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• PÄÄKIRJOITUS •

Päivi Alaoja
paivi.alaoja@energiapolar.fi

M onta iloista asiakasyllätystä on mahtunut 

tähän vuoteen. Suomi100 juhlavuoden 

kunniaksi olemme kerran kuussa arponeet 

yllätyslahjoja kaikkien asiakkaidemme kesken. Yksi makoi-

simmista lahjoista on ollut kesäkuussa arvottu 10 kiloa hil-

laa, jonka voitto osui Kemijärvelle. Vielä ehtii mukaan ar-

vontoihin, joissa Energiapolarin asiakkaat ovat mukana au-

tomaattisesti. Juhlavuosi huipentuu lomaviikon arvontaan, 

mutta sitä ennen on vielä jaossa Marttiinin juhlapuukko, 

laadukkaita LED-lamppuja ja luomu joulukinkku. Katso pal-

kinnot ja voittaneet www.energiapolar.fi/suomi100

Aurinkosähköjärjestelmien kysyntä on kasvanut kovasti 

Lapissa. Kasvua on edesauttanut tekniikan kehitys ja halpe-

neminen sekä osaavien, paikallisten asennustiimien lisään-

tyminen. Kotiin tarkoitettu aurinkojärjestelmä maksaa vä-

himmilläänkin muutaman tonnin ja Energiapolarin kautta 

investointiin on mahdollista saada alennusta. Paikallisuu-

den lisäksi myös työn laatu ja luotettavuus ovat tärkeitä 

kriteereitä, onhan kyse useimmissa tapauksissa paneelien 

kiinnittämisestä kattoon. Kovin vanhan kattopinnoitteen 

päälle niitä ei kannata laittaa, sillä katon uusiminen edel-

lyttää paneelien poistamista työn ajaksi.

Samaan aikaan tuulivoima saa osakseen rankkaakin ar-

vostelua pääasiassa syöttötariffin takia. Tariffihan takaa 

tuottajalle takuuhinnan tuotannon määrästä ja markkina-

hinnasta huolimatta. Tämän päivän markkinahinnalla tu-

ki tarkoittaa tuplahintaa tuottajalle ja se maksetaan vero-

varoista. Jatkossa sentään kunnilla on mahdollisuus periä 

tuulivoimalasta kiinteistöveroa.

441 612
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Luuta ovella ei enää riitä Lapissakaan merkiksi siitä, että 

kotona ei olla eikä sisään saa mennä. Asiakkaidemme hy-

väksi olemme nyt käynnistäneet yhteistyön myös turvalli-

suusalan johtavan yhtiön Verisuren kanssa. Energiapolarin 

asiakkaat saavat huomattavia etuja hankkiessaan turvalli-

suuspalvelut kumppaniltamme. Lisätietoa eduista löytyy 

nettisivultamme osoitteesta www.energiapolar.fi/verisure.

Energiapolar on aidosti läsnä asiakkaitaan varten kaik-

kiaan yhdeksässä palvelupisteessä. Haluamme kuitenkin 

tulla vielä lähemmäksi ja helpommin saavutettavaksi. Sik-

si energiasäästöviikon tapahtumat toteutetaan yhdessä  

Lapin energianeuvonnan kanssa paikallisten päivittäis- 

tavarakauppojen tiloissa. Tapah-

tumakiertueemme paikkakunnat 

ja aikataulut löydät takakannesta 

ja osoitteesta www.lapinenergia-

neuvonta.fi.

Nautitaan syksystä!

Hyödylliset linkit:
Juhlavuoden arvonnat ja voittajat www.energiapolar.fi/suomi100
Kulutustiedot ja online-palvelu www.energiapolar.fi/online
Aurinkopaneeliyhteistyö www.energiapolar.fi/
 aurinkopaneelit
Turvallisuuspalvelut www.energiapolar.fi/verisure
Asiakaspolar – sähköinen lehti www.asiakaspolar.fi
Energianeuvontapalvelut www.lapinenergianeuvonta.fi
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Banaaninkuoren     

4

Voimassa olevaan jätelakiin perustu-
vat kunnalliset jätehuoltomääräykset 
määrittelevät varsin tarkasti kuoren 

lopullisen kohteen. Lapissa Rovaniemen 
kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien 
keskustaajamat kuuluvat biojätteen erillis-
keräyksen piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että 
jos kiinteistöön kuuluu vähintään viisi huo-
neistoa tai biojätettä syntyy vähintään 20 
kiloa viikossa, on biojäte lajiteltava erilleen 
ja toimitettava hyötykäyttöön. Tällä hetkellä 

TEKSTI JA KUVAT: 
TIMO REHTONEN

matka

erilliskerätty biojäte toimitetaan Kuusiselän 
kaatopaikalle kompostoitumaan. 

– Kompostoitunutta lopputuotetta käyte-
tään siellä peiterakenteena kaatopaikan sul-
kemisessa tarvittaviin kasvukerroksiin. Kaa-
topaikka on tarkoitus sulkea vuonna 2020, 
eikä biojätettä toimiteta sinne enää vuoden 
2018 jälkeen, joten erilliskerätylle biojätteelle 
pitää keksiä pian uusi kohde. Vaihtoehtoina 
ovat muun muassa Rovaniemelle rakennet-
tava biokaasulaitos tai biojätteiden kuljetta-

minen Ouluun, kertoo Napapiirin Residuum 
Oy:n tiedottaja Eeva Järvi-Laturi.

Omatoimiseen kompostointiin 
kannustetaan

Jos banaani syödään Rovaniemen Lohinivas-
sa tai omakotitalossa kaupungin keskustas-
sa, kuoren tiet kohti viimeisiä hetkiään ovat 
moninaiset.    

– Haja-asutusalueella asuvat tai yksittäiset 
kiinteistöt taajama-alueella voivat joko kom-
postoida biojätteen omatoimisesti, tilata jä-
tehuoltoyritykseltä maksullisena palveluna 
biojäteastian tyhjennyksen tai hävittää bio-
jätteet polttokelpoisen jätteen mukana, Eeva 
Järvi-Laturi kertoo ja kannustaa erityisesti 
omakotitalossa asuvia ja biojätteen erilliske-
räyksen ulkopuolella sijaitsevia asunto-osa-
keyhtiöitä omatoimiseen kompostointiin.   

– Sillä voidaan vähentää kiinteistöltä pois 
vietävän jätteen määrää ja toisaalta tällöin 
biojätteestä on eniten hyötyä. Toki banaanin-
kuoresta syntyy pieni määrä energiaa, kun se 
on polttokelpoisen jätteen mukana, mutta 
tämä ei ole kuitenkaan paras mahdollinen 
vaihtoehto, koska märän biojätteen lämpö-
arvo on olematon. 

VIIMEINEN

Matkan suunta riippuu paljolti siitä, missä kuori  

on laitettu jätteiden sekaan.

Energiantuotannon kannalta olisi 

ihanteellisinta, että entisen etelän 

hedelmän päällystakki 

pääsisi prosessoitavaksi 

biokaasulaitokseen, 

jolloin se voisi olla osana              sähkön ja lämmöntuotantoa. 

Lapissa tällaista laitosta ei ole, lähin sijaitsee Oulussa.
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Termejä: Kompostissa elävät organismit hajottavat kasvi- ja eläinperäisiä aineita 
aerobisesti, eli happea tarviten. Kun hajottajina toimivat hapettomassa tilassa elä-
vät mädättäjäbakteerit, kyseessä on avokomposti eli tunkio.

Kompostori on säiliö, jonka sisällä kompostoituminen tapahtuu.

Saija möyhii kompostia.

Vuosikymmenien ikäinen, perinteinen lauta-
kehikkokomposti on täynnä multaa.

Pihan perälle unohdettu vanha ostokomposti ei 
ole toiminut kovinkaan tehokkaasti.

Valmista satoa, joka on syntynyt rakkaudesta 
puutarhaan ja kompostointiin.

Saija Kestilän hoitaman Vertolan sukuti-
lan laaja ja vehmas puutarha-alue sädehtii 

väriloistoa elokuun aurinkoisena iltapäivänä. 
Peruna- ja mansikkamaiden lisäksi puutar-
haan on rakennettu tomaatin-, kurkun- ja 
chilinkasvattamista varten kasvihuone. Kaik-
ki puutarhan kasvien alkukehdot saavat puh-
tia oman kompostin tuottamasta mullasta. 
Tai tarkalleen ottaen komposteja on neljä.

– Täytyy kylläkin heti aluksi todeta, että 
minulta puuttuu vielä kompostien kruunun-
jalokivi, Saija sanoo ja alkaa pohtia suhdet-
taan kompostointiin.  

– Jo lapsuudesta muistan lautakehikko-
kompostin ja pihan perällä olevan ostetun 
kompostorin, joiden kanssa tykkäsin touhu-
ta, mutta varsinaisen innoituksen biojätteen 
hajottamiseen sain oltuani muutamassa Pidä 
Lappi Siistinä ry:n projektissa mukana. Taju-
sin, että kompostointi voi olla tehokastakin.

Viime talvena, pakkasen paukkuessa, Saija 
päätti kokeilla sisätiloihin sijoitettavan, niin 
sanotun bokashi-kompostin toimivuutta. 
Tämä Japanissa kehitetty kompostointi-
muoto on sikäli maailmaa mullistava, että 
sitä voidaan toteuttaa periaatteessa vaikka 
kerrostaloasunnossa.

– Tilasin tarvittavat astiat ja rouheet. It-
se koen sen vähän hankalaksi ja sottaiseksi 

touhuksi, mutta ei se hutiostos ollut. Kaivoin 
juuri bokashin sisällön perunapeltoon anta-
maan lisäpontta ensi kesän kylvöille.

Talven kompostikokeilujen jälkeen tuli ke-
vät. Ja pihakompostorihimo. 

– Tarkoituksenani oli hankkia laadukas 
lämpökompostori, mutta sitten kaverin suo-
sittelujen jälkeen meninkin ostamaan ”hal-
van ja hyvän” tuotteen. Kompostori ei ollut 
lainkaan sitä, mitä olin halunnut, mutta kyl-
lä sekin toimii, kun sen täyttää huolellisesti 
ja täytekakkumallisesti luomuviljelijöiden 
ohjeiden mukaisesti. 

Kompostointi lähtee liikkeelle jätteen la-
jittelusta. Saija Kestilän kotona ovat omat 
astiansa paperi-, muovi-, metalli-, lasi- ja kar-
tonkijätteille. Biojätteiden paikka on tiskial-
taan alapuolella sijaitsevassa kaapissa.

– Bioastian haisemista voidaan vähentää 
laittamalla astian pohjalle kourallinen puu-
pellettejä ja kompostikuiviketta, Saija neu-
voo ja kertoo seuraavansa koko ajan kom-
postointiin liittyviä keskusteluja ja innovaa-
tioita. Ensi kesänä puutarhassa saattaa olla 
uusi tulokas. 

– Haave ympärivuotisesta, laadukkaasta 
pihakompostorista elää mielessäni vahvem-
pana kuin koskaan. 

NELJÄN KOMPOSTIN SAIJA
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TEKSTI JA KUVAT: TIMO REHTONEN

Rakentajana työskennellessään 

Timo Eskelinen tajusi hirrestä 

rakennettujen talojen 

hienouden. Vartijavuosiensa 

ansiosta hän oppi arvostamaan 

mielenrauhaa, jota kodin 

turvallisuudesta huolehtiva 

hälytysjärjestelmäpalvelu tuo.  

Monen alan osaaja  
ASUU HIRSITALOSSA 
JA LUOTTAA 
TURVAJÄRJESTELMÄÄN

Timo Eskelisen ja hänen Kaarina-vai-
monsa halu muuttaa asumaan Oulusta 
Rovaniemen Sinettään, Kaarinan isän 

kotipaikkaan alkoi joskus 2000-luvun alku-
puolella. Kun Kaarinan sisarenkin mielessä 
eli samanlainen unelma, päätettiin maaseu-
dun rauhaan rakentaa paritalo – ja nimen-
omaan hirrestä. Kahden erillisen asunnon 
hirsirakennus valmistui kahdeksan vuotta 
sitten.

– Koska olin saanut eri materiaaleista ja ta-
lotyypeistä melkoisesti kokemusta sahatöissä 
ja rakennusmiehenä, ei tullut mieleenkään 
hankkia muuta kuin hirsitalo, Timo Eskeli-
nen toteaa ja kertoo, että hirrestä rakennettu-
jen talojen elinkaari voi parhaimmillaan olla 
useita satoja vuosia, kun taas Rovaniemellä-
kin on monta ”nykytaloa” purettu rakennus-
virheiden ja sisäilmaongelmien vuoksi vain 
muutaman kymmenen vuoden ikäisenä. 
Sisäilmaongelmien syistä ja yleisyydestä Es-
kelinen on saanut puolestaan vankkaa tietoa 
isännöitsijän työssä toimiessaan.

Turvajärjestelmä tuo mielenrauhaa

Sinetän talon molempiin asuntoihin asen-
nettiin tänä kesänä Verisure-turvallisuuspal-

6

Timo Eskelinen ja Neuvostoliitossa valmistettu soppatykki, jolla voidaan ruokkia kerralla useita satoja 
ihmisiä.
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veluyrityksen järjestelmä, joka antaa hädän 
hetkellä hälytyksen sekä asunnon omistajalle 
että Verisuren omalle hälytyskeskukselle yhtä 
aikaa.

– Tämä laitteisto kertoo toisen asunnon 
tulipalosta selvällä suomen kielellä molem-
piin asuntoihin. Onhan meillä toki käytössä 
nuo alkuperäisetkin palovaroittimet, mutta 
kukapa niiden piippauksen kuulee, jos talos-
sa ei ole ketään paikalla. 

Isännöintihommissa Eskelinen sai kokea 
vesivahinkojen yleisyyden – muun muassa 
astianpesukoneiden vuotavat letkut saatta-
vat aiheuttaa hyvinkin merkittäviä vaurioi-
ta asunnolle. Eskelisten talossa astianpesu-
koneen toimintaa valvoo vesivuotohälytin. 
Murtovarkaiden vierailun varalta on asen-

nettu omat hälyttimensä.  
– Maailma on muuttunut semmoiseksi, 

että Lapissakaan ei enää pelkkä luuta oven 
päällä välttämättä riitä estämään kulkijoita 
tulemasta sisälle. Nyt hälytysjärjestelmä ker-
too meille jo murronyrityksestäkin, olimme-
pa kotona tai emme, Eskelinen sanoo ja tote-
aa olevansa hyvin tyytyväinen järjestelmään. 

– Sen ansiosta voi tällainen vartijakoulu-
tuksen saanutkin saada mielensä rauhoit-
tumaan, kun on vaikkapa matkoilla. Tai jos 
on kotona, voi tietää, että kutsumaton vie-
ras ei pääse sisälle tietämättä. Mielenrauhan 
saavuttamiseksi ei muutaman kymmenen 
euron maksu kuukaudessa tunnu lainkaan 
kohtuuttomalta.

Timo Eskelisen arvioi, että järjestelmä voi 

tuoda osaltaan myös säästöä, koska talon 
lämmitystä ja sähkölaitteiden toimintaa 
voidaan säädellä puhelinyhteyden kautta, 
vaikka olisi kaukana kotoa. Matkustelusta 
nauttiva pariskunta palaa kuitenkin aina 
mielellään Sinettään.

– Täällä ovat kalavedet ja metsästysmaat 
vieressä, ei tämän parempaa paikkaa ole 
olemassakaan, sanoo edelleen aktiivisesti 
rakennusprojekteja toteuttava eläkeläinen, 
jonka harrastuksiin kuuluu muun muassa 
toimiminen kyläyhdistyksen puheenjohta-
jana. Tähän pestiin liittyen hänet voi nähdä 
kauha kädessä neuvostoliittolaisvalmisteisen 
soppatykkinsä ääressä vaikkapa Sinetän ke-
vätmarkkinoilla. 
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Energiapolar 
ja Verisure 
aloittavat yhteistyön

Verisuren Rovaniemen toimipisteessä työskentelevä kodinturva-
asiantuntija Tuomas Kumpula kertoo, että heidän turvapal-

velunsa järjestelmillä voidaan – kuten Timo Eskelinenkin toteaa 
– vaikuttaa energiankulutukseen.

– Järjestelmiimme kuuluu muun muassa älyluettavia pistorasioi-
ta, joita voidaan ajastaa ja ohjata myös etänä, puhelinsovelluksen 
kautta. Sovelluksen avulla pystytään säätämään kodin lämpötilaa ja 
ilmankosteutta sekä näkemään pidemmältä ajalta tietoja, joita voi-
daan käyttää hyväksi energiankäytön suunnittelussa.

Tiiminvetäjä Jussi Hokkanen korostaa, että vaikka Verisure miel-
letään paljolti murtohälytysjärjestelmien toimittajaksi, se on paljon 
muutakin. Yrityksen tuoteperheeseen kuuluu paloturvallisuuteen, 
vesivahinkojen ennaltaehkäisyyn sekä läheisten ja perheen turvalli-
suuteen liittyviä palveluita.

– Kun hälytys tapahtuu, ympärivuorokauden päivystävä hälytys-
keskuksemme selvittää välittömästi, mistä on kysymys ja hoitaa oi-
keanlaista apua paikalle. Näin tapahtuu, olipa kyse palovaroittimen 
savuhavainnoista, vesivuotovahdin reagoinnista tai ulko-oven avaa-
misesta hälytyksen ollessa päällä, Hokkanen sanoo ja kertoo, miten 
palovaroittimiin tyypillisesti suhtaudutaan suomalaiskodeissa. 

– Monissa kodeissa ei ole tarvittavaa määrää palovaroittimia tai jos 
onkin, ne eivät välttämättä toimi, koska niiden paristot ovat lopussa 
tai ne ovat muuten epäkunnossa. Palovaroittimen arvo henkivakuu-
tuksena kyllä ymmärretään, mutta sen käyttöä vähätellään. Meidän 

langattomassa järjestelmässämme hälytyskeskus seuraa paristojen 
virrankulutusta, ja tarvittaessa käymme uusimassa paristot. 

Asiakkaalle helppoa ja yllättävän edullista

Verisuren turvaa ja varmuutta haluavan asiakkaan ei tarvitse omistaa 
älypuhelinta eikä välttämättä edes hankkia nettiyhteyttä, koska jär-
jestelmä käyttää myös gsm-yhteyttä hälyttimien ja hälytyskeskuksen 
välillä. Asiakastyytyväisyys on ollut kyselyjen mukaan huippuluok-
kaa.

– Panostamme järjestelmien toimivuuteen, helppokäyttöisyyteen ja 
edullisuuteen. Haasteenamme onkin tuoda esille, että vaikka puhu-
taan kokonaisvaltaisesta kodin- ja perheen turvallisuusratkaisusta, 
palvelun hinnaksi muodostuu useimmiten vain muutamia kymme-
niä euroja kuukaudessa taloutta kohden, Hokkanen sanoo.

Tuomas Kumpula muistuttaa, että kodinturvakartoitus ei maksa 
mitään eikä edellytä alkamista asiakkaaksi.

– Kodin turvallisuuden tasoa voidaan mitata nyt myös niin sano-
tulla digitaalisella turvakartoituksella. Senkään tekeminen ei edellytä 
asiakkuutta, mutta jo raportin saatuaan moni on huomannut tehdä 
kotiinsa turvallisuutta parantavia muutoksia. 

Lisätietoja:
www.energiapolar.fi/verisure

Energiapolarin asiakkaat voivat saada alennusta 

kodin hälytysjärjestelmiä toimittavan Verisuren 

tuotteiden asennus- ja liittymismaksuista. Timo Eskelinen ja Verisuren Tuomas Kumpula hälytysjärjestelmän hermo- 
keskuksen ääressä.
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TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI 

• SUOMEN SÄHKÖISET SATA VUOTTA 3 • 1973-1995

Kun Lähi-Idässä sodittiin ja öljyntuot-
tajamaat vähensivät öljyn vientiä, 
niin suomalaiskodeissa jouduttiin 

vääntämään termostaatteja pienemmälle. 
Niin sanotun ensimmäisen öljykriisin 

synnyttämät energiansäästömääräykset oli-
vat voimassa joulukuusta 1973 toukokuun 
1974 loppuun. Öljykriisi sai monet mietti-
mään aivan uudella tavalla energiansäästön 
merkitystä ja energiavarojen riittävyyttä.

Energiasektorilla tapahtui toki muutakin. 
Suomessa siirryttiin esimerkiksi atomiaikaan. 
Loviisan ydinvoimalaitoksen ensimmäinen 
reaktori käynnistettiin vuonna 1977 ja Olki-
luodon ykkösreaktori vuonna 1978. Vuonna 
1980 kummassakin laitoksessa starttasi vielä 
toinen reaktori.

Konsensusta ja kasinopolitiikkaa
Loviisan ydinvoimalan vihkivät käyttöön 
Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosy-
gin ja Suomen presidentti Urho Kekkonen, 
itseoikeutettuina. Kekkonen oli vielä muuta-
man vuoden ajan presidenttinä, kunnes hän 
vuoden 1981 lopulla jätti eronanomuksensa. 

Suomen oli totuttava kekkosettomaan 
aikaan. Mauno Koivisto siirtyi hoitamaan 
idän suhteita.

Aikakauden politiikkaa kuvaa sana kon-
sensus. Yhteisymmärrystä käytettiin muun 
muassa jo aikaisempina vuosikymmeninä 

Juppinalleja  
ja leipäkoneita
Suomi eli 80–luvulla nousukautta, mutta sukelsi 90–luvun alussa 
syvälle lamaan. Samaan aikaan tietokoneet ja matkapuhelimet 
alkoivat muuttaa arkeamme.

Nokian Mobira  
Cityman maksoi  
nykyrahassa 7 000  
euroa, laite  painoi  
760 grammaa.
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alkaneeseen suureen projektiin, pohjoismai-
sen hyvinvointivaltion rakentamiseen.

Talouden puolella meni lujaa, lähes koko 
kahdeksankymmentäluvun. Pankit hölläsi-
vät rahakukkarojen nyöriä ja raha liikkui.

Julkisuudessa alettiinkin jo puhua pahek-
suvasti kasinotaloudesta: lainarahalla ja 
sijoittamisella rikastumisesta.

Aikakauden tunnussanoja oli myös juppi 
– young urban professional. Jos jupilla oli 
rahaa, niin hän myös näytti sen, esimerkiksi 
urheiluautolla tai muskeliveneellä.

Tietokoneita työssä ja kotona
Teollisuus tarvitsi sähköä, mutta sitä kului 
enenevässä määrin myös kotitalouksissa. 
1980-luvulla koteihin ilmestyi myös aivan 
uudenlaisia sähkölaitteita.

Tietokoneet alkoivat pikkuhiljaa muuttaa 
suomalaisten arkea. Työpaikoilla ryhdyttiin 

opiskelemaan ATK-taitoja ja pian tietoko-
neita ilmestyi myös koteihin. 

Nuoriso otti pelikoneikseen muun muassa 
Commodore 64:n ja sen seuraajan Amigan. 
Nintendo-pelikonsoleissa Super Mario aloit-
teli hyppijän uraansa.

Juppinallet syntyvät
Mullistava uutuus oli myös matkapuhelin. 
Pohjoismaista NMT-verkkoa oli alettu viritellä 
jo 1980-luvun alussa. Vuonna 1987 Nokia lan-
seerasi ensimmäisenä todellisena matkapuhe-
limena hehkutetun Mobira Citymanin. Laite 
maksoi nykyrahassa vaivaiset 7000 euroa - ja 
se painoikin ainoastaan 760 grammaa.

Laitteen yhteydessä Nokia käytti ensim-
mäisen kerran sanaa kännykkä. Malli tun-
nettiin myös epävirallisella nimellä Gorba, 
sen jälkeen kun maailmalle levisi kuva, jossa 
Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbat-

sov soitti Mobiralla Suomesta Moskovaan.
Tuolloin moni vielä naureskeli kännyköille eli 

”juppinalleille”, mutta jo seuraavan vuosikym-
menenä asenteet muuttuivat täysin. Nokian 
matkapuhelimet alkoivat valloittaa maailmaa.

Dingomaniaa ja leipäkoneita
1980-luvulla vanha tuttu televisionkatselu-
kin muuttui. Dallasin, Ihmemies MacGyve-
rin tai Kymppitonnin pystyi tallentamaan 
VHS-nauhurilla ja katsomaan silloin, kun 
se itselle parhaiten sopi – jos ei sitten vaikka 
vuokrannut leffaa videovuokraamosta.

Musiikintoistossa elettiin vielä jonkin 
aikaa lp-levyjen valtakautta, vinyylinä ilmes-
tyi esimerkiksi vuonna 1985 Dingon tuplap-
latinaa myynyt levy Kerjäläisten valtakunta. 
Cd-levyt olivat kuitenkin jo tuloillaan.

Dingon riikinkukkojen lisäksi ihmeteltiin 
myös Hanoi Rocksin Andy McCoy:tä. Hän 
esitteli televisiossa kolkyt donaa sisältävää 
lompakkoaan ja kertoi että ”jos mä löydän 
jotain mist mä diggaaan niin mä ostan sen.”

Monet muut suomalaiset suunnittelivat 
tekevänsä jokapäiväisen leipänsä leipäkoneella. 
Leipäkoneet olivat erityisen suosittuja 1990-
luvun alun lamavuosina, mutta sittemmin lait-
teet unohtuivat paljolti kaapin nurkkaan.

Nousukaudesta lamaan
Suomen 1980-luvun nousukiitoa seurasi 
1990-luvun alun lama. Lukuisat yritykset teki-
vät konkurssin, pankit horjuivat ja maata koet-
teli suurtyöttömyys. Keskiolutkuppilat menes-
tyivät ja lama-aika toi niihin jopa uudenlaisia 
työntekijöitä, yläosattomia tarjoilijoita.

Berliinin muuri kaatui vuonna 1989 – eikä 
Gorbatsovkaan soitellut enää kauaa presi-
dentillisiä puheluita. Neuvostoliitto lakkasi 
olemasta vuonna 1991.

Suomessa kärsittiin lamasta, mutta maail-
malla elettiin suurta optimismin aikaa. Toiveik-
kaimmat taisivat ajatella, että vastakkainasette-
lujen aika olisi lopullisesti ohi, joka puolella kul-
jettaisiin kohti vapautta ja demokratiaa. 

Viimeistään viime vuosina on huomattu, 
että aivan niin ei käynytkään.

Huoneen nurkasta kuuluu raksutusta
Vuosi 1995 oli Suomessa hullu vuosi. 

Suomesta tuli EU:n jäsen – ratkaisuun vai-
kuttivat niin talous- kuin turvallisuuspoliit-
tisetkin syyt. 

Suomi voitti myös ensimmäisen kerran jää-
kiekon mm-kisat. Laman kokemukset vaih-
tuivat ainakin hetkeksi suureen karnevaaliin. 

Vaan samaan aikaan olohuoneen nurkasta 
saattoi kuulua jo uutta outoa raksutusta. 

Siellä modeemi yritti ottaa yhteyttä Word 
Wide Webbiin. Koteihin oli alettu myydä ensim-
mäisiä nettiyhteyksiä pari vuotta aikaisemmin.

Kukaan ei osannut vielä arvata, miten 
netti tulisi muuttamaan elämäämme tule-
vina vuosina. n
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Pimenevien syysiltojen aika on koitta-
nut. Nyt on aika kaivaa lyhdyt ja tuikut 
esiin ja virittää parvekkeelle ja terassille 

turvalliset ledit. Sähkövalaisinten valikoima 
on suuri ja esimerkiksi terassille kytkettävien 
valaisinten määrä hätkähdyttää. Valaisimissa 
on väriä ja muotoja. On myös minimalistisen 
kauniita vaihtoehtoja.

Yhteiskunta ja ilmiöt vaikuttavat
Habitare 2017 -messuilla käyneet ovat pääs-
seet ihastelemaan sisustuksen, asumisen ja 
muotoilun tulevia trendejä. Monen tuot-
teen ideologian taustalla on yhteiskunnalli-
sia ilmiöitä ja megatrendejä. 

Tänä syksynä jos koskaan näkyvät kestävä 
kehitys ja ekologinen muotoilu. 

Kierrätettävät materiaalit ovat supersuo-
sittuja, esimerkiksi kankaista pellava ja villa 
tuovat nostalgista tunnelmaa.

Teollisuushenki pihisee yhä
Pari vuotta sitten trendeihin kavunnut teol-
lisuushenkinen muotoilu, materiaali ja värit 
ovat tulleet kuin jäädäkseen. 

Askeettiset ja useimmiten krominväriset 
valaisimet ovat saaneet rinnalleen voimak-
kaita muotoja, mutta ilahduttavasti myös 
värejä, vaikka musta, kromi ja valkoinen 
pitävät yhä pintansa. Lämmin kupari löytää 
myös paikkansa ja ripaus kullanhohtoakin 
voi olla mukana.

Eläimiä ja eksotiikkaa
100-vuotias Suomi 
näkyy myös valaistuk-
sessa ja sisustuksessa. 
Selkeät ja konstaile-
mattomat muodot 
ja kotimaisen puun 
käyttö sekä kesämök-
kiklassikot hurmaavat.

Nyt voi hyvin kaivaa 
esiin isoäidin ryijyn sekä mökin 
vanhat pinnatuolit ja astiat. Sisustuk-
sen henki on hiukan boheemia, rappio-
romanttista ja paljon erilaisia materiaa-
leja yhdistävää. 

Torkkupeitot ja viltit ovat ruudulli-
sia ja lämpimiä ja niitä voi olla paljon. 
Sametti on edelleen suosittua tyynyissä, 

mutta vaaleiden värien rinnalle on tullut 
syksyyn perinteisesti kuuluvat oranssi, 
minttu ja ruskean sävyt. 

Tyynyjen kuoseissa on yhä eläimiä. Ilah-
duttavaa on huomata, että Suomen metsistä 
tutut eläimet ovat päässeet tyynyjen kuosei-
hin – kuoseissa ei aina tarvitse olla kirahvia, 
leijonaa tai papukaijaa. Vanha kunnon orava 
ja ilveskin ovat nyt suosittuja.

Luonnonkiviset kuosit, mar-
mori ja betoni ovat monessa 
sisustuksen efektissä mukana ja 
valaisimet ovat tänä syksynä eri-
tyisen suosittuja. Kattovalaisin, 
seinävalaisin tai valaisin kuin 
taideteos on katseenvangitsija, 
mutta vanhan ajan niin sanotut 

työvalaisimet ovat palanneet nos-
talgisissa muodoissaan.

Valaistus käytön mukaan
Valaistustrendit näyttävät mukavasti suun-
taa: moneen paikkaan tarvitaan ja kannat-
taakin sijoittaa valaisimia. Perinteisten kat-
tovalaisinten lisäksi myös seinävalaisimet 
ovat tehneet näyttävän paluun. Työpisteissä 
suositaan valaisimia, joiden varret ovat 
käännettävissä ja helpottavat näin esimer-
kiksi opiskelua. Myös eteisen ja vaatehuo-
neen valaistukseen on kiinnitetty huomiota 
ja perheen pienimpiä ilahduttavat yövalot. 

Sisustusta uusittaessa on hyvä miet-
tiä, onko kotona jotain, mitä voisi tuunata 
uusiksi, päällystää tai somistaa. Löytyykö 
kotiin jokin mukava sisustuksen yleislinja, 
johon voi helposti lisätä vuodenaikojen ja eri 
sesonkien mukaisia variaatioita? Omat luo-
vat ja hullutkin ideat kannattaa ottaa käyt-
töön. Persoonallisuus on aina hyvästä. n

Nowodvorskin  
New York 5146 
-riippuvalaisin

Slampin  
Cactus Suspension
lattiavalaisin

▶ Paola Suhosen 
Ivana Helsingille 
suunnittelema lat-
tiavalaisin Mour-
ning Sun Motel

◀ Pentikin Fauna- 
sarjan tyyny Jänis

◀◀ Spiran  
Satumetsä-tyyny
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Nyt on näyttävien  
valaisinten aika

Tuntuuko siltä, ettei tänä vuonna oikeaa kesää ollutkaan 
ja että syksy tuli ajatusta nopeammin? Kodin sisustajalle 
ja kotona viihtyjälle syksy on kuitenkin tunnelmallista 
aikaa. Trendeistä voi kukin ammentaa itselle sopivan 
sisustuksen ja aina voi luoda myös omat trendit.

Mantran 
Vintage 
4971  
-valaisin

Parolan Rottingin 
Vintage Lumikenkä-
rottinkituoli elää  
uuttaa renessanssia.

TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN
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Voimalaitosten kiin-
teistöverojen korotus 
kohdistuu kotimai-

siin ja päästöttömiin sähkön-
tuotantomuotoihin. Energia-
teollisuus ry:n toimitusjohtaja 
Jukka Leskelä pitää linjausta 
kummallisena.

– Hallituksen linjaus on ristirii-
dassa päästöttömän sähköntuotan-
non edistämisen kanssa.

Sähkön alhainen markkinahinta on 
jo pitkään rassannut suomalaisten voi-
malaitosten kannattavuutta. Kiinteistöve-
rojen korottaminen ei helpota tilannetta — 
uusia investointeja on turha odottaa, vaikka 
osa vanhoista laitoksista pitäisi jo korvata 
uusilla. Voimalaitosten ahdinko vain syvenee, 
kun verorasite nousee. Uudet voimalaitosten 
kiinteistöverot on tarkoitus ottaa käyttöön 
vuoden 2019 alussa.

– Hallituksen esityksestä ei välity ymmär-
rys sähköntuottajien vaikeaan kilpailutilan-
teeseen, Leskelä tuskailee.

Samaan aikaan ruotsalaiset laskevat voi-
malaitostensa verorasitusta. Nyt suomalais-
ten päästötöntä sähköä tuottavien yritysten 
kilpailukyky kuitenkin heikkenee ruotsalai-
siin kilpailijoihin verrattuna.

Teollisuuden kustannukset kasvavat
Voimalaitosten kiinteistöveron korotus kas-
vattaa energiatoimialan yritysten kustan-

TEKSTI: PETRI SALLINEN KUVA: DREAMSTIME

VOIMALAITOSTEN KIINTEISTÖVEROON 13 % KOROTUSSähköntuottajien 
ahdinko syvenee
Tuulivoimalaitosten, ydinvoima-
laitosten ja vesivoimalaitosten 
kiinteistöverot nousevat 13 
prosentilla hallituksen bud-
jettiesityksessä. Tämä lisää 
suomalaisten sähkön-
tuottajien, teollisuuden 
ja kotitalouksien kus-
tannuksia.

nusrasitetta, vaikka hallitusohjelmassa kus-
tannuksia luvattiin olla kasvattamatta. 

Verojen korotukset siirtyvät sähkön hin-
taan, jolloin myös sähköä käyttävä 

teollisuus ja kotitaloudet maksavat 
sähköstään enemmän.

–  Suunta on energia- ja ilmas-
topolitiikan näkökulmasta, 

mutta myös kotimaisen säh-
köntuotannon säilymisen 
kannalta väärä, Leskelä 
toteaa.

Voimalaitosten kiinteis-
töveron korotus rokot-
taa erityisesti vesivoima-
laitosten omistajien mah-
dollisuuksia toteuttaa 
omaehtoisia kalakanto-
jen hoitotoimia. Leskelän 

mielestä tämä on ”häm-
mentävää”, koska samalla 

hallitus on jakamassa rahaa 
kalateiden kunnostukseen.

Yhteistuotannon  
asema kurjistuu

Hallitus aikoo korottaa myös lämmi-
tyspolttoaineiden veroja 45 miljoonalla 

eurolla. Alun perin korotus oli tarkoitus 
tehdä vasta vuonna 2019, mutta nyt halli-

tus aikaistaa korotusta vuodella. Leskelän 
mielestä molemmat päätökset ovat osoituk-
sia epäjohdonmukaisuudesta.

– Lämmityspolttoaineiden verotuksen korot-
taminen heikentää sähkön ja lämmön yhteis-
tuotantolaitosten kilpailukykyä ja nostaa 
asumiskustannuksia kaupungeissa, kun 
kaukolämpö kallistuu, Leskelä harmittelee.

Hallituksen tavoitteena on puolittaa fos-
siilisen öljyn käyttö lähimpien 13 vuoden 
aikana.

– Tämä tavoite saavutetaan parhaiten, 
jos polttoaineiden käytössä verotettaisiin 

enemmän niiden käytön aiheuttamia hiili-
dioksidipäästöjä, Leskelä pohtii.

– Tällä tavalla fossiilinen tuontiöljy kor-
vautuisi bioöljyllä ja muilla uusiutuvaan 
energiaan perustuvilla ratkaisuilla. n
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O len Hollanti, labradorinnoutaja ja kirpeä salmiak-
kikarkki. Psykologinen ikäni on 17 vuotta. Tunnus-
biisini on Hullujussin Puuki vuuki luu.

Tuosta ahkera naamakirjan käyttäjä voikin jo päätellä, että 
olen innostunut tekemään Facebookin erilaisia kuka olet tai 
olisit -testejä.

Tulokset ovat hauskoja, mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. Ne 
voi laittaa vaikka sellaisenaan CV:hen, kun hakee työtä.

Tuloksia voi hyödyntää tietenkin myös monilla muilla tavoilla. 
Jos kerrostalossa se alakerran mummeli taas valittaa, että 

klonksutat lattiaa puukengillä, niin sanot vaan, että ei voi 
mitään, olet Hollanti.

Tai jos vaimo huomauttaa, että unohdit sitten kukat hää-
päivänä, niin hyräilet vaan, että ”taas on tulppaaneja tulvil-
laan iloinen Amsterdam”. Tärkeintä on sisäinen kukkeus.

Tiesittekö muuten, että ainakin wikipedian mukaan Hol-
lannissa päivälliselle kutsutaan korkeintaan lähimmät ystä-
vät, mutta että ennen kaikkea maassa suositaan kahvittelua? 
Kahvin kanssa tarjotaan tavallisesti vain yksi keksi eikä sen 
seitsemän sortin kakkuvalikoimia.

Olen Hollanti
Mainio maa, ainakin tarkan markan Markkasen mielestä! 
Hollanti, yhdistelmä iloisuutta ja tiettyä rotia, osuu kohdil-

leen, ehdottomasti. Samat sanat pätevät labradorinnouta-
jaan. 

Hollanti on lutuinen labradorinnoutaja, joka rouskuttaa 
puuki vuuki luuta.

Mutta pieni identiteettikriisi minulla kuitenkin on.  En ole 
ihan varma onko psykologinen ikäni 17 vuotta.  Toisinaan 
tunnen itseni melkein 22-vuotiaaksi.

Ja jos vastustajajoukkueemme tekee sählyssä voittomaalin 
lisäajan kolmannella minuutilla, niin en tunne olevani kirpeä 
salmiakkikarkki, vaan ennemminkin kuin auringossa sulanut 
suklaa tai pöydän alle kiinnitetty purukumi.

Joskus tunnen itseni myös jo ihan aikuiseksi saksanpaimen-
koiraksi, jonka tunnusbiisi on Policen Every Breath You Take.

Silloin olen pohtinut sitä, että kuinkahan paljon näillä tes-
teillä kalastellaan tietoa ja mille tahoille. Esimerkiksi mainos-
tarkoituksissa.

Mutta jos olisin mainos, olisin se, jossa koirilla on ne teko-
hampaat! n

• MARKKANEN •

• PERRY •

13
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TEKSTI: PEKKA TOLONEN

IFA 2017-MESSUT: 

55-tuumaiset ultratarkat televi-
siot rantautuivat suomalaisko-
teihin, sillä ne tarjoavat parhaan 
hinta-laatusuhteen. Ensi vuonna 
yleistyvät 65–77 tuuman seinä-
paneelimallit.

suuren valikoiman 32–55 tuumaisia Full 
HD- sekä UHD-teräväpiirtomalleja.

Ennen heräteostosta kannattaa muistaa, 
ettei tarjouksesta saa parasta. Mallisto on 
pari vuotta vanhaa, eikä tarjoa uusimpia tek-
nisiä ominaisuuksia ja hienouksia.

Kenelle iso ruutu soveltuu?
Suurimmat hankintamotiivit isoille ja tar-
koille televisioille ovat tilastojen mukaan 
suoratoistopalvelut Netflix, HBO, Vialay, 
Amazon Prime Video, C More ja YouTube. 
Näissä on tarjolla laaja valikoima viihdettä, 
osin myös 4K-kuvanlaadulla.

Iso ruutu hyödyttää myös PlayStation- ja 
Xbox-pelaajia, valokuvaajia sekä kotivideo-
harrastajia.

Kuvakoon kasvaessa ja paneelin ohentu-
essa haasteita on paljon. Miten saada 65 tai 
jopa 77-tuuman televisio mahtumaan olo-
huoneeseen? Ratkaisun tarjoaa LG W7-mal-

lin magneettikiinnitys, jonka avulla 2,57 
millimetrin paksuinen paneeli vain nap-
sautetaan seinälle.

Tulevista trendeistä antoi osviittaa 
jokasyksyinen Berliinissä järjestetty kodin-
tekniikan IFA-tapahtuma. Yleiset suuntavii-
vat olivat energiaystävällisyys ja IoT-kodin-
koneet. IoT tarkoittaa tässä lyhyesti sitä, 
että kaikki kodinkoneet yhdistyvät langatto-
masti keskenään.

TV:stä älykodin hermokeskus
Televisiosta tuleekin hermokeskus, jonka avulla 
voidaan seurata ja säätää kodin laitteita leivän-
paahtimesta pakastimeen, pölynimuriin ja läm-
mitykseen. TV integroituu myös saumatta äly-
puhelimiin, tabletteihin ja sylimikroihin.

Joulumarkkinoille rynnivät nyt isot ja hoi-
kat OLED-näytöllä varustetut mallit. Näitä 
ovat 77 tuumaiset Sony A1 ja Panasonic EZ 
1000, 65 tuuman Philips PO9002 sekä LG 

Televisio integroituu älykotiin

Kodintekniikan myynti vetää hyvin ja 
alkuvuoden kasvu nousi 11 prosent-
tia. Kasvua vetää ETK:n tilastojen 

mukaan ultratarkkojen 55-tuumaisten tele-
visioiden kauppa, joka kohosi 27 prosenttia.

Televisiosta ollaan valmiit maksamaan 
keskimäärin 650 euroa. Kukkarostaan 
tarkka kuluttaja löytää tästä hintaluokasta 
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IFA 2017-MESSUT: 

B7 ja TCL X2 -sarjat. Uutuuksien hinnat 
sijoittuvat 2 000-4 000 euron haarukkaan.

Uutta on myös Samsungin kaarevasta mal-
listosta kehitetty suorakulmainen QLED-
kvanttipisteisiin perustuva Q8F-sarja. Kaa-
revat televisiot katoavat pikkuhiljaa mark-
kinoilta, uskoo näitä aiemmin luotsannut 
Samsung.

Teknistä kehitystä vetävät kuvan parantu-
nut kirkkaus, kontrasti, värikylläisyys, katse-
lukulma ja optista erottelukykyä tehostava 
HDR-kuvatekniikka. Katselukokemus taas 
sujuvoituu nopeampien suorittimien, käyt-
töliittymien kehityksen ja yhä tarkemman 
liiketoiston myötä.

Huipputarkkaa ääntä langattomasti
Äänentoiston trendejä ovat Dolby Atmos 
3D-ääntä tukevat äänipalkit ja älypuhelimiin 
integroituvat hifi-laitteet sekä vastamelukuu-
lokkeet. Johdottomat kaiuttimet liitetään nyt 

Televisio integroituu älykotiin

televisioihin ja älypuhelimiin langattomasti 
bluetooth- ja wifi-tiedonsiirron avulla.

HiRes-äänitekniikka yleistyy vauhdilla 
musiikkistudioissa. Sen etuna on 96 kHz:n 
näytteenottotaajuus ja 32-bitin kvantisointi, 
kun CD-levyt perustuvat 44,1 kHz/16-bitin 
tekniikkaan.

Kuluttajan kannalta HiRes-äänen ja FLAC-
tiedostojen ero nykyisiin MP3-musiikkitie-
dostoihin ei ole kuitenkaan merkittävä. Hävi-
ötön pakkaus, digikuulokkeet ja digikytkentä 
tuovat silti teoriassa paremman dynamiikan 
ja transienttitoiston raskaansarjan hifi-har-
rastajille.

Älykoteihin tekevät myös tuloaan Alexa, Cor-
tana ja Siri -äänipilarit. Näiden kanssa kommu-
nikoidaan puheella, ja ne osaavat soittaa musiik-
kia, kertoa säästä ja niiltä voi kysellä faktoja. 

Suuri kysymys on voisiko puheohjaus kor-
vata tv:n kaukosäätimen – ja voisiko sen 
avulla säätää vaikkapa lämmitystä?

Perustelkkari halpenee
TV-malliston uudistuminen hyödyttää nyt 
kuluttajaa. Jotta uutuudet saadaan pusket-
tua kauppoihin pitää varastot tyhjentää van-
hoista malleista. Seurauksena kuluttaja löy-
tää syksyn aikana laajan kirjon edullisia 55 
tuuman 4K-tarkkuuden UHD-televisioita 
500–700 euron hintahaarukassa.

Tarjouksista saattaa saada jopa 65-tuu-
man 4K-television 700–1 000 eurolla. 

Teknisesti tarjousmallit ovat varsin hyvä-
laatuisia myös energiaystävällisyyden suhteen. 
Sähkönkulutus on A+/A-tasoa, joka 55-tuuman 
kokoluokassa tarkoittaa noin 60-100 wattia.

Tv:t sisältävät teräväpiirtokanavia tukevat 
DVB-T2, DVB-C, HD ja DVB-S2 -digivirit-
timet ja CI+ -liitännän maksutv-palveluille. 
Sovelluksista löytyvät tyypillisesti YouTube, 
Netflix, YLE Areena, Ruutu ja MTV Kat-
somo. 4K-tuki kattaa jossain malleissa myös 
YouTube- ja Netflix-toiston. n

VUODEN PARHAAT 
TELEVISIOT
Tämän vuoden kansainväliset EISA-pal-
kitut televisiot ovat Philips 55POS9002, 
LG OLED65E7, Samsung QE55Q7F, TCL 
U55C7006, LG 55SJ850V ja Sony KD-65ZD9. 
Parhaaksi äänipalkiksi nousi LG SJ9 ja kaiutin-
ratkaisuksi kohosi Focal Sib Evo.

Kotimaassa Kuluttaja-lehden testin voitti 
Samsungin 65-tuumainen 4K-tarkkuu-
den QE65Q7F parhaalla Ultra HD HDR-
kuvanlaadulla ja liiketoistolla. 55-tuu-
mainen QE55Q7F todettiin käytännössä 
yhtä hyväksi. Paras kuvanlaatu oli Philips 
55POS901F OLED-televisiossa.
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Etsi vastaukset kysymyksiin ja 
vastaa internetissä kirjoittamalla 
selaimen osoitekenttään  
(ei google-kenttään):  
www.adato.fi/visa

A Mitä IoT-lyhenne tarkoittaa 
kodinkoneissa?

1. Kodinkoneiden toimintojen  
 valintaa äänikomennoin.
2. Kodinkoneiden yhdistymistä  
 langattomasti keskenään.
3. Kodinkoneiden huoltamista  
 internetin kautta.
 

B Milloin ensimmäisen ns. öljykrii-
sin mukana tulleet energiansääs-

tömääräykset olivat voimassa?
1. Ne tulivat voimaan kesäkuussa  
 1973 ja ovat edelleen voimassa.
2. Ne olivat voimassa tammikuusta  
 1973 joulukuun 1975 loppuun.
3. Ne olivat voimassa joulukuusta  
 1973 toukokuun 1974 loppuun.
 

C Mihin maahan suurin osa Suo-
men kilohailisaaliista viedään?

1. Viroon
2. Venäjälle
3. Kiinaan

Sähkövisan ja Sähköristikon 
voittaja 2/17:
Sisko Myllylä, Kauhava
Onnittelut voittajalle!

Voit myös kirjoittaa vastaukset sekä 
nimesi ja osoitteesi postikortille ja 
postittaa sen osoitteella: 
Sähkövisa, PL 100, 00101 HELSINKI

Sähköristikko 2/17 ratkaisu

• SÄHKÖRISTIKKO & SÄHKÖVISA •

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Lähetä ristikko 31.10.2017 mennessä osoitteella: Sähköristikko, PL 100, 00101 HELSINKI

Ristikon voi ratkaista myös verkossa: www.adato.fi/ristikko

Tervetuloa Sähkövisa ja Sähköristikko -sivustoon! Voit osallistua molempiin ja tuplata 
voittomahdollisuutesi.  Kaikki osallistuneet ovat mukana palkinnon arvonnassa.  Sähkö-
visa ja Sähköristikko ovat sähkö- ja energiayhtiöiden asiakaslehdissä julkaistavia lukijakil-
pailuja, joissa palkinnot jaetaan valtakunnallisesti.

Sähkövisan ja Sähköristikon palkinto 2/17:

Vastaukset 31.10.2017 mennessä.
Vastaukset löytyvät pääosin  
lehden artikkeleista.

Kysymykset:

E.M.S. Tyhjennyspumppu GLI 50 M
Suhteellisen puhtaan veden siirtoon.
l	Moottori 0,25 kW, 230 V, 1-v, 2,3 A
l	Maksimi nostokorkeus 9 m, tuotto maksimi 160 l/min 
l	Yhde R32
l	10 m:n liitäntäkaapeli pistotulpalla
l	 Sisältää pintavipan
l	 Suositushinta 323 €
Kysy lähimmältä jälleenmyyjältäsi.
Lisätiedot: Oy Suomen E.M.S. Tekniikka Ab, www. emspump.fi

Moccamaster kahvinkeitin HBG 741 AO 
l	Korkealaatuinen kahvinkeitin valmistaa 1,25 litraa kahvia  
 vain 6 minuutissa
l	Väri matta-hopea
l	Automaattinen virrankatkaisu
l	Kestävä alumiinirakenne
l	Arvo noin 180 €
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HEIKKI HUKKANEN
TOIMITUSJOHTAJA
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Olemme menossa vuodenkierrossa koko 
ajan lyhenevien päivien suuntaan. Kesä 
on lopuillaan, ja syksy saa enemmän sijaa 
niin luonnossa kuin mielissämmekin.  
Tornionlaakson Sähkössä on menossa 
70-vuotisen toiminnan juhlavuosi, joten 
on perusteltua tehdä pieni ”välitilinpää-
tös” siitä kuinka olemme pärjänneet luon-
nonvoimien kanssa, mitä olemme saaneet 
aikaan ja miten olemme olleet esillä maa-
kunnassa.    

Taakse jäänyt talvi oli toimialueel-
lamme jopa keskimääräistä helpompi säh-
könjakelun kannalta. Kovia pakkasia oli 
vähän, ja nekin harvat olivat hyvin lyhyt-
aikaisia. Tykkylumikaan ei suuremmassa 
määrin aiheuttanut sähkökatkoja. Kevät 
oli tosin pitkä, mutta siitäkään ei tullut 
erityisiä haittoja sähkönjakeluun. 

Kesä oli sähkönjakelun kannalta varsin 
suosiollinen, kovia tuulia ja myrskyjä oli 
jopa tavanomaista vähemmän. Eikä sala-
mointikaan aiheuttanut merkittävästi vau-

rioita sähköverkolle. Toivottavasti alka-
nut syksy ja tuleva talvi ovat sähköjakelun 
kannalta yhtä helppoja. 

Yhtiömme rakentaa jo viidettä vuotta 
säävarmaa sähköverkkoa. Siirrämme kes-
kijännitejohtoja teiden varsiin, raken-
namme uusia ja remontoimme vanhoja 
sähköasemia sekä kaapeloimme asema-
kaava-alueita. Sähköasemia, jotka ovat 
verkostomme kalleimpia investointeja, 
rakennutamme kuluvana kesänä Pellon 
Kaaranneskoskelle ja Ylitornion Jolman-
koskelle. 

Tänä kesänä kaapeloimme asemakaava-
alueilla sähköverkkoja Karungissa, Yli-
torniolla, Pellossa, Kolarin taajamassa 
sekä Äkäslompolossa. Kaikkiaan säh-
köverkkoinvestointeihin käytämme tänä 
vuonna yli 5 miljoonaa euroa. Säävarman 
sähköverkon rakentaminen jatkuu myös 
tulevina vuosina.    

Olemme esitelleet yhtiön toimintaa asi-
akkaillemme tapahtumapäivien merkeissä 

kesäkuussa Ylitorniolla ja Kolarissa. Elo-
kuussa meillä oli vastaava tapahtuma 
Karungissa. Suurin tapahtuma oli kaksi-
päiväinen Pellon Korjuu -maaseutunäyt-
tely, jossa yhtiöllämme oli oma osasto 
yhdessä Energiapolarin kanssa. Maaseu-
tunäyttelyyn tutustui yhteensä noin 6 500 
kävijää.  

Juhlavuosi jatkuu, joten esittelemme 
toimintaamme tämän lehden lisäksi myös 
vuoden viimeisessä Asiakaspolar-leh-
dessä. Hyvää syksyn jatkoa ja loppu-
vuotta!

Tornionlaakson Sähkö Oy juhli 70-vuotistaivaltaan

Päätös Tornionlaakson Sähkö Oy:n perustamisesta tehtiin tammikuussa 1947. Perustava kokous pidettiin saman vuoden toukokuussa ja yhtiö merkittiin 
kaupparekisteriin saman vuoden syyskuussa. Torstaina 14.9.2017 yhtiön 70-vuotista taivalta juhlittiin Ravintola Haltiakammissa noin 60 kutsuvieraan voi-
min. Tilaisuudessa kuultiin Energiateollisuus ry:n edustajan puheenvuoro, katsaus yhtiön  historiaan, tietoa nykypäivästä ja hieman tulevastakin. Lisäksi nau-
tittiin maittava ateria, kuunneltiin Ida Elinan esittämää musiikkia ja tietenkin tavattiin tuttuja vuosien varrelta. Kuvat: Pasi Romakkaniemi.
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Tornionlaakson Sähkö Oy investoi säävarmaan verkkoon
Kaaranneskosken rakenteilla oleva sähköasema. Vanha, purettava asema sen takana. Oikella voimalaitos.                                                Säävarmoja, päällystettyjä ilmajohtoja.                              Jolmankosken rakenteilla oleva sähköasema. Kuva: Jaakko Alaluusua.

Syyskuun alussa vuonna 2013 voimaan tul-
lut sähkömarkkinalaki vaatii sähköverkoilta 
säävarmuutta. Sen mukaan kaikkien jakelu-
verkkoyhtiöiden on laadittava jakeluverkon 
kehittämissunnitelma.

Lähtökohtana on, että vuoden 2028 lop-
puun mennessä sähkökatkot saavat asema-
kaava-alueella kestää enintään kuusi tuntia 
ja muilla alueilla enintään 36 tuntia.

Lisäksi vaatimuksien on vuoden 2019 lop-
puun mennessä täytyttävä 50 prosentilla ja 
vuoden 2023 loppuun mennessä 75 prosen-
tilla kuluttajista. Vuosien 2023 ja 2028 osalta 
on mahdollista hakea jatkoaikaa.

Tornionlaakson Sähkö Oy:llä on sähkö-
verkoissaan kaikkiaan noin 3 700 kilometriä 
erijännitteisiä johtoja, joten työsarkaa riit-
tää ainakin 15 vuodeksi.

Suunnittelua ja raportointia
Lain vaatimusten täyttäminen on siis Tor-
nionlaakson Sähkö Oy:n suurin lähivuo-
sien haaste. Yhtiön ensimmäinen jakeluver-
kon kehittämissuunnitelma valmistui kesä-
kuussa 2014.

Sen mukaan investoinnit vuoden 2019 lop-
puun mennessä ovat 20 miljoonaa ja vuoden 

2028 loppuun mennessä toisen 20 miljoonaa. 
Viimeisimmän arvion mukaan kokonaiskus-
tannukset nousevat kuitenkin selvästi yli 45 
miljoonan euron, mistä aiheutuu keskimää-
rin yli 2 700 euron kustannus yhtiön jokaista 
sähköverkkoasiakasta kohti.

Yhtiön on tehtävä kahden vuoden välein 
Energiavirastolle raportti siitä, miten kehit-
tämissuunnitelma on toteutunut, ja mitä 
on tarkoitus tehdä kahden seuraavan vuo-
den aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että kak-
sivuotiskausittain on tehtävä kokonaisval-
taiseen kehittämissuunnitelmaan perustuva 
yksityiskohtainen suunnitelma jakeluverkon 
kehittämisestä.

Säävarmuutta kaapeloinnilla
Asemakaava-alueilla säävarmuus toteute-
taan pääasiassa maakaapeloinneilla. Tor-
nionlaakson Sähkö Oy:n kohdalla sellai-
sia ovat Karungin taajama, Ylitornion, Pel-
lon ja Kolarin kirkonkylät, Sieppijärvi sekä 
Ylläsjärvi ja Äkäslompolo.

Haja-asutusalueilla keskijännitelinjoja 
siirretään teiden varsille, mikä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että ne pitenevät, mutta 
toisaalta niiden tarkastus- ja korjaustyöt 

nopeutuvat merkittävästi. Ilmajohtojen sää-
varmuutta edistävät uudet, päällystetyt joh-
dot.

Johtokatuja myös raivataan leveäm-
miksi, jotta puut eivät yllä kaatumaan linjo-
jen päälle. Esimerkiksi Turtola–Kaarannes-
koski–Jolmankoski-välinen 45 kV:n johto on 
jo raivattu puuvarmaksi.

Viisi miljoonaa tänä vuonna
Tornionlaakson Sähkö Oy rakensi Ylläsjär-
velle uuden sähköaseman vuonna 2014. Se 
pystyy tilapäisissä huolto- tai vikatilanteissa 
korvaamaan Äkäslompolon sähköaseman. 
Ylitornion sähköasema uusittiin vuonna 
2015. Sen yhteydessä asemalle rakennettiin 
20 kV:n verkon maasulun sammutus, johto-
lähtöjen määrää lisättiin ja kaikki johtoläh-
döt kaapeloitiin.

Pellon sähköasema uusittiin vuonna 2016.
Tänä vuonna ilmajohtoa korvataan 37 

kilometrillä 20 kV:n keskijännitemaakaape-
lia ja 55 kilometrillä 0,4 kV:n pienjännite-
maakaapelia.

Uutta, 20 kV:n päällystettyä ilmajohtoa 
laitetaan 6,6 kilometriä Jolmankosken säh-
köaseman lähtöjen osalle. Sielläkin alkuosa 
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Tornionlaakson Sähkö Oy investoi säävarmaan verkkoon
Kaaranneskosken rakenteilla oleva sähköasema. Vanha, purettava asema sen takana. Oikella voimalaitos.                                                Säävarmoja, päällystettyjä ilmajohtoja.                              Jolmankosken rakenteilla oleva sähköasema. Kuva: Jaakko Alaluusua.

kaapeloidaan aseman sähkönsyötön varmis-
tamiseksi.

 Maakaapeloinnin yhteydessä rakenne-
taan 33 puistomuuntamoa, viisi pylväs-
muuntamoa, kaksi kauko-ohjattavaa ero-
tinasemakoppia ja noin 230 jakokaappia. 
Samassa yhteydessä maahan upotetaan yli 
25 kilometriä valokuituaomaan käyttöön.

Kaikkiaan vuoden 2017 verkkoinvestoin-
nit ovat noin viisi miljoonaa euroa, josta Pel-
lon Sähkö Oy:n osuus on 340 000 euroa.

Kaava-alueet vielä kesken
Asemakaava-alueiden maakaapelointia jat-
ketaan. Rakennuspäällikkö Jaakko Isto 
sanoo, että ellei aikatauluun saada helpo-
tusta, esimerkiksi Kolarissa ei ehditä määrä-
ajassa kaapeloida kaikkia kaava-alueita.

Kuluvan vuoden rakennuskohteista  Äkäs-
lompolon osalta kaikki muuntoasemat on jo 
otettu käyttöön ja pienjännitejohtoja siirre-
tään uuden verkon perään. 

Ylläsjärven puolella on alkanut Palovaa-
ran alueen maakaapelointi. Lisäksi Ylläs-
järvellä kaapeloidaan tänä vuonna Neljän-
polku-niminen kaava-alue. 

Kirkonkylällä on menossa verkon uusin-

nan kakkosvaihe.
Pellossa Tornionlaakson Sähkö Oy:n 

osuus Aittamaassa alkaa olla valmis. Pellon 
Sähkö Oy:ltä vuokratun alueen osalta on 
menossa teollisuusalueen kaapelointi.

Ylitorniolla on vuorossa Suutarinmäki ja 
Torniossa Karungin eteläpää sekä väli Iso-
haara–Kaakamo.

Kaapeloinnit tehdään sekä omana työnä 
että käyttämällä urakoitsijoita, jotka vali-
taan kilpailutuksen perusteella.

Sähköasemia uusitaan ja 
rakennetaan
Tornionlaakson Sähkö Oy:n ja Tornionlaak-
son Voima Oy:n yhdessä omistaman Kaa-
ranneskosken voimalaitoksen sähköasema 
uusitaan. Kun se on valmis vuoden lopulla, 
voimalaitoksen tuottama sähkö otetaan 
suoraan uudelle asemalle, mistä eteenpäin 
tulee neljä lähtöä.

Kaikki lähdöt maakaapeloidaan alkumat-
kasta. Näin kytkimet voidaan asentaa sisä-
tiloihin. Kaapeloinnin myötä myös alakana-
van yli tällä hetkellä kulkeva ilmajohto pois-
tuu. Kun kaikki on valmista, vanha asema 
puretaan.

Uuden aseman yhteyteen tulee myös maa-
sulun sammutus, jonka avulla jälleenkytken-
töjä voidaan vähentää merkittävästi.

Tornionlaakson Voima Oy:n omistamalla, 
Iso-Vietosen rannalla sijaitsevalle Jolman-
koskella ei ole aiemmin ollut sähköasemaa. 
Nyt sinne on valmistumassa kevytsähkö-
asema, johon tulee kaksi johtolähtöä, mutta 
ei maasulun sammutusta.

Lähivuosien suunnitelmat
Sähkömarkkinalain vaatimusten toteuttami-
nen jatkuu myös vuonna 2018. Jaakko Iston 
mukaan investoinnit tullevat olemaan samaa 
suuruusluokkaa kuin tänäkin vuonna.

Karungin kaava-alue on lähes kokonaan 
kaapeloitu. Ensi vuoden rakennussuunni-
telmissa on sähköasema, johon verkko lii-
tetään. Myös Sieppijärvelle suunnitellaan 
kevytsähköaseman rakentamista.

Tulevina vuosina rakennettaneen uudet 
sähköasemat Liakkaan ja Juoksenkiin.

Säävarman verkon rakentaminen jatkuu 
niin maakaapeloinnilla kuin keskijänniteil-
majohtojen siirroilla teiden varsiin.  Asema-
kaava-alueiden lisäksi on tarkoitus kaape-
loida tiheään asuttuja taajamia.
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Tornionlaakson Sähkö Oy jalkautui pitäjiin

Kolarin kunnanjohtaja Antti Määttä on päässyt korkeuksiin. Yläkuvassa keskustelevat Tapani Melaluoto, Juha Tapojärvi, Heikki Hukkanen ja Timo Leinonen. 
Alkuvassa asiakasneuvontaa Karungissa. Kuvat: Jaakko Isto.

Juhlavuotensa kunniaksi Tornionlaakson 
Sähkö Oy haluaa tulla nähdyksi ja samalla 
kertoa ihmisille, miten yhtiö toimii.

Kesän aikana yhtiön edustajat tapasivat 
yli 1000 asiakasta, asukasta tai ohikulki-
jaa eri paikkakunnilla järjestetyissä tapah-
tumissa. Tapahtumat oli suunnattu kaiken 
ikäisille asiakkaille, asiakasperheille tai säh-
köyhtiöstä muuten kiinnostuneille.

Olemme iloisia saamastamme hyvästä 
ja rakentavasta palautteesta. Erityisesti 
olimme kiinnostuneita saamaan palau-
tetta asemakaava-aluiden kaapeloinneista. 
Pyrimme ottamaan saamaamme palautteet 
huomioon ja palvelemaan asiakkaitamme 
entistä paremmin.

Henkilöstömme palvelee asiakkaita säh-
kön käyttöön ja hankintaan liittyvissä asi-
oissa hyvin laajasti. Asiakaspalvelun hen-

kilöt hoitavat sopimus- ja laskutusasi-
oita, mutta myös lappilaisen Energiapo-
larin tuotteiden esittelyä ja myyntiä. Asia-
kaspalvelijoita oli kesän tapahtumissa pai-
kalla kertomassa kiinnostavia asioita säh-
kön käyttäjille.

Kolarissa, Karungissa ja Ylitorniolla jär-
jestimme omat tapahtumat kakkukahvei-
neen. Tapahtumien ehkä kiinnostavin asia 
oli työautoon kiinnitetyn nostokorin tes-
taaminen. Esimerkiksi Kolarissa nostoko-
riin oli parhaimmillaan lähes puolen tunnin 
jono. Tarjosimme kävijöille mahdollisuu-
den käydä yläilmoissa ihastelemassa kylä-
kuvaa lintusperspektiivistä sekä kokemassa, 
millaista on verkostoasentajiemme yhdessä 
työpaikassa.

Pellon Korjuu -messuilla Energiapolar ja 
Tornionlaakson Sähkö isännöivät yhteistä 

messuosastoa. Energiapolar on meille mer-
kittävä yhteistyökumppani ja se oli tapah-
tumissa aktiivisesti mukana energianeuvon-
nan asiantuntijan panoksella.

Pörhön Autoliike toi tapahtumiin nähtä-
väksi ja koeajettavaksi sähköauton. Kiin-
nostus vaihtoehtoisen polttoaineen autoa 
kohtaan oli melkoinen.

Tapahtumiin osallistuneiden ja siellä 
arpalipun täyttäneiden kesken arvottiin 
sähköavusteisia Helkama-polkupyöriä. 

Arvonnat suoritettiin joko tapahtuman 
jälkeen paikan päällä tai Pellon pääkontto-
rissa tapahtumapäivän jälkeen.

Pyörän voittivat Jari Kallo (Pellon Kor-
juu), Ari Nikka (Karunki), Veli Vaattovaara 
(Ylitornio) ja Matti Nevalainen (Kolari).

Onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille 
tapahtumissamme vierailleille.
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Kesäkeittiöstä  
SAVUSTIMEKSI

Kala on perinteinen ja kevyt savustet-
tava herkku, mutta savustamalla val-
mistuvat myös monet muut ruuat. 

Suoraan savustimesta ruokapöytään nos-
tettu kala on todellista herkkua, mutta kan-
nattaa kokeilla savustimen monipuolisem-
paa käyttöä.

Savustimeen sopivat kalan lisäksi äyriäi-
set ja ravut, kanalinnut, sian- ja naudanliha, 
lampaanliha sekä makkarat. Kesäkeittiön 
savustusastiassa voi valmistaa myös peru-

TEKSTI: ARI J. VESA

Sähkögrillitestissämme hyvin 
pärjännyt Muurikka-kesäkeittiö 
muuntuu moneen. Kesäkeittiöön 
suunniteltu savustusastia tekee 
sähkögrillistä savustettujen 
herkkujen valmistukseen sopivan 
keittiön.

nat ja vihannekset eli savustusastialla kesä-
keittiö muuntuu monipuoliseksi pihauu-
niksi. Lisäksi ruokaan saa hienon savuaro-
min, jolla saa ruualle uutta ulottuvuutta 
vaivattomasti. 

Savustusastia laajentaa kesäkeittiön käyt- 
tö mahdollisuuksia. Ruokaa voi valmistaa  
mo ni puolisesti yhdellä laitteella. Savustami-
nen ei vaadi myöskään kokilta jatkuvaa ruuan 
vahtimista vaan ruuan valmistusta voi odot-
taa rennosti muiden ruokailijoiden kanssa.

Helppokäyttöinen lisävaruste
Savustusastia on erittäin helppokäyttöinen 
lisävaruste. Kalaa savustaessa pohjalle ase-
tetaan savustuspurut, päälle nostetaan ras-
valautanen sekä sen päälle ritilä, johon kala 
asetetaan. Sen jälkeen astian voi nostetaan 
paikalleen kesäkeittiön vastusten päälle ja 
kansi suljetaan. 

Nyt käännetään vain termostaatista päälle 
mieto lämpö ja laite hoitaa loput itsekseen. 
Muurikan savustusastia on mukavan koo-
kas, sinne mahtuu hyvin esimerkiksi lähes 
kaksikiloinen lohi. 

Kokeile lihan savustamista
Savunmaku sopii erinomaisesti myös lihalle. 
Porsaan sisäfile, broilerin- ja kalkkunan rin-
tafileet ja riistalihat saavat savusta maistu-
van lisäaromin.

Lihan savustamisessa liha laitetaan 5–8 
minuuttia esikuumennettuun, tyhjään 
savustusastiaan. Savustin toimii aluksi 15 – 
20 minuuttia uunina, jonka jälkeen savusti-
men pohjalle lisätään kourallinen leppälas-
tuja. Kypsennys jatkuu vielä 10–15 minuut-
tia savun kera. 

Näin lihan omaa makua ei peitetä, vaan 
lihaan saadaan hieno savunmaku. Halu-
tessa lihaan saa voimakkaamman savun-
maun, savustuspurut voi lisätä aiemmin. 
Kesäkeittiöön lisättävää savustusastiaa voi 
hyvin käyttää ympäri vuoden. Sopiva kyp-
sennysaika ja etenkin savunantoaika kan-
nattaa kokeilla ja löytää itselle sopiva 
makuvivahde. n

Savustusreseptejä löytyy  
www.opamuurikka.fi sivustolta.

Kokeile kalan  
lisäksi savustaa 
äyriäisiä, rapuja, 
kanaa, lihaa,  
tai makkaraa.

Savustuspurut asetetaan savustusastian pohjal-
le ja päälle laitetaan rasvalautanen (yllä). Päälle 
vain ritilä, jolle savustettavat ruuat laitetaan.
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Jokaisen autoilevan ihmisen kannattaa 
kokeilla sähköllä liikkumista joko hybri-
dillä tai täyssähköautolla. Jos moottorin 

murina ei ole ainoa autoilussa hyvänolontun-
netta tuova asia, on sähköllä liikkuminen vaiva-
tonta ja se tarjoaa miellyttävän ajokokemuksen.

Tämänkertainen koeajorupeama oli sikäli 
mielenkiintoinen, että autot olivat samanlai-
set voimalinjaa lukuun ottamatta. Hyundai 
Ioniq plug-in on ladattava hybridi, joka kul-
kee sekä bensa- että sähkömoottorin voimin 
ja Hyundai Ioniq electric on täyssähköauto, 
joka kulkee pelkällä sähkömoottorilla.

Lähes samanlaiset
Ulkoisesti tai sisätiloiltaan autot eivät juurikaan 
eroa toisistaan. Keulasta eron huomaa helpoi-
ten. Ladattavassa hybridissä on polttomootto-
rin vaatima, perinteinen säleikkö edessä, kun 
sähköautossa on umpikeula. Jos oikein tarkasti 
katsoo, on hybridissä luonnollisesti pakoputki 
sekä myös ylimääräinen latausaukon kansi 
vasemmassa etulokasuojassa. 

Molemmat autot kulkevat äänettä säh-
kömoottorilla eikä bensiinimoottorin käynnis-
tymistä huomaa juurikaan rauhallisessa ajossa, 
muualta kuin mittaristosta, joka kertoo poltto-
moottorin käynnistymisestä. 

Kun sähköllä ajaessa painaa hybridissä 
kaasupolkimen hieman rivakammin poh-
jaan, käynnistyy bensamoottori, mutta var-
sinkin kaupungissa pystyy hyvin etenemään 
muun liikenteen mukana pelkällä sähköllä. 
Polttomoottorin äänen kuulee, kun painaa 
kaasupolkimen nopeasti pohjaan ja kiihdyt-
tää mahdollisimman rivakasti. 

Rengasmelua kantautuu jonkin verran 
ohjaamoon, kuten Suomessa on aika tyy-
pillistä karkeammasta asfaltista johtuen.  
Mitään nitinöitä autosta ei kuulunut epäta-
saisellakaan alustalla.

Riittävästi tilaa
Tilaa Hyundai Ioniqissa on riittävästi. 187 
senttinen kuljettaja saa itselleen mukavan 
ajoasennon ja silloinkin takana istuu vielä 
hyvin alle 180 senttinen ihminen. Kuljetta-

TEKSTI: ARI J. VESA

Täyssähköauto vai hybridi?Sähköautot ovat tulossa vauh-
dilla. Mitä eroa on ladattavalla 
hybridillä ja täyssähköautolla? 
Koeajoimme Hyundai Ioniqin 
sekä ladattavana hybridinä että 
täyssähköautona. Molemmilla 
malleilla pääsee sähköautoilun 
makuun ja niiden sähköiset toi-
mintasäteet ovat hyvät.

jan istuimen ja ohjauspyörän säädöt ovat 
riittävät ja kuljettaja löytää mukavan asen-
non pidemmällekin matkalle.

Takapenkillä tila loppuu ensimmäiseksi 
korkeussuunnassa, kun aerodynaamisesti 
muotoillussa autossa katto laskee takaa 
alas. Parhaimmillaan takaistuin on kahdelle, 
mutta kyllä takana matkustaa myös kolme, 
ainakin lyhempiä matkoja. 

Takaluukku on normaalikäyttöön riit-
tävä eikä poikkea vastaavan kokoluokan 
autoista, vaikka sähköversiossa akut on 
sijoitettu auton takaosaan.

Ajo-ominaisuudet ja varustelu
Ajo-ominaisuudet ovat hyvät ja auto kul-
kee vakaasti ja tasaisesti. Urat eivät vie autoa 
maantielläkään. Kaupungissa se on ketterä 
ja ohjaus herkkä sekä tarkka. Myös suori-

tuskyky riittää mukavasti erilaiseen etene-
miseen ja auton kulkuun voi vaikuttaa myös 
ajodynamiikan valitsemisella. Eco-asennol-
lakin pärjää normaalioloissa. Alusta on ehkä 
hieman kovahko, mutta ei häiritsevästi.

Jos tulee tarve esimerkiksi nopeaan kiih-
dytykseen, automatiikka hoitaa hybridissä 
sähkö- ja bensamoottorien yhteistoiminnan 
ja sähköautossa eco-asennon ohittamisen. 
Sähkö-Ioniqin tehot riittävät hyvin ripeään-
kin etenemiseen, samoin hybridi liikkuu riit-
tävän ripeästi moottorien yhteistoiminnalla. 
Kuljettajan ei tarvitse huolehtia tehojen tai 
toimintojen säädöistä muuta kuin kaasupol-
jinta painamalla. 

Tottumattomalle yllättävintä saattaa olla 
se, että Hyundai Ioniq huolehtii omalla kais-
talla pysymisestä. Auto pysyy ohjaamatta 
keski- ja reunaviivan välissä eli automatiikka 
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Täyssähköauto vai hybridi?

Sähköautojen latauspisteitä löytyy kattavasti  
ympäri maata. Alakuvassa Virran pikalataus-
pisteen tarjoama latausaikainen informaatio.

Hyundain ajotietokone tarjoaa hyvää tietoa energiankulutuksesta.  
Kulutustietoja voi tarkastella hetkellisesti sekä historiallisesti päivittäisen 
ajosuoritteen osalta.
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HYUNDAI IONIQ 
ELECTRIC  
TÄYSSÄHKÖAUTO
Hyundai Ioniq täyssähköauto kulutti säh-
köä yllättävän vähän. Tämä kertoo var-
masti tekniikan toimivuudesta ja aero-
dynaamisesta muotoilusta, jolla ilman-
vastus on saatu pidettyä pienenä. Hyun-
dai Ioniqin 28 kWh:n akkukapasiteettia 
voisi jopa luonnehtia pieneksi, mutta siitä 
huolimatta autolla saavuttaa rauhallisessa 
maantieajossakin 250 kilometrin toimin-
tasäteen ja kaupungissa tietenkin hieman 
enemmän.

Ajotietokone antaa historiaa tar-
kastellessa maltilliset kulutuslukemat 
kWh/100 kilometriä. Tietokoneen tallen-
tamat lukemat olivat 10.3–11,9 kilowat-
titunnin välillä sadalla kilometrillä. Pelk-
kää kaupunkiajoa ei kulutuslukemissa ole 
mukana, vaan ajo on sekalaista ajoa sekä 
taajamanopeuksissa että niiden ulkopuo-
lella. 10,3 kWh:n lukemaan päästiin 137 
kilometrin matkalla ja 11,9 kWh:n luke-
maan 280 kilometrin matkalla, jossa on 
mukana myös moottoritietä.

Hyundai Ioniq electricin latausajat 
ovat kohtuulliset. Pikalatauspisteessä 
akut lataa lähes täyteen runsaassa puo-
lessa tunnissa. Hyundain tekniikka pys-
tyisi ottamaan vastaan enemmänkin vir-
taa kuin suomalaisista 55 kW:n pikalataus-
pisteistä saa. Näitäkin nähdään varmasti 
jatkossa pääteiden varsilla ja kun kapasi-
teettia on jopa 100 kW:n tehoiseen latauk-
seen, lyhenee jo nykyisen mallin lataus-
aika lähelle 15 minuuttia 80 prosenttiseen 
akun varaustilaan.   

Hinta: alkaen 36 990 €,  
koeajoauto 38 990 € (+metalliväri 544 €)

HYUNDAI IONIQ 
PLUG-IN LADATTAVA  
HYBRIDI
Hyundai Ioniq ladattava hybridi osoit-
tautui koeajossa mutkattomaksi autoksi, 
jonka hybriditekniikka toimi sulavasti ja 
lähes kuljettajan huomaamatta. Yllättä-
vintä oli se, miten pitkälle 8,9 kWh:n litiu-
mionipolymeeriakkujen kapasiteetilla 
pääsi 44 kW:n sähkömoottorilla hyvissä 
kaupunkiolosuhteissa. 

Auton matkamittarista oli luettavissa 
65 kilometrin matka, ennen kuin 1,6 lit-
rainen, 77 kilowatin tehon antava bensa-
moottori käynnistyi ensimmäisen kerran. 
Silloin mittari näytti akun kapasiteetiksi 
11 prosenttia eli matka jatkui vielä bensa- 
ja sähkömoottorin yhteistoimin jarrutus-
energian ladatessa akkua.

Matka ajettiin pääosin sellaisella kau-
punkialueella, jossa nopeusrajoitus oli 50 
kilometriä tunnissa tai sen alle. Mukaan 
mahtui kuitenkin noin 4–5 kilometrin 
pätkä tietä, jolla sai ajaa 80 kilometriä tun-
nissa. Kun valitsee käyttövoimaksi sähkön, 
pystyy pelkällä sähköllä kulkemaan kau-
punkiliikenteen mukana, ilman että polt-
tomoottori käynnistyy.

Noin 1500 kilometrin koeajon aikana 
kului bensaa ajotietokoneen mukaan 0,5–
4,5 litran välillä sadalla kilometrillä. 0,5 lit-
ran lukemaan päästiin 114 kilometrin ajo-
matkalla kaupungissa ja 4,5 litraan sadalla 
kilometrillä kulutus nousi 318 kilometrin 
ajomatkalla, joka koostui pääosin maan-
tieajosta josta noin puolet moottoritieno-
peuksista. Lähdettäessä ajoakku oli lähes 
tyhjä. Normaalissa maantieajossa päästiin 
noin kolmen litran kulutuksiin ja noin 200 
kilometrin maantiepainotteisessa seka-
ajossa alle 2,5 litran lukemiin.

Hinta: alkaen 32 99 €, 
koeajoauto 36 990 € (+metalliväri 544 €)

kääntää kevyesti rattia. Ajaminen kädet irti 
ohjauspyörästä ei kuitenkaan käytännössä 
onnistu, koska järjestelmä vaatii kuljetta-
jaa pitämään ratista kiinni nopeasti käsien 
irrottamisen jälkeen.

Autonominen liikkuminen on kuiten-
kin lähellä. Kun sähkö-Ioniqin laittaa esi-
merkiksi moottoritiellä kulkemaan vakio-
nopeutta, auto hidastaa automaattisesti 
saavuttaessaan edellä olevan auton ja alkaa 
seurata edellä kulkevan nopeutta. Laitta-
malla vilkun päälle ja ohjaamalla auton 
ohituskaistalle, se kiihdyttää taas säädet-
tyyn nopeuteen.

Molemmat koeajetut autot olivat Style-
varustetasoa ja varustetaso oli riittävä, 
mukana muun muassa sadetunnistin, äly-
käs vakionopeuden säädin, ajodynamii-
kan valinta, bluetooth-matkapuhelinval-
mius ja lämmitettävä ohjauspyörä. 

Sähköllä liikenteessä
Hybridissä saa valittua pelkän sähkökäy-
tön, jolloin liikutaan pelkällä sähköllä, 
jos ei yht´äkkiä paina kaasupoljinta poh-
jaan. Sähkökäyttö ohitetaan myös siinä 
vaiheessa, kun mittaristo näyttää akkujen 
latauskapasiteettia olevan jäljellä runsaat 
10 prosenttia. 

Sähkömoottorisella autolla ajaminen 
on leppoisaa ja mukavaa. Esimerkiksi jar-
rua ei tarvitse painaa läheskään niin usein 
kuin perinteisessä polttomoottoriautossa, 
koska sähkömoottoria käytetään gene-
raattorina lataamaan akkuja jarrutusener-
gialla. Hidastettaessa kaikkea energiaa ei 
päästetä hukkaan lämpönä, vaan se käyte-
tään hyödyksi energiana. 

Lisäksi jarrutusenergiantalteenottoa 
saa säädettyä ja siten määriteltyä millai-
sella voimalla auto hidastaa kaasupol-
jin ylös nostettaessa. Nämä säätimet ovat 
mukavasti ohjauspyörässä ja jos haluaa 
jarrupoljinta ei tarvitse juurikaan hidasta-
miseen, vaan lähinnä vain auton paikalla 
pitämiseen, kunhan jarruttamisen sijaan 
säätelee käsillä tätä jarrutusenergiantal-
teenoton määrää.

Molemmissa malleissa sähköllä kulkemi-
sen kapasiteetti oli yllättävän hyvä. Ladatta-
valla hybridillä pääsin kaupunkiliikenteessä 
auton mittarin mukaan 65 kilometriä ja säh-
köautolla sekalaisessa ajossa yli 25 kilometriä. 

Uudet sähköautot ja niiden toiminta-
säde ovat jo riittäviä lähes kaikenlaiseen 
tarpeeseen. Jos tämä kuitenkin vielä epäi-
lyttää, sähköautoiluun voi siirtyä hankki-
malla ensin ladattavan hybridin. Sillä kau-
punkiajot hoituvat puhtaasti sähköllä ja 
pidemmät matkat hoidetaan poltto- ja 
sähkömoottorin yhteistyöllä. Hyundai on 
Ioniqilla onnistunut hyvin sähkömalliston 
lanseerauksessa ja lisää vaihtoehtoja on var-
masti odotettavissa. n

kuopio_0317.indd   20 18.9.2017   11.27



21

Syksyn satokausi on parhaimmillaan ja 
siitä kannattaa ehdottomasti ottaa ilo 
ja hyöty irti. Kotimaisuus, edullisuus 

ja lähiruoka-ajattelu toteutuvat esimerkiksi 
uunijuureksissa ja valmistaminen on help-
poa ja onnistumisen iloa saavat jo ihan kok-
kailun aloittelijatkin.

Kätevästi uunissa
Uunivuokaan tai uunipellin päälle voi laittaa 
mieleisiä kasviksia ja juureksia. Kypsymisai-
kojen pitäisi olla suunnilleen samat kaikilla. 

Pitkään kypsyvistä kannattaa lohkoa pie-
nempiä paloja kuin pehmeämmistä. Päälle 
voi laittaa vähän öljyä tai kiepauttaa kerran 

TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN
KUVA: SCANSTOCKPHOTO

Nauti herkullisia 
UUNIJUUREKSIA

Edullisesti ja helposti terveellistä. 
Kuulostaa jo melkein liian 
hyvältä. Täyteläisen maukkaat 
uunijuurekset ja vihannekset 
valmistuvat nopeasti uunissa 
pääruoaksi tai lisukkeiksi. 

muun muassa fetajuustokuutioilla, timjamilla, 
rakuunalla ja oliiviöljyllä. Kastiketta voi maus-
taa myös esimerkiksi sahramilla tai mintulla.

Keittiömestari Jukka Luojukoski A. Ahl-
strömin ruukkiravintoloista suosii myös 
paahdettuja uunijuureksia. Ne valmistuvat 
nopeasti ja helposti uunissa. n

HERKULLISET HUNAJA-
PAAHDETUT JUUREKSET 

600–800 g juureksia
2 rkl öljyä
2 rkl voita
2–3 rkl hunajaa
1 tl tuoretta timjamia ja persiljaa
ripaus mustapippuria ja suolaa
Kuori juurekset ja sipuli. Paloittele noin 2 x 2 sent-
timetrin kokoisiksi kuutioiksi.

Paahda juureksia kevyesti pannulla öljy-voise-
oksessa. Lisää lopuksi hunaja ja mausteet.

Kaada juurekset uunivuokaan ja anna kypsyä 
150 asteessa 20–30 minuuttia välillä sekoittaen.

Resepti: Keittiömestari Jukka Luojukoski, A. Ahl-
strömin ruukkiravintolat

kuutiot öljyssä, jossa on kuivattuja tai tuo-
reita yrttejä. Jos laitat ruoan uunivuoassa, 
niin joukkoon voi lisätä hiukan vettä, kas-
vis- tai lihalientä. Paistaminen käy kätevästi 
175-asteisessa uunissa noin 30-45 minuuttia 
kunnes kasvikset ovat kypsiä.

Syksyn satoa parhaimmillaan
Kuutioiduista porkkanoista, punajuurista, 
bataateista ja lantuista ja tietenkin peru-
noista saa oivan aterian. Paprika on aina 
hyvä valinta ja sipuli tuo mukavasti vähän 
”ytyä” makujen harmoniaan. 

Lisäksi voi keittää vaikkapa ohraa, täysjy-
väriisiä, couscousia tai uutta suosikkia, kvi-
noaa. Uunijuureksia voi valmistaa myös esi-
merkiksi paistin ”kylkiäisiksi”.

 
Hunajaista makua
Hunaja sopii myös loistavasti uunijuurek-
siin. Kääntele kasviksia välillä niin, että 
hunaja sulaa niiden pinnalle tasaisesti. 

Päälle voi laittaa juustokuutioita tai tofua 
ja lisukkeeksi sopii kermaviili- tai jugurtti-
pohjainen kastike. Chiliä lisäämällä makujen 
kirjoon saa mainiot vastakohdat – hunajaisen 
makeaa, viileän jugurttista ja vahvaa chiliä.

Välimeren tyyliinkin voi juureksia maustaa 
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Maukkaat pikkukalat silakka, 
kilohaili ja muikku ovat myös 
ympäristön kannalta kestäviä 

valintoja.

– Kilohaili on niin ikään hyvä ruokakala, 
mutta se ei ole koskaan saavuttanut meillä 
samanlaista asemaa kuin vaikkapa Virossa, 
missä sitä arvostetaan kovasti. Suuri osa 
suomalaisesta kilohailisaalista viedäänkin 
etelänaapuriimme.

Suomessa kilohailista valmistetaan muun 
muassa maustekalaa. Kun kilohaili sokeri-
maustetaan ja suolataan, siitä syntyy anjovista.

Anjovis on tuttua muun muassa leivän 
päältä ja janssoninkiusauksesta. Jos silakka 
maustetaan samalla tapaa, niin lopputu-
losta kutsutaan janssonfileiksi.

Sanalla anjovis saatetaan viitata joskus 
myös eurooppalaiseen yleiseen sillikalaan 
nimeltä sardelli.

Muikku pitää pintansa
Parhaiten pienistä perinteisistä ruokakalois-
tamme asemansa on pitänyt muikku. Kala 
uiskentelee ensisijaisesti sisävesissä, mutta 
sitä esiintyy myös esimerkiksi Itämeren vähä-
suolaisimmilla alueilla kuten Perämeressä.

– Muikkua syödään suurin piirtein saman 
verran kuin aikaisemmin. Perinteisesti muikku 
on ollut suosiossa Itä-Suomessa, mutta viime 

aikoina se on kuitenkin löytänyt uusia ystä-
viä myös lännestä, paistettuja muikkuja tar-
joillaan esimerkiksi erilaisten markkinata-
pahtumien yhteydessä. Länsi-Suomessa sijait-
seva Pyhäjärvi on koko Suomen tuottoisimpia 
muikkujärviä.

Kuten silakan ja kilohailin myös muikun 
kanta on vahva. 

Myös WWF:n kalaopas, joka ohjaa kulut-
tajaa vastuullisiin valintoihin kalatiskillä, 
näyttää koko kolmikolle vihreää valoa. n

Lisätietoja: wwf.fi/kalaopas, www.prokala.fi

SILAKASTA  
ON MONEKSI
Silakkaa on saatavilla ympäri vuoden, mutta 
syksyllä sen rasva-arvo on korkeimmillaan 
ja maku herkullisimmillaan. Jari Setälä naut-
tii silakkansa mieluiten perinteiseen tapaan.

– Otan kalasta pään ja suolet pois, kierit-
telen sitä hieman ruisjauhossa ja paistan  
pannulla voinokareen kera. Pöydässä ihmet-
telen sitten usein, että miksei silakoita tule lai-
tettua useammin. Niin hyvältä ne maistuvat.

Hän muistuttaa, että kaupoista löy-
tyy nykyään paitsi kokonaisia myös hyviä 
ja helppokäyttöisiä silakkafileitä ja jopa 
nahattomia fileitä. 

Klassisia silakkaruokia ovat myös esi-
merkiksi silakkapihvit sekä erilaiset sinap-
pisilakan ja tomaattisilakan kaltaiset puoli-
valmisteet. 

Silakka haluaa mukaan myös uusin ruoka- 
 trendeihin. Se on löytänyt tiensä jo esimer-
kiksi erilaisiin sushi- ja tapas-resepteihin.

Kokoaan suurempia 
kaloja

TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI KUVA: PRO KALA RY

Suomalaiset söivät vielä 1980-luvun 
alussa vuosittain runsas 30 miljoonaa 
kiloa silakkaa. Tällä hetkellä määrä on 

enää noin neljä miljoonaa kiloa.
Tutkija Jari Setälä Luonnonvarakeskuk-

sesta arvioi, että romahduksen taustalla on 
ennen kaikkea kirjolohen sekä norjalaisen 
lohen voittokulku.

– Silakka olisi kuitenkin erittäin suotavaa 
syötävää. Kala maistuu mainiolta ja se on myös 
ympäristön kannalta vastuullinen valinta. 

Silakan kalastaminen pienentää  
Itämeren ravinnekuormaa
Itämeren silakkakanta on vahva; saalista 
on saatu viime vuosina ennätyksellisen pal-
jon. Silakan kalastaminen vähentää osaltaan 
myös Itämeren ravinteita. 

Luonnonvarakeskus on laskenut, että kun 
silakkaa pyydetään vuosittain vaikkapa 130 
miljoonaa kiloa, niin samalla Itämerestä 

poistuu yli 500 tonnia fosforia 
ja 2700 tonnia typpeä.

– Valtaosa pyyde-
tyistä silakoista käyte-
tään nykyään turkis-
eläinten ja kirjolohen 

rehuna. Jos kuluttaja syö 
silakalla ravittua kirjolohta, niin 
sekään ei ole toki ympäristön kan-
nalta mikään huono, vaan ympä-
ristöneutraali vaihtoehto.

Kilohaili kaipaa julkisuutta 
Jos silakan syönti on nykyään 
vähäistä, niin vielä harvemmin ruo-
kapöytäämme eksyy silakan lähisu-
kulainen kilohaili. Se lienee osalle 
suomalaisista aivan tuntematon 
suuruus. 
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CHILI-TOMAATTISILAKAT
500 g silakkafileitä 
suolaa
Tomaattikastike: 
1/2 dl viinietikkaa 
1/2 dl öljyä 
1 1/2 dl tomaattimurskaa 
1/2 dl chili-ketchuppia 
1 tl timjamia 
2 rkl soijakastiketta 
1/2 tl rouhittua mustapippuria
Ripottele silakkafileille suolaa, kääri ne rullalle ja 
lado ne laakeaan uunivuokaan. Sekoita kastik-
keen ainekset ja kaada se kalarullien päälle. Kyp-
sennä uunissa 200 asteessa n. 30-40 minuuttia. 
Maistuvat sekä kuumina että kylminä esim. peru-
noiden ja leivän kanssa.  

MAIJAN  
VALKOSIPULIMUIKUT
1/2 kg isoja muikkuja 
2-3 rkl karkeata suolaa 
4-5 valkosipulin kynttä 
tillinoksia 
15 valkopippuria 
15 maustepippuria 
1 porkkana viipaleina 
tilliä 
2 dl vettä 
1 dl sokeria 
1 dl etikkaa
Lado peratut muikut valkosipuliviipaleiden, suo-
lan ja tillin kanssa vuokaan. Peitä vuoka ja anna 
muikkujen maustua vuorokausi tai kaksi. Huuhdo 
muikuista suola pois. Paloittele kalat 2-4 osaan. 
Lado kalapalat ja mausteet lasitölkkiin kerrok-
sittain. Kiehauta vesi ja sokeri sekä lisää etikka. 
Kaada liemi jäähtyneenä tölkkiin. Muikut ovat par-
haimmillaan parin päivän kuluttua.
Reseptit: www.prokala.fi
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Ei taida kovinkaan monella olla esi-
merkiksi Facebook-päivityksessä, että 
arki-ilta tai viikonvaihde on men-

nyt silityksestä nauttien. Silittämisen vauh-
tiin kun pääsee ja näkee huikean lopputu-
loksen – vaatteet ovat kuin niin sanottuja 
pakasta vedettyjä, niin puuhaan haluaa tart-
tua uudestaan.

Kodin kätevä ja tärkeä sähkölaite
Sähkö ja silitysrauta on lyömätön pari. Mart-
taliiton neuvonnan johtaja Teija Jerkku 
kertoo, että nykyisin silitystulos ei synny 
enää raudan painosta vaan höyryn ansiosta.  

Jerkku kertoo, että nykyisin on myös silitys-
robotteja, joita tosin aika harvalla on käytössä. 

– Tänä päivänä myös energiankulutuk-
seen kiinnitetään huomiota ja toki myös 
muotoiluun. Pohjamateriaaleja on erilaisia, 
on terästä, alumiinia, keraamista, teflonia ja 
niin edelleen.

Turvallisuuden kannalta on oleellista, että 
silitysrautojen virta katkeaa automaattisesti, 
jos laitetta ei ole käytetty hetkeen. 

Markkinoilla on silitysrautoja, jotka alka-
vat automaattisesti jäähtyä jopa 30 sekunnin 
jälkeen raudan unohtuessa vaakatasoon. 

Silityskeskuksissa taas merkkivalo ker-
too myös, milloin laite on turvallista säilöä 
takaisin kaappiin. Kun raudan lämpötila 
laskee alle 40 asteen, valon väri vaihtuu.

Silityskeskus on helppokäyttöinen
Silityskeskus on monelle uusi tutta-
vuus. Järeästä nimestä huolimatta 
silityskeskus on mainio ja helppo-

TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN
KUVAT: VEER JA VALMISTAJAT

Silittämällä siistiä
Silitysraudalla ja laudalla 
on yhä paikkansa. Uudet ja 
kauniit silitysraudat suorastaan 
houkuttelevat silityspuuhiin.

käyttöinen ja eroaa tavallisesta höyryraudasta 
siten, että vesi laitetaan isoon vesisäiliöön, 
joka on erillisessä alustassa. 

Höyry nousee silitysrautaan letkua pitkin ja 
näin silitysrauta ei ole ”ylipullea” käyttäjälle.

Silityskeskuksissa silitysrauta on jonkin 
verran kevyempi kuin perinteinen silitys-
rauta, koska vesi ei ole raudan sisällä. Alustoi-
neen jykevimmät keskukset painavat kuiten-
kin melkoisesti. 

Aloita ja ihastu
Monella saattaa olla vieläkin siivouskome-
ron tai kellarin uumenissa vanhan kromin 
värinen silityslauta räikeän sinisillä jaloilla 
ja vähintään yhtä ruma silitysrauta. 

Trendikkäät silityslaudat muistuttavat 
parhaimmillaan komeita ”surffilautoja” ja 
printtikuosien kirjo on laaja. Myös värikkäät 
ja tyylikkäästi muotoillut silitysraudat keh-
taa pitää kodissa esillä.

– Ja kuten monessa muussakin asiassa, 
harjoitus tekee mestarin. Kauluspaidan silit-
täminen ei ole ihan helppoa ensimmäisillä 
kerroilla eikä paidoistakaan niin vaan pääse 
eroon, sillä ne ovat trendikkäitä.

– Silittäessä voi katsoa vaikka televisiota 
tai kuunnella radiota. Nuoret on hyvä opet-
taa silittämään omat paitansa. Näin he saa-
vat arjen taidon.

 Silityslauta on tarpeen silittäessä. Osa on 
irrallisia ja kokoontaitettavia ja osa kalustei-
siin kiinnitettyjä.  Laudan säilyttäminen voi 
joskus olla haasteellista, vaikka se meneekin 
kasaan.

Pienen tilan silitysalusta on helppo kasata 
ja se kulkee näppärästi mukana myös mat-
koilla. Enää ei siis tarvitse välittää vanhasta 
sanonnasta, jonka mukaan fraasista ”reis-
sussa rähjääntyy”. 

Teija Jerkku sanoo, että sileä vaate on 
yleensä kaunis ja mukava yllä eikä siitä irtoa 
niin paljon pölyä kuin silittämättömistä. 

– Ei kaikkia tekstiilejä tarvitse aina silit-
tää. Kannattaa pohtia, mikä on oma vaati-
mustaso ja mitä kaikkea jaksaa ja on tarpeen 
silittää. Nykyisin on materiaaleja, jotka hel-
pottavat silittämistä tai ovat silittämättäkin 
siistejä. n

Electrolux QuickSteam EDBS3340 on käyt-
tövalmis 1,5 minuutissa. Sisäänrakennettu kal-
kinpoistojärjestelmä pitää laitteen puhtaana ja 
pidentää sen käyttöikää.  Max. liitäntäteho 2350 
W. 1,9 m virtajohto. Höyryntuotto 100 g/ min.  
Suositushinta 169 € (Prisma)

BOSCH TD90 EASY
Erittäin tehokas höyrytoi-
minto sekä raudan turvalli-
suutta lisäävä SensorSe-
cure-toiminto, tarkoittaa 
raudan sammumista automaattisesti, kun käden 
irrottaa silitysraudan kahvasta. Rauta aloittaa 
lämpenemisen uudelleen, kun siihen jälleen tar-
tutaan. Suuri läpinäkyvä 400 ml vesisäilö, liitäntä-
teho 2400 W ja erikoispitkä tekstiilipäällysteinen 
liitäntä johto 2.5 m. Ekohöyry säästää jopa 30 
prosenttia energiaa ja 35 prosenttia vettä maksi-
mihöyrytasoon verrattuna. 
Suositushinta 179 € (Kodinkoneliikkeet)

4Safety Precision EDB6150 höyrysilitysrauta 
antaa tehokkaan silitystuloksen. 180 gramman 

tehostehöyrysuihku. Jatkuva höyryntuotto on 
0–40 g/min, ja se jakautuu tasaisesti tekstiilei-

hin pohjan 500 höyryaukon kautta. Läpinä-
kyvä ja tilava 3,5 dl vesisäiliö. bMax liitäntä-

teho 2400 W. 3 m virtajohto ja kääntyy 360 
astetta.   
Suositushinta 99 € (Verkkokauppa.com)
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NÄIN SILITÄT  
KAULUSPAIDAN
1. Silitä ensin kaulus molemmin puolin ja 
aloita takapuolelta saadaksesi parhaan lop-
putuloksen. 
2. Varmista, ettei kalvosimia ole napitettu ja 
silitä ne molemmin puolin. 
3. Laskosta hiha sileästi lautaa vasten ennen 
kuin alat painaa silitysraudalla, jottei hihaan 
tule ikäviä ryppyjä. 
4. Aseta paita laudalle siten, että hihat ja mie-
husta ovat laudan sivuilla. Silitä selkäosa. 
5. Silitä miehusta napituksen molemmin puo-
lin. Muista silittää myös nappien välit, paina 
napinläpiä kunnolla äläkä unohda silittää 
ylimpiä osia kauluksen läheltä.
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TEKSTI JA KUVAT: ARI J. VESA

Sähköautokeskustelussa 
on ajoittain ollut esillä 
sähköntuotanto ja -jakelu. 
On epäilty, että jos kaikki 
autot kulkisivat sähköllä, 
maamme sähköverkko 
ei riittäisi tai tuotantoa 
pitäisi rakentaa paljon 
lisää. Asiantuntija tyrmää 
nämä ajatukset ja kertoo, 
että älytekniikan avulla 
pärjätään nykyiselläkin 
kapasiteetillä.

SÄHKÖAUTOT 
eivät tuo paineita  
verkostoon tai tuotantoon
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Finavialla on Helsinki-Vantaan lentoasemalle noin 40 
sähköauton latausasemaa, jotka sopivat sekä keskino-
peaan että hitaaseen lataukseen. Sähköautojen lataus-
pisteet sijaitsevat pysäköintitaloissa P1 ja P5.

-Verkkokapasiteetin riittämättömyys tai kapa-
siteetin lisätarve on harhakäsitys. Jos koko 
autokanta toimisi sähköllä, kasvaisi energian-

tarve korkeintaan 10 prosenttia. Tämä ei kuitenkaan tar-
koita sitä, että maahamme pitäisi rakentaa 10 prosenttia 
lisää voimalaitoskapasiteettia, rauhoittelee energiaverk-
koasiantuntija Esa Niemelä Energiateollisuus ry:stä.

Sähköautoa ladataan usein yöllä. Silloin sekä ver-
koissa että tuotannossa on runsaasti vapaata kapasi-
teettia. – Jos kokonaisuus saadaan ohjattua optimaa-
lisesti, ei meillä tarvita periaatteessa lainkaan lisäka-
pasiteettia. Kun ladataan älykkäästi, yöaikaan ja muu-
hun alhaisen kulutuksen aikaan painottuen, tuotetaan 
myös sähköautojen käyttämä sähkö puhtailla tuotan-
tomenetelmillä. Tämä takaa sähköautoille päästöttö-
myyden myös käytetyn sähkön osalta.

Äly ohjaa latausta
– Älyllä sähköautojen latausta saadaan ohjattua jous-
tavasti. Latausta voidaan esimerkiksi pätkiä, niin että 
osa latureista on vuorotellen hetken pois päältä, jos 
sähkönkulutukseen tulee piikki. Parhaimmillaan säh-
köautojen akkuja voidaan käyttää sähkövarastona 
ja ottaa niistä energiaa verkkoon ja laskea hetkellistä 
suurta tehontarvetta.

– Sähköautoista takaisin verkkoon siirrettävä sähkö 
vähentäisi suoraan fossiilisten polttoaineiden käyttöä, 
koska se korvaisi hetkellistä kulutuspiikkien aikaista, 
hiilellä ja maakaasulla tuotetun sähkön tarvetta. Tek-
niikka on jo olemassa.

Sähköautojen akustojen ottaminen osaksi energia-
järjestelmää vaatii muutoksia, mutta teknisesti asia on 
ratkaistavissa. Lisäksi tämä on vielä tulevaisuutta, joka 
tulee ajankohtaiseksi sähköautojen lisääntyessä. 

Akkuja ei tyhjennetä
Sähköautojen akkujen käyttäminen osana energiajär-
jestelmää ei tarkoita sitä, että sähköautojen akut tyh-
jennettäisiin, vaan purkausta rajoitettaisiin. Akuissa 
olisi esimerkiksi aina vähintään 80–90 prosenttia täy-
destä latauksesta. Näin varmistetaan, ettei akkujen 
käytöstä energiavarastoina koidu haittaa sähköautoi-
lijoille. Päinvastoin, akusta erityistilanteissa puretusta 
sähköstä hyvitettäisiin autojen omistajia.

– Älykästä latausta varten pitää tietenkin olla infra 
kunnossa. Esimerkiksi sähköautoissa käytössä oleva 
type2-liitin sisältää jo älyä. Jotta älylatausta voidaan 
hyödyntää, pitää latauspiste olla käytännössä jonkin 
palvelutuottajan ringissä. Jopa tavalliseen kodin pisto-
rasiaan voi toteuttaa älykkään ohjauksen. Nämä pitää 
vain ottaa huomioon rakennettaessa ja remontoidessa.

Lataustolppa kotiin
Sähköautoilun hienous on osittain kotilatauksessa. 
Autot seisovat valtaosan päivästä ja varsinkin yön, sil-
loin on juuri oikea aika ladata auto. Näin se on aamulla 
valmiina seuraavan päivän ajoihin. Vain pidemmälle 
lähdettäessä pitää autoa ladata kodin ulkopuolella ja 
yleisiä latauspisteitä on jo paljon ja niitä rakennetaan 
jatkuvasti lisää. Kapasiteettiä on rakennettu ja raken-
netaan jo nyt etukenossa sähköautojen määrään suh-
teutettuna.

– Kyllä sähköautoa varten kannattaa hankkia kotiin 
oma, esimerkiksi type2-tyyppinen latauspiste. Myös 
kaikista normaaleista kotipistorasioista lataaminen on 
sallittua. Tätä kuitenkin suositellaan vain tilapäiseen 
käyttöön. Lataaminen niistä on mahdollista, mutta 
kannattaa pyytää sähkömies varmistamaan verkon kes-
tävyys ja esimerkiksi pistorasian liittimien kestävyys.

Varautumista sähköiseen liikkumiseen
Kaikissa uudiskohteissa ja suurempien remonttien 
yhteydessä kannattaa jo nyt huomioida sähköautojen, 
ja muun sähköllä tapahtuvan liikkumisen lisääntymi-
nen, kuten esimerkiksi sähköavusteiset polkupyörät, 
skootterit ja moottoripyörät. Näitä kaikkia ladataan 
kotona, joten esimerkiksi asunto-osakeyhtiöissä pol-
kupyörien säilytystiloissa kaivataan jatkossa sähköpis-
tokkeita.

– Kun puhutaan liikenteen päästöjen vähentämi-
sestä laajemmin, edelleen tarvitaan myös biopolttoai-
neita sähkön rinnalla liikennepolttoaineena. Biopolt-
toaineita käytetään varmasti vielä pitkään raskaan lii-
kenteen autoissa, laivoissa ja lentokoneissa, mutta hen-
kilöautot, polkupyörät ja muut yksityiskäyttöön tar-
koitetut laitteet voidaan jo nyt toteuttaa sähköisinä.

Liikennepäästöjä vähentämään
Parlamentaarisen työryhmän väliraportissa otetaan jo 
kantaa niihin toimiin, joilla valtio voisi edistää liiken-
nepäästöjen vähentämistä. Sähköautot ovat oleellinen 
osa liikenteen aiheuttamien päästöjen vähentämistä, 
mutta oikeansuuntaisiksi todettuja toimia on esityk-
sessä vielä liian vähän.

- Positiivinen signaali on, että on ryhdytty puhu-
maan konkreettisista toimenpiteistä liikenteen pääs-
töjen vähentämiseksi, painottaa Energiateollisuus ry:n 
toimitusjohtaja Jukka Leskelä. n
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Väinö ja Riitta Kilpeläinen ovat asu-
neet kahta kotia jo yli kolmekym-
mentä vuotta. Rovaniemen kaupun-

gissa sijaitseva kerrostaloasunto on mainio 
tukikohta lasten ja lastenlasten tapaamiselle 
sekä erilaisten asioiden hoitamiselle, mutta 
Niesin talo, Väinön syntymäkoti, on Kilpeläi-
sille se vakinainen ja varsinainen koti.

– Monet luulevat, että pidämme Niesin 
taloa kesämökkinä, mutta se on juuri päin-
vastoin – kaupunkiasunto on meidän kesä-
mökki, Riitta naurahtaa.

Kaupungin ”kesämökillä” asuessaan Väinö 
voi seurata Niesin talon sähkönkulutusta 
Online-palvelun kautta.

– Jos esimerkiksi vesiputki halkeaisi, se 
näkyisi sähkönkulutuksessa vesipumpun vil-
liintymisenä. Tai jos syystä tai toisesta tal-
vipakkasilla menisi ikkuna rikki, niin sehän 
kyllä ilmenisi tietokoneelta.

Mitään ikävää ei ole onneksi vuosien saa-
tossa tapahtunut.

– Ei nettiseuraamisella tietenkään voi 
saada täyttä varmuutta asunnon tilasta, 
mutta on siitä omalta osaltaan apua. En 
tiedä, ovatko muut ajatelleet Onlinestä ole-
van tällaista hyötyä, mutta kun siitä ei tar-
vitse edes erikseen maksaa mitään, olen 
kokenut sen erinomaiseksi palveluksi, Väinö 
Kilpeläinen toteaa. 

Netti vähentää autoilua

Kilpeläisten nettiyhteydet pelaavat hyvin niin 
kaupungissa kuin maallakin. Erityisesti Nie-
sissä netistä on paljon apua virasto- ja pank-
kiasioiden hoidossa.

– Oli helpompi opetella tietokoneen käyttö 
kuin ajella autolla edestakaisin. Itsepäisesti 
ollaan pähkäilty ja opeteltu tietokoneen toi-
mintaa. 

Online-palvelun kautta jokainen Energia-
polarin asiakas voi seurata energiankulutus-
taan lähes reaaliajassa ja tehdä tarpeellisia 
muutoksia sähkölaskunsa pienentämiseksi. 
Kilpeläisten sähkönkulutukseen aktiivisella 
sähkön verkkoseuraamisella ei ole ollut vai-
kutusta. 

Online kodin vahtina
Online-palvelun kautta 
Väinö Kilpeläinen voi 
seurata kaupunkikodissaan 
maaseutukotinsa 
sähkönkulutusta ja varmistua 
siitä, että tietyt asiat ovat 
maalla kunnossa.

– Talo lämpiää pääasiassa puulla, joten 
sähköä kuluu vain laitteisiin ja valaistukseen. 
Sähkönkäytön pihistely ei tuottaisi meille min-
käänlaista merkittävää taloudellista hyötyä. 

Kekseliäs pariskunta on kuitenkin huo-
mannut, miten sähköä hyväksi käyttämällä 
voi säästää Lapin kesän kolkkoina päivinä 
aikaa, vaivaa ja polttopuuta. Nimittäin puu-
hellan ja massiivisen leivinuunin sisuksissa 
tuottavat energiatehokkaasti lämpöä pienet 

koirankopin lämmittimet.
– Tuommoinen iso, varaava kivimuuri kun 

pikkuhiljaa lämpenee, se pitää sisälämmön 
tasaisena. Koko kesänä ei ole tarvinnut taloa 
puilla lämmittää, Väinö Kilpeläinen toteaa 
tyytyväisenä. 

Käy katsomassa kuinka helppoa Online  
-palveluun rekisteröityminen on osoitteessa 
www.energiapolar.fi/onlinevideo

Online-palvelussa näet: 
- kulutustietosi
- laskusi

Siellä voit:
- tehdä muuttoilmoituksen
- vertailla sopimusvaihtoehtoja
- jättää palvelupyynnön
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• UUTISIA •

www.asiakaspolar.fi

 
Tutustu sähköiseen asiakaslehteemme osoitteessa www.asiakaspolar.fi. 
Täällä pääset lukemaan lisää ajankohtaisia uutisia, energiansäästö-
vinkkejä ja muita kuulumisamme. Käy lukemassa mm. kuinka Julius 
16 v. tavoittelee unelmiaan kartingin parissa. Vielä ehdit mukaan 

Suomi 100v. 
arvontoihin! 
Tänä vuonna arvomme vielä mm. 
Marttiinin juhlavuoden puukon 
sekä lomaviikon Lapissa! Asiak-
kaanamme olet automaattisesti 
mukana arvonnoissa. 

Edellisen Asiakaspolar lehden 3/2017 parhaaksi jutuksi valikoi-
tui kaksi juttua ”Kasvata oma sato kasvihuoneessa” ja ”Säh-
kögrillillä grilliherkut siististi ja turvallisesti”, jotka saivat yhtä 
paljon ääniä lukijoilta. Lue jutut osoitteessa www.asiakaspo-
lar.fi. Äänestäjien kesken arvoimme 20 euron S-ryhmänlahja-
kortin. Palkinnon voitti Annamaija Oikaraisesta.

Voit osallistua tämän lehden Paras Juttu äänestykseen osoit-
teessa www.energiapolar.fi/parasjuttu. Arvomme kaikkien 
äänen antaneiden kesken 20 euron S-ryhmän lahjakortin.

PÄIVITÄ YHTEYSTIETOSI! 
Jotta voisimme asioida kanssasi mahdollisimman 
sujuvasti, käy päivittämässä yhteystietosi osoitteessa 
www.energiapolar.fi/yhteystiedot 
ja osallistu samalla 
sähköpyörän 
arvontaan!

U U T TA ! 
Energianpolarin asiakkaille 
alennusta Verisuren 
hälytysjärjestelmistä! 
Käy tutustumassa asiakasetuihin 
osoitteessa 
www.energiapolar.fi/verisure

Nyt löydät Lapin Energianeuvonnan myös 
Facebookista! Sivuilta löydät energiasääs-
tövinkkejä, arvontoja ja voit lähettää myös 
viestejä meille sitä kautta. Käy tykkäämässä 
sivuistamme osoitteessa 
www.lapinenergianeuvonta.fi/facebook.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

VALTAKUNNALLISTA ENERGIANSÄÄSTÖVIIKKOA VIETETÄÄN VIIKOLLA 41. LAPIN
ENERGIANEUVONTA YHDESSÄ ENERGIPOLARIN JA PAIKALLISTEN VERKKOYHTIÖIDEN
KANSSA KIERTÄÄ LAPISSA SYKSYN AIKANA. TAPAHTUMASSA MM. ENERGIANEU-
VONTAA, SÄHKÖTARJOUKSIA JA ARVONTAA. KATSO LEHDEN TAKAKANNESTA
MILLOIN OLEMME SINUN PAIKKAKUNNALLASI.

Paras juttu
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YHTEISTYÖSSÄ Energiapolar Oy | Napapiirin Energia ja Vesi Oy | Rovakaira Oy | Tornionlaakson Sähkö Oy | Inergia Oy 
| Muonion Sähköosuuskunta | Enontekiön Sähkö Oy

OTA YHTEYTTÄ energianeuvoja Toni Semenojaan puhelimella: 040 809 5544 tai sähköpostilla: toni.semenoja@energiapolar.fi

Energiapolar-ryhmän oma energianeuvoja
vastaa tällä palstalla kuluttajien kysymyksiin 
sekä antaa vinkkejä energia-asioissa.

Kysy pois!

KATSO LISÄÄ VINKKEJÄ: www.lapinenergianeuvonta.fi

Syksy on saapunut tuoden mukanaan kylmät ja hämärät illat. 
On siis jälleen tarvetta sähkövalolle, sekä hyvä aika tarkastaa 
lämmitys ja ilmanvaihto asiat kuntoon ennen talvea.

Laita kodin  
valaistus kuntoon
• Tarkista, että lamput 

ovat ehjiä ja vaihda  
tarvittaessa tilalle 
energiatehokkaampi 
LED-lamppu.

• Käytä hyödyksesi  
ajastimia, liiketunnisti-
mia ja hämäräkytkimiä.

• Sammuta turhat valot, 
kun et tarvitse niitä.

• Pyyhi pölyt valaisimista, 
jotta ne valaisevat mah-
dollisimman tehokkaasti.

Ilmanvaihdon 
tarkistus
• Laita lämmön talteen-

otto takaisin päälle tai 
vaihda kesäkenno takai-
sin normaaliin kennoon.

• Tarkista jälkilämmitys- 
termostaatin asettelu- 
arvo. 

• Vaihda puhtaat suodat-
timet, sekä pese läm-
möntalteenotto kenno 
tarvittaessa.

• Painovoimaisessa ilman-
vaihdossa säädä venttii-
leitä pienemmälle, kun 
ilmat viilenevät.

Lämmitys
• Tarkista patterien ja 

termostaattien toiminta-
kunto ja säädä  
tarvittaessa.

• Vesikiertoisessa järjes-
telmässä ilmaa patterit 
tarvittaessa.

• Jos huoneessa on 
useampi patteri, varmista 
että ne toimivat  
yhdessä.

• Kytke lämminvesivaraa-
ja talvikäyttöasentoon, 
jolloin myös alavastus 
on käytössä.

• Tarkista ovien ja  
ikkunoiden tiivisteiden 
kunto.

Ilmalämpö- 
pumppu
• Kytke pumppu  

lämmitysasentoon.

• Säädä varsinainen 
lämmitysjärjestelmä 
ainakin 2–4 °C alemmas 
kuin ilmalämpöpumpun 
asetusarvo.

• Puhdista ulkoyksikkö 
kaikesta roskasta,  
kuten havunneulasista.

• Tarkista, ettei kondens-
siveden putki tai aukko 
ole tukossa.

• Puhdista sisäyksikkö 
ja vaihda suodattimet 
tarvittaessa.
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Salkkaritähti Esko Kovero:
Energiatehokkuutta
ajatuksella
Salkkareiden suosikkinäyttelijä Esko Kovero alias Ismo 
Laitela ei jätä kauppaansa yöksi valaistusta vaan sammuttaa 
pois lähtiessään valaisimet huolella. Tosielämässäkin 
energiasäästö on hänen mukaan erittäin tärkeä ja hyvä asia 
kotona sekä työpaikalla.

TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN
KUVAT: FREMANTLEMEDIA OY

• SÄÄSTÖHAASTE •

Suomen suositun ja pitkäkestoisin draa-
masarja Salatut elämät on kiinnostanut 
ja puhuttanut sarjan katsojia jo kahdek-
santoista vuotta. MTV:n ja Fremantle-
median sopimus takaa katsojille sarjan 
jatkumisen kevääseen 2023 asti. Sarjan 
ensimmäinen osa nähtiin MTV3:lla 
maanantaina 25. tammikuuta 1999.

31

Esko Kovero sanoo, että energiasäästö-
asiat ovat hyvin tärkeitä.

– Monesti ajaessani työmatkaa Tam-
pere-Helsinki -välillä mietin, että on hyvä kun 
sähköautoja on yhä enemmän, samoin aurin-
kopaneeleja ja tuulivoimaa.

Kotona sammuttelen valoja tiloista, joissa 
en ole ja eipä tuo Ismo Laitelakaan jätä kaup-
paansa koskaan valaistusta, jos oikein tarkasti 
sarjan jaksoja seuraa – aina sitä tulee viimeis-
teltyä kaupassa kaikki. – Mietin energiatehok-
kuutta ajatuksella. 

– Moni kohtaus päättyy siihen, kun Ismo 

Laitela jää mietiskelemään kaupan hämäryy-
teen. 

Salkkarit 20 vuotta 2019 

Salatut Elämät -draama- ja tv-sarja eli Salk-
karit täyttää 20 vuotta vuonna 2019. Sarjassa 
alusta asti näytellyt Esko Kovero alias Ismo 
Laitela sanoo, että pienikin pilke silmäkul-
massa tekee arjesta paremman. Juice Leskisen 
sanojen mukaan hänessäkin ”piilee ikuinen 
teini, jolla on muutama lapsi”. Ismo Laitela 
ei ole vuosien varrella kadonnut kertaakaan 
sarjasta.

Ismo Laitela pohtii arjen syviä kysymyksiä 
ja usein kamera pysähtyy hänen mietteliäisiin 
kasvoihin. Kuinka monta kertaa Ismo onkaan 
sulkenut kauppansa ovet ja sammuttanut 
valaistuksen – tällaiset yksityiskohdat on tv-
sarjassakin huomioitu. 

Sarjan alkaessa tammikuussa 1999 MTV3 
mainosti uutta ohjelmaa lauseella ”Kuinka hy-
vin tunnet naapurisi? Mitä naapurisi tietää sinusta? 
Jokaisella on jokin salaisuus. Unelma. Pelko. Rakka-
us. Romanssi. Tragedia”.

Esko Koveron mukaan oikea elämä on yhtä 
arvoituksellista kuin Salkkareissa.

– On hyvä elää tätä päivää ja hetkeä. Ei pidä 
jäädä liikaa pohtimaan tulevaa. 

Kotiympäristössä  
sielunmaisemaa ja järviä

Onko Ismolla ja Eskolla sitten jokin oleellinen 
luonteenpiirteen ero tai yhtäläisyys?

Kun Esko Kovero sulkee kotiovensa Tam-
pereen Pispalassa ja lähtee kuvauksiin, astuu 
pikkuhiljaa Ismo kehiin. Ja toisinpäin. Kun 
Ismo sulkee sarjan tuotantotilojen oven Hel-
singin Konalassa, palaa Esko omaksi itsek-
seen.

Koveron kotiympäristössä on sielunmai-
semaa ja järviä. Soutamaan pääsee ja kalas-
tamaankin. 

– Kyllä nämä lähes 20 vuotta ovat varmaan 
tuoneet minua ja Ismoa lähemmäksi kohti 
luonteiden yhtäläisyyksiä. Toisaalta Ismo 
Laitela heittäytyy tilanteisiin usein spontaa-
nisti ja niukalla mietinnällä kun taas Esko 
Kovero harkitsee ja puntaroi asioita pidem-
pään.

Vapaa-aikanaan Esko Kovero käy mielel-
lään teatterissa, elokuvissa ja konserteissa.

– Kesäteattereissakin olen näytellyt yhteen-
sä 25 kesää. Niissä käyn myös mielelläni. Iän 
myötä rentoutumisen merkitys kasvaa. Välil-
lä on ihan hyvä ottaa vain lunkisti tekemättä 
mitään.

Työ- ja tosielämän hyvät kaverit ovat Ismo Lai-
telaa näyttelevä Esko Kovero ja Seppo Taalas-
maata näyttelevä Jarmo Koski.  – Olen todella 
iloinen ystäväni paluusta sarjaan, sanoo Esko 
Kovero.
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ENERGIAN-
SÄÄSTÖVIIKOT

– energianeuvontaa ympäri Lappia

Yhteistyössä:

Tule juttelemaan kuinka voit 
tehostaa omaa energian-
käyttöäsi.

Rovaniemi To 12.10.  klo 11–17 Kauppakeskus Revontuli, alakerta
Kittilä To 19.10.  klo 11–17 K-Market Kittilä 
Muonio Pe 20.10. klo 11–17 K-Market Muoniontori
Sodankylä To 26.10.  klo 11–17 K-Market Pohjantähti
Ivalo Pe 27.10.  klo 11–17 K-Supermarket Ivalo
Pello Pe 10.11.  klo 11–17 Palvelupiste, Myllytie 1 
Enontekiö Pe 17.11.  klo 11–17 K-Market J AD Rantakokko

KIERTUEAIKATAULU

Seuraa ilmoittelua lähempänä 
paikallislehdessä ja Facebookissa.

TERVETULOA!

Löydät meidät myös facebookista! 
www.lapinenergianeuvonta.fi/facebook

ArvontaaSähkötarjouksia
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