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L apin kesä oli tällä kertaa poikkeuksellisen helteinen 
ja kuiva. Me lappilaisetkin saimme kerrankin naut-
tia upeasta auringosta ja lämmöstä. Nautintoon se-

koittui kuitenkin ennakoimattomia vilunväristyksiä, kun ke-
säkuun puolivälin tietämillä sähkön markkinahinta yllät-
täen alkoi nousta. Sateettomuus tyhjensi kevään mittaan 
Norjan suuret varastoaltaat eivätkä ne ole vieläkään täyt-
tyneet. Tästä aiheutunutta hinnannousua tukevat maail-
man heikko taloustilanne, fossiilisten polttoaineiden hinta 
ja päästöoikeuden kallis hinta. Sen osuus markkinahinnas-
ta on tällä hetkellä jo noin kolmannes.

Sähkömarkkinoilla on ennenkin nähty suuria vaihteluita. 
Sivun 16 kuvasta voi nähdä miten 2000-luvun alussa kilo-
wattitunnin hinta oli vain 1 sentin ja miten se jo kaksi vuot-
ta myöhemmin nousi 7 senttiin. Tämänkään päivän keski-
hinta ei vielä edes hätyyttele vuoden 2010 alun ja lopun 
huippuhintoja yli 9 senttiä.

Viilennyslaitteilla huippukesä
Hellejakso oli niin poikkeuksellisen pitkä, että kaikki viilen-
tämiseen tai ilman virtauksen lisäämiseen vähänkään tar-
koitetut laitteet loppuivat kaupoista. Ilmalämpöpumppu-
jen kysyntä ylitti kaikki odotukset ja pian myytiinkin jo ”ei-
oota” tai pitkää toimitusaikaa. Vaikka ilmalämpöpumpun 
taloudellinen kannattavuus ei edelleenkään ole aivan sel-
keä ja yksiselitteinen asia, niin moni niitä hankkii ja on tyy-
tyväinen. Hyvin huollettuna ja oikein käytettynä se onkin 
kelpo laite. Lisäinformaatiota ilmalämpöpumpuista löydät 
sivulta 6.

Iloinen uutinen vihreän S-Etukortin haltijoille 

Bonustelu palaa Energiapolarin sähkösopimuksiin aivan 
näinä päivinä. Tarjolla on kolme erityyppistä sopimusta, 
joista kaikista kertyy bonusta. BONUSenergia -sopimukset 
sisältävät puhdasta energiaa eikä niistä synny lainkaan hii-
lidioksidipäästöjä. Muutoinkin Energiapolar suhtautuu ym-
päristönäkökohtiin tunnollisesti. Vastikään auditoitu ja uu-
sittu ympäristösertifikaattimme ISO14001:2015 takaa, että 
toimimme kaikissa asioissa vastuuntuntoisesti ja ympäris-
töä kunnioittaen.

Toivotamme Sinulle kaunista syksyä!
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TEKSTI:  ENERGIAPOLAR

Energiapolarin 
asiakas voi kerryttää 
S-ryhmän Bonusta 
sähkösopimuksensa 
sähkönmyynnin osuudesta 
lokakuusta alkaen. Se 
tarkoittaa, että joka kerta, 
kun maksaa sähkölaskun, 
siihen sisältyvä myynnin 
osuus kirjautuu S-ryhmän 
ostoksi. Sähkömaksu on 
tuntuva ja säännöllinen 
lisä bonusostoihin ja 
bonusta kertyy koko ajan 
huomaamatta. Bonusta 
kertyy vain uuden 
bonustuoteperheen 
sopimuksista, ja niistä on 
helppo löytää itselleen 
parhaiten sopiva.

– Odotuksemme ovat 
korkealla yhteistyössä 
pohjoissuomalaisen 
Osuuskauppa Arinan 
asiakasomistajien kanssa. 
Jatkossa meiltä voivat 
saada bonusta myös 
muiden osuuskauppojen 
asiakasomistajat, 
iloitsee Energiapolarin 
kuluttaja-asioista vastaava 
myyntipäällikkö 
Päivi Alaoja. 

BONUSTA 
SÄHKÖSTÄ 
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A Bonusta voi kerryttää 
S-ryhmän ja sen yhteis-
työkumppaneiden yli 
2000 toimipaikasta. 
Myös Energiapolar on 
S-ryhmän yhteistyö-
kumppani.

ASPO_PAI_4-5_bonustelu.indd   4 13.9.2018   8:18:25



– Aloitamme yhteistyön 
lokakuussa Osuuskauppa 
Arinan kanssa, mutta jatkossa 
myös muiden osuuskauppojen 
asiakasomistajat voivat saada 
sähköstämme bonusta, iloitsee 
myyntipäällikkö Päivi Alaoja.

5

Bonusta kertyy sen mukaan, kuinka paljon asiakas käyttää säh-
köä, mikä on sen hinta ja paljonko asiakasomistajalla on muita 
S-ryhmän ostoja. Pienimmille asiakkaille kyse on enintään kym-

peistä vuodessa, mutta isommissa perheissä bonusta voi hyvinkin 
kertyä vuoden aikana useita kymmeniä, parhaimmillaan jopa satoja 
euroja. Lopullinen bonusprosentti määräytyy oman osuuskaupan 
taulukon mukaisesti ja sähköstä maksettava bonus nostaa siten myös 
muiden bonusostojen arvoa.  – Näin voi saada arjen sähköstä rahaa 
takaisin kuin huomaamatta, Alaoja toteaa.

Bonusta kerryttävän sopimuksen lisäksi asiakkaalta tarvitaan  
S-Etukortista löytyvä jäsennumero ja henkilötunnus. Jäsennumeron 
tulee olla juuri sen henkilön numero, jolla on sähkösopimus Energia-
polarin kanssa. Antaessaan numeron asiakas samalla suostuu siihen, 
että Energiapolar voi välittää asiakkaan ostotiedot osuuskaupalle bo-
nuksen laskemista ja maksatusta varten.

Bonusta kerryttävän sopimuksen piiriin pääsee heti, jos nykyinen 
sähkösopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Jos asiakkaalla on tällä 
hetkellä voimassa Energiapolarissa määräaikainen sopimus, bonus-
telemaan pääsee vasta sen päätyttyä. Mikäli sähkönmyyjä vaihtuu, 
siirtymiseen menee aikaa kaksi viikkoa.

Bonus kertyy sähkönmyynnin osuudesta

Bonusta kertyy yksityistaloudelle Energiapolarin myymän sähkön 
arvonlisäverollisesta osuudesta. Tämä summa näkyy selkeästi säh-
kölaskulla. Bonusta kertyy vain yksityistalouden sähkölaskun säh-
könmyynnin osuudesta, ei siis yritys- eikä elinkeinotoimintaa varten 
tehdyistä sähkösopimuksista. – Koska bonusta saa kaikkien osuus-
kauppojen korteilla, myös bonus kertyy aina asiakkaan oman osuus-
kaupan bonustaulukon mukaan, Päivi Alaoja sanoo.

      

Bonus määräytyy kuukausittain

Sähkölaskun Bonusta kerryttävä summa kirjataan maksukuukauden 
bonusostoksi, mikäli se on maksettu kuukauden 25. päivään men-
nessä. Muutoin ostotapahtuma siirtyy seuraavan kuukauden ostoksi. 
Bonusoston kirjautumisen voi tarkistaa S-mobiilin Bonusostot-osi-
osta tai Omalta S-kanavalta. 

Bonusta kerryttävässä sopimuksessa on kyse energiasta, 
jonka tuottamisessa ei synny lainkaan hiilidioksidipäästöjä. 
Energiapolarille myönnetty ISO 14001:2015 ympäristöserti-
fikaatti varmentaa, että toimimme jatkuvasti kaikissa asioissa 
vastuuntuntoisesti ja ympäristöä kunnioittaen.

Kuva mallikortista, jossa oikea
numero ympyröity.

Bonus takuu -sähkösopimus optimoi asiakkaalle parhaan 
mahdollisen hintajakson. Siksi sopimuksen voimassa-
oloaika vaihtelee, mutta yleensä sopimus on voimassa 
noin parin vuoden ajan.
– Asiakkaalle haetaan mahdollisimman edullinen jakso, 
jolloin sopimuksen pituus voi vaihdella. Tämä sopimus 
sopii parhaiten heille, jotka arvostavat helppoutta ja vai-
vattomuutta.

Kun haluaa sähkönsä hinnan seuraavan tunnintar-
kasti pohjoismaisen sähköpörssin hintoja, on mahdol-
lisuus solmia Bonusta kerryttävä Bonus pörssi -sopimus. 
Se on vuoden mittainen, ja sisältää aina vaihto-oikeuden 
johonkin toiseen Energiapolarin sopimukseen.

Kaikista vaivattomin Bonus-sopimus on nimeltään 
Bonus jatkuva. Se on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, 
jonka hinnat muuttuvat vain tarvittaessa. - Uudet hinnat 
ilmoitetaan aina sähkölaskulla, Alaoja sanoo ja koros-
taa samalla, että Bonus-sähkösopimusten sähkö on lap-
pilaista ja ympäristöystävällistä. 
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Jos ilmalämpöpumpun pyyntilämpötila 
on säädetty pienemmäksi kuin varsinai-
sen lämmönlähteen asetusarvo, ei pump-

pu tee mitään.
– Jos asetukset ovat pielessä ja olosuhteet 

otolliset, voi ilmalämpöpumppu lämmittä-
misen sijaan jopa alkaa jäähdyttämään huo-
neistoa, toteaa LVI-Lämsän toimitusjohtaja 
Risto Lämsä.

– Aika hyvin ilmalämpöpumppuja osataan 
tänä päivänä hyödyntää. Annamme aina tie-
tysti asennuksen yhteydessä asiakkaalle käyt-
töopastuksen, jonka sisältöä voidaan kerrata 
myöhemmin, jos syntyy ongelmatilanteita.

Lämsän mukaan pumppujen menekki on 
vuosi vuodelta kasvanut tasaisesti. Viime 
kesän hiostava hellejakso loi kysyntään huo-
mattavan piikin.

– Pumppuja alettiin hankkia viilentä-
miseen. Samalla ihmiset huomasivat, että 
onhan se lämmitysmuotonakin kätevä ja 
energiaa säästävä. Aurinko on näköjään aika 
tehokas myyntiedustaja ilmalämpöpumppu-
markkinoilla, Risto Lämsä naurahtaa.

Se on helppoa: Aseta 

ilmalämpöpumpun 

pyyntilämpötila muutama 

lämpöaste korkeammalle 

kuin sähköpatterien tai 

lattialämmityksen termostaatit 

on säädetty. Silloin 

ilmalämpöpumppu toimii 

pääasiallisena lämmittäjänä. 

Oikeilla asetuksilla
ILMALÄMPÖPUMPPU
tuo selvää säästöä

Olosuhteet vaikuttavat  
säästön määrään

Kuinka paljon ilmalämpöpumpulla sitten 
voidaan saada säästöä aikaiseksi? 

– Oikein asennettuna ja käytettynä ilmaläm-
pöpumppu tuo energiansäästöä aina, mutta 
säästön määrä riippuu olosuhteista. Suurin 
piirtein voidaan sanoa, että jos koko asunnon 
sähkönkulutus on vuodessa 15 000–20 000 
kilowattituntia, pumppu voi parhaimmillaan 
tuoda jopa 5000 kWh:n säästön. Kannattaa 
kuitenkin muistaa, että jos vuosikulutus on 
5000 kWh:n luokkaa, ei ilmalämpöpumpulla 
päästä nollatulokseen, Lämsä sanoo.

Viime kesä oli Suomessa ennätysheltei-
nen. Menivätkö ilmapumpun avulla talvella 
säästetyt rahat kesällä huoneiston viilentä-
miseen?

– Ilmalämpöpumpun keskimääräinen ot-
toteho on 500–600 wattia jäähdytyskäytössä. 
Jos ajatellaan, että laite toimisi tuolla teholla 
vuorokaudessa vaikka 10 tuntia, pumppu 
kuluttaisi energiaa päivässä noin 60 sentin 
verran. Kymmenen päivän viilennykset te-

kevät silloin noin 6 euroa, joten ei kesäinen 
viilennys näy sähkölaskussa juuri mitenkään, 
Lämsä sanoo ja muistuttaa, että kun talvella 
ulko- ja sisälämpötilojen ero voi olla useita 
kymmeniä asteita, on tämä ero kesällä vain 
muutamia asteita.

– Jos asunto halutaan kesällä viilentää 
esimerkiksi 30 asteesta 23 asteeseen, ilma-
lämpöpumpun täytyy työskennellä vain 7 
asteen edestä, kun taas talvella lämpötilaero 
ja pumpun käyttämä sähköenergia ovat ihan 
eri luokkaa.  

Lämmityksen ja viilentämisen lisäksi Ilma-
lämpöpumppu parantaa ilmanlaatua, koska 
pumpun suodattimet osaavat vangita ilmas-
sa leijuvia bakteereita, viruksia, homeitiöitä, 
allergeeneja ja pölyhiukkasia. 

– Eron ilmanlaadussa huomaa jo muuta-
mien kymmenien minuuttien kuluttua sen 
jälkeen kun pumppu on kytketty päälle. 
Esimerkiksi jos asunnossa ei ole koneellista 
ilmanvaihtoa, ilmalämpöpumppu parantaa 
ilmanlaatua merkittävästi. Ilmalämpöpump-
puja hankitaankin myös ihan tätä tarkoitus-
ta varten.

TEKSTI JA KUVAT: 
TIMO REHTONEN
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Pumppua pitää myös  
puhdistaa ja huoltaa

Ilmalämpöpumpun suodattimet kannattaa 
puhdistaa vähintään kolmen kuukauden vä-
lein.  Toimenpide voidaan joutua tekemään 
tiheämmin esimerkiksi silloin, kun huoneis-
tossa asustaa karvaisia lemmikkieläimiä. 
Suodatin on sen näköinen kuin ilma, jota se 
suodattaa.

Ammattilaisen suorittaman, laitteen pe-
rusteellisen puhdistuksen ja paineiden tar-
kistuksen huoltoväli on Lämsän mukaan 
noin kolme vuotta.  Hän kertoo esimerkin 
tilanteesta, jossa pumppu on ollut puhdista-
matta useita vuosia:

– Jos pumppua on käytetty pitkän aikaa 
vain lämmitysasennossa, sen kondessivesi-
kaukalon pohjalle on saattanut kerääntyä 
paljonkin pölyä. Sitten kun helteellä pump-
pu asetetaan viilennysasentoon, pöly lähtee 
liikkeelle aiheuttaen tukkeumia ja muita on-
gelmia. 

Ilmalämpöpumppua valittaessa kan-
nattaa varmistua siitä, että laite so-

veltuu Suomen ilmasto-olosuhteisiin. 
Mitsubishi-merkkiä myyvän LVI-Läm-
sän kaikki pumput ovat tällaisia, mutta 
Suomessa myydään myös malleja, joita 
ei ole tarkoitettu pakkasten keskelle. 
LVI-Lämsän ilmalämpöpumppuihin eri-
koistunut myyjä Lauri Ylipaavalniemi 
pitää tilannetta valitettavana.

– Tällaisia ”Välimeren malleja” on 
myytävänä Suomessakin. Jos kyseessä 
on Mitsubishi, pitää ilmapumpun tyyp-
pikilvessä olla viimeisinä kirjaimina H 
ja Z. Olen huomannut, että nettikes-
kusteluissakin vertaillaan usein vain 
merkkejä, mutta ei malleja. Puhutaan 
siis samaan aikaan kahdesta, täysin eri 
olosuhteisiin tarkoitetusta laitteesta. 

Tarkista, että pumppu on 
tarkoitettu Suomen olosuhteisiin

LVI-Lämsän 200 neliömetrin myymälä viileni 
viime kesän helteillä tällä yhdellä ilmalämpö-
pumpulla. Talvella pumppu toimii lämmitti-
menä lattialämmityksen rinnalla.

Lauri Ylipaavalniemen mukaan hyvin tehty työ 
toimii yrityksen käyntikorttina. 
– Tämä asentamamme kohde on jo seitsemän 
vuoden ikäinen, mutta edelleen sitä voi esitellä 
esimerkkinä onnistuneesta asennuksesta. 

- Ilmalämpöpumpun käyttöikä on kes-
kimäärin 15 vuotta.

- LVI-Lämsä Oy:n suorittama ilmaläm-
pöpumpun perusteellinen puhdistus 
huoltoineen maksaa 140 euroa Rova-
niemen kaupunkialueella.

- Pumpulle suositellaan perusteellista 
puhdistusta 3 kuukauden välein
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• ENERGIAA ELÄMÄÄN • 3/4
Juttusarjassa esitellään matalan  
kynnyksen liikuntalajeja, jotka voivat  
tuoda uutta energiaa elämään.

Liikkumiseen ei tarvita välttämättä sen kummempia järjestelyjä 
tai kuntosalikortteja. Kävely, pyöräily ja pihatyöt tarjoavat 
hyvää hyötyliikuntaa arjen keskellä.

Yleensä opimme sen noin vuoden 
iässä. Siirrämme innosta hihkuen jal-
kaa toisen eteen, kehomme seuraa, ja 

eteemme avautuu aivan uusi maailma.
Terveystieteiden tohtori, erikoistutkija 

Minna Aittasalo UKK-instituutista kan-
nustaa aikuisiakin etsimään uudelleen käve-
lemisen iloa: 

– Käveleminen on tehokasta superliikuntaa, 
joka on helppo integroida osaksi päivän rutii-
neita. Monet lyhyet matkat, jotka tehdään 
nykyään autolla, voitaisiin aivan yhtä hyvin 
tehdä kävellen. Ja jos kulkee bussilla töihin, 
niin ainahan voi jäädä pois jo vaikkapa edelli-
sellä pysäkillä ja kävellä loppumatkan.

Kävelemiselle ei tarvitse varata erikseen 
aikaa, kävelijä ei tarvitse kalliita urheiluväli-
neitä tai klubikortteja ja urheiluvammatkin 
ovat lajissa äärimmäisen harvinaisia. Kävely 
on myös liikuntamuoto, joka tarjoaa aikaa 
itselle ja omille ajatuksille – tai vaikkapa 
äänikirjojen kuuntelulle.

– Kiireen keskellä jo vaikkapa se yhden 
pysäkin välin käveleminen antaa mahdol-
lisuuksia orientoitua tulevaan työpäivään. 
Kotimatkalla kävellessä tarjoutuu vastaavasti 
tilaisuus siirtyä myös ajatuksissa töistä kotiin.

Kävely on ollut perinteisesti myös esimer-
kiksi filosofien suosiossa ja se sopii mainiosti 
myös vaikkapa nykyisiin downshiftaus- ja 
mindfullness-trendeihin. Kävelyn trendik-
kyydestä kertovat osaltaan myös esimerkiksi 
erilaisten pyhiinvaelluskävelyiden, vaikkapa 
Santiago de Compostela -reitin suosio.

JOS METSÄÄN  
HALUAT MENNÄ NYT
Kävely kannattaa aina. Aivan erityisen hyödyllistä se on met-
sässä, missä epätasainen maasto harjaannuttaa tasapainoa. Kau-
pan päälle tulee vielä luonnon rauhoittava ja stressiä purkava 
vaikutus.

Marjojen poimimisessa ja sienestyksessä kävelyyn yhdistyy 
myös jalkalihastreeniä tarjoava nouseminen ylös ja laskeutumi-
nen alas. Kyykyssä ei kannata kuitenkaan kerralla olla liian pitkään, 
jotta lihakset eivät kipeydy.

– Kävelemiseen voi myös yhdistää tarkoituksella erilaisia lihas-
kuntoharjoitteita tyyliin tasahypyt, loikat ja kannolle kyykkäämi-
nen. Myös kävelyn vauhtia kannattaa vaihdella, Aittasalo vinkkaa.

TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI KUVAT: PHOTODISC JA SHUTTERSTODK

Avuksi askelmittari? 
Aikuisten terveysliikuntasuositusten 
mukaan jo 150 minuutin reipas liikkumi-
nen viikossa tuottaa terveyshyötyjä, kovate-
hoisemmassa liikunnassa minimiraja on 75 
minuuttia. Tärkeätä on myös se, että liikku-
minen jakaantuu useammalle päivälle. 

– Lisäksi portaita kannattaa käyttää aina 
kuin mahdollista. Portaiden nousu normaa-
lilla vauhdilla vastaa teholtaan hölkkää, Ait-
tasalo huomauttaa.

Suomalaiset aikuiset ottavat keskimäärin 
6 000–10 000 askelta päivässä iästä riippuen. 
Etätyötä kotona tekevän tai autolla istuma-
työhön kulkevan päivittäinen askelmäärä voi 
kuitenkin jäädä selvästi pienemmäksi, esi-
merkiksi vain 2 000 askeleeseen. Liian vähäi-
nen liikunta lisää muun muassa tyypin 2 dia-
beteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien 
riskiä.

Kännykköihin on nykyään tarjolla eri-
laisia appseja, jotka laskevat päivän aikana 
mitatut askeleet. Ne voivat toimia kävelemi-
sen motivaattoreina, vaikka mittaustulokset 
eivät ole aina täysin luotettavia.

– Jos haluaa lisätä askelmittarin avulla 
kävelyään, niin kannattaa laskea vaikkapa 
askelten keskiarvo kolmelta päivältä. Sen 
perusteella voi sitten asettaa itselleen uuden 
tavoitteen, johon haluaa päästä.

 
Työmatkat pyörällä tai sähköpyörällä
Minna Aittasalo liputtaa paitsi kävelyn myös 
pyöräilyn ja sähköpyöräilyn puolesta.

Vaan eikö sähköavusteinen pyöräily ole jo 
vähän liiankin kevyttä liikuntaa?

– Myös sähköpyöräily tarjoaa tehokasta lii-
kuntaa – ennen kaikkea siksi, koska sähkö-
pyörillä pyöräillään yleensä hieman pidem-
piä matkoja. Päivän mittaan pitkät matkat 
sähköpyörällä saattavat kuluttaa jopa enem-
män energiaa kuin lyhyemmät matkat perin-
teisellä pyörällä. 

– Sähköpyörällä on kätevää lähteä myös 
töihin, vaikka matkaa olisi kymmenen 
kilometriä tai ylikin. Työntekijä ei ole heti 
aamulla ihan läkähdyksissä työpaikalle saa-
vuttuaan. 

Joissakin kaupungeissa on nykyään tarjolla 
myös lainattavia kaupunkipyöriä. Nämä tar-
joavat mahdollisuuksia rakentaa vaikkapa 
matkaketjuja, joissa osa taipaleesta taittuu 
julkisilla, osa pyörällä ja osa vaikka kävellen.

– Myös talvipyöräily on ilahduttavasti 
yleistynyt. Se vaatii tietenkin vähän vaivaa ja 
paneutumisesta aiheeseen – ja pyörään nas-
tarenkaat.

Oikeat otteet ja tauot
Hyvää hyötyliikuntaa tarjoavat tietenkin 
myös erilaiset syksyiset pihatyöt.

– Pihatöissä kannattaa muistaa oikea 
ergonomia, esimerkiksi haravointi vuoroin 
kehon toiselta ja vuoroin toiselta puolelta. 

– Kannattaa pitää myös riittävästi taukoja, 
joiden aikana tekee jotain aivan muuta, jotta 
lihaksiin ei kohdistu liian pitkään yksipuo-
lista rasitusta, Minna Aittasalo vinkkaa. n
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Jokainen 
askel  
on tärkeä
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Reilussa matkailussa tavoitteena on kuormittaa 
ympäristöä mahdollisimman vähän, luoda oikeu-
denmukaisia kohtaamisia ihmisten kanssa ja vaalia 

paikallista kulttuuria. Reilu matkailija suosii myös paikal-
lisia yrittäjiä ja jättää näin rahaa vierailukohteisiinsa.

Katri Tihilä Reilun matkailun yhdistyksestä muistuttaa, 
että kotimaassa reissaaminen rasittaa ympäristöä yleensä 
huomattavasti vähemmän kuin matkailu ulkomailla. 

– Aina kun matkustaa ulkomaille tai kotimaassa, niin 
on hyvä pohtia matkustusmuotoa eli kulkuneuvoa. Perus-
sääntöihin kuuluu, että juna ja bussi tuottavat huomat-

tavasti vähemmän päästöjä kuin 
lentokone.

Junassa matkanteosta  
tulee elämys
Tihilä liputtaa erityisesti juna-

matkailun puolesta.

TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI KUVAT: SCANSTOCKPHOTO, VR, CHERI TAMMINEN

Reilusti reissuun 
ulkomaille

– Juna on hyvä vähäpäästöinen kulkuneuvo ja junamatkai-
lussa myös itse matkanteosta tulee elämys. Euroopassa pää-
see liikkumaan mainiosti junalla, kun rataverkko on tiheä.

Hän mainitsee, että junassa matkustaminen voi olla 
hyvin rentouttavaa, kun matkaaja saa katsella rauhassa 
ikkunasta ulos ja lukea vaikkapa kirjaa. 

– Junassa – esimerkiksi ravintolavaunussa – tapaa usein 
uusia ihmisiä ja tutustuu paremmin paikalliseen kulttuu-
riin. Toisinaan on myös kätevää ottaa yöjuna kohteeseen; 
siinä säästää samalla yhden majoituksen maksun.

Tänä vuonna 18-vuotiaat voivat hakea ilmaista EU:n 
tarjoamaa interrailkorttia. Interrailkortista on myös tarjo-
uksia esimerkiksi senioreille, mutta junamatkailua varten 
interrailkortti ei ole tietenkään pakollinen. 

Suomesta on mahdollista päästä junalla aina Aasiaan 
asti. Toisaalta ulkomaillekin voi tehdä lähimatkan:

– Pietari on mielenkiintoinen lähimatkailukohde, 
jonne pääsee kätevästi junalla.

Bussillakin pääsee 
Myös bussimatkoillakin päästöt henkilöä kohden pysy-
vät suhteellisen pieninä.

– Bussilla matkustaminen on yleensä edullista ja 
esimerkiksi Euroopassa yhteyksiä on tarjolla pal-

jon. Matkailu bussilla voi olla hyvinkin jousta-
vaa ja suunnitelmia voi tehdä varsin spontaa-
nisti. 

Henkilö- tai matkailuautolla reissatessa 
kannattaa tietenkin pyrkiä siihen, että 

Vastuullinen matkailija 
liikkuu ulkomailla helposti 
ja vähäpäästöisesti vaikkapa 
junan kyydissä. 

10
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auton kyydissä olisi use-
ampi henkilö.

– Myös autolla matkustet-
taessa matkatavaroiden pai-
nolla on merkitystä: polttoai-
netta kuluu enemmän, mitä 
enemmän tavaraa kuljettaa. 
Eli matkusta kevyellä varus-
tuksella jos mahdollista! 

Lennot mahdollisimman  
pienellä ympäristö
rasituksella 

Mikäli valintana on lentokone, niin lentäminen kannattaa 
tehdä niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän ympäris-
törasitusta.

– Kannattaa suosia suoria lentoja ja Finnairin kaltaisia lentoyh-
tiöitä, joilla on uusi laivasto sekä vastuullisuustavoitteita. Mikäli 
kohteeseen ei ole suoraa lentoa, niin yksi vaihtoehto on, että len-
tää mahdollisimman lähelle ja jatkaa sitten esimerkiksi junalla tai 
bussilla. Esimerkiksi Keski-Euroopassa tämä saattaa olla hyvinkin 
helppoa, sillä rataverkko on tiivis ja lentokentillekin on yleensä 
hyvät yhteydet. 

– Lentämisen aiheuttamat päästöt voi myös hyvittää. Yksi sivusto 
päästöhyvitysten tekoon on esimerkiksi saksalainen Atmosfair. 

Matkakohteella on väliä
Tihilä suosittelee matkakohteeksi paikkoja, joissa on jo turis-
teja, mutta ei liikaturismia.

– Tämän tyyppisissä kohteissa on jo valmiiksi infrastruk-
tuuria ja esimerkiksi jätehuoltoa turismia varten. Hyvin syr-
jäiset alueet ovat hauraampia matkailun vaikutuksille ja niissä 
korostuu yksittäisen matkailijan vastuu ympäristöstä.

Mutta entäpä sitten esimerkiksi Venetsian, Barcelonan ja Ams-
terdamin kaltaiset kaupungit, joissa ainakin paikallisten mielestä 
on jo liikaakin turisteja? Pitäisikö ne jättää kokonaan väliin?

– Itse välttäisin näitä kohteita ainakin sesonkiaikoina, jolloin 
ruuhkat ovat huipussaan ja kaupunkien kantokyky on koetuk-
sella. Risteilyaluksilla matkustaminen Venetsiaan ei ole aina-
kaan suositeltavaa, sillä risteilylaivojen tuottamat aallot kulut-
tavat kaupungin rakenteita.  

– Jos kuitenkin matkustat hyvin suosittuihin paikkoihin, niin 
pyri tutustumaan kaupunkiin myös perusnähtävyyksien lisäksi 
– esimerkiksi Barcelonassa on monia mielenkiintoisia kaupun-
ginosia tunnettujen kävelykatujen ja nähtävyyksien ohella. Pyri 
välttämään suurinta sesonkia. Käyttäydy kunnioittavasti paikal-
lisia kohtaan äläkä tee typeryyksiä. Näissä kaupungeissa on ollut 
paljon valituksia turistien huonosta käytöksestä.

Vähemmän mutta pitempään
Reilun matkailun periaatteisiin kuuluu myös suosia paikallis-
ten ja pienyrittäjien majoituspalveluita; näin matkailija tukee 
taloudellisesti paikallisyhteisöä.

– Hyvä asia on myös, jos majoituspalvelu pyrkii toimimaan ympä-
ristöystävällisesti ja jos sillä on vaikkapa ympäristösertifikaatti.

Reilu matkailija välttää all inclusive -hotelleja, joissa turistien 
tuoma raha ei todennäköisesti päädy paikallisille, vaan vuotaa 
esimerkiksi monikansallisille yrityksille ja muihin maihin.

Tihilä kertoo suosivansa itse myös hidasta matkailua. Siinä 
matkustetaan vähemmän, mutta vietetään pidempi aika mat-
kalla tutustuen syvällisemmin paikkaan. 

– Näin oppii paikasta ja paikallisesta kulttuurista enemmän. 
On järkevämpää panostaa enemmän yhteen matkaan kuin tehdä 
joka viikonloppu pikapyrähdys jonnekin päin maailmaa. n

Reilusti reissuun 
ulkomaille

▲ Junamat-
kailu Euroo-
passa on 
helppoa ja 
edullista. In-
terrail-korteis-
sa on monia 
vaihtoehtoja.

     Berliini on 
suosittu kau-
punkikohde.

▲
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TEKSTI: ARI J. VESA KUVAT: PHILIPS HUE

ELOA JA ÄLYÄ 
jokaisen kodin 
valaistukseen
Valaistuksen päälle ja pois kytkeminen on perinteisen yksinkertaista 
yhdellä valokatkaisimen painalluksella. Mutta jos haluaa modernimman 
ja monipuolisemman valaistuksen, kytketään lamput ja valaisimet 
kodin langattomaan verkkoon. Suuriin sähköremontteihin ei 
vanhoissakaan asuinnoissa tarvitse ryhtyä.

TARKASTA 
NÄMÄ ENNEN 
ÄLYLAMPUN 
HANKINTAA
l Mieti ensin mitä haluat älylam-
puilla tehdä ja valitse lamput tai jär-
jestelmä sen mukaan?
l Haluako valaisimiin vuorokauden 
mukaan muuntuvan värilämpötilan, 
esimerkiksi aamuisin herättävää kir-
kasta ja iltaan nukahtamista helpot-
tavaa pehmeämpää valoa?
l Haluatko valojen olevan ajastetta-
vissa tai kytkettävissä päälle ja pois 
etänä?
l Mieti valitsetko älyvalaistuksen 
ohjaamiseen langattomasti toimivat 
valokatkaisimet, kauko-ohjaimen tai 
älylaitteeseen ladattavan sovelluk-
sen vai haluatko, että käytössäsi on 
kaikki ohjausvaihtoehdot?
l Kun älylamput tai järjestelmä on 
toiminnassa, opasta kaikki perheen-
jäsenet niiden käyttöön, jotta jokai-
nen pääsee nauttimaan uudesta eri-
laisesta valaistuksesta.
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Ä lykäs valaistuksen ohjaus lisääntyy 
kodeissa ilman isoja remontteja. Eri-
laisia älylamppuja löytyy monen kau-

pan hyllyltä ja niillä saa helposti muunnel-
tavaa valoa. Älylamppuja löytyy myös perin-
teisillä lamppukannoilla, joten kaikista van-
hoista kodin valaisimistakin saa muunnelta-
vuudeltaan ja käytettävyydeltään nykyaikaisia. 

Älyvalaistuksessa valaisimet ja lamput sisällä 
sekä ulkona kytketään kodin langattomaan 
verkkoon. Järjestelmiä on muutamia ja osa 
alan toimijoiden tarjoamista tuotteista on jopa 
yhteensopivia eli erimerkkisiä älylamppuja tai 
-valaisimia voi ohjata samalla järjestelmällä. 
Yksinkertaisimmillaan jo yhdessä lamppuun 
ruuvattavassa polttimossa on älyä, jota voi-
daan ohjata wifi-verkon kautta.

Miksi älyvalaistus
Kodissa tarvitaan valoa eri tarkoituksiin. 
Älylampulla voi jo yhdellä valaisimella luoda 
erilaisia tunnelmia sekä työvalaistusta, 
yksinkertaisimmillaan jopa perinteisen valo-
katkaisimen avulla. Yksi napautus voi kir-
kastaa valon ja toinen napautus esimerkiksi 
muuttaa valon värilämpötilaa.

– Yhdellä valaisimella voi helposti toteut-
taa erilaisia valaistusolosuhteita tilanteen ja 
tarpeen mukaan. Riittävä valaistus on tärkeää 
etenkin ikääntyville arkiaskareiden sujuvuu-
den ja turvallisuuden varmistamiseksi, muis-
tuttaa asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta.

Lisäominaisuuksia mobiilisovelluksella
Kun haluaa valaistukseen monipuolisem-
pia ominaisuuksia, voi valita älylamput tai 
kevyen järjestelmän, jossa lamppuja ohja-
taan ohjauslaitteen kautta. Nykyaikaiseen 
matkapuhelimeen ladattavalla sovelluksella 
tai järjestelmään hankitulla kaukosäätimellä 
voi ohjata valaistuksen kirkkautta ja värisä-
vyjä, useimmiten myös ajastaa lamppu sytty-
mään ja sammumaan haluamanaan aikana.

Kun valitaan hieman kehittyneempi järjes-
telmä, on mukana kodin langattomaan verk-
koon liitettävä ohjauslaite, jonka kautta eri-
laiset lamput kytketään ohjaimiin sekä mat-
kapuhelimeen tai tablettiin ladattavaan sovel-
lukseen. Laajimmillaan on tarjolla lamppujen 
lisäksi erilaisia sisustus-, katto- ja ulkovalai-
simia sekä led-nauhoja. Niistä löytyy ratkaisu 
kaikkiin kodin valaistustarpeisiin. 

Lue lisää lampuista ja valaistuksesta: lampputieto.fi

Vanhaankin taloon
Ohjaimen, älylamppujen ja valaisinten avulla 
saadaan älyvalaistus rakennettua ilman säh-
köistyksen uusimista vanhaankin taloon ja 
asuntoon. Sen avulla valaistusta ohjataan lan-
gattomasti, säädetään sitä erilaiseen tilantee-
seen ja tunnelmaan sopivaksi tai jopa ohjataan 
kodin ulkopuolelta, kun ollaan poissa kotoa. 
On aika kätevää, jos isojen ostosten kanssa 
kaupasta saapuessa voi sytyttää jo autossa 
sisälle valot eteiseen ja keittiöön ja siirtyä tur-
vallisesti kasseja laskematta esimerkiksi keitti-
öön jääkaapin luo. 

Älyvalaistuksella voi myös säätää aamuiksi 
herättävää ja piristävää kirkasta valoa ja 
illaksi himmeämpää, nukahtamista edistävää 
valoa. Näin omalta osaltaan älyvalaistuksella 
voi vähentää kirkasvalolampuilla torjuttavaa 
kaamosmasennusta.

Mobiilisovelluksen lisäksi järjestelmään voi 
liittää myös erilaisia seiniin, vaikka kaksipuo-
lisella teipillä asetettavia katkaisijoita ja liike-
tunnistimia sekä kaukosäätimiä. Näin ei aina 
tarvitse mobiililaitetta valojen kytkemiseen ja 
koko järjestelmän voi asentaa itse ilman säh-
kömiestä.

Uudiskohteisiin rakennusvaiheessa
Uudiskohteissa kannattaa asentaa raken-
nusvaiheessa älykäs valaistuksenohjausjär-
jestelmä, jolloin se on osa asunnon kotiau-
tomaatiojärjestelmää. Älykkäät ohjausjär-
jestelmät lisäävät omaa mukavuuttamme ja 
mahdollistavat helpon energiansäästön. Nii-
den avulla voi hallita myös etänä valaistuk-
sen lisäksi esimerkiksi kodin lämpötiloja.

Älyautomatiikka lisää myös turvallisuutta. 
Ohjattua- tai liiketunnistemellista valaistusta 
käytetään myös pihalla. Näin valaistuksen 
saa pihalle, kun sinne saavutaan tai esimer-
kiksi etänä, kun kotoa ollaan poissa. Näin saa-
daan pidettyä koti asutun näköisenä. Uusiin 
järjestelmiin saa liitettyä myös valvontajärjes-
telmän, joka valvoo kotia ja jonka kautta voi 
itse katsoa esimerkiksi puhelimen välityksellä, 
että kaikki on kotona kunnossa.

Kokeilemme pimeän kauden aikana, miten 
älyvalaistuksen saa rakennettua vanhaan 
asuntoon ja miten esimerkiksi pohjana ole-
vaan Philipsin HUE -järjestelmään saa liitet-
tyä esimerkiksi Ikean Trådfri -järjestelmän 
lamppuja. nTutustu älyvalaistuksen mahdollisuuteen: 

https://www2.meethue.com/fi-fi

▶ Älyvalaistuk-
sessa voidaan 
parhaimmillaan 
säätää valaistuk-
sen valkoisia sävy-
jä sekä myös valita 
erilaisia värejä tun-
nelman mukaan.
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Viihde-elektroniikan kokonaismyynti 
kasvoi 10 prosenttia vuoden 2018 
ensimmäisellä puoliskolla. 55-tuu-

maisten televisioiden osuus kohosi noin 68 
prosenttia. Yli 70-tuuman kokoluokassa 
tapahtui kuitenkin huima 300 prosentin 
kasvu myynnissä.

Full HD -mallisto on jäänyt vähemmis-
töön, sillä 4k-televisioiden osuus edustaa 72 
prosenttia myyntimäärästä ja peräti 88 pro-
senttia koko tv-kaupan arvosta.

Televisioiden myyntiä vauhdittavat urhei-
lutapahtumat sekä netin suoratoistopalve-
lujen kuten Netflixin, YouTuben ja Yle Aree-
nan yleistyminen. 4k-sisältöä on myös tar-
jolla runsaasti, joka motivoi jättiruudun 
hankintaa.

Hintakaan ei ole enää este isokokoisen 
4k-tv:n hankinnalle, sillä loppukesän tarjouk-
set puskivat 65-tuumaisten lähtöhinnat noin 
700 euroon.

TEKSTI: PEKKA TOLONEN

Järeät televisiot 
tulevat

Seuraavaksi kodeissa yleistyvät 
suurikokoiset 65–85 tuuman 
ultratarkat televisiot. Ja miksipä 
ei? Ovathan hinnat pudonneet 
kohtuulliseen 700–1 000 euron 
haarukkaan.

8Ktarkat jättiruudut myyntiin
Kuluttajan kannattaa kuitenkin huomata, 
että tarjous-tv:t ovat vuoden, parin takaista 
mallistoa. Huippukuvaa tarjoavat OLED, 
QLED -paneelit löytyvät vasta kalliimmasta 
1000-3000 euron hintaluokasta.

Isoa televisiota hankkivan kannattaa myös 
varautua supertarkkojen 8k-televisioiden 
esiinmarssiin. Näitä esiteltiin syksyn IFA-
messuilla Berliinissä. Mallisto tulee myyn-
tiin syksyn aikana, lupaavat LG ja Samsung.

8k tuo kuvaan nelikertaisen tarkkuu-
den verrattuna 4k-laatuun. Tarkkuus nou-
see 7280x4320 pisteeseen, joka soveltuu par-
haiten yli 65-tuuman kokoluokkaan. LED, 
OLED ja QLED -näyttötekniikoiden rinnalle 
kipuaa nyt 8k:ta varten kehitetty uusi Micro-
LED-tekniikka.

Tv-valmistajat Sony, Sharp, Panasonic 
ja TCL tähtäävät läpimurtovuodeksi Japa-
nin olympialaisia vuonna 2020. Nykyiset 
suurikokoiset 4k-televisiot riittävät kuiten-
kin vielä vuosiksi, sillä 8k-sisältötarjonta on 
vielä olematonta.

Apua valintaviidakkoon
Perusvalinnassa tärkeimmät ovat hinta, 
ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet. Muu-
tama nyrkkisääntö toimii hyvänä viidakko-
veitsenä valinnassa.

Ensinnäkin, varmista että tv tukee dvb-t2 
lähetystekniikkaa. Sitä tarvitaan, jos halu-
taan katsella vuoden 2020 jälkeen antenni-
verkon teräväpiirtolähetyksiä. Dvb-t2 tuo 

myös kasvavan määrän sd-perustasoisia tv-
kanavia.

Toiseksi, mieti tarvitaanko olohuoneessa 
kalleinta huippukuvaa? Edullisin LED-tek-
niikkaan perustuva tv tarjoaa nykyään laa-
dukkaan kuvan, joka riittää useimmille kat-
sojille.

Kolmanneksi kannattaa varmistaa, että 
tv:stä löytyy Netflix, YouTube ja Yle Areena 
ja muut halutut suoratoistopalvelut. Jos 
tv:tä halutaan käyttää pelaamiseen tai tie-
tokoneen, tabletin ja kännykän näyttönä, 
yhteensopivuus kannattaa varmistaa myy-
jän kanssa.

Näyttötekniikat tutuiksi
4k-televisioissa käytetään LED, OLED ja 
QLED -paneeleja. Kuvan laatuun vaikuttaa 
näyttötyypin lisäksi kuvataajuus ja kuvanpa-
rannusominaisuudet.

◀ Samsung tuo  
televisioihin kuvaa, 
väriä ja ääntä  
parantavaa teko-
älytekniikkaa  
uusissa 8K-televi-
sioissa.
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LED on yleisin ja edullisin näyttötek-
niikka. Taustavalaistut tai reunaledein toi-
mivat paneelit hyödyntävät usein myös local 
dimming -tekniikkaa, joka parantaa kont-
rastia. Kuvan laatu vaihtelee tyydyttävästä 
hyvään.

OLED-näyttö koostuu orgaanisista 
ledeistä, jotka säteilevät valoa jokaisessa pik-
selissä. Paneeli on hyvin ohut ja värien toisto, 
kontrasti ja kirkkaus ovat erittäin hyviä.

QLED on Samsungin parannettu versio 
LED-tekniikasta. Näyttö tuottaa LEDiä laa-
jemman väriavaruuden ja päivänvaloa vas-
taavan valovoiman. Katselukulma on kui-
tenkin OLED-paneeleja heikompi.

Kuvanparannusta tarpeiden mukaan
Kuvataajuus ilmoitetaan hertseinä ja on tyy-
pillisesti 50 Hz, eli kuva päivittyy 50 kertaa 
sekunnissa. 100 Hz toistaa kuvan sulavam-

min ja soveltuu parhaiten urheilun katso-
miseen – ei kuitenkaan välttämättä sillä lii-
ketoistoon vaikuttaa myös tv:n käyttämä 
kuvan prosessointi.

Elokuva- ja pelikokemuksia parannetaan 
HDR, HLG ja WCG -tekniikoiden avulla. 
HDR tarkoittaa laajaa dynamiikkaa eli 
kuvassa voi olla samaan aikaan erittäin kirk-
kaita ja tummia kohteita. HLG ja WCG tar-
koittavat taas laajaa väriavaruutta, joka lisää 
nyansseja kuvaan.

Jos optimilaatu on tärkeintä kannattaa 
valita OLED/QLED-malli, sillä LED-televisi-
oilla HDR-sisältö toistuu latteammin. Eroja 
on myös eri televisioiden välillä kyvyssä skaa-
lata tavallinen kuva 4k-tarkkuudelle.

Ambilight on Philipsin kehittämä tausta-
valaistustekniikka. Tv:n reunoihin asenne-
tut ledit heijastavat tv:n värimaailman viuh-
kaksi seinälle. Moni Ambilightia kokeillut 

ei haluakaan palata takaisin tavalliseen tv:n 
katseluun.

Virtasyöppöä tekniikkaa
Parhaiten valinnasta selviää silmämääräi-
sesti kuvaa arvioimalla. Jos valinta tuntuu 
vaikealta muista, että moni kytkee kuvanpa-
rannustoiminnat pois päältä. Silloin klassik-
koelokuvat toistuvat mahdollisimman alku-
peräisellä laadulla.

Tv:n sähkönkulutus voi yllättää. 65-tuu-
man OLED ja QLED -mallit vaativat tyypilli-
sesti noin 150 wattia. LED-tekniikalla pääs-
tään parhaimmillaan 100 wattiin. Vanhem-
mat mallit voivat kuluttaa 200-300 wattia.

8K-ruudut tulevat valitettavasti nosta-
maan kulutusta. Televisioiden tuottama 
lämpö kannattaakin kompensoida vähentä-
mällä asunnon lämmitystä. Näin kokonais-
sähkönkulutus pysyy paremmin kurissa. n
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Pohjoismaisessa Nord Pool 

-sähköpörssissä sähkön hinta 

määritellään tunneittain. Vaikka 

lyhyellä aikavälillä hinta voi 

vaihdella paljonkin, pidemmällä 

aikavälillä Tuntispot-tuote tulee 

asiakkaalle edullisimmaksi. 

Tuntispot
ON PIDEMMÄN
PÄÄLLE EDULLISIN

TEKSTI : TIMO REHTONEN

Pörssisähkön hintaan vaikuttavat 
muun muassa maailmanlaajuinen 
taloustilanne, fossiilisten energia-

lähteiden hinta ja käytön määrä sähköntuo-
tannossa sekä hiilidioksidin päästöoikeuden 
hinta. Viimeksi mainittu osatekijä on noussut 
viimeisen puolentoista vuoden aikana jyrkästi 
ylöspäin. Tällä hetkellä sen osuus asiakkaan 
sähkölaskusta on karkeasti arvioiden noin 
2 senttiä kilowattitunnilta. Päästöoikeuden 
hinta voi näkyä siis jopa kolmasosana mark-
kinahinnassa.

Sähkön hintaan vaikuttavat ratkaisevasti 
vuorokausi-, viikko- ja kuukausitasolla säh-
köntuotannossa vallitsevat olosuhteet. Poh-
joismaissa käytettävästä sähköstä tuotetaan 
noin puolet Norjan ja Ruotsin vesivoimalai-
toksissa.

– Tämän hetken tavallista korkeampi hinta 
johtuu harvinaisen heikosta vesitilanteesta. 
Ensinnäkin kevään lumimäärä oli vähäinen. 
Sitten alettiin odottaa vuosittaisia vesisa-
teita, mutta niitä ei tullutkaan. Voimaloi-
den altaiden pinnat ovat olleet jo pidemmän 
aikaa pohjalukemissa ja nyt markkinoilla ole-
tetaan, että tilanne ei tästä ihan heti parane, 
kertoo Energiapolarin riskinhallintapäällikkö 
Mauri Kuivalainen.

Veden vähyys heijastuu loppuvuoden ja 

Mikä päästöoikeus?
Euroopan unionissa haitallisia pääs-
töjä tuottavat laitokset ovat velvollisia 
omistamaan päästömääränsä mukai-
sesti tietyn määrän päästöoikeuksia. 
Hinta määritellään euroina/hiilidiok-
siditonni. Vuoden 2017 kesäkuusta 
tähän päivään hiilidioksiditonnin hinta 
on noussut 4 eurosta yli 20 euroon. 
Päästöoikeuksien hinta on noussut, 
koska EU on vähentänyt päästöoikeuk-
sien vuosittaista määrää. Tällä pyri-
tään ohjaamaan teollisuutta siirty-
mään yhä enemmän ympäristöystäväl-
lisempään tuotantoon.

ensi vuoden alun hintoihin, mutta tilanne voi 
muuttua, jos vettä alkaa sataa syksyllä kaa-
tamalla. 

– Vuoristoalueilla alkavat kohta lumisa-
teet, jolloin ruvetaan seuraavaksi spekuloi-
maan, kuinka paljon lumesta sulavaa vettä 
on altaissa ensi keväänä. Joka tapauksessa 
nyt lähdetään heikoilla vesimäärillä tulevaan 
talveen ja se tarkoittaa normaalia korkeam-
pia sähkönhintoja.

Spottihinta voi siis heilahdella paljonkin, 
mutta tilastohistoriaa katsottaessa voidaan 
todeta, että korkeat spottihinnat eivät ole 
kestäneet milloinkaan kovin pitkään. 

– Tällä hetkellä hinta on nousussa, mutta 
alas tullaan kun vesimäärä normalisoituu. 
Pitkällä aikavälillä  tarkasteltuna reaaliai-
kaiseen markkinahintaan perustuva tuote 
tulee asiakkaalle edullisimmaksi, Kuivalainen 
toteaa.

Hintaa haisteleva älylaite  
on tulevaisuutta

Esineiden internet (IOT) mahdollistaa kodin-
koneiden älykkään toiminnan. Sähkön hin-
taa seuraava laite voi esimerkiksi määritellä, 
minä vuorokauden aikana kannattaa varata 

lämminvesivaraajaa tai lämmittää asuntoa.
– Älylaitteiden kuluttajahinnat ovat vielä 

varsin korkeat, mutta varmasti lähivuosina 
niitä saa hankittua edullisemmin. Silloin kun 
asiakkaan sähkönkulutus on sidottu säh-
köpörssin tuntihintaan, tällainen laite voi 
tuoda säästöä, koska se voi määritellä päivit-
täin sähkölaitteiden toiminta-ajat niille hal-
vimmille tunneille. 

Energiapolarin  
sähkösopimustuotteet lyhyesti

Polar Tuntispot: Sähkön hinta muodostuu 
tuntikohtaisen kulutuksen ja tuntihintojen 
perusteella.
Markkinasähkö Lapista: Markkinasähkön 
hinta tiedetään kuukausi etukäteen.
Lapin Takuu: Kaksivuotinen, määräaikainen 
ja kiinteähintainen sopimus.
Lapin Varttitakuu: Määräaikainen sopimus 
kolme kuukautta kerrallaan.
Lapin Bio+: Lapissa tuotettua 100 % serti- 
fioitua biosähköä. Yhden vuoden määrä- 
aikainen ja kiinteähintainen sopimus.
Vaihtotakuu: Kahden ja puolen euron kuu-
kausimaksun maksamalla voi sopimuksen 
vaihtaa toiseen missä vaiheessa tahansa. 

Kun katsotaan sähkön Suomen hinta-alueen spot-hintaa (alv 0) vuosilta  2001–2018,  
nähdään, että kuukauden keskihinnat voivat vaihdella paljonkin. Hinta ei ole pysynyt 
kuitenkaan korkeana pitkää aikaa. Kovimmat hintapiikit ovat tyypillisesti syntyneet use-
amman tekijän vaikutuksesta. Näin on käynyt esimerkiksi silloin kun pakkasten aikaan 
ydinvoimalaitos on jouduttu yllättäen pysäyttämään samaan aikaan kun maiden väli-
sissä sähköjohdoissa on ollut käyttörajoituksia. Hintapiikkejä on syntynyt myös tilanteis-
sa, joissa huonon vesitilanteen aikana pohjolaan on iskenyt kova pakkasjakso.
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• ENERGIAPOLARIN UUTISIA •

Seuraa kulutustasi! Omat kulutustietosi 
löydät osoitteesta www.energiapolar.fi/online
Palvelussa voit myös päivittää yhteystietosi, 
tarkastella laskujasi sekä sopimustietojasi.

Paras juttu
Edellisen Asiakaspolar lehden 1/2018 parhaaksi jutuksi 
äänestettiin ”Lisäeristämällä säästöä ja asumismuka-
vuutta”. Lue juttu osoitteessa www.asiakaspolar.fi . 
Äänestäneiden kesken arvoimme 20 euron S-ryhmänlah-
jakortin. Palkinnon voitti Risto Rovaniemeltä.

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

Seuraa meitä 
Facebookissa ja Instagramissa!Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Tuntispot
ON PIDEMMÄN
PÄÄLLE EDULLISIN

Positiivista energiaa – sinua varten

Kauanko olet ollut alalla: Energia-alalla nyt kaksi kuukautta. 
Asiakaspalvelun ja myynnin parissa kolme vuotta.

”Työmotto”: Pyri tekemään jokainen päivä paremmin, kuin eilinen.

Mitä päivittäiseen työhösi kuuluu? Hoidan Energiapolarin ja 
Napapiirin Energian ja Veden asiakaskontakteja sähköpostitse, 
chatissa, puhelimessa ja kasvotusten Revontulen kauppakeskus-
käytävällä. Käytännössä siis teen asiakkaiden kanssa sopimuksia 
ja tarjouksia, annan vastauksia heidän kysymyksiinsä ja ratkon 
vastaantulevia ongelmia. 

Mistä pidät eniten työssäsi? Kyllä se on ihmisten kanssa toimi-
minen, jutteleminen ja auttaminen mistä eniten nautin. Asiak-
kaalta kuultu positiivinen palaute jaksaa hymyilyttää pitkään. 
Olen aina ollut sosiaalinen ihminen, mikä on ohjannut minut 
tällaiseen työhön.

Ikimuistoisin asiakaskohtaamisesi? Ikimuistoista asiakaskoh-
taamista ei ole vielä tämän 2kk aikana tullut vastaan. Naurun 
täyteisiä yhteydenottoja on kyllä riittänyt. Baarimaailmasta tari-
noita kyllä riittäisi, mutta ne eivät ole ihan koko perheen luetta-
vaa.

Paras energiansäästövinkkisi? Jos asut sähkölämmitteisessä 
talossa, alenna sisälämpötilaa yhdellä asteella. Muutosta et juuri 
huomaa muualla, kuin sähkölaskussasi. Kodin laitteiden kunto 
ja kulutus kannattaa myös tarkistaa aika ajoin ja huoltaa tarvit-
taessa. 

Terveiset lukijoille: Tulkaa rohkeasti käymään raatilla täällä tis-
killä. Katotaan samalla miten me voidaan teitä auttaa 

Saku Lohela, Energiapolarin asiakasneuvoja

”Mie olen Lohelan Saku. Syntyperäinen rovaniemeläi-
nen. Asustelen Viirinkankaalla avovaimon ja kolmivuo-
tiaan Saksanpaimenkoiran kanssa. Arkisin hoidan Ener-
giapolarin ja Neven asiakaspalvelua ja viikonloppuöisin 
minut löytää keskustan baarien ovilta järjestyksenvalvo-
jan kyltti rinnassa. Vähäinen vapaa-aika kuluu voimanos-
toon punttisalilla ja musiikkiprojektin parissa.”

Ikä: 23 vuotta

ASPO_PAI_16-17_uutiset.indd   17 13.9.2018   8:13:21



18

A utojen päästöjä laskettaessa ei voida 
rajoittua vain käytönaikaisiin pääs-
töihin. On tärkeää hahmottaa myös 

koko auton käyttöiän aikaiset päästöt. Nämä 
elinkaaripäästöt ovatkin ajankohtainen asia 
autoalalla, vaikka viime aikoina eniten kes-
kustelua on herättänyt uusi päästöjen mit-
taustapa, joka muutti autojen hintoja syys-
kuun alusta Suomessa. Siinä huomioidaan 
vain ajon aikaiset päästöt, joissa sähköauto 
on omaa luokkaansa.

Käyttövoimalla on vaikutusta siihen, 
missä vaiheessa auton elinkaarta päästöt 
syntyvät. Elinkaareen kuuluvat ajoneuvon ja 
polttoaineen tuotanto jakeluteineen, raaka-
aineineen sekä auton käytön aikaiset päästöt 
ja lopulta auton kierrätys. Käytön ajalta las-
ketaan myös huolloista ja kunnossapidosta 
syntyvät päästöt.

Valmistuksen osuus
Auton valmistamisesta hiilijalanjälkeen las-
ketaan materiaalien energiasisältö ja val-

Sähköautolla pienimmät päästöt

mistukseen kuluva energia. Valmistuksen 
osuus koko elinkaaren päästöistä riippuu 
siitä, miten paljon autolla ajetaan sen elin-
iän aikana ja mikä on auton käyttövoima. 

Tarkasteltaessa suomalaisten autojen kes-
kimääräisiä ajokilometrejä, on valmistuksen 
osuus elinkaaripäästöistä noin 10–15 pro-
senttia. Kierrättäminen vastaavasti vähentää 
valmistuksen päästöjä. Arvioidaan, että kier-
rättämällä vanha auto tehokkaasti, saadaan 
takaisin noin neljännes valmistuksen pääs-
töistä, vähentyneinä hiilidioksidipäästöinä.

Sähköauto ympäristöystävällisin
Sähköautot ja niihin liittyvä ympäristöys-
tävällisyys herättävät vielä paljon tunteita. 
Todelliseen faktaan perustuvan tiedon löy-
täminen hakukoneella on haastavaa, varsin-
kin suomenkielellä. Hakija löytää runsaasti 
klikkiotsikoita, joiden takana sisällön paik-
kansapitävyys on hyvin kyseenalaista. 

Tohtori Dr Maasten Messagie Belgian 
VUB-yliopistossa on koonnut yhteen ja ana-

lysoinut tutkimustietoa pistokehybridien, 
sähkö- ja polttomoottoriautojen elinkaari-
päästöistä EU:n alueella. Analysoinnista on 
työstetty yhteenvetokatsaus belgialaiselle 
Transport & Enviroment (T&E) -organisaa-
tiolle.

Tämä yhteenveto näyttää selvästi, miten 
elinkaaripäästöt ovat sähköautolla pienem-
mät kaikissa EU-maissa huolimatta siitä, 
miten sähkö on tuotettu. Paras tilanne on 
Ruotsissa, Ranskassa ja Suomessa, joissa 
sähköntuotannon päästöt ovat selvästi 
EU-keskiarvon alapuolella.

Sähköautoillakin suurin merkitys on käy-
tön aikaisilla päästöillä, mutta ne kohdistu-
vat kokonaan energian tuotanto- ja jakelu-
ketjuun. Eri maiden sähköntuotannon pääs-
töt huomioiden, ovat sähköautojen elinkaa-
ripäästöt erilaiset eri maissa. 

Kaikki päästöt elinkaaren aikana
Kun autojen ympäristöystävällisyyttä tutki-
taan elinkaarianalyysin perusteella, otetaan 

Sähköautojen ilmastovaikutus eri maiden sähköntuotannon päästöillä

Lähde: TE Transport&Enviroment (alkuperäiseen taulukkoon lisätty Suomi)  
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Sähköautolla pienimmät päästöt
Sähköauton lähipäästöt ovat nolla.  
Päästöjen vähentymisellä on tulevaisuudessa 
iso merkitys kaupunkikeskustojen ilman laatuun. 
Myös elinkaaripäästövertailussa sähköautot 
menestyvät polttomoottoriautoja paremmin.

TEKSTI: ARI J. VESA KUVAT: SCANSTOCKPHOTO 
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huomioon ympäristön kannalta merkittä-
vät prosessit raaka-aineiden hankinnasta, 
valmistuksen ja käytön kautta kierrätyk-
seen. Tällä menettelyllä estetään ongelmien 
siirtämistä paikasta toiseen. Jos tutkittai-
siin vain käytön aikaisia päästöjä, olisi säh-
köauto vielä kokonaisselvityksen lukujakin 
huomattavasti ympäristöystävällisempi.

WTW-analyysissä (well-to-wheels) raaka-
aineesta/energialähteestä renkaisiin, joka on 
elinkaarianalyysia suppeampi, otetaan huo-
mioon auton käyttövoiman eli polttoaineiden 
ja sähkön aiheuttamat päästöt tuotannosta 

renkaisiin. WTW-analyysi voidaan jakaa vielä 
kahteen osaan, WTT-analyysiin (well to tank) 
eli raaka-aineesta/energialähteestä tankkiin/
akkuun ja TTW-analyysiin (tank to wheels) eli 
tankista pyöriin. Autoja myytäessä ilmoitetta-
vat päästöt kertovat tankista pyöriin osuutta 
eli polttoaineen kulutusta käytössä tietyn 
standardin mukaan selvitettynä. Senkin paik-
kansa pitävyys on polttomoottoriautoissa 
huonohko, vaikka mittaustapaa on muu-
tettu syyskuun alussa. Todelliset päästöt ovat 
laboratoriossa, mallinnuksen mukaan tehtyjä 
päästöjä suuremmat.

Sähköautossa tuotannon  
päästöt suuremmat
Kun elinkaarianalyysissa otetaan huomioon 
myös ajoneuvon valmistuksessa syntyvät 
päästöt, todetaan 85 prosentissa elinkaari-
päästöjä selvittävistä tutkimuksista autojen 
sähköistämisen lisäävän tuotannon aikai-
sia päästöjä. Merkittävin osuus näistä pääs-
töistä tulee akkujen valmistamisesta.

Kaikissa tutkimuksissa todetaan kuiten-
kin WTW-päästöillä olevan selvästi suurin 
merkitys elinkaaripäästöjen kannalta. Val-
mistuksen tuottamien päästöjen merkitys 
korostuu, jos ajoneuvon käyttöikä oletetaan 
lyhyeksi, esimerkiksi vain 150.000 kilomet-
riksi. Sähköauton valmistuksen päästöt oli-
sivat tällaisella kilometrimäärällä eri läh-
teiden mukaan 46–81 grammaa CO2 kilo-
metriä kohden. Jos auton käyttöiäksi laske-
taan realistinen 250.000 kilometriä, alenevat 
päästöt 28–49 grammaan CO2 kilometrillä. 

Auton kierrättäminen tärkeää
Autoteollisuus on jo vuosia panostanut 
auton kierrätettävyyteen. Autoja suunni-
tellessa huomioidaan myös kierrätettävyys 
elinkaaren päätteeksi. Autojen kierrätystä 
säädellään ELV-lainsäädännöllä (End of Life 
Vehicles). Lainsäädäntö takaa, että romuajo-
neuvoista saadaan talteen lähes kaikki mate-
riaali ja valtaosa siitä saadaan kierrätettyä.

EU:ssa on tavoite nostaa kierrätyksen ja 
uudelleenkäytön osuutta vähintään 85 pro-
senttiin materiaaleista. Suomessa romuajo-
neuvojen kierrätys- ja hyödyntämisaste oli jo 
vuonna 2016 97 prosenttia. Kierrätyksessä 
saatavasta materiaalista noin 70 prosenttia 
on metallia. n

Auton elinkaari

Käyttö

Raaka-aineiden 
hankinta

Kierrätysmateriaalin 
uusiokäyttö

Tuotanto

Tuotannon jäte

Ajoneuvon käyttö

Kierrätyksen 
jäte

Polttoaineen  
tuotanto  
ja jakelu

Elinkaaren  
päätös-

kierrätys

KUVA: THE STEEL WIRE
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JUTTUSARJASSA KESKUSTELLAAN TUTKIJOIDEN KANSSA MAAPALLON HAASTEISTA.

YHTEINEN PLANEE
T
T
AM

ME

Suomen mennyt pitkä kuuma kesä käy yhdeksi esimerkiksi 
tulevasta. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt 
lisääntyvät.

– Suomessa ilmastonmuutos tekee kesistä pitempiä ja kuu-
mempia. Se lisää myös syksyn myrskyjä ja tuulia. Talvet leu-
dontuvat, mutta samalla esimerkiksi lumisateet ja lumikuor-
mat saattavat paikoin lisääntyä. Tulvariskit kasvavat. Varsinkin 
maataloudessa pitää varautua entistä epävarmempiin satonäky-
miin, Hilppa Gregow listaa vaikutuksia kotimaassa. Hän johtaa 
Ilmatieteen laitoksen Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutki-
muksen yksikköä.

Tähän mennessä ilmasto on lämmennyt vuoden 1880 jälkeen 
noin 0,8 astetta. Suomessa lämpeneminen on ollut samalla ajan-
jaksolla noin 2 astetta. 

– Meillä ilmiötä selittää se, että kun esimerkiksi Itämeri ei talvi-
sin jäädy, niin myös lämpeneminen kiihtyy.

Tavoitteena alle kaksi astetta
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon kes-
kilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esi-
teolliseen aikaan.  

– Mikäli torjuntatoimissa ei onnistuta, niin pahimmassa tapa-
uksessa vuoden 2070 paikkeilla ilmasto olisi lämmennyt jo 4 
astetta ja Suomessa 6–8 astetta. 

Varsinkin globaalisti seuraukset ovat tällöin monin verroin 
vakavammat kuin alle kahden asteen lämpenemisessä.

– Käytännössä monet maapallon alueet muuttuisivat tällöin 
liian kuiviksi ja kuumiksi maanviljelyyn ja asumiseen – tällaisia 
alueita olisi myös Etelä-Euroopassa. 

Mukaan tarvitaan kaikkia
Pariisin ilmastosopimukseen tavoitteet on täysin mahdollista 
saavuttaa. Gregowin mukaan tekoihin on kuitenkin ryhdyttävä 
viivyttelemättä.

– Valtioilla ja esimerkiksi niiden yrityksiä ohjaavilla toimilla ja 
lainsäädännöllä on tärkeä rooli; samoin myös suuntaa näyttävillä 
edelläkävijäyrityksillä. Huomiota on kiinnitettävä muun muassa 
ympäristöystävälliseen liikenteeseen ja maankäyttöön sekä met-
sien istutukseen. 

– Mutta mukaan tarvitaan myös ihan kaikkia ihmisiä. Kes-
keistä on esimerkiksi turhan kulutuksen välttäminen, materi-
aalien kierrättäminen sekä ympäristöystävällinen liikkuminen, 
ruoka ja energia.

Gregow kertoo olevansa optimisti.
– Uskon, että ihminen on niin fiksu, että hän haluaa voittaa ja 

pystyy voittamaan tämän taistelun. n

TEKSTI JA KUVA: MATTI VÄLIMÄKI

Ilmasto-
tekoja  
NYT

Ilmatieteen laitoksen 
yksikönpäällikkö, 
dosentti Hilppa 
Gregowin mukaan 
ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi tarvitaan 
kaikkien panosta.
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Etsi vastaukset kysymyk-

siin ja vastaa internetissä 

kirjoittamalla selaimen 

osoitekenttään  

(ei google-kenttään):  

www.adato.fi/visa

Sähkövisan ja  
Sähköristikon voittajat 
2/2018: 
Pihakaivopumppu E.M.S.: 
Arto T., Äitsaari
Doro 8040 -älypuhelin:  
Jouko A., Sodankylä ja  
Pirjo H., Lahti
Airfree ilmanpuhdistin:  
Ritva Y., Kauhava

Onnittelut voittajille!

Voit myös kirjoittaa vastauk-

set sekä nimesi ja osoitteesi 

postikortille ja postittaa sen 

osoitteella: Adato

Sähkövisa, Eteläranta 10, 

00130 HELSINKI 

Sähköristikko 2/2018 ratkaisu

• SÄHKÖRISTIKKO & SÄHKÖVISA •

Lähetä ristikko 30.10.2018 mennessä osoitteella: Adato, Sähköristikko, Eteläranta 10, 00130 HELSINKI

Ristikon voi ratkaista myös verkossa: www.adato.fi/ristikko
Tervetuloa Sähkövisa ja  
Sähköristikko -sivustoon! 
Voit osallistua molempiin ja 
tuplata voittomahdollisuu-
tesi.  Kaikki osallistuneet ovat 
mukana palkinnon arvon-
nassa.  Sähkövisa ja Sähköris-
tikko ovat sähkö- ja energiayh-
tiöiden asiakaslehdissä julkais-
tavia lukija kilpailuja, joissa pal-
kinnot jaetaan valtakunnalli-
sesti.

Vastaukset 30.10.2018 
mennessä.

Vastaukset kysymyksiin 

löytyvät tästä asiakasleh-

destä tai sen sähköisistä 

versioista.
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AMiten paljon 65-tuumainen OLED ja QLED -televisio  
kuluttaa sähköä?

1. 100 wattia
2. 150 wattia
3. 200 wattia

B Miten paljon viikossa pitää liikkua reippaasti, että liikunta tuottaa 
terveyshyötyjä aikuisten terveysliikuntasuositusten mukaan?

1. 75 minuuttia
2. 120 minuuttia
3. 150 minuuttia

CIlmasto on lämmennyt tähän mennessä vuoden 1880 jälkeen 0,8 astet-
ta. Miten paljon lämpeneminen on samalla jaksolla ollut Suomessa?

1. 2 astetta
2. 2,5 astetta
3. 3 astetta

Kysymykset:

Ja se piaru, joka ruustinnalta pääsi, olokoho mun, ilmootti 

pappilan piika viarihillen. (Vanha pohjalainen sanonta)

Pidän kotimaanmatkailusta. Kun reissaan, niin mukanani 

on aina pieni ruutuvihko, johon teen merkintöjä. Kerään Suomen 

eri alueiden värikkäitä sananlaskuja ja yksittäisiä murresanoja.

Kun esimerkiksi Pohjanmaalta jatketaan rannikkoa alaspäin, 

niin päädytään aika omaleimaiseen paikkaan. Kaikki eivät ehkä 

tiedä, että tämän tua noi -kaupungin asukkaat ovat aivan mesta-

reita myös f-sanoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi farelma (vadelma), 

fiirat (olla sekaisin, juhlia yms.) filunkki (epäluotettava), flaati (voi-

maton), fletku (veltto) ja flinauttaa (lyödä kevyesti).

Lähellä Poria, Raumalla, on – sikses – oma giäl. Siellä sinun-

kaupat tehdään jokseenkin tolkuttomaan tyylin: San snää mnuu 

snuuks, snuuks mnääki snuu sano.

Ja vielä kun jatketaan matkaa etelään, tullaan Varsinais-Suo-

meen ja vaikkapa turkkuse. Silloin on tietenkin syytä pohtia, 

pitäisikö olla tämmöttis, tommottis, semmottis vai mimmottis – 

ja vielä täl vai tois pual jokke.

Tamperelaisopiskelijoiden ei-turkulainen osakunta tietää kum-

motte. Ryhmä tekee Turkuun kerran vuodessa matkan, jolloin 

se yrittää upottaa kaupunkia Itämereen pomppimalla kauppa-

torilla. 

Tamperelaiset ovat kyllä muuten mukavaa ja maanläheistä 

väkeä. He viihtyvät pipa päässä rotvallir reunal. Heillä oli taka-

vuosina ihan relffiinejäkin.

Aina Savoon tullessani mieleeni palautuu suomen kielen ken-

ties kaunein lause: Jiäkuapin piällä on kualkiäryleitä. Jälkiruuaksi 

voisi sitten ottaa vaikkapa piärynäjiätelötä.

Savolaiset iskurepliikit ovat tietenkin luku sinänsä. Sinua se on 

heleppo katella. Out haaskan näkönen emäntä.

Lapissakin on aina kiva käydä. Vaikka paikalliset sanovat joten-

kin niin, että eihän täältä mitään maisemia näe, ko on nuo tun-

turit eessä.

Sanojen ja sanontojen keräileminen on mukava, edullinen, ja 

ympäristöystävällinen harrastus. Harrastus ei vaadi tietenkään 

edes matkailua, sitä voi tehdä vaikkapa netissä.

Ainoa vaara ovat murrepoliisit, jotka iskevät heti takaisin, ja 

korjaavat sinua kiukkuisesti, jos teet yhdenkin virheen.  

Taidankin nyt lähteä vähäksi aikaa ulkomaille, livohkaan. n

Jiäkuapin piällä on 
kualkiäryleitä

• MARKKANEN •

2 kpl Doro 8040 4G älypuhelin 5” kosketusnäytöllä
l Helppokäyttöinen älypuhelin ilman moni-
mutkaisia valintoja.
l Toiminnot suoritetaan helpommin uudella, 
intuitiivisemmalla selaustoiminnolla, joka muis-
taa useimmin käytetyt toimenpiteet.
l Ylös tai alas pyyhkäisemällä tulee näkyviin 
lisää komentoja ja sovelluksia.
l Vasemmalle pyyhkäisemällä pääsee suoraan 
pikavalintoihin ja ilmoituksiin.
l Sisäänrakennettuna esimerkiksi My Doro 
Manager ja Doro Connect and Care sekä sisään-
rakennettu avauspainike.
l 8MP-takakamera ja 2MP-etukamera
l Arvo noin 269 €
Lisätietoja: www.doro.com

Sous vide, ruokaa ammattilaisen otteella
l Raaka-aineet valmistetaan veteen laitettavassa tyhjiöpa-
ketissa. 
l Ruoka kypsennetään pidempään ja matalammassa läm-
pötilassa kuin perinteisissä valmistusmenetelmissä. 
l Lämpötilat ovat raaka-aineista riippuen 45–85 asteessa. 
l Käyttö on helppoa. Kattila täyte-
tään vedellä, lisätään raa´at aineet 
sisältävä tyhjiö veteen ja kiinnite-
tään laite kattilan reunaan. Tämän 
jälkeen asennetaan laitteeseen aika 
ja lämpötila ja ruoka valmistuu kuin 
itsekseen täydelliseksi, tasalaa-
tuiseksi, mureaksi, mehuk-
kaaksi ja maukkaaksi.
l Asennettavissa kaikenlaisiin 
kattiloihin. 
l Ruuanvalmistuksen aloitusaika voidaan ajastaa. 
l Hälyttää liian matalasta vedenkorkeudesta ja helppo puhdistaa.
l Arvo noin 239 €.
Lisätietoja: www.witt.fi
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Älykäs  
kodintekniikka  
avuksesi

Internetiin liitettävän 
kodintekniikan määrä 
lisääntyy. Aivan 
riskitöntä IoT-laitteiden 
kytkeminen verkkoon 
ei ole. Kannattaa lukea 
aina huolellisesti 
turvaohjeet ja nyt 
viimeistään kehittää 
itselle järjestelmä 
erilaisten salasanojen 
muistamiseen.
TEKSTI: ARI J. VESA

ESINEIDEN INTERNET HAKKERIN SILMIN
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Annetaanpa hakkereiden hiekkalaa-
tikoksi kutusutun Disobey-hakke-
rointitapahtuman perustaneen Ben-

jamin Särkän selventää uhkia. Kerropa millai-
sia tietoturvauhkia kodin älylaitteet ja esinei-
den internet eli IoT, Internet of Things, voivat 
tuoda tavalliseen suomalaiseen kotiin.

– Yksi merkittävä tekijä on se, että IoT-lait-
teiden määrä tulee kasvamaan huimaa vauhtia, 
ja kun laitteita on runsaasti, hyökkäysrajapinta 
kasvaa samaa tahtia. IoT-laitteiden tietotur-
vasta ei myöskään ole yhtä helppo pitää huolta 
kuin vaikkapa tietokoneista, korostaa Särkkä.

Tietokoneiden ja älypuhelimien päivittä-
miseen on olemassa tietyt rutiinit. Tarjolla 
on myös tuotteita, joiden avulla niiden tieto-
turvaa on helppo pitää yllä. Esineiden inter-
netissä tilanne on toinen.

– Suurin osa IoT-laitteista toimii jonkinlai-
sella radioyhteydellä, kuten bluetooth tai wlan. 
Lisäksi samassa laitteessa saatetaan käyttää use-
ampaa radiotekniikkaa. Joukossa voi olla esi-
merkiksi teenkeittimiä tai vaikka ovikelloja, 
jotka ovat yhteydessä ulkomaailmaan sekä 
oman tukiasemansa että kotiverkon wlan-reitit-
timen kautta. Näin IoT-laite avaa ulkopuoliselle 
polun kotiverkon sisään, ja pahimmillaan se 
saattaa jopa vuotaa tietoja huomaamatta ulos-
päin. Lisäksi laite voi antaa ulkopuoliselle tietoja 
siitä, mitä kaikkea on tarjolla kotiverkon sisällä.

Salaus unohtui
– Tunnetaan myös tapauksia, joissa esimerkiksi 
äänikomentoja vastaanottava televisio lähetti 
puheen tulkittavaksi pilvipalveluun salaamat-
tomana. Ongelma ei siis ollut puheen tulkinta 
pilvessä, vaan se, että olohuoneessa oli nyt mik-
rofoni, jota pääsi helposti kuuntelemaan salaa-
mattoman dataliikenteen kautta.

– Valvontakamera tai vauvamonitori lähet-
tää nettiin kuvaa ja ääntä kodin sisältä, ja tämä-
kin data voidaan kaapata. Kotona voi myös olla 
esimerkiksi teenkeitin, joka ei ilmaise veden kie-
humista viheltämällä, vaan lähettämällä viestin 
nettiin. Tämän viestin kautta murtautuja voi 
saada käsiinsä kotiverkon salasanan ja päästä 
käsiksi kodin tietokoneisiin, selventää Särkkä.

Jos kyseessä on pahantahtoinen hyökkääjä, 
niin hänelle avautuu nyt mahdollisuus mani-
puloida kodin kaikkea verkkoliikennettä. 
Hyökkääjä voi esimerkiksi heikentää kotiver-
kon salaustasoa ja päästä sen jälkeen käsiksi 
myös tietokoneisiin. Tällaisia aktiivisia mur-
toyrityksiä ei kuitenkaan tehdä satunnaisesti 
keskiverto koteihin, vaan hyökkääjä yleensä 
tietää mitä hän on hakemassa esimerkiksi yri-
tysjohtajan tai poliitikon kotiverkosta.

Ssl salaus on minimitaso
Suurten valmistajien älylaitteessa tietolii-
kenne on yleensä ssl-salattua. Kuinka suu-
ren turvan tämä antaa?

– Salaus on hyvä asia, mutta data voidaan 
toki napata laitteessa ennen kuin se salataan 

siirtoa varten. Lisäksi ssl-varmennetta ei aina 
käsitellä IoT-laitteissa riittävän perusteelli-
sesti, jolloin myös liikenteen salaus voidaan 
murtaa, muistuttaa Särkkä.

Halvoissa IoT-laitteissa tietoturva jää usein 
minimitasolle tai jopa sen alapuolelle. En kui-
tenkaan usko, että suuret valmistajat kehittäi-
sivät älylaitteita pitkällä tähtäimellä kiinnittä-
mättä erityistä huomiota niiden tietoturvaan.

Louhija hakee laskentavoimaa
Entä mitä kaikkea murtautuja kotiverkosta 
sitten etsii?

Uhkaprofiili on hyvin erilainen esimerkiksi 
poliitikon, huippujohtajan tai keskiverto suo-
malaisperheen kohdalla. Kaikki nettiin kyt-
kettävät laitteet, joissa on suoritintehoa, kiin-
nostavat kuitenkin niin sanottuja kryptova-
luuttojen louhijoita. Mitä runsaammin las-
kentatehoa on tarjolla, sen kiinnostavampi 
kohde verkko on louhijalle – ja helpoin tapa 
päästä verkkoon on usein IoT-laite.

– Kun valuuttaa louhii muiden ostamilla 
koneilla ja sähköllä, louhinta muuttuu kan-
nattavaksi. Se on tällä hetkellä yksinkertaisin 
tapa tehdä rahaa tietomurron avulla. Murtau-
tujan ei tarvitse miettiä onko uhrilla esimer-
kiksi varaa maksaa lunnaita, joilla hän saa hak-
kerin lukitseman koneen auki. Lisäksi murto 
voidaan tehdä ikään kuin kiltisti, eli mitään ei 
rikota eikä omaisuutta anasteta, vaan käyttä-
mättä oleva kone vain valjastetaan yöaikaan 
murtautujan valitsemiin tehtäviin. Suuri osa 
ihmistä ei tällaisessa tilanteessa edes huomaa, 
että heidän tietokoneensa on kaapattu.

Myös reitittimissä riskejä
Haavoittuvuuksia, jotka avaavat ulkopuolisille 
pääsyn kotiverkkoon, on toki muuallakin kuin 
IoT-laitteissa. Esimerkiksi reitittimet ja verkko-
levyt jäävät monilta päivittämättä, koska päi-
vittämistä ei ole tehty riittävän helpoksi. Silloin 
nekin ovat potentiaalinen tietoturvauhka.

IoT-laitteiden voi silti sanoa vetävän tietomur-
tautujia puoleensa kahdesta syystä. Ensinnäkin  
mitä enemmän laitteita wlan-kotiverkkoon on 
kytketty, sitä enemmän on myös haavoittuvia 

pisteitä. Ja mikäli ennusteisiin on uskominen, 
kodin kaikki laitteet ovat pian netissä.

– Toinen vaara piilee siinä, että moni kyllä 
suojaa verkkonsa ja tietokoneensa huolelli-
sesti, muttei tule ajatelleeksi, että esimerkiksi 
teenkeitin voi paljastaa murtautujalle kotiver-
kon salasanan olipa se kuinka pitkä tai han-
kala tahansa, muistuttaa Särkkä.

Kotiin oma verkko IoTlaitteille
Kuulostaa siltä, että ainut tapa välttyä potenti-
aalisilta ongelmilta on olla ostamatta IoT-lait-
teita, vai onko olemassa muita ratkaisuja?

– Itse asiassa suurin osa IoT-laitteiden 
aiheut tamista tietoturvauhkista on vältettä-
vissä melko helposti, mutta harva on vielä ryh-
tynyt tarvittaviin toimenpiteisiin. Kotiin kan-
nattaa näet rakentaa kaksi wlan-verkkoa, joista 
toiseen liittää television, pelikonsolin, älykkäät 
kodinkoneet, älylamput ja sen teenkeittimen. 
Toinen verkko pyhitetään sitten tietokoneille, 
jossa on kriittinen data, valokuvat, kotivideot 
ja kaikki muu digitaalinen elämä. Tässä ver-
kossa hoidetaan myös pankkiasiat sekä yhte-
ydenpito kavereihin sekä sukulaisiin ja niin 
edelleen, vinkkaa Benjamin Särkkä.

Jos joku nyt kaappaa teenkeittimesi, se saattaa 
muuttua käyttökelvottomaksi tai toimia huo-
nommin kuin uutena, mutta kaikki arvokas 
data pysyy turvassa toisessa wlan-kotiverkossa.

– Markkinoille on myös tullut tuotteita, 
kuten F-Secure Sense, jotka käyttävät monen-
laisia tekniikoita kotiverkon turvaamiseen. Ne 
muun muassa seuraavat verkkoliikennettä ja 
pystyvät havaintojensa perusteelle hälyttämään 
hyökkäyksistä. Koska IoT-laitteissa itsessään ei 
aina ole edes riittävästi tehoa riittävien tietotur-
vaominaisuuksien toteuttamiseksi, on se otet-
tava haltuun verkon tasolla.

– Esineiden internet ja älykkäät kodinko-
neet tuovat varmasti mukanaan paljon hyvää. 
Kaikkea hyvää ei kuitenkaan kannata pilata 
sillä, että tietoturva jätetään retuperälle. Tar-
koitus ei siis ole maalailla uhkakuvia, vaan 
kiinnittää niin valmistajien kuin kulutta-
jienkin huomio asioihin, joista on tullut tai 
tulossa erittäin tärkeitä, korostaa Särkkä. n

ESINEIDEN INTERNET HAKKERIN SILMIN
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TEKSTI: MIRKKA KORTELAINEN

70-LUKU

Syksyn sisustustrendeissä 
näkyy vahvasti 70-luku. Nyt on 
samettia, tummia ja pehmeitä 
värisävyjä ja jyrkät muodot 
saavat väistyä. Valaisimissa näkyy 
yhä teollisuushenkisyys. 

NÄKYY SYKSYN 
SISUSTUSTRENDEISSÄ

Benny Frandsenin Ball-
valisin täyttää tänä 
vuonna 50 vuotta ja on 
edelleen suosittu. Valai-
simesta on useita väri- ja 
mallivaihtoehtoja.
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Muutaman vuoden ajan sisustus on 
aika lailla puoltanut harmaan, val-
koisen ja hiekan eri sävyjä. Vaaleat 

skandinaaviset sävyt ovat nyt kuitenkin väis-
tymässä ja tilalle tulevat vahvemmat, mutta 
yhä pehmeät värisävyt. 

Murretut tummat sävyt
Pienilläkin sisustuselementeillä ja väreillä 
saa kotiin kauden trendikkyyttä eli vaaleista 
huonekaluista ei toki kannata luopua. 

Sisustussuunnittelija (SI) Hannakaisa 
Ukonaho kertoo, että värisävyt tummene-
vat ja murretun punaisen sävyt palaavat pit-
kän tauon jälkeen.

– Tummanvihreä, terrakotta ja sinapinkel-
tainen ovat suosikkivärejä ja materiaaleista 
sametti, juutti ja rottinki ovat trendiaallon 
harjalla. 

70-luku leimaa tämän syksyn sisustus- 
ja valaisintrendejä vahvasti ja Ukonahon 
mukaan esimerkiksi kukkapöydät ja -pyl-
väät sekä tarjoilupöydät ja -vaunut ovat teh-
neet paluun koteihin.

Pyöreät ja kaarevat muodot
Viherkasvit ovat edelleen muodin boomissa. 

– Musta metalli on industriaali-tyylissä 
vahvasti esillä, mutta toki metallin sävyt, 
messinki ja kuparikin näkyvät. Muutaman 
vuoden takaiset mega-kokoluokan sohvat ja 
divaanit ovat vaihtuneet sirompiin.

Kaarevat sekä pyöreämmän muotoiset 
huonekalut ovat nyt suosittuja ja esimer-
kiksi lattiapinta-alaa jää enemmän käyttöön 
siroimmilla huonekaluilla. 

Rottinkia myös sisätiloihin
Hannakaisa Ukonaho sanoo, että myös par-
veke- ja terassikalusteiden muotoilu on viety 
yhä lähemmäksi sisätilojen huonekalujen 
muo toilua ja rottinkikalusteet voi hyvin siirtää 
olohuoneeseen talven ajaksi. 

Tuolien ja sohvien koristeeksi ja lämpöä 
antamaan sopivat lampaantaljat. 

– Yksi ehdoton tulokas tälle syyskaudelle 
on samettinen ja pyöreä rahi. 

Tapeteissa on voimakkaita värejä ja kuoseja. 
Ukonaho sanoo, että myös pinkin ja roosan 
puuteriset, murretut sävyt näkyvät maaleissa. 
Kattauksissa on vahvasti esillä 70-luvun astiat 
ja käsityönä tehdyt keraamiset esineet. 

Toimisto toimivaksi
Hannakaisa Ukonaho sanoo, että myös pien-
yrityksiä, toimistoja ja erilaisia liiketiloja 
sisustetaan yhä enemmän. 

– Näissä tiloissa kuitenkin tehdään töitä 
useimmiten koko päivän ajan ja moni toi-
misto on valinnut kodinomaisen sisustuk-
sen. Näissäkin asioissa sisustussuunnitteli-
jan kysyntä on kasvanut tasaisesti. 

Ukonaho muistuttaa myös valaisinten 
riittävyydestä ja toimivuudesta.

– Suoran valon lisäksi myös epäsuora 
valaistus on suosittua ja nyt on oikea aika 
hankkia myös kirkasvalovalaisimet, joiden 
muotoilu on myös saanut runsaasti omalei-
maisuutta. 

Kylpyhuoneessa hotellin henkeä
Kylpyhuoneet ovat Suomessa usein melko pie-
niä ja Ukonahon mukaan niiden sisustusmah-
dollisuudet jäävät niukoiksi. 

– Kylpyhuonetiloihin ja saunaankin hae-
taan hiukan hotellimaista henkeä ja saippua-
telineet, pienet kaapit, pyyhkeet ja valaisimet 
tuovat kummasti pirteyttä näihin tiloihin. 
Perinteinen krominvärinen pyyhepatteri on 
saanut rinnalleen nyt mustan patterin, mikä 
tuo hyvin uutta ilmettä kyseisiin tiloihin.  

– Saunassa laudeliinat, valaisimet ja esi-
merkiksi saunan kiukaan höyrytysjärjes-
telmä tuo spa-henkisyyttä eli pehmeät ja 
kosteat löylyt ovat yhä suositumpia. 

Yritystiloissa esimerkiksi viherkasvi-instal-
laatiot, muraalit ja pienet kodikkaat neuvot-
telutilasopit ovat tyylikkäitä. 

– Myös silkkikasveja suositaan ja ne ovat 
nykyään aidonnäköisyydessään hyvin laa-
dukkaita ja tuovat kuitenkin sekä kodin että 
yrityksen tiloihin kodikkuutta. 

Tänä päivänä puhutaan niin paljon laatu-
ajasta, kiireettömästä arjesta ja kodin mer-
kityksestä, että viihtyisä ja toimiva koti on 
sydänasia. n

Nordalin 
metallinen 
kukkateline.
Helppohoi-
toiset  ja 
näyttävät 
kaktukset 
ovat trendik-
käitä huone-
kasveja.

Sisustus-
suunnittelija 
Hannakaisa 
Ukonaho

Pieneenkin kylpy-
huoneeseen saa 
uutta ilmettö  mo-
dernilla hanalla. 
Noro Living matta-
musta pesuallas-
hana.

Käsinkudottu Elsa-rahi, Asko 
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TEKSTI: TIMO REHTONEN
KUVAT: TIINA SEPPÄLÄ

SALAPERÄINEN 
SAANA Aktiviteetteja 

Kilpisjärvellä

Avantouinti, hiihto, husky-
ajelut, kalastus, lumiken-
käily, moottorikelkkailu, ret-
keily ja vaellus, risteilyt, valo-
kuvaus. 
Lisätietoja: 
www.kilpisjarvi.org

Saanan juurella sijaitsevassa Kilpisjär-
ven kylässä massiivisen maamerkin 
jatkuva läsnäolo herättää monenlaisia 

tunteita. Joidenkin silmä lepää sen suuruu-
dessa, mutta toisia jättiläisen olemus saattaa 
jopa hieman pelottaa. 

– On sanonta, että ”Saana voi kaatua 
päälle”. Semmoiselta saattaa joskus tuntua 
kylässä, jossa eletään jylhän maiseman kes-
kellä pikaisesti vaihtuvien säiden armoilla, 
naurahtaa lapsuudesta saakka Kilpisjärven 
seuduilla samoillut ja Saanan läsnäoloon 
”varsin hyvin tottunut” Hannele Eira. 

Siinä se on: Kilpisjärven pinnasta yli puoli kilometriä kohoava, 
ympäristöstään vaikuttavasti erottuva jättiläinen, jota tunturin 
sijaan haluaisi kutsua vuoreksi. Merenpinnasta mitattuna Saanan 
huippu sijaitsee yli kilometrin korkeudessa, millä tuloksella se 
on mukana Suomen korkeimpien tuntureiden TOP 15:ssa.

Mediassa Saana huomioitiin laajasti viime 
vuonna, kun se valaistiin Suomen 100-vuotis-
juhlan kunniaksi sinivalkoisin värein. Näyttä-
väksi kiitelty teos sai myös osakseen kritiikkiä, 
kun eräiden tutkijoiden ja saamelaisvaikutta-
jien mielestä taideprojektissa ei tuotu lain-
kaan esille saamelaisten historiaa ja perin-
teitä. Valotaiteilijat esimerkiksi puhuivat suo-
malaisten pyhästä paikasta, kun teoksen 
arvostelijoiden mukaan olisi pitänyt puhua 
alueella suomalaisia pitempään asuneiden 
saamelaisten pyhästä paikasta.

Onko se sieni?

Kalle Mannela on kuljettanut retkeilijöitä ja 
kolmen valtakunnan rajapyykin kävijöitä vesi-
teitse jo nelisen vuosikymmentä.

– Saanan pyhyydestä en osaa sanoa, mutta 
ainakin muita vanhoja saamelaisten pyhiä 
paikkoja löytyy useita tästä läheltä. Sen olen 
kuullut, että saana-sana tarkoittaa sientä.

Kieltämättä pohjoissaamenkielinen sana 
c̆átná (taipuu  c̆áná), joka tarkoittaa kääpä-
sientä, voisi olla nimen lähtökohtana. Ja jol-
lakin tavallahan Saanatunturi todella muis-
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tuttaa muodoltaan puidenrungoissa loisena 
ja lahottajana elävää sienilajia. 

Saanatunturin nimen tausta on siis hie-
man arvailujen varassa, kun taas Kilpisjär-
ven kasvaneet matkailijamäärät perustuvat 
tilastoihin. Kalle Mannelan työpaikalla tämä 
näkyy siten, että kun viime vuonna Kilpisjär-
ven kylän ja kolmen valtakunnan rajapyy-
kin välillä kuljetettiin 6000 henkilöä, näyttää 
matkustajamäärä nousevan tänä vuonna yli 
7000:een.

Kolmesti päivässä kulkevaa laivaa käyttä-
vät sekä rajapyykillä käyvät päivämatkalaiset 
että vaeltajat. Laivareitin päätepisteestä, Kol-
talahdesta, voi lähteä kävelemään yhteispoh-
joismaista kalottireittiä joko etelään tai poh-
joiseen, tai vaeltaa vaikkapa maisemiltaan 
vaikuttavan kolmen valtakunnan kierroksen 
ja palautua takaisin samaan paikkaan.  Lai-
vakausi alkaa yleensä juhannuksen tienoilla 
jatkuen syyskuun loppupuolelle. Aloitus-
ajankohtaan tosin vaikuttaa alkukesän jää-
tilanne. 

– Yhtenä kesänä päästiin järvelle vasta hei-
näkuun neljäs päivä ja silloinkin piti ajaa osit-
tain railossa, Kalle muistelee.

Tapahtumia tullut lisää

Ravintola Kilpiksessä työskentelevä Hannele 
Eira on vuosien varrella nähnyt Kilpisjärven 
matkailun kehityksen. 

– Tapahtumia ja aktiviteetteja on tul-
lut koko ajan lisää, ja matkailun hiljainen 

Hannele Eiralle Kilpisjärven lähimaastot ovat tul-
leet tutuiksi jo lapsena. Čigga-koira on myös suuri 
luonnonystävä.

kausi on vastaavasti lyhentynyt, hän kertoo 
ja avaa tietokoneeltaan ”Kilpisjärven ilmoi-
tustaulu” -Facebook-sivun. Valtakunnallises-
tikin tunnettujen suurtapahtumien, touko-
kuisen ”Vain kaksi kalaa” -pilkkitapahtuman 
ja juhannuksena kisailtavan hiihtokilpailun 
lisäksi alueella järjestetään muun muassa 
joogaretkiä tunturiin, hiljaisuuden retriittejä 
ja luontomeditaatiotapahtumia.  Elokuussa 
kisaillaan Tosirautu-uistelukilpailu, jossa 
saatiin tänä vuonna saaliiksi jopa yli viiden 
kilogramman rautuja. Kaloja tuli huomatta-
vasti enemmän kuin kaksi.

Norjalaisten osuus Kilpisjärvelle saapuvista 
matkailijoista on merkittävä. Heistä monet 
ovat rakennuttaneet jopa oman mökin alu-
eelle.  

Huiputus on saavutus

– Monelle, varsinkin kotimaiselle matkai-
lijalle, Saanan päälle kiipeäminen on tär-
keä tapahtuma. Huipulla on saatettu käydä 
aikaisemmin lapsena ja nyt sinne mennään 
omien lasten kanssa. Ensikertalaiset puoles-
taan kertovat, että he eivät olisi voineet kuvi-
tellakaan Suomesta löytyvän tällaisia maise-
mia, Hannele Eira sanoo.

Vuosi sitten kesällä Saanan portaat puret-
tiin turvallisuussyistä. Metsähallituksen luon-
topalvelut on esitellyt kilpisjärveläisille uutta 
porrassuunnitelmaa tänä syksynä. 

– Matkailijat ovat kysyneet, voiko ja saako 
Saanan huipulle enää mennä. Totta kai sinne 
voi kiivetä edelleen, mutta hieman aikaisem-
paa työläämmin, polkua pitkin. 

Toki Saanalle pääsy olisi helpompaa, jos 
takavuosien esitykset huipulle vievästä tiestä 
ja ylätasanteen asfalttisesta parkkipaikasta 
olisivat toteutuneet. Silloin ei paikallisissa 
ravintoloissa näkyisi kuitenkaan yhtä paljon 
onnistuneesta huiputuksesta itseään ruoalla 
ja juomalla palkitsevia saanankävijöitä.

Mutta voiko kehitys mennä liian pitkälle? 
Tuleeko Kilpisjärvestä lopulta massaturismi-
kohde, jonne tullaan vain juhlimaan, mölyä-
mään ja roskaamaan? 

Hannele Eira ei näe mielessään tällaisia 
uhkakuvia. 

– Alueen toimintojen piristyminen on 
hyväksi kylälle ja kyläläisille. Tänne tulevat 
matkailijat ja retkeilijät suunnittelevat itse, 
mitä he haluavat tehdä. Täällä voi tehdä pie-
niä vaelluksia lähiympäristöön tai täältä voi 
lähteä jopa satoja kilometrejä pitkille rei-
teille. Mitään alueelle sopimatonta ei tar-
vitse keksiä ja kehittää, koska täältä löytyy 
tekemistä kaikenlaisille ihmisille ympäri vuo-
den. Ja jos kylän ”vilinä” alkaa ahdistaa, voi 
kävellä kilometrin verran tunturiin. Sieltä se 
alkaa – mielen vapaus. 

Syyskuinen Saana. Lappilaisen suurtunturin 
silhuetti on näkynyt jo pitkään myös Energia-
polarin viestinnässä.

Kalle Mannela kuljettaa matkailijoita laivalla 
juhannuksesta syyskuun loppuun saakka. 
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1. Imuroi kesän siitepölyt ja maantiepölyt 
ilmanvaihtokoneen suodattimista. Vaihda 
hienosuodattimet tarvittaessa. Imuroi hyönteiset ja 
pölyt myös ilmanvaihtokoneen sisältä.

2. Irrota lämmönsiirtokennosto ja pese suihkussa tai 
astianpesukoneessa.

Varmista kylmälaitteen toiminta huoltamalla
Kodin kylmälaitteet vaativat myös huoltoa. On koto-
na kaappi- tai säiliöpakastin tai vaikka vain pakasteloke-
ro jääkaapissa, kannattaa niiden sisältö inventoida ker-
ran kaksi vuodessa. Samalla on hyvä sulattaa laitteeseen 
kertyneet jäät, pyyhkiä pinnat puhtaiksi ja kuivaksi sekä 
imuroida laite takaa puhtaaksi pölystä.

Myös itsestään sulava kaappi pitää puhdistaa kerran 
vuodessa ja tarkastaa, että sulamisvesi pääsee juoksemaan 
vapaasti säiliöön, josta vesi haihtuu huoneilmaan. 

Ruokaa sisältävien kaappien kanssa kannattaa odot-
taa pakkasia, jotta tuotteet eivät ehdi sulatuksen aikana 
lämmetä. Pienemmillä pakkasilla tuotteet on hyvä kääriä 
huopiin, jotka takaavat pakasteiden pysymisen parem-
min kylminä. 

Laitteen annetaan sulaa rauhassa, jotta ei vahingoite-

Koneellinen ilmanvaihto vaatii lämmityskauden alussa 
pientä säätöä ja huoltoa
Helpot toimenpiteet parantavat sisäilmaa ja säästävät rutkasti energiaa. Ilmanvaihtokoneen käyttöohje 
kannattaa ottaa esille syyshuollon ajaksi.

3. Siirrä ”kesäpelti” talviasentoon, jolloin tulo- ja 
poistoilma virtaavat lämmönsiirtimen läpi. Tarkista 
oikea asento käyttöohjeesta.

4. Kytke tuloilman lämmitys päälle ja säädä lämpötila  
12 asteeseen. Noin 12-asteinen tuloilma ehtii 
lämmetä huoneilman lämpötilaan ennen kuin se 
laskeutuu alas asukkaiden tuntumaan.

5. Puhdista tulo-
ilmaventtiilit 
kostealla rätillä 
tai pölynimurin 
harjapäällä.  
Irrota poisto- 
venttiilit ja  
pese pölyt pois. 
Muista ettei 
venttiilien  
asetuksia saa 
muuttaa!

ta putkia tai vaippaa. Sulamista voidaan nopeuttaa lait-
tamalla laitteen sisään kuumalla vedellä täytettyjä astioi-
ta. Varmista aina, ettei sulamisvesi valu lattialle ja kuivaa 
kaikki pinnat huolella ennen kylmälaitteen uudelleen 
käynnistämistä.

Kun käynnistät pakastimen uudelleen, voit napauttaa 
hetkeksi pakastuskytkimen päälle. Sen ei kuitenkaan tar-
vitse olla päällä pitkään, koska kaappiin takaisin nostet-
tavat tuotteet ovat jo valmiiksi jäisiä. Pakastuskytkintä 
käytetään vain, kun pakastetaan erimerkiksi suurempia 
määriä marjoja. Pakastuskytkin laitetaan vaikka vuori-
kautta aiemmin päälle ja tilan annetaan mennä reilusti 
kylmäksi, noin 25 pakkasasteeseen. Sen jälkeen tavarat 
laitetaan pikaisesti sisään ja napsautetaan pakastuskytkin 
pois päältä. Muutoin laite kuluttaa turhaa sähköä.

OTA YHTEYTTA:  energianeuvonta@energiapolar.fi
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Sami Jauhojärvi harrastaa liikuntaa ja tykkää televisiotyöstä. 
Kotona ei suihkussa vettä holvata, eikä laturia jätetä 
tarpeettomasti pistorasiaan.

TEKSTI: TIMO REHTONEN 
KUVAT: SAMI JAUHOJÄRVEN ARKISTO

UUden elämän alUssa

• SÄÄSTÖHAASTE •
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-Viimisen vuen sitä laski ensin 
kuukausia, sitte viikkoja ja päi-
viä. Lopulta mietti enhään tun-

teja siihen, että viiminen kisa on ohi. Ja sitte 
ko se tapahtu niin paine löysäsi…

Niin alkoi Sami Jauhojärven uusi elämä, 
johon ei enää kuulunut armotonta treeniä, 
jatkuvaa matkustamista ja kisajännitystä. 
Siirtyminen kurinalaisuudesta lempeämpään 
elämäntyyliin on sujunut juohevasti. Myös 
vaimo ja lapset ovat olleet koko ajan mukana 
suunnittelemassa tulevaisuutta.

– Ko muissa töissä on riittäny kiitettävästi 
tekemistä, ei ole elähmään tullu minkhään-
laista tyhjiötä, Jauhojärvi toteaa.

Monta rautaa lumessa

Jauhojärvi toimii nykyään yrittäjänä, joka 
myy palveluita urheilutuotemerkeille, pitää 
liikkumiseen, hyvinvointiin ja tavoitteelli-
suuteen liittyviä luentoja, vetää erilaisia asia-
kastilaisuuksia sekä valmentaa.

– Olen mie toiminu olympialähettihläänä-
ki, elikkä kiertäny päiväko´eissa puhumassa 
urheilusta lapsukaisile ja lastentarhanopetta-
jile, hän luettelee nykytöitään ja muistaa sitten 
myös asiantuntijaroolinsa Ylen hiihtourheilu-
lähetyksissä.

– Siittä hommasta olen tykäny, meilä on 
äärimmäisen hyä työyhteisö. On neuvottu ja 

kannustettu tekehmään asioita omala tavala. 
Jauhojärven persoonallinen ja suorapuhei-

nen tapa analysoida urheilijoiden suorituksia 
on saanut ruudun ääreen sellaisiakin ihmisiä, 
jotka eivät ole aikaisemmin niin urheilulä-
hetyksistä välittäneet. Sanavalmius on veren 
perintöä.

– En ole poikkeus suvun historiassa, kyllä 
meän perheessä on kaikki puhelihaita yksi-
löitä. 

Tämän syksyn tv-keikat alkavat maasto-
hiihdon Suomen Cupin Rovaniemen osakil-
pailusta. 

– Lähetykset hoiethaan pitkälti Pasilasta. Se 
on helpotus, ettei tartte reissata yön yli vaan 
voi käyä tästä kotoa päivän mutkan.

Hollolasta on Pasilaan todellakin huo-
mattavasti lyhyempi matka kuin esimerkiksi 
Rovaniemeltä. Muutaman vuoden takainen 
muutto etelään ei ole Jauhojärven perhettä 
kaduttanut.

– Kyllä meilä on tarkoitus jäähä tänne, ko 
meilä kummalaki on työt täälä. Lapissa tietek-
ki viihtyy aina ko sielä käypi. 

Työstä tuli harrastus

Sami Jauhojärvi kertoo elävänsä edelleen var-
sin säännöllistä elämää, johon kuuluu riittä-
västi lepoa, liikuntaa ja sopivasti hyvälaatuis-
ta ravintoa. Urheilu-uran aikaisesta suoritus-
kyvystä on kuitenkin enää vain murto-osa 
jäljellä, vaikka kuntopohja on edelleen kova. 

– Kilpaurheilussa hankittu kunto laskee ää-
rimmäisen nopeasti, mutta mitä enemän viit-
tii tehä sitä hithaammin huippukunto katoaa. 
Tavan tallaahjaan verrattuna mie olen vieläki 
äärimäisen kovassa kunnossa, mutta melko 
kaukana jo siittä mitä olin vaikka puolitoista 
vuotta sitte.

Maalaisjärjellä energiansäästöä

Jauhojärvi muistelee, kuinka vielä 15 vuotta 
sitten ensilumen tiedettiin satavan Ylläkselle 
lokakuun loppupuolella. Nyt tilanne on toi-

nen. Luonnonlunta saatetaan joutua odotta-
maan vielä joulukuussakin.

– Etelän ihmisilä on kuitekki kauhea hop-
pu päästä jo lokakuussa Lapin la´uile. Sitte ko 
pohjosessa on parhaat kelit huhtikuula, niin 
etelässä kuopsutethaan jo pottupeltoa ja mie-
tithään että pääsispä golffaahmaan.

Olosuhdevarmuuden takaamiseksi hiihto-
keskuksissa joudutaan syksyllä valmistamaan 
lunta koneellisesti.

– Onneksi lumetus kuluttaa nykyhään ener-
giaa huomattavasti vähemmän ko 15 vuotta 
sitte.

Sami Jauhojärvi painottaa, että energiaa 
säästyy käyttämällä maalaisjärkeä. Jauho-
järvillä ei pidetä valoja turhaan päällä, eikä 
jääkaapin ovi reuhota pitkiä aikoja avoinna. 
Kännyköiden ja tietokoneiden laturit otetaan 
seinästä silloin kun ne eivät lataa laitteita, ei 
pelkästään sähkön säästämiseksi vaan myös 
tulipalovaaran minimoimiseksi. Suihkussa 
käydään pikaisesti.

– Ko etelisessä elämässä kävin suihkussa vä-
hinthään kaks kertaa päivässä, totuin ajatuk-
sheen, että suihkuun ei mennä lämmittehleen 
vaan mieluumin menhään lämpimänä suih-
khuun.

Selostaja Jussi Eskola ja kommentaattori Sami 
Jauhojärvi työnsä äärellä. 
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Arjen sähköstä
rahaa takaisin!

Kaikki me tarvitsemme sähköä, joka päivä. Sähkö auttaa meitä arjen askareissa, 
koulutyössä ja harrastuksissa. Nyt voit saada arjen sähköstä rahaa takaisin Bonuksen

muodossa. On arjen helppoutta ja mukavuutta tietää, että sähkömaksut 
kasvattavat kuin huomaamatta tuntuvasti perheen bonuspottia.

Bonustelijalle parhaat sähkösopimukset tulevat Lapista. Ne ovat puhdasta lappilaista energiaa parhaimmillaan.
Energiapolarin BONUSenergia sopimuksista ei synny lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Ja mikä parasta yhtiön 
ympäristösertifikaatti varmentaa joka vuosi, että toimimme kaikissa asioissa vastuuntuntoisesti ja ympäristöä 
kunnioittaen.

BONUStakuu sopimus 
on edullinen parin vuoden 
sopimus kiinteällä hinnalla 
- helppoa ja vaivatonta.

BONUSpörssi sopimus
on aitoa ja täysin
läpinäkyvää pörssisähköä
tunnin tarkkuudella.

BONUS jatkuva sopimus 
on kaikkein vaivattomin. 
Sopimus on voimassa 
jatkuvana edullisin hinnoin.

ENERGIAPOLAR SOMESSA

www.energiapolar.fi
p. 016 3316100
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