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• PÄÄKIRJOITUS •

Päivi Alaoja
paivi.alaoja@energiapolar.fi

M onilla ihmisillä on mainosten luomat hyvin 
ruusuiset käsitykset siitä, kuinka edullista it-
se esimerkiksi aurinkopaneelein tuotettu 

sähkö on. Usein puhutaan ilmaisesta energiasta, vaikka to-
siasiassa se ei ole likimainkaan ilmaista. Kaikki energia mi-
kä taloon tuodaan toki leikkaa sähkön kulutusta, mutta lei-
katulla sähkölläkin on hintansa. Kannattavuus muodostuu 
siitä, kuinka pitkän ajan kuluessa säästöä on saatu aikaan 
hankintahinnan verran. Lehden sivulla 28 energianeuvoja 
avaa hieman aurinkosähkön kannattavuutta. 

Onko joskus todella vaikea päättää, millainen sähkösopi-
mus olisi järkevä ja kaikin puolin sopiva? Esittelemme tässä 
lehdessä sivuilla 6-7 kaikki sähkön myyntisopimusten vaih-
toehdot lyhyesti. Erilaisilla sopimuksilla on hyvät ja huonot-
kin puolensa, mutta jokaiseen tarpeeseen löytyy aivan taa-
tusti sopiva lappilainen vaihtoehto. Uutuutena esittelem-
me pikkurahalla saatavan lisäedun: vaihto-oikeuden. Kun 
tekee Energiapolarin Lapin Takuu sopimuksen, siihen voi 
pienellä lisämaksulla liittää oikeuden vaihtaa myöhemmin 
halvempaan sopimukseen. 

Joko sinä olet saanut Energiapolarilta tarjouksen teksti-
viestinä? Suuren suosion saanut palvelumuoto on asiak-
kaalle vaivaton ja luotettava. Lähetämme jo nyt kaikki mää-
räaikaisten sopimusten jatkotarjoukset tekstiviestillä kai-
kille asiakkaillemme, joiden matkapuhelinnumero on tie-
dossamme. Jos haluat itsekin edistää ekologista, turvallis-
ta ja helppoa asiointia, niin varmistathan, että meillä on si-
nun matkapuhelinnumerosi. Numeron voit päivittää netis-
sä www.energiapolar.fi/online tai soittamalla paikalliseen 
asiakaspalveluumme.

Asiakkaiden tyytyväisyys on Energiapolarin toiminnan 
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Painotuote

77. vuosikerta ISSN 0355-5356

Julkaisija: Energiapolar Oy, Koskikatu 27, PL 8013, 96101 Rovaniemi, p. 016 331 6100, www.energiapolar.fi · Rovaniemen toimitus: päätoimit-
taja Päivi Alaoja, p. 016 331 6100, paivi.alaoja@energiapolar.fi · Helsingin toimitus: päätoimittaja (vastaava) Ari J. Vesa, p. 09 5305 2714, ari.vesa@
energia.fi · Toimituksen assistentti: Riitta Lahti, p. 09 5305 2715, riitta.lahti@energia.fi · Kustantaja ja toimitus: Adato Energia Oy, Fredrikinkatu 
51–53 B, 00100 Helsinki · Osoitteenmuutokset: Paikallinen sähköyhtiö · Ulkoasu: Cheri Tamminen, Energiapolar Oy:n sivut Forssa Print · Kan-
sikuva: Shutterstock · Painopaikka: Forssa Print 2017

Asiakaspolar ja ajankohtaisia energiauutisia www.asiakaspolar.fi 
Kulutustiedot www.energiapolar.fi/online

perusta, elinehto. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tuottei-
ta ja palveluita siten, että olemme paitsi kilpailukykyinen 
myös luotettava ja kunnollinen kumppani. Kaiken pitää toi-
mia, onhan sähkö meille nykyajan ihmisille välttämättö-
myyshyödyke. Seuraamme asiakaspalvelun laatua monel-
la tapaa. Kysymme asiaa sähköisesti ja kirjeellä mm. tarjous-
ten mukana olevilla lomakkeilla ja sopimuksen teon yhtey-
dessä sekä myös palvelupisteissä. Pian kysymme sitä myös 
tekstiviestillä.

Suomi täyttää 100 vuotta. Päätimme juhlistaa sankaria 
juhlavuoden arvonnoilla. Energiapolarin asiakkaana olet 
etuoikeutettu ja aina automaattisesti mukana arvonnoissa. 
Kaikki voittomme ovat lappilaisia tuotteita, palveluita tai 
lippuja erilaisiin tapahtumiin. Päävoittona lomaviikko La-
pissa. Ellet vielä ole asiakkaamme voit osallistua myös klik-
kaamalla nettisivultamme löytyvää Suomi100 banneria. 

Lappilaisten palveluiden säilymistä voi parhaiten tukea 
arjen valinnoilla – ostamalla lappilaista.

Kevätterveisin
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Enontekiön Peltovuomassa asuvalle 
Veikko Veijolle pilkillä käynti on ollut 
pikkupojasta saakka tärkeä harrastus. 

Aikaisemmin rajavartiomestarina toimineen, 
nykyisen osapäivämetsästäjä-kalastajan ”pi-
hapiiriin” sisältyy maastoja, jotka saattavat 
sijaita jopa yli sadan kilometrin päässä kotoa. 

Pilkkionki kuuluu Veikon matkavarustuk-
seen jo loka-marraskuussa ensimmäisillä riek-
koansojen viritysreissuilla, mutta käytännössä 
miehen ensimmäiset kairaukset kalojen maa-
ilmaan tapahtuvat helmikuussa.

– Ennen sitä täällä on yleensä niin kylmää, 
että on melko haastavaa pitää avanto, siima ja 
itsensä sulana, Veikko Veijo toteaa.  

Vuoden ensimmäiset pilkkireissut suuntau-
tuvat jokien syviin osiin, kuoppiin, joissa kalat 
talvehtivat. Saaliiksi tulee silloin pääasiassa tai-
menta ja harjusta.  Tällöin ei erämaassa vielä 
näy juuri muita pilkkijöitä, mutta kun kevättal-
vi etenee ja aurinko alkaa lämmittää, pohjoisen 
ihmiset lähtevät vapoineen liikkeelle.

– Erityisesti pääsiäisen seutuvilla jäällä 
kohtaavat sekä nykyiset paikkakuntalaiset 
että entiset enontekiöläiset, jotka ovat pa-
lanneet tutuille pilkkipaikoille lomailemaan. 
Mukana on niin vanhuksia kuin imeväisiä. 

Rautu mielessä, mutta haukikin 
kelpaa

Kevään edistyessä Veikko Veijon pilkkimat-
kat pitenevät. Suuntana ovat Norjan rajan 
lähellä sijaitsevat tunturit, joiden syvissä jär-
vissä asuu pilkkijän unelmasaalis, rautu.

– Sehän se on tavoitteena, vaikka raudun 
pyydystäminen vaatii aika paljon vaivaa. Pal-
kaksi vaivasta voi saada kuitenkin hienon 
kokemuksen ja erittäin maukkaan aterian. 

Vaikka Veikon silmissä kimaltaakin rau-
dunkiilto, hän ei hyljeksi muita saaliskaloja.

– Myönnän, että en pidä esimerkiksi hau-
kea ihan ykköskalana, mutta en silti väheksy 
sitä ruokakalana. Kyllä se mukaan lähtee ja 
ruoaksi käytetään, koska kaikki tuore kala on 
maukasta. Pääasiassa liikun rautu- ja taimen-
vesillä, mutta joskus on ihan mukava suun-
nata lähistölle onkimaan haukea ja ahventa. 

Pilkkiminen antaa Veikko Veijolle paljon. 
Helmikuussa se on yksinäisen erämiehen 
puuhaa, joka voi nostaa esiin jopa filosofisia 

TEKSTI: TIMO REHTONEN
KUVAT: TIINA SEPPÄLÄ

ajatuksia. Maalis-huhtikuussa kalareissuil-
la on mukana sukulaisia ja tuttavia, jolloin 
pilkkiminen on paljolti myös sosiaalista toi-
mintaa, kun taas loppukeväästä kyseessä on 
aarrejahti, jonka palkintona voi olla kaukana 
sijaitsevien tunturijärvien punakylkisiä rau-
tuja.

– Pilkkimisen kautta voi saada myös tietoa 
siitä, missä ja mitä kannattaa alkaa kalastaa 
sulan veden aikaan verkoilla, mutta huviahan 
pilkkiminen on pääasiassa.

Afrojan uusi harrastus  

Bangladeshilainen Afroja Khanam on Rova-
niemellä asuva Lapin yliopiston jatko-opis-

Lähiruokaa pilkkimällä
Lapin vesistöissä pilkittäessä saaliiksi tulee vain ruokakaloja. Olipa koukussa 

rautu tai hauki, kummastakin voi saada aikaan herkullisen aterian oikeilla 

valmistusmenetelmillä. 

Sähkölämmitteisistä asusteista  
apua pilkkijöille
Viime vuosina markkinoille on tullut erilaisia lämpövastuksilla ja 
akuilla varustettuja vaatteita, joiden avulla pilkkijä tai jonkin muun 
ulkolajin harrastaja voi kestää entistä paremmin pakkasta ja vii-
maa. Sähkölämmitteisinä on saatavissa muun muassa käsineitä, 
liivejä, takkeja, housuja, paitoja, sukkia ja pohjallisia. Perinteisen 
kerrospukeutumisen syrjäyttäjää sähkölämmitteisistä vaatteista ei 
ole ainakaan vielä tullut, mihin voi olla osasyynä niiden varsin kor-
kea hinta. Nettikuvastoja katsellessa huomaa, että olipa kyseessä 
vaate kuin vaate, hinnat vaihtelevat 100 ja 300 euron väliltä. Poik-
keuksena löytyy sähkölämmitteinen käsinepari, joka maksaa vain 
muutaman kympin. Olisiko tuo hanskapari tarkoitettu sisäänheit-
totuotteeksi sähkölämmitteisten asusteiden maailmaan?  
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kelija. Kahden Suomessa vietetyn vuoden ai-
kana hän on tutustunut myös pilkkimiseen. 
Kalaakin on tullut.

– Olen saanut paljon ahvenia, muutaman 
särjen ja kerran melkein ison hauen, Afroja 
laskeskelee ja kertoo, että karanneen kalan 
epäiltiin olevan hauki, koska se reuhtoi kou-
kussa huomattavasti ahventa enemmän kat-
kaisten lopulta siiman.

– Minulle pilkkiminen on pääasiassa ul-
koilua ja suomalaisten kavereiden kanssa yh-
dessäoloa, mutta tietysti tarkoituksenani on 
pyydystää vielä jonakin päivänä iso hauki. 

Kalapihvit
Veikko Veijon puoliso, Sirpa 
Seppälä valmistaa ruokaa 
ammatikseen Enontekiön kun-
nan ruokapalvelussa.

Työssään hän on viikoit-
tain tekemisissä eri kalalajien 
kanssa. Lapissa usein vieroksu-
tuista hauesta ja särjestä saa-
daan herkkua Sirpan reseptillä.
– Periaate on sama kuin jauheli-
hapihvien valmistuksessa, eli tai-
kinaan tulee kalamassan lisäksi 
korppujauhoja, kermaa, kanan-
munia, sipulihe on kalan fileiden 
jauhaminen, joka pitää tehdä erityisesti särjen ollessa kyseessä hyvin huolellisesti esimerkiksi 
lihamyllyllä. Särkeähän ei paljon yleisesti käytetä juuri sen ruotoisuuden vuoksi, mutta mieles-
täni se on maukkaampi kuin hauki tai ahven. Taikinasta kannattaa tehdä hieman tiiviimpää kuin 
lihataikinasta. Ja tietysti pihvi paistetaan paistinpannulla runsaassa voissa. 

Madekeitto
Pohjoislappilainen sanonta ”ilme on kuin olis majekeiton syöny” viittaa ruokalajin herkullisuu-
teen. 

Ilmaisua käytetään henkilöstä, joka vaikuttaa erityisen onnelliselta.  
– Tämän ruoan valmistuksessa saattaa monelle olla vaikein vaihe ruman kalan käsittelyn alku-

valmistelut. Mateen niskan seutuville tehdään nimittäin puukolla viilto kalan ympäri, minkä jäl-
keen kalan nahka vedetään pois. Sitten made fileoidaan samaan tapaan kuin muutkin kalat. Ruo-
doista, nahkasta ja päästä keitetään liemipohja, johon siivilöimisen jälkeen lisätään kalapalat, 
perunat, kerma ja mausteet normaalin kalakeiton tapaan. Mateen herkullisin osa on maksa, joka 
keitetään keiton seassa kokonaisena. Meidän perinteidemme mukaisesti kokki saa syödä kyp-
sän maksan, Sirpa Seppälä naurahtaa.

Afrojan ahvencurry
Ahventa voidaan käyttää myös intialaisen keittiön raaka-aineena. 

– Suolalla ja kurkumalla maustetut fileet asetellaan paistumaan öljytylle pannulle. Toisella 
paistinpannulla kuullotetaan pilkottua sipulia, jonka jälkeen pannulle lisätään kurkumaa, chili-
jauhetta, kanelia, kuminaa, korianteria, valkosipulia, suolaa ja pieni määrä vettä. Tämän jälkeen 
seosta keitetään jonkin aikaa, kunnes siihen lisätään kalapalat ja hieman vettä. Tulisuutta voi sää-
tää vihreällä chilillä. Kun keitos on keittynyt kokoon, ruoan päälle asetellaan vielä tuoreita korian-
terinlehtiä. Helppoa kuin heinänteko, Afroja Khanam toteaa.      

Monta tapaa valmistaa
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Sähkösopimuksia on monenlaisia, eikä aina ole helppoa päättää mikä olisi se järkevin ja mieluisin 

juuri meille. Toinen arvostaa pitkää ja tasaista hintaa, toinen haluaa ottaa pientä riskiä ja elää 

hetkessä. Kolmas ei halua kumpaakaan vaan valitsee niiden välistä. Me kokosimme yhteen kaikki 

Energiapolarin sähkösopimusten ominaisuudet. 

Millainen sähkösopimus 
SOPII SINULLE?

Lapin Takuu

Lapin 
Takuu 
on 2-vuo-
tinen 
määräai-
kainen ja 
kiinteähin-
tainen säh-

kösopimus. Sen paras puoli on va-
kaus. Tapahtuipa sähkömarkkinoilla 
mitä tahansa, niin Lapin Takuun hin-
ta ei muutu koko sopimusaikana. Kun 
sopimus on päättymässä, me lähetäm-
me hyvissä ajoin uuden tarjouksen jat-
kosopimukseksi. Jatkotarjouksen asiakas 
voi hyväksyä joko vastaamalla lähetettyyn 
tekstiviestiin tai asiakaskirjeessä ilmoitetulla 
tavalla. Asiakkaan ei kuitenkaan tarvitse pe-
lätä, että sähköt katkeaisi, mikäli ei muista 
hyväksyä jatkotarjousta, sillä toimitus jatkuu 
Markkinasähkö Lapista. –sopimuksena.

Kenelle sopii? Sinulle, joka arvostat help-
poutta ja vaivattomuutta vakaan hinnan 
ohella.

Uutuus: Vaihto-oikeus

Nyt Lapin Takuu sopimukseen voi saada 
pikkurahalla myös vaihto-oikeuden. Vaihto-
oikeus maksaa vähän, mutta antaa mahdol-
lisuuden säästää loppupeleissä paljonkin. 
Vaihto-oikeuden hinnalla 2,50 euroa kuu-
kaudessa lunastaa itselleen mahdollisuuden 
vaihtaa halvempaan Lapin Takuu hinnas-
toon, jos hintataso laskee. Vaihto-oikeudella 
saat kiinteähintaisen sopimuksen turvan, 
mutta myös mahdollisuuden vaihtaa edul-
lisempaan.

Kenelle sopii? Sinulle, joka haluat säilyt-
tää valinnanmahdollisuutesi hintojen las-
kiessa.

Markkinasähkö LAPISTA.

Markkinasähkösopi-
mus on toistaiseksi 
voimassa oleva sähkö-
sopimus, jonka hinta 
seuraa sähköpörssin 
hintakehitystä. Mark-
kinasähkö hinnoitel-
laan kuukausittain ja 
ilmoitetaan asiakkaal-
le aina etukäteen. Tuleva hinta löytyy vähin-
tään 30 päivää ennen voimaantuloa netissä 
osoitteesta www.energiapolar.fi/markkina-
sahko. Seuraavan kuukauden hinta ilmoite-
taan myös sähkölaskulla. 

Kenelle sopii? Markkinasähkö sopii sinul-
le, joka haluat kyllä seurata markkinahin-
taa, mutta kuitenkin aina tietää hinnan 
etukäteen.

Lapin BIO+

Lapin BIO+ sähkö-
sopimus on 1-vuoti-
nen määräaikainen 
ja kiinteähintainen 
sopimus. Lapin BIO-
sähkö on Lapissa tuo-
tettua 100% sertifioi-
tua biosähköä. Bio-
sähkö on ympäristöä 
kunnioittavan ja sen puolesta aitoja valintoja 
tekevän ihmisen valinta. Jatkotarjous lähete-
tään aina automaattisesti vähintään 30 päi-
vää ennen kuin nykyinen sopimus on päätty-
mässä. Jatkotarjouksen asiakas voi hyväksyä 
joko vastaamalla lähetettyyn tekstiviestiin 
tai asiakaskirjeessä ilmoitetulla tavalla. Asi-
akkaan ei kuitenkaan tarvitse pelätä, että 
sähköt katkeaisi, mikäli ei muista hyväksyä 
jatkotarjousta, sillä toimitus jatkuu Markki-
nasähkö Lapista. –sopimuksena.

Kenelle sopii? Lapin BIO+ sopii sinulle, 
joka et halua pitkiä sitoumuksia, mutta  
arvostat ja teet tekoja ympäristön hyväksi.

Lapin Varttitakuu

Lapin Varttitakuu on 
niin ikään määräai-
kainen, mutta vain 
lyhyen 3 kuukauden 
jakson kerrallaan. 
Varttitakuun hinta 
seuraa markkina-
hinnan muutoksia 
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ja uudet hinnat ilmoitetaan Energiapolarin 
kotisivuilla vähintään 30 päivää ennen uuden 
hinnan voimaantuloa ja lisäksi sähkölaskulla.

Kenelle sopii? Lapin Varttitakuu sopii si-
nulle, jos et halua sitoutua pitkäksi aikaa 
etkä antautua liian lyhytaikaisille markki-
nahinnan muutoksille.

Polar Tuntispot

Polar Tuntispot-so-
pimus on sähköpörs-
sin todelliseen tun-
tihintaan perustuva 
sopimus. Jokaisen 

Energiapolarin  Määräaikaisessa  Serifioitua
sopimukset Sopimusaika vaihto-oikeus Hinnoittelu biosähköä

Lapin Takuu 2 vuotta Kyllä 2 vuotta Ei
Lapin BIO+ 1 vuosi Ei 1 vuosi Kyllä 100%
Lapin Varttitakuu 3 kuukautta Ei 3 kuukautta Ei
Polar Tuntispot Toistaiseksi - Tunneittain Ei
Markkinasähkö Toistaiseksi - Kuukausittain Ei

Energiapolarin sähkösopimukset pähkinänkuoressa:

JATKOTARJOUS 
TEKSTIVIESTINÄ
Pyrimme kehittämään palveluitamme asi-
akkaidemme eduksi niin, että ne helpotta-
vat ja nopeuttavat asiointia ja sopimusten 
tekemistä. Määräaikaisen sopimuksen (Lapin 
Takuu tai Lapin BIO+) päättyessä lähetämme 
nykyisin jatkotarjouksen tekstiviestinä kaikille 
asiakkaille, joiden matkapuhelinnumero on 
tiedossamme. 

Mikäli haluaa tehdä uuden sopimuk-
sen, tekstiviestiin tulee vastata täsmällisesti 
ohjeen mukaan: EP KYLLÄ tai ep kyllä. Jos kui-
tenkin vastaa jotenkin muuten, myöhässä tai 
ei vastaa ollenkaan, niin ei hätää. Lähetämme 
saman tarjouksen kirjeenä vähintään 30 päi-
vää ennen kuin nykyinen sopimus päättyy. 

Jotta voisimme palvella sinua ekolo-
gisesti ja hyvin, ole hyvä ja käy päivittä-
mässä matkapuhelinnumerosi online-palve-
luumme. Online-palvelu löytyy osoitteessa  
www.energiapolar.fi/online. Palveluun pitää 
ensin rekisteröityä, ja siihen tarvitset tunnuk-
sia, jotka löydät sähkölaskustasi.

asiakkaan hinta muodostuu yksilöllisesti 
tuntikohtaisen kulutuksen ja tuntihintojen 
perusteella. Sopimus on voimassa toistai-
seksi. Omat kulutustiedot (tuntikohtaisesti) 
ja niitä vastaavat tuntihinnat löytyvät Ener-
giapolarin Online –palvelusta osoitteesta  
www.energiapolar.fi/online.

Kenelle sopii? Polar Tuntispot sopimus 
sopii sinulle, joka haluat aidosti ja täysillä 
olla mukana sähkömarkkinoilla. Olet ehkä 
myös valmis ohjaamaan kulutustasi kaik-
kein edullisimmille vuorokauden tunneille, 
välttämätöntä se ei kuitenkaan ole.
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TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI 

Valoa ja varjoja
Satavuotias Suomi on kulkenut pitkän 
matkan. Taivalta on tehty yhdessä 
sähkön ja arkeamme muuttaneiden 
sähkölaitteiden kanssa. 

• SUOMEN SÄHKÖISET SATA VUOTTA 1 • 1917–1939
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Eduskunta hyväksyi 6.12.1917 julis-
tuksen Suomen itsenäisyydestä. Kes-
kellä pimeintä vuodenaikaa teksti luet-

tiin, mitä todennäköisimmin, hehkulampun 
valossa.

Sähkö oli tullut Suomeen jo vuoden 1880 
tienoilla. Alussa sähköverkot saattoivat olla 
hyvinkin pieniä ja kattaa vaikkapa vain yhden 
tehtaan. Sitten suurimpiin kaupunkeihin 
alkoi nousta omia ”sähkötehtaita” ja sähkö-
verkkoja. 1910-luvulla myös maaseudulle alet-
tiin perustaa kiihtyvällä vauhdilla alueellisia, 
tavallisimmin vesivoimaa hyödyntäneitä säh-
köyhtiöitä. 

Monissa kaupungeissa sähkölamput korva-
sivat kaasulamppuja katujen valaistuksessa. 
Mutta kirkas ja kilpailijaansa paloturvalli-
sempi hehkulamppu sopi tietenkin erinomai-
sesti myös sisätiloihin. Se avitti askareita pime-
ässä tehdassalissa ja navetassa, yhtä hyvin pir-
tin pöydän äärellä kuin kansakoulun luokka-
huoneessa. 

1920-luvulla, traagisen kansalaissodan jäl-
keen, nuoren kansakunnan taival alkoi ehkä 
näyttää askel askeleelta valoisammalta. 

Mutta kesti toki vielä noin puoli vuosisataa 
ennen kuin hehkulamppu loisti jokaisessa 
niemessä, notkossa ja saarelmassa, johon suo-
malaiset olivat halunneet kodin nostattaa.

Kohti modernia maailmaa
1920-luvulla yleistyivät myös telefoonit. 
Vuonna 1922 maamme pääkaupunkiin perus-
tettiin jopa ihan ensimmäinen automaattinen 
puhelinkeskus.

Puhelimessa hoidettiin ehkä ennen kaik-
kea käytännöllisiä asioita. Paljon jutun 
juurta riitti toki myös ajan tapahtumista.

Sellaistakin saatettiin sivuta, että kieltolaista 
huolimatta naapurin mies heilui taas kylän rai-
tilla liikuttuneessa mielentilassa. Kaupungilla 
oli nähty polkkatukkainen jazz-tyttö. Tavara-
talon seinään oli ilmestynyt neonvaloreklaami. 
Kauppias oli ostanut ihan oikean automo-
biilin, sellaisen elävistä kuvista tutun. Paavo 
Nurmi juoksi kultamitaleja niin Antwerpenin, 
Pariisin kuin Amsterdamin olympialaisissa.

Ja mitä liikkeeseen ja eteenpäin kiirehtimi-
seen tuli, niin suurissa kaupungeissa Helsin-
gissä, Turussa ja Viipurissa oli voinut jo pit-
kään hypätä myös sähköraitiovaunun kyytiin. 

1920-luvulla kaupunkien kerrostaloissa 
alkoivat yleistyä myös hissit. Vuonna 1926 
Turun Affärscentrumissa otettiin käyttöön 
jopa liukuportaat. Helsingin Stockmann 
seurasi perässä 1930-luvulla.

Oltiin matkalla kohti aivan uudenlaista, 
modernia maailmaa.

Silitysrautoja ja tomunimijöitä
Jo 1920-luvulla fiinissä kaupunkilaiskodissa 
kotiapulainen saattoi silittää paidat sähköi-
sellä silitysraudalla.

Tätä ennen hän oli ehkä siivonnut nur-
kat sähköisellä tomunimijällä. Maaseudulla 
pölynimurista ei voitu vielä edes haaveilla.

Illalla oli ehkä aikaa kuunnella hetki gramo-
fonia. Ture Aran ja Tanssiorkesteri Suomen 
”Emma” oli ensimmäinen suursuosion saavut-
tanut kotimainen ’iskusävelmä’. Jos talossa oli 
kylmä, eivätkä sulosoinnut lämmittäneet riittä-
västi, niin hohkaa tarjosi myös sähkölämmitin, 
jonka sähkövastus sijaitsi posliinivastuksen alla.

1930-luvulla suosioon nousivat erityisesti 
Georg Malmstenin eli Molli-Jorin laulut, 
muun muassa Nikkelimarkka. Siinä muis-

tuteltiin, että ”ainahan on maksettava eikös 
juu, mitä tässä maailmassa velkaantuu.”

Tuo oli helpommin sanottu kuin tehty, 
sillä 1930-luvun maailman laajuinen lama 
ulottui myös Suomeen.

Silloin eräskin nuori mies nimeltä Tapio 
Rautavaara joutui työttömäksi, kun asi-
akkailla ei ollut enää varaa ostaa lehtiä ja 
junien lehdenmyyjät irtisanottiin. Tapio 
pääsi onneksi hätäaputöihin sepeliä murs-
kaamaan. Tämän jälkeen ura jatkui muun 
muassa kaivontekijän apulaisena, koskien 
perkaajana ja tukkijätkänä. 

”Huomio, huomio,  
Lahti, Helsinki, Viipuri…”
Radiossa – ensimmäiset radiot olivat akkukäyt-
töisiä – iskelmät soivat harvemmin. Vuonna 
1926 perustetussa Yleisradiossa suosittiin vaka-
vampaa musiikkia ja kansansivistystä, Ylellä oli 
tärkeä tehtävä ”isänmaallisen mielipiteen luo-
jana ja sillanrakentajana kaupunkien ja maaseu-
dun välillä hävittäen siten välimatkat.”(Tanja 
Rasila, Yhteinen taival/ Ylen historia. Yle.fi)

Radion myötä maailma tuli pienemmäksi. 
Mutta 1930-luvulla radiosta alkoi kuulua 
myös varsin huolestuttavia tietoja Saksan 
suunnalta. Itänaapurin suhteen nuori kansa-
kunta olikin jo oppinut olemaan varpaillaan.

30.11.1939 kello 13.30 presidentti Kyösti 
Kallio joutui lukemaan radiossa eduskun-
nan päätöksen sotatilasta.

Talvisota oli alkanut. Sähkölamppujen lois-
tetta oli ryhdyttävä peittämään pimennysver-
hojen avulla. n

Juttua varten on haastateltu insinööri  
Raimo Paappaa Tekniikan museosta.

▼ Radiomainos vuodelta 1927

◀ Vuoden 1927 Kotiliedessä  Helsingin kaupun
gin sähkölaitoksen insinööri, R. Lindbohm, ohjeisti  
lukijoita kodin sähkövalaistuksesta.
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TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN KUVA: DEPOSITPHOTO JA VALOKUVAAMO KUVALAINE

Puhtaat hampaat  
– kaunis hymy
Hampaat pitäisi harjata ainakin 
kahdesti päivässä. Sähköham-
masharjalla se onnistuu kätevästi.  
Lisäksi hammasvälit pitäisi puh-
distaa päivittäin erikseen.  Sään-
nöllisen ateriarytmin puuttumi-
nen näkyy välipalasyömisinä, 
jolloin hampaat altistuvat yhä 
uudelleen ja uudelleen happo-
hyökkäyksille.

Miltä kylpyhuoneesi suuhygienia-
osasto mahtaakaan näyttää? Siellä 
pitäisi jokaista perheenjäsentä var-

ten olla sopiva hyväkuntoinen hammasharja 
ja sopivanvahvuista fluorihammastahnaa 
niin vanhemmille kuin lapsillekin. 

Sähköhammasharjat ovat helppoja käyt-
tää ja niiden ainutlaatuinen liike poistaa pla-
kin ja värjäytymät tehokkaasti.

Suomen Hammaslääkäriliiton asian-
tuntijahammaslääkäri ja emeritusprofes-
sori Hannu Hausen sanoo, että myös sopi-
via hammasvälien puhdistusvälineitä kuten 
hammasväliharjoja, harjatikkuja ja ham-
maslankaa tarvitaan. 

– Pikkulasten ei tarvitse puhdistaa hammas-
välejään erikseen, ellei suunterveyden ammat-
tilainen ole opastanut heitä niin tekemään.

Sähköhammasharjalla tehokkaasti 
ja nopeasti

Hannu Hausenin mukaan on 
tärkeää, että hammasharja on 

pehmeä ja että sen harjaspää 
on sopivan kokoinen niin, 
että sillä pääsee hankalim-
piinkin sopukoihin. 

– Monet käyttävät harjaansa liian pitkään. 
Harja pitää vaihtaa siinä vaiheessa, kun har-
jakset osoittavat pienimpiäkin harottami-
sen merkkejä. Tämä on helppo huomata, jos 
harjaspäätä katselee suoraan sen takapuo-
lelta. Kun harja on kelvollinen, harjaksia ei 
näe, mutta vaihtokuntoisen harjan harjas-
ten harottaminen erottuu selvästi. 

Sähköhammasharjalla saa hampaat tehok-
kaasti puhtaaksi. Se on hyvä apuväline, jonka 
etuna on pieni, pehmeä ja nopeaa puhdistus-
liikettä tekevä harjasosa.

Sähköhammasharjallakin harjataan ham-
paat järjestelmällisesti, jotta kaikkien hampai-
den kaikki pinnat tulevat puhdistetuiksi. 

Suurinta osaa sähköhammasharjoista käyte-
tään niin, että harjalla ei nykytetä, vaan sitä kul-
jetetaan hitaasti hammaskaarella ienrajaa myö-
täillen niin, että kaikkien hampaiden kaikki 
hampaat puhdistuvat. Sähköhammasharja 
tekee nykyttävän, puhdistavan liikkeen. Osaa 
esimerkiksi ultraäänihammasharjoista kuiten-
kin käytetään nykyttäen. Sähköhammasharjo-
jen hinta vaihtelee 20 ja 180 euron välillä. 

Sähköhammasharjan tärkeimmät ominai-
suudet ovat kahden minuutin harjausajastin, 
helppo harjaus ja yhteensopivuus monien eri 
vaihtopäiden kanssa. Joissakin sähköham-
masharjoissa voi olla esimerkiksi painesen-
sori, joka ilmoittaa, jos käyttää voimaa liikaa. 

Välipalan väliin välipaloja
Ihan tuoreita tutkimustietoja suomalaisten 
hampaiden puhtaudesta ei ole, mutta Terveys 
2000 -tutkimuksessa vain joka kolmannella 
hampaallisella henkilöllä oli puhtaat hampaat. 

– Naisten hampaat olivat keskimäärin sel-
västi puhtaampia kuin miesten, mutta hei-
dänkään tilanteensa ei ollut hyvä. Hampaita 
suositellaan harjattavaksi ainakin kahdesti 
päivässä fluorattua hammastahnaa käyttäen. 

Hannu Hausenin mukaan suomalaiset 
syövät nykyisin terveellisemmin kuin vielä 
muutama vuosikymmen sitten. 

– Tavoite säännöllisestä ateriarytmistä 
yhteisine aterioineen toteutuu kuitenkin 
aiempaa huonommin, sillä ateriointimme 
on ”välipalaistunut” niin, että saamme ravin-
tomme yhä useammin pienistä välipaloista.

Aterioiden välinen jatkuvan luonteinen 
napostelukin on hänen mukaansa valitetta-
van yleistä. 

– Mehuja ja virvoitusjuomia juodaan aivan 
liikaa ja monet ihmiset siemailevat niitä 
myös aterioiden välillä, jolloin janojuomana 
pitäisi käyttää pelkkää vettä. 

Hannu Hausenin mukaan muuttuneiden 
ruokatottumusten seurauksena hampai-
den eroosiovauriot ovat lisääntyneet, mutta 
hampaiden reikiintymisvauhti tuntuu kes-
kimäärin säilyneen aiemmalla tasolla. Tämä-
kin taso on tosin tarpeettoman korkea. 

Suuhygieniaa pienestä pitäen
Mitä varhemmin, sitä parempi. Lapset 
pitäisi totuttaa kahdesti päivässä tapahtu-
vaan hampaiden harjaukseen heti ensim-
mäisen hampaan puhjettua. 

– Aluksi harjauksesta huolehtii luonnolli-
sesti vanhempi, mutta ennen pitkää lapsen 
pitää antaa itsekin osallistua siihen.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että lapsilla 
käsien motoriikka kehittyy niin hitaasti, että 
vasta pitkälti kouluiän saavuttamisen jälkeen 
on lupa odottaa, että lapsen hampaat ovat 
omatoimisen harjauksen jälkeen puhtaat. 

– Sitä ennen vanhemman on aina tar-
kastettava lopputulos ja tarpeen vaatiessa 
autettava harjauksen viimeistelyssä. Pojilla 
aamuin illoin tapahtuvaan hampaiden har-
jauksen juurruttaminen jokapäiväiseksi 
tavaksi on hankalampaa kuin tytöillä. Siksi 
on ensiarvoisen tärkeää, että isät ovat tässä 
asiassa heille mallina. 

Hannu Hausen summaa positiivisen lop-
putuloksen: kun pojat ja isät harjaavat ham-
paansa yhdessä aamuin illoin, paranee isien-
kin suuhygienia kuin huomaamatta. 

Ikäihmisistä on myös huolehdittava
Vanhuusiässä ihmisten toimintakyky heik-
kenee ja jossain vaiheessa he saattavat alkaa 
tarvita apua hampaittensa puhdistamisessa. 

– Hyvään ikäihmisten hoivaan kuuluu, että 
ikäihmisiä tarvittaessa avustetaan päivittäi-
sen suuhygienian noudattamisessa riippu-
matta siitä, hoidetaanko heitä kotona, palve-
lutalossa tai sairaanhoidon yksikössä. n

Hampaiden kiinnitysku
dossairauden eli parodon
tiitin ehkäisemisessä myös 
tupakoimattomuus on en
siarvoisen tärkeätä, sanoo 
Hannu Hausen.
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Sähköhammasharjalla 
parin minuutin harjaus-
aika hoituu helposti ja 
tehokkaasti.
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Kun nouset sängystä ja suuntaat kyl-
pyhuoneeseen pesemään hampaasi ja 
avaat älypuhelimeesi ladatun sovel-

luksen, toivottaa sovellus hyvää huomenta 
ja kehottaa aloittamaan harjauksen. Oral-
B Genius hammasharja ja sovellus keskuste-
levat bluetooth-tekniikan välityksellä keske-
nään ja sinä saat tiedon, että kaikki hampaat 
tulevat puhtaaksi.

Oral-B Genius hammasharjan paikannus-
teknologia yhdistyy harjaspään liiketunnisti-
meen. Paikannusteknologiansa ansiosta ham-
masharja havainnoi suun puhdistamattomat 
alueet ja antaa välittömän palautteen Oral-B:n  
applikaation avulla. Applikaatio ilmoittaa 
myös, jos harjaus on liian kova ja varmistaa, 
että harjaus kestää riittävän pitkään.

Tehokasta ja mukavaa
Olen koekäyttänyt Oral-B:n Genius säh-
köhammasharjaa ja sovellusta muutaman 
kuukauden. Vaikka ajatus matkapuhelimen 
käytöstä hampaiden harjauksen apuna tun-

TEKSTI: ARI J. VESA

HAMMASHARJA,  
joka opettaa harjaamaan oikein

Oral toi vuosi sitten markkinoille uuden sähköhammasharjan, 
joka opettaa sinua harjaamaan oikein ja valvoo, että olet 
puhdistanut kaikki hampaat. Voit seurata onnistumistasi 
matkapuhelimeen ladattavasta sovelluksesta ja varmistua, että 
hampaasi tulevat pestyä mahdollisimman hyvin.

tui aluksi hassulta, pitää myöntää, että jär-
jestelmä on opettanut harjaamaan hampaat 
huolellisemmin. 

Vaikka aikaisemminkin pesin hampaat 
sekä aamulla että illalla, hampaiden pesu on 
muutaman viime kuukauden aikana tehos-
tunut. Sovelluksen käyttäminen hampaiden 
pesussa apuna on selvästi parantanut pesu-
tulosta ja opettanut pientä huolellisuutta.

Teknologia on muuttanut hampaiden 
harjaustapaa. Vaikka matkapuhelinta ei 
enää välttämättä tarvitse seuraamaan ham-
paiden harjauksen onnistumista, tulee jär-
jestelmää käytettyä päivittäin. 

Virheitä harjauksessa löytyy
Oral-B Genius sähköhammasharjan tekniikka 
ja harjaustuntuma on tuttua Oralia hyvin 
suuhun ja hampaisiin istuvine harjaspäineen. 
Hampaiden pesu on mukavaa, varsinkin kun 
uusi sähköhammasharja on kaikesta teknii-
kasta huolimatta kevyempi. Laitteen akku kes-
tää lataamatta kahden viikon harjaukset ja 

siksi se on kätevä ottaa myös matkalle mukaan.
Virheitä harjauksessa löytyi. Tutkimusten 

mukaankin jopa 80 prosenttia käyttää liian 
vähän aikaa yhden tai useamman suun alu-
een hampaiden harjaamiseen. 60 prosenttia 
ei harjaa poskihampaita lainkaan tai harjaa 
niitä liian vähän aikaa.

Puutteita harjauksessa oli itselläkin, mutta 
applikaatio on tehostanut rutiineita. Samalla 
on selvinnyt, miten todella harjaan hampaani 
ja vinkit harjauksen tehostamiseen saa joka 
kerta reaaliaikaisena. Tosin harjoitus on tuo-
nut myös tulosta ja ohjeet ovat vähentyneet, 
usein niitä ei tule enää lainkaan.

Laite opettaa myös pois tavoilta, jotka 
tutkimusten mukaan ovat monen ihmi-
sen hampaiden pesussa päivittäistä rutiinia. 
Enää en paina harjaa liikaa hampaita vasten, 
käytä liian vähän aikaa enkä jätä osaa suun 
alueista liian vähälle huomiolle.

Nykytekniikka auttaa selvästi hampaiden-
pesussa ja tekniikan hyväksi käyttäminen 
näkynee myös hammaslääkärilaskussa. n

Katso video ja lisätietoja: https://www.oralb.fi/fi-fi/miksi-sahkohammasharja/oral-b-sovellus
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Konmari on elämänhallinta-oppi, jossa ihmisiä rohkais-
taan luopumaan tavaroista, jotka eivät tuota heille iloa. 

Ideana on, että kun nurkista häipyy turha roina ja 
loppukin pidetään hyvässä järjestyksessä, niin myös elämä 
asettuu parempiin uomiin.

Väitetään, että huippusuositun metodin olisi keksinyt japa-
nilainen Marie Kondo. 

Väärin! Todellisuudessa sen keksi rouva Markkanen, jo vuo-
sia sitten.

Kodistamme on häipynyt jo monta juttua, jotka eivät ole 
tuottaneet rouva Markkaselle iloa. 

Se alkoi poikamiesboksini kaksipiikkisestä puuhaarukasta. 
Sitten sai lähteä tipatonta vuotta viettänyt, kauniisti ruskettunut 
kaktus. Seuraavaksi vaatekaapista katosi vain vähän repeytynyt 
t-paitani, jota olisi voinut vielä hyvin käyttää urheilupaitana.

Nämä ihan vaan muutamana esimerkkinä.
Itse olen kehittänyt filosofian nimeltä ”Jonakin päivänä”.
Siinä on ideana, että jonakin päivänä tuollekin vain hieman 

epäkuntoiselle vhs-nauhurille löytyy kyllä käyttöä. 

Jonakin päivänä
Jonakin päivänä ihmiset myös ymmärtävät, että Bow wow 

wow:n levy ”See Jungle! See Jungle! Go Join Your Gang Yeah, 
City All Over. Go Ape Crazy” on suurta taidetta. 

Tai ainakin se on keräilyharvinaisuus! Olisi sulaa hulluutta 
luopua siitä nyt, kaikkien näiden vuosien jälkeen.

On positiivista, jos Konmari auttaa meitä ymmärtämään, 
että onni ei löydy tavaroista ja turhasta kuluttamisesta. 

Mutta Konmari ei pärjää ehkä yksinään. Konmari ja Jonakin 
päivänä täydentävät toisiaan mainiosti. 

Ne tuovat yhteiselämään mukavaa jännitettä ja mielenkiin-
toisia dialogeja.

Ne ovat kuin jin ja jan. Pieni nököhampainen orava ja päh-
kinä. Mars ja Venus. Parhaat päivänsä nähnyt t-paita ja peppu.

Jäljelle jää tietenkin kysymys, että mistä onni sitten löytyy? 
Mitä onni on?

Älkää minulta kysykö. 
Liittyisiköhän se jotenkin vaikkapa koiranpentuihin? 
Tai siihen, kun Konmari ja Jonakin päivänä joka päivä koh-

taavat? n

• MARKKANEN •

• PERRY •
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Ensin kotiin tulivat tietokoneet ja syli-
mikrot. Sitten kodin internet-laiteva-
likoima sai seurakseen tabletit ja äly-

puhelimet. Seuraavaksi kotiin hankittiin 
nettiin liitettävä älytelevisio. Onneksi näi-
den laitteiden tietoturvan hallinta sujuu 
vielä suhteellisen helposti kotikonstein.

Mutta nyt kotiin rynnivät internetiin lii-
tettävät jääkaapit, pesukoneet, mikroaal-
touunit, robottipölynimurit, älypuhelin-
hammasharjat, älylukot, turva- ja vauva-
kamerat ja lelut. Älykodin kodin lämmi-
tys-, ilmastointi- ja valaisinjärjestelmät 
toimivat nekin pian älypuhelimella ohjaten.

Valitettavasti nettiin liitettävien kodin-
koneiden tietoturva on heikko. Suojaukset 
ovat joko puutteelliset tai niitä ei ole laisin-
kaan. Horisontissa väijyvät nyt vakavia arjen 

Kodin tietoturva kuntoon
Digitalisaation myötä 
kodinkoneet muuttuvat 
nyt nettikäyttöisiksi. 
Matkalla digiyhteis-
kuntaan on vain iso 
mutka matkassa – 
kodinkoneiden heikko 
tietoturva.

ongelmia aiheuttavat haittaohjelmat. Näin 
varoittaa muun muassa F-Securen tutki-
musjohtaja Mikko Hyppönen.

Vaarassa kaikki kodinkoneet
Tietoturvatutkijat puhuvat niin sanotusta 
hyökkäysvektorista. Se tarkoittaa sitä, että 
yksikin suojaamaton nettilaite, kuten vaikka 
älyjääkaappi muodostaa pääsyn kaikkiin mui-
hinkin nettiin kytkettyihin kodinkoneisiin.

Seurauksena hakkeri voi kytkeä pakastimen 
sulatukselle, sammuttaa paukkupakkasella 
lämmityksen ja aiheuttaa vesivahingon avaa-
malla pesukoneen luukun kesken ohjelman. Tai 
vaatia lunnaat lasten päiväkodista hakemisesta 
– tai maksua ennen älyauton käynnistymistä.

Hakkeri voi myös varastaa kodin wifi-
verkkoon liitetyistä älylaitteista henkilökoh-

taisen viestinnän, valokuvat, luottokorttien 
numerot, henkilötiedot ja salasanat. Hyök-
käysvektorin estämiseksi kaikki nettikodin-
koneet tuleekin suojata.

Miten digikoti suojataan?
Tietokoneen, älypuhelimen, tabletin ja älyte-
levision suojaaminen on melko vaivatonta. 
Suojaukset tehdään reitittimen palomuuri-
asetuksilla sekä kunkin laitteen ja sovellus-
ten yksityisyysasetuksia käyttäen. Lisätur-
van antaa perinteinen virusohjelmisto, joka 
tarkastaa sähköpostin liitetiedostot ja selai-
men lataukset. 

Saatavissa on myös Elisan, Soneran ja 
DNA:n kotiturvapaketit. Nettikodinkonei-
den määrän kasvaessa suojaaminen vanhoilla 
menetelmillä on kuitenkin erittäin vaikeaa, 

TEKSTI: PEKKA TOLONEN
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ellei peräti mahdotonta. Ratkaisuna kuluttaja 
voi tietysti jättää uudet laitteet hankkimatta.

Kehityksestä pois jääminen johtaa kuiten-
kin monella tasolla kasvavaan eriarvoisuu-
teen. Digikuilun kasvaessa toiselle puolelle 
jääneistä tulee digisyrjäytyneitä, eli yhteiskun-
nan uusia vähäosaisia, arvioi Turun yliopiston 
taloussosiologian professori Pekka Räsänen.

Turvallisuus kuntoon kertalaakista
Digikodin suojaus saa nyt ruutia, kun koti-
mainen F-Secure Sense tulee saataville alku-
vuodesta. Laite sisältää uuden sukupolven 
palomuurin ja lupaa suojata kaikki kodin 
verkkoon liitettävät tietokoneet, älylaitteet 
sekä kodinkoneet kertalaakista.

Laite torjuu virukset, haitta- ja mainos-
ohjelmat, seurantayritykset ja yksityistieto-

suunnataan sekä yrityksiin että tavallisille 
kuluttajille – monet tavalliset suomalaisetkin 
ovat jo joutuneet kiristyksen uhreiksi.

Haitakkeen voi saada klikkaamalla säh-
köpostin liitetiedostoa tai vierailemalla epä-
määräisillä sivustoilla. Kiristysohjelmat 
leviävät myös ilmaisohjelmien välityksellä. 
Tartunnan jälkeen ohjelma salakirjoittaa 
sisäisen kiintolevyn käyttökelvottomaksi ja 
palauttaa sen lunnaita vastaa.

Kiristyshaitake osaa lisäksi salakirjoittaa 
laitteeseen liitetyn ulkopuolisen kiintolevyn 
sekä iCloud/Dropbox/Onedrive -pilvipalve-
luissa sijaitsevat varmuuskopiot. Kybertur-
vallisuuskeskus suosittaakin tekemään var-
muuskopioinnin myös ulkoiselle kiintole-
vylle tai usb-tikulle, jota säilytetään irrallaan 
tietokoneesta. n

jen urkkimiset myös älypuhelimista ja table-
teista. Lisäksi se sisältää lapsilukon, verkko-
pankkiliikenteen suojauksen ja automaatti-
sen päivityksen, joka pitää kaikkien kodin-
koneiden turvallisuuden ajan tasalla.

Perinteisen virusskannauksen sijasta Sense 
analysoi kaikkien laitteiden verkkoliikenteen 
Security Cloud -pilven avulla, jossa tekoäly 
etsii mahdollisia uhkia. Laite on hinnoiteltu 
noin 200 euroon. Kokonaisvaltainen älyko-
din suojaus voitaisiin integroida myös ope-
raattorien ja vakuutusyhtiöiden palveluihin.

Huolehdi varmuuskopioinnista
Kiristysohjelmat tulivat viime vuonna jäädäk-
seen. Nyt tietoturvatutkijat ennakoivat nii-
den määrän kasvavan rajusti nettikäyttöis-
ten kodinkoneiden myötä. Kiristyshaitakkeet 

Kodin tietoturva kuntoon
EUROLLA  
EI SAA  
ÄLYPUHELINTA
– Euron maksava iPhone kuulostaa 
houkuttelevalta tarjoukselta. Älä lan-
kea ansaan, kuten jo sadat suomalaiset 
ovat tehneet. Jos tarjous kuulostaa liian 
hyvältä, se on huijaus.

– Huijaus tehdään valesivustolla, joka 
näyttää täysin aidolta. Huijaus voi myös 
kertoa satumaisesta voitosta tai pyytää 
tietojasi vaikkapa Facebookin tai Loton 
käyttöoikeuksien palauttamiseksi. 

– Tunnistat huijauksen siitä, että 
sivusto pyytää luotto/pankkikorttinu-
meroa, henkilötietoja ja verkkopankin 
tunnuslukuja. Aidot sivustot eivät näitä 
utele. Älä anna tietojasi, sillä raha katoaa 
tililtäsi yleensä välittömästi.
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Etsi vastaukset kysymyksiin ja 
vastaa internetissä kirjoittamalla 
selaimen osoitekenttään  
(ei google-kenttään):  
www.adato.fi/visa

A Kuinka isolla osalla suomalaisista 
on päästövähennykset ja ilmas-

tonmuutoksen hillintä ilmasto- ja 
energiapolitiikan ykköstavoitteena?

1. Puolella

2. Kolmanneksella

3. 61 %:lla

BMilloin fiineissä kaupunkilais-
kodeissa silitettiin paitoja jo 

sähkösilitysraudalla?

1. 1910-luvulla

2. 1920-luvulla

3. 1930-luvulla

C Kuinka iso osa suomalaisista 
kotitalouksista käyttää  

pörssisähköä

1. 10 %

2. 15 %

3. 20 %

Sähkövisan ja Sähköristikon 
voittaja 4/16:

Marja Kaura, Valkeakoski
Onnittelut voittajalle!

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

Sähköristikko 4/16 ratkaisu

• SÄHKÖRISTIKKO & SÄHKÖVISA •

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Lähetä ristikko 30.4.2017 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 1/17:

Vastaukset 30.4.2017 mennessä.
Vastaukset löytyvät pääosin  
lehden artikkeleista.

Kysymykset:

Jordan Powered by Wilfa sähköhammasharja Jordan Clean Plus TBPL-120W
l	Pitää suun hygienian kunnossa SoftClean™-teknologian avulla.

l	 Litiumakku kestää neljä viikkoa yhdellä latauksella.

l	Harjassa on kahden minuutin ajastin ja merkkivalo ilmaisee alhaisen lataustason.

l	Arvo noin 69 €

Lisätiedot ja tiedustelut: Oy Wilfa Suomi Ab, www.wilfa.fi, p. 09 680 34 80
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Tornionlaaksoon perustettiin 1900-luvun alku-
vuosikymmeninä useita pieniä sähkölaitoksia, 
jotka ostivat sähkövirran Ruotsin puolelta. 

Vuoden 1945 alkupuolella Pohjolan Voima 
Oy käynnisti Isohaaran voimalaitoshankkeen, 
mikä pantiin merkille myös Tornionlaaksossa.

Joulukuun 14. päivänä vuonna 1946 Yli-
tornion kunnanvirastolla pidettiin Pohjolan 
Voima Oy:n koolle kutsuma kokous, jossa 
yhtiötä edustanut insinööri Gunnar Haase esit-
teli Tornionlaakson sähköistämissuunnitel-
maa. Hänet valittiin puheenjohtajaksi toimi-
kuntaan, jonka oli määrä viedä hanketta eteen-
päin. Toimikunta kokoontui saman tien. Toi-
sen kerran se kokoontui 11. tammikuuta 1947, 
jolloin se päätti kutsua koolle yleisen kokouk-
sen ja esittää sille sähköyhtiön perustamista.

Lähes 200 henkeä kokoontui Ylitornion 
kristilliselle kansanopistolle 26. tammikuuta 
1947. Osanottajat päättivät perustaa Tornion-
laakson Sähkö Oy -nimisen yhtiön ja valitsi-
vat sille väliaikaisen johtokunnan. Ensimmäi-
sessä kokouksessaan 4. helmikuuta johtokunta 
valitsi puheenjohtajakseen Akseli O. Ahon. 
Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 
Gunnar Haase. 

Johtokunta pani heti toimeksi ja päätti, että 
uusi yhtiö rakentaa kaikki Arpelan Sähkö Oy:n 

alueelle tulevat matala- ja korkeajännitelinjat 
mahdollisesti jo kesän 1947 aikana. Uuden 
yhtiön pitkän tähtäimen tavoitteena oli yhdis-
tää itseensä väylänvarren pienet sähkölaitokset 
ja siten vähentää riippuvuutta Ruotsista tuota-
vasta sähköstä. 

Tornionlaakson Sähkö Oy:n varsinainen 
perustava kokous pidettiin 13. toukokuuta. 
Yhtiön kaikki 3 000 osaketta oli merkitty, 
joten yhtiö voitiin ilmoittaa kaupparekiste-
riin. Samalla väliaikaisen johtokunnan tilalle 
valittiin varsinainen johtokunta, joskaan nimet 
eivät muuttuneet. Akseli O. Aho jatkoi johto-
kunnan puheenjohtajana. Gunnar Haase jatkoi 
toimitusjohtajana.

Pienet sähköyhtiöt eivät olleet kovinkaan 
innokkaita liittymään uuteen yhtiöön. Turtola, 
jossa sähkövalot olivat syttyneet jo 22. joulu-
kuuta 1919, oli ensimmäinen. Turtolan Sähkö 
Oy:n verkosto muuntajineen siirtyi Tornion-
laakson Sähkö Oy:lle 1. joulukuuta 1947 alle-
kirjoitetulla kauppakirjalla. Seuraavan vuoden 
alussa yhtiöön liittyivät Juoksengin Sähkö Oy, 
Ylitornion Sähköyhtymä ja Karungin Sähkö 
Oy. 

Vuoden 1949 alkupuolella Tornionlaakson 
Sähkö Oy alkoi myydä asiakkailleen Isohaa-
ran voimalaitoksen tuottamaa, suomalaista 

sähkövirtaa. Saman vuoden marraskuussa 
myös Haapakosken voimalaitos yhdistettiin 
yhtiön verkkoon. Lisäksi sähköä ostettiin edel-
leen Ruotsista, Ekfors Kraft Ab:lta.

Veijolan ja Matin aikaan
Gunnar Haase ilmoitti haluavansa erota toimi-
tusjohtajan tehtävästä. Hallitus hyväksyi ero-
anomuksen ja nimitti insinööri Veikko Veijo-
lan vt. toimitusjohtajaksi 1. maaliskuuta 1951 
lähtien. Veijola oli valittu yhtiöön teknikoksi 
kaksi vuotta aiemmin.

Seuraavan vuoden ensimmäisessä kokouk-
sessa alkoi toinen pitkä ura Tornionlaakson 
Sähkö Oy:n johtotehtävissä, kun Heikki Matti 
valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi. 

Tulevaisuuden kannalta merkittävä tapah-
tuma oli myös se, kun Ainolan kartanon isäntä 
Ragnar Nordström hankki omistukseensa Haa-
pakosken voimalaitoksen omistavan Aava-
saksa Oy:n ja sen tytäryhtiön Ab Tengeliö 
Oy:n. Talouden kannalta vuosi 1952 oli sikäli 
historiallinen, että Tornionlaakson Sähkö Oy 
teki ensimmäisen voitollisen tilinpäätöksen.

Ragnar Nordström perusti Länsi-Lapin 
Voima Oy:n, joka oli Aavasaksa Oy:n tytär-
yhtiö. Uusi yhtiö aloitti voimalaitoksen raken-
tamisen Kaaranneskoskeen. Tornionlaakson 

Tornionlaakson Sähkö Oy 1947–2017
70 vuotta virtaa väylänvarteen

Tornionlaakson 
Sähkö Oy on perus-
tettu vuonna 1947.
Yhtiön nyt täyttä-
essä 70 vuotta, on 
sopiva aika luoda 
silmäys yhtiön his-
toriaan.   

Tornionlaakson 
Sähkö Oy:n perus-

tamisesta käynnistyi vuosikymmeniä kestä-
nyt maakunnan sähköistys, josta ei vaikeuk-
sia puuttunut. Toisen maailmansodan jälkei-
nen tarvikepula ja rajallinen rahoitus hidas-
tivat maakunnan sähköistyksen etenemistä. 
Myöskään jokivarren pienet kyläkohtaiset 
sähköyhtymät ja -yhtiöt eivät alkuaikoina 
olleet kiinnostuneista liittymään yhtiöön. 
Yhtiön hallinnolta, johdolta sekä muulta 
henkilöstöltä vaadittiin vahvaa näkemystä 
ja sitoutumista sähköistykseen. 

Kari Kaulasen kirjoittamasta yhtiön vuo-
sien 1947–2017 historiikista, 70 vuotta vir-

taa väylänvarteen, ja sen oheisesta tiivistel-
mästä on luettavissa pääkohtia yhtiön moni-
vaiheisesta historiasta.

Työ maakunnan sähköhuollon hyväksi 
jatkuu vahvana edelleen, sillä uusi säh-
kömarkkinalaki vuodelta 2013 edellyttää 
yhtiötä uusimaan jakeluverkot säävarmoiksi 
vuoden 2028 loppuun mennessä. Sähkö-
verkkoja on kehitettävä pääasiassa uusi-
malla siten, että asemakaava-alueilla sähkö-
katkot ovat enintään kuusi (6) ja muilla alu-
eilla enintään 36 tuntia pitkiä. 

Yhtiö on tähän mennessä jo neljän vuoden 
ajan rakentanut nopeutetulla tahdilla uusia 
ja uusinut vanhoja sähköasemia, kaapeloi-
nut asemakaava-alueita ja siirtänyt muilla 
alueilla keskijännitejohtoja teiden varsiin. 

Yhtiöllä on sähköverkoissaan kaikkiaan 
noin 3 700 kilometriä erijännitteisiä johtoja, 
joten työsarkaa riittää ainakin 15 vuodeksi. 
Kokonaiskustannukset kohoavat viimeisim-
män arvion mukaan selvästi yli 45 miljoo-
nan euron, josta aiheutuu keskimäärin yli 

2 700 euron kustannus jokaista sähköverk-
koasiakastamme kohti.

Yhtiö juhlii 70-vuotista toimintaansa 
muutenkin kuin työn merkeissä. Olemme 
vahva, luotettava ja myös uudistushaluinen 
yhtiö, jota kuvaamaan julkaisemme yhtiön 
ensimmäisen täysin oman logon. Uudella 
logolla haluamme viestiä entistä selkeäm-
min olevamme koko toimialueen oma säh-
köverkkoyhtiö, jolla on myös merkittäviä 
osuuksia päästöttömästä pohjoismaisesta 
sähköntuotannosta. 

Alkaneena vuonna, joka on samalla Suo-
men 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuosi, 
olemme mukana muun muassa Pellon maa-
seutunäyttelyssä ja myös muissa tilaisuuk-
sissa eri puolilla toimialuetta kertomassa 
toiminnastamme. 

Juhlavuoden Asiakaspolar-lehdissä ker-
romme lisää yhtiömme toiminnasta ja sää-
varman jakeluverkon rakentamisesta.   

Tornionlaakson Sähkö Oy 70 vuotta!

HEIKKI HUKKANEN
TOIMITUSJOHTAJA
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Sähkö Oy rakensi puolestaan linjan Väliky-
lästä Kaaranneskoskelle. Länsi-Lapin Voima 
Oy rakensi myös toisen voimalaitoksen. Se 
valmistui Jolmankoskeen vuonna 1953. Tämä 
nopeutti Pellon järvikylien sähköistämistä, 
jota Tornionlaakson Sähkö Oy jatkoi, vaikka 
Pellon Sähkölaitos Oy pysyi itsenäisenä.

Oman katon alle
Toiminta laajeni, ja oman toimitalon hankki-
minen tuli ajankohtaiseksi. Tonttia etsittiin 
Ylitornion kirkonkylästä. Ykkösvaihtoehdoksi 
nousi sellaisen ostaminen Ylitornion kunnalta 
yhtiön osakkeilla. Ostopäätös tehtiin yhtiöko-
kouksessa vuonna 1957. 

Johtokunta ei kuitenkaan tehnyt kauppaa, 
vaan päätti kysyä muilta alueen kunnilta, oli-
sivatko ne valmiit luovuttamaan yhtiölle ton-
tin ja merkitsemään lisää osakkeita. Tarjouk-
set saatiin Karungista ja Alatorniolta. Koska 
yhtiön kaupparekisteriin merkitty kotipaikka 
oli Ylitornio, se olisi pitänyt muuttaa, jos toi-
mitalo olisi päätetty rakentaa muualle. Vuoden 
1958 yhtiökokous hylkäsi kuitenkin yksimieli-
sesti johtokunnan esityksen kotipaikan muut-
tamisesta. Niinpä yhtiö osti tontin Ylitorniolta.

Uuden toimitalon piirustukset esiteltiin joh-
tokunnalle huhtikuussa 1959. Lopulliset pii-
rustukset hyväksyttiin vuotta myöhemmin. 
Rakennustyöt alkoivat toukokuussa 1960, ja 
vuoden lopulla henkilökunta pääsi muutta-
maan uusiin, ajanmukaisiin tiloihin.

Sähköä kaivoksille
Sieppijärven Sähkö Oy ilmoitti halukkuu-
tensa myydä verkostonsa Tornionlaakson 
Sähkö Oy:lle, joka alkoi suunnitella runkolin-
jan rakentamista Pellosta Sieppijärvelle. Hie-
man myöhemmin Otanmäki Oy halusi tietää, 
voiko Tornionlaakson Sähkö Oy toimittaa säh-
kön yhtiön Kolarin Rautuvaaraan suunnittele-
malle kaivokselle.

Selvityksen jälkeen Otanmäki Oy:lle tehtiin 

tarjous kahden miljoonan markan liittymis-
maksusta ja 14 miljoonasta markasta tarvitta-
vien linjojen rakentamiseen ja vahvistamiseen. 
Otanmäki Oy hyväksyi tarjouksen ja Tornion-
laakson Sähkö Oy päätti käynnistää neuvot-
telut linjakaupoista Sieppijärven Sähkö Oy:n, 
Kolarin Sähkö Oy:n ja Kolarin kunnan sähkö-
laitoksen kanssa.

Neuvotteluiden jälkeen päätettiin kuiten-
kin tehdä Norrbottens Kraftverkin kanssa nel-
jän vuoden pituinen virranhankintasopimus ja 
rakentaa linja Äkäsjokisuulta Rautuvaaraan. 
Linja valmistui huhtikuussa 1962. Samaan 
aikaan valmistui linja Pellon Riipisenvaarasta 
Sieppijärvelle.

Rautuvaaran kaivostyömaan lisäksi Kola-
rissa oli alkanut Paraisten Kalkkikaivos Oy:n 
toiminta, joka vaati lisää tehoa. Neuvottelut 
asiasta aloitettiin elokuussa 1962.

Kolarin kunta tarjosi omaa verkostoaan Tor-
nionlaakson Sähkö Oy:lle kuudella miljoo-
nalla markalla. Vuoden 1963 rahauudistuksen 
jälkeen tarjous putosi ”vanhassa rahassa” mil-
joonalla eli oli 50 000 markkaa. Yhtiö ei katso-
nut vieläkään kauppaa kannattavaksi. Se teki 
oman tarjouksensa, jota Kolarin valtuusto ei 
kuitenkaan hyväksynyt.

Samaan aikaan, kun Tornionlaakson Sähkö 
Oy neuvotteli kolarilaisten kanssa, se sähköisti 
sivukyliä niin Pellossa, Ylitorniolla kuin Tor-
niossa.

Kohti pohjoista
Tornionlaakson Sähkö Oy ja Pellon Sähkö-
laitos Oy väänsivät kättä sähköntoimitusso-
pimuksista, mutta tekivät myös yhteistyötä 
muun muassa hankkimalla yhteisesti öljykyt-
kimen Pelloon runkolinjan aukaisemiseksi 
vikatilanteessa.

Sähkön hinnoittelussa tehtiin vuonna 1965 
merkittävä muutos, kun käyttöön otettiin kak-
soistariffi. Sen mukaisesti sähköä myytiin 
kello 23–7 välisenä aikana edullisemmalla 

hinnalla kuin päiväsaikaan. 
Kolarin Sähkö Oy:n kanssa päästiin vihdoin 

sopimukseen sähkön toimittamisesta ja runko-
linjan ostamisesta. Kun jakelualue oli näin laa-
jentunut Kolariin, voitiin Rautuvaaraan toimit-
taa suomalaista sähköä, jos syöttö Ruotsista 
keskeytyi.

Pohjoisen suunnalla ilmeni jälleen uusi säh-
köntarve, kun Oy Yleisradio Ab ilmoitti raken-
tavansa radioaseman Ylläkselle. Tehdyn sopi-
muksen mukaan se osallistui 200 tariffiyksik-
kömäärän mukaisella osuudella Taporova–
Äkäslompolo-linjan rakentamiseen ja vastaisi 
siitä eteenpäin Ylläkselle kaikista kustannuk-
sista.

Samoihin aikoihin sekä Aavasaksalle 
että Ylläkselle rakennettiin hiihtohissejä ja 
-majoja, mikä tiesi yhtiölle niin liittymismak-
suja kuin sähkönmyyntituloja. Myös Äkäs-
lompolon kylä sai sähköt vuonna 1968.

Tornionlaakson Sähkö Oy:n toiminta-alueen 
pohjoisraja siirtyi Muonion puolelle, kun yhtiö 
pääsi sopimukseen Kihlangin Sähköosuuskun-
nan verkoston ostamisesta. Sen myötä voitiin 
tehdä päätös Kaalamaniemen asutusalueen 
sähköistämisestä. Siepppijärven Sähkö Oy:n 
verkosto siirtyi Tornionlaakson Sähkö Oy:lle 
vuonna 1969.

Tavoite saavutetaan
Vuosikymmenen lopulla arvioitiin, että toi-
minta-alueen suunniteltu sähköistäminen kes-
täisi vielä ainakin 15 vuotta, ellei valtio pys-
tyisi antamaan isompia avustuksia. Valtion-
avut kutistuivatkin 1970-luvun alkuvuosina, 
mikä vaikutti suoraan uusien kylien sähköistä-
miseen. Sitä kutienkin jatkettiin, mitä edesaut-
toi se, että kunnat maksoivat linjojen rakenta-
misen, kun se tehtiin työttömyysaikana.

Sähkönkäyttö lisääntyi erityisesti lämmitys-
sähkön osalta. Niinpä Tornionlaakson Sähkö 
Oy rakensi uusia syöttöjohtoja. Yhtiö varautui 
tulevaisuuteen myös neuvottelemalla muiden 
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toimijoiden kanssa sähköntoimituksista ja säh-
könsaannin turvaamisesta pitkällä tähtäimellä.

Vuosi 1974 oli yhtiölle vaikea, sillä sähkön 
ostot vähenivät lähes viidenneksellä edellis-
vuodesta. Syynä oli maailmanlaajuinen öljy-
kriisi. Rautuvaaran kaivostyömaa alkoi ostaa 
sähköä suoraan Imatran Voima Oy:ltä, mikä 
vaikutti osaltaan asiaan.

Kolarin Sähkö Oy:n kanssa oli neuvoteltu 
pitkään sen verkoston ostamisesta. Kolarissa 
kuitenkin soudettiin ja huovattiin päätöksen 
kanssa, joten kaupanteko siirtyi. Kolarista oli 
tullut Tornionlaakson Sähkö Oy:lle merkittävä 
markkina-alue. Kolarin kunnanhallitus tiedus-
telikin, voisiko kunta saada edustajan yhtiön 
johtokuntaan. Johtokunnan mielestä asia ei 
ollut ajankohtainen, ja sen esti myös yhtiöjär-
jestys.

Vuonna 1976 Tornionlaakson Sähkö Oy:n 
liikevaihto ylitti ensimmäisen kerran 10 mil-
joonan markan rajan. Seuraavana vuonna 
yhtiö täytti 30 vuotta. Sähköverkon piiriin lii-
tettiin 23 uutta taloutta, jolloin koko jakelualu-
een sähköistysaste nousi 99 prosenttiin.

Muutoksia yhtiön johdossa
Toimitusjohtaja Veikko Veijola oli neuvotel-
lut Pohjolan Voima Oy:n kanssa yhtiön esi-
tyksestä ostaa yhdessä Aavasaksa Oy. Maa-
liskuussa 1980 koko hallitus oli mukana neu-
votteluissa. Niiden tuloksena syntyi Tornion-
laakson Sähkö Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n 
puoliksi omistama Tornionlaakson Voima Oy 
-niminen yhtiö. Uusi yhtiö osti Aavasaksa 
Oy:n koko omaisuuden, johon kuuluivat myös 
Haapakosken, Kaaranneskosken ja Jolman-
kosken voimalaitokset. Veikko Veijolasta tuli 
myös sen toimitusjohtaja.

Yhteistyö Pellon Sähkölaitos Oy:n kanssa 
oli jatkunut jo vuosien ajan. Vuonna 1981 
yhtiöt rakensivat yhdessä muuntoaseman Pel-
loon.

Viimeisetkin pienet yhtiöt liittyivät Tornion-

laakson Sähkö Oy:öön 1980-luvulla. Kolarin 
Sähkö Oy:n kanssa vääntö kuitenkin jatkui. 
Fuusiosopimus allekirjoitettiin lopulta heinä-
kuussa 1982.

Vuosikymmenen puolivälissä yhtiön hallin-
nossa tapahtui muutos, kun 32 vuotta hallituk-
sen puheenjohtajan nuijaa heiluttanut talous-
neuvos Heikki Matti jättäytyi pois. Uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin ylitorniolainen 
Antero Kronqvist.

Tornionlaakson Voima Oy:n hanke Portimo-
kosken voimalaitoksen rakentamiseksi aihe-
utti kovaa vastustusta niin Tengeliöjoen var-
rella kuin Miekojärven kalastajien keskuu-
dessa. Asiaa puitiin vilkkaasti myös lehtien 
palstoilla.

Toimitusjohtaja Veikko Veijola ilmoitti jää-
vänsä eläkkeelle. Hallitus valitsi hänen tilal-
leen diplomi-insinööri Sauli Kaulasen, joka 
aloitti tehtävässä 1. tammikuuta 1987. Tam-
mikuun lopulla Tornionlaakson Sähkö Oy 
täytti 40 vuotta. Viimeinen valtionavustukseen 
oikeutettu talous liitettiin sähköverkkoon maa-
liskuussa, ja Portimokosken uusi voimalaitos 
aloitti sähköntuotannon marraskuussa.

Kasinopelin kohteena
Vuonna 1988 Ylläksen alueen matkailura-
kennusbuumi kasvatti Tornionlaakson Sähkö 
Oy:n liittymismaksutuloja 53 prosentilla. Vuo-
den lopussa sähkönkäyttäjiä oli jo yli 10 000. 
Yhtiöllä meni taloudellisesti hyvin, joten ei ole 
ihme, että sen osakkeet kiinnostivat sijoittajia 
Etelä-Suomea myöten.

Maaliskuun puolivälissä 1989 Tornion 
Osuuspankin sijoitusosasto Tornion Pörssi 
aloitti yhtiön osakkeiden välittämisen eteen-
päin. Toimitusjohtaja Kaulanen yritti yhdessä 
hallituksen kanssa torjua osakkeiden siirty-
mistä sijoittajille ehdottamalla muun muassa 
holding-yhtiön perustamista.

Ylitornion kunta oli 1970-luvulla myynyt 
omistamiaan osakkeita kunnan työntekijöille 

ja luottamusmiehille. Silloin pelkona oli ollut 
yhtiön ja Tornion Energialaitoksen yhdistymi-
nen ja pääkonttorin siirtyminen sen myötä Tor-
nioon. 

Nyt noilla osakkeilla käytiin kauppaa. Tam-
mikuun alkupuolella 1990 Tornion Pörssi teki 
sopimuksen 20 000 osakkeen välittämisestä 
eteläsuomalaiselle sijoittajalle. Kuun lopulla 
tuli tieto, että Pellon Sähkö Oy oli ostanut 
osakkeet kyseiseltä henkilöltä. Ostettujen 
osakkeiden määrä vastasi noin 40 prosenttia 
Tornionlaakson Sähkö Oy:n osakekannasta. 

Kotipaikka vaihtuu
Pellon Sähkö Oy hankki lisää osakkeita ja 
vuoden 1990 yhtiökokouksessa sillä oli enem-
mistö äänistä. Uuden hallituksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Pellon kunnaninsinööri Ari 
Risto. Lokakuussa pidetyssä ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa päätettiin, että yhtiön koti-
paikaksi muutetaan Pello. Hallitus uusiutui 
jälleen, ja nyt siihen valittiin pelkästää pello-
laisia. Se sinetöi lopullisesti Tornionlaakson 
Sähkö Oy:n päätösvallan siirtymisen Ylitorni-
olta Pelloon, jonne rakennettiin myös uusi toi-
mitalo. Se otettiin käyttöön vuoden 1993 hei-
näkuussa.

Seuraavana vuonna hallituksen puheen-
johtajaksi valittiin muutosvaiheessa merkit-
tävässä roolissa ollut pellolainen liikemies 
Armas Kristo.

Vaikka 1990-luvun alku oli suurten muutos-
ten aikaa, Tornionlaakson Sähkö Oy toteutti 
onnistuneesti varsinaista tehtäväänsä. Sähkön-
kulutus kasvoi, vaikka lama kolkutteli ovella. 
Investointien painopiste oli edelleen Kolarin 
ja Ylläksen alueella. Verkostoja korjattiin ja 
myös uusia runkojohtoja rakennettiin.

Tornionlaakson Voima Oy:n voimalaitosten 
käyttö- ja kunnossapito siirtyivät kokonaan 
Tornionlaakson Sähkö Oy:n hoitoon vuonna 
1992.

Lama puraisi myös Tornionlaakson Sähkö 
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Oy:tä, sillä sähkönmyynnin kasvu pysähtyi 
vuonna 1993 lähes kokonaan. Uusien asiak-
kaiden määrä jäi noin viidennekseen parhaista 
vuosista.

Sähkönmyynti keskittyy
Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan kesä-
kuussa 1995. Sen myötä sähkömarkkinat 
avautuivat asteittain kilpailulle. Sähkönsiirto 
jäi edelleen verkonhaltijan yksinoikeudeksi. 
Vuoden 1995 suurinvestointi oli Kaukosen ja 
Ylläsjokisuun välisen 110 kV:n voimajohdon 
ostaminen IVO Voimansiirto Oy:ltä.

Seuraavana vuonna Kemijoki- eli KEJO-
sähkön valtionosuuksista luovuttiin. Ne kor-
vattiin sähköyhtiöille Kemijoki Oy:n osak-
keilla, jotka oikeuttivat osakassähkön ostami-
seen. Saamiensa ilmaisten osakkeiden lisäksi 
Tornionlaakson Sähkö Oy päätti ostaa 5,5 
MW:n osuuden Kemijoen vesivoimasta. Kau-
pan jälkeen Kemijoki Oy:n ja Tornionlaakson 
Voima Oy:n osakassähköt kattoivat noin 37 
prosenttia toimialueen sähköntarpeesta.

Vuonna 1994 perustetusta Isommus Oy:stä 
oli tullut Isommus-Energia Oy. Vuonna 1998 
sekä Tornionlaakson Sähkö Oy:n sähkön-
myynti, johon sisältyi myös Pellon Sähkö 
Oy:n vastaava liiketoiminta, keskitettiin Isom-
mus-Energia Oy:lle. Tällä pyrittiin vastaa-
maan vapautuneen kilpailun tuomaan haastee-
seen, mikä onnistuikin varsin hyvin. Vuonna 
2003 Isommus-Energia Oy:stä tuli erinäisten 
fuusioiden jälkeen Energiapolar Oy.

Uudelle vuosituhannelle
Vuosikymmenen lopulla Ylläksen alueen 
rakentaminen jälleen vilkastui, mikä tarkoitti 
investointeja myös sähköyhtiölle. Uuden vuo-
situhannen alussa Tornionlaakson Sähkö Oy 
lisäsi omistustaan Kemijoki Oy:ssä käyttä-
mällä lunastusoikeuttaan, kun Kemin kau-
punki oli siirtämässä omistamiaan Lapin Säh-
kövoima Oy:n osakkeita perustamalleen ener-

giayhtiölle. Lunastetut osakkeet vastasivat 
noin 2,5 MW:n teho-osuutta Kemijoki Oy:n 
vesivoimasta. Tornionlaakson Sähkö Oy päätti 
myös osallistua Teollisuuden Voima Oy:n 
ydinvoimalahankkeeseen. Voimalasta varat-
tiin alustavasi 20 MW:n teho-osuus. Kovan 
kysynnän vuoksi osuus jäi kuitenkin kolmeen 
MW:iin.

Vattenfall Norrnät Ab:n kanssa solmittiin 
aiesopimus uusien voimansiirtoyhteyksien 
rakentamisesta Ylitorniolle ja Pelloon. Jäl-
kimmäinen yhteys valmistui Korpikoskelle 
vuonna 2002. Ylitornion osalta suunnitelma 
odottaa edelleen toteutumistaan vuonna 2018.

Verkkoinvestointien painopiste oli vuositu-
hannen alkupuolella Kolarissa. Rautuvaarasta 
Äkäslompoloon rakennettiin 110 kV:n siir-
tojohto ja Äkäslompoloon uusi sähköasema. 
Ylläksellä sähköistettiin myös kaksi isoa 
kaava-aluetta.

Uusia siirtojohtoja ja johtajia
Tornionlaakson Sähkö Oy panosti edelleen 
myös sähköntuotantoon. Se vuokrasi Kymppi-
voima Tuotanto Oy:n välityksellä 13,8 MW:n 
teho-osuuden Norjassa, napapiirin tuntumassa 
sijaitsevan Ranan vesivoimalaitoksen tuotan-
nosta. Tehty sopimus on voimassa vuoden 
2019 loppuun. 

Syksyllä 2006 käynnistettiin uuden, 110 
kV:n siirtojohdon rakentaminen Niesasta Kola-
rin sähköasemalle. Ylläsjärven sähkönsaan-
tia varmistettiin Äkäslompolosta tunturin yli 
rakennetulla 20 kV:n maakaapeliyhteydellä. 
Lisäksi tehtiin päätös Pellon ja Kolarin väli-
sen, 65 kilometriä pitkän voimajohdon raken-
tamisesta. Se valmistui vuonna 2009. Samassa 
yhteydessä laajennettiin Pellon ja Kolarin säh-
köasemia. Seuraavana oli vuorossa Ylitornion 
ja Liakan välisen, 1970-luvulla rakennetun 
voimajohdon uusiminen.

Vuoden 2010 lokakuussa toimitusjohtaja 
Sauli Kaulanen ilmoitti jäävänsä eläkkeelle. 

Hänen seuraajakseen valittiin Heikki Hukka-
nen. 70 vuotta täyttäneen Armas Kriston tilalle 
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin pellolai-
nen varatuomari Antti Mäkituomas.

Vuonna 2014 yhtiölle valmistuivat uusi 
110/20 kV:n sähköasema Ylläsjärvelle ja sitä 
syöttävä 110 kV:n siirtojohto Kurtakosta. 
Investointi sähköaseman 20 kV:n liitäntäkaa-
pelointeineen maksoi yli kolme miljoonaa 
euroa.

Sähköverkkoa säävarmaksi
Vuoden 2012 alussa Tornionlaakson Sähkö Oy 
korotti ensimmäisen kerran verottomia siirto-
hintojaan sen jälkeen, kun sähkönmyynti ja 
-siirto vuonna 1995 oli eriytetty omiksi toi-
minnoikseen. Saman vuoden aikana perus-
korjattiin Tornionlaakson Voima Oy:n kolmea 
voimalaitosta.

Vesivoimaosuuksia hankittiin lisää. Vuonna 
2014 suomalainen yhteenliittymä Voimapiha 
Oy osti tanskalaiselta voimayhtiöltä 27,5 pro-
senttia ruotsalaisen Kraftgården Ab:n osak-
keista. Tornionlaakson Sähkö Oy:n osuus 
ostetusta vesivoimasta on 7,3 MW. Myös tuu-
livoima lisääntyi yhtiön verkossa, kun Tuuli-
watti Oy:n 36 MW:n tuulivoimapuisto liitet-
tiin siihen.

Vuonna 2015 ohitettiin jälleen yksi merk-
kipaalu: osakastuotannon määrä ylitti siirre-
tyn sähkön määrän. Ylitornion sähköaseman 
peruskorjaus valmistui syksyllä. Samalla sen 
kaikki johtolähdöt kaapeloitiin. Myös Karun-
gissa kaapeloitiin keskustan aluetta. 

Vuoden 2016 alussa Pellon Sähkö Oy:n 
jakeluverkko siirtyi Tornionlaakson Sähkö 
Oy:lle vuokrasopimuksella. Kesän aikana 
uusittiin Pellon sähköasema ja suoritettiin säh-
kömarkkinalain vaatimaa maakaapelointia sen 
lähialueella. 

70-vuotiaan Tornionlaakson Sähkö Oy:n  
työ kotiseudun hyväksi jatkuu.                      

     KARI KAULANEN
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Bosch In’genius ProSilence 57:stä lähtevä ääni nousee vain 
57 desibelin voimakkuuteen. Oikeastaan enemmän ääntä 
saa tulemaan imuilmasta putken päästä tai suulakkeista, 

kun niitä sopivasti raottaa maton- tai lattianpinnasta. Normaa-
listi käyttäen ne ovat yhtä hiljaisia kuin imuri.

57 desibeliä on aavistuksen normaalia keskusteluääntä 
matalampi äänitaso, joten tämä pölynimuri ei häiritse 
muita edes aamulla tai illalla. Vaikka ääni ei häiritse, imu-
rissa on pystytty säilyttämään hyvä imuteho. Se siivoaa yhtä 
hyvin kuin äänekkäämmät kilpakumppaninsa. 

Koko asunto yhdellä kytkemisellä
Boschin In´genius ProSilence 57 imuri on viimeistelyltään 
korkealuokkainen. Imurin kuoria katsellessa ja tehoja sääs-
täessä tulee mieleen laadukas auto. Imurin runko ja liitok-
set näyttävät ja tuntuvat ilmatiiviiltä ja tehot pysyvät tämän-
kin ansiosta hyvinä. 

Monet yksityiskohdat tekevät siivouksesta myös mukavaa. 
15 metrinen sähköjohto vapauttaa monelta pistorasiaan kyt-
kemiseltä. Kun valitsee keskellä asuntoa olevan pistorasian, 
yltää yhdellä kytkemisellä imuroimaan koko asunnon.

XXL-kokoinen pölypussi tuo myös mukavuutta, kun pus-
sia ei tarvitse vaihtaa usein, vaikka taloudessa olisi karvaisia 
lemmikkejä, joiden karvat tukkivat hetkessä pölypussin. Tämä 
säästää myös imuroinnin kustannuksia. 

Teho säilyy
Boschin uutuus ei tunnu kärsivän myöskään monen pus-
sillisen pölynimurin ongelmasta, tehonlaskusta pölypussin 
alkaessa täyttyä. Uudenlainen pölynerottelujärjestelmä estää 
tehonlaskun niin hyvin, ettei sitä huomaa käytännössä.

Elektronien tehonsäätö on helppoa ja säätimestä löytyy sel-
villä kuvilla sopiva teho erilaisille pinnoille. Myös suuttimia 
on riittävästi eri tarpeisiin. Kolmesta leveästä suuttimesta löy-
tyy ratkaisu kaikkiin tilanteisiin ja mukana ovat myös pie-
nempi harja- ja rakosuutin. 

Imurin pestävä hepa-hygieniasuodatin ei päästä ainakaan 
uudessa imurissa pölypöllähdyksiä ulos ja valmistaja lupaa-

kin poistoilman olevan puhtaampaa kuin huoneilma. 
Suodattimen voi pestä moneen kertaan 

ja pitää sen toiminnan korkealla tasolla. 
Bosch jopa lupaa, että uusien suodatti-
mien ostaminen on tarpeetonta, joka tuo 

myös säästöä laitteen käyttöön.
Imurin käyttö on kokonaisuutenaan vaivatonta ja 

mukavaa. Suuttimia on riittävästi. Laitetta voi hyvin suosi-
tella kodin ykkösimuriksi. Imurin suoritushinta on 459 euroa. n
Lisätietoja: www.bosch-home.fi

Kuiskaavaa imua
Maailman hiljaisin pölynimuri tekee imuroinnista tavallista 
mukavampaa. Vaikka äänitaso on saatu alas, imuri on tehokas. 
Kokeilimme Boschin uutta hiljaista imuria ja totesimme, että 
myös imuroidessa voi jutella tai laitetta voi käyttää esimerkiksi 
häiritsemättä toisten televisionkatselua.

TEKSTI: ARI J. VESA KUVAT: BOSCH
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TEKSTI: ARI J. VESA

VAIVATTOMUUTTA  
päivittäissiivoukseen

Haetko helpotusta siivoukseen, apua 
päivittäiseen puhtaanapitoon ilman 
vaivaa? Silloin robotti-imuri saattaa olla 
ratkaisu. Se siivoaa suurimman osan 
lattioista poissa ollessasi ja kotiin tullessasi 
on taas siistiä.
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kannattaa puhdistaa pikaisesti myös säiliön 
yhteydessä oleva suodatin, joka tukkeutuu 
pölystä nopeasti.

Vaikeaa likaa
Kaikesta liasta robotti-imuritkaan eivät ole 
mielissään. Esimerkiksi leipoessa ”putosi” 
työpöydältä keittiön parketille lähes desi-
litra jauhoja. Kyllä robotti-imurit siivosi-
vat jauhot lattialta, mutta sen jälkeen olikin 
käyttäjällä edessä hieman isompi pölysäiliön 
ja antureiden putsaus. Tästä johtuen sotku 
olisi ollut helpompi hoitaa harjalla ja rikka-
lapiolla. Sama määrä hienoa sokeria lattialla 
ei taas tuottanut ylimääristä puhdistustyötä 
ja lattiat puhdistuivat.

Kun sokeria kaatui myös matolle, oli Nea-
tolla selviä vaikeuksia sokerin siivoamisessa. 
Sokeria jäi siivouksen päätteeksi mattoon, 
mutta kun käynnisti iRobotin, puhdisti se 
Neaton jäljelle jättämät sokerit. Toisaalta taas 
tasaisella parketilla iRobotin pyörivä harja 
levitti sokeria hieman koneen alla olevia imu-
teloja- ja aukkoa leveämmälle ja laite jou-
tui siivoamaan kohdan useampaan kertaan. 
Aivan seinän vieriltä Neato siivosi hieman 
iRobotia huolellisemmin, vaikka suurta eroa 
ei ollutkaan. Tiukimmat nurkat ja seinänvie-
rustat ovat vaikeimpia kohtia roboteille ja ne 
on varmasti joskus siivottava myös käsin.

Kokeilin vielä robottien kykyä siivota pientä 
paperisilppua, paperirei´ittimen säiliön aue-
tessa ja pyöreiden paperinpalasten levittyä 
matolla ja lattialle. Molemmat selvisivät pape-
risilpusta kiitettävästi, ainoastaan pieneen kul-
maan jäi molemmilta muutama pyöreä pape-
rinpala, kun kone ei sieltä pystynyt siivoamaan.

Mielenkiintoista suunnistusta
Robottien liikkuminen huonetiloissa poik-
kesi jonkin verran toisistaan. Neato tekee 
tilasta lasertutkansa avulla kartan ja liikkuu 
sillä järjestelmällisemmin kuin iRobot. iRo-
bot päättää aloittaessaan mitä taktiikkaa 
se käyttää ja näyttää siltä, että sen kulku on 
epämääräisempää. Näin ei kuitenkaan vält-
tämättä ole, vaan taktiikassa on vain ero. Eri 
puolille asuntoa levitellyt roskat hävisivät 
kummankin robotin käsittelyssä.

iRobot näyttää siivoavan ensin helposti sii-
vottavat avoimet lattiapinnat ja palaavan 
lopuksi hankaliin kohtiin ja seinän vierustoille.

Siistimpi koti
Kokeilun jälkeen olen vakuuttunut robotti-
imurin mukavuudesta. Koti pysyy paljon siis-
timpänä, kun lattiat tulee imuroitua päivittäin. 
Voisi sanoa, että pitkäkarvaisen koiran omista-
jalle robotti-imuri on aivan korvaamaton apu. 
Jos ennen piti imuroida karvoja päivittäin tai 
ainakin joka toinen päivä, niin robotti-imu-
rin hankkimisen jälkeen pääsee helpolla. Imu-
roinnin voi ulkoistaa robotille ja tyhjentää vain 
pölysäiliön karvoista kotiin tullessa.
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VAIVATTOMUUTTA  
päivittäissiivoukseen

robotti-imuri menee myös niiden alle ja sii-
voaa huolella sieltäkin.

Esteistä viis
Yllättävintä kehittyneissä robotti-imureissa 
on se, ettei niitä juurikaan häiritse esimer-
kiksi matot, kynnykset tai johdot. Muu-
taman sentin paksuisen villalankamaton 
päälle ei kumpikaan enää kivunnut, mutta 
molemmat pyörivät sen ympärillä. Ohuem-
man maton molemmat siivosivat.

Ainakin nykyaikaiset matalat kynnykset 
ylittyivät ongelmitta. Myöskään ulko-oven 
edessä olevan leveän kynnyksen siivoaminen 
ei tuottanut vaikeuksia. Ainoa mikä tuotti 
hieman vaikeuksia ja mihin Neato jäi kerran 
jumiin, oli kartiomainen baarituolin jalka, 
jota pitkin laite kiipesi sen verran vinoon, 
että jäi siihen kiinni. Aivan kuin kerrasta 
viisastuneena tätä ei tapahtunut uudelleen. 
Myöskään esimerkiksi lattialla oleva läppä-
rin virtajohto ei häirinnyt robottien työtä.

Kaikki kerralla
Molempien robotti-imureiden lataus riittää 
reilusti sadan neliön asunnon huolelliseen 
läpikäyntiin. Laite siivoaa yhdellä kerralla 
kaiken ja palaa sen jälkeen lataustelakkaansa, 
jotta se on valmis siivoamaan uudelleen. 

Aivan niin helppoa ei robotti-imurinkaan 
kanssa ole, että se siivoaisi viikkoja ahkerasti 
ilman suurempaa huomiota. Melko pienet 
pölyastiat pitää tyhjentää säännöllisesti, likai-
suudesta, koirankarvoista ja muusta riippuen 
jopa jokaisen käyttökerran jälkeen. Pölysäiliön 
tyhjentäminen on tehty kuitenkin niin hel-
poksi, että se ei juurikaan rasita. Säiliöt irtoa-
vat kummastakin yhdellä kädellä. Samalla 

Otimme parivertailuun myyntitilas-
tojen kärjessä keikkuvat merkit, 
iRobotin ja Neaton. Molempia 

varten sovelluskaupasta voi ladata applikaa-
tion Android- tai iOS -käyttöjärjestelmän 
puhelimiin. Applikaatioiden avulla robotti-
imureille voi antaa siivouskäskyn mistä 
tahansa ja käynnistää laitteen työskentele-
mään ja puhdistamaan kodin lattiat.

Applikaatioista saa muutakin tietoa robo-
tin liikkeistä. Niistä löytyy esimerkiksi his-
toria, milloin robotti on siivonnut, miten 
kauan ja kuinka monta neliötä. Neaton 
uusimman päivityksen mukana tuli jopa 
toiminto, jossa robotti-imuri piirtää kar-
tan ja näyttää alueen mistä imuri on siivon-
nut. iRobotin applikaatiosta löytyvät myös 
ohjeet käyttöön ja videot käytön tueksi.

Jos ei halua ohjata laitetta aina applikaati-
olla etänä voi niihin ohjelmoida myös siivo-
uksen aikataulun, jota imuri noudattaa.

Ahkera puuhastelija
Robotti-imuri on väsymätön apulainen, joka 
puuhastelee silloinkin, kun et ole kotona. 
Molemmat robotit liitetään kodin langat-
tomaan verkkoon ja verkon kautta voit olla 
yhteydessä imuriin älypuhelimellasi mistä 
tahansa. Avaamalla applikaation ja hipaise-
malla käynnistysnappia laite aloittaa siivo-
uksen välittömästi. 

Käynnistyksen jälkeen laite siivoaa kaikki 
lattiapinnat, joihin se pääsee. Mitä vähem-
män lattialla on robotin kulkua estävää 
tavaraa, sitä parempi on siivoustulos. Jos 
ovet ovat avoinna, imuri menee myös huo-
neesta toiseen. Jos sohvan, sängyn ja muiden 
huonekalujen jalat ovat riittävän korkeat, 
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Robotti-imuri ei näytä myöskään häiritsevän 
eläimiä, ainakaan koiria. Kun se ensimmäisen 
kerran laitettiin päälle, katsottiin imurin liik-
keitä hetki ja haistettiin kahdesti. Sen jälkeen 
imuri sai touhuta aivan rauhassa, jopa välillä tör-
mäillä lattialla makaavaan koiraan, kun se ei heti 
viitsinyt siirtyä tieltä.

Ainoaksi siivousvälineeksi robotti-imurista ei 
ole, ainakaan jos lattioilla on paljon esineitä, joita 
pitää siirrellä imurin tieltä. Silloin tarvitaan jos-
kus myös perinteistä imuria tai ainakin tavarat 
pitää siirtää silloin tällöin imuroinnin ajaksi eri 
kohtaan. Jos lattiat ovat melko tyhjät niin riittää, 
kun joskus pyyhkäisee esimerkiksi seinänvierus-
tat kostealla rätillä.

Kokonaisuutena kun robotti-imuriin ja sen 
ominaisuuksiin on tutustunut ja nopeasti tottu-
nut, ei oikein ilmankaan osaa olla. Tuntuu aina-
kin vaivalloiselta lähteä kaivamaan imuria sii-
vouskaapista sen sijaan, että töissä käynnistäisi 
robotti-imurin töihin applikaation avulla. n

• TESTISSÄ APPLIKAATIO-OHJATTAVAT ROBOTTIPÖLYNIMURIT •

Neato Connected
Neato on helppo ottaa käyttöön ja yhdistää ko-
din langattomaan verkkoon. Laiteohjelmisto on 
myös helppo päivittää. Esimerkiksi testattavaan 
laitteeseen ladattiin uusi ohjelmapäivitys, jon-
ka ansiosta applikaation laitteesta antama tieto 
monipuolistui. 
Neato skannaa huoneen liikkeelle lähtiessään 
360 asteen laajuudelta, tunnistaa huonekalut, 
oviaukot ja portaat. Se luo huoneistosta kartan 
ja siivoaa systemaattisesti, siirtyen huoneesta 
toiseen tehokkaimmalla tavalla. Se siivoaa tilan 
mahdollisimman nopeasti. 
Neato siivoaa huolellisesti koko huoneiston tai 
kerroksen. Neatossa teho pitää määritellä etu-
käteen eikä se esimerkiksi nosta tehoa mattojen 
päällä. Ainakin hienosokeri jäi osittain sisään-
tulossa olevalle kuranpoistomatolle. Toisaalta 
tasaisella lattialla laite siivoaa mahdollisimman 
huolellisesti seinänvierustat. Pieneen kenkäkaa-
pin ja seinän muodostamaan kulmaan Neato-
kaan ei osunut, vaikka se pääsee melko hyvin 
pitkien seinäpintojen kulmiin.

Latausaika: 180 min 
Käyttöaika: jopa 120 min 
Akku: Li-Ion  
Takuu: 2 vuotta 
Hinta: 799 € 
Maahantuonti:  Idelux Oy 
Nettisivu: www.idelux.fi

Plussat:
+  Suunnistaa selkeästi asunnon kaikkiin osiin 
+  Päivitys toi applikaatioon kartan ja lisätietoja 
+  Ohjelmisto on helppo päivittää 
+  Siivousalueen voi rajata lattianauhalla 
+  Hyvä imuteho varauksin 
+  Siivoaa hyvin seinänvierustat

Miinukset:
–  Sokerin poisto kuramatolta jäi kesken
–  Juuttui kerran kartionmalliseen tuolinjalkaan
–  Työnsi keveämpiä esineitä paikaltaan

iRobot Roomba 980
iRobotin käyttöönotto ja yhdistäminen langatto-
maan verkkoon on helppoa. Laitteen ohjelmis-
ton saa päivitettyä. Ohjeita ja käytöstä kertovia 
videoita löytyy myös älypuhelimelle ladattavas-
ta iRobot home -applikaatiosta. 
iRobot aloittaa siivouksen kartoittamalla aluksi 
tilan pienemmissä alueissa visuaalisen paikan-
nustoiminnon avulla ja imuroi ne yksi kerrallaan. 
Se kartoittaa kokonaisuuden ja tietää missä on 
ollut ja minne pitää vielä mennä. Se saattaa vä-
lillä käydä siivoamassa toisessa huoneessa, mut-
ta palaa takaisin imuroimattomiin kohtiin. 
Tarkat anturit seuraavat roskan ja pölyn kerto-
mista ja laite saattaa välillä keskittyä siivoamaan 
kohtaa, jossa on paljon likaa. Samalla lailla se 
nostaa myös imutehoaan mattojen päällä, jotta 
pölyt saadaan paremmin irti.

Latausaika: 90 min 
Käyttöaika: jopa 120 min 
Akku: Li-Ion 
Takuu: 2 vuotta 
Hinta: 1099 € 
Maahantuonti: Witt Finland 
Nettisivu: www.witt.fi

Plussat:
+  Kävi tarkasti läpi kaikki asunnon osat 
+  Roskaa havaitessaan tehostaa  
 kohdan siivousta 
+  Nostaa imutehoa matoilla 
+  Siivousalueen rajaus virtuaaliseinällä 
+  Laitteen voi päivittää itse 
+  Hyvä imuteho

Miinukset:
–  Sivuharja siirtää kevyet roskat imualueen  
 ulkopuolelle, mutta laite yleensä kuitenkin  
 löytää ne
–  Seinän vierelle jää hieman sokerin tai jauhon  
 tapaista ainetta

Molemmat testatut robotti-imurit ovat erinomaisia laitteita. Eroja on vaikea löytää. Tällä ker-
taa iRobot vei voiton plussan erolla Neatoon, koska se siivosi matolle kaatuneen hienon soke-
rin, kun Neaton jäljiltä sokeria jäi matolle. Toisaalta Neato taas siivosi tarkasti katsoen hieman 
paremmin seinänvierustan, mutta se kasasi lattialla olevaa lehmäntaljaa ja siirsi kevyitä esineitä 
edellään. Molemmat ovat kuitenkin mukava apu siivoukseen etenkin perheissä, joissa tulee 
päivittäin karvaa lemmikeistä tai roskia lasten kengistä ja leikeistä.

★★★★✛ ★★★★

iRobotin telat imuaukossa keräävät hyvin pienetkin 
roskat ja telat on helppo puhdistaa.

Neaton imuaukossa on yksi pyörivä harja, johon  
pitkät koirankarvat tarttuvat melko kovin kiinni.

Neaton helposti tyhjennettävä pölysäiliö.
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TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN 
KUVA: NOXPHOTO

TUORERUOKAA

Ravinnolla ja henkisellä virey-
dellä on uskomattoman tärkeä 
merkitys jaksamiseen ja arjessa 
pitää olla myös tekemisen iloa.

Gazpacho, kylmä vihanneskeitto
1 kpl paprikaa
2 kpl (punaista) nippusipulia
2 kpl valkosipulinkynttä
0.5 kpl kurkku
4 kpl tomaattia
2 rkl oliivi- tai rypsiöljyä
2 rkl tomaattisosetta
2 rkl punaviinietikkaa
tilkka sitruunamehua
0.75 tl suolaa
mustapippuria myllystä
ripaus sokeria
5 tippa(a) tabaskoa
2 dl vettä
Tarjoiluun
jääkuutioita, 0.5 kpl kurkku kuutioina,  
0.5 dl tuoretta, hienonnettua korianteria tai 
persiljaa, paahdettua leipää, patonkia tai 
rapeita leipäkuutioita

 Huuhtele paprikat, halkaise ja poista sieme-
net ja kannat. Paloittele paprikat ja huuhdottu 
kurkku sekä tomaatit.  Huuhtele ja paloittele 
nippusipulit. Kuori valkosipulinkynsi ja hie-
nonna.

– Siirrä kasvikset tilavaan astiaan, lisää jouk-
koon loput ainekset ja anna ainesten maustua 
jääkaapissa.

– Soseuta kasvikset monitoimikoneessa tai 
tehosekoittimessa. Tarkista maku.

– Jäähdytä keitto täysin kylmäksi ja tarjoa se 
lisäämällä jääkuutioita juuri ennen tarjoilua.

– Annostele lautasille kurkkukuutioita, lisää 
keitto ja ripota pinnalle tuoreyrttiä.

– Lisäkkeeksi sopivat rapeaksi paahdetut lei-
päviipaleet tai patonki.

Vinkki: Voit halutessasi ensin kevyesti kuul-
lottaa kaikki kasvikset pannulla tilkassa öljyä.

Ohje: Kotimaiset Kasvikset ry 

Mitä mies kaipaa keittiöön hyvän ruoan 
tuoksun lisäksi? No mukavaa on, kun 
perhe on koolla ja ruoanlaittoa helpot-

tavat pienet keittiön ”vempaimet”, jotka tekevät 
innokkaan ruoanlaittajan ja yrittäjä Ari Lahikai-
sen mukaan arjesta vähän helpompaa.

– Oikeilla välineillä, raaka-aineilla ja joskus 
tiukallakin aikataululla saa silti loihdittua kai-
kenlaista mukavaa. 

Ruokaa ja liikuntaa
Tuoreruoka on maukas vaihtoehto ruokapöytään.

– Kaiken ei tarvitse olla paistettua tai keitet-
tyä, savustettua tai grillattua. Blenderillä saa 
nopeasti raikkaita ”kylmäkeittoja”; esimerkiksi 
tomaattikeitto ripauksella sitruunaa on hyvin 
virkistävä. Siihen voi vielä lisätä vaikkapa vuo-
denjuustoa ja krutonkeja. 

Nopea ruoka mukaan töihin
Tuoreruoka toimii hyvin ja on helppo ottaa 
mukaan. Välillä teen rautaisen pinaattituorekei-
ton, smoothiet ovat aina hyviä ja jos tekee mieli 
jotain erityisen vahvistavaa, niin saatan sekoit-
taa esimerkiksi tietyn raaka-aineen päämauksi 
ja höystää sitä vaikkapa mintulla, appelsiini-
mehulla ja joukkoon lisään pähkinöitä, erilai-
sia siemeniä tai joskus välipalaksi nautin mar-
jaisan vitamiinipommin. 

Ari Lahikainen rohkaisee kokeilemaan uusia 
makuja ja elämyksiä. 

– Emme ole toivottavasti vain lihapulla- ja 
spagettikansaa. Maailmassa on upeita makuja 
ja nettikin on täynnä huikeita ohjeita. Makuelä-
mykseen kannattaa satsata ja mikä parasta, sel-
laisen voi koneella ”surauttaa” hetkessä vaivat-
tomasti. n

– TUOREIN 
AJATUKSIN  
JA HELPOSTI
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Ykkös -
tavoitteena  
ilmaston -

muutoksen  
hillintä

Tuore energia-asennetutkimus  
osoittaa, että suuri osa suomalai-
sista asettaa päästö vähennykset  
ja ilmaston muutoksen hillinnän 
ilmasto- ja energia politiikan  
tärkeimmäksi tavoitteeksi.

Sähkön vienti saa kannatusta
Suomalaisista selvä enemmistö (79 %) on sitä 
mieltä, että vaikka kokonaisenergian kulutus 
ei enää kasva, sähkönkulutus jatkaa kasvuaan. 
Näkemys on vankistunut viime vuosien aikana.

Samanlaista trendiä on nähtävissä, kun 
kysytään, voisiko sähkö olla Suomelle hyvä 
vientituote. Täysin tai jokseenkin tätä mieltä 
on 55 prosenttia vastanneista, kun väitteen 
kanssa toista mieltä on vain 13 prosenttia.

Valmiita sähkönjoustotalkoisiin
Yli puolet sähköasiakkaista on kiinnostu-
nut joustamaan sähkön kulutuksessa ja jo 
nyt 10 % joustaa omassa sähkönkulutukses-
saan. Motiivina joustoon on tietenkin hinta, 

mutta myös ekologisuus. Jopa puolet suo-
malaisista on valmis tekemään elämäntapa-
muutoksia ympäristön suojelemiseksi.

Yleisin joustokeino tällä hetkellä on kodin-
koneiden käytön siirtäminen edullisempaan 
ajankohtaan. Sähköllä kotinsa lämmittävistä 
kolmannes siirtää lämminvesivaraajan läm-
mitystä jo nyt. Muita joustokeinoja ovat mm. 
lamppujen sammuttaminen, energiansäästö-
lamppujen käyttö ja kodin lämpötilan laske-
minen. Viidennes sähköasiakkaista olisi jous-
tosta kiinnostunut, mutta kokee, ettei heillä 
ole mahdollisuuksia joustoon.

Uusiutuvaa ja sähköisiä palveluja
Uusiutuvan energian käytössä Suomi kuuluu 
EU-maiden kärkijoukkoon. Tarjonnan kas-
vun myötä uusiutuvalla energialla tuotettua 
sähköä käyttää jo neljäsosa kotitalouk sista. 
Pörssisähköä käyttää 15 % kotitalouksista.

Sähköyhtiöiden palvelukanavista tärkein 
on sähköinen asiakaspalvelu. Sähköyhtiöltä 
yhteydenottoja toivotaan sähköpostitse. Säh-
köasiakkaat ovat mieluiten yhteydessä säh-
köyhtiöön sähköpostilla ja puhelimella. n

Tutkimukset: Energiateollisuus ry/IRO Research, 
Suomalaisten energia-asenteet ja Enfo Oyj/ 
Kantar TNS:n Energiabarometritutkimus.

Lähes kolmannes 
suo malaisista aset-
taa päästövähennykset 

ja ilmastonmuutoksen hillin-
nän energia- ja ilmastopolitiikan 
ykköstavoitteeksi ja 61 prosentilla se on kolmen 
tärkeimmän tavoitteen joukossa.

Myös uusiutuvan energian osuuden lisäämi-
nen saa miltei yhtä suuren kannatuksen top kol-
men joukossa, mutta ykköstavoitteeksi sen aset-
taa vain 18 prosenttia vastaajista. Noin puolet 
vastaajista nostaa kolmen tärkeimmän tavoit-
teen joukkoon myös kohtuullisen energian hin-
nan ja energiaomavaraisuuden kasvattamisen.

Sähköinen liikenne vähennysten osana
Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Les-
kelä  näkee kansalaisten näkemyksissä selkeän 
viestin: päästövähennykset ovat keskeisin ele-
mentti taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

– Tämä on ollut alankin näkemys jo pitkään, 
ja sen onnistumiseksi tarvitsemme nykyistä 
paremmin toimivan EU:n päästökauppajärjes-
telmän. Päästövähennyksiin tähdätään myös 
kansallisesti, esimerkiksi liikenteen osalta, mikä 
edellyttää toimenpiteitä vaikkapa sähköisen lii-
kenteen ja biopolttoaineiden edistämiseksi. Täs-
säkin mielessä on hyvä huomata, että päästövä-
hennystavoitteilla on kansalaisten vankka tuki.
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TEKSTI: ARI J. VESA
KUVA: SCANSTOCKPHOTO Sopiva valaistus
tärkeää hyvinvoinnille

Valon puute talvikuukausina 
johtaa siihen, että moni 
suomalainen kokee itsensä 
alakuloiseksi. Luonnonvalon 
lisäksi myös sisävalaistus 
vaikuttaa ihmisten 
energiatasoihin ja riittävällä 
valaistuksella voidaankin 
vähentää väsymystä ja lisätä 
päivittäistä hyvinvointia. Sopiva 
valaistus huoneessa on tärkeää 
hyvinvoinnille.

Samsung tilasi tutkimusyhtiö Novuk-
selta kyselytutkimuksen, johon vas-
tasi 1000 suomalaista. Tutkimus 
osoittaa, että 44 prosenttia suoma-

laisista kokee pimeän talviajan aiheuttavan 
alakuloisuutta. 

Joka kolmas suomalainen viettää 21-28 
tuntia viikossa television ääressä ja lähes 40 
prosenttia sammuttaa valot katsoessaan tele-
visiota. Kuten tutkimukset osoittavat, sopiva 
valaistus huoneessa on tärkeä hyvinvoinnil-
le. Valon määrällä, laadulla ja sijoittelulla voi 
olla myönteinen vaikutus energiatasoihin. 
– Monet tietävät, että talvi-iltoina väsymystä 
voi torjua lisäämällä valaistusta sisätililoissa. 

Tällä tavoin voidaan varmistaa riittävä va-
lomäärä, jotta vireystaso pysyy yllä, toteaa 
psykologi Helena Kubicek Boye. Optimaa-
lisen valaistuksen saavuttaminen tv:n katse-
lutilassa saattaa olla haasteellista, ja monet 
suomalaiset ikäryhmässä 18-29 vuotta suo-
sivat valojen sammuttamista optimaalista 
katselukokemusta varten. 

– Monet nykyään luultavasti ajattelevat, 
että valaistus tv-huoneessa on merkitykse-
tön, koska tila yleensä pimennetään. Siksi 
onkin jännittävää, että uusi näyttötekniikka 
mahdollistaa uusia tapoja käyttää valoa olo-
huoneessa. Jotta valaistus on riittävän hyvä ja 
energisoiva, on varmistettava, että oikeanlais-
ta valoa on riittävästi kaikkialla huoneessa, 
toteaa valosuunnittelija Tatiana Bibikova, 
suunnittelutoimisto ECO. 
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Valosuunnittelijan vinkit optimaalisesti valaistuun  
TV-katselutilaan: 
• Television taustalla oleva seinä kannattaa valaista. Tämä vähentää silmiä 

rasittavaa kirkkaan tv-ruudun ja seinän välistä kontrastia.

• Valaistuksen ei ole tarkoitus häikäistä. Valaisimien ei siis pidä olla liian 
kirkkaita, eikä valoja kannata suunnata suoraan television katsojia kohti. 

• Valo tulee jakaa useisiin eri paikkoihin ja korkeuksiin huoneessa.

• LED-valoja käytettäessä on suositeltavaa valita lämpimiä valosävyjä. So-
pivia ovat esimerkiksi 2700 Kelvinin värilämpötilat tai lämpimämmät 
1800-2000 Kelvinin sävyt. 

• Mahdollisuuksien mukaan valitse valaisimia, joiden kirkkautta voi säätää 
esimerkiksi himmentimellä tai varjostimella. 

• Käytä valoja monipuolisesti yhdistelemällä pehmeää valoa, suoraan latti-
alle tai seinille kohdistettua valoa ja kotisi kauniita yksityiskohtia korosta-
via valoja.

• Suuntaa katto-, pöytä- ja lattiavalaisimia eri suuntiin. Varo kiiltävien pin-
tojen aiheuttamia häiritseviä heijastumia. Yleinen ongelma ovat esimer-
kiksi peilien ja taulujen heijastavat lasipinnat. Samalla kannattaa valita 
TV, joka on käsitelty heijastuksia ehkäisevällä pinnoitteella. 
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TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI 
KUVAT: SHUTTERSTOCK JA VALMISTAJAT 
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Apua 
muuttuneeseen 

arkeen
Asunnon korjaustyöt ja 
turvalaitteet voivat auttaa 
vanhusta pärjäämään 
paremmin kotonaan. 

Muistithan varmasti ottaa lieden 
pois päältä?

Kun asukkaalle tulee ikää ja toi-
mintakyky heikkenee, niin asiaa ei kannata 
jättää pelkästään muistin varaan. Unohduk-
sia voi sattua nuoremmillekin.

Korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso 
Vanhustyön keskusliitosta kertoo, että liesiin 
on tarjolla paljon erilaisia turvalaitteita. Liesi-
vahti voi esimerkiksi sammuttaa lieden vaara-
tilanteessa tai tehdä hälytyksen. 

– Laitteita on toteutettu eri tekniikoilla. 
Ne saattavat vaikkapa mitata koko ajan lie-
den lämpötilaa ja tehoa sekä reagoida poik-
keustilanteisiin. Myös palovaroitin voidaan 
kytkeä suoraan lieden yhteyteen,

Pelkkä aikakytkin, joka kytkee lieden pois 
määräajan kuluttua, on sekin hyvä ominai-
suus. Se ei kuitenkaan yksinään riitä katta-
maan kaikkia riskitilanteita.

Saatavana on myös turvaliesiä, joihin on 
sisäänrakennettu erilaisia turvaominaisuuksia.

– Käytännössä erilliset lisälaitteet tule-
vat usein halvemmaksi kuin uusi turvaliesi, 
Ratkaisut kannattaa kuitenkin miettiä aina 
tapauskohtaisesti.

Aikakytkin kriittisiin pistorasioihin
Keittiössä on lieden lisäksi muitakin riski-
paikkoja. Esimerkiksi vedenkeittimen, kah-
vinkeittimen ja silitysraudan käyttö voi vaa-
tia lisävarmistuksia.

– Pistorasian päälle voi laittaa toisen, aika-
teknologialla varustetun pistorasian. Se 

sammuttaa kohteesta virran automaattisesti 
määräajan kuluttua, Laakso vinkkaa.

Niin liesien lisävarusteita kuin aikatoi-
minnalla varustettuja pistorasioita voi 
kysellä esimerkiksi kodinkoneliikkeistä ja 
rautakaupoista.

Valoa vessareitille
Kun näkö iän myötä heikkenee, niin hyvän 
valaistuksen merkitys kasvaa.

Tärkeätä on huolehtia muun muassa kun-
nollisesta yövalaistuksesta.

– Erityisesti kulkureitti vessaan kannattaa 
valaista hyvin. Valaistuksen olisi toimittava 
ilman, että vanhuksen pitää etsiä pimeässä 
valokatkaisimia.

Hyviä apuvälineitä ovat esimerkiksi pis-
torasiaan asennettavat tai paristokäyttöiset 
yövalot. Kätevä ratkaisu voi olla myös esi-
merkiksi liiketunnistin, joka sytyttää valot 
reitille automaattisesti. 

– Portaissa saattaa olla tarvetta kohdevaloille. 
Myös työtasot kannattaa valaista kunnolla.

Kulkureiteiltä kannattaa luonnollisesti 
ottaa pois esimerkiksi ylimääräiset, törmää-

mis- ja kompastumisriskejä aiheuttavat huo-
nekalut, maton reunat sekä jalkalamput, 
johdot ja jatkojohdot. 

– Myös kynnykset voi olla hyvä irrottaa.

Yhdellä painalluksella yhteys omaiseen
Tekniikka tarjoaa paljon mahdollisuuksia 
myös yhteydenpitoon omaisten kanssa.

– Kun tavallinen kännykkä on liian han-
kala käyttää, niin vaihtoehdon tarjoavat 
yksinkertaisemmat seniorikännykät. Tar-
peen voi olla myös turvaranneke, jota paina-
malla saa heti yhteyden ennalta määrättyyn 
numeroon, vaikkapa lähiomaiseen.

Muutoksia voidaan tarvita myös vaikkapa 
ulko-oven suunnalla. Tarjolla on esimerkiksi 
ulko-oven avaamista ja sulkemista helpotta-
via mekaanisia apuvälineitä.

– Perinteisen ovisilmän näkymää voi laa-
jentaa teknisillä apuvälineillä. Tämä, samoin 
kuin vaikkapa varashälyttimet voivat myös 
osaltaan lisätä yksinään elävän vanhuksen 
turvallisuudentunnetta. 

Jossakin vaiheessa tarvetta voi tulla myös 
vaikkapa anturimatolle, joka kertoo siitä, 
että vanhus on lähdössä ulos. 

– Tällöin voi vaikkapa soittaa vanhukselle 
ja varmistaa, että minne hän on menossa ja 
milloin tulossa takaisin, Laakso mainitsee. n

Spisec Liesivahti on helppokäyttöinen Se valvoo 
lieden pintalämpötilaa sekä valittua käyttöaikaa 
ja katkaisee virran tarvittaessa.

Doro senioripuhelin 
neljällä pikavalintapai-
nikkeella. Puhelimessa 
on myös avunpyyntö-
painike ja turva-ajas-
tin, jotka voivat auto-
maattisesti soittaa ja 
lähettää tekstiviestihä-
lytyksen esivalittuihin 
numeroihin. GPS-pai-
kannus kertoo muille, 
missä puhelin on. 

Lyra rannehälytysnappi.
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Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat 
antavat vinkkejä, miten kotia voidaan 
muuttaa ikäihmisen tarpeiden mukai-

seksi. Korjausneuvojia toimii ympäri Suomen ja 
heidän palvelunsa ovat maksuttomia. 

Korjausneuvoja auttaa myös avustusten hake-
misessa vähävaraisten vanhusten asuntojen muu-
tostöiden toteuttamiseen. 

Korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso 
kertoo, että yleensä korjausneuvojiin otetaan 
yhteyttä silloin, kun vanhuksen asumisen kanssa 
on jo ongelmia. Hänen mielestään asiaan kannat-
taisi kuitenkin havahtua jo aikaisemmin.

Kun esimerkiksi keski-iässä tehdään remonttia, 
niin ratkaisuja kannattaisi miettiä myös pidem-
mällä tähtäimellä. 

– Monia asumista tulevaisuudessa helpottavia 
asioita voidaan tehdä jo silloin – yksin-
kertaisemmin ja edullisemmin kuin 
myöhemmin. Ratkaisut voivat olla 
myös aivan huomaamatto-
mia, alkaen vaikkapa jo 
valmiiksi aikaohjatuista 
pistorasioista tai tuke-
vista suihkutangoista, 
korjausneuvonnan 
päällikkö Jukka Laakso 
muistuttaa.
Lisätietoja: www.vktl.fi

VINKKEJÄ  
KORJAUS NEUVOJILTA

Vanhustyön keskusliitolla on meneillään 
myös Kotiturvahanke, joka keskittyy ikäih-
misten turvallisuuden lisäämiseen teknolo-
gian avulla. Hankkeessa kootaan eri tahoilla 
olevaa tietoa ja taitoa teknologian hyödyn-
tämiseksi arjen apuna. www.vktl.fi

Asiakaslehden seuraavassa numerossa 
kerrotaan lisää asunnon muuttamisesta 
ikäihmiselle sopivaksi. Tällöin käsitel-
lään muun muassa esteettömyyttä ja 
kylpyhuoneremontteja.
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Sosiaalipsykologi, sosiaalisen median tutkija Suvi 
Uskin mukaan someriippuvuus on varsin yleinen, 
mutta vähätelty ongelma.

– Itse kukin meistä saattaa myöntää olevansa riippuvai-
nen somesta ja naurahtaa sitten päälle. Some voi kuiten-
kin ihan oikeasti viedä liikaa aikaamme ja haitata keskit-
tymiskykyämme. Siihen uppoutuminen voi häiritä myös 
lähisuhteitamme, esimerkiksi kykyämme olla läsnä per-
heen arjessa.

Uskin mukaan vakavassa someriippuvuudessa on 
samanlaisia oireita kuin muissa toiminnallisissa riippu-
vuuksissa. Näitä ovat esimerkiksi väsymys, levottomuus, 
keskittymiskyvyn puute ja ärtyisyys.

Hän huomauttaa, että itse kukin voi testata omaa riip-
puvuuden astettaan pitämällä somepaaston:

– Mikäli ei pysty olemaan paria päivää kokonaan erossa 
somesta, niin voi olla syytä etsiä somen käyttöön uuden-
laista lähestymistapaa.

Vähemmän aikaa mutta täysillä
Uskilla on konkreettisia vinkkejä siitä, minkälaista voisi 
olla järkevä somen käyttö.

– Silloin, kun on somessa, niin sitä kannattaa käyttää 
täysillä: tehdä päivityksiä, keskustella ja osallistua. Tämän 
jälkeen voi tehdä sitten jotain ihan muuta.

Hän huomauttaa, että usein pahinta on se, että roikkuu 
koko ajan passiivisesti somessa ja käy toistuvasti katso-
massa, onko joku päivittänyt jotain. 

– Tällöin oma muu tekeminen keskeytyy jatkuvasti. 
Huomaamatta päivän varrella saattaa käydä somessa 
vaikkapa kymmeniä kertoja. Somettaminen vie lopulta 
valtavasti aikaa

– Kannattaa ehkä myös miettiä, että onko tuollainen 
passiivinen somettaminen vain tapa täyttää tyhjyyttä. Oli-
siko tarjolla jotakin merkityksellisempää tekemistä, joka 
tarjoaisi enemmän?

Älä jää odottamaan tykkäyksiä
Uski neuvoo myös, että tykkäyksiä ei kannata jäädä tur-
haan odottamaan. Esimerkiksi puhelimen push-ilmoi-
tukset voi laittaa pois päältä. Someen on järkevintä palata 
sellaisena ajankohtana, jonka on itse etukäteen päättänyt.

Jokaisen kannattaisi myös itse tykönään miettiä, mikä 

Liikaa somea?
Sosiaalinen media yhdistää, viihdyttää ja tarjoaa tietoa.  
Mutta liiallinen somettaminen voi myös haitata normaalielämäämme.

olisi järkevä somenvahtimisaktiivisuus. Uski liputtaa vii-
den kerran puolesta:

– Jos päättää, että käy somessa vain viisi kertaa päivässä, 
niin silloin harkitsee jokaisen kerran kohdalla tarkem-
min, että onko käynti tarpeellinen. Saattaa olla, että täl-
löin myös lopulta saa enemmän irti niistä hetkistä, jolloin 
on somessa.

Somevapaita vyöhykkeitä
Uski kannustaa myös esimerkiksi perheitä laatimaan 
yhteiset pelisäännöt, miten somea käytetään. Tarvetta 
voisi olla vaikkapa somevapaille vyöhykkeille.

– Omasta mielestäni somen paikka ei ole esimerkiksi 
ruokapöydässä. Ehkäpä myös makuuhuone voisi olla 
kokonaan somevapaa vyöhyke.

Uskin mukaan esimerkiksi perheenjäseniltä ja ystäviltä 
on oikeus vaatia aitoa läsnäoloa. Puolisolle voi sanoa, että 
’nyt et keskity someen, vaan minuun’. Saman voi sanoa 
myös vanhempi lapselle – tai lapsi vanhemmalle.

Someriippuvuus ei katso ikää
Suvi Uski muistuttaa, että sosiaalinen media on tullut 
myös lasten maailmaan.

– Lasten sosiaalinen elämä jatkuu nykyään koulupäi-
vän jälkeen iltamyöhään WhatsAppissa. Ikävä kyllä wat-
sappailu voi saada joskus myös ikäviä piirteitä: sosiaalista 
mediaa voidaan käyttää myös kiusaamiseen ja joukosta 
pois sulkemiseen. 

Hänen mukaansa vanhempien olisi hyvä olla ilmiöstä 
tietoisia, jotta he pystyisivät tunnistamaan mahdollisia 
ongelmatilanteita ja puuttumaan niihin.

Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että some-
riippuvuus ei katso ikää. Se ei ole esimerkiksi leimalli-
sesti vain älypuhelimeensa kiinni kasvaneiden teinien 
ongelma.

Some voi saada liian suuren roolin elämässä myös vaik-
kapa aikuisiässä, silloin, kun muu kodin ulkopuolinen 
sosiaalinen elämä vähenee.

Lisätietoa netti- ja someriippuvuudesta:  
www.paihdelinkki.fi  
Sivustolta löytyy myös testi,  
jolla voi tarkastella omaa netinkäyttöään.

Kuopio_0117.indd   26 15.2.2017   9.31



Liikaa somea?

27

MIKSI MUIDEN ELÄMÄ ON NIIN MIELEN KIINTOISTA?
Ahkeran somettamisen ja ennen kaikkea passiivisen toisten päivitysten lukemisen, on arveltu toisinaan 
aiheuttavan myös kateutta ja jopa jonkinasteista masennusta. 

Yhtenä selitysmallina on, että toisten elämä vaikuttaa oman elämään verrattuna paljon hohdok-
kaammalta.

Tarvitsimme ehkä parempaa some-lukutaitoa. Kannattaa muistaa, että usein päivityksillä pyritäänkin 
esittämään oma elämä mahdollisimman mielenkiintoisena. 

Päivitykset ovat taiten valituttaja highlightseja ja tietoisesti työstettyjä tarinoita. Kertomatta jää, että 
oikeasti arki taitaa olla samanlaista kuin kaikilla muillakin.
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Paljon siitä puhutaan, mutta vielä vähän toteutetaan:

Kotitalous voi tuottaa sähköä omaan käyttöönsä ja myydä ylituotannon sähkönmyyntiyhtiölle. 
Mutta kuinka kannattavaa se on?

TEKSTI: TIMO REHTONEN
KUVA: SCANSTOCKPHOTO

Omaa sähköntuotantoa 
jopa myytäväksi asti?

noin 800 kilowattituntia energiaa maamme 
jokaiselle neliömetrille. Nopeasti laskien 10 
neliömetrillä aurinkopaneeleita pitäisi tällöin 
saada tuotettua sähköä 8000 kilowattituntia 
vuodessa. Tästä säteilymäärästä saadaan kui-
tenkin hyödynnettyä vain noin 15–20 prosent-
tia. Pientuotannosta saatavaan hyötyyn vai-
kuttavat hyvin merkittävästi myös paneelien 
oikea asennuskulma ja erilaiset varjostukset.

– Tekniikka kuitenkin kehittyy huimaa 
vauhtia ja oletettavasti järjestelmien hinnat 
tulevat tipahtamaan. On varmasti myös jär-
kevää jossain vaiheessa valmistaa yhä enem-
män rakennusmateriaaleja, esimerkiksi ikku-
noita ja kattorakenteita, joihin on jo val-
miiksi asennettu aurinkopaneeleita, energia-
neuvoja Toni Semenoja visioi. 

MINKÄ KOKOLUOKAN AURINKOPANEELIT RAKENNUKSEEN?

Esimerkkilaskelmissa on oletettu, että kaikki tuotettu sähkö saadaan hyödynnettyä 
omassa käytössä. Todellisuudessa juuri koskaan kaikkia laitteiston tuottamaa ener-
giaa ei saada omaan käyttöön, jolloin takaisinmaksuaika pitenee.

Esimerkki 2.
Pinta-alaltaan 100–200 neliömetrin taloon asen-
netaan 21 neliömetriä aurinkopaneelia, jonka 
huipputeho on 3,1 kWp. Järjestelmä voi optimi-
olosuhteissa tuottaa sähköä vuodessa 2800 kWh. 
Jos sähkön keskihinta on 12 snt ja kaikki tuotettu 
sähkö saadaan hyödynnettyä omassa käytössä, 
on vuosittainen säästö 336 euroa. Järjestelmän 
hinta on kokonaisuudessaan 7000 euroa, jolloin 
sen takaisinmaksuaika on 21 vuotta.

Esimerkki 1. 
Pinta-alaltaan 100 neliömetrin taloon asenne-
taan 10 neliömetriä aurinkopaneelia, jonka huip-
puteho on 1,6 kWp. Järjestelmä voi optimiolosuh-
teissa tuottaa sähköä vuodessa 1400 kWh. Jos säh-
kön keskihinta on 12 snt ja kaikki tuotettu sähkö 
saadaan hyödynnettyä omassa käytössä, on vuo-
sittainen säästö 168 euroa. Järjestelmän hinta on 
kokonaisuudessaan 4200 euroa, jolloin sen takai-
sinmaksuaika on 25 vuotta.
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Sähköä voidaan tuottaa pienimuotoi-
sesti aurinkoenergialla, tuuli- ja vesi-
voimalla, biokaasulla sekä niin sano-

tulla pien-CHP (Combined heat and power) 
-laitteistolla, joka perustuu sähkön ja läm-
mön yhteistuotantoon.

Käytännössä sähkön pientuotanto on tällä 
hetkellä lähes ainoastaan aurinkosähköä, 
esimerkiksi Rovakairan verkkoon kytketyistä 
noin 30 pientuotantolaitteistosta kaikki 
tuottavat aurinkosähköä. Pientuotanto ei ole 
siis yleistä, edustavathan tämän hetken pien-
tuotantojärjestelmät vain promillea Rovakai-
ran noin 30 000 sähkön käyttöpaikasta.

Laitteistoilla vielä pitkät  
takaisinmaksuajat

Vaikka aurinkosähköä tuottava teknologia on 
halventunut koko ajan, ei auringon säteiden 
voimin mennä edelleenkään kohti pikavoit-
toja. Saatava taloudellinen hyöty riippuu tie-
tysti siitä, kuinka paljon järjestelmää pystyy 
hyödyntämään, kuinka iso se on ja millä hin-
taa sen on saanut hankittua, mutta parhaas-
sakin tapauksessa laitteisto maksaa itsensä 
takaisin vasta kymmenien vuosien kuluttua.

– Järjestelmästä saadaan paras hyöty sil-
loin, kun paneelien määrä on oikein mitoi-
tettu. Se tarkoittaa sitä, että laitteistolla voi-
daan korvata omaa sähkön käyttöä, mutta 
ylituotanto jää mahdollisimman pieneksi, 
sanoo Energiapolarin energianeuvoja Toni 
Semenoja.

Katsotaanpa tilannetta tämän päivän 
luvuilla. Aurinkosähköjärjestelmä tuottaa 
sähköä kotitalouteen vähentäen verkosta 
otetun sähkön tarvetta. Tällöin aurinkosäh-
kön arvo on piensähkön tuottajalle sama 
kuin ostosähkön hinta, eli noin 10–12 snt/
kWh (myynti- ja siirtohintoineen). 

Jos kuitenkin aurinkosähkön tuotanto ylit-
tää rakennuksen välittömän tarpeen, ylituo-
tanto syötetään sähköverkkoon. Tällöin säh-
köä myyvä yhtiö muuttuu sähkön ostajaksi. 
Kuluttajan aurinkosähköstään saama hinta 
perustuu kuitenkin tässä tapauksessa poh-
joismaisen Nord Pool -sähköpörssin tun-
tispottihintaan (josta vähennetään käsitte-
lymaksu).  Sen tuntihinta on tällä hetkellä 
keskimäärin 3–4 snt/kWh. Laitteistoa ei siis 
kannata mitoittaa tarkoituksella ylisuureksi, 

koska silloin investointikulut kasvavat ja jär-
jestelmän takaisinmaksuaika pitenee.

– Toisaalta taloudellinen hyötyminen ei 
ole varmaankaan ainoa syy, miksi omatuo-
tantojärjestelmiä hankitaan. Kun halutaan 
edistää kestävää kehitystä tai kokeilla uutta 
tekniikkaa, ei varsin isolla alkuinvestoinnilla 
tunnu olevan niin paljon merkitystä, Seme-
noja toteaa.

Hinta suhteessa tuottoon  
ongelmana,  
mutta tekniikka kehittyy

Voisi kuvitella, että oman piensähköntuotan-
non myynti olisi hyvä bisnes, koska on laskettu, 
että aurinko säteilee Lapissakin vuoden aikana 

ASPO_PAI_28-29.indd   28 15.2.2017   10:44:33



29

• UUTISIA •

Asiakaspalaute  
palvelustamme HYVÄÄ
Seuraamme jatkuvasti asiakaspalvelumme laatua ja viime vuoden tulosten 
mukaan asiakkaamme ovat hyvin tyytyväisiä asiakaspalveluumme. Kokonai-
suudessaan asteikolla yhdestä seitsemään asiakaspalvelumme saa arvosa-
nan 6,59. Paljon kiitoksia kaikille palautetta antaneille asiakkaillemme.
Vuoden 2016 asiakasneuvojaksi valittiin Riitta Alatalo Muonion sähkö-
osuuskunnan asiakaspalvelusta. Riitta on iloinen monitaituri, jonka kanssa 
myös tekniset sähköasiat hoituvat vaivattomasti. Vuoden 2016 palveluyh-
tiöksi valittiin Tornionlaakson Sähkö Oy. Pellon palvelupisteessä asiakas 
on aina etusijalla ja häntä palvellaan rautaisella ammattitaidolla. Lue lisää 
osoitteessa www.asiakaspolar.fi. 

UUTUUS - Lapin  
Takuu vaihto-oikeus
Määräaikaiset sopimuk-
set ovat monesti edulli-
simpia, mutta sitoutu-
minen kahdeksi vuodeksi 
saattaa tuntua turhan 
pitkältä ajalta sähköhin-
nan nopeiden muutosten 
takia. Nyt voit pikkura-
halla saada (2,50 euroa 
kuukaudessa) sopimuk-
seesi vaihto-oikeuden. 
Voit lukea lisää vaihto-oikeudesta ja muista 
sopimusvaihtoehdoista sivulta 6-7.

Haluamme olla mukana 100% suomalaisena 
ja lappilaisena yhtiönä kunnioittamassa Suo-
men historiaa. Järjestämme kaikkien asiak-
kaidemme kesken kuukausittain arvonnat, 
joissa voit voittaa upeita palkintoja! Kaikki 
asiakkaamme ovat automaattisesti mukana 
arvonnoissa. Mikäli sinulla ei ole vielä Ener-
giapolarin kanssa sähkönmyyntisopimusta 
voit osallistua arvontoihin osoitteessa  
www.energiapolar.fi/suomi100

OLETKO SAANUT 
TEKSTIVIESTIN 
ENERGIAPOLARILTA?
Pyrimme kehittämään 
palveluitamme koko 
ajan vastaamaan asi-
akkaidemme tarpeita 
paremmin. Asiakkaille, 
joiden sopimus on 
päättymässä, on viime 
syksystä saakka lähe-
tetty jatkotarjous teks-
tiviestillä. Tekstiviesti 
on helppo ja ekologinen 
tapa jatkaa sähkösopi-
musta uudella edullisella hinnalla. 

Omat yhteystietosi voit päivittää osoit-
teessa www.energiapolar.fi/online. 

Joko olet tutustunut 
Energiapolarin  
Facebook sivuihin? 

Jaamme Facebook si-
vuilla ajankohtaisia 
uutisia niin Lapin ener-
giayhtiöiltä kuin koko 
energia-alaltakin energi-
asäästöä unohtamatta. 
Tykkää meistä Faceboo-
kissa ja saa ensimmäi-

senä uutisvirtaasi ajankohtaisia uutisia.   
www.energiapolar.fi/facebook

Paras juttu
Edellisen Asiakaspolar lehden 4/2016 parhaaksi jutuksi äänes-
tettiin Lokan Tekojärven merikotkat. Lue koko juttu osoitteessa  
www.asiakaspolar.fi
Äänestyksessä kuukauden pizzat -lahjakortin voitti Heikki S. 
Sodankylästä. Onneksi olkoon Heikki!

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

SUOMI 100 – ENERGIAPOLAR JUHLII 
KUUKAUSITTAISILLA ARVONNOILLA 

Oletko saanut tekstiviestin Energiapolarilta? 
 
Pyrimme kehittämään palveluitamme koko ajan vastaamaan 
asiakkaidemme tarpeita paremmin. Asiakkaille, joiden sopimus on 
päättymässä, on viime syksystä saakka lähetetty jatkotarjous 
tekstiviestillä. Tekstiviesti on helppo ja ekologinen tapa jatkaa 
sähkösopimusta uudella edullisella hinnalla.  
Omat yhteystietosi voit päivittää osoitteessa 
www.energiapolar.fi/online.  

 

 
Joko olet tutustunut Energiapolarin Facebook sivuihin?  
 
Jaamme Facebook sivuilla ajankohtaisia uutisia niin Lapin 
energiayhtiöiltä kuin koko energia‐alaltakin energiasäästöä 
unohtamatta. Tykkää meistä Facebookissa ja saa ensimmäisenä 
uutisvirtaasi ajankohtaisia uutisia.  www.energiapolar.fi/facebook 
 
 
 
Paras juttu 
 
Edellisen Asiakaspolar lehden 4/2016 parhaaksi jutuksi äänestettiin Lokan 
Tekojärven merikotkat. Lue koko juttu osoitteessa www.asiakaspolar.fi 
Äänestyksessä kuukauden pizzat ‐lahjakortin voitti Heikki S. Sodankylästä. 
Onneksi olkoon Heikki! 
 
Voit osallistua tämän lehden Paras Juttu äänestykseen osoitteessa 
www.energiapolar.fi/parasjuttu. Arvomme kaikkien äänen antaneiden 
kesken 20 euron S‐ryhmän lahjakortin.  
 
  

 

Oletko saanut tekstiviestin Energiapolarilta? 
 
Pyrimme kehittämään palveluitamme koko ajan vastaamaan 
asiakkaidemme tarpeita paremmin. Asiakkaille, joiden sopimus on 
päättymässä, on viime syksystä saakka lähetetty jatkotarjous 
tekstiviestillä. Tekstiviesti on helppo ja ekologinen tapa jatkaa 
sähkösopimusta uudella edullisella hinnalla.  
Omat yhteystietosi voit päivittää osoitteessa 
www.energiapolar.fi/online.  

 

 
Joko olet tutustunut Energiapolarin Facebook sivuihin?  
 
Jaamme Facebook sivuilla ajankohtaisia uutisia niin Lapin 
energiayhtiöiltä kuin koko energia‐alaltakin energiasäästöä 
unohtamatta. Tykkää meistä Facebookissa ja saa ensimmäisenä 
uutisvirtaasi ajankohtaisia uutisia.  www.energiapolar.fi/facebook 
 
 
 
Paras juttu 
 
Edellisen Asiakaspolar lehden 4/2016 parhaaksi jutuksi äänestettiin Lokan 
Tekojärven merikotkat. Lue koko juttu osoitteessa www.asiakaspolar.fi 
Äänestyksessä kuukauden pizzat ‐lahjakortin voitti Heikki S. Sodankylästä. 
Onneksi olkoon Heikki! 
 
Voit osallistua tämän lehden Paras Juttu äänestykseen osoitteessa 
www.energiapolar.fi/parasjuttu. Arvomme kaikkien äänen antaneiden 
kesken 20 euron S‐ryhmän lahjakortin.  
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Onko yösähkö vielä halpaa vai 
kannattaako siirtyä yleissähköön?
Yöaikainen energiamaksu on edelleen pienempi, mutta 
varsinkin siirtohintojen perusmaksujen suuruus vaikuttaa 
eniten siihen mikä on halvin vaihtoehto. Sähkönsiirto-
hinnat vaihtelevat alueittain, joten käyttöpaikan sijainti ja 

kulutuksen jakautuminen eri vuorokauden ajalle määrit-
televät sen kumpi on edullisempi. Ota yhteyttä, niin las-
ketaan sinulle halvin vaihtoehto.

Pesuhuoneeseeni ei mahdu pesutornia. Kuivaava pyykinpesukone olisi kiinnostava 
vaihtoehto. Miten se eroaa tavallisesta pesukoneesta ja kuivausrummusta?

Kuivaava pesukone on ensisijaisesti pesukone, jossa 
pyykin voi myös kuivata. Pesurumpu on kuitenkin 
monesti tilavuudeltaan sen verran pieni, että kerralla  
voi kuivata vain puoli koneellista pestyä pyykkiä. 
Suuremman pyykkimäärän kuivaaminen johtaa 
yleensä epätasaiseen kuivaustulokseen. Kuivaava 
pesukone sopii paremmin pieneen talouteen, kun 
pyykkiä syntyy kohtuullisen vähän.

Kuivaava pesukone tiivistää pyykistä tulevan kosteu-
den kylmän veden avulla. Siksi vettä kuluu myös kuiva-

uksen aikana, keskimäärin 50 litraa/koneellinen.
Koko koneellisen pesuun ja sen kuivaukseen kah-
dessa erässä voi kulua aikaa yhteensä jopa yli kuusi 
tuntia. Jos pyykkiä on paljon, kuivaus voi olla käytän-
nöllisempää järjestää muulla tavalla. 

Sähköä pesuun menee noin 1 kWh (60 asteen 
puuvillapesuohjelma) ja kuivaukseen kuluu yhteensä 
3–5 kWh. Yhteensä pesu ja kuivaus maksavat siis 
0,52–0,78 € (sähkön hinta 0,13 €/ kWh). 

Onko robotti-imuri järkevä hankinta?
Kiinnostus robotti-imureita kohtaan on viime 
vuosina lisääntynyt. Ajatus kuulostaa houkuttelevalta,  
koska olisihan mukavaa antaa robotin hoitaa kodin 
puhtaanapito. Robotti-imuri ei kuitenkaan täysin kor-
vaa ihmisen ja tavallisen imurin yhdistelmää, mutta 
lattioiden ylläpitosiivousta se voi kuitenkin helpottaa 
varsinkin lemmikkitalouksissa. Kyseessä on kallis han-
kinta, koska hinta vaihtelee 250 eurosta aina yli tu-
hanteen euroon asti. Imutehoissa ja siinä kuinka hyvin 
robotti-imuri toimii esimerkiksi matoilla ja nurkissa voi 

eri mallien välillä olla isojakin eroja. Äänitasot eivät 
ole kovin korkeat (54-62 dB), mutta ääni on kuitenkin 
selkeästi kuultavissa.

Suosittelenkin lukemaan eri julkaisuissa tehtyjä vertai-
luja laitteiden välillä ennen hankintaa. Kannattaa myös 
miettiä miten oma asunnon ratkaisut ja huonekalujen 
sijoittelu sopivat robotille ja millaisia hyötyjä siltä arkeen 
halutaan.
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                 Luonto inspiroi  
kultaseppämestari Seppo Penttistä 
Sodankyläläinen kultaseppämestari Seppo Penttinen uskoo, 
että Suomen 100-vuotisjuhlavuosi innostaa myös maamme 
korusuunnittelijoita ja korujen ostajia. – Ainutlaatuinen 
kansallisromanttinen aarteemme on upea luontomme. 
Koruissa arvostetaan kotimaista designia ja laatua. 

TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN

• SÄÄSTÖHAASTE •

Seppo Penttinen perusti kultasepänliikkeen kotikylälleen Sodankylään 1983 valmistuttu-
aan samana vuonna Lahden kultaseppäkoulusta. Seppo Penttisen vahva innoittaja on 
aina ollut Lapin luonto. Sepon suunnittelemista korusarjoista tunnetuimpia ovat Suoje-
lusenkeli ja Revontulet. Myös Luoston ametisti on saanut Sepon käsissä huikeaa muo-
toilua. Taidekaivertaja Seppo Penttisen erikoisalaa on käsinkaiverrus. 
www.taigakoru.fi
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Kultaseppämestari Seppo Penttinen 
kertoo, että käsityöt olivat lähellä 
sydäntä jo lapsuudessa.

– Tykkäsin väsätä kaikenlaisia puuesineitä 
ja koulussa innostus kätten töihin vain vah-
vistui.

Kun ammatinvalinta tuli aikoinaan vastaan, 
niin jotain käsillä tekemistähän sen piti olla, 
kertoo Penttinen. Jossain vaiheessa suunni-
telmissa oli valokuvaajankin ammatti, mutta 
siitä tuli kuitenkin itselle vain hyvä ja tärkeä 
harrastus ihan tähän päivään asti. 

– Valokuvaamalla tutkin minua kiinnos-
tavia, silmää miellyttäviä aiheita luonnossa. 
Minulle mieluisan Joutsenlampi-riipuksen 
aiheen sain kuvattua eräällä lompololla tou-
kokuisena yönä. Luonto ja varsinkin linnut 
ovat alusta alkaen olleet tärkeänä osana suun-
nittelemissani koruissa.

Suomen kansallislintu Joutsen on ollut 
aiheena monissa Sepon suunnittelemissa ko-
ruissa.

Elämykset tallentuvat 

Seppo Penttinen sanoo, että pohjoiseen tule-
vat matkailijat hakevat elämyksiä, esimerkiksi 
revontulia. Joillekin on taas hirven näkeminen 
elämys. 

– Korun kautta he voivat kokea samat fii-
likset yhä uudelleen ja uudelleen. Laadukas 
koru on esineenä pitkäikäinen. Jos koru ja 
tapahtuma kohtaavat, on korulla tarina ker-
rottavanaan. Koru voi myös liittyä käyttäjänsä 
persoonallisuuteen, viestittää hänelle tärkeistä 
asioista tai toimia symbolina jollekin tärkeälle 
elämän tapahtumalle tai asialle.

Taitoa ja tekniikkaa

– Mestaritutkintoa suorittaessani perehdyin 
antiikin ja myöhempien aikojen kultaseppi-
en työhön. Ihailin kuinka hienoja ja vaativia 
töitä he tekivätkään, ja millaisilla välineillä. 
Ei ollut kiillotuskoneita, ei ultrapesuria, ei 
porakoneita puhumattakaan tietokoneista. 
Vain kaksi kättä ja valtavasti taitoa. 

Tänään on Penttisen mukaan vaikea kuvi-
tella verstasta ilman sähköä.

– Antiikin ajan kultaseppä voisi pärjätä 
tämän päivän verstaalla, mutta miten kävisi-
kään tämän päivän kultasepälle antiikin ajan 
verstaassa.

Paluu luontoon

Seppo Penttisen ajatuksissa on lähitulevai-
suudessa ruveta viettämään uudelleen niitä 
toukokuun öitä jonkun sulapaikan äärellä 
kuunnellen keväisen luonnon ääniä. Ja sa-
malla voisi taltioida luontoa valokuviksi.  

Ja osaan minä kuunnella hiljaisuuttakin 
ollessani kämpällä. Hiljaisuus ja rauha tekee 
myös hyvää. Niitä asioita pitäisi kaikkien osa-
ta arvostaa ja vähentää kiirettä.

– Metsästän, kalastan, marjastan, sienes-

tän, valokuvaan ja tietenkin käyn Elokuva-
festarilla ja Luosto Classic -konserteissa. 

Järkevä sähkönkäyttäjä

– Sähkönkuluttajana en ole mikään pihiste-
lijä, vaan enemmänkin järjenkäyttäjä. Ledejä 
käytän nykyään kaikissa liikkeeni koruvitrii-
neissä; niiden valo sopii koruille hyvin. Luon-
toa arvostan niin paljon, että haluan osaltani 
olla mukana kestävässä kehityksessä ja järke-
vä sähkönkäyttö on tätä myös.

Käsin kaiverrus on tarkkaa työtä. Seppo Penttinen 
valmistui Lahden Kultaseppäkoulusta vuonna 
1983 ja aloitti yrittäjänä saman vuoden lokakuus-
sa. Hänet valittiin vuonna 2011 Vuoden sodanky-
läläiseksi yrittäjäksi. 
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Lapin Takuu uudistui.
Uutuutena vaihto-oikeus!

Nyt uusiin Lapin Takuu -sopimuksiin  
vaihto-oikeus edullisesti vain 2,50 €/kk.

www.energiapolar.fi
Asiakaspalvelu: 016 331 6100
Koskikatu 27, PL 8013 • 96100 Rovaniemi

Läsnä Lapissa. 

Sinustako vuosisadan voittaja? 
Asiakkaanamme olet jo mukana kuukausiarvonnoissa! 
Tutustu palkintoihin netissä www.energiapolar.fi/suomi100

Tee sähkösopimus www.energiapolar.fi tai soita 016-331 6100

Lapin Takuu
+ vaihto-oikeus
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