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Tervetuloa seuraamaan toimintaamme, 
tapahtumiamme ja energiatoimialaa! ●

Luin lehden ensimmäisen kerran kannesta 
kanteen ja palasin vielä uudestaan 
muutamaan juttuun. Erityisesti mieltäni 
lämmitti Turku Energian tavoite, että yli 
puolet sen myymästä sähköstä ja lämmöstä 
on toteutettu uusiutuvilla energialähteillä 
vuoteen 2020 mennessä tai jopa 
aikaisemmin.

Ilahduttava juttu oli ”Aurinkotuuli puhaltaa 
Härkämäessä”. Hienoa, että Turku Energia 
on mukana kaunistamassa kaupunkia ja 
antaa työtä taiteilijalle. Sain myös uusia 
kohteita syksyn pyöräretkille. 8 Töissä  

sairaalassa

6 Jouluna 
muistamme lapsia

16
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N iin kauan kuin muistan, ovat sähköyhtiöt tehneet asiakastyytyväisyystutkimuksia. 
Yhtä kauan ovat asiakkaiden toiveet olleet samat. Sähköyhtiöiltä toivotaan paikal-

lista palvelua, edullisia hintoja, toimitusvarmuutta ja yhä enemmän ympäristötekoja.

Kolmesta viimeksi mainitusta voi jo tänä päivänä todeta, että Turku Energian hinnat 
kestävät hienosti vertailun kilpailijoihimme, toimitusvarmuutemme on aivan valtakun-
nan huippua ja olemme jo saattamassa Turun alueellista energiaratkaisua uusiutu-
vaksi kiihtyvää vauhtia. Ensimmäistä asiakastoivetta, paikallisuutta, avaisin kuitenkin 
hieman syvällisemmin: 

Elämme asiakkaidemme kanssa heidän arjessaan, yhdessä, olemalla lähellä ja ta-
voitettavissa. Meille voi tulla, meille voi soittaa ja meillä voi asioida sähköisesti, kun 
se omaan aikatauluun sopii. Mekin olemme yhteydessä asiakkaisiimme ja kerromme 
monissa kanavissa, mitä ajankohtaista ja kiinnostavaa juuri nyt on tarjolla. Ei ole tava-
tonta, että itsekin kaupungilla kävellessäni joku nykäisee hihasta ja kysyy omista säh-
kö- tai lämpöasioistaan. Ja kysykää vain jatkossakin ystävät hyvät – vastaan mielelläni! 

Kun olemme lähellä, saamme paikallisin resurssein huolehdittua asiakkaillemme 
katkottoman sähkön ja lämmön saannin. Jos tulisikin synkkä ja myrskyinen yö, puut 
kaatuisivat, niin me olemme välittömästi paikalla ja tunnemme toiminta-alueemme ja 
asiakkaamme kuin omat taskumme. Vikojen korjausnopeus on vertaansa vailla. Vuoden 
vaihteessa olemme tässä suhteessa vielä entistäkin vahvemmilla, kun saamme jouk-
koomme noin 70 uutta työkaveria, jotka huolehtivat Naantalin voimalaitoksen käytöstä 
ja kunnossapidosta ja sitä kautta turvaavat kotiemme lämmityksen ja sähköt omalta 
osaltaan. 

Tarjoamamme energia on yhä enemmän uusiutuvaa ja paikallista. Olemme ottaneet 
suuren askeleen pois hiilestä, kun siirryimme Naantalin uudessa voimalaitoksessa 
käyttämään seutukunnalta peräisin olevaa metsätähdehaketta. Ja ei, emme kaada 
yhtään puuta metsistämme. Kaikki voimalaitoksessa käytettävä hake on metsäteolli-
suuden ja metsänhoidollisten hakkuiden tähdettä, joka ei kelpaa jatkojalostamiseen, 
vaan ainoastaan energiahyötykäyttöön. Raha jää seutukunnalle, eikä lähde maasta pois 
hiilikaivoksille. Ja mikä parasta: kustannukset vieläpä alenevat ja tulevaisuuden hin-
takehitys kaukolämmössä näyttää ennusteiden mukaan enemmänkin laskevalta kuin 
nousevalta asiakkaidemme eduksi.

Paikallinen toimintamme luo energiahyvinvointia noin 200 000 ihmiselle, tuo seudul-
le 280 suoraa työpaikkaa, vuodenvaihteen jälkeen 350. Välilliset työpaikat mukaan 
lukien luku nousee lähes tuhanteen. Viime vuonna verojalanjälkemme oli noin 66 
miljoonaa euroa, jonka lisäksi maksoimme Turun kaupungille osinkoa 18 miljoonaa 
euroa. Tämä ”yhteiseen pottiin” kertyvä raha parantaa meidän kaikkien yhteistä 
hyvinvointiamme ja rakentaa yhteiskuntaa. Asiakkaamme ovat hyvästä ja perustellusta 
syystä kiinnostuneita siitä, että heillä on paikallista palvelua! 

Olemme lähellä – näemme kauas.

Lähiterveisin,

TIMO HONKANEN
Toimitusjohtaja
Turku Energia
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Turku Energian joulukalenteri  
vauhdittaa jälleen joulun odotusta.

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

5 AURINKO- 
PANEELEJA  

AITIOPAIKAN KATOLLE
Turku Energia toimittaa yh-
teistyössä Finnwind Oy:n 
kanssa Turun Ylioppilaskylä-
säätiön rakennuttamaan uu-
diskohteeseen, Aitiopaikkaan, 
nimellisteholtaan 165 kWp:n 
aurinkovoimalan. Tämä vas-
taa noin 40 omakotitalon au-
rinkovoimalaa ja vähentää 
hiilidioksidipäästöjä noin 30 
tonnia vuodessa. Kohde val-
mistuu syksyn aikana. Au-
rinkopaneelien vuosittainen 
tuotanto ylittää rakennuksen 
oman tarpeen, joten ylijäämä 
syötetään naapurikiinteistö-
jen käyttöön.

4ANNA  
LAHJAKSI  

ENERGIAA
Onko joululahjojen mietti-
minen jäänyt viime tippaan? 
Haluaisitko antaa lahjaksi jo-
tain ekologista tai käytännöl-
listä? Yksi näppärä vaihtoehto 
on Turku Energian lahjakort-
ti, jolla voit antaa lahjaksi va-
loa ja energiaa. Turku Ener-
gian lahjakortti on hyvä lahja 
kenelle tahansa. Lahjakort-
ti on vaivatonta tilata nettisi-
vultamme. Voit valita lahja-
kortin summaksi 30, 50 tai 
100 euroa. 
www.turkuenergia.fi/ 
lahjakortti

2KURKISTA 
JÄLLEEN  

JOULUKALENTERIIN
Ilmastonmuutos kiusaa myös 
joulupukkia. Tänä jouluna  
pukki joutuu lämpöaallon 
vuoksi riisumaan asusteitaan. 
Sinun tehtäväsi on arvata, ku-
ka turkulainen valepukki nut-
tujen alta paljastuukaan! Mi-
tä aikaisemmin arvaat oikean 
henkilön viikon aikana, sitä 
paremmat mahdollisuudet si-
nulla on voittaa arvonnassam-
me pääpalkinto. Käyntisi kar-
tuttavat lahjoituspottia, jonka 
ohjaamme ympäristön hyväk-
si. Käy yllättymässä osoittees-
sa www.turkuenergia.fi 
1.12. alkaen. Lue lisää taka-
sivulta!

3E-LASKUN 
TILAAMINEN 

KANNATTAA
Kaikki uudet ja vanhat e-las-
ku-asiakkaamme osallistuivat 
1.10. suoritettuun lahjakort-
tien arvontaan. Kampanjan 
myötä Turku Energialla on 
e-lasku-asiakkaita jo lähes 
30 000. E-lasku-asiakkaam-
me tuottavat yhteensä  
52 000 kg vähemmän kasvi-
huonepäästöjä. Powerin  
500 € lahjakortin ja S-ryh-
män 100 € lahjakortin voit-
tajille on ilmoitettu henkilö-
kohtaisesti. Onnea voittajille!

1SUOSITTU 
ENERGIAN-

SÄÄSTÖVIIKKO
Turku Energia järjesti Ener-
giansäästöviikon kunniaksi 
useita tilaisuuksia niin hen-
kilöstölle kuin asiakkaillekin. 
Asiakkaat tutustuivat muun 
muassa historialliseen Korois-
ten sähköasemaan ja lämpö-
keskukseen sekä Luolavuoren 
uuteen pellettilaitokseen. Ti-
laa sinäkin uutiskirjeemme, 
niin saat tietää jatkossa vas-
taavista tilaisuuksistamme!
www.turkuenergia.fi/ 
uutiskirje
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NYT ESILLÄ

Turku Energian tuulivoiman vuosituotanto 
kasvaa. Turku Energian osakkuusyhtiö, 

Suomen Hyötytuuli Oy, on ostanut Kalajoella 
sijaitsevan wpd Jokelan tuulipuisto Oy:n. 

– Turku Energian osuus puiston 
tuotannosta on vuositasolla noin 16 
GWh, joka vastaa 7 000 kerrostalokak-
sion vuotuista sähköntarvetta kauko-
lämpötalossa. Aloitimme Jokelan tuu-
lipuiston tuotanto-osuuden myyn-
nin lokakuun alussa, kertoo Turku 
Energian sähkönhankintapääl-
likkö JARI HALLIVUORI.

Turku Energia kasvattaa stra-
tegiansa mukaisesti uusiutuvaa ja pääs-
tötöntä energiantuotantoa. Tuulivoima on 
kuulunut Turku Energian energialähteisiin 
vuodesta 1998 lähtien. ● 

Turku Energia ostaa Turun Seudun 
Energiantuotanto Oy:n (TSE) Naantalin 

voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitoliike-
toiminnan Fortumilta. Liiketoiminta siirtyy 
Turku Energialle ensi vuoden alussa. Jatkossa 
Turku Energia tuottaa yksinään Naantalin 
voimalaitoksen tarvitsemat käyttö- ja kunnos-
sapitopalvelut. Liiketoimintakaupan myötä 
Turku Energian henkilöstömäärä kasvaa noin 
70 henkilöllä. 

– On hienoa, että fortumilaiset siirtyvät 
Turku Energian palvelukseen ja voimme jat-
kossa vastata yhtenäisenä joukkueena lai-
toksen käyttö- ja kunnossapitotoiminnoista. 
Pystymme vuodenvaihteen jälkeen entistä 
joustavammin siirtämään henkilöitä paikasta 
toiseen ja alentamaan näin kustannuksia mer-
kittävästi. Kaupan myötä seudullinen energi-
antuotanto tehostuu ja kaukolämmön toimi-
tusvarmuus paranee, kertoo Turku Energian 
Lämpö-yksikön johtaja JARI KUIVANEN. ●

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

TURKU ENERGIA  
vahvistaa käyttö- ja 
kunnossapito-osaamistaan

Turku Energialle  
LISÄÄ TUULIVOIMAA

ENERGIAFIKSUIN TALOYHTIÖ  
on Naantalin Luostarinkatu 14

Turun alueen energiafiksuin taloyhtiö on 
Asunto-Oy Naantalin Luostarinkatu 14. 

Taloyhtiö voitti Turku Energia Lämmön ja 
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen kilpailun, 
jolla etsittiin Turun alueen energiafiksuinta 
taloyhtiötä. Voittaja julkistettiin energiansääs-
töviikolla. Palkinnoksi taloyhtiö saa joulukuun 
2018 kaukolämmön veloituksetta.

– Energiafiksuin taloyhtiö ei ole käyttänyt 
älyttömiä rahasummia energiansäästöön, vaan 
he ovat pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti 
tehneet saneeraustoimia, joissa on aina huomi-
oitu myös energiansäästön mahdollisuudet, pe-
rustelee valintaa raadin edustaja JARKKO VÄLI-

MÄKI Turku Energian Lämpö-yksiköstä.
Raadin muodostivat MATS ALMGREN ja 

JUUSO KALLIO Kiinteistöliitto Varsinais-Suo-
mesta, TERO VIANDER Valoniasta sekä LOTTA 

LYYTIKÄINEN ja Jarkko Välimäki Turku Energi-
an Lämpö-yksiköstä.

Vuonna 1968 rakennetussa kolmikerrok-
sisessa voittajatalossa on 30 asuntoa ja kaksi 
liikehuoneistoa. Vuonna 2009 taloyhtiön isän-
nöitsijä ja hallitus huomasivat, että lämmön 
ominaiskulutus oli suuri ja huoneistoissa oli 
suuria lämpötilaeroja.

Alkuvuodesta 2010 lämmitysverkoston kor-
keaksi nostettuja asetusarvoja laskettiin yhden 
asteen kuukausivauhdilla, kunnes viileimmiksi 
todetuissa huoneistoissa lämpötilat olivat noin 
22 astetta. Vuonna 2011 taloyhtiö teetti läm-
mitysverkon perussäädön, jonka yhteydessä uu-

sittiin kaikki termostaattiset patteriventtiilit.
– Tämä toimenpide toi merkittäviä sääs-

töjä. Kun toimenpiteitä aloitettaessa vuonna 
2009 normalisoitu ominaiskulutus oli lähes 
70 kWh/r-m3, oli vuonna 2011 päästy jo al-
le 45 kWh/r-m3 ominaiskulutukseen. Näillä 
kaikilla toimenpiteillä on saavutettu selvää 
rahallista säästöä, Jarkko kertoo.

Vuonna 2017 tehtiin julkisivusaneeraus, 
joka paransi seinien eristevahvuutta. Tämän 
osalta energiansäästötulokset saadaan tie-
toon kuluvan vuoden päättymisen jälkeen. Li-
säksi taloyhtiö on vaihtanut pihalle energiate-
hokkaat led-valaisimet.

– Voitto yllätti, sillä emme ole tehneet 
yksittäistä mittavaa investointia, vaan olem-
me keskittyneet korjaamaan perusasioita pit-
käjänteisesti aina mahdollisuuksien mukaan 
jonkin ”pakollisen” remontin yhteydessä. Lä-
hivuosina emme aio tehdä suuria investointe-
ja peruskorjaukseen tai energiatehokkuuteen, 
mutta kymmenen vuoden sisällä aiomme 
uusia yhtiön alkuperäiset sähköjärjestelmät 
ja tuoda huoneistoihin yleiskaapeloinnit. Tu-
levaan valmistauduimme jo julkisivuremon-
tin yhteydessä: vedimme pihalle reittivarauk-
set sähköautojen latausasemille ja teimme 
poistoilman talteenottojärjestelmää varten 
putkivaraukset, kertoo taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtaja LAURI TUUNA, joka laskee iloi-
sena, että palkinnon arvo on heidän taloyh-
tiössään noin 3 000 euroa. ●
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Pienen potilaan
ILOKSI 

Turkulainen Lapsellista ry haluaa, että sairaalassa 
olevien lasten ja nuorten aika kuluisi sujuvammin. 

Sairaaloiden lisäksi se toimittaa esimerkiksi 
puuhapaketteja lastensuojelun asiakkaille. Turku 

Energia suuntaa joulukorttivarat tänä vuonna 
yhdistyksen kautta Tyksin lastenosastolle ja 

Vähäheikkilän perhetukikeskukselle.

MEIDÄN JUTTU

T E K S T I :  J O H A N N A  P E L T O - T I M P E R I   |  K U V A T :  T I M O  J A K O N E N
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Harvoin näkee toimitiloja, joissa on suk-
laa- ja kirjalaatikoita lattiasta kattoon. 
Lapsellista ry:n toimitiloissa puuhakas-

sit pursuilevat hyllyistä ja reippauspalkinnoik-
si hankitut muovieläimet kurkistelevat pahvi-
laatikoista. Pian tavarat taas pakataan ja lä-
hetetään 13 sairaalaan ympäri Suomea sekä 
Vähäheikkilän perhetukikeskukseen Turkuun, 
Kissanmaan perhetukikeskukseen Tampereel-
le ja Helsingin lastensuojelun Lasten kriisi-
työn ja vastaanoton piirin lapsille. 

Yhdistyksen perustaja 
PETRI GUSTAFSSON ja toi-
minnasta vastaava IRINA 

VIRRANSUO kertovat jou-
lun olevan kiireisintä se-
sonkia, vaikka lahjoituksia 
tehdään läpi vuoden. Var-
sinkin pk-yritykset haluavat tukea ja edistää 
lasten ja nuorten hyvinvointia ja tasapainois-
ta kehitystä Lapsellista ry:n avulla. Yhdis-
tys ei kerää rahaa, vaan myy tuotteita, joita 
yritykset ja yksityiset henkilöt voivat ostaa ja 
lahjoittaa sen kautta. Tämän vuoden uutuus 
on vuoden 2019 seinäkalenteri, jonka kuvitus 
on Tyksin Lasten ja nuorten hematologisen 
osaston eli syöpäosaston lasten käsialaa.

OMA KOKEMUS KANNUSTI
–  Kun oma tyttäreni sairastui leukemiaan, 
sain itse kokea, millaista on viettää aikaa 
eristyksissä pienen lapsen kanssa ja keksiä 
viihdykettä. Olemme suunnitelleet puuhapa-
ketit sen mukaan, että niistä olisi iloa ja ajan-
kulua. Toimintamme alkoi lorupussien jaka-
misesta syöpälapsille, mutta nyt meillä on 
mukana 13 sairaalaa ympäri Suomen sekä 
avustuskohteet Turussa, Tampereella ja Hel-
singissä, Petri kertoo.

Tyttären hoidot onnistuivat, ja nyt jo nuori 

Lapsellista ry:n Petri Gustafsson ja Irina 

Virransuo kertovat, että tähän mennessä jo 

yli 72 000 lasta on saanut oman puuhapa-

kettinsa yhdistyksen kautta. Tyypillisimmät 

lahjoittajat tulevat pk-yrityksistä.

Puuha- ja viriketuotteet on suunniteltu ikäryhmittäin.

nainen on toisinaan mukana yhdistyksen toi-
minnassa. Hän on muun muassa suunnitel-
lut tuubihuivin kuosin.

Pitkäaikaissairaille lapsille toimitetaan 
neljä kertaa vuodessa muun muassa loru-
pusseja, puuhakasseja, palapelejä, askarte-
lutuotteita ja satukirjoja. Lapset saavat tuot-
teet omiksi sairaalasta lähtiessään. 

–  Olemme koonneet kassit sairaaloista 
tulleiden toivomusten perusteella. Puuhakas-
seja on kolmelle ikäryhmälle ja osa tuotteis-

ta on myös ruotsinkielisiä. 
Olemme saaneet näistä hy-
vää palautetta niin osasto-
jen henkilökunnalta kuin 
lapsilta ja nuorilta itsel-
täänkin. Esimerkiksi kirjat 
on suunniteltu meille suo-

raan ja yritämme muutenkin valita mahdol-
lisuuksien mukaan kotimaisia tuotteita, Iri-
na kertoo.

YKSI LAPSI KERRALLAAN
Petri painottaa, ettei heidän tarkoituksenaan 
ole pelastaa koko maailmaa, vaan tuottaa 
iloa lapsille yksi kerrallaan.

Tuki hankitaan puhelinkontaktoinnin 
avulla. Monet yritykset lahjoittavat säännöl-
lisesti. Lahjoittaja voi myös halutessaan esit-
tää toiveen siitä, missä sairaalassa tai koh-
teessa oleville lapsille apu menee. Näin pai-
kallisuus saadaan toimintaan mukaan. Yh-
distys pitää kulut pieninä, jotta tukipaketteja 
saadaan mahdollisimman paljon liikkeelle. 
Koko henkilökunta ja myös perheenjäsenet 
osallistuvat pakettien pakkaamiseen.

Turku Energia on perinteisesti antanut 
joulukorttivarat hyväntekeväisyyteen ja pää-
sääntöisesti juuri lasten ja nuorten avustus-
työhön. ●

Olemme saaneet 
hyvää palautetta 

lapsilta.
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VALOPILKKU

TUNNETKO SINÄ 
PAIKALLISEN VALOPILKUN? 

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

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

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

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

ÊEhdotuksia voi lähettää  
osoitteessa valopilkku.fi 

tai Turku Energia/  Valopilkku, 
PL 105, 20101 TURKU
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– Tämä on vahvasti hetkessä elämistä. Minun pitää 
huomioida lapsi ja hänen vointinsa, perhe, sekä 

hoitohenkilökunta. Nämä asiat määrittelevät sen, miten 
lähden kussakin tilanteessa rakentamaan yhteistä leikkiä, 

toteaa sairaalaklovnina toimiva KAISA KOULU.

Sairaalaklovni Mutkalalla heittää kel-
taisen silkkihuivin ilmaan ja alle kym-
menen vanha poika pyydystää sen hie-

nosti kädelleen. 
– Opetatko minutkin ottamaan huiveja 

kiinni noin taitavasti, sillä minun pitäisi esit-
tää valokuvaajalle huivitemppu, Mutkalal-
la pyytää ja poika ryhtyy hänen valmenta-
jakseen.

Olemme Tyksin röntgenosastolla, mis-
sä poika odottaa tutkimuksiin pääsyä. Mut-
kalalla houkuttelee pojan mukaan leikkiin 
ja pian kumpikin heittelee huiveja nauraen. 
Leikki tempaa mukaansa ja aika unohtuu. 
Tätä muun muassa on sairaalaklovnin työ: 
leikki voi viedä lapsen ajatukset pois ikävistä 
tutkimuksista.

LEIKKIÄ LAPSEN EHDOILLA
Kaisa Koulu työskentelee sairaalaklovnina 
kaksi päivää viikossa, tiistaisin ja keskiviik-
koisin. Klovnipäivä alkaa aamulla samoilla 
rutiineilla. Ensimmäiseksi Kaisa silittää klov- 
nivaatteet, pesee hampaat, pukee vaatteet 
ja meikkaa. Kaisan sairaalaklovnimeikki on 

varsin kevyt, lähinnä vain punaa poskissa – 
mutta klovnilookin ehdoton somiste on pu-
nainen nahkanenä.

Klovnius on rooli, jonka Kaisa pukee yl-
leen sairaalan pienessä huoneessa. Käytän-
nössä se tarkoittaa sitä, että hän muuntau-
tuu Kaisasta Mutkalallaksi, samalla vaihtuu 
ulkonäkö ja jopa kävelytyyli ja puhetapa. Pu-
nanenä myös suojaa Kaisaa.

– Kun puen nenän aamulla, omat henkilö-
kohtaiset asiani jäävät mielestä. Tietysti tä-
hän vaikuttaa paljon oma energia ja vireysti-
la, välillä rooliin sonnustautuminen käy hel-
pommin ja välillä joudun tekemään enem-
män töitä sen eteen. Toisaalta nenä suojaa 
myös toisinpäin: ne asiat, joita koen täällä 
sairaalassa, eivät tule kotiin niin herkästi. 

Jokainen klovni toimii vähän eri tavalla, 
omasta persoonastaan käsin. Jokainen koh-
taaminen on omanlaisensa ja ainutlaatuinen.

– Leikki ei ole aina äänekästä ja vauhdi-
kasta, vaan se voi olla myös rauhallista ja 
turvaa tuovaa. Se voi olla väline keskustelun 
avaamiseen. Sairaalaklovnin työssä tulee py-
sytellä avoimena ja läsnäolevana, jotta osaa 

– Minulle tämä on unelmatyö. 
En pysty kuvittelemaan, että jak-
saisin tehdä taiteilijan työtäni 
pelkästään esittävän taiteen si-
sällä. Minulle on tärkeää viedä 
tanssitaide ulos tanssiteoksis-
ta, jotka edustavat minulle vain 
pientä osaa siitä, mitä kaikkea 
tanssitaide voi olla ja mitä sen 
keinoin voi tehdä, toteaa sairaa-
laklovni Mutkalalla alias tanssi-
taiteilija Kaisa Koulu.

KLOVNI
tuo ilon 

sairaalaan
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reagoida pieniinkin signaaleihin. 
Aamupäivisin klovnit kiertävät yksin ja 

osallistuvat hoitohenkilökunnan toiveiden 
mukaisesti erilaisiin toimenpiteisiin ja ilta-
päivisin he kiertävät osastoja pareittain tie-
tyn aikataulun mukaisesti. 

Leikki voi viedä lapsen huomion pois toi-
menpiteestä ja rohkaista. Klovnin, lapsen, 
vanhemman ja hoitohenkilökunnan yhteinen 
leikki jättää lapselle usein myönteisemmän 
kokemuksen toimenpiteestä ja sairaalasta. 

AMMATTIMAISTA TOIMINTAA
Suomeen sairaalaklovnit rantautuivat 
2000-luvun alussa. Kaisa mietti jo silloin mu-
kaan hakemista, kun kuuli kollegalta toimin-
nasta. Hän oli kiinnostunut taiteen sovelta-
vista menetelmistä ja yhteisötaiteesta, joten 
sairaalaklovnin työ tuntui mielenkiintoiselta.

– Esikoiseni oli silloin ihan pieni ja ajat-
telin lopulta, ettei ajankohta ollut kovin hy-

vä. Toisen kerran mietin mukaan lähtemis-
tä vuonna 2011, kun Oulussa järjestettiin 
sairaalaklovnien hakutilaisuus, mutta sil-
loin lapseni astma oireili niin pahasti, että en 
päässyt lähtemään pääsykokeeseen. 

Lopulta Kaisa osallistui vuonna 2015 Tu-
russa alkaneeseen sairaalaklovnikoulutuk-
seen ja valmistui keväällä 2016. Silloin kurs-
sille haki satakunta halukasta klovnia, jois-
ta viisi otettiin koulutukseen.  Tällä hetkellä 
Turussa toimii neljä sairaalaklovnia ja koko 
maassa 26. 

Sairaalaklovnien toiminnan mahdollista-
vat erilaiset tuet, lahjoitukset ja jäsenmak-
sut. Yhdistyksen suurin rahoittaja on ollut 
STEA (aiemmin RAY). Myös osa sairaaloista 
osallistuu suoraan kustannuksiin kohdenta-
malla saamiaan lahjoituksia sairaalaklovni-
toimintaan.

Kaisa korostaa sitä, että työ on ammatil-
lista. Sairaalaklovneilla on jatkuvasti myös 

ammatillista täydennyskoulutusta.
– Moni ajattelee edelleen, että teemme ar-

vokasta vapaaehtoistyötä, mutta sairaalaklov- 
nius on ammatti. Meidät koulutetaan perin-
pohjaisesti ja kaikki alalla toimivat ovat am-
matiltaan esiintyviä taiteilijoita.

LAPSET TUOVAT ILOA
– Minulle sairaalaklovnius on avoimuutta, 
läsnäoloa, kuuntelua ja herkkyyttä toimia 
erilaisissa tilanteissa, improvisaatiota, leik-
kiä ja ihmettelyä. Klovni pystyy tuomaan sai-
raalan sisään jotain sellaista, mikä voi kuor-
mittavissa ja hankalissa tilanteissa unohtua. 

– Me saatamme olla lapselle hoitomaail-
massa ainoat aikuiset, jotka lähestyvät häntä 
muuten kuin diagnoosin kautta. Meille lap-
si on vain lapsi, ei potilas, vaikka toki on tär-
keää, että tiedämme taustat ja lapsen sairau-
den luonteen.

– Totta kai tulee tilanteita, jotka menevät 

Klovnipäivä alkaa aina samoilla rutiineilla. Kaisa silittää klovnivaatteet, pesee hampaat, pukee ja meikkaa.
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 VILLE NIUTANEN 
 SAIRAALAKLOVNIT RY:N 
 TOIMINNANJOHTAJA 
Kaisa Koulu eli klovnitohto-
ri Mutkalalla on valopilkku 
sanan varsinaisessa merki-

tyksessä. 20-vuotisen uransa 
aikana hän on toiminut aktiivi-

sesti sekä esittävän taiteen että sovel-
tavan taiteen kentällä. Hän on toteuttanut 
liikkeellisiä yhteisöteoksia ja lukuisia lapsille 
suunnattuja tanssiteoksia sekä toiminut free-
lance-tanssijana. Soveltavan taiteen kentällä 
hän on työskennellyt kaiken ikäisten parissa 
– tehnyt erilaisia yhteisöllisiä tanssiprojekteja 
moniin erityisryhmiin ja potilasjärjestöihin, 
toiminut Läntisen tanssin aluekeskuksen 
Tanssikummina ja työpajaohjaajana vanhusten 
hoitolaitoksissa, kehitysvammaisten päiväkes-
kuksessa, terveyskeskuksen vuodeosastoilla, 
kouluissa ja päiväkodeissa.

 TAINA AHLGREN 
 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI, 
 KIPSIMESTARI, TYKS 
Mutkalalla käy yleensä aina 
keskiviikkoisin sovitusti 

piristämässä pikku potilaita 
kampurapolilla. Mutkalal-

lan läsnäolo helpottaa meidän 
työskentelyämme hyvin paljon. Aurinkoisella, 
hyväntuulisella olemuksellaan hän häivyttää 
lapsen pelkoa ja vie yleensä huomion kokonaan 
pois kipsaamisesta. Mutkalalla on aina terve-
tullut ja vaikka potilas ei niin pelokas olisikaan, 
on ihanaa, että hän piristää lasten ja henkilö-
kunnan päivää  hyväntuulisella höpsötyksellä. 
Sairaalaklovnit tekevät arvokasta työtä.

 KARI JAGT 
 SAIRAALAKLOVNIT RY:N   

 TAITEELLINEN JOHTAJA 
Kaisan myönteisen energi-
nen ote on iso voimavara 
sairaalaklovnityössämme. 

Kaisa on luotettava, huu-
morintajuinen ja kerrassaan 

mahtava työtoveri.  

KAISASTA SANOTTUA

 1980   syntyy Turussa

 1999  valmistuu tanssitaiteilijaksi

 2002   esikoinen syntyy

 2005  2. lapsi syntyy 

 2010   2012   2016  työskentelee valtion  

   1-vuotisella taiteilija-apurahalla

 2011   Läntisen tanssin aluekeskuksen 
  Tanssikummi-työskentely 
  hoitolaitoksissa alkaa

 2014  3. lapsi syntyy

 2016  Turun kaupungin koulu- ja 

  päiväkotitaiteilijan työ alkaa
 2016   valmistuu sairaalaklovniksi

Xxxxxxxx.

Tanssi ei kuulu 
pelkästään 

ammattilaisille tai 
harrastajille, vaan 
se kuuluu kaikille 

ihmisille.

KAISAN TÄRKEÄT VUODET

ihon alle ja minä klovnihahmoni takana lii-
kutun. Mutta sehän on vain inhimillistä. 

Monet ovat kysyneet Kaisalta, eikö työ ole 
valtavan rankkaa. Että miten sitä jaksaa.

– Lapset antavat meille klovneille valta-
vasti iloa ja energiaa – samoin heidän per-
heensä. Ei minusta tunnu, että minä oli-
sin tässä työssä antavana osapuolena, vaan 
päinvastoin. 

TANSSI KUULUU KAIKILLE
Kaisa on valmistunut Turun konservatorion 
tanssilinjalta lähes 20 vuotta sitten. Heti val-
mistumisen jälkeen hän alkoi tehdä sovelta-
vaa taidetta ja vetää yhteisöllisiä projekteja.

– Minulla on aina ollut uteliaisuus erilais-
ten ihmisten kohtaamiseen. Minua kiinnos-
taa kehollisuuden, liikkeen ja tanssin moni-
naisuus ja mahdollisuudet 
kaikissa ihmisissä erilaisis-
ta lähtökohdista tarkastel-
tuna.

Kaisan ensimmäinen yh-
teisöllisen tanssin ryhmä 
oli ensi- ja turvakodissa äi-
ti- ja lapsiryhmä 2000-lu-
vun alussa. Sen jälkeen hän 
alkoi vetää tanssiprojekteja 
erilaissa potilasjärjestöissä, hoitolaitoksissa, 
kouluissa ja päiväkodeissa.

– Tajusin, että tanssi ei kuulu pelkästään 
ammattilaisille tai harrastajille, vaan se kuu-
luu kaikille ihmisille, Kaisa toteaa.

Vuodeosastolla makaavan potilaan tans-
si voi olla ulospäin tosi pientä liikettä, mut-
ta se ei ole yhtään sen vähemmän merkityk-
sellistä.

– Kun näen erilaisten erityisryhmien liik-
kuvan, koen usein olevani etuoikeutettu saa-
dessani nähdä kaiken sen. Tämän takia olen-
kin urani aikana tehnyt myös yhteisöllisiä 
tanssiteoksia, joissa esiintyjinä on ollut 
erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä.

OMA JAKSAMINEN
Vilkkaimpiin klovnipäiviin voi mahtua kak-
sikin sataa kohtaamista. On siis luonnollis-
ta, että työpäivän jälkeen Kaisalla voi olla ih-
misähky.

– Huomaan, että sairaalaklovni-työ-
päivien jälkeen haluan usein olla enemmän 
läsnä myös omille lapsilleni. Kotona muut 
hommat jäävät toissijaiseksi ja leikin tiiviim-
min 4-vuotiaan kuopukseni kanssa. Ehkä se 
johtuu siitä, että sairaalapäivät muistuttavat 

itseä aina asioiden tärkeys-
järjestyksestä, eli siitä, mil-
lä asioilla oikeasti on väliä. 

Työpäivät ovat niin ku-
luttavia, että Kaisa harvoin 
jaksaa niiden jälkeen tava-
ta ystäviä tai harrastaa jo-
tain. 

 – Muistuttelen jatku-
vasti itselleni, että pi-

täisi muistaa huolehtia myös omista ys-
tävyyssuhteista. Vaikka tykkään olla ih-
misten kanssa, olen oikeastaan aikamoi-
nen kotirotta. Tässä elämänvaiheessa on 
tärkeää, että hyväksyn elämän realiteetit ja 
ajan puutteen. Turha tässä on pingottaa ja 
yrittää venyä johonkin suorituksiin. Sen si-
jaan haluan napata jokaisesta hetkestä sen 
hyvät puolet. 

– Haaveilen usein monistakin asioista, joi-
ta haluaisin tehdä, mutta kyllä ne yleensä 
haaveeksi jäävät. Liikun työssäni huomaa-
matta paljon ja usein lepo onkin se, mitä työ-
päivän jälkeen kehoni ja mieleni eniten kai-
paavat. Yksi latauspistokkeeni on arki-iltai-
sin sohvannurkassa mieheni kainalo. 

Kaisa osaa nauttia pikkujutuista: omien 
energioiden täyttämiseen riittää se, että hän 
pääsee välillä yksin kauppaan tai lenkille.

Monet ihmiset ovat vuosien saatossa 
sanoneet Kaisalle, että hän on tavatto-
man iloinen ihminen.

– Tiedän omaavani valoisat piirteet, 
mutta minulle itselleni hyvä olo, iloisuus ja 
onni on paljon muuta kuin iloiset, nauravai-
set kasvot. Ilossa voi olla myös syvempiä sä-
vyjä, Kaisa sanoo. ●
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Kulutusjousto  
on vastuullista

Turku Energia haluaa olla edelläkävi-
jä ja nostaa asiakkaan keskiöön ener-
gia-alan murroksessa. Sähköntuotan-

torakenteen muuttuessa kuluttajien rooli 
osana sähkömarkkinaa kasvaa. Kulutusjous-
to on merkittävä tekijä, jolla edistetään ym-
päristöystävällisyyttä, tuetaan sähköjärjes-
telmän toimintaa ja tuotetaan uusilla palve-
luilla lisäarvoa sekä asiakkaille että energia-
yhtiöille. Kulutusjousto tarkoittaa sitä, että 
yritys voi antaa osan sähkönkulutuksestaan 
reservitehoksi ja saada siitä korvauksen. 

Aurajoki-konsernin toimintaan kuuluu 
muun muassa metallien pintakäsittely, kone-
pajatuotanto ja kokoonpano asiakastarpeisiin 

räätälöityinä Itämeren markkina-alueella. 
Yrityksen arvoissa korostuvat asiakaslähtöi-
syys ja jatkuva kehittyminen sekä vastuulli-
suus ja elinkaariajattelu, joissa merkittävänä 
osana on ympäristön huomioon ottaminen.

Aurajoen toimitusjohtaja PÄIVI HAKALA 
toteaa kulutusjoustomarkkinoille mukaan 
lähtemisen olevan luonnollinen osa yrityk-
sen strategiaa. Konsernin toiminta on hyvin 
energiavaltaista, joten ajoittainen kulutuk-
sen lasku tukee ympäristöajattelua ja tuo sa-
malla kustannussäästöjä. 

– Haluamme olla suunnannäyttäjiä ym-
päristövastuullisessa toiminnassa, Päivi tii-
vistää.

Aurajoki Oy on syyskuusta lähtien ollut mukana 
sähkön kulutusjoustomarkkinoilla yhteistyössä 
Turku Energian kanssa. Kulutusjoustotilanteessa 
Aurajoki Oy:n neljän laitoksen sinkityskattiloiden teho 
lasketaan alas vartiksi. 
T E K S T I :  J O H A N N A  P E L T O - T I M P E R I   |  K U V A :  T I M O  J A K O N E N

KESKEYTYMÄTÖN TUOTANTO
Aurajoki Oy:n kaikki neljä kuumasinkitys-
laitosta ovat syyskuusta lähtien olleet muka-
na kulutusjoustomarkkinoilla. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että Fingridin kanta-
verkon häiriötilanteissa kuumasinkityskatti-
loiden sähköteho pudotetaan automaattises-
ti alas.

– Sinkityskattiloissa on yli 300 tonnia 450 
asteista sulaa sinkkiä, joten viidestä viiteen-
toista minuuttiin kestävä tauko ei vaikuta 
mitenkään prosessiin, kertoo tuotantojohtaja 
TOMMI PYNNÖNEN.

Tommi kertoo, että Aurajoki Oy:ssä on pa-
nostettu viime vuosina muutenkin merkittä-
västi energiatehokkuuteen. Uusiutuvan ener-
gian käyttöönotto kiinnostaa myös yritystä.

– Suosittelemme kulutusjoustoa myös 
muille teollisuusyrityksille, Tommi toteaa.

Turku Energia vastaa toiminnan tekni-
sestä toteutuksesta sekä laiteasennuksista ja 
käy kauppaa Fingridin kanssa. Turku Ener-
gian tuotepäällikkö KIMMO KUUSINEN tote-
aa Aurajoki Oy:n sopivan hyvin kantaverkon 
häiriötilanteisiin kohdennetuille kulutusjous-
tomarkkinoille, koska joustoon tarvitaan vä-
hintään yhden megawatin teho sekä proses-
si, jossa energiankäyttöä voidaan hetkellises-
ti laskea. ●

 

ÊLue koko juttu osoitteessa valopilkku.fi

Kulutusjoustomarkkinoille osallistuminen sopii hyvin Aurajoki Oy:n ympäristövastuullisiin arvoihin. 
– Olemme pitkäaikaiset kumppanit, totesivat Turku Energian Pekka Tölkkö (vas.), Aurajoki Oy:n Tommi 
Pynnönen ja Päivi Hakala sekä Turku Energian Kimmo Kuusinen. Kulutusjoustossa ei ole kyse pelkästään ku-

lutuksen hetkellisestä rajoittamisesta, vaan 
sähkönkäyttöä voidaan siirtää ajallisesti 
kalleimmilta tunneilta halvemmille, millä 
on ympäristön ja kustannusten kannalta 
suotuisia vaikutuksia. Turku Energian Lou-
na Tunti -asiakkaat, joilla on nykyaikainen 
sähkömittari, voivat mukauttaa ja siirtää 
sähkön kulutustaan tuotannon vaihteluiden 
mukaan automatiikan avulla.

– Suurimman hyödyn saavat sähköläm-
mittäjät. Jousto näkyy energialaskussa ja 
isommassa mittakaavassa kuluttaja on an-
tanut panoksensa koko sähköjärjestelmän 
toimivuudelle vuorokauden kiireisimpinä 
tunteina, kertoo kuluttajamyynnin päällikkö 
ANNE-MARI NIEMELÄ.

Kuluttajakin  
voi vaikuttaa
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T E K S T I :  T U R K U  E N E R G I A  K U V A :  D R E A M S T I M E

LOUNA SESONKI -hinnat /
Priser för LOUNA SESONKI 
1.1.–31.3.2019:

Hinnat KULUTTAJILLE alv 24 % /
Pris för privatkunder 
(inkl. moms 24 %)

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

YLEISSÄHKÖ / ALLMÄNEL 
perusmaksu / grundavgift 3,78 €/kk
energia / energi 7,80 snt/kWh           

Normaalin vuodenaikavaihtelun mukai-
sesti kulutus kasvaa talvea kohti ja 

silloin myös tukkuhinnan taso pyrkii nou-
semaan. Tänä vuonna muutos on kuiten-
kin varsin maltillinen, sillä edellisen kau-
den hinnat nousivat jo aikaisempia kausia 
reippaammin. Tämä johtui kylmästä, 
kuivasta ja vähäsateisesta alkuvuodesta. 
Alkusyksyn aikana vesitilanne on selvästi 
parantunut Norjan runsaiden sateiden 
johdosta ja tämä on maltillistanut talven 
hintaodotuksia. Energian hinnat nousevat 
yleissähköllä noin 3 % ja yö- sekä kausi-
sähköllä noin 7 %. ●

Talvikauden  
hinnanmuutos  
varsin maltillinen

Mycket måttlig  
prisändring under  
vintersäsongen 

YÖSÄHKÖ / NATTEL

perusmaksu / grundavgift 3,78 €/kk
päiväenergia / dagenergi 8,43 snt/kWh
yöenergia / nattenergi 6,94 snt/kWh

KAUSISÄHKÖ / SÄSONGSEL

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

9,30 snt/kWh

energia, muu aika / 
energi övrig tid

7,32 snt/kWh

YLEISSÄHKÖ / ALLMÄNEL 
perusmaksu / grundavgift 3,05 €/kk
energia / energi 6,29 snt/kWh           

YÖSÄHKÖ / NATTEL

perusmaksu / grundavgift 3,05 €/kk
päiväenergia / dagenergi 6,80 snt/kWh
yöenergia / nattenergi 5,60 snt/kWh

KAUSISÄHKÖ / SÄSONGSEL

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

7,50 snt/kWh

energia, muu aika / 
energi övrig tid

5,90 snt/kWh

I enlighet med den normala årstidsväxlin-
gen ökar förbrukningen mot vintern och 

då tenderar partipriset också att stiga. I år 
är förändringen dock mycket måttlig, då 
priserna under föregående säsong redan 
steg mer än under tidigare säsonger. Detta 
berodde på att årets första månader var 
kalla, torra och nederbördsfattiga. I början 
av hösten har vattenläget klart förbättrats 
med anledning av den rikliga nederbör-
den i Norge och detta har gjort vinterns 
prisförväntningar mer måttliga. Priset på 
energi stiger med cirka 3 procent beträf-
fande allmän el och med cirka 7 procent 
beträffande natt- och säsongel. ●

Muistathan, että asiakkaanamme  
saat monipuolisia asiakasetuja: 
❯ Saat laadukkaan Valopilkku-asiakasleh-
den neljä kertaa vuodessa.
❯ Saat alennuksia ja lippuja erilaisiin 
tapahtumiin, kun tilaat uutiskirjeemme 
osoitteesta www.energiaonline.fi.
❯ Voit seurata kulutustasi EnergiaOnline- 
palvelussa, jonne tallentuvat laskusi 
sekä jatkossa myös sopimukseesi liittyvät 
dokumentit.
❯ Saat ilmaista energiansäästöneuvontaa 
niin asiakaspalvelussamme kuin netti-
sivuillamme www.turkuenergia.fi.
❯ Asiakaspalvelumme palvelee sinua puheli-
mitse numerossa 02 2628 111 (pvm/mpm) 
sekä palvelupisteessämme osoitteessa 
Linnankatu 65.
❯ Voit lainata maksutta sähkönkulutusmit-
taria asiakaspalvelupisteestämme, turku-
laisista lähikirjastoista ja kirjastoautosta. 
❯ Voit valita laskutustavan, joka sinulle 
sopii: käytettävissäsi ovat perinteisen 
paperilaskun lisäksi ekologiset sähköiset 
laskutusmuodot kuten sähköpostilasku ja 
e-lasku. 

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



M oni sähköautoilija arkailee oman la-
tauspisteen asennuttamista, koska se 
koetaan liian kalliiksi ja monimutkai-

seksi hankinnaksi. Taloyhtiöiden osalta myös 
asennus- ja käyttökustannusten jakaminen 
asukkaiden kesken aiheuttaa huolta. Lataus-
pisteelle olisi tarvetta mökilläkin, mutta pää-
sulakkeiden pieni teho herättää kysymyksiä 
asennuksen mahdollisuudesta.

Turku Energian Energiaratkaisujen tuo-
tepäällikkö KIMMO KUUSINEN vastaa, että 
Turku Energialta löytyvät monipuoliset rat-
kaisut eri lataustarpeisiin. Hän suosittelee 
latauspistettä harkitsevaa ottamaan yhteyt-
tä Turku Energiaan, josta sähköautoilija saa 
asiantuntevaa palvelua lataukseen liittyen.

– Yhteistyömme Satmatic Oy:n kanssa 
varmistaa sen, että voimme tarjota sähkö-
autoilijoille monipuolisen ja erilaiset tarpeet 
kattavan valikoiman latauslaitteita lyhyellä-
kin toimitusajalla. Asiakas saa meiltä kaiken 
tarvittavan kokonaispalveluna. Siihen kuu-

Sähköauto latautuu näppärimmin kotipihalla tai 
yrityksen parkkipaikalla. Turku Energia alkoi tarjota 
tänä syksynä ulvilalaisen Satmaticin valmistamia 
kotilatauslaitteita, joilla auton lataaminen onnistuu 
tehokkaasti ja turvallisesti pienellä investoinnilla.

Lataa 
sähköautosi 
tehokkaasti
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Sähköauton latauslaitteiden ener-
giatiedot saadaan kätevästi haltuun 
eParking-järjestelmällä. Sen avulla 
voidaan hoitaa automaattisesti käyt-
täjien lataaman energian laskutus ja 
hallinnoida pysäköintialueita koko-
naisvaltaisesti. Järjestelmä koskee yh-
teiskäytössä olevia latauspisteitä esi-
merkiksi taloyhtiöissä.



luvat laitteiden lisäksi kartoitus- ja asennus-
palvelut, Kimmo kertoo.

– Asennuksen jälkeen opastamme asia-
kasta laitteen oikeaan käyttöön. Opastuk-
sessa käydään läpi lataukseen liittyvät pe-
rusasiat ja mahdolliset virhetilanteet. Kes-
kustelemme mielellämme myös laajemmista 
palvelupaketeista taloyhtiöille ja yrityksille 
esimerkiksi latauspisteiden hallinnointiin ja 
vikapalveluun liittyen.

RÄÄTÄLÖITY LATAUSKOKONAISUUS
Satmaticin latauslaitteet soveltuvat kotila-
taukseen ja taloyhtiöiden pysäköintipaikoil-
le, joissa yleisin käyttötapa on yön yli tapah-
tuva lataaminen. Taloyhtiön isolle pysäköin-
tialueelle voidaan asentaa myös erilaisilla 
latauslaitteilla varustettuja latauspisteitä. 
Kiinteistöön kannattaa tehdä ennen lataus-
ratkaisun toimittamista sähköverkon kartoi-
tus, jos kapasiteetin riittävyys on epäselvä.

– Tyypillisessä tapauksessa useampikin 
sähköauton latauspiste voidaan toteuttaa il-
man suurempia saneerauksia. Myös omako-
titaloissa voi olla valmius sähköauton lataus-
laitteelle. Nämä seikat riippuvat paljon kiin-
teistön iästä ja siitä, onko siihen tehty talo-
teknisiä saneerauksia. 

Kartoituksen yhteydessä suunnitellaan 
myös latauspaikan sijainti. Latauslaite kan-
nattaa sijoittaa sähkökeskuksen lähelle, jotta 
pitkiltä kaapeloinneilta ja suurilta maanra-
kennustöiltä vältytään ja asennustöiden kus-
tannukset saadaan minimoitua.

– Asentajamme pohtivat asiakkaan kans-
sa, kannattaako latauslaiteet asentaa sei-
nään, maahan, pylvääseen vai oman jalustan 
varaan. Tämä vaikuttaa olennaisesti siihen, 
kuinka helposti auto saadaan pysäköityä la-
tausjärjestelmän viereen ja latauskaapelit 
kytkettyä siihen.

NÄPPÄRÄ LATAUSRASIA
Latauslaitevalikoiman latausteho vaihtelee 
3,6 kW:n ja 22 kW:n välillä. Kotikäyttöön tar-
koitetuista sähköauton latauslaitteista löy-
tyy kolme eri vaihtoehtoa, joiden kunkin teho 
on 3,6 kW. Pienempitehoiset laitteet soveltu-
vat erinomaisesti yön yli kestävään latauk-
seen tai muuhun tarpeeseen, jolloin auto on 
pidemmän aikaa pysäköitynä. 

– Pienimmät latauslaitteet ovat perintei-
sen lämmitysrasian kokoisia, ja ne voidaan 
asentaa seinään tai pylvääseen. Niissä käy-
tetään superschuko-pistorasiaa, joka kestää 

yksivaiheisen 16 A latausvirran.
Osassa 3,6 kW:n laitteista on kiinteä tyy-

pin 1 tai 2 latauskaapeli, jolloin autoilijan ei 
tarvitse viritellä omaa kaapelia auton lataus-
ta varten. Rasiamallista latauslaitetta käy-
tetään sen sijaan autokohtaisella kaapelilla, 
mikä mahdollistaa useammankin auton vuo-
roittaisen lataamisen samalla laitteella la-
tauspistoketyypistä riippumatta.

NOPEAMPI LATAUSTAPA YRITYKSILLE
Tehokkaimmat laitemallit 11 ja 22 kW so-
veltuvat asiointilataukseen. Laitteella, jonka 
teho on 11 kW, lataa muutamassa tunnissa 
energiaa suurempaankin akkuun ja se sopii 
erittäin hyvin yritysten käyttöön.

Suurempitehoisilla, 22 kW:n laitteilla au-
ton akku latautuu 1–2 tunnissa akun varaus-
tilasta riippuen. Isompia laitteita on saatavil-
la pylväs-, seinä- tai maa-asenteisina. Näillä 
latauslaitteilla pystyy lataamaan kahta au-
toa samanaikaisesti.

– Osaan laitteista on saatavana dynaami-
nen kuormanhallinta, jolla niiden ottamaa la-
taustehoa voidaan jakaa autojen kesken, jot-
ta kiinteistön sähköverkko ei ylikuormitu. 
Kaikissa laitteissa on vakiona B-tyypin vika-
virtasuoja, mikä takaa hyvän sähköturvalli-
suuden.

ETÄOHJATTAVA ETOLPPA
eTolppa on sähköauton lataukseen ja auton-
lämmittämiseen tarkoitettu järjestelmä, jo-
ta ohjataan näppärimmin mobiilisovelluksen 
kautta. EKO-toiminto mittaa ulkolämpötilan 
ja pienentää auton lämmityskustannuksia jo-
pa 65 prosenttia.

– Älykkäät latauslaitteet on suunniteltu 
ensisijaisesti yrityskäyttöön, mutta hintaero 
perusmallisiin on niin pieni, että tätäkin rat-
kaisua kannattaa harkita kotiin, jos ladatta-
vana on useampi auto. Esimerkiksi sanee-
rauskohteissa vanhat piharasiat päivittyvät 
kätevästi eTolpiksi, jolloin autonlämmittämi-
sen ohjaus hoituu kätevästi mistä vain.

Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätun-
nus, jonka avulla hän ohjaa kätevästi eTolp-
paa ja pystyy seuraamaan kulutustaan. Pää-
käyttäjä näkee käyttäjien kulutustiedot ja 
voi tarvittaessa laskuttaa käyttäjiä sen mu-
kaan. ●

Laitteita saa kiinteällä 
latauskaapelilla ja 
älykkäänä eTolppana.

Edullinen ratkaisu 
kotitalouksiin ja asunto-
osakeyhtiöihin on yhdistetty 
lataus- ja lämmityslaite.

ÊLue lisää latausratkaisuista 
www.turkuenergia.fi/latausratkaisut



Tänä syksynä yhä useampi meistä on miettinyt 
huolissaan, miten voisi omilla teoillaan vaikuttaa 

ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Turku Energia 
on jo pitkään panostanut ympäristöystävällisiin 
tuotteisiin. Ostamalla uusiutuvaa energiaa voit 

vaikuttaa positiivisesti ilmastoon ja saat itsellesi 
puhtaamman energiaomatunnon.
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Vihreää energiaa 
luonnon hyväksi

Jo pitkään yksi strateginen painopiste- 
alueemme on ollut ympäristöystävälli-
syyden huomioiminen sekä omassa toi-

minnassamme että tuotevalikoimassa, ker-
too kuluttajamyynnin päällikkö ANNE-MARI 

NIEMELÄ . 
Energiaratkaisut-yksikkö panostaa tuo-

tekehityksessä uusiutuvaan energiaan pe-
rustuvien sekä energiaa säästävien sähkö- ja 
palvelutuotteiden kehittämiseen.

– Tarjoamme kuluttajille sekä yrityksil-
le mahdollisuuksia vihreämpiin ratkaisuihin. 
Panostamme myös siihen, että neuvomme ja 
opastamme kulutuksen säästämisessä. Tä-
mä näkyy luonnollisesti heti omassa sähkö-
laskussa, mutta asialla on merkitystä myös 
isommassa mittakaavassa, Anne-Mari kertoo.

–  Yli puolet sähkösopimuksistamme on jo 
vihreitä ja sekasähkön osuus pienenee koko 
ajan, Anne-Mari toteaa.

MUISTA MYÖS EKOTAKUU
Ekotakuulla voit varmistaa, että käyttämäsi 
sähkö on ympäristöystävällistä.

– Louna Sesonki tai Louna Tunti -asiak-
kaiden sähkö koostuu erityyppisillä voimalai-
toksilla tuotetusta sähköstä. Tilaamalla lisä-
maksullisen Ekotakuu-palvelun hankimme 
sähkön uusiutuvaa energiaa tuottavalta voi-
malaitokselta.  

Ekotakuu-palvelun hinta on 0,99 €/kk.
Louna Vihreä-, Louna Vesi- tai Louna Lä-

hi -sopimuksissa sähkö tuotetaan automaat-
tisesti 100 % uusiutuvalla energialla. Näillä-
kin sopimuksilla voit tehdä vielä ylimääräi-
sen ympäristöteon Ekotakuu Extra -palve-
lun avulla. 

– Kohdistamme palvelulla kerättyjä varo-
ja ympäristön hyväksi, Anne-Mari kertoo.

Ekotakuu Extra –palvelun hinta on  
0,50 €/kk. ●

PUHDAS ENERGIAOMATUNTO

Puhdas energiaomatunto -merkkimme kertoo sinulle, mitkä 
tuotteistamme on tuotettu uusiutuvalla energialla. Valitsemalla 
Puhdas energiaomatunto -merkillä varustetun tuotteen pidät 
energiaomatuntosi puhtaana ja olet mukana tukemassa kestä-
vää kehitystä.

Sähkö muodostuu täysin päästöttömästä tuuli- 
energiasta. Louna Vihreä -tuotteemme tuulisäh-
kö otetaan talteen Porin, Raahen ja Kemiönsaa-
ren merituulista. 

Ei huolta uusimisesta. Sopimus on helppo vaih-
taa, sillä se on voimassa toistaiseksi.

Valoisampi valinta ympäristölle. Sopimus nollaa 
sähkönkäyttösi osalta kotisi energiankulutukses-
ta aiheutuvan hiilidioksidimäärän.

Perusmaksu 3,50 €/kk

Energiahinta alkaen 5,95 snt/kWh (12.11.2018)

Louna Lähi tuotetaan Naantalin voimalaitoksessa 
uusiutuvalla biopolttoaineella, kuten puuhak-
keella.

Määräaikainen 24 kk sopimus.

Puhtaasti parasta. Valitsemalla Louna Lähi 
-sopimuksen tuet kestävää kehitystä ja pidät 
energiaomatuntosi puhtaana.

Perusmaksu alkaen 2,48 €/kk

Energiahinta alkaen 5,95 snt/kWh (12.11.2018)

Tuotettu 100 % uusiutuvalla vesivoimalla. 
Vesivoimamme tulee Kokemäenjoesta, Kymijoes-
ta, Salon Kiskonjoesta ja Norjasta Svartisenin 
vesivoimalasta.

Määräaikainen 24 kk sopimus.

Vähäpäästöinen vaihtoehto. Valitsemalla Louna 
Veden pidät energiaomatuntosi puhtaana.

Perusmaksu 3,98 €/kk

Energiahinta alkaen 5,85 snt/kWh (12.11.2018)

TURKU ENERGIAN  
VIHREÄT SÄHKÖTUOTTEET

ÊEnergiahinnat päivittyvät markkinahinnan  
mukaan. Kaikkien tuotteiden päivän hinnat näet
www.energiaonline.fi-palvelustamme.
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PUHDAS ENERGIAOMATUNTO

Onko sinulla puhdas  
energiaomatunto?
Turku Energian nettisivuilta löytyy testi, jonka avulla 
voi selvittää miten hyvin omassa arjessaan säästää 
energiaa ja tekee ympäristöystävällisiä valintoja. 
Teimme testin neljän ohikulkijan kanssa ja juttelimme 
testin pohjalta siitä, miten pienillä teoilla voi vaikuttaa.

 LIISA KALLIO 
Olen tyytyväinen testin tulokseen, sillä 
olen tietoisesti pyrkinyt tekemään 
parempia ratkaisuja energian kulutuk-
sen vähentämiseksi. Asun kaksiossa, 
ja pidän valot päällä vain huonees-

sa, jossa oleskelen. Kiinnitän paljon 
huomiota valoihin, ja en esimerkiksi sytytä 

porraskäytävässä kulkiessani valoja. Pidän 
viileästä huonelämpötilasta, vaikka en pysty paljoa 
vaikuttamaan vanhan talon sähköpattereiden säätämi-
seen. Sähkö on hankittu taloyhtiön kautta. Jos saisin 
itse valita, ottaisin uusiutuvalla energialla tuotettua 
sähköä, ja olisin valmis maksamaan siitä. Itse en 
omista autoa, kuljen pääsääntöisesti jalan, pyörällä 
tai julkisilla. Ainoa syntini testissä oli se, että valutan 
vettä suihkun aikana. Tiesin jo etukäteen, että siinä 
olisi parannettavaa.

 TAHANE ABD ILLAH 
Onhan tuo aika hyvä tulos. Olen kovasti 
huolissani maapallon tilanteesta. 
Päättäjät eivät ymmärrä, miten vakavia 
ongelmia meillä on ilmastonmuutoksen 
takia. Suomessa asiat ovat aika hyvin. 

Asun itse 36-neliöisessä asunnossa 
kerrostalossa. En voi vaikuttaa kaikkiin 

asioihin, mutta yritän. En valuta vettä suihkussa 
koko aikaa ja sammutan valot ja laitteet lähtiessäni 
asunnostani. Pesen pyykit taloyhtiön pesutuvassa ja 
pesulämpötila määräytyy vaatteiden pesuohjeiden mu-
kaan. Kuljen tosi paljon pyörällä ja kävellen ja joskus 
käytän julkisia, mutta omaa autoa en omista.

 EEVA-LIISA SYRJÄLÄ 
Olen tyytyväinen tulokseen, sil-
lä olemme perheen kanssa tosi 
päämäärätietoisesti vähentäneet 
energiankulutustamme. Asumme 
70-luvun kerrostalossa 90-neliöisessä 

asunnossa. Kaikesta säästetään mistä 
voidaan. Asunnon lämpötila on säädetty 

20 asteeseen, suihkussa en valuta vettä koko 
aikaa, kaikki lamput on vaihdettu led-valaisimiin ja 
jääkaappi sekä pakastin on säädetty suositeltuun 
lämpötilaan. Kun itse maksaa vesi- ja sähkölaskun, 
ei halua tuhlata. Meillä on kulutus niin minimissä, 
että kerran kolmessa kuukaudessa saamme sähkölas-
kun, joka on alle 30 euroa. Tytär vei muuttaessaan 
mukanaan myös minun autoni, joten nyt en kulje 
edes autolla – mies tosin joutuu päivittäin ajamaan 
töihin.

 JUKKA RAAPPANA 
Vähän harmittaa tämä tulos. Olen 
kiinnostunut energiankulutuksesta ja 
ympäristöasioista, mutta enemmän-
kin voisin asian eteen tehdä. Asun 
kerrostaloasunnossa ja pääsen hyvin 

liikkumaan paikasta toiseen kävellen 
tai pyörällä. Sähköä kulutan melko vähän, 

sillä minulla ei ole tiski- tai pyykinpesukonetta ja 
kotonani on vain yksi lamppu, jolla pärjään hyvin. 
Olen jälkikäteen katsellut, mistä energiamuodoista 
sähkösopimukseni koostuu ja jossain vaiheessa voisin 
harkita ympäristön kannalta parempaa vaihtoehtoa. 

Ê Oletko jo itse testannut, kuinka puhdas energiaomatunto sinulla on? Tee testi osoitteessa www.energiaomatunto.fi
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SÄÄSTÄ&KULUTA

Vuoden vaihtuessa kannattaa tarkastella omaa 
energiankäyttöään. Kokosimme ehdotukset uuden 
vuoden lupauksiksi, joilla jokainen voi saavuttaa 

puhtaamman energiaomatunnon.
T E K S T I :  M A T L E E N A  M E R T A  |  K U V A :  O L L I  S U L I N  /  T U R U N  K A U P U N K I

Uuden 
energiavuoden 

lupaukset

Tilata  
e-laskun

Paperilaskun hiilijalanjälki on 
moninkertainen verrattuna e-laskuun. 
Ilmastoystävällinen e-lasku kuluttaa 
paljon vähemmän rahaa, luontoa 
sekä energiaa. 

Lämmittää  
viisaasti

Lämmityksen säätäminen tuo 
tuntuvia säästöjä niin luonnolle  
kuin kukkarolle. Jo 10 % säästö  
10 000 kWh:n sähkölämmitys- 
kuluissa vähentää omaa 
hiilijalanjälkeäsi 195 kg CO2. 

Jos käytössäsi on sähkölämmitys, 
voit hankkia Turku Energian kautta 
älykkään OptiWatti-järjestelmän. 
Se on hyvä apuväline, jolla säädöt 
on helppo tehdä huonekohtaisesti 
viikkoaikataulun mukaan.

Hankkia 
aurinkopaneelin

Turku Energia toimittaa aurinko-
paneeleita kotitalouksien ja yritysten 
käyttöön. Noin 3 kW:n paneelit 
tuottavat vuodessa noin 2 700 kWh,  
jos paneelien suuntaus on hyvä, 
eikä varjostuksia juurikaan tule 
päivän aikana. Tällainen määrä 
aurinkosähköä vähentää vuodessa 
hiilidioksidipäästöjä noin 530 kg.

Vuonna 2019 lupaan...

1 2 3
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Joulunakaan ei 
kannata tuhlailla:
❯ HANKI JOULUVALOIKSI LEDIT. 
Vanha 7-lamppuinen kynttelikkö kuluttaa  
30 vuorokauden aikana 15 kWh. Sen sijaan 
uusi led-kynttelikkö saa olla päällä 120 vuo-
rokautta kuluttaakseen yhden kilowattitunnin. 
30 vuorokauden aikana ero on 2,20 euroa ja 
noin 2,9 kg hiilidioksidipäästöjä.

❯ VALMISTA JOULURUUAT 

UUNISSA PERÄKKÄIN. 

Energiatehokkainta on lämmittää uuni kerran 
ja käyttää sitä pitkään, sillä lämmitys kuluttaa 
eniten sähköä. 

❯ KÄYTÄ JÄÄKAAPPIA FIKSUSTI. 
Jouluna jääkaappi ladataan usein äärimmilleen 
ja ovea avataan tiuhaan, mikä nostaa kulutusta 
jopa 50 %. Muista jäähdyttää ja peittää ruuat 
ennen jääkaappiin tai pakastimeen laittoa.

* Suomalaiset ajavat vuosittain henkilöau-
tolla keskimäärin 15 400 kilometriä. 
Lähde: Liikenneviraston tilastoja 1/2018: 
Henkilöliikennetutkimus 2016

Esilämmittää  
auton 

Lämpötilojen laskiessa pakkasen 
puolelle auto kannattaa aina 
esilämmittää. Vanhemman auton 
omistavien kannattaa esilämmittää 
menopelinsä, jos lähtöhetken 
ennustettu lämpötila on alle 5 astetta. 
Esilämmityksen etuina ovat puolta 
pienemmät päästöt liikkeelle lähtiessä, 
moottorin kulumisen väheneminen 
sekä etulasin nopea lämpeneminen, 
joka parantaa näkyvyyttä ja siten 
liikenneturvallisuutta. 

Kulkea  
julkisilla

Vuoden aikana henkilöauto kuluttaa 
energiaa lähes yhtä paljon kuin kodin 
lämmitys. 120-neliöinen omakotitalo 
käyttää lämmitykseen noin 9600 kWh.  
Samalla energiamäärällä voi ajaa 
keskikokoista autoa noin 17 500 
kilometriä. Isommalla autolla, joka 
kuluttaa bensaa 7 l / 100 km, voi 
samalla energiamäärällä ajaa 15 000 
kilometriä.*

Bussin polttoaineenkulutus on henkilö-
autoa suurempi, mutta kulutus jää yhtä 
henkeä kohden pienemmäksi. Mitä 
useampi käyttää julkista kulkuneu-
voa, sitä pienemmäksi jää käyttäjien 
hiilijalanjälki.

ÊVinkit antoi Turku Energian 
tekninen energianeuvoja PÄIVI RAE.

Ympäristö-
ystävällistä sähköä
Turku Energia tarjoaa useita sähkötuotteita, joi-
den kautta voit hankkia uusiutuvilla energiamuo-
doilla tuotettua sähköä. Näitä ovat Louna Vihreä, 
Louna Vesi sekä Louna Lähi -sopimukset. Lisäksi 
voit hankkia ympäristöystävällistä sähköä Louna 
Sesonki ja Louna Tunti -sopimuksilla lisäämällä 
niihin Ekotakuu-palvelun. Tällöin takaamme, että 
sopimusten sähkö on tuotettu uusiutuvilla ener-
gialähteillä. Louna Vihreä, Louna Vesi ja Louna 
Lähi -sopimuksiin voi puolestaan lisätä Ekotakuu 
Extra -palvelun. Palvelulla kerättyjä varoja Turku 
Energia kohdistaa ympäristön hyväksi.

4

5
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VVesivoima on ympäristölle puhdas 
energiantuotantomuoto, josta ei aiheu-
du päästöjä tai jää jätteitä ilmaan, ve-

teen tai maaperään. Se hyödyntää maaston 
korkeuseroja; missä ennen oli koski, on usein 
nyt vesivoimala, joka muuntaa virtaavan ve-
den liike-energian sähköksi. Suomen 220 ve-
sivoimalaa tuottavat noin 20 prosenttia Suo-
messa käytettävästä sähköstä.

– Kun Imatrankoski valjastettiin vuon-
na 1923, kuviteItiin, ettei Suomi pysty kos-
kaan käyttämään niin paljon sähköä kuin 
tämä yksi voimala tuottaa. Nyt kulutamme 
sähköä 80 kertaa Imatrankosken tuotannon 
joka vuosi. Vesivoimalamme yhteenlaskettu 
kapasiteetti on noin 3 100 MW. Esimerkik-
si Olkiluodon rakenteilla olevan kolmannen 
reaktorin teho on 1 600 MW, vertaa Turku 
Energian sähkönhankintapäällikkö JARI HAL-

LIVUORI.
Turku Energian myymästä sähköstä noin 

25 prosenttia on tuotettu vesivoimalla. Valta-
osa siitä on peräisin osakkuusyhtiöiden Svar-
tisenin ja Kolsin Voiman vesivoimalaitoksis-
ta. Lisäksi Vuorilinnan Voimalla on Salon 
Kiskonjoessa yli satavuotias voimalaitos, jos-
ta Turku Energia hankkii sähköä.

TUOTANTO ON MAANTIETEESTÄ KIINNI
Euroopan suurin vesivoiman tuottajamaa on 
Norja. Syy on edullisen pinnanmuodostuk-
sen ja ilmaston: Norjassa on suuret korkeus-

Vesivoima on tärkein uusiutuvan sähkön tuotantomuoto 
Suomessa. Se on parasta ja edullisinta säätövoimaa, 
koska vesivoimalaitoksia voidaan käynnistää, säätää ja 
pysäyttää nopeasti energiantarpeen muutosten mukaan. 
T E K S T I :  M A I J A  R A U H A  |  K U V A :  D R E A M S T I M E
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1. Allas 
Vesi varastoidaan altaisiin.

2. Luukku  
Luukusta vesi lasketaan  
tarpeen mukaan alaspäin.

3. Pato  
Patojen avulla rakennetaan  
varastoaltaita, jotka mahdollistavat  
korkeamman pudotuksen.

VESIVOIMALAT 
tuottavat tärkeää 
säätösähköä
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1. Allas 
Vesi varastoidaan altaisiin.

2. Luukku  
Luukusta vesi lasketaan  
tarpeen mukaan alaspäin.

3. Pato  
Patojen avulla rakennetaan  
varastoaltaita, jotka mahdollistavat  
korkeamman pudotuksen.

ding -yhtiön, joka omistaa kokonaan Eastern 
Norge Svartisen (ENS) -yhtiön. ENS hallitsee 
noin neljänneksen osuutta Svartisenin voi-
malan tuottamasta sähköstä. Voimalan tur-
biinien tehot ovat 350 MW ja 250 MW.

Viime kesänä Svartisen Holding osti lisäk-
si kymmenen prosentin osuuden Hafslund 
Produksjon Holding -yhtiöstä, jolla on Oslon 
lähellä kahdeksan vesivoimalaa. Yhtiön tuo-
tanto oli viime vuonna 3,2 TWh.

VESIVOIMAA VOI VARASTOIDA
Vesivoimassa on erityistä se, että sen avul-
la voidaan varastoida sähköä vuodenajasta 
toiseen. Voimalaa rakennettaessa joki pado-
taan, ja patoaltaan vettä johdetaan voimalan 
turbiineihin tarpeen mukaan. Kesällä voi-
daan kerätä sadevesiä altaaseen ja ajaa ne 
sähköksi vasta talvella, kun sähkönkulutus 
on suurempaa.

– Säätövoimaa on tarvittu tähänkin as-
ti tasoittamaan kulutuksen ajallista vaihte-
lua, mutta nyt, kun fossiilisten polttoainei-
den käytöstä halutaan luopua, säätövoima on 
entistäkin arvokkaampaa. Tuuli- ja aurinko-
voimaa voidaan tuottaa vain, kun tuuli pu-
haltaa ja aurinko paistaa, mutta sähköä tar-
vitaan muulloinkin. Myös tätä tuotantomuo-
tojen vaihtelua pystytään tasoittamaan vesi-
voimalla, Jari kertoo.

Ei vesivoiman tuotantokaan tosin aivan 
tasaista ole. Jarin mukaan tuotannon mää-
rä voi vaihdella melko paljonkin vuodesta toi-
seen riippuen siitä, miten paljon sataa – näin 
etenkin Norjassa. 

– Mielestäni on hyvä, ettei meillä olla yh-
den energiantuotantomuodon varassa. Tuo-
tantomuodot tukevat toisiaan ja muodostavat 
hyvän kokonaisuuden, hän pohtii.  

HUOMIOTA JOKIEN HYVINVOINTIIN
Vesivoiman tuotanto on puhdasta, mutta voi-
malan rakentaminen muuttaa luontoa pysy-
västi. Kun joki padotaan, syntyy tekoallas, 
jonka alle jää maata. Solisevan kosken sijaan 
tulee pato, mikä vaikeuttaa vaelluskalojen 
liikkumista ja vaikuttaa joen virkistyskäyt-
töön. Toisaalta voimalan rakentaminen voi 
helpottaa tulvatilannetta, kun vesimassat 
saadaan parempaan hallintaan. 

– Suomen luonnontilaiset joet on suojeltu 
lailla, joten uusien vesivoimaloiden rakenta-
minen on epätodennäköistä. Nykyisistä voi-
maloista saadaan enemmän tehoa uusimal-

erot ja vuorten rinteillä sataa paljon. Norjan 
energiankulutuksesta 99 prosenttia katetaan 
vesivoimalla, ja norjalaista vesivoimaa riittää 
Suomeenkin.

– Runsasvetisten jokien lisäksi Norjas-
sa on jäätiköitä, joiden sulamisvesiä voidaan 
hyödyntää energiantuotannossa. Hyvä esi-
merkki on Pohjois-Norjan Meloyssä sijaitse-
va Svartisenin voimala, joka on louhittu ko-
konaan kallioon Norjan toiseksi suurimman 
jäätikön sivustalle. Keruuputkilla jäätikön 
alta kerätty sulamisvesi kootaan tekojärveen, 
josta se putoaa noin 600 metrin matkan voi-
malaan, Jari kertoo.

Turku Energia on ollut osakkaana Svart- 
isenin voimalassa jo vuodesta 2004 asti. Tur-
ku Energia, Vantaan Energia ja Oulun Seu-
dun Sähkö omistavat yhdessä Svartisen Hol-

Miksi vesivoimaa 
Norjasta?
Suomessa mahdollisuudet lisätä vesi-
voiman tuotantoa ovat varsin rajoitetut, 
mutta Norjassa jokia ja vesivoimaa 
riittää. Turku Energian osittain omistama 
Svartisen Holding ostikin kesällä kymme-
nen prosentin osuuden norjalaisesta 
Hafsund Produksjon Holdingista, jolla on 
kahdeksan vesivoimalaa Oslon lähellä. 
Myyntihinta oli noin 160 miljoonaa 
euroa. Jo ennestään Svartisen Holdingil-
la on omistusta Svartisenin voimalassa 
Pohjois-Norjassa.

– Kauppa oli meille merkittävä, kos-
ka panostamme strategiamme mukaises-
ti uusiutuvaan ja päästöttömään energi-
antuotantoon. Tavoitteemme on, että yli 
puolet myymästämme sähköstä ja läm-
möstä on tuotettu uusiutuvilla energialäh-
teillä vuoteen 2020 mennessä. Saavu-
tamme tavoitteen etuajassa jo tänä vuon-
na, kertoo Turku Energian toimitusjohtaja 
TIMO HONKANEN.

Kauppa paransi myös Turku Energi-
an sähkönhankinnan omavaraisuutta, joka 
nousi 65 prosentista 75 prosenttiin. 

la turbiineja, ja automatiikan modernisointi 
parantaa niiden säätö- ja reagointikykyä. Ve-
sivoimaa ei kuitenkaan pystytä tuottamaan 
Suomessa ratkaisevasti nykyistä enempää, 
Jari arvioi.

Ilman jokia ei olisi vesivoimaloitakaan, jo-
ten energia- ja voimalaitosyhtiöt huolehtivat 
myös jokiluonnon hyvinvoinnista. Esimerkik-
si Kokemäenjokeen istutetaan kalaa, ja Ky-
mijoessa on kalaportaita. Korkeakoskelle ra-
kennettiin hiljattain uusi kalaporras, jota voi 
seurata verkossa livelähetyksenä.

– Kolsin Voima on mukana myös tutki-
mustyössä, jonka avulla pyritään selvittä-
mään muun muassa, mitä vaikutuksia vesi-
voimataloudella on kalataloudelle, mihin ai-
kaan kala haluaisi nousta jokea ylös ja mil-
laiset olosuhteet se siihen tarvitsee, Jari 
kertoo. ●

Ê Lue lisää vesivoimalan toiminnasta 
valopilkku.fistä!

4. Turbiini 
Turbiiniakseli pyörii ja antaa  
voimaa generaattorille.

5. Generaattori  
Generaattori muuntaa pyörivän  
turbiiniakselin tuottaman  
mekaanisen energian sähköenergiaksi.

6. Muuntaja  
Muuntaja nostaa jännitettä  
siten että se sopii sähköverkkoon.

7. Sähköverkko  
Sähköverkossa sähkö siirretään kuluttajille.
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MEILLÄJAMAAILMALLA

Maapallon energiankulutus on kasva-
nut viimeisen 20 vuoden aikana yli 
50 % ja kehitys jatkuu. 

– Tällä hetkellä vielä noin miljardi ihmis-
tä elää ilman sähköä, joten energiansaannin 
turvaaminen heille tulee kasvattamaan ener-
giankulutusta. Sähkön osuuden energian-
kulutuksesta arvioidaan tuplaantuvan vuo-
teen 2060 mennessä, kertoo Turku Energian 
myyntijohtaja HARRI SALO.

– On arvioitu, että maapallon hiilivarat 
kestävät noin 150 vuotta ja öljy noin 50 vuot-
ta. Globaalisti on siis pakko löytää uusia ta-
poja tuottaa energiaa, Harri jatkaa.

EU:n ilmastopolitiikan tavoitteena on, et-
tä kasvihuonepäästöjä vähennetään vuoteen 
2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta ja 
vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 % vuo-
den 1990 tasosta.

TURKU ETURINTAMASSA
Turku pyrkii kasvihuonepäästöjen vähen-
nyksiin EU:ta radikaalimmin: Vuoteen 2021 
mennessä päästöjä pyritään vähentämään 
vähintään 50 % vuoden 1990 tasosta. Vuo-
teen 2025 mennessä päästöjä pyritään vä-
hentämään vähintään 65–70 % vuoden 1990 
tasosta. Viimeistään vuonna 2029 on tavoit-

teena saavuttaa hiilineutraalius, jolloin jäljel-
lä olevat päästöt kompensoidaan kokonaan.

Helsingin tavoitteet eivät ole yhtä tiukat: 
Helsingin ilmastotavoitteena on olla hiili-
neutraali vuoteen 2035 mennessä ja vähen-
tää kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia 
vuosina 1990–2030. 

– Me kuljemme Turussa Suomen etune-
nässä. Turulla on edellytykset olla yksi par-
haista ilmastokaupungeista maailmassa. 
Turku Energian tavoite on ollut, että vuoteen 
2020 mennessä tuotamme puolet myymäs-
tämme energiasta uusiutuvilla energialäh-
teillä. Tämän tavoitteen saavutamme jo tänä 
vuonna kaksi vuotta etuajassa. Olemme täs-
sä asiassa paljon edellä muita isoja energia-
yhtiöitä Suomessa, Turku Energian toimitus-
johtaja TIMO HONKANEN kertoo.

Esimerkiksi  Helen tähtää 25 % uusiu-
tuvaan vuoteen 2025 mennessä*, Tampe-
reen Sähkölaitos tavoittelee 43 % uusiutuvan 
osuutta vuoteen 2020 mennessä* ja Vantaan 
Energia on asettanut tavoitteeksi 35 % uusiu-
tuvaa vuoteen 2020 mennessä*. 

KOHTI VIHREÄMPÄÄ TULEVAISUUTTA
Tällä hetkellä tuulivoiman osuus Suomen 
sähköntuotannosta on 3 %, mutta on ennus-

tettu, että se olisi vuonna 2050 jo 33 %.
Tämän mahdollistavat Harrin mukaan 

uudentyyppiset tuulimyllyt, jotka kohoavat 
jopa 200 metrin korkeuteen.

– Ylätuulet ovat voimakkaampia ja niistä 
saadaan paremmin tehot irti, Harri selittää.

EU-tason tavoite on, että aurinkovoiman 
osuus Euroopan sähköntuotannosta olisi 
vuonna 2020 12 %. Tämä tavoite tullaan to-
dennäköisesti hyvinkin saavuttamaan. Tu-
levaisuudessa myös Suomessa aurinkoener-
gian määrä tulee kasvamaan tai ainakin sen 
kasvulle on hyvät edellytykset.

Suomessa saadaan keväällä ja syksyllä 
ihan hyvin aurinkoenergiaa talteen ja kesäl-
lä erinomaisesti, koska aurinko paistaa jopa 
vuorokaudet läpeensä. 

Yksi tulevaisuuden energiantuotanto-
muodoista tulee Suomessa ja Turussakin ole-
maan todennäköisesti geoterminen lämpö. 
Espoossa testataan parhaillaan menetelmää, 
jossa vesi kierrätetään kuuden kilometrin 
syvyydessä, mistä se palaa 120-asteisena ja 
pumpataan lämpövaihtimien kautta kauko-
lämpöverkkoon. Turku Energialla on aiesopi-
mus vastaavasta menetelmästä.

Myös vuorovesivoimaloiden rakentamista 
suunnitellaan eri puolilla Eurooppaa. ●

Turun ilmastopolitiikan päätavoite on hiilineutraali kaupunkialue 
vuoteen 2029 mennessä. Tavoitteet ovat kovemmat kuin EU:n sisällä 
määritellyt. Suomi, ja etenkin Turku, pärjää muutenkin hyvin, kun 
vertaillaan, kuinka paljon kasvihuonepäästöjä Euroopan maissa kertyy.
T E K S T I :  P I R K K O  S O I N I N E N  |  K A R T T A L Ä H D E :  W W W . E L E C T R I C I T Y M A P. O R G ,  1 3 . 1 1 . 2 0 1 8

Turusta tehdään 
maailman parasta 
ilmastokaupunkia

*Lähteet: www.helen.fi/yritys/vastuullisuus/vastuullisuusraportti/hiilineutraali-tulevaisuus/energiantuotanto, www.sahkolaitos.fi/footer-sivut/vastuullisuus/vastuumme-ymparistosta,

 www.vantaanenergia.fi/ykv/ykv-2017/ilmastonmuutoksen-hillintaan-liittyvat-vastuullisuustavoitteet
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Norja 37 g

päästöt uusiutuva
Viro 791 g

päästöt uusiutuva

päästöt

Saksa 390 g

uusiutuva Puola 689 g

päästöt uusiutuva

Ruotsi 46 g

päästöt vähäpäästöiset uusiutuva

Suomi 196 g

päästöt uusiutuva

Ranska 88 g

päästöt uusiutuva

Sähköenergian päästöt 
(gCO2eq/kWh)
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VAATEPUUSSA  
leikitellään laina-asuilla
Vaatelainaamo Vaatepuu tarjoaa vaihtoehdon pikamuodille. Vaatteiden 
lainaaminen vähentää kuluttajien hiilijalanjälkeä merkittävästi ja tekee 
erilaisten pukeutumistyylien kokeilusta helppoa ja hauskaa.

Turun keskustan Forum Kortteliin kät-
keytyy liike, jossa jokaisen ekologisen 
ja taloudellisen muodin ystävän kan-

nattaa vierailla. Vaatelainaamo Vaatepuun 
rekeillä notkuu monien tunnettujen suoma-
laisten vaatesuunnittelijoiden helmiä, kuten 
Ivana Helsingin mekkoja, Uhana Designin 
paitoja ja R-Collectionin housuja.

Liike on avoinna torstaisin klo 16–19, jol-
loin vaatteita ja asusteita pääsevät sovitta-
maan ja lainaamaan palvelun jäseniksi liit-
tyneet tai kertalainaamisesta kiinnostuneet 
asiakkaat. Tuotteiden valintaan saa tarvit-
taessa apua Punaisen Norsun lastenvaate-

liikkeestä tutuilta asiakaspalvelijoilta.
– Toiminnan laajentaminen kaksi vuotta 

sitten Turkuun ei olisi onnistunut ilman Pu-
naisen Norsun HELENA OPPAAN apua. Hele-
nan ansiosta uskalsin avata ensimmäisen si-
vutoimipakkamme, Vaatepuun toimitusjoh-
taja SOILE-MARIA LINNEMÄKI kiittelee.

KESTÄVÄÄ PUKEUTUMISTA
Suurin osa Vaatepuun tuotteista on peräisin 
suomalaisilta vaatebrändeiltä. Näin materi-
aalien alkuperä ja tuotantotavat voidaan sel-
vittää helpommin, mutta esimerkiksi vinta-
getekstiilien osalta se ei aina ole mahdollista. 

Valikoimaa on täy-
dennetty hiljattain 

myös pohjoismaisten 
suunnittelijoiden 
luomuksilla.

– Vaatteiden tär-
keimmät kriteerit 

ovat kestävyys, kor-
jattavuus ja halutta-

vuus. Pyrimme hank-
kimaan vain sellaisia 

tuotteita, joille on kysyntää. 
Lisäksi vaatteen tulee sopia monel-

le vartalotyypille, koska haluamme tarjota 
vaihtoehtoja kaikille naisille iästä ja koosta 
riippumatta, Soile-Maria perustelee.

HELPPO TYYLINMUUTOS
Soile-Maria tietää omasta kokemuksestaan, 
kuinka suuri merkitys pukeutumisella voi ol-
la itsevarmuuden kannalta. Niinpä hän kut-
suu itseään leikkisästi vaatepuutarhuriksi ja 
pyrkii kylvämään yrityksensä avulla innos-
tusta löytää pukeutumisen avulla jotain uut-
ta itsestään.

– Vaatteilla pystyy viestimään omista ar-
voista ja vaikuttamaan toisten tapaan kohda-
ta sinut persoonana. Oloni on aivan erilainen 
kun voin pukeutua vaatteisiin, joissa yhdis-
tyvät huolellisesti suunnitellut leikkaukset ja 
laadukkaat materiaalit. 

Vaatepuussa naisia kannustetaankin lai-
naamaan rohkeasti vaatteita, joita he eivät 
normaalisti käyttäisi. Hetken mielijohtees-
ta valittu vaate ei ainakaan jämähdä kaapin 
perukoille vaan pääsee pian toisen henkilön 
käyttöön.

– Nyt jokaisella on mahdollisuus kokeil-
la, miltä designtuotteet tuntuvat käytössä, ja 
puhjeta tyylillisesti kukkaan. ●

Soile-Maria Linnemäki on tehnyt Vaatepuusta kaupunkilaisten yhteisen vaatekaapin, josta löytyy upeita 
asuvaihtoehtoja niin arkeen kuin juhlaankin. Hän toivoo, että ihmiset tekisivät harkittuja ostopäätöksiä 
ja panostaisivat tavaran määrän sijasta laatuun.

VAATELAINAAMO  
VAATEPUU

❯ Perustaja Soile-Maria Linnemäki.
❯ Toiminta alkoi vuonna 2014.

❯ Liikkeet Järvenpäässä, Turussa, 
Tampereella ja Helsingissä.

❯ Vaatteiden ja asusteiden laina-aika 
on 1–2 viikkoa. Palvelun 

jäsenyys lunastetaan puoleksi 
vuodeksi kerrallaan.

❯ Lue lisää yrityksestä osoitteessa 
vaatepuu.fi
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RESUMÉ

Löften inför det NYA ENERGIÅRET 

Ladda din bil EFFEKTIVT

Många elbilister drar sig för att låta 
installera en egen laddplats eftersom de 

tycker att det är en alltför dyr och kompli-
cerad anskaffning. I bostadsaktiebolag ger 
också fördelningen av installations- och 
driftkostnaderna mellan de boende anledning 
till bekymmer. 

Produktchefen för energilösningar vid Åbo 
Energi, KIMMO KUUSINEN, konstaterar att 
Åbo Energi har mångsidiga lösningar för olika 
laddningsbehov. Han rekommenderar att den 

4. Förvärma bilen 
När det blir minusgrader är det klokt att alltid 
förvärma bilen. Äldre bilar för förvärmas om 
temperaturen är under 5 grader när det är dags 
att starta bilen. Fördelarna med förvärmning 
är att utsläppen är hälften så stora när bilen 
startas, slitaget på motorn är mindre och 
vindrutan värms snabbt, vilket förbättrar sikten 
och därmed trafiksäkerheten. 

5. Åka kollektivt
På ett år förbrukar en personbil nästan lika 
mycket energi som det går åt till att värma upp 
hemmet. Bussarna förbrukar mer bränsle än 
personbilar, men förbrukningen per person är 
mindre. Ju fler människor använder offentliga 
fortskaffningsmedel desto mindre är använda-
rens koldioxidavtryck. ●

som funderar på en laddplats kontaktar Åbo En-
ergi som ger elbilisten sakkunnig hjälp i anslut-
ning till laddningen.

– Tack vare vårt samarbete med Satmatic 
Oy kan vi även med kort leveranstid erbjuda el-
bilisterna ett mångsidigt utbud av laddningsan-
ordningar som täcker olika behov. Hos oss får 
kunden allt det nödvändiga som helhetsservice. 
Servicen omfattar förutom anordningarna även 
kartläggnings- och installationstjänster, berättar 
Kimmo. ●

GE ENERGI i gåva
Skaffar du julklapparna i sista minuten? 
Vill du ge en gåva som är ekologisk eller 
praktisk? Ett fiffigt alternativ är Åbo Energis 
presentkort som du kan köpa för att ge ljus 
och energi. Åbo Energis presentkort är en 
gåva som passar alla. Det går smidigt att 
köpa presentkortet på vår webbplats. Du 
kan välja ett presentkort med värdet 30, 50 
eller 100 euro. ●

Ê www.turkuenergia.fi/lahjakortti

Vid årsskiftet är det bra att ta en titt på den egna energiförbrukningen. Vi har sammanställt 
förslag på nyårslöften som ger alla ett renare energisamvete. 

År 2019 lovar jag att...

1. Sköta uppvärmningen klokt
En justering av uppvärmningen leder till av-
sevärda besparingar som gynnar både naturen 
och plånboken. Redan en besparing på tio 
procent av uppvärmningskostnaderna för  
10 000 kWh minskar det egna koldioxidavtryc-
ket med 195 kg CO2. 

Om du har elvärme kan du skaffa det smar-
ta OptiWatti-systemet via Åbo Energi. Med 
hjälp av systemet är det lätt att reglera värmen 
i enskilda rum enligt en veckotidtabell.

2. Skaffa en solpanel
Åbo Energi levererar solpaneler till privat-
hushåll och företag. Paneler på cirka 3 kW 
producerar cirka 2 700 kWh per år om de är 
bra riktade och inte skuggas nämnvärt under 
dagen. Denna mängd solelektricitet minskar 
koldioxidutsläppen med cirka 530 kg per år.

3. Beställa e-faktura
För att skapa pappersfakturor går det åt 
trä och bläck och dessutom energi för att 
producera dessa. Dessutom behövs energi 
för att skriva ut fakturorna och transportera 
dem till mottagarna. För att skapa e-fakturor 
behövs bara en dator och nätbankkoder, vilket 
förbrukar mycket mindre pengar, naturresurser 
och energi.

Det är klokt 
att beställa en 
E-FAKTURA
Alla våra nya och gamla e-fakturakunder 
deltog den 1 oktober i utlottningen av 
presentkort. I och med kampanjen har Åbo 
Energi redan nästan 30 000 e-fakturakun-
der. Våra e-fakturakunder producerar sam-
manlagt 52 000 kg mindre växthusutsläpp. 
Vinnarna till presentkortet på 500 €  
till Power och presentkortet på 100 € till 
S-gruppen har meddelats personligen.  
Grattis till vinnarna! ●

SOLPANELER på 
Aitiopaikkas tak
Åbo Energi levererar i samarbete med 
Finnwind Oy ett solkraftverk med en 
märkeffekt på 165 kWp till nybyggnaden 
Aitiopaikka som Studentbystiftelsen i Åbo 
låtit bygga. Detta motsvarar ett solkraftverk 
för cirka 40 egnahemshus och minskar 
koldioxidutsläppen med cirka 30 ton per år. 
Projektet är färdigt under hösten. Eftersom 
solpanelernas årliga produktion är större 
än det egna behovet får grannfastigheterna 
utnyttja överskottet. ●
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Palauta täytetty ristikko 20.12. mennessä 
ja voit voittaa Ilona Pietiläisen kirjan 
Tervetuloa jouluun! (arvo noin 30 euroa). 
Merkitse kuoreen Turku Energia/Valopilk-
ku-ristikko, Linnankatu 65, 20100 Turku. 
Voit myös lähettää avainsanat tummenne-
tuilta riveiltä ja yhteystietosi osoitteeseen 
info@turkuenergia.fi. Arvomme palkinnon kaikkien ristikon 
palauttaneiden kesken. Ilmoitamme voittajalle voitosta 
henkilökohtaisesti. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

RISTIKKO

Puhelinnumero

Nimi

Osoite

RATKAISU 3/18Voita kirja
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Sähköt tai lämmöt poikki. 
Missä vika?
Keskeytysinfo tarjoaa ajantasaista tietoa säh-
kön- ja lämmönjakelun keskeytyksistä Turussa.

 turkuenergia.keskeytysinfo.fi 

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

KESKEYTYSINFO

TILAA UUTISKIRJE 
JA HYÖDYNNÄ EDUT!

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

www.energiaonline.fi

TURKU ENERGIAN 
ASIAKASPALVELU PALVELEE 

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

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

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

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

Olemme lähellä, 
näemme kauas.

KYSY MEILTÄ!

Anna palautetta 
ja VOITA
Kerro meille 20.12. mennessä,  
mitä pidit lehdestämme osoitteessa  
valopilkku.fi/lukijapalaute.

Ê Arvomme palautetta jättäneiden 
kesken 21.12. kierrätysmateriaaleista 
valmistetun Mifuko-korin (arvo noin 100 
euroa). Kenialaiset naiset ovat punoneet 
korin käsin.
 
Ê Viime lehden arvonnan voittajalle 
olemme ilmoittaneet henkilökohtaisesti.

Kodissani sähkölaitteet käyttäytyvät oudosti, 
valot välkkyvät ja savua nousee laitteista.  
Mitä teen?

Sähkölaitteidesi oireet viittaavat siihen, että jostain kohtaa sähköverkkoa on poikki yksi johdin, 
eli niin sanottu nollajohdin, tai johdon liittimessä on huono kosketus. Vika voi olla jakelu-
verkossamme tai kiinteistön sähköasennuksissa. Katkaise siis heti sähköt talon tai asunnon 
pääkytkimestä sillä tilanne voi olla vaarallinen. Osalla laitteista jännite voi olla liian matala ja 
osalla liian korkea. Talon metalliosissa, esimerkiksi vesikalusteissa, voi myös olla vaarallinen 
jännite ja voit saada sähköiskun.

Olemme aina tavoitettavissa vikanumerossa 0800 02001. Lähetämme päivystäjämme paikal-
le. Jos vika on talon sisäinen, kutsutaan korjaustöihin tarvittaessa kiinteistöasennuksiin pätevä 
sähköurakoitsija.

ÊVastaajana käyttöpäällikkö HARRI SALMINEN, Turku Energia Sähköverkot Oy



PUUTTUUJoulupukit 
kuumissaan 

joulukalenterissa

Ilmastonmuutos kiusaa myös joulupukkia. Tänä jouluna pukki joutuu lämpöaallon vuoksi riisumaan asusteitaan. 
Sinun tehtäväsi on arvata, kuka turkulainen valepukki nuttujen alta paljastuukaan! Mitä aikaisemmin arvaat oikean 
henkilön viikon aikana, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on voittaa arvonnassamme pääpalkinto 300 euron 
energialahjakortti. Joulun hengessä arvomme lisäksi kaikkien kesken yllätyspalkintoja joka päivä. Kurkkaamalla 
kalenteriin teet myös hyvää, sillä käyntisi kartuttavat lahjoituspottia, jonka ohjaamme ympäristön hyväksi. 
Käy yllättymässä osoitteessa www.turkuenergia.fi 1.12. alkaen.


