/mpm). Huomioithan, että
edullisimman hinnan saat varaamalla
risteilyn Viking Linen verkkokaupasta.
Paikkoja on rajoitetusti ja Viking Line
pidättää oikeuden muutoksiin.

Yhteistyössä:

K

aukojäähdytyksellä tarkoitetaan keskitetysti tuotettua jäähdytystä, joka jaellaan kaukojäähdytysverkoston kautta. Sillä viilennetään asuin-, liike- ja
tuotantotiloja. Keskitetyssä tuotannossa syntyy suuria määriä kaukojäähdytystä kustannustehokkaasti, tiivistää Turku Energian
lämpöpalvelupäällikkö JARI KAIRAMA .
Turku Energia on tarjonnut ensimmäisten energiayhtiöiden joukossa kaukolämmön rinnalle myös jäähdytystä. Palvelu alkoi
vuonna 2000, joten kaukojäähdytys täyttää
nyt 18 vuotta.
Koska ihmiset arvostavat sekä tasaisen
lämmintä että varsinkin kesällä mukavan
viileää työskentely- ja asumislämpötilaa,
kaukojäähdytyksen suosio kasvaa voimakkaasti. Asiakkaita on jo yli sata.

Turku Energia toimittaa kaukojäähdytystä Turussa satamasta Skanssin kauppakeskukseen saakka. Jäähdytys sopii niin toimistoihin, kauppakeskuksiin, julkisiin rakennuksiin, konesaleihin kuin uusiin ja vanhoihin asuinrakennuksiinkin.

EDULLINEN KAUSIHINNOITTELU
Kaukojäähdytyksen hintakilpailukyky on parantunut entisestään, kun Turku Energiassa
on otettu käyttöön uusia tuotantoratkaisuja.
Jari kertoo, että verollisen kaukojäähdytyksen hinta on maaliskuusta alkaen ollut talvella 3,414 senttiä kilowattitunnilta ja kesällä 6,826 senttiä kilowattitunnilta.
– Kaukojäähdytyksen hinnoittelu perustuu lämmön ja jäähdytysenergian yhteistuotantoon, joten voimme tarjota kilpailukykyi-

siä kausihintoja. Esimerkiksi talvihinta on
vain 50 prosenttia tariffinmukaisesta hinnasta, Jari kertoo.
Kesällä eli toukokuun alusta syyskuun
loppuun kaukolämpökiinteistöt saavat energiahinnasta 50 prosentin yhteistuotantoalennuksen tariffinmukaisesta hinnasta, jos niihin tulee sekä kaukolämpö että kaukojäähdytys Turku Energiasta. Alennus otetaan
huomioon kaukolämmön hinnassa kuukausittain enintään käytettyä jäähdytysenergiamäärää vastaavalta osalta.

HUKKALÄMPÖ TALTEEN
Kaukojäähdytys tuotetaan pääosin Kakolan
jätevedenpuhdistamolla Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n lämpöpumppulaitoksella. Prosessissa puhdistetussa jätevedessä oleva hukkalämpö otetaan talteen ja siirretään
kaukolämpöverkostoon. Vastaavasti jäähtyneellä ja puhdistetulla jätevedellä viilennetään kaukojäähdytysverkostossa kiertävää
vettä. Kaukojäähdytysverkkoon lähtevän veden lämpötila on +7 °C ja paluuveden +17 °C.
Tarvittaessa esimerkiksi kesähelteillä voidaan jäähdytysenergiaa tuottaa myös varatuotantolaitoksissa.
– Kaukolämpöverkosto ja kaukojäähdytysverkosto ovat erilliset verkostot, mutta ne
kulkevat pääsääntöisesti rinnakkain kaupungin ruutukaava-alueella.

EI KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSIA
Jari kertoo, että Turku Energia alkoi kehittää kaukojäähdytyspalvelua asiakkaiden toivomuksesta. Tilojen viilentämisestä hyötyvät
niin ihmiset kuin rakennuksetkin.
– Jos rakennuksessa on kaukojäähdytys,
vältetään jäähdytyskoneiden aiheuttamat ilma- ja runkoäänet sekä tärinä. Samalla myös
jäähdytyskoneille varatut tilat vapautuvat
muuhun käyttöön. Kun jäähdytys tulee putkea pitkin suoraan kohteeseen, ei julkisivulle
tarvitse tehdä näkyviä lauhdutusyksikköjä.
Kaukojäähdytystekniikka ei myöskään kaipaa taloyhtiöissä huoltoa ja kunnossapitoa,
mikä lisää sen kustannustehokasta käyttöä.
– Uudisrakennuksiin kaukojäähdytyksen
tuominen on vaivatonta, kun se voidaan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Van-

hoihin taloyhtiöihin jäähdytys saadaan tehtyä kätevästi esimerkiksi putkiremontin yhteydessä, Jari listaa.
Kaukojäähdytyksen tarvitsema tekniikka
on taloissa lähes näkymätöntä ja äänetöntä.

EKOLOGISTA LÄHIENERGIAA
Kaukojäähdytyksen tuotannossa tarvittava
sähkö tehdään Kakolan lämpöpumppulaitoksella. Pumppujen käyttämä sähkö on uusiutuvaa energiaa. Myös varatuotantolaitokset
hyödyntävät toiminnassa lauhdelämpöä. Jari
luonnehtii kaukojäähdytystä lähijäähdytykseksi sen ekologisuuden takia.
Turku Energian kaukojäähdytys on todellinen esimerkki toimivasta kiertotaloudesta.
Se on ympäristöystävällisin ja taloudellisin
tapa viilentää kiinteistöjä.
– Kaukojäähdytys tarkoittaa energian kulutuksessa merkittävää säästöä, koska kiinteistön ylimääräinen lämpöenergia siirtyy
kaukolämpöverkostoon käytettäväksi esimerkiksi käyttöveden lämmityksessä, Jari
toteaa. ●

ÊLue lisää kaukojäähdytyksestä
turkuenergia.fi/kaukojaahdytys

Näin liityt kaukojäähdytykseen:
❯ Turku Energia selvittää pyynnöstä kiin-

teistön liittymismahdollisuuden ja tekee
tarjouksen.
❯ Kiinteistö teettää alan ammattilaisella
lvi-suunnitelmat, jotka toimitetaan Turku
Energiaan asemapiirroksen ja rakennuksen pohjapiirroksen kanssa.
❯ Turku Energia laatii jäähdytyssopimuksen.
❯ Asiakas valitsee urakoitsijan ja kertoo
Turku Energialle toivomansa liittymisajankohdan.
❯ Ennen toimituksen aloitusta on kaukojäähdytyslaitteiden käyttöönottotarkastus,
jonka jälkeen ovat lopputarkastus sekä
kaukojäähdytyslaitteiden käytön opastus.

Energiaa auringosta
Hanki
aurinkopaneelit
kuukausirahoituksella
alk.

85 € / kk

Turku Energia ja Finnwind toimittavat yhteistyössä
aurinkopaneeleja kotitalouksille ja yrityksille.
Voit myös vuokrata itsellesi nimikkoaurinkopaneelin
Kupittaan aurinkovoimalasta, jos omien
aurinkopaneelien hankinta ei ole mahdollista.
TEKSTI: ANNIKA KUJANPÄÄ | KUVA: DREAMSTIME

A

urinkopaneelit tarjoavat kätevän keinon pienentää sähkölaskua, kasvattaa kiinteistön arvoa ja pienentää hiilijalanjälkeä. Niistä saatava sähkö on täysin
päästötöntä ja uusiutuvaa.
– Varsinais-Suomessa aurinkopaneeleista saadaan tehokkaasti energiaa maaliskuun
alusta lokakuuhun. Yksi aurinkopaneeli tuottaa sähköä keskimäärin 10 prosenttia kerrostalokaksion vuotuisesta kulutuksesta, sanoo
Turku Energian kuluttajamyynnin päällikkö
ANNE-MARI NIEMELÄ .
Aurinkoenergiaa pääsee kokeilemaan helpoimmin vuokraamalla paneelin Kupittaan
aurinkovoimalasta. Muutaman euron kuukausimaksua vastaan saa oman nimikkopaneelin, jonka tuottaman energian hinta vähennetään sähkölaskusta.
Nimikkopaneelin varaaminen ja vuokraaminen Kupittaan aurinkovoimalasta onnistuu Turku Energian nettisivuilla osoitteessa
turkuenergia.fi/vuokraa-aurinkopaneeli.

AURINKOSÄHKÖÄ KAIKKIALLE
Aurinkoenergiaa pystyy tuottamaan helposti myös itse. Turku Energian kautta voi tilata
energia-alan ammattilaisten suositteleman
aurinkopaneelipaketin, jolla tuottaa uusiutuvaa energiaa omaan käyttöön.
Asennettava kokonaisuus räätälöidään
kotitalouden, yrityksen, maatilan tai vaikka
kesämökin tarpeiden ja kulutuksen mukaan.
Paneelit toimittaa Finnwind. Niitä voidaan
asentaa rakennusten katoille, seiniin ja muihin kantaviin rakenteisiin sekä maahan.
– Paneelien hankkimiseen on mahdollista hakea kotitalousvähennystä, yrityksen
energiatukea tai maatilan investointitukea.
Oman aurinkosähköjärjestelmän voi hankkia
nyt myös kuukausirahoituksella eli aurinko-

sähkön tuottajaksi pääsee jo pienelläkin kuukausimaksulla, alkaen 85 euroa kuukaudessa, Anne-Mari kertoo.
Finnwindin ammattilaiset huolehtivat järjestelmän vaatimista sähkö- ja asennustöistä, jotta aurinkopaneelit voidaan kytkeä sähköverkkoon. Samalla he opastavat tarvittavien toimenpidelupien hankinnassa ja laitteiden
käytössä. Paneeleilla on 12 vuoden materiaalija valmistusvirhetakuu. Lisäksi niihin kuuluu
tehontuottotakuu ja asennuksen takuuaika.
– Aurinkopaneelit ovat kestäviä ja niiden
sähköntuottokyky säilyy korkeana pitkään.
Arvioitu toimintaikä on 30 vuotta, Anne-Mari kertoo.

RYHDY SÄHKÖN PIENTUOTTAJAKSI
Sähköverkkoon kytkettyjen aurinkopaneelien omistajasta tulee samalla sähkön pientuottaja. Kiinteistössä voi näin ollen käyttää
rinnakkain sekä sähköyhtiöltä ostettua energiaa että itse tuotettua sähköä.
Pientuottajan tulee päivittää sähkösopimusasiat kuntoon pientuotannon ostosopimuksella. Mikäli aurinkopaneelit tuottavat
enemmän energiaa kuin kiinteistössä kuluu, siirtyy ylijäämä verkkoon. Ylijäämän voi
myydä Turku Energialle.
– Parhaan edun pientuottamisesta saa
silloin, kun pystyy käyttämään suurimman
osan aurinkosähköstä itse.
Verkkoon tuotettu sähköenergia hyvitetään asiakkaalle sähkölaskun yhteydessä,
kun pientuotannon MinunSähkö-ostosopimus on tehty Turku Energian kanssa. ●

ÊSaat lisätietoja aurinkopaneeleista ja

sähkön pientuottamisesta nettisivuiltamme
turkuenergia.fi/aurinkopaneelit tai soittamalla
asiakaspalveluun puh. 02 2628 111 (pvm/mpm).

PUHDASENERGIAOMATUNTO

Omatunto ohjaa
energiavalinnoissa

Omatunto ohjaa joka toista suomalaista energiaratkaisuissa. Ensisijaisesti valintoihin
vaikuttaa vielä hinta, mutta tuotantomuotojen ympäristöystävällisyys on vahva kakkonen.
TEKSTI: PIRKKO SOININEN | GRAFIIKKA: TURKU ENERGIA

KAIKISTA VASTAAJISTA:
50 % suomalaisista
ohjaa omatunto
energia-asioissa.
Nuoria eniten, iän
karttuessa omantunnon vaikutus vähenee.

77 % pyrkii vähentämään energiankulutustaan arjessa.

50 %

Eniten yli 60-vuotiaat,
vähiten alle 30-vuotiaat. Eniten omakotitaloasujat, vähiten
kerrostaloasujat.

T

77 %

25 % ei tiedä, miten
voisi valinnoillaan
vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

25 %

18–30-vuotiaat
haluaisivat vaikuttaa
eniten, mutta tietävät
heikoiten miten.

Turku Energian Innolink Researchilla teettämän kyselytutkimuksen mukaan tyytyväisimpiä tekemiinsä energiaratkaisuihin ovat yli 60-vuotiaat, omakotitalossa asuvat miehet. Eniten
omantunnontuskia kokevat alle 30-vuotiaat naiset. Kaikista vastaajista kaksi kolmasosaa (66 %) arvioi kuitenkin, että heillä on puhdas
energiaomatunto.
Tuloksissa näkyy selvästi ihmisten halu ymmärtää energia-asioita ja tehdä oikealta tuntuvia päätöksiä. Peräti 92 prosenttia ihmisistä
haluaisi tietää enemmän energia-asioista. Tästä huolimatta alle puolet tietää, millä energiamuodolla tuotettua sähköä omaan kotiin tulee.
– Ihmiset ovat kiinnostuneita energia-alasta. Me pyrimme energiayhtiönä helpottamaan ihmisten mahdollisuuksia tehdä omien arvojen mukaisia energiavalintoja, Turku Energian toimitusjohtaja TIMO
HONKANEN sanoo.

ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN HELPOINTA

SUOMALAISISTA PARAS ENERGIAOMATUNTO ON:

ENITEN HUONOA ENERGIAOMATUNTOA KOKEVAT:

PEKKA

EMMA

❯ 65-vuotias
❯ Asuu oma-

71 %

yli 60-vuotiaista miehistä
on hyvä energiaomatunto.

kotitalossa

Tutkimuksessa kysyttiin myös, minkälaisista energiateoista ihmiset
kokevat hyvää omaatuntoa. Tärkeimpinä nähtiin energiankäytön vähentäminen arjessa (54 %), jätteiden kierrättäminen polttoaineeksi
(44 %) ja arjen liikkumisen ratkaisut (31 %).
Neljäsosa ihmisistä kokee, ettei pysty vaikuttamaan ilmastonmuutokseen valinnoillaan ja toinen neljäsosa ei tiedä, miten voisi vaikuttaa.
– Ihmiset ovat halukkaita tekemään muutoksia, kun heidän tietoisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa kasvavat, ja energiaomatuntoa
parantavat teot ovat helposti toteutettavissa. Omatunto ohjaa jo joka
toista suomalaisista energiankäyttöön liittyvissä valinnoissa, ja tämä
näkyy myös meillä energiayhtiössä asiakkaidemme kasvavana kiinnostuksena uudenlaisia palveluita kohtaan, Timo Honkanen kertoo. ●

❯ 24-vuotias
❯ Asuu rivitalossa

42 %

18–30-vuotiaista kokee
huonoa energiaomatuntoa.

Tietävät parhaiten, millä tavalla taloudessa käytettävä sähkö on tuotettu.
Ovat kaikkein kiinnostuneimpia energia-asioista.

Tietävät heikoiten, millä tavalla taloudessa käytettävä sähkö on tuotettu.
Nuoret ovat vähiten kiinnostuneita energia-asioista.
Naisilla on miehiä huonompi energiaomatunto.

71 %

42 %

yli 60-vuotiaista kokee energia-asioistaan hyvää omatuntoa.

18–30-vuotiaista kokee huonoa omatuntoa energia-asioistaan ja -ratkaisuistaan.

70 %

40 %

omakotitalossa asuvista on hyvä omatunto tekemistään energiaratkaisuista.

rivi- tai paritalossa asuvista ei osaa sanoa kokeeko tai ei koe hyvää omatuntoa
tekemistään energiaratkaisuista.
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SÄÄSTÄ&KULUTA

Voimalaitokset
tekevät sähköä
ja sen tuottama
sähkö syötetään
sähköverkkoon
siirrettäväksi

SÄHKÖÄ

joka kotiin

1.
Fingridin
kantaverkko

2.

Oletko miettinyt, miten sähkö matkaa
kotiin? Voimalaitokset tuottavat
sähköä, joka siirretään sähköverkkoa
pitkin kuluttajille.
TEKSTI: MATLEENA MERTA | KUVITUS: KATARIINA TORIKKA/
D R E A M S T I M E | L Ä H T E E T: T U R K U E N E R G I A S Ä H K Ö V E R K O T O Y J A
SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS STEK

SÄHKÖ SYNTYY VOIMALAITOKSISSA
Sähkö syntyy voimalaitoksissa, joissa höyrystetty vesi pyörittää
turbiineja. Turbiineihin kytketyt generaattorit tuottavat sähköä. Veden
höyrystämiseen käytettäviä lämmön lähteitä voivat olla esimerkiksi
ydinvoima, puu, hiili, öljy, maakaasu, biokaasu, turve ja jätteet.
❯ VESIVOIMALASSA kosken tai putouksen aiheuttama veden virtaus

3.

muutetaan generaattorin avulla sähköksi.
❯ TUULIVOIMALASSA tuulen aiheuttama pyörivä liike muutetaan

generaattoreissa sähköksi.
❯ AURINKOPANEELIT muuttavat säteilyn sähköksi ilman turbiineja

tai generaattoreita.

VIERIMETSÄN HOITOA
Jakelun luotettavuutta pyritään parantamaan vierimetsän hoidolla.
Sillä tarkoitetaan keskijännitejohdon vieressä kasvavan puuston raivaamista. Tarkoituksena on estää puiden tai oksien kaatuminen johdon
päälle. Hoidettava alue on noin 20 metriä johdon vierestä molempiin
suuntiin.

TESV alueverkko
(110 kV)

Sähköasemat
muuntavat jännitteen
keskijännitteeksi (10/20 kV)

Turku Energia Sähköverkot (TESV) raivaa suur- ja keskijännitejohtoalueita kolmen vuoden välein ja pienjännitejohtoalueita kuuden vuoden
välein. Viimeisen kolmen vuoden aikana on poistettu lisäksi johtoalueiden vierimetsästä yli 8 000 puuta.

4.

14
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5.

TESV:n verkosta on
kaapeloitu maan
alle noin 70 %

Täällä Turku
Energia hoitaa
vierimetsää

SÄHKÖN REITTI KULUTTAJALLE
Kantaverkko yhdistää sähkölaitokset ympäri Suomen ja Suomesta
naapurimaihin. Kantaverkosta sähkö siirtyy jakeluverkkoa pitkin kuluttajille Jakeluverkoista huolehtivat paikalliset jakeluverkkoyhtiöt, joita
Suomessa on noin 80.
Sähköä siirretään pitkiä matkoja, joten johtojen jännite on yli tuhatkertainen kotona oleviin pistorasioihin verrattuna. Suuret jännitteet
ovat taloudellisesti ja teknisesti paras kuljetusmuoto. Tieverkon tavoin
sähköverkkokin rakentuu vilkasliikenteisistä suurjänniteväylistä ja pienjännitteisistä paikallisverkoista. Päätietä vastaava keskijänniteverkko
siirtää sähkön muuntamoihin, jotka muuttavat jännitteen pienemmäksi
käyttäjiä varten. Liittymisjohto yhdistää pienjänniteverkon ja talon
sähköpääkeskuksen.

Sinä
sähkönkäyttäjänä

1.

Kantaverkko on sähkönsiirron perusta ja se pitää siirtojärjestelmän
toiminnassa. Suomen kantaverkon omistaa Fingrid.

2.

Kantaverkosta sähkö siirtyy sähköasemille, jossa sen jännite muutetaan 110 kilovoltin jännitteeksi suurien muuntajien avulla.

3.

Alueverkossa kulkee 110 kV:n jännite. Alueverkostossa sähkö siirretään suoraan teollisuuteen tai sähköyhtiöiden asemille.

Liittymisjohto

4.

Sähköyhtiön asemilla 110 kV:n jännite muutetaan 10/20 kV:n
jännitteeksi.

5.

Keskijänniteverkossa on 10/20 kV:n jännite. Verkko voidaan rakentaa ilmajohtona tai maakaapelilla jakelumuuntajiin saakka.

Jakokaapit ovat
pienjänniteverkon haaroituspaikkoja

6. Sähkönkäyttöpaikan lähellä olevassa jakelumuuntamossa sähkö

muutetaan 400/230 voltin jännitteeksi.

7.

Pienjänniteverkko kulkee joko ilmassa tai maassa talojen lähellä
sijaitseviin sähköpylväisiin tai maajakokaapeleihin.

7.

HUOLEHDIMME TOIMITUSVARMUUDESTA
Sähkökatkoja voidaan rajata entistä useammin myös kauko-ohjauksena.
Siinä missä huoltohenkilöt joutuivat aina ennen ajamaan paikan päälle
kytkentöjä tekemään, sähköjä voidaan nykyisin palauttaa häiriötilanteessa osalle asiakkaista käyttökeskuksesta käsin. Lisäksi Turku Energia
Sähköverkot huoltaa verkkoa säännöllisesti ja uudistaa ikääntyneitä osia.

TESV
pienjänniteverkko

6.
Muuntamossa
keskijännite muunnetaan
pienjännitteeksi
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SÄHKÖN
oma tarina
Turku Energia tarjoaa yritysasiakkailleen sähköä, joka on
tuotettu ympäristöä vaalien perinteikkäissä kotimaisissa
tuotantolaitoksissa. Puhtaan lähienergian taustalta löytyy tarina.
T E K S T I : A N N I K A K U J A N PÄ Ä | K U VAT: T U R K U E N E R G I A

T

uotteiden alkuperä ja ekologiset tuotantotavat kiinnostavat tänä päivänä
yhä useampia, mikä näkyy esimerkiksi lähi- ja luomuruuan suosiossa. Samaan tapaan myös tuotteen valmistuksessa käytettävän sähkön alkuperä voidaan tuntea hyvinkin tarkkaan.
– Tarinallinen sähkö kertoo yrityksen vihreistä ja lähialueen toimintaa tukevista valinnoista. Toivomme, että myös valmistuksessa käytetyn sähkön tuotantotapaan ja -paikkaan kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota. Se vaikuttaa olennaisesti tuotteen

hiilijalanjälkeen, taustoittaa Turku Energian
yritysmyynnin päällikkö MIKA BERG .
Sähkön tarina valitaan kahdesta eri vaihtoehdosta. Yrityksen sähkö voidaan tuottaa
historiallisella saarella Saaristomerellä tai
yli 100-vuotiaalla vesivoimalaitoksella.
– Räätälöimme yrityksen toiveiden mukaan vihreää energianhankintaa nimetyiltä energian pientuottajilta. Alkuperätakuulla
merkittyä sähköä tuotetaan nyt merituulivoimalla Kemiönsaaressa ja vesivoimalla Salossa. Sekä tuulesta että vedestä kerätty energia on täysin päästötöntä.

Högsåran saaressa ilmaa halkovat tuulivoimaloiden siivet.
16
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KOLME JÄTTILÄISTÄ
KESYTTÄÄ TUULEN
Högsåran saaressa, korkealla kallioiden yllä
keskellä Hiittisten saaristoa, halkovat ilmaa
kolmen jättiläisen siivet. Tuulivoimalat ovat
nimeltään Flora, Frej ja Ilo. Nimet on annettu muinoin saarella maatöissä puurtaneiden
työhevosten mukaan.
Tuulivoimalat kauhovat merituulta siipiensä liike-energiaksi. Generaattorin avulla se muuntuu sähköksi, joka kulkeutuu saaresta merikaapelia pitkin Kasnäsiin ja siitä
eteenpäin mantereelle. Täyteen tehoonsa nä-

Vuorilinnan Voiman vesivoimalaitos on yli sata vuotta vanha.

mä 60 metriä korkeat voimalat pääsevät, kun
tuulta on 12 metriä sekunnissa.
Flora, Frej ja Ilo ovat varautuneet mereltä saapuviin vaihteleviin puuskiin: ne tarvitsevat siipiensä pyörittämiseen tuulta vähintään kolme metriä sekunnissa, mutta
jos tuulennopeus yltyy yli 25 metrin ne
pysäyttävät siipensä turvallisuussyistä. Jokainen voimala
tuottaa sähköä vuodessa noin 300–400
kotitalouden tarpeen
verran, yhteensä 14 GWh.
Kemiönsaaren kunnassa sijaitsevalle saarelle on lossiyhteys ja siellä asuu vakituisesti ympäri vuoden noin 50 asukasta. Högsåran
tuulipuisto aloitti sähköntuotannon vuonna
2007. Tuulipuiston omistaa Via Wind Oy, joka kuuluu Hafmex Group -konserniin.

hallitseva pato. Vesi virtaa padossa turbiinin
läpi, mikä saa turbiinissa olevan generaattorin pyörimään ja muuttamaan veden liike-energian sähköksi.
Pato on turvallinen kaloille ja muille joessa liikkuville eläimille, sillä ainoastaan vesi
kulkee sen läpi. Läheisissä vesistöissä
asuu haukia ja taimenia, jotka käyttävät jokea kulkureittinä ja kutupaikkana.
Vesivoimalan viereen
rakennetaan vuosina
2019–2020 kalatie, jonka kautta kalat pystyvät ohittamaan padon.
Kiskonjoen vesivoimalaitos on ollut toiminnassa jo reilun vuosisadan ajan. Voimalaitoksen tarina sai alkunsa kun ALBERT VON
JULIN nuorempi kiinnostui sähköntuotannosta ollessaan nuorena vuori-insinöörinä Yhdysvalloissa. Hänen perustamansa voimalaitos valmistui vuonna 1909. Se on Suomen
vanhimpia, ellei jopa vanhin, yhtäjaksoisesti
toiminut sähköä tuottava vesivoimalaitos.
Vuosikymmenten kuluessa rakennuksen
perinteikäs ulkonäkö on pysynyt lähes ennallaan. Voimalaitoksen omistaa nykyisin Vuorilinnan Voima Oy. Uudistetun koneiston-

Tarinallinen sähkö kertoo
yrityksen vihreistä ja
lähialueen toimintaa
tukevista valinnoista

PIRTEÄ VANHUS
VANGITSEE VEDEN VOIMAN
Kuohuva Kiskonjoki mutkittelee Salon harjualueilta metsien, järvien ja viljelymaisemien läpi Saaristomereen. Salon Perniössä,
aivan Kosken ruukin vieressä seisoo jykevä
punatiilinen rakennus, josta erkaantuu jokea

sa avulla se tuottaa edelleen tehokkaasti ja
ympäristöystävällisesti sähköä vuorokauden
ympäri. Vesivoimalaitoksen vuosituotanto on
2,5 GWh.

LISÄÄ INVESTOINTEJA
JA IMAGOHYÖTYÄ
Puhdasta, uusiutuvaa energiaa tuottavilla
voimaloilla on positiivisia vaikutuksia lähialueelle: ne tuovat kunnille investointeja, verotuloja ja imagohyötyä sekä uusia mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämälle. Vesivoimaloilla pystytään lisäksi torjumaan tulvia tai
vähentämään niiden aiheuttamia vahinkoja
sekä paikkaamaan sähköverkon lyhytaikaista
energiapulaa.
Myös tuulivoimaloiden kannattavuus on
parantunut. Suomessa tehdään tuulivoimaan
liittyvän hankekehityksen lisäksi paljon komponenttivalmistusta ja vientiä.
– Tuulivoima on yksi merkittävimpiä tulevaisuuden energialähteitä. Sen rooli tuotantoportfoliossamme tulee olemaan varmasti
suurempi kuin nykyisin. Tämän mahdollistavat kehittynyt tekniikka sekä alentuneet yksikkökustannukset, kertoo Mika. ●

ÊSaat lisätietoa tarinallisesta sähköstä nettisivuiltamme turkuenergia.fi/tarinallinensahko
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3 xMIELIPIDE

Tällä palstalla mielipidevaikuttajat ja asiantuntijat
ottavat kantaa ajankohtaiseen asiaan.

”Kannattaako Suomessa
aurinkopaneeli katolla?

Hiilidioksidipäästöjä voidaan hillitä paitsi sähköä ja lämpöä
säästämällä, myös tuottamalla niitä päästöttömästi uusiutuvista
energialähteistä. Mutta kannattaako sähkön pientuotanto
aurinkopaneeleilla myös Suomessa?
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SAMULI RANTA

SIMO SIITONEN

HANNA PITKÄNEN

KUKA? Projektipäällikkö
vetää Turun AMK:n SOLAR Labia, jossa tutkitaan
ja testataan eri teknologioiden
aurinkopaneeleja, vaihtosuuntaajia ja
akkuja.

KUKA? Lidl Suomen
energianhallintapäällikkönä
Simo Siitonen vastaa muun
muassa yrityksen energiastrategiasta, sähkönhankinnasta, energiatehokkuusinvestoinneista sekä on osa yrityksen vastuullisuustiimiä.

KUKA? Turku Energian
palvelukehittäjä tuotteistaa uusiutuvan energian ja
sähköisen liikenteen palveluita
kuluttaja- ja yritysasiakkaille osana myynnillistä energiaratkaisutiimiä.

VASTAUS: KYLLÄ, kun järjestelmä on mitoitettu oikein suhteessa omaan sähkön
käyttöön.

VASTAUS: KYLLÄ. Myymälämme saavat
merkittävää hyötyä aurinkopaneeleista
etenkin kesäisin, jolloin myös energiaa kuluu
paljon myymälän kylmäjärjestelmiin.

VASTAUS: KYLLÄ, sillä järjestelmien hinnat ovat laskeneet 2000-luvulla houkuttelevalle tasolle ja korkotaso jatkuu matalana.
Aurinkoenergia on myös pitkän tähtäimen
investointi tulevaisuuteen.

PERUSTELUT:

Aurinkosähköjärjestelmä on pitkäikäinen
ja lähes huoltovapaa. Jopa yli 30 vuoden
käyttöikänsä aikana se ehtii tuottaa niin paljon sähköenergiaa, että tuotetun sähkön hinta jää selvästi alle ostosähkön hinnan.

❯

Järjestelmän oikea mitoitus suhteessa omaan kulutukseen on avainasemassa kannattavan sähköntuotannon kannalta.
Liian suuren järjestelmän tuottamasta sähköstä suuri osa syötetään keskipäivällä verkkoon, mikä heikentää kannattavuutta. Lähtökohdaksi kannattaa ottaa oma sähkönkulutus kesäpäivinä.

❯

Tulevaisuudessa litiumioniakkujen hintojen laskiessa voidaan keskipäivällä tuotettu ylimääräinen sähkö kuluttaa illalla,
jolloin aurinkosähköjärjestelmien tehoa voidaan kasvattaa ja omavaraisuusastetta nostaa. Toistaiseksi akut ovat vielä niin kalliita,
että niiden lisääminen järjestelmään heikentää taloudellista kannattavuutta.

❯

Meillä SOLAR Labin katolla Lemminkäisenkadulla on ollut paneeleja testauksessa
toukokuusta 2016 lähtien. Tavoitteenamme
on seurata eri paneeliteknologioiden pitkän
aikavälin kestävyyttä ja energian tuottoa
Suomen olosuhteissa. Viime kesänä asennettiin uusi kaksipuolisten (bifacial) aurinkopaneelien testisysteemi. Tutkimus toteutettiin
yhteistyössä amerikkalaisen Sandia National Laboratoriesin kanssa. Sandian mielenkiinto kohdistui pitkän pohjoisen kesäpäivän
tuottoon, joka pystyyn asennetulla itä/länsi-systeemillä alkaa varhain aamulla ja loppuu myöhään illalla. Tutkimuksen tuloksia
on odotettavissa syksyllä, kun ensimmäisen
vuoden testitulokset on analysoitu. ●

❯

PERUSTELUT:

Aurinkopaneelien hinnat ovat tulleet paljon
alas viime vuosina, mikä parantaa investoinnin takaisinmaksuaikaa.

❯

Asensimme ensimmäiset aurinkopaneelimme vuonna 2016 Turun Länsikeskuksen myymälän katolle. Sinne asennetut 900
aurinkopaneelia tuottavat jopa 30 prosenttia
myymälän vuositasolla käyttämästä sähköstä. Määrä riittäisi kattamaan 84 keskimääräisen kerrostaloyksiön vuosittaisen sähköntarpeen. Olimme tyytyväisiä pilottiin, ja vuonna
2017 asensimme testimielessä paneelit myös
hiukan pohjoisemmaksi, Keski-Suomeen Laukaan myymälään.

❯

Yrityksemme tavoitteena on kymmenkertaistaa paneelien määrä muutaman vuoden sisällä. Tutkimme aurinkovoiman käyttöedellytykset aina uudismyymälän rakentamisen tai vanhan myymälän uudistamisen
yhteydessä. Tänä vuonna tavoitteenamme
on asentaa uuden Järvenpään jakelukeskuksen katolle noin 1 600 paneelia. Myös muutama muu myymälä saanee paneelit.

❯

Kannattavuus on vain yksi syy investoida
paneeleihin. Yrityksemme haluaa tehdä
osansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi,
ja näillä ratkaisuilla me voimme vaikuttaa
asiaan omalta osaltamme. ●

❯

Aurinkopaneelien
hinnat ovat
halventuneet viime
vuosina.

PERUSTELUT:

Tuotot eivät ole valtaisia, mutta toisaalta
niitä voi pitää suhteellisen varmoina auringon jatkaessa paistamistaan hyvin todennäköisesti myös tulevina vuosina. Kannattavinta aurinkotuotanto on, kun järjestelmä
on mitoitettu ja sijoitettu oikein ja tuotetun
sähkön kuluttaa omassa kiinteistössä. Silloin
säästää ostosähkön lisäksi veroissa ja siirtomaksuissa.

❯

Kannattavuuden arvioinnin lisäksi investointipäätöksissä korostuvat myös ympäristö-, brändi- ja imagoasiat.

❯

Aurinkopaneeli on yksi tuotteistetuista toimintamalleistamme. Se tuottaa sataprosenttista uusiutuvaa aurinkoenergiaa hyvällä
tehontuottotakuulla jopa 30 vuoden ajan. Tarjoamme paneeleita avaimet käteen -toimituksella yrityksille ja kotitalouksille verkkoonliittymistakuulla.

❯

Meiltä on toivottu myös akkuja, joilla päivällä tuotettua energiaa voisi purkaa ja
käyttää illalla auringon laskettua. Tällä hetkellä akku vielä lähes tuplaa paketin hinnan.
Odotamme hintojen merkittävää laskua ennen
kuin tuomme niitä kaupalliseen tarjontaan.

❯

Energiaratkaisuissa lähdemme liikkeelle asiakkaan tarpeesta ja siitä, miten autamme häntä toimimaan hajautetuilla markkinoilla tehokkaasti ja energiaa järkevästi käyttäen. Kyse ei ole vain teknologioista
vaan käyttäytymismuutoksesta. ●

❯

Ê Lue juttu kokonaisuudessaan valopilkku.fi
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LÄHELLÄ TEHTY

NEKTARIA päiväperhosille
Perhosten väheneminen on ekologinen huolenaihe siinä missä mehiläistenkin kato.
Turkulaiset Miia Liesegang ja Taina Tallala ovat tuoneet markkinoille perhoskeitaan,
josta neitoperhoset, amiraalit ja muut päiväperhoset syövät mielellään.
TEKSTI: MAIJA RAUHA | KUVA: TIMO JAKONEN

luonnosta ja samalla edistää luonnon tasapainoa.
– Ajattelemme, että ihminen, joka ei löydä
nautintoa luonnosta, ei osaa arvostaa sitä eikä myöskään suojele sitä.
Perhoskeitaan suunnittelussa haettiin
ekologisimpia ratkaisuja halvimpien sijasta.
Keidas näyttää siltä kuin sen kuori olisi tavallista muovia, mutta se on polylaktidia eli
PLA:ta, joka on uusiutuvista raaka-aineista valmistettua ja biohajoavaa. Värit valittiin
perhosten suosimien kukkien mukaan.

PERHOSET OVAT TÄRKEITÄ

Miia Liesegang ja Taina Tallala aikovat saattaa perhoskeitaan kunnolla siivilleen ennen kuin on seuraavan tuotteen aika. Tavoitteena on luonnon ystäviä palveleva tuoteperhe.

P

uun oksalle ripustettu Belightful-perhoskeidas houkuttelee tuoksullaan.
Värikkään kuoren sisällä on mettä jäljittelevää
nektaria, joka on imeytetty sieneen.
– Keidas kannattaa
panna esille aurinkoiselle paikalle varhain keväällä, kun talvehtineet perhoset heräävät, tai heinä-elokuussa. Emme tietenkään voi taata, että perhoset lepattavat välittömästi paikalle.
Olemme kuitenkin tehneet yhteistyötä perhostutkijoiden kanssa ja tiedämme, että nektarimme kiinnostaa monia päiväperhosia ja
yökkösiä. Kesäkuussa liikkuvat kaali- ja sit-
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ruunaperhoset eivät siitä välitä, Miia kertoo.
Muotoilija Miia on Belightful Designin toimitusjohtaja, tuotantovastaava ja idean äiti, joka kutsui
Tainan yhtiökumppanikseen
hoitamaan yrityksen taloutta ja markkinointia. Tällä hetkellä he kokoavat tuotteet vielä kahdestaan yrityksen toimitiloissa Turun Martissa.
Perhoskeitaiden kaikki osat
valmistetaan Suomessa ja valtaosa Varsinais-Suomessa.

Tiedämme, että
nektariinimme
kiinnostaa monia
päiväperhosia ja
yökkösiä.

VALOPILKKU

MAHDOLLISUUS PYSÄHTYÄ
Perhoskeitaan ideana on tarjota ihmiselle
mahdollisuus pysähtyä hetkeen, nauttia

Noin puolet Belightfulin tuotannosta lähtee
ulkomaille. Miia ja Taina tavoittelevat ensimmäisenä Ison-Britannian puutarhaharrastajien suosiota, koska maassa on vanha
puutarhakulttuuri. Siellä on myös herätty
perhosten suojeluun, ja harrastajat laskevat
perhosia siinä missä Suomessa lintuja.
– Perhoset ovat yhtä tärkeitä pölyttäjiä kuin mehiläiset, ja myös niiden määrä on
viime vuosina vähentynyt selvästi. Perhoset ovat herkkä luonnon tilan indikaattori.
Ruokkimalla perhosia on mahdollista edistää
luonnon monimuotoisuutta ja sen tasapainon
säilymistä, Miia tähdentää. ●

Belightful design
❯ Perustajat Miia Liesegang

ja Taina Tallala.
❯ Aloitti vuonna 2016.
❯ Tuotteita myydään pääasiassa puutar-

hamyymälöissä ja design-liikkeissä sekä
englanninkielisessä verkkokaupassa.
Jälleenmyyjiä on 10 maassa.
❯ belightfuldesign.com

RESUMÉ

PRISET FÖR
ELÖVERFÖRING STIGER,
men är ännu bland de
förmånligaste i Finland

SAMVETET
styr energivalen

T

S

LÄGENHET I FLERVÅNINGSHUS
❯ ingen elektrisk bastuugn
❯ huvudsäkring 1x25 A
❯ elförbrukning 2000 kWh/år
TIDIGARE

175,4 €

NU

188,8 €
I PRISERNA INGÅR MOMS OCH ELSKATT

Fjärde förmånligast av de stora kommunala företagen*

SMÅHUS
❯ elektrisk bastuugn
❯ ingen eluppvärmning
❯ huvudsäkring 3x25 A
❯ elförbrukning 5 000 kWh/år
TIDIGARE

332 €

NU

346 €

Förmånligast av de stora kommunala företagen*

SMÅHUS
❯ eluppvärmning per rumsyta
❯ huvudsäkring 3x25 A
❯ elförbrukning 18 000 kWh/år
TIDIGARE

1022,4

€

NU

*Energimarknadsverkets statistik över eldistributionens priser i april 2018

urku Energia Sähköverkot Oy höjer sina
överföringspriser inklusive skatt med
3–8 %, beroende på kundens elförbrukning.
Orsaken till höjningen är insatserna i leverranssäkerheten för eldistribution och byggandet av
ett vädersäkert elnät. Även efter höjningen är
elen som distribueras till Åboborna bland de
förmånligaste i Finland.
– Höjningen är relativt måttlig. I lägenheter
i flervåningshus, där man förbrukar el på 2 000
kWh i året, stiger priset på elöverföring med
cirka 13,40 euro per år. I ett eluppvärmt småhus, med en elförbrukning på 18 000 kWh,
stiger priset med cirka 37,80 euro per år. Vi är
fortfarande ett av de förmånligaste nätbolagen i
Finland även efter prishöjningen av överföringen, säger Vesa Vaskikari som är verkställande
direktör för Turku Energia Sähköverkot Oy.
Rimligheten i en elnätsinnehavares prissättning övervakas av Energiverket, så någon
överprissättning är inte möjlig.
Elmarknadslagen ålägger företagen att hålla elnäten i skick och att förbättra leveranssäkerheten. Förra året var avbrottstiden per kund
lägre än någonsin förr, alltså 8 minuter 54 sekunder. Vad gäller leveranssäkerheten är Turku
Energia Sähköverkot bland de bästa i Finland.
Turku Energia Sähköverkot har satsat på att
förebygga avbrytningar. En annan ansenlig förbättring är vården av skog som ligger intill ledningsområden, vilket lagen tillät 2013.
– Nu har vi effektivt kunnat förebygga avbrott, som beror på träd eller kvistar som fallit
på elledningar, berättar Vesa.
Andelen jordkablar inom elnätet har ökats.
Nu är andelen kablar som är förlagda i marken
ca 70 %. Det kostar också att bygga nya elnät.
I Åbo finns flera nya planområden till vilka nya
elnät måste byggas upp under kommande år.
Därtill sysselsätter saneringar av föråldrade elnät i jämn takt.
– Det lönar sig också att komma ihåg att
Turku Energia Sähköverkot genom sitt moderbolag Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab intäktsför en ansenlig del av sin vinst till Åbo
stad, som använder resurserna för att erbjuda
tjänster åt stadsborna, säger Vesa. ●

Samvetet styr varannan finländares energibeslut. Priset styr ännu i första hand
valen, men produktionsformernas miljövänlighet kommer som en stark tvåa. Upp till
77 % av finländare uppger sig sträva efter
att minska på sin egen energiförbrukning.
Enligt en enkät genomförd av Innolink
Research för Åbo Energi är över 60-åriga
män som bor i egnahemshus mest nöjda
med sina energibeslut. Mest ånger känner
kvinnor under 30 år. Av alla som svarat anger ändå två tredjedelar (66 %) att de har ett
rent energisamvete.
Resultaten visar tydligt människors vilja
att förstå energifrågor och göra beslut som
känns rätt. Upp till 92 % av människorna
skulle vilja veta mer om energifrågor. Trots
detta vet under hälften med vilken energiform deras hemelektricitet produceras.
I enkäten frågades också hurdana energihandlingar som leder till gott samvete.
Viktigast ansågs vara att minska vardaglig
energiförbrukning (54 %), återvinning av sopor till bränsle (44 %) och lösningar gällande vardaglig rörelse (31 %).
En fjärdedel av människorna anser att
de inte kan påverka klimatförändringen genom sina val, och en fjärdedel vet inte hur
de kunde påverka
– Människorna är villiga att göra förändringar då deras kunskaper och möjligheter att påverka ökar, och handlingar som
förbättrar energisamvetet blir lättare att
förverkliga. Samvetet styr redan varannan
finländares val angående energiförbrukning, och detta syns också hos energiföretag i form av kundernas växande intresse för
nya tjänster, säger TIMO HONKANEN som är
verkställande direktör för Åbo Energi. ●

1060,2 €

Förmånligast av de stora kommunala företagen*
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RISTIKKO

Voita kirja
Palauta täytetty ristikko 20.6. mennessä
ja voit voittaa Satu Hovin kirjan Yrttitarha
(Readme.fi, 2018) (arvo noin 30 euroa).
Merkitse kuoreen Turku Energia/Valopilkku-ristikko, Linnankatu 65, 20100 Turku.
Voit myös skannata ristikon ja lähettää sen
osoitteeseen info@turkuenergia.fi. Edellisen
ristikon palkinnon voitti Olavi Rikalainen. Arvomme palkinnon
kaikkien ristikon palauttaneiden kesken. Ilmoitamme voittajalle henkilökohtaisesti. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.
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RATKAISU 1/18
Nimi
Osoite

Puhelinnumero

KYSY MEILTÄ!

KESKEYTYSINFO

Mitkä ovat kodin pahimmat sähkösyöpöt?

Sähköt tai lämmöt poikki.
Missä vika?

”Yleisesti ottaen lämmitys kuluttaa kotitalouden käyttämästä energiasta noin puolet, veden
lämmitys 20 prosenttia ja loput käytetään kodin muuhun kulutukseen.
Kodin pahin sähkösyöppö on valaistus ja viihdelaitteet. Nykyisin uudet elektroniikkalaitteet
ovat energiatehokkaita ja lamput kuluttavat vain murto-osan aiemmasta wattimäärästä. Ongelmana on kuitenkin se, että valoja ja elektroniikkalaitteita pidetään usein päällä turhaan, jolloin kulutus kasvaa ajan mittaan suureksi. Sammuta siis valot ja muutkin laitteet aina kun et käytä niitä.
Toiseksi eniten energiaa kuluttavat sähkölaitteista kodin kylmälaitteet, koska ne ovat aina
päällä. Uudet kylmälaitteet ovat selvästi energiatehokkaampia kuin vanhat.
Jääkaapin kohdalla tulisi aina pitää huolta siitä, että jäähdytysilma pääsee kulkemaan vapaasti. Kaappia ei siis tule sijoittaa liian tiiviiseen väliin, sillä huono ilmankierto voi jopa kolminkertaistaa jääkaapin energiankulutuksen.
Kolmannelle sijalle nousevat pyykin kuivausrumpu tai -kaappi. Ulkona pyykin kuivaus on
tietysti energiatehokkainta. Sisällä narulle ripustetun pyykin kuivatus sitoo huonetilasta niin
paljon lämpöä, että se pääsee vasta sijalle kolme. Paras vaihtoehto on lämpöpumpputekniikalla toimiva kuivausrumpu. Se vie vähiten energiaa silloin, kun sää estää ulkona kuivauksen.”

ÊVastaajana Turku Energian tekninen energianeuvoja PÄIVI RAE .
ÊLue koko vastaus valopilkku.fi

kön- ja lämmönjakelun keskeytyksistä Turussa.

turkuenergia.keskeytysinfo.fi
Sähkön ja lämmön valvomot päivystävät numerossa 0800 02001 (24h/vrk). Tilaa sähkönjakelun häiriötiedotteet puhelimeesi verkkosivuiltamme. ●

TILAA UUTISKIRJE
JA HYÖDYNNÄ EDUT!

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

TOP 3 -sähkösyöpöt:

1. Valaistus ja

Keskeytysinfo tarjoaa ajantasaista tietoa säh-

www.energiaonline.fi
TURKU ENERGIAN
ASIAKASPALVELU PALVELEE

2. Kylmälaitteet

Sähköisesti

viihdelaitteet

www.turkuenergia.fi
www.energiaonline.fi
Kotitaloudet

3. Pyykin kuivaus-

asiakaspalvelu@turkuenergia.fi
Yritykset

rumpu tai -kaappi

yritysmyynti@turkuenergia.fi

(ei lämpöpumpputekniikalla)

Puhelimitse

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

Anna palautetta ja VOITA
Kerro meille 20.6. mennessä,
mitä pidit lehdestämme osoitteessa
valopilkku.fi/lukijapalaute.

Ê Arvomme palautetta jättäneiden

kesken 21.6. Alvar Aallon
klassikkomaljakon (arvo noin 100 euroa).

Ê Viime lehden arvonnan voitti
Marjut Rautio.

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.

Osallistu taloyhtiösi
kanssa energiafiksuin
taloyhtiö -kilpailuun!
Etsimme yhdessä Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen kanssa Turun alueen energiafiksuinta taloyhtiötä.
Vinkkaa kilpailusta isännöitsijällesi tai taloyhtiösi hallitukselle ja osallistukaa kilpailuun, jossa voitte
voittaa joulukuun 2018 kaukolämmön taloyhtiöllenne. Mitä energiafiksuja ratkaisuja taloyhtiönne on
tehnyt ja miten ne ovat vaikuttaneet taloyhtiönne energiankulutukseen?
Kilpailuaika on 2.5.–31.7. Kilpailu on osoitettu yksittäisille taloyhtiöille. Raatina toimii
Turku Energia Lämmön, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen ja Valonian edustajat. Hakemuksessa
tulee ilmetä taloyhtiön ja yhteyshenkilön tiedot. Lähettäkää kilpailuhakemus sähköpostilla
lampopalvelut@turkuenergia.fi otsikolla ”Energiafiksuin taloyhtiö 2018” tai postitse
Turku Energia Lämpö / Energiafiksuin taloyhtiö 2018, PL 105, 20101 Turku.
Voittaja julkaistaan Energiansäästöviikolla 41/2018.
Lisätietoa: Jarkko Välimäki puh. 050 557 3293 tai jarkko.valimaki@turkuenergia.fi.

Yhteistyössä:

Energiafiksuin
taloyhtiö 2018

