3
2018

Turku Energian ja Turku Energia
Sähköverkot Oy:n asiakaslehti
Louna Sesonki -asiakkaille

Sisältää uudet
Louna Sesonki -hinnat

POIMI
SÄÄSTÖVINKIT
SYKSYYN
SOPIVATKO
LÄMPÖPUMPUT
JA KAUKOLÄMPÖ
YHTEEN?
TURKU ENERGIA
SATSAA YMPÄRISTÖTAITEESEEN

MARJA SANTALAHTI

huolehtii
lähiluonnosta

2
2018

Palautetta
edellisestä
Valopilkkulehdestä

”

”
”
”

Turku Energian ja Turku Energia
Sähköverkot Oy:n asiakaslehti
Louna Sesonki -asiakkaille

Sisältää uudet
Louna Sesonki -hinnat

ANNA SAIVOSALMI

LAPSET
TUTKIVAT
VEDEN IHMEITÄ
KEIDAS
HOUKUTTELEE
PÄIVÄPERHOSIA

Innostaa
muita
liikkumaan

MITEN
SÄHKÖ MATKAA
KOTIIN?

Kansi_Sesonki_2_18.indd 1

15/05/2018 13.28

Pidin erityisesti artikkelista ”Kannattaako
Suomessa aurinkopaneeli katolla?”, sillä aihe
on hyvin ajankohtainen ja aurinkopaneelien
mahdollisuutta on tullut pohdittua.
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Aurinkotuulen
viemää

Lehtenne on aina kiinnostava. Artikkelit on
kirjoitettu ”selkosuomella”, niin että asian
ymmärtää. Kaikki on tuotu esiin positiivisesti.
Paikallinen valopilkku on hyvä idea.
Hyvä lehti, tiukkaa asiaa ja kevyempääkin
lukemista samassa paketissa.
On tosi mahtavaa, että ilmaiseksi saa niinkin
hienon lehden kuin Valopilkku. Mukava
tietopaketti jonka lukee mielellään! Ja josta
riittää kerrottavaa työkavereillekin!

Näin löydät meidät
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Tervetuloa seuraamaan toimintaamme,
tapahtumiamme ja energiatoimialaa! ●

JULKAISIJA Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab ja Turku Energia Sähköverkot Oy, PL 105,
20101 Turku (Linnankatu 65) p. 02 2628 111 (pvm/mpm), www.turkuenergia.fi
PÄÄTOIMITTAJA Mirja Arko, Turku Energia TOIMITUSSIHTEERI Elina Lamminen, Turku Energia
TOIMITUSNEUVOSTO Turku Energia: Tiina Aho, Ari Eklund, Yrjö Kujala, Lotta Lyytikäinen,
Minna Mustonen, Anne-Mari Niemelä, Minna Niemelä, Anne-Mari Repola-Mäkinen ja Sari Virrankoski
Turku Energia Sähköverkot: Jari Mustaparta TOIMITUS OSG Viestintä
TAITTO OSG Viestintä, Henna Pöllä PAINOPAIKKA Punamusta Oy PAINOSMÄÄRÄ 78 000 kpl.
KANSIKUVA Mikael Soininen
Seuraava lehti ilmestyy marraskuun lopussa.
Tämä lähetys on jaettu ilmastoystävällisesti Posti Green -palveluna.

PÄÄKIRJOITUS

Olemme lähellä – näemme kauas
J

uhannuksen mökkimatkaan valmistautuessamme tyttäreni latasi kotona puhelimen
varavirtalähteitä. Kysyin miksi, koska mökilläkin on sähköt ja puhelimen lataus
onnistuu sielläkin. Hän vastasi: pitää aina olla täydet varavirtalähteet mukana, jos
puhelimen virta loppuu kesken missä tahansa. Tähän me kaikki olemme tottuneet,
sähköä pitää olla aina saatavilla. Ja jatkossa tarvitaan vielä enemmän.
Maapallon energiankulutus on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana yli 50 prosentilla
ja kehitys jatkuu. Globaalisti ainoastaan 14 prosenttia energiasta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla – siis yli 80 prosenttia energiantuotannosta on
uusiutumatonta, kivihiiltä, öljyä ja maakaasua.
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Muutama esimerkki. Mikäli Suomen hallituksen tavoite toteutuu niin jo vuonna 2030
meistä yli 10 prosenttia ajaa sähköautolla ja vuonna 2045 lähes kaikki. Autojen akut
kehittyvät jatkuvasti ja lataukset tullaan pääasiassa toteuttamaan kotipihoilla. Samalla
aurinkoenergia on kodeissa kasvavin energiamuoto. Aurinkopaneeleilla pystytään
tuottamaan sähköä kodin kulutukseen ja ylijäämä myymään energiayhtiön verkkoon.
Ekologisuus on nyt trendi, haluamme toimia vihreiden arvojen mukaisesti.

MAAILMALLA ON MIELENKIINTOISIA KOKEILUJA
AIVAN UUSISTA ENERGIANTUOTANTOMALLEISTA.
Lontoossa avattiin vuonna 2017 ensimmäinen sähköä tuottava jalkakäytävä, Bird
Street, jossa askelten paine muuttuu pietsosähköisillä generaattoreilla sähköksi. Tätä
laajentamalla voitaisiin hoitaa suurkaupunkien valaistuksen energia kävelemisestä
katuun syntyvästä paineesta. Lontoossa on parhaillaan suunnitteilla myös pilvenpiirtäjä (Soundscraper), jonka pinnassa olevat värekarvat muuttavat ilmassa kulkevan äänen
energiaksi. Laskelmien mukaan kymmenellä Soundscraperilla voisi tuottaa suurkaupungin katuvalaistuksen. Lounais-Englannissa sijaitsevassa vanhassa satamakaupungissa Bristolissa taas on suunnitelmissa tuottaa energiaa vuoroveden avulla.
Me Turku Energiassa tuotteistamme jatkuvasti sähkönmyynnin lisäksi uusia palveluja, jotka hyödyttävät Sinua arjessasi, kuten aurinkopaneeliratkaisut, sähköautojen
latausratkaisut ja ekologiset tuotteet. Nämä kaikki saat omalta energiayhtiöltäsi Turku
Energialta. Alueellinen hyvinvointi on meille tärkeää, olemme Turun seudun yhtiö, joka
työllistää n. 300 henkilöä ja palautamme verojen ja osinkojen muodossa hyvinvointia
alueelle. Me Turku Energiassa haluamme tehdä tekoja Sinun energiahyvinvointisi
eteen. Menestytään yhdessä!
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Me Turku Energiassa olemme asettaneet itsellemme tavoitteeksi, että myymästämme
energiasta yli 50 prosenttia on uusiutuvaa vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen
saavutamme jo tämän vuoden aikana ja määrätietoisesti kasvatamme uusiutuvien
osuutta tulevaisuudessa edelleen.

PEFC/02-31-151

Syksy on pian tulossa. Itse tykkään syksyllä veneilyretkistä kauniiseen saaristoomme
kuulaassa syysilmassa. Vakio-ohjelmana on Turun silakkamarkkinat, jossa paistetut
muikut maistuvat erinomaisilta. Sadepäivinä on mukava sytyttää kotona takkaan tuli ja
viihtyä hyvän kirjan parissa. Miten Sinä nautit syksystä?
4041-0619
Painotuote

HARRI SALO
Myyntijohtaja
Turku Energia
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Syksyllä vietetään Turun päivää ja pohditaan
energiansäästöön liittyviä kysymyksiä.
TURUN PÄIVÄ
1 VARAUDU
SÄHKÖKATKOIHIN 2 16.9.
Syysmyrskyillä sähkökatko
saattaa iskeä. Vaikka reagoimme Turku Energiassa sähkökatkoihin aina mahdollisimman
nopeasti, kannattaa sähkökatkon varalta pitää kodissa ulottuvilla tulitikkuja, kynttilöitä,
paristoilla toimiva taskulamppu ja varasulakkeita. Lompakossa on myös hyvä pitää pientä määrää käteistä siltä varalta, että pankki- ja luottokortit
lakkaavat toimimasta. Tiedot
sähkönjakelun häiriöistä saa tilattua kätevästi omaan puhelimeen osoitteessa
energiaonline.fi
Kirjaudu EnergiaOnline-palveluun, tarkista yhteystietosi ja
klikkaa "Valitse palvelu" -valikosta "Tilaa häiriötiedote".

Turkulaisten omaa kaupunkijuhlaa vietetään tuttuun tapaan taas syyskuussa. Kaupunkilaiset yhteen kokoava
tapahtuma tarjoaa tekemistä niin urheilusta, kulttuurista
kuin ruuastakin kiinnostuneille. Paikalliset yritykset, yhdistykset ja kaupungin toimialat
toteuttavat yhdessä päivän ohjelman, joka täyttää torin, kävelykadun, kirjaston, museot ja
lukuisat kahvilat. Tapahtumarikas päivä huipentuu ilotulitukseen Samppalinnanmäellä klo
21. Tarkemman ohjelman löydät tapahtuman sivuilta
www.turku.fi/turunpaiva

3 VESIHUOLTO
LINNANKADULLE
4 ILMOJEN
VARTIJA
Turun Vesihuollon asiakaspalvelu muutti toukokuussa Turku Energian kanssa samoihin
tiloihin. Voit siis nykyään hoitaa energia- ja vesiasiat kätevästi yhdessä asiakaspalvelupisteessä osoitteessa Linnankatu 65. Perinteisen toimistoasioinnin lisäksi voit hoitaa
energia- ja vesiasiat puhelimitse Turku Energian ja Turun Vesihuollon asiakaspalvelunumeroihin soittamalla.
Tervetuloa asioimaan!
turunvesihuolto.fi
turkuenergia.fi

Turku Energia käyttää helikopterikameraa apuna kaukolämpöverkon kunnossapidossa ja vikojen etsimisessä.
Lähetämme kopterin matkaan, kun saamme asiakaspalvelun tai lämpövalvomon
kautta ilmoituksen mahdollisesta kaukolämpövuodosta. Lämpökameralla varustetulla kopterilla ongelmakohta
paikannetaan helposti yläilmoista käsin, ja vika saadaan
nopeasti huollettua. Turku
Energian YouTube-kanavalta voit katsoa aiheesta videon Kopteri löytää kaukolämpövuodot.
www.youtube.com/
turkuenergia

5 KESTÄVÄÄ
ENERGIANKÄYTTÖÄ
Turku Energia on mukana
Motivan vuosittaisella Energiansäästöviikolla, jota vietetään 8.–14.10.2018. Valtakunnallisella kampanjalla
pyritään edistämään kestävää energiankäyttöä. Tämän
vuoden kampanja keskittyy
siihen, kuinka taloyhtiöt voivat säästää energiakustannuksissa. Energiansäästöviikkoon voivat osallistua taloyhtiöiden lisäksi yritykset,
työyhteisöt sekä kotitaloudet. Turku Energia järjestää
energiansäästöviikon aikana monipuolista ohjelmaa.
Seuraa uutiskirjeitämme ja
somea.
www.motiva.fi/
energiansaastoviikko

1
3
4

3 | 18

VALOPILKKU

4

5

2

NYT ESILLÄ

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

Lisää vesivoimaa NORJASTA

T

urku Energia on ostanut lisää vesivoimaa
Norjasta osakkuusyhtiönsä Svartisen Holding AS:n tekemän kaupan myötä. Svartisen
Holding AS osti Fortum Oyj:n 10 prosentin
osuuden Etelä-Norjassa toimivasta vesivoiman
tuotantoyhtiö Hafslund Produksjon Holding
AS:stä. Kaupan myötä Turku Energian sähkönhankinnan omavaraisuus nousi kymmenellä
prosentilla 65 prosentista 75 prosenttiin.
– Tämä oli meille merkittävä kauppa.

Strategiamme mukaisesti panostamme uusiutuvaan ja päästöttömään energiantuotantoon ja tämä nyt hankkimamme vesivoimaosuus on merkittävä lisä tuotantopalettiimme, sanoo Turku Energian toimitusjohtaja
Timo Honkanen.
Etelä-Norjassa toimiva vesivoiman tuotantoyhtiö Hafslund Produksjon Holding AS
omistaa Oslon lähistöllä yhteensä kahdeksan
vesivoimalaa. ●

Suurjännitelinja
Pakkarista
Patterinhakaan
MAAKAAPELOIDAAN

T

urku Energia Sähköverkot Oy maakaapeloi
suurjännitelinjan Pakkarista Patterinhakaan. Suurikokoinen sähkönjakeluratkaisu
viedään maan alle pääasiassa Herttuankulman
alueen ja Turku Energian tontin rakentamisen
mahdollistamiseksi. Maakaapelointi alkoi
kesäkuussa ja jatkuu marraskuulle. Tiedotamme alueen asukkaita mahdollisista liikennejärjestelyistä sekä muista poikkeustilanteista
erikseen. Työn etenemistä voi seurata
www.turkuenergia.fi/hankkeet/
pakkari-patterinhaka ●

Turku Energia mukana KAUPUNGIN ILMASTOTALKOISSA

T

urun kaupunki tähtää hiilineutraaliksi
alueeksi vuoteen 2029 mennessä. Tavoite
on kova ja se edellyttää laajoja uudistuksia
erityisesti energia- ja liikkumisjärjestelmissä
sekä kaupungin, yritysten ja koko kansalaisyhteiskunnan toiminnassa. Kaupunki kehittää
pyöräilyn sekä kävelyn olosuhteita ja joukkoliikenteestä tehdään kokonaan hiilineutraali
palvelu. Myös Turun alueella käytettävä kaukolämpö, höyry ja sähkö tuotetaan hiilineutraalisti
viimeistään vuonna 2029.
– Turku Energia ja etenkin uusiutuvan
energian tuotantomme on keskeisessä roolissa Turun ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.
Nostamme uusiutuvan energian osuutta tuo-

tannostamme asteittain, kertoo kehityspäällikkö ANTTO KULLA .
Turku Energialla on tavoitteena, että yli
puolet sen myymästä sähköstä ja lämmöstä on
toteutettu uusiutuvilla energialähteillä vuoteen
2020 mennessä. Tämä tavoite tullaan todennäköisesti saavuttamaan etuajassa jo kuluvana vuonna.
– Tulemme nostamaan tavoitetta vielä korkeammalle tulevina vuosina. Tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan meiltä merkittäviä
ponnisteluja lähivuosina, Antto sanoo.
Hiilen käytöstä luopumista selvitetään. Mikäli valtio osallistuu investointikustannuksiin,
hiilen energiankäytöstä luopuminen vuonna

2025 voi olla mahdollista.
Ilmastosuunnitelmaan on kirjattu, että Turun alueen ja seudun energiajärjestelmän kehityksessä hyödynnetään älykkäitä ratkaisuja, monisuuntaisuutta, varastointia ja alueen energialähteiden ja tuotantomahdollisuuksien koko potentiaalia sekä parannetaan energiatehokkuutta.
– Turku Energia on jo kehittänyt yhdessä
kaupungin kanssa uudenlaisia energiaratkaisuja, tästä esimerkkinä kaksisuuntaisen kaukolämmön kehitysprojekti Skanssin alueelle. Vastaavia uudenlaisia ratkaisuja tullaan hyödyntämään lisää lähivuosina, huomioiden ratkaisujen
taloudellinen tehokkuus ja kannattavuus, Antto
kertoo. ●
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MEIDÄN JUTTU

AURINKOTUULI
PUHALTAA
HÄRKÄMÄESSÄ
Härkämäen aurinkovoimalan seiniä koristaa
kuvataiteilija Mauri Kososen Aurinkotuulen viemää
-taideteos. Taustalla on Turku Energian tavoite tarjota
turkulaisille ympäristötaidetta ja samalla kantaa kortensa
kekoon kaupunkikuvan kaunistamiseksi.
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ärkämäen lämpökeskuksen piharakennuksen seinään maalattu muraali sai
nimensä aurinkokatosta, josta voit lukea lisää sivulta 20. Rakennuksen aurinkokatto inspiroi Mauria suunnittelemaan taideteoksen, joka liittyisi jotenkin aurinkoon.
– Aurinkotuuli, revontulet ja avaruus ovat
kiinnostavia aiheita. Luin paljon taustamateriaalia ja tutkin avaruutta. Tässä teoksessa taide ja tiede kohtaavat, Mauri kertoo.
Tarkkasilmäinen ja avaruuteen perehtynyt katsoja voikin bongata teoksesta ihan oikeita galakseja. Kauempaa, Rauman Valtatieltä katsottuna maalaus kuvaa aurinkotuulen osumista maan magneettikenttään ja ilmakehään, mikä synnyttää revontuli-ilmiön
napa-alueilla. Lähempää, viereiseltä pyörätieltä tarkasteltuna maalauksesta avautuu
kuvitteellinen ja yksityiskohtainen näkymä avaruuteen, jossa on elementtejä todellisista, NASAn
kuvaamista universumin
kohteista.
Avaruus, suuri tuntematon, viehättää Mauria. Hän on hyödyntänyt
avaruusaihetta taiteessaan aiemminkin, niin
ikään Turku Energian ympäristötaideteoksessa Window of the Sun. Teoksessa heijastetaan
Kaasukellonaukiolla sijaitsevan kaasupallon
pintaan NASAn satelliitin videokuvaa kaukaisimmasta lämmön ja valon lähteestämme eli
auringosta.
Aurinkotuulen viemää saa loppusilauksen
tänä syksynä, kun taideteoksen valaistus valmistuu.
– Led-valaistuksella teoksen pintaan heijastetaan aitoja revontulia jäljittelevää valoa,
Mauri kertoo.

SUURIA TÖITÄ
Maalaus on toteutettu peltiseinään.
– Maalasin teoksen peltikattomaalilla. Sävytin tarvittavat värit itse, koska värivaihtoehtoja ei näissä maaleissa ole kovin paljon.
Peltikattovärit kuivuvat mahdottoman nopeasti, joten piti maalata vauhdikkaasti ja
useina kerroksina.
Maalaus on tehty seinään, joka on peräti
25 metriä pitkä ja 3,5 metriä korkea.
Mauri on maalannut paljon suuria töitä.
– Isot teokset kiehtovat minua. Ne ovat
haastavia tehdä ja koko tuo oman vaikuttavuuselementin lisää. Oleellista on pohtia myös
sitä, miten teos sijoittuu ympäristöönsä.

YMPÄRISTÖ KAUNISTUU
Mauri on toteuttanut useita ympäristötaideteoksia Turku Energian
omistamiin kiinteistöihin.
Kaukolämpöpumppaamojen sisäänkäynneillä Metsäarossa ja Luolavuoressa
sijaitsevat Maurin maalaamat ”Vuorenpeikon temppeli” sekä ”Vuorenneito”.
– Haluan, että tekemäni julkinen taide puhuttelee myös ohikulkijoita, eikä pelkästään taideväkeä. Taideteoksen
tulee palvella teoksen lähellä liikkuvia kävelijöitä, pyöräilijöitä ja autoilijoita sen lyhyen
hetken ajan, kun he kulkevat sen ohi. Toivon,
että teokseni tarjoavat sekä silmänruokaa että pohdittavaa.
– Kaikki Turku Energialle tekemäni työt
ovat olleet laajoja, haastavia ja palkitsevia.
On hienoa, että energiayhtiö panostaa kaupunkiympäristön viihtyisyyteen kaunistamalla omia rakenteitaan taiteella. ●

Led-valaistuksella
teoksen pintaan
heijastetaan
aitoja revontulia
jäljittelevää valoa.
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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.

Kerrothan ehdotuksessasi myös taustatietoa ehdokkaastasi: mitä hän tekee työkseen, harrastukset ja
erityiset kiinnostuksenkohteet. Lehteen haastateltavaksi valittu valopilkku pääsee meikkaajan
ja kampaajan käsittelyyn. Hänet stailataan lehteä
varten ja hän saa omaan käyttöönsä valokuvia.
Ehdotuksia voi lähettää
osoitteessa valopilkku.fi
tai Turku Energia/Valopilkku,
PL 105, 20101 TURKU

Ê
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– Ihmisten pitäisi pitää huolta omasta asuinympäristöstään. Jos jokainen kantaisi vastuuta, eivät paikat
sotkeutuisi, sanoo Marja
Santalahti, joka hoitaa pyyteettömästi Korppolaismäen
Etelärantaa. Marjan sinnikkyyden ansiosta paikalle
on saatu hiekkaranta, jossa
kaikki kaupunkilaiset voivat
käydä uimassa.

RANTOJEN
hyvä haltija

on raivannut ja hoitanut
Korppolaismäen Etelärantaa jo vuosikausia.
– Minulla on valtava kauneudenjano. En ymmärrä, miksi
ihmiset eivät huolehdi asuinympäristöstään, hän sanoo.
MARJA SANTALAHTI
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T

ämä on oikeastaan minun tekemäni ranta, Marja Santalahti kertoo ja viittoo takanaan näkyvää pientä hiekkarantaa.
Vielä kymmenen vuotta sitten Kaarle
Knuutinpojan rantatien päädyssä sijaitseva kaistale oli täysin heinikon vallassa, mutta Marjan
sitkeän työn tuloksena paikalla on nyt kaikkia
kaupunkilaisia viihdyttävä Etelärannan uimapaikka.
Marjaa ehdottivat valopilkuksi kotikadun
asukkaat, joiden mukaan Marja on pyyteettömästi raivannut rantaa ja huolehtinut aina tarpeen tullen koko talon ja lähialueen asukkaiden
viihtyvyydestä.
– Kun muutimme avomieheni kanssa taloon
kymmenen vuotta sitten, tuossa rannassa kasvoi
pelkkää heinää. Ajattelin, että näin hieno paikka ja portti merelle – kyllähän tähän pitää saada
kunnollinen puisto, näköalapaikka ja ranta istutuksineen, penkkeineen ja pöytineen.

DON QUIJOTE
KAISLOJA VASTAAN
Marjan unelma rantapuistosta ei toteutunut,
mutta hänen myötävaikutuksestaan kaupunki
toi paikalle lopulta kasapäin hiekkaa ja nyt entisessä heinikossa on pieni uimaranta. Kukaan ei
kuitenkaan huolehdi rannasta. Marja on ottanut
tavakseen haravoida ja siivota rannan päivittäin.

– Olen kantanut sieltä säkkikaupalla pulloja, mukeja, eväsrasioita, huumepiikkejä, roskaa
ja mereltä ajautuneita parruja. Olen perannut
hanskat kädessä rantaa ja kaivanut lapion kanssa pieniä ja isoja kiviä veden alta pinoksi rannan
vierelle.
Marja on jaksanut kymmenen vuoden ajan
taistella Etelärannan uimapaikan lisäksi Kaarina Maununtyttären puiston puolesta. Hän toivoo, että puiston muinaismuistoarvot tunnustettaisiin ja se hoidettaisiin kuntoon.
– Nyt puisto on unohdettu ja luonto on tehnyt
tehtävänsä. Puut ovat kuolleet pystyyn ja tuuli on riepotellut risut ympäriinsä. Taistelujen jälkeen saimme paikalle kallioon pultatut pöydät
ja penkit, mutta näköalaa varjostavat vielä verkkoaidat.
– Olen kuin Don Quijote, joka taistelee tuulimyllyjä vastaan. Ranta pitäisi vielä ehdottomasti
ruopata, jotteivat kaislat valtaisi sitä kokonaan.
Tänä kesänä kaislamäärä on helteiden takia viisinkertaistunut. Kaisloihin takertuu vaikka mitä
roskaa, eikä niitä saa perattua pois.
Kun puistot ja rannat näyttävät siltä, että
niistä huolehditaan, ihmiset viihtyvät ja häiriökäyttäytyminen vähenee.
– Varmaan jotkut ajattelevat, että olen hurja
ja hankala, mutta ei haittaa – olen mielelläni sellainen, jos se edesauttaa hoitamaan asioita.
3 | 18
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Marja Santalahti viihtyy parhaiten omalla parvekkeellaan, jossa hän hoitaa trooppisia kasveja. Hän istuu parvekkeella yömyöhään ja lukee
uutisia.

MAALTA RAIKKAIDEN
MERITUULIEN ÄÄREEN
Marja ja hänen avomiehensä myivät Maariassa sijainneen omakotitalonsa ja muuttivat meren rantaan kymmenen vuotta sitten.
– Puutarhat ovat aina olleet sielunkumppaneitani, joita olen hoitanut pikkutarkasti. Minulla on kaipaus kauneuteen ja kauniiseen elinympäristöön. Puhtaus, siisteys ja
kauneus eivät ole kiinni rahasta.
Muutto tuli ajankohtaiseksi, kun Marjan
avomiehen äiti kuoli Tampereella. Yksin jäänyt mies kutsuttiin Turkuun asumaan. Hänelle hankittiin asunto Majakkarannasta ja
pariskunta halusi mahdollisimman lähelle.
– Lähdimme kävelemään rantaa pitkin.
Pysähdyin tämän talon eteen ja tokaisin miehelle, että tähän minä haluan muuttaa.

PARFYYMIMYYJÄSTÄ
LEELIAN LEPOTUOLIKSI
Marja on ollut eläkkeellä viisitoista vuotta.
– Jäin eläkkeelle, koska uuvuin. Minulla oli yhdeksän vuotta oma kauneushoitola.
Olin sellainen Leelian lepotuoli, johon asiakkaat halusivat tulla hoitoon. Pidin työstäni
valtavasti, mutta täytin itseni muiden ihmisten murheilla ja tuskalla.
Lopulta Marjan oli luovuttava rakkaasta
työstään.
– Nyt hoidan vain itseäni, kotiamme ja
passaan rakasta avomiestäni, joka jää joulukuussa eläkkeelle. Myös tyttäreni ja poikani
perheille sekä neljälle lastenlapselle olen aina tavoitettavissa.
Marja opiskeli kosmetologiksi nelikymppisenä, kun edellinen työ laivan myymäläkassana ja parfyymimyyjänä Viking Sallyllä päättyi. Ennen kymmenen vuotta kestänyttä laivapestiään Marja oli opiskellut diplomi-merkonomiksi, perustanut perheen ja
eronnut kymmenen vuoden avioliiton jälkeen.
– Kun työskentelin laivalla, äitini ja isäni hoitivat lapsiani niiden viikkojen aikana, kun olin merillä. Sitten tapasin nykyisen
mieheni. Hän otti lapset hoitoonsa ja tuli joka ilta minua tapaamaan satamaan ja kävelimme Linnanpuistossa hetken aikaa, ennen
kuin minun piti taas lähteä takaisin. Olihan
se romanttista mutta myös valtavan raskasta. Mietin, ettei tällainen elämä voinut enää
kauan jatkua, oli henkisesti kova paikka olla
aina viikko pois perheen luota.
Kun lama iski vuonna 1990, Viking Line
10
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myi Sallyn pois ja henkilökunta ei saanutkaan jatkaa uuden työnantajan palveluksessa.
– Se oli valtava pettymys, mutta myös
eräänlainen helpotus. Päätin, että työ merellä riitti minulle ja lähdin opiskelemaan kosmetologiksi.
Sallyllä Marjaa oli muun miehistön tapaan koulutettu hätätilanteita varten ja pelastusharjoituksia oli
usein. Marjan vastuulla
oli 75 hengen pelastusvene. Kun Sally myytiin, sen
nimi muuttui lopulta M/S
Estoniaksi. Vuonna 1994
Marja katselikin järkyttyneenä uutiskuvaa uponneesta Estoniasta, joka oli
ollut kymmenen vuoden ajan hänen toinen
kotinsa ja mietti, että hän olisi aivan hyvin
voinut olla tuolla.
– Siitä iski hirvittävä paniikki. Itku ja suru vaihtuivat ahtaanpaikankammoon. Onneksi älysin mennä lääkäriin ja sain apua.
Meni vuosia, että hissinkin käyttö ahdisti.

– Kävin paljon tanssimassa VPK:n talolla. Ennen tansseihin menoa meikkasin ja laitoin pitkää tukkaani monta tuntia ja pukeuduin mahdollisimman nätisti. Minuun luotettiin kotona sataprosenttisesti. Kun palasin
tansseista puolen yön aikoihin, äiti odotti
voileivän ja maitolasin kanssa keittiössä.
– Luulen, että olen sielultani italialainen.
Matkoillakin ihmiset luulevat minua aina
italialaiseksi, nauraa Marja, jonka puhe pulppuaa
iloisena ja runsaana koko
haastattelun ajan.
– Olen horoskoopiltani
kaksonen, ehkä salaisuus
Xxxxxxxx.
piilee siinä. Kun toinen
puoli minusta uupuu, toinen jaksaa edelleen.

Teen sitä mikä tuntuu
kivalta, kääntelen ja
vääntelen, lakkaan
kynsiä ja hoidan
orkideoja.

ITALIALAINEN SIELU
SUOMALAISESSA RUUMIISSA
Marjan estetiikan kaipuu on peruja jo lapsuudesta. 12 vuotta vanhempi isosisko puki
hänet aina tyttömäisiin röyhelöihin.
– Olin rasavilli ja leikin poikien kanssa.
Juutuin aina röyhelöistäni kiinni puihin ja
keinuihin, mutta se ei menoa haitannut.
13-vuotiaana Marja meni Reunamon tanssikouluun ja hänestä tuli ensin etutanssija ja
lopulta tanssinopettaja.

MARJAN TÄRKEÄT VUODET
syntyy Turussa
menee naimisiin ja tytär syntyy
poika syntyy
aloittaa myymäläkassana ja
		 parfyymimyyjänä M/S Viking Sallyllä
1982 eroaa aviomiehestään
1988 tapaa nykyisen avomiehensä
1994 valmistuu diplomi-Cidesco		 kosmetologiksi kansainvälisestä
		 yksityiskoulusta ja perustaa
		 oman kauneushoitolan
2003 myy kauneushoitolan ja
		 jää eläkkeelle
2008 muuttaa Kaarle Knuutinpojan
		rantatielle

1950
1972
1973
1980

TARKAN MARKAN
ESTEETIKKO
Marja tykkää matkustaa, mutta hänelle oma
maa on mansikka ja muu maa mustikka.
– Viime aikoina olen matkustellut paljon
Euroopassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.
Lempipuuhaani on basaareissa tinkiminen,
kertoo Marja, jonka mukaan tarttuu matkoilta aina kimaltelevia sandaaleja, huiveja
ja päähineitä.
– Kodin hoitaminen on minulle ykkönen.
Teen sitä mikä tuntuu kivalta, kääntelen ja
vääntelen, lakkaan kynsiä ja hoidan orkideoja. Sillä tavalla pidän itseni pirteänä.
Marja lukee ahkerasti uutisia. Hänellä on
tapana istua tilavalla parvekkeellaan myöhään yöhön ja lukea lehdet kannesta kanteen. Erityisen tarkasti hän seuraa Syyrian
sotaa, sillä hänen poikansa on Damaskoksessa YK:n sotilastarkkailijana.
– Yksi harrastukseni on pörssisijoittaminen. Seuraan päivittäin pörssikursseja, ostan ja myyn. Sen verran hyvin olen vuosien
saatossa saanut säästettyä, että nyt meillä on avomieheni kanssa haaveissa ostaa
1800-luvun maatalo jostain veden ääreltä.
Talon pitäisi olla vanha, jotta Marja saa
kaivettua esiin hirsiseinät. Mukavuudet hän
kuitenkin haluaa.
– Tärkeintä olisi päästä luonnon helmaan.
Haluaisin pienen palstan, jolla voisin viljellä jotain.
Mutta kaupunkikodista perhe ei luovu
ikinä.
– Olen sanonut, että lähden täältä vain
saappaat jalassa. ●

MARJASTA SANOTTUA
KAARLE KNUUTINPOJAN
RANTATIEN ASUKKAAT,
EHDOTTIVAT
VALOPILKUKSI
Marja on ympäristöystävällinen. Hän on ahkerasti
siivonnut pois Korppolaismäen Etelärannasta kaisloja,
tupakantumppeja, muoveja ja styroksilevyjä.
Marja on huolehtinut muutenkin meidän
asukkaiden viihtyvyydestä ja turvallisesta liikkumisesta ilman pienintäkään korvausta vaivoistaan. Hän on jaksanut taistella kaikkien
Telakkarannan ja Etelärannan asukkaiden
puolesta. Marja yrittää saada päättäjiä ymmärtämään, että ranta kannattaisi ruopata ja
kaisloja voisi hyödyntää vaikka bioenergiana.
Ruoppaus antaisi valoa pimeään viidakkoon
lenkkeilijöille ja koiranulkoiluttajille.

MAIRE GÜNTHER,
YSTÄVÄ
Tutustuimme vuonna
1984, kun meistä tuli
naapureita. Marja on siitä
lähtien ollut sydänystävä
minulle. Marja on mahdottoman energinen. Kun muilta
loppuu virta, hän jaksaa edelleen. Marja on
myös aina viimeisen päälle laitettu ja kaunis.
Temperamentiltaan hän on ihan etelänmaalainen. Marja on myös aina ollut valmis
auttamaan. Ennen siivosimmekin yhdessä
toistemme luona ja otimme urakan päätteeksi
konjakkiryypyt. Myös kaikki murheet olemme
aina jakaneet.

KAISA SUIKKANEN,
KUMMITYTTÖ
Marja on sylikummini.
Hän on nuorekas, energinen, sydämellinen, valoisa
ja toiset huomioonottava
ihminen. Hän auttaa paljon
tarvittaessa ja on valmis antamaan
itsestään paljon asioiden eteen.
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Kunnossapito lisää
energiatehokkuutta
Aina ei tarvita isoa remonttia tai lämmitystavan
vaihtoa, toteaa neuvontainsinööri MATTS ALMGRÉN
Varsinais-Suomen Kiinteistöliitosta.
T E K S T I : J O H A N N A P E LT O - T I M P E R I

| KUVA: DREAMSTIME

esimerkiksi lämmitysverkosto on tasapainotettu ja ilmastoinnin ilmamäärää on tarkistettu.
– Kehitämme jatkuvasti liiketoimintaamme ja haluamme tuottaa asiakkaillemme uusia innovatiivisia palveluita, jotka mahdollistavat energiatehokkuuden lisäämisen ja
paremmat asumisolosuhteet. Tähän liittyy
vahvasti älykkäiden mittareiden ja olosuhdepalvelujen käyttöönotto, Jarkko kertoo ja
muistuttaa, että myös kaukolämmitetyssä talossa kuluja saa karsittua.

HUKKALÄMPÖ TALTEEN

1950–1980-luvun asuinkerrostalon energiankulutus
35–40 %
4–6 %
5–6 %

19–21 %

ilmanvaihto
ikkunat
viemäri (lämmin käyttövesi)
sähkölaitteet
ulkoseinät
alapohja
yläpohja

13–17 %
15–16 %

17–19 %

– Korjaaminen vain energiansäästön takia
ei ole yleensä kannattavaa, vaan siinä tulee
ajatella rakennuksen elinkaarta. Ikkunat on
esimerkiksi järkevä vaihtaa vasta, kun vanhat ovat uusimisen tarpeessa, ja julkisivun
voi lisäeristää, kun kunnostus on muutenkin
ajankohtaista, Matts vinkkaa.
Poistoilmalämpöpumppujen asennus tekee tässä poikkeuksen, koska hukkalämmön
talteenotto on parhaimmillaan kannattava
toimenpide yksittäisenä peruskorjauksena.
Poistoilmalämpöpumpun soveltuvuus omaan
kiinteistöön on hyvä selvittää asiantuntijan
kanssa.
Matts toteaa, että ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla saa merkittäviä säästöjä. Myös
vedenkäyttötottumuksia muuttamalla, voi
säästää vesi- ja lämmityskustannuksissa

ÄLYKÄS OLOSUHDEHALLINTA TULOSSA
RAKLI ry:n mukaan rakennuksissa käytettävän energian osuus on yli 40 % koko Suomen energiankulutuksesta. (Lähde: RAKLI ry)

A

suinkiinteistön energiatehokkuudessa on Mattsin mukaan tärkeintä, että
kiinteistön rakenteet ovat kunnossa ja
tekniset järjestelmät toimivat. Tämä on osa
tavanomaista ja hyvää kunnossapitoa.
– Kun kiinteistön kunnossapito on suunnitelmallista ja energiatehokkuutta on parannettu oikea-aikaisen korjaamisen yhteydessä, voidaan asumiskustannukset pitää
kohtuullisina ja ennustettavina, Matts tiivistää.
Motivan arvion mukaan asuinkiinteistössä voidaan vähentää energiankulutusta jopa 10–15 % ilman mittavia investointeja. Taloyhtiön energian- ja vedenkulutusta tuli-

12
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si seurata vähintään kuukausitasolla, jotta
poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti. Lämmön karkaamista voi suitsia muun muassa
ovien ja ikkunoiden tiivistyksellä sekä pienentämällä sähkönkulutusta, kuten uudistamalla valaistusta ja miettimällä vajaakäytössä olevien kylmäkellarien tarpeellisuutta.
Myös Turku Energian avainasiakaspäällikkö JARKKO VÄLIMÄKI muistuttaa, että ennen suurempaan energiaremonttiin ryhtymistä, taloyhtiössä on hyvä selvittää, mitä
energiansäästöön liittyviä toimia on jo tehty ja tarkistaa, että nykyiset järjestelmät toimivat tehokkaasti. Energiankulutus pysyy
kurissa ja asumisolosuhteet parempina, kun

Älykkäät olosuhdemittauksen ja -hallinnan
järjestelmät tekevät tuloaan taloyhtiöihin.
Esimerkiksi asuntokohtaiset anturit mittaavat lämpötilaa sekä kosteutta, ja olosuhteita
voi ohjata lämmönjakohuoneeseen asennettavan älykkään ohjausjärjestelmän kautta.
– IoT-pohjaisesta mittauksesta on kokemuksia vasta yhdeltä lämmityskaudelta, mutta alustavat käyttökokemukset ovat
myönteisiä. Järjestelmiä voi säätää tarkasti
ja näin varmistaa, että sisälämpötila on lämmityskaudella tasainen ilman ylilämmittämistä. Energian säästö syntyy nimenomaan
ylilämmittämisen vähentämisestä, Matts
kertoo.
Esimerkiksi Turun Nättinummessa sijaitseva As Oy Topiaantupa on ottanut käyttöön
älykkään huoneistokohtaisen olosuhdemittausjärjestelmän, josta voi lukea lisää osoitteessa valopilkku.fi. ●

TEKSTI: TURKU ENERGIA KUVA: DREAMSTIME

Sähkön tukkuhinnan
jyrkkä nousu
vaikuttaa Louna
Sesongin hintoihin

Den drastiska
ökningen av partipriset
på el påverkar Louna
Sesonki -priserna

S

ähkön tukkuhinta on jatkanut
nousuaan kuluneen vuoden aikana.
Poikkeuksellisen kylmän alkukevään sekä
pitkään jatkuneen kuivuuden ja helteisen
kesäkauden johdosta pohjoismaisten vesivoimantuottajien vesivarannot ovat tällä
hetkellä niukat. Tämä on näkynyt selvästi
yhteispohjoismaisen sähkömarkkinan
jyrkästi kohonneina hintoina. Hinnoittelujakson aikana myös erityisesti päästöoikeuden hinta on noussut voimakkaasti.
Lokakuun alusta keskimääräisen Louna Sesonki -yleissähkötuotteen kuukausikustannus nousee noin 6 €/kk ja yösähkötuotteen 28 €/kk. ●

P

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.

artipriset på el har fortsättningsvis ökat under innevarande år. Den
exceptionellt kalla förvåren, den långa
torra perioden och den mycket varma
sommaren har lett till att de nordiska vattenkraftsproducenternas vattenreserver för
närvarande är knappa. Detta har resulterat
i att priserna på den samnordiska elmarknaden har stigit drastiskt. Under prissättningsperioden har också särskilt priset på
utsläppsrätt stigit kraftigt.
Vid ingången av oktober stiger månadspriset på en genomsnittlig Louna
Sesonki-allmän elprodukt med 6 €/mån.
och priset på en nattelprodukt med 28 €/
mån. ●

LOUNA SESONKI -hinnat /
Priser för LOUNA SESONKI
1.10.–31.12.2018:
Hinnat KULUTTAJILLE alv 24 % /
Pris för privatkunder
(inkl. moms 24 %)
YLEISSÄHKÖ / ALLMÄNEL

perusmaksu / grundavgift
energia / energi

3,78 €/kk
7,54 snt/kWh

YÖSÄHKÖ / NATTEL

perusmaksu / grundavgift
päiväenergia / dagenergi
yöenergia / nattenergi

3,78 €/kk
7,94 snt/kWh
6,45 snt/kWh

KAUSISÄHKÖ / SÄSONGSEL

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

3,78 €/kk
8,80 snt/kWh
6,82 snt/kWh

Hinnat YRITYKSILLE alv 0 % /
Priser för företagskunder
(inkl. moms 0 %)
YLEISSÄHKÖ / ALLMÄNEL

perusmaksu / grundavgift
energia / energi

3,05 €/kk
6,08 snt/kWh

YÖSÄHKÖ / NATTEL

perusmaksu / grundavgift
päiväenergia / dagenergi
yöenergia / nattenergi

3,05 €/kk
6,40 snt/kWh
5,20 snt/kWh

KAUSISÄHKÖ / SÄSONGSEL

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

3,05 €/kk
7,10 snt/kWh
5,50 snt/kWh

Täyssähköautojen osuus liikennekäytössä olevista henkilöautoista oli viime vuonna 1 449 kappaletta eli 0,1 prosenttia. Kansallisen tavoitteen mukaan vaihtoehtoisia käyttövoimia (sähköä, vetyä, maa- ja biokaasua tai nestemäisiä polttoaineita korkeina pitoisuuksia) käyttävien autojen osuus tulisi olla uusista henkilö- ja pakettiautoista 20 % vuonna 2020 ja 50 % vuonna 2025. (Lähde: Trafi)

T
Omasta
latauspisteestä
virtaa autoiluun
Sähköautot yleistyvät katukuvassa samoin kuin Turku
Energian tarjoamat sähköautojen latauspalvelutkin.
Tänä syksynä latauspisteen voi hankkia myös oman
kiinteistönsä yhteyteen.
TEKSTI: ANNIKA KUJANPÄÄ | KUVA: DREAMSTIME

urku Energia aloitti tänä vuonna tarjoamaan sähköautojen latauslaitteita
kiinteistöihin. Alkuvaiheessa palvelu
kohdennettiin liikekiinteistöihin, mutta alkusyksystä latauspisteiden saatavuutta laajennetaan lisäksi yksityiskoteihin ja asunto-osakeyhtiöihin.
– Olemme jo vuodesta 2014 rakentaneet
Virta-latauspalvelun kautta julkisia sähköautojen latausasemia eri puolille Turkua. Niissä lataus tapahtuu muun asioinnin lomassa
esimerkiksi lounastauolla, taustoittaa Turku
Energian energiaratkaisujen tuotepäällikkö
KIMMO KUUSINEN .
– Tyypillisimmin sähköautoilija lataa autonsa kuitenkin pitkäaikaisen pysäköinnin
yhteydessä eli kotona tai työpäivän aikana
työpaikalla. Siksi oma latauslaite on olennainen hankinta kotitalouksille, taloyhtiöille ja
yrityksille.

Kiinteistöjen yhteyteen asennettavat latauslaitteet on tarkoitettu tietyn ryhmän käyttöön, esimerkiksi asunto-osakeyhtiön asukkaille tai yrityksen asiakkaille tai työntekijöille. Nykyiset autolämmityspistorasiat ja muut
kotitalouspistorasiat eivät sovellu pitkäaikaiseen suuritehoiseen lataukseen sähkö- ja paloturvallisuuden vuoksi.

VARMISTA RIITTÄVÄ KAPASITEETTI
Latausasemaa harkitsevan kannattaa ottaa ensin selvää, millainen tarve kiinteistössä on
sähköautojen lataamiselle tällä hetkellä ja tulevina
vuosina. Toinen selvitettävä asia on kiinteistön sähköliittymän, sekä sisäisen
sähköverkon kapasiteetin
riittävyys latausta varten.
– Turku Energialta voi
tilata kartoituspalvelun,
jolla voidaan luotettavasti selvittää mahdollisuudet
sähköautojen lataukseen. Kartoitus antaa
myös osviittaa siihen, millaisia muutostöitä
tarvitaan, että tarvittavat latauspisteet voidaan toteuttaa. Suunnittelemme sen jälkeen
sopivimmat latauslaiteratkaisut, jotka täyttävät olemassa olevan tai tulevan tarpeen,
Kimmo kertoo.
Jos kiinteistöön on tulossa taloteknisiä saneerauksia, on niiden yhteydessä hyvä luoda
valmiudet sähköautojen latauspisteille. Tällaisia saneerauksia ovat esimerkiksi sähkökeskusten uusimiset, kaapeloinnit tai kaapeliputkitukset ulkopysäköintialueille.

mukaisen hinnan. Yrityksissä ja asunto-osakeyhtiöissä kunkin autoilijan lataama energia halutaan usein eritellä ja kustannukset
kohdistaa oikein.
– Tällöin erinomainen ratkaisu on tarjoamamme eParking-palvelu, jolla latauspisteiden ja laajemmankin pysäköintialueen hallinnointi voidaan hoitaa. Palvelu helpottaa
muun muassa isännöitsijän työtä. Se kustantaa latauspaikkaa kohden vain joitakin euroja kuukaudessa.
Latausasemia saa tilattua joko EU-standardin
mukaisilla Type 2 -liittimillä tai yhdysvaltalaisiin
ja japanilaisiin autoihin sopivilla Type 1 -liittimillä.
Satmaticin latauslaitteissa
on latausliittimen lisäksi
myös normaalia vahvempi pistorasia, josta voidaan
ottaa sähköä esimerkiksi
auton lämmityslaitteelle.
Siitä on mahdollista ladata
myös muita sähkökäyttöisiä ajoneuvoja kuten sähkömopoa.

Erinomainen ratkaisu
on tarjoamamme
eParking-palvelu,
jolla latauspisteiden
ja laajemmankin
pysäköintialueen
hallinnointi voidaan
hoitaa.

VAIVATTOMUUTTA ePARKINGILLA
Yksityiseen käyttöön tarkoitettujen latauslaitteiden toimittajaksi Turku Energia valitsi
ulvilalaisen Satmatic Oy:n. Satmatic on yksi Suomen johtavista sähkö- ja automaatiotekniikan rakentajista. Yrityksen valikoimasta löytyy useita erilaisia latausasemavaihtoehtoja.
– Yksittäinen latauslaite maksaa mallista
riippuen muutamasta satasesta alle 3000 euroon. Arvioimme asennuskustannukset erikseen tapauskohtaisesti sen mukaan, tarvitseeko kiinteistössä tehdä laajempia sähkötöitä tai pysäköintialueella maanrakennustöitä.
Sähköautoilija maksaa lataamastaan
energiasta joko latauspalvelun tuottajan
määrittämän tai kotinsa sähkösopimuksen

HANKEAVUSTUSTA ARALTA
Sähköautojen latauspisteiden hankintaan ja
asentamiseen liittyvät kustannukset askarruttavat erityisesti taloyhtiöitä. Budjetoinnissa kannattaa ottaa huomioon, että hankkeeseen on mahdollista saada taloudellista tukea, mikäli yhtiö rakennuttaa latauspisteen
vähintään viidelle autopaikalle.
– Mielestäni erittäin positiivinen ja houkutteleva uutinen on, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää
avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien
muutoksiin vuoden 2018 aikana. Avustuksen
suuruus on 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa, Kimmo vinkkaa.
Avustus on hyvin kattava, sillä avustettavia kustannuksia ovat tarvekartoitus, hankesuunnittelu, sähköpääkeskukseen tarvittavat
muutostyöt, putkitukset ja kaapeloinnit sekä
niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt. Avustusta haetaan ARA:n verkkoasioinnin kautta syksyn aikana. ●

ÊLue lisää

www.turkuenergia.fi/
sahkoautojen-latausratkaisut

LÄHIENERGIAA
NAANTALISTA
Haluatko kotiisi vihreää
lähienergiaa? Viime vuoden lopussa Turku Energia
otti valikoimaansa aidon
lähituotteen eli Louna Lähi
-sähkösopimuksen. Sen sähkö tuotetaan
Naantalin voimalaitoksessa, sataprosenttisesti uusiutuvalla puuhakkeella.
– Uudella voimalaitoksella on merkittävä
rooli uusiutuvien energialähteiden lisäämisessä sähkön ja lämmön tuotannossamme.
Sen myötä olemme mukana tukemassa varsinaissuomalaista tuotantoa ja talouskehitystä,
taustoittaa kuluttajamyynnin päällikkö ANNEMARI NIEMELÄ .
Louna Lähi -sähkösopimuksen energiahinta määräytyy markkinahinnan mukaan, ja
yleissähkön kuukausittainen perusmaksu on
edullinen. Määräaikainen sopimus on voimassa 24 kuukauden ajan, jonka jälkeen sen voi
helposti uusia.
– Kiinnostus uusiutuvalla energialla tuotettuihin tuotteisiin on kasvanut. Tavoitteenamme onkin, että yli puolet myymästämme
sähköstä ja lämmöstä tuotetaan uusiutuvilla
energialähteillä vuoteen 2020 mennessä.
– Viime keväänä teettämässämme valtakunnallisessa kuluttajatutkimuksessa ympäristöystävällisesti tuotetun energian ostaminen nousi yhdeksi hyvän omantunnon
energiateoksi. Louna Lähi -sähkötuotteen
käyttäjänä pidät siis energiaomatuntosi puhtaampana joka ikinen päivä. ●

Ê Lue lisää Louna Lähi -sähkösopimuksesta
www.energiaonline.fi ja Naantalin voimalaitoksesta www.tset.fi

VIERAILU NAANTALIN
VOIMALAITOKSEEN
Kaikille viime joulukuun lanseerauskampanjan
aikana sopimuksen solmineille Louna Lähi
-asiakkaillemme lähtee alkusyksystä vierailukutsu uuteen voimalaitokseen – 20 nopeinta
mahtuu mukaan. Kierroksen ajankohta jouduttiin siirtämään keväältä syksyyn tuotannon
järjestelyjen vuoksi. Vierailuun järjestetään linja-autokuljetus Turku Energian palvelupisteen
edestä, osoitteesta Linnankatu 65. Tarkempi
ajankohta ja aikataulu ovat kutsussa. seuraa
siis sähköpostiasi, Louna Lähi -asiakas! ●

Lämmin mökki kutsuu
Harmaasieppo on rakentanut pesän kesämökin terassin kukkaruukkuun. Raen
perhe viettää aikaa maalla rauhallisesti luontoa seuraten. Sähkölämmityksen älykäs
etäohjaus on lisännyt lomailun leppoisuutta.
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 : T I M O J A K O N E N
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arva voi sanoa, että vapaa-ajan asunto
on itse tehty. Turku Energian energianeuvoja PÄIVI RAE on miehensä ja kahden tyttärensä kanssa rakentanut talviasuttavan kakkoskodin Uudenkaupungin Kalantiin.

ÄLYKÄS OHJAUS
Viime vuoden lopussa Päivi asennutti mökille langattoman OptiWatti-järjestelmän,
jonka avulla on kätevä ohjata suorasähköllä
lämpiävää vapaa-ajan asuntoa.
Ensimmäisen talven kokemuksen perusteella perhe on jo vakuuttunut ohjausjärjestelmän eduista, kun talo on lämmennyt etänä annettujen asetusten mukaisesti kahteenkymmeneen asteeseen. Ohjaus myös sulkee
lämmityksen heti, kun haluttu olosuhde on
saavutettu. Älykäs ohjaus estää ylilämmityksen, mikä säästää energiaa ja näkyy sähkölaskussa.
Järjestelmä ohjaa sähkölämmitystä huonekohtaisesti. Raen mökillä jokaiseen huoneeseen on asennettu anturit, jotka mittaavat huoneiden lämpötilaa ja kosteutta. Patterien pistorasioissa on ohjausreleet.
Järjestelmän älykkyys näkyy myös siinä,
että OptiWatti oppii tunnistamaan rakennusten ominaispiirteet. Se siis ennakoi esimerkiksi sääennusteesta, milloin pitää aloittaa lämmitys, jos pakkanen kiristyy tai vastaavasti, jos sää lämpenee.
Järjestelmä vaatii nettiyhteyden.
– Meille tulee sähkö Turku Energiasta,
Päivi kertoo.
OptiWattiin sopii hyvin pörssisähköhinnoiteltu Louna Tunti -sähkösopimus, koska ohjaus pystyy käyttämään hyödykseen vuorokauden edullisimpia myyntihintoja.

HELPPO SOVELLUS
– OptiWatin avulla voimme ohjata kaikkia
pattereita ja lämminvesivaraajaa etänä. Kun
tulemme mökille, on täällä mukavat 20 as-

Päivi Rae haluaa viettää vapaa-ajan asunnolla huoletonta lomaa. OptiWatti-järjestelmän ansiosta mökille tulo on mukavaa myös myöhemmin syksyllä ja talvella, koska lämmitys hoituu vaivatta etäohjauksen avulla.

tetta lämmintä. Voimme siis etukäteen sovelluksen kautta määrittää, milloin mökin tulee
olla lämmin. Peruslämpö on kahdeksassa asteessa, Päivi kertoo.
Edelleenkin lisälämpö saadaan takasta ja
puuhellasta. Patterit ovat siis harvoin päällä, kun isäntäväki on paikalla. Hyvänä peruslämmittäjänä toimii olohuoneen ja saunan
välinen muuri, johon on asennettu vastukset.
Sitäkin voi ohjata OptiWatin avulla.
– Olemme todella tyytyväisiä OptiWatin
toimintaan. Sitä on helppo käyttää ja säätää
puhelimella tai tietokoneella. Sovelluksen oppii nopeasti, Päivi toteaa.
Tasaisen olosuhdehallinnan lisäksi OptiWatin yksi tärkeimmistä eduista on Päivin mielestä sen tuoma turvallisuus. Jos mökin lämpö- tai kosteustilanne muuttuu raja-arvoista
poikkeavaksi, tulee siitä hälytys kännykkään.
Syynä voi olla esimerkiksi rikkoutunut ikkuna,
jolloin on hyvä lähteä tarkastamaan tilanne.

VAIVATON ASENNUS
Päivi tilasi OptiWatti-järjestelmän ja siihen
liittyvän palvelun Turku Energian kautta.
OptiWatti Oy käyttää paikallisia, koulutettuja asentajia. Asentaminen oli Päivin mukaan heillä helppoa, eikä muutostöitä tarvinnut tehdä. Koska ohjaus on langatonta, ei sekään vaatinut johdotuksia. Nyt olohuoneen
sivupöydällä on langattoman tukiaseman
vieressä pieni musta OptiWatin ohjauskeskus, joka kerää datan ja lähettää sen verkkoon.
OptiWatti sopii kesäasuntojen lisäksi
omakotitaloihin, joissa on suorasähköllä lämpiävät patterit, katto- tai lattialämmitys tai
ilmalämpöpumppuja. ●

ÊLue lisää!

www.turkuenergia.fi/optiwatti

PUHDAS ENERGIAOMATUNTO

Omilla
valinnoilla
voi vaikuttaa
energiaomatuntoon
KENELLÄ ON HYVÄ
ENERGIAOMATUNTO?
Hyvä energiaomatunto on erityisesti Länsi-Suomessa asuvilla, yli 60-vuotiailla, omakotitalossa asuvilla miehillä. Mitä iäkkäämpi
vastaajaryhmä, sitä parempi energiaomatunto heillä oli. Omakotitalossa asuvilla on keskimäärin puhtaampi energiaomatunto – tuloksia voi tulkita niin, että omakotitaloasuja
pääsee helpommin vaikuttamaan esimerkiksi
siihen, millaista sähköä ostaa, kun taas kerrostalossa asuva voi joutua tyytymään taloyhtiön valintaan.
Vastaajista 66 % kokee, että heillä on hyvä energiaomatunto tekemistään energiaratkaisuista. Neljäsosa vastaajista ei osannut
sanoa, onko heillä hyvä energiaomatunto. Tulosten perusteella voi ajatella, että toisinaan
ihmisten on vaikea päätellä, millainen energiaratkaisu on ekologisesti kestävä.
Vastaajista 28 % oli kokenut joskus huonoa omatuntoa tekemistään energiaratkaisuista. Huonoa energiaomatuntoa olivat kokeneet erityisesti 18–30-vuotiaat Uudellamaalla asuvat naiset. Voi kysyä, ovatko he
oikeasti tehneet huonoja valintoja vai onko tämä ryhmä vain muita tiedostavampi

Kolme neljäsosaa
suomalaisista uskoo, että
he pystyvät vaikuttamaan
ilmastonmuutokseen omilla
energiavalinnoillaan.Vanhemmat
sukupolvet epäilevät vaikutusmahdollisuuksiaan, kun taas
nuoret eivät tiedä miten he
voisivat vaikuttaa. Tämä kävi
ilmi Turku Energian Innolink
Researchilla teettämästä
kyselytutkimuksesta.
TEKSTI: PIRKKO SOININEN | KUVA: DREAMSTIME

ja itseään kohtaan kriittisempi. Peräti 42 %
18–30-vuotiaista oli kokenut huonoa energiaomatuntoa, kun yli 60-vuotiaista sitä oli kokenut vain 16 %.

MISTÄ PUHDAS
ENERGIAOMATUNTO MUODOSTUU?
Puhdas energiaomatunto muodostuu ihmisten mielestä erityisesti energiankulutuksen
vähentämisestä arjessa. Tämä on yhteistä
kaikille vastaajaryhmille. Toiselle sijalle nousi jätteiden lajittelu sekä kierrättäminen ja
kolmanneksi ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden ostaminen. Vasta neljänneksi sijoittui ympäristöystävällisen energian
ostaminen ja viidenneksi liikkuminen.
Kun tarkastelee vastauksia eri asumismuotojen ja ikäluokkien mukaan, esiin nousee isojakin eroja: Mitä iäkkäämpi vastaaja,
sitä todennäköisemmin hänen puhdas energiaomatuntonsa muodostuu jätteiden lajittelusta ja kierrättämisestä. Pohjois-Suomessa ollaan paljon innokkaampia lajittelemaan
kuin Uudellamaalla.
Nuorille, alle 30-vuotiaille, ja kerrostalossa Uudellamaalla asuville ympäristöystävälliset liikkumisratkaisut ovat muita ryhmiä

tärkeämpiä. Esimerkiksi Uudellamaalla asuvista 45 % pitää niitä tärkeinä, kun Itä-Suomessa asuvista vain noin 21 % kokee asian
tärkeäksi. Syrjäseuduilla välimatkat ovat pidempiä ja ehkä moni kokee julkisen liikenteen palvelut riittämättömiksi. Kun joku asia
on omassa arjessa hankala toteuttaa, se ei
myöskään vaikuta puhtaan energiaomatunnon muodostumiseen.
31–45-vuotiaille energiankulutuksen vähentäminen arjessa sekä ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden ostaminen
taas ovat merkittävämpiä kuin muille ikäryhmille. Ympäristöystävällisten tuotteiden
ja palveluiden ostaminen on Etelä-Suomessa
asuville (35 %) paljon tärkeämpää kuin Pohjois-Suomessa asuville (18 %).
Turku Energian Innolink Researchilla teettämän kyselytutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten kuluttajien näkemyksiä arjen energiavalinnoista, energian
tuotantomuodoista ja energiatulevaisuudesta
sekä selvittää omantunnon roolia energiaratkaisuihin liittyvissä teoissa. Tutkimukseen
vastasi internetpaneelissa 1 104 suomalaista
helmikuussa 2018. ●
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SÄÄSTÄ&KULUTA

KULUTUS
KURIIN
Lokakuussa vietetään taas Energiansäästöviikkoa.
Motivan järjestämän vuosittaisen teemaviikon
keskiössä ovat tällä kertaa taloyhtiöiden omistajat ja
asukkaat. Turku Energia on ollut mukana viettämässä
Energiansäästöviikkoa alusta lähtien.
T E K S T I : M AT L E E N A M E RTA | K U VAT: D R E A M S T I M E | E N E R G I A N S Ä Ä S T Ö V I N K I T
A N T O I T E K N I N E N E N E R G I A N E U V O J A PÄ I V I R A E T U R K U E N E R G I A LTA

Näin säästät
energiaa syksyllä:
1. Tarkista ikkunoiden
ja ovien tiivisteet.
Noin puolet kodin energiankulutuksesta
kuluu lämmitykseen. Syksyllä ilmojen
viiletessä onkin hyvä käydä läpi ikkunoiden ja ovien tiivisteet, jotta lämpö ei
karkaa ulos.

2. Käytä julkisia
kulkuneuvoja, kävele
ja pyöräile.
Henkilöauton käyttö kuluttaa lähes yhtä
paljon energiaa kuin kodin lämmitys. Vuoden kestävä kodin lämmitys vs. vuoden autolla ajo kuluttavat yhtä paljon energiaa,
kun puhutaan ”tavallisesta” keskimääräisestä lämmityksestä ja autolla ajosta. Autoilua välttämällä säästät myös luontoa, ja
kävellen tai pyörällä kulkiessa saa myös
hyötyliikuntaa ja raitista ilmaa.

14
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3. Sammuta laitteet.
Kodeissa on runsaasti laitteita, jotka yhteenlaskettuna kuluttavat melko paljon.
Oma lukunsa ovat pöytämalliset, pelaamiseen tarkoitetut tietokoneet sekä halogeenilamput – niiden ollessa suljettuina jokainen minuutti tuo säästöä. Esim. pöytämallisen pelitietokoneen teho voi olla 500 W.
Jos se on pois päältä joka päivä 5 tuntia
enemmän kuin tavallisesti, kulutus voi pudota melkein 1 000 kWh vuodessa. Tämä
taas tarkoittaa sähkölaskun pienenemistä noin 110–150 euroa, riippuen sähkön
ja verkkopalvelun energiamaksujen suuruuksista.

Ole energiapihi
työkaveri
Energiankulutukseen kannattaa kiinnittää huomiota myös työpaikalla. Sammuta valot ja tietokoneet, kun niitä ei
tarvita. Jos huomaat vuotavan hanan,
ilmoita siitä huoltoyhtiölle.

Lopeta lotraus
Veden lämmittäminen vie energiaa, joten suihkusta ei kannata tehdä ajanvietettä. Myös sellaisen kerrostalo- ja rivitaloasukkaan, jolla ei ole omaa vesi- tai
sähkömittaria, kannattaa muistaa, että lämmitys, energiankäyttö ja vedenkulutus näkyvät myös yhtiövastikkeissa
ja vuokrissa. Yhden asukkaan pitkistä
suihkuhetkistä maksavat siis koko taloyhtiön asukkaat. Vesi-, sähkö- ja lämmityskustannukset muodostavat 40 %
kiinteistön kuluista – näihin kannattaa
siis oikeasti kiinnittää huomiota.

Muista korjata
ja tuunata
Muistathan, että myös ostamiesi tavaroiden, kuten vaatteiden ja sisustustuotteiden valmistukseen kuluu energiaa? Älä siis osta tavaraa pelkän ostamisen vuoksi vaan mieti, voisiko vanhaa korjata tai tuunata. Jos vanhat
hyväkuntoiset vaatteet eivät ole enää
omaan makuun, laita ne kiertoon.

Valtakunnallinen
Energiansäästöviikko
8.–14.10.2018

”

Energiansäästöviikolla on ollut merkittävä
rooli muutamien perussäästövinkkien juurruttamisessa. Vinkit kuten ”sammuta valot
ja laitteet” sekä ”käytä vettä säästeliäästi” ovat painuneet useimpien ihmisten
mieleen Energiansäästöviikon toistuvan
muistuttelun ansiosta.
Haasteellisempien teknisten asioiden,
kuten esimerkiksi lämmitysratkaisujen ja
ilmanvaihdon oikean käytön oppiminen sekä
sähkön käytön ratkaisujen hallinta, ovat vielä haasteita kuluttajille, joten Energiansäästöviikolla on edelleen työsarkaa.
Maailma ei pelastu yhden viikon teoilla, vaan viikon teot on muutettava arjen rutiineiksi vuoden ympäri!
Kampanjaan osallistuu vuosittain satoja viettäjiä ja he
kokevat Energiansäästöviikon merkitykselliseksi.”
Päivi Suur-Uski,
asiantuntija, Motiva

”

Energiansäästöviikko on pysyvä osa Turku
Energian ympäristöohjelmaa ja järjestämme vuosittain sen aikana tapahtumia
asiakkaillemme ja henkilöstöllemme.
Energian säästämisen pitäisi olla osa
jokaisen arkea, mutta Energiansäästöviikon avulla voidaan nostaa tärkeimpiä
teemoja paremmin esille. Olemme olleet
tapahtumassa mukana alusta lähtien, eli yli
20 vuotta. Asiakaspalvelumme opastaa asiakkaita
energia-asioissa ympäri vuoden, mutta tapahtumaviikon
aikana järjestettävistä tempauksista voi saada myös uusia oivalluksia. Toivoisimme asiakkailta myös palautetta
siitä, millaisista asioista he haluaisivat saada tietoa
Energiansäästöviikon aikana.”
Minna Niemelä,
ympäristö- ja laatupäällikkö, Turku Energia
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VIHREÄMPÄÄ
höyryä yrityksille
Artukaisten höyryntuotantolaitos vihitään käyttöön syksyllä.
Laitos käyttää polttoaineena metsähaketta ja vähentää näin merkittävästi
raskaan polttoöljyn käyttöä sekä hiilidioksidipäästöjä.
T E K S T I : P I R K K O S O I N I N E N | K U VAT: E S K O K E S K I - O J A

– Kiinnitimme erityisen paljon huomiota rakennusten suunnitteluun. Tavoitteena oli rakentaa laitos, joka ei tuota melua, kertoo Turku Energian Jari Lahtinen.
16
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urku Energia on rakentanut Turun Artukaisiin uuden höyryntuotantolaitoksen. Lähes 10 miljoonaa euroa maksava laitos on merkittävä ympäristöinvestointi.
Artukaisten höyryntuotantolaitos tuottaa
ensisijaisesti höyryä ja lämpöä alueella sijaitseville yrityksille. Hankkeessa on mukana viisi alueen teollisuusyritystä: Bayer Oy,
Oy Lunden Ab Jalostaja, PCAS Finland Oy,
Suomen Nestlé Oy ja Eckes-Granini Finland
Oy, jotka ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen toimitussopimukseen Turku Energian kanssa.
Laitos kattaa koko alueen höyryn tarpeen.
Lisäksi se tuottaa kaukolämpöä kaukolämpöverkkoon.

– Aiemmin kaikki tuottamamme höyry
tehtiin öljyllä. Vanha laitos kulutti vuodessa
noin 3 270 000 kiloa öljyä, mutta nyt se korvautuu kokonaan puupohjaisilla polttoaineilla. Lämmön ja höyryn tuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät yhteensä noin 20 000
tonnia vuodessa, kertoo Turku Energian projektipäällikkö JARI LAHTINEN .

BIOPOLTTOAINEITA LÄHELTÄ
Laitoksen koekäyttö ja lämmöntuotanto
käynnistyi keväällä. Koekäytön aikana laitoksen palamisprosessia hienosäädettiin. Kesän aikana maahan kaivettiin kilometrin verran höyryputkia ja höyryntuotanto saadaan
käyntiin syksyllä. Alueen höyryverkko uusitaan kokonaisuudessaan. Höyryputkiston
eristyksenä käytetään tyhjötekniikkaa, jolla
häviöt saadaan minimoitua.
Laitos käyttää polttoaineena erimuotoista metsähaketta: rankahaketta, sahanpurua,
metsätähdehaketta eli latvustoa sekä kuorta.
Puupolttoaine tulee korkeintaan 150 kilometrin säteeltä ja sen toimittaa Westas Oy.
– Laitoksessa on käytössä kupliva leijupetikattila. Kattilassa hiekkaa leijutetaan ilmavirrassa yhdessä polttoaineen kanssa ja lämmitetään 650–900 asteeseen, mikä mahdollistaa myös kostean puun polttamisen. Hiekka parantaa palamisprosessia, Jari kertoo.
Laitos tarvitsee toimiakseen siis puupolttoaineita, hiekkaa, nestekaasua ja vettä. Ve-

si pehmennetään, jotta siitä saadaan putkistoon kattilakiveä muodostavat suolat pois.
Laitoksen piippuun on asennettu sähkösuodatin, joka estää savukaasujen hiukkasten pääsyn ilmaan.
– Myös palamisjätteenä syntyvä tuhka menee hyötykäyttöön. Lentotuhkaa käytetään metsälannoitteena ja pohjatuhkaa
maanrakentamiseen. Olemme varmistaneet
testauksilla, että tuhka kelpaa jatkokäyttöön.

KÄYTTÖVARMUUS PARANEE
Uusi laitos lisää huomattavasti käyttövarmuutta, sillä siellä on 12 MW:n kiinteän polttoaineen kattilan lisäksi varakattila, jonka
teho on 10 MW. Se toimii nestekaasulla. Laitoksen höyryjärjestelmään voidaan myös kytkeä tarvittaessa liikuteltava höyryntuotantoyksikkö.
– Turku Energian toimitusvarmuus oli jo
vanhankin laitoksen kanssa huippuluokkaa,
mutta uuden laitoksen kanssa se on vielä parempi, Jari toteaa.
Laitoksessa on oma dieselkäyttöinen sähkögeneraattori. Toiminta voisi siis jatkua,
vaikka sähköt katkeaisivat.
Vanha laitos jää vielä varakäyttöön muutamaksi kuukaudeksi. Sen jälkeen vanhan
laitoksen höyrykattilat poistetaan käytöstä
ja laitokselle jää kuumavesikattila, joka toimii jatkossakin kaukolämmön huippu- ja varakattilana. ●

Mukana päästötalkoissa
Bayer Oy:n tuotantoyksikön johtaja Peter
Essen toteaa, että Turku Energian kanssa oli
luonnollista jatkaa yhteistyötä, sillä takana oli
jo pitkä yhteinen taival.
– Toimitusvarmuus ja turvallisuus painoivat vaakakupissa hyvin paljon. Vanha laitos ja
verkosto olivat jo aikansa eläneitä ja ilmassa oli pelko, että jossain vaiheessa joku paikka voi pettää. Uudessa laitoksessa on parasta
mahdollista teknologiaa, joka takaa toimitusvarmuuden vuosikymmeniksi eteenpäin.
Kaikille yhteistyöyrityksille oli erityisen
tärkeää, että laitos käyttää polttoaineena kotimaista uusiutuvaa energiaa.
– Haluamme omalta osaltamme osallistua
Turun kaupungin fossiilisten polttoaineiden

vähentämishankkeeseen. Energiataloudellisuuden ja ympäristöystävällisyyden on kuljettava käsi kädessä.
Merkittävää on myös, että uusi laitos on
taloudellisesti kannattavampi kuin vanha.
– Uusi sopimus takaa meille laadukkaan tuotteen, höyryn ja energian saannin
edullisemmin kuin mitä aiemmin. Raskaan
polttoöljyn hinta on kovasti heilunut vuosien saatossa, mutta hakkeen hinta tullee
pysymään vakaana. Tämä on iso etu kustannusten suunnittelussa.
Yritykset käyttävät höyryä omissa prosesseissaan, kuten autoklaaveissa, pastoreissa ja pesukeskuksissa, reaktorikattiloissa sekä ilmanvaihdon kostutuksessa.
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3 xMIELIPIDE

Tällä palstalla mielipidevaikuttajat ja asiantuntijat
ottavat kantaa ajankohtaiseen asiaan.

”Lämpöpumput ja

kaukolämpö
– sopivatko ne yhteen?
Lämpöpumput ja kaukolämmön voi nähdä
toistensa vaihtoehtoina ja kilpailijoina, koska
molemmat ovat tapoja hoitaa kiinteistön
lämmitys. Tästä näkökulmasta luulisi, ettei
ainakaan energiayhtiö olisi järin innoissaan
lämpöpumppujen yleistymisestä. Vai sopivatko
nämä lämmöntuotantomuodot sittenkin yhteen?
T E K S T I : M A I J A R A U H A | K U VAT: U N S P L A S H J A H A A S TAT E LTAVAT
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VILLE
LAUTTAMÄKI

ANNA-STIINA
BOSTRÖM

LOTTA
LYYTIKÄINEN

KUKA? Turun yliopiston
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen erikoistutkija on perehtynyt ympäristö- ja energia-aiheisiin. Hän
väitteli kesäkuun alussa geoenergian hyödyntämisestä kiinteistöjen lämmityksessä.

KUKA? Palveleva
Kaukolämpö FinDHC ry:n
toiminnanjohtaja. Yhdistys
on perustettu parantamaan kaukolämmön
tunnettavuutta lämmitysmuotona ja lisäämään
tietoisuutta kaukolämpöjärjestelmien
merkityksestä Suomessa.

KUKA? Projektipäällikkö
vastaa Turku Energian
Lämpö-yksikössä uusien
palvelujen, tuotteiden ja ratkaisujen
myynnistä ja kehityksestä.

VASTAUS: KYLLÄ. Kaukolämpöverkko ja
erilaiset lämpöpumput yhdessä mahdollistavat joustavan lämmöntuotannon ja lämmön
varastoinnin.

VASTAUS: KYLLÄ. Lämpöpumpputeknologia on osa lämmityksen energiainfraa.

VASTAUS: KYLLÄ. Lämpöpumput ovat tärkeä ja jatkossa yhä tärkeämpi osa kaukolämpöjärjestelmää.

PERUSTELUT:

Tulevaisuudessa energiantuotantomuodoilta ja kulutukselta kaivataan aiempaa enemmän joustavuutta. Lämpöpumppujen ja kaukolämpöjärjestelmän (voimaloiden,
lämpöverkon ja lämpövarastojen) yhteispeli
mahdollistaa joustavan reagoinnin muuttuviin tilanteisiin. Näin energiaverkkojen tasapainoa voidaan hallita taloudellisesti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

❯

Lämpöpumppujen rooli osana kaukolämpöverkkoa voi kasvaa tulevaisuudessa, jos
ja kun sähkön hinnoittelu muuttuu aiempaa
enemmän kulloinkin vallitsevaa kysyntä- ja
tarjontatilannetta vastaavaksi.

❯

Tavallisissa kaukolämpöverkoissa lämmönsiirtonesteen lämpötila on talvisin yli
100 astetta. Matalan lämpötilan kaukolämpöverkot, joissa nesteen lämpötila on 70 astetta tai alle, saattavat kuitenkin yleistyä
etenkin uusilla alueilla. Tämä voi edistää
kaksisuuntaista lämpökauppaa, koska matalan lämmön verkkoihin on tavanomaista helpompaa liittää erilaisia lämmönlähteitä.

❯

Lämpöpumput kehittyvät jatkuvasti siten,
että niiden tehokkuus ja käytön hallinta
paranevat. Maalämpöä on entistä helpompaa
hyödyntää isoissa kiinteistöissä ja kaukolämpöverkoissa, kun lämpökaivojen porausosaaminen sekä mahdollisuudet seurata ja hallita
useista energiakaivoista muodostuvien energiakenttien käyttöä paranevat. Tämä kehitys
tekee maalämpöpumppujen ja lämpöverkkojen yhteispelistä niin lämmittämisessä kuin
jäähdyttämisessäkin aiempaa kannattavampaa. ●

❯

PERUSTELUT:

Suomen kaukolämpöjärjestelmä, joka sisältää muun muassa 15 000 kilometrin
mittaisen, kasvavan jakeluverkoston, muodostaa kestävien kaupunkien ja taajamien
lämmityksen perusinfran. Järjestelmässä
käytetään monipuolisesti eri energialähteitä. Lämpöpumpuilla tuotettu lämpö on yksi
vaihtoehto monien joukossa.

❯

Kaukolämpöverkosto on keskitetty jakelujärjestelmä, joka pystyy yhdistämään sekä keskitetyn että hajautetun lämmöntuotannon hyödyt. Lämpöpumppuja tarvitaan
muun muassa ylijäämälämmön hyödyntämisessä.

❯

Lämpöpumpuilla tuotettu lämpö on erinomainen ratkaisu täydentämään lämmityksen perusinfraa niissä kohteissa, joissa
kaukolämpöpalvelua ei ole tarjolla. Lämpöpumpputeknologiaa käytetään myös erilaisissa hybridikohteissa, joissa se on integroitu kaukolämpöratkaisuun.

❯

Eri lämmitysmuotoja vertailtaessa on hyvä ottaa huomioon, että kaukolämpö on
kiinteistön elinkaaren mittainen lämmityspalvelu, eikä sitä edes voi suoraan verrata
yksittäiseen teknologiaan. Laskelmia vertaillessa on syytä olla tarkkana ja tukeutua aina riippumattomien asiantuntijoiden
apuun.

❯

Eri lämmitysmuotojen ja teknologioiden
vastakkainasettelu on hukkaan heitettyä
aikaa ja jopa ihmisten harhaan johtamista. Paljon tärkeämpää olisi keskittyä yhdessä ratkaisemaan, miten tulevaisuudessakin
hoidamme ihmisten ja yritysten lämmitysja jäähdytystarpeet kestävällä tavalla. ●

❯

PERUSTELUT:

Turku Energialla on jo lähes kymmenen vuoden kokemus suuren kokoluokan teollisuuslämpöpumpuista, jotka tuottavat suurimman
osan Turun kaukojäähdytyksestä ottamalla
hukkalämpöä talteen puhdistetusta jätevedestä Kakolassa.

❯

Lämpöpumppujen merkitys erityisesti hukkalämpöjen talteenotossa tulee olemaan
merkittävä. Nykytekniikalla pystytään tuottamaan jo niin korkeita lämpötiloja, että lämpö
on syötettävissä suoraan kaukolämpöverkkoon.

❯

Tuotamme muutamiin julkisiin rakennuksiin jäähdytystä lämpöpumpuilla myös erillisratkaisuna, eli siitä huolimatta, että ne eivät ole kaukojäähdytysverkon alueella. Lisäksi otamme muutamilta asiakkailtamme talteen
hukkalämpöä. Uskon, että näitä ratkaisuja
tehdään jatkossa yhä enemmän.

❯

Lämpöpumput ovat yksi tärkeä osatekijä matkallamme kohti kaukolämpöjärjestelmää, joka käyttää vain uusiutuvaa energiaa.
Lämpöpumppu on ympäristöystävällinen valinta silloin, jos pumpun tarvitsema sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla.

❯

Erilaiset lämpöpumppusovellukset sopivat erityisesti uuden sukupolven kaukolämpöverkkoihin, joita kehitämme muun muassa Skanssin matalalämpötilaisessa kaukolämpöhankkeessa. Tällöin asiakkaidemme on helpompi liittyä kaukolämpöverkkoon
kaksisuuntaisella liittymällä, jolloin asiakas
voi myydä ylijäämälämpönsä energiayhtiölle, kun verkon lämpötilaa on laskettu alueella
65°C:een. ●

❯

Ê Lue juttu kokonaisuudessaan valopilkku.fi
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LÄHELLÄ TEHTY

AURINKOKATTO tuottaa
energiaa Härkämäessä
Turku Energian varasto- ja verstasrakennus Härkämäessä muuttui remontin
yhteydessä aurinkovoimalaksi. Uudessa voimalassa hyödynnetään turkulaisen
Virte Solarin aurinkokattoja.
TEKSTI: MATLEENA MERTA | KUVA: MIKAEL SOININEN

ma- ja lukkosaumakattoihin, selvittää Virte
Solarin toimitusjohtaja JAAKKO VIRTANEN .

KEVYT JA HUOMAAMATON

Valmistamamme aurinkokatto on erittäin kevyt ja huomaamaton, kertoo Virte Solarin Jarkko Virtanen.

TESTAUKSESSA ERI TEKNIIKOITA

H

ärkämäen lämpökeskuksen pihalla sijaitsee varasto- ja verstasrakennus.
Rapistumaan päässyt varasto päätettiin kunnostaa vuonna 2017, ja samalla sen
katolle asennettiin Virte Solarin aurinkokatto.
Turku Energian tavoitteena on, että vuonna 2020 puolet sen myymästä energiasta on
tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla. Uuden kattotyypin kokeilu on askel kohti kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisempää
energiantuotantoa.
Härkämäen aurinkovoimalan tarkoituksena on kerätä kokemusta uudenlaisen panee-
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Aurinkokattoja voidaan asentaa yritysten rakennusten lisäksi myös esimerkiksi omakotitaloihin.
– Aurinkokatto on erittäin kevyt ja huomaamaton. Siinä ei ole tuulikuormaa, jolloin
myrskyvaurioiden riski on pienempi ja sen
asennus on täysin äänetön.
Aurinkokatto tuottaa energiaa sen mukaan, kuinka monta paneelia kattoon on
asennettu. Omakotitaloissa on yleensä käytössä 3 kWp-järjestelmä, joka tarkoittaa, että katosta noin 24 neliömetriä on peitetty paneeleilla. Sähkölämmitteisen, 120-neliöisen
omakotitalon vuosikulutus on noin 15 000 kilowattituntia. Käyttämällä edellä mainittua
3kWp-järjestelmää talon asukas voi tuottaa
noin 15 % kuluttamastaan sähköstä, Jaakko
selventää.

VALOPILKKU

lijärjestelmän rakentamisesta, kustannuksista ja käytöstä. Voimalan tuottamaa energiaa
hyödynnetään lämpökeskuksen laitteissa.
Aurinkokatto eroaa perinteisistä aurinkopaneeleista siinä, että se on kiinteä osa kattoa.
– Aurinkokatto on peltikatto, johon on tehtaalla integroitu CIGS-ohutkalvopaneeli. Rakennukseen voidaan siis asentaa katon tekemisen yhteydessä myös aurinkosähköjärjestelmä. Valmistamiamme ohutkalvopaneeleita voidaan asentaa myös sileisiin bitumi- ja
pvc-kattoihin sekä olemassa oleviin konesau-

Turku Energialla on tällä hetkellä aurinkovoimalat Linnankadulla, Kupittaalla ja Härkämäessä. Linnankadun ja Kupittaan aurinkovoimalat ovat perinteisiä aurinkovoimaloita, jotka tuottavat energiaa paneeleilla. Aurinkovoimaloiden tuotantoa voi seurata
Turku Energian nettisivuilta.
Turku Energia on kiinnostunut testaamaan ja tuottamaan eri tekniikoilla aurinkoenergiaa omaan ja asiakkaiden tarpeeseen.
Jos et voi hankkia omalle katollesi paneeleja, voit vuokrata sellaisen omaan käyttöösi
Kupittaan aurinkovoimalasta. ●

RESUMÉ

FÖRETAG får grönare ånga

Å

bo Energi har byggt en ny ångproduktionsanläggning i Artukais i Åbo. Ångproduktionsanläggningen i Artukais producerar i första
hand ånga och värme till företagen i området. I
projektet deltar fem industriföretag i området:
Bayer Oy, Oy Lunden Ab Jalostaja, PCAS Finland Oy, Suomen Nestlé Oy och Eckes-Granini
Finland Oy. Alla dessa företag har bundit sig
till ett långvarigt leveransavtal med Åbo Energi.
Anläggningen täcker hela behovet av ånga i
området och producerar dessutom fjärrvärme
för fjärrvärmenätet.
– Tidigare producerade vi all ånga med olja. Den gamla anläggningen förbrukade cirka 3 270 000 kg olja per år, men nu ersätts
den med helt träbaserade bränslen. Koldioxidutsläppen från värme- och ångproduktionen
minskar med sammanlagt cirka 20 000 ton per
år, berättar projektchef JARI LAHTINEN vid Åbo
Energi.
Anläggningen använder skogsflis som
bränsle: helträdsflis, sågspån och skogsavfallsflis dvs. kronor och bark. Den nya anläggning-

en ökar driftsäkerheten betydligt, eftersom den
förutom en panna på 12 MW för fast bränsle
har en extra panna med en effekt på 10 MW.
Pannan fungerar med gasol. En flyttbar ångproduktionsenhet kan vid behov också kopplas till
anläggningens ångsystem.
Direktören för Bayer Oy:s produktionsenhet,
PETER ESSEN , konstaterar att det var naturligt
att fortsätta samarbetet med Åbo Energi eftersom de redan hade en lång gemensam historia.
– Leveranssäkerhet och säkerhet väger
tungt. Den gamla anläggningen och det gamla
nätet var föråldrade och det fanns en risk för
att någonting går sönder. Den nya anläggningen
har den bästa möjliga teknologin som garanterar leveranssäkerheten för årtionden framåt.
Det var särskilt viktigt för alla samarbetsföretag att anläggningen använder inhemsk förnybar energi som bränsle.
– Vi vill dra vårt strå till stacken och delta i
Åbo stads projekt för att minska mängden fossila bränslen. Lösningarna måste vara både energisparande och miljövänliga. ●

Så här sparar du
energi PÅ HÖSTEN
1. Kontrollera
tätningarna i fönster
och dörrar.
Ungefär hälften av hemmets
energiförbrukning går åt till uppvärmning.
När vädret blir kallare på hösten är det
bra att kontrollera fönstrens och dörrarnas
tätningar så att värmen inte rymmer.

2. Stäng av anordningar.
Numera finns det i nästan varje hem ett
stort antal anordningar som tillsammans
förbrukar ganska mycket. T.ex. en
bordsdator avsedd för spel kan ha en effekt
på 500 W. Om den är avstängd 5 timmar
mer än normalt varje dag kan den årliga
förbrukningen minska med nästan 1 000
kWh. Detta innebär att elräkningen minskar
med cirka 110–150 euro beroende på elens
och nättjänstens energiavgifter.

3. Använd allmänna
fortskaffningsmedel,
promenera och cykla.
Användningen av personbil förbrukar nästan
lika mycket energi som uppvärmningen av
hemmet. Uppvärmning av hemmet i ett år
och bilkörning i ett år förbrukar lika mycket
energi när det är fråga om ”vanlig” genomsnittlig uppvärmning och bilkörning. Genom
att undvika bilkörning skonar du också naturen. När du promenerar eller cyklar får du
samtidigt vardagsmotion och frisk luft. ●

ETT SOLTAK producerar energi i Oxbacka

Å

bo Energis lager- och verkstadsbyggnad
i Oxbacka ändrades om till ett solkraftverk i samband med en renovering. I det nya
kraftverket utnyttjas Åboföretaget Virte Solars
soltak.
Åbo Energi har som mål att producera
hälften av den energi som bolaget säljer 2020
med förnybara energiformer. Försöket med
den nya taktypen är ett steg mot en hållbarare

utveckling och miljövänligare energiproduktion.
Syftet med solkraftverket i Oxbacka är att
samla erfarenheter av byggandet av ett nytt
slags solcellssystem, av kostnaderna och av
användningen. Energin som kraftverket producerar utnyttjas i värmecentralens anordningar.
Skillnaden mellan ett soltak och traditionella solpaneler är att soltaket är en integrerad
del av taket.

– Soltaket är ett plåttak med en
CIGS-tunnfilmssolcell som integrerats på fabriken. Ett solkraftssystem kan alltså också installeras i byggnaden när taket byggs. Tunnfilmssolcellerna som vi tillverkar kan också
installeras i släta bitumen- och pvc-tak samt i
befintliga maskinfalsade och klickfalsade plåttak, förklarar verkställande direktören för Virte
Solar, JAAKKO VIRTANEN . ●
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RISTIKKO

Voita kirja
Palauta täytetty ristikko 30.9. mennessä
ja voit voittaa Milla Alftanin kirjan Sisustusmagiaa – Opas (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. Arvomme
palkinnon kaikkien ristikon palauttaneiden kesken. Ilmoitamme voittajalle voitosta henkilökohtaisesti. Palkintoa ei voi
vaihtaa rahaksi.
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RATKAISU 2/18
Nimi
Osoite

Puhelinnumero

KYSY MEILTÄ!

KESKEYTYSINFO

Sähköt tai lämmöt poikki.
Missä vika?
Keskeytysinfo tarjoaa ajantasaista tietoa säh-

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!

Miten Turku Energia käsittelee henkilötietojani?
Turku Energia noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n hiljattain uudistunutta tietosuoja-asetusta ja kotimaista tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain
ne henkilöt, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Nämä henkilöt on perehdytetty tehtäviinsä ja
he ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvoitetta.
Asiakkaan tietojen keräämiselle on aina lainsäädäntöön perustuva tarkoitus, kuten esimerkiksi sopimussuhteen ja laskutuksen hoitaminen. Tarpeettomia tietoja ei kerätä. Tietojen luovutukset
muille organisaatioille on kuvattu ja perusteltu käyttötarkoitusta koskevassa tietosuojaselosteessa,
joka löytyy nettisivuiltamme.
Turku Energian asiakaspalveluun soitetut puhelut nauhoitetaan laadun varmistamista, sopimusasioiden hoitamista sekä koulutusta varten. Nauhoitetut puhelut poistetaan kahden vuoden
kuluttua. Muilta osin henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin niiden käyttötarkoitus sitä edellyttää. Asiakastiedot säilytetään myyntiehtojen edellyttämällä tavalla 10 vuotta asiakassuhteen
päättymisestä.

ÊVastaajana tietosuojavastaava LAURI VAITTINEN
ÊLisätietoa Turku Energian tietosuojakäytännöistä löydät osoitteesta
www.turkuenergia.fi/tietosuoja

Ê Tilaa Turku Energian
uutiskirje EnergiaOnlinepalvelusta. 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

Anna palautetta
ja VOITA
Kerro meille 30.9. mennessä,
mitä pidit lehdestämme osoitteessa
valopilkku.fi/lukijapalaute.

Ê Arvomme palautetta jättäneiden

kesken 1.9. Saanan ja Ollin tuotepaketin
(arvo noin 100 euroa).

Ê Viime lehden arvonnan voittajalle
olemme ilmoittaneet henkilökohtaisesti.

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

PUUTTUU
Vaihda
e-laskuun ja
osallistu arvontaan!

Asiakkaistamme jo yli 40 % on valinnut nopean ja ekologisen sähköisen laskun. Tämä valinta pienentää hiilijalanjälkeä
noin 67 % per lasku. E-laskusopimus solmitaan Turku Energian kanssa omassa verkkopankissa,
siihen tarvitaan vain viimeisimmän laskun viitenumero. Jatkossa saat laskut kätevästi suoraan verkkopankkiisi.
Verkkolasku on keskimäärin neljä kertaa ilmastoystävällisempi kuin paperilasku. Vaihda sinäkin nopeaan ja ekologiseen
sähköiseen laskuun! Kun tilaat e-laskun 30.9. mennessä, osallistut 100 € (10 kpl, S-ryhmä) ja 500 € (2 kpl, Power)
arvoisten lahjakorttien arvontaan. Kaikki e-laskutilaajamme ovat mukana arvonnassa.
Lue lisää kampanjasta: www.turkuenergia.fi/elaskukampanja

