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Me suomalaiset olemme onnistuneet hienosti säästämään sähköä ja siirtämään sen käyttöä 
sellaisille tunneille, jolloin sähköntarve on valtakunnallisesti ollut vähäisempää. Olemme näillä 
näkymin selättäneet sähköpulan uhkan, vaikka Fingridin asiantuntij an mukaan tarkkana pitää 
vielä olla. Tämän lehden sivuilta voit lukea siitä, millaisia toimia olemme kodeissamme säästö-
tavoitteen eteen tehneet. Onko turnauskestävyys jo koetuksella vai olemmeko heränneet laa-
jemminkin pohtimaan oman sähkönkäyttömme järkevyyttä ja kotimme energiatehokkuutta? 

Säästäväisestä sähkönkäytöstä voi tulla uusi normaali, jos siihen ei liity pakkoa ja huolta. 
Haastattelimme lehteä varten työpsykologi Liisa Uusitalo-Arolaa, joka neuvoo iloitsemaan
arjesta, vaikka elämä on välillä täynnä haasteita. Sopisiko arjen iloksi vaikka vastapaistettu 
rieska tai luova lumenveisto? Itse kokeilin ohrarieskan paistoa takassa ritilän päällä kovimman 
hiilloksen hieman hiivuttua ja ohuesta rieskasta tuli niin hyvää, että voin lämpimästi suositella. 
Rieskan oheen löydät sivulta 12.

Sähkömarkkinoiden hintatasoa määräävät monet tekij ät, joihin itse 
emme voi vaikuttaa. Asiantuntij oidemme onnistuneet toimet mark-
kinoilla ovat kuitenkin tuoneet helpotusta tukalaan tilanteeseen, 
kuten sivuilta 15–17 voimme lukea. Viime vuoden lopun kovien 
hintojen jälkeen normaalimpi hintataso tuntuu huojentavalta 
sopimustyypistä huolimatta. Valoa näkyy kevättaivaan lisäksi 
myös tunnelin päässä – kyllä tästäkin talvesta selvitään.

Kymppi-lehdestä tietoa,
vinkkejä ja iloa arkeen
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Lämpöä ja vaivatonta ruuanlaittoa

Rita Toropainen iloitsee, että leivinuunin 
jälkilämmöllä voi kypsentää pataruokia. 
Jani Toropainen vastaa perheessä ener-

giatehokkaiden ratkaisujen suunnittelus-
ta ja sähkön säästön suurista linjoista. 

Fanni ja Aina Toropainen leikkivät 
perheen Macy-koiran kanssa.

Rita seuraa
pörssisähkön hintaa
ja käynnistää astian-
ja pyykinpesukoneet, 

kun sähkö on
halvimmillaan.



Kymppi 1 • 2023 5

Lämpöä ja vaivatonta ruuanlaittoa
Joensuulaisessa Toropaisen perheessä
onnistuttiin leikkaamaan liki puolet
sähkönkulutuksesta leivinuunin avulla.

M
assiivinen vuolukiviuuni talon keskeisellä 
paikalla on tänä talvena palvellut Toropaisen 
perhettä paremmin kuin osattiin kuvitella 
kymmenen vuotta sitten taloa ostettaessa. 
Sähköpattereita ei ole tarvinnut kytkeä päälle, 
koska leivinuunin jakama lämpö on riittänyt 

vuonna 1990 rakennetun, 139 neliön talon käytössä olevil-
le huoneille. Vähän käytössä olevien huoneiden lämpöä on 
laskettu.

Ajatus sähkönkulutuksen rajoittamisesta kirkastui syksyllä 
pörssisähkön hinnan noustua, mutta energiatehokkuus on 
aina ollut ohjenuora talon remonteissa ja laitehankinnoissa. 
Ilmalämpöpumppukin talossa on, mutta sitä käytetään vain, jos 
leivinuunin lämmitykseen ei syystä tai toisesta ehditä. Syys-
talvella se käynnistettiin vain muutaman kerran. – Käynnistän 
sen, jos olen ollut iltavuorossa ja Jani työmatkalla, selittää 
hoitoalalla työskentelevä Rita Toropainen.

Sähkökriisi toi perheen arkeen uudet aikataulut. – Uunin 
lämmitys kestää kuutisen tuntia. Yleensä teen sen iltaisin työ-
päivän jälkeen, kertoo Rita Toropainen.

Sähköuunin käyttö on jäänyt vähiin, koska ruoka valmistuu 
vaivatta leivinuunissa. – Heti lämmityksen jälkeen uuni on 
liian kuuma. Seuraavana aamuna ennen töihin lähtöä laitan 
usein liha- tai pataruuan hautumaan jälkilämmöllä. Kotiin 
tultua on valmis ruoka odottamassa.

Lämmityspuiden suhteen Toropaiset ovat omavaraisia. 
Pihassa on pitkät pinot polttopuita.

– Syksyllä puita kannettiin sisäliiteriin 15 pinokuution ver-
ran. Puulämmityksestä ei olisi niin suurta etua, jos puut pitäisi 
ostaa markkinahintaan, toteaa Jani Toropainen.

Hän kertoo, että syksyllä sähkön hintaan reagoitiin nopeas-
ti. Jos ennen riitti kohtuullisuuden ajattelu, lämmityskauden 
alussa sähkönkulutusta alettiin seurata päivittäin.

Sähköyhtiön appi näyttää kulutuksen. Rita seuraa pörssi-
sähkön hintaa ja käynnistää astian- ja pyykinpesukoneet, kun 
sähkö on halvimmillaan. Puusaunan lämmitys helpottaa pesu-
huoneen lattialämmityksen taakkaa.

– Lattialämmitys on sähkösyöppö, mutta sitä ei voi kytkeä 
pois kokonaan, etteivät putket jäädy, pohtii pariskunta.

Rita Toropainen seuraa sosiaalisen median ryhmiä, joissa 
jaetaan sähkönsäästövinkkejä. Sähkössä on tässä perheessä 
säästynyt syksyn kuukausina jopa 40 prosenttia edellissyksyyn 
verrattuna. Kun vuonna 2021 sähköä kului reilut 15 000 kWh, 
vuonna 2022 sähkönkulutus jäi noin 10 000 kWh:iin.

Toropaiset kertovat, ettei sisälämpötilaa ole seurattu mitta-
rilla vaan omalla ololla. Asumismukavuus on tärkeää. – Tavoite 
on mukava lämpö, Jani Toropainen toteaa.

Rita Toropainen muistuttaa villasukkien merkityksestä. Kun 
sähköpatterit eivät ole päällä, lattiatasossa voi tuntua vetoa. 
Tuulisella säällä talo jäähtyy nopeammin, vaikka ikkunoiden 
tiivistyksestä onkin huolehdittu. Sähköpatterit toki kytketään 
päälle kovalla pakkasella.

Toropaiset myöntävät, että välillä sähkönsäästön turnaus-
kestävyys on koetuksella. – Olisi mukava ajatella puhtaasti 
mukavuutta, myöntää Jani Toropainen.

Kodin energiatehokkaiden ratkaisujen pohtiminen on luon-
tevaa Jani Toropaiselle, joka työssään metallialan yrittäjänä 
panostaa energiatehokkaisiin ratkaisuihin betonintuotantolait-
teiden kehitystyössä. Kotona hän kertoo seuraavan remontin 
kohdistuvan ikkunoihin ja oviin. – Muuton jälkeen vaihdettiin 
lämpöpatterit, jotta termostaatit ovat kunnossa. Kylpyhuo-
ne on remontoitu, ja lämminvesivaraaja uusittiin pari vuotta 
sitten.

Kodinkoneet on Toropaisilla uusittu energiatehokkaiksi. 
Myös kodin viihde-elektroniikka on valittu energiankulutusta 
silmällä pitäen. – Leditelkkarista alkaen. Myös melkein kaikki 
lamput on vaihdettu ledeiksi.

Nyt Jani Toropainen suunnittelee hankkivansa etäohjatta-
van laitteen, jolla voi säädellä esimerkiksi lämminvesivaraajan 
lämpiämistä. – Niin että se kytkeytyy päälle silloin, kun sähkö 
on edullisempaa.

Myös aurinkopaneeleiden hintoja on kyselty. – Aurinkoener-
gialla voisi lämmittää käyttöveden.

Rita Toropainen haaveilee puuhellasta, jolla olisi mukava 
laittaa ruokaa.

Pariskunta pohtii, että huomion kiinnittäminen sähkön hin-
taan opettaa myös epäitsekkyyttä.

– Pistää miettimään menneitä aikoja – miten on selvitty ja 
vieläpä ilman sähköjä!

Teksti ja kuvat: Sirpa Sutinen
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Mäntyharjulla Siikasenjärven ja Lepakko- 
lahden rannalla on vankka, kaunis, höylä- 
hirsinen kesämökki.

R
iitta Ahonen ja hänen miehensä, lääkäri Markku 
Ahonen rakennuttivat sen vuonna 1993. Tilaa on 
reilut 50 neliötä, ja heti aluksi katolle asennettiin 
yksi aurinkopaneeli. Sillä saatiin välttämättömät 
sähköt, lähinnä valoja ja televisiota varten.

Paikallisen muurarimestarin rakentama varaava 
takka hoiti lämmityksen puuhellan avustamana. – Hellasta 
tulee heti hyvä lämpö, ja takka alkaa lämmittää enemmän 
seuraavana päivänä, Riitta Ahonen kertoo.

Maltillista sähkön käyttöä 
normaaliaikanakin
Mutta ajan mittaan Markun näkö heikkeni. Hän lukee paljon, ja 
niinpä alettiin tarvita tehokkaampaa valaistusta.

Sitten nestekaasujääkaappi hajosi, ja uuden ostaminen olisi 
tullut kalliiksi. Pariskunta harrastaa marjastusta ja sienestystä, 
ja marjoja he saavat myös Markun veljeltä. Niinpä he kaipasivat 
kunnon jääkaappia ja pakastinta mökille. Vuonna 2013 Lepak-
koniemelle tulivat sähköt.

Lämpöä lisäämään asennettiin sähköpatterit, ja noin 15 
asteen peruslämpöä pidettiin aluksi keväästä syksyyn – sen 

aikaa, kun mökillä käytiin. Kun sitten laittoi puita uuniin, mökki 
oli viileälläkin säällä pian lämmin.

Ahosten sähkön käyttö on normaaliaikanakin ollut maltillista. 
Nykyisin sähköasiat kuitenkin huomioidaan vielä entistä tarkem-
min.

Markun lähellä asuvalta veljeltä saadaan pitkiä pöllejä ja tuu-
len kaatamia puita. Paksujen runkojen pilkkomiseen käytetään 
sähköllä toimivaa pilkekonetta. Ilman sitä puiden pieniminen 
olisi raskasta ja vaikeaa.

Ilmalämpöpumppua suunnitellaan 
ensi kesäksi
– Kesäaikana ei mökkiä ole enää lämmitetty sähköllä, kaikki 
lamput ovat ledejä ja enää lähinnä kylmälaitteet vievät sähköä. 
Aggregaattikin on edelleen olemassa, Riitta kertoo.

Mökin ulkovalot toimivat sähköllä, mutta koska niissä on 
liiketunnistimet, sähkön kulutus on vähäistä. Rantasaunassa 
nautitaan puusaunan makoisista löylyistä.

Kun Ahoset alkutalvesta hakevat marjat pakastimesta kotiin, 
he myös laittavat sähköt kokonaan pois päältä.

Mitään suurempia muutoksia sähkön kulutuksen vähentämi-
seksi ainakaan nykyisen sopimuskauden aikana Riitta ja Markku 
Ahosen on enää vaikeaa kehitellä. Paitsi:

– Ensi kesäksi suunnittelemme ilmalämpöpumpun hankintaa. 
Se vähentäisi vielä sähkökuluja ja samalla poistaisi sisäilman 
kosteutta, Markku Ahonen tuumaa.

Ahosen kesämökillä 
sähköä käytetään 
maltillisesti

Markku ja Riitta Ahosen mökillä ja kotona 
nautitaan lämmittävästä takkatulesta.

Teksti ja kuvat: Ulla-Maija Sievinen



Susiko tästä meni vai koira?
Valkoisilla keväthangilla näkyy kaikenlaisia 
jälkiä. Pienet ja vähän suuremmatkin eläimet 
ovat touhunneet omissa askareissaan. Tunnis-
tatko yleisimmät jäljet?

L
uonnossa ulkoillessa, etenkin silloin, kun hanki 
kantaa, voi nähdä monenlaisia merkkejä muistakin 
ulkoilijoista. Jäniksen jäljet useammat tunnistavat, 
mutta keitä ovat muut tassuttelijat? Jälkien jättäjiä 
ei aina ole helppo tunnistaa. Nuoskalumessa jälki 
näkyy selkeämmin, mutta syvemmässä hangessa se 

jo muuttuu erilaiseksi. Kevään edetessä lumi sulaa ja jälki voi 
kasvaa jättiläismittoihin. Jälkien seuraaminen ja niiden tunnis-
taminen on kuitenkin hauskaa puuhaa. Lumisateella useimmat 
eläimet ei liiku paljoa, mutta seuraavana päivänä voi hangella 
olla jo merkkejä monenlaisista kulkijoista. 

Jälkien tunnistamisohje
Yritä löytää selkeä yksittäinen jälki. Mittaa jäljen leveys ja 
pituus. Pituus mitataan keskivarpaan etureunasta taka-anturan 
takareunaan. Kynsi ei ole mukana mitassa. Laske varpaat, niitä 
voi olla kaksi, neljä tai viisi. Seuraa jälkiä mahdollisimman pit-
källe, jolloin näet sen kulkutyylin. Arvioi eläimen painoa siitä, 
miten syvälle jälki on uponnut.  Ohessa joukko luonnossamme 
liikkuvien eläinten jälkiä tunnistamisen avuksi.  

Karhun takakäpälä muistuttaa 
ihmisen jälkeä ja on kooltaan 
18–25 cm. Käyntikuvio muis-
tuttaa ihmisen kävelyjälkeä.

Ilveksen jäljet ovat pyöreähköt. 
Se pitää yleensä liikkuessaan 
kynnet sisään vedettynä, paitsi 
upottavalla tai kovalla hangella. 

Suden ja ison koiran jälkiä 
on vaikea erottaa toisistaan, 
mutta susi liikkuu yleensä 
suoraviivaisesti, jolloin jäljet 
ovat samassa linjassa ja askel-
leveys on pieni.

Ketun jäljet muistuttavat samankokoisen 
koiran jälkiä, jotka ovat yleensä vähän 
pyöreämpiä. Ketun jäljet tunnistaa 
parhaiten helminauhamaisesta, loivasti 
polveilevasta ravijäljestä.

Oravan takakäpälät ovat voimakkaam-
mat, niissä erottuu viisi varvasta, etukä-
pälässä neljä. Orava liikkuu loikkimalla, 
jälkien muoto ei paljoakaan vaihtele.

Valkohäntäpeuran sorkan ulkoreuna 
on pyöreähkö ja kärki terävä. Valko- 
häntäpeuran ja metsäkauriin sorkat 
ovat lähes samanmuotoiset, mutta 
metsäkauriin sorkka on pienempi, 
pituudeltaan alle 6 cm. Hirvieläimet 
liikkuvat mieluiten käyden. 

Hirven iso sorkka on helposti tunnis-
tettavissa. Se kävelee rauhallisesti, 
eikä nosta jalkojaan pehmeässäkään 
lumessa. Syvässä lumessa kulkujälki 
on usein kaksi rinnakkaista uraa.

Supikoiran jälki on vähän pienempi 
ja pyöreämpi kuin ketun. Askelleveys 
on kuitenkin suurempi kuin ketulla. 
Supikoirat kulkevat usein pareittain.

Karhu

Ilves

Susi

Kettu

Supikoira

Hirvi

Valkohäntäpeura

Orava

hirvi villisikametsä-
peura

metsä- 
kauris

valkohäntä- 
peura

cm

20

15

10

5
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kissakoirailvessusi
cm

10

5

kettu supikoira
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Vilja Schepel:

Teksti: Tarja Heikkilä-Leino Kuvat: Juuso Kenttälä

Ilmalämpöpumppu
ja puulämmitys
tukevat tehokkaasti
sähkölämmitystä 

Ilmalämpöpumppu säästää mukavasti lämmi-
tyskuluissa. Rinnalla oleva puulämmitys tukee 
sitä energiatehokkaasti etenkin pakkasen 
kiristyessä. Ilmalämpöpumppu on verraton 
energiansäästäjä myös kesämökillä. Etäohjat-
tavuus tuo mökkeilyyn uutta mukavuutta. 

– Vanhatkin tulisij at kannattaa ottaa hyötykäyttöön. Puiden 
polttaminen tuo mukavan tunnelman lisäksi tärkeää lisäläm-
pöä pakkasilla. Vanhoissa rakennuksissa on paljon hyvin varaa-
via pönttö- ja kaakeliuuneja, jotka on hyvä laittaa töihin. Ensin 
pitää kuitenkin kutsua paikalle nuohooja ja tarkistuttaa tulisij a 
ja hormi, jotta ne ovat varmasti paloturvallisia. Lämmityskin 
pitää malttaa aloittaa pienen askelin ja pesällisin.

Lisää varaavuutta 
– Uusissa tulisij oissa tehokkuus on vanhoja tulisij oja parempi, 
ja käyttökunnottomat tulisij at on hyvä vaihtaa uusiin. Van-
hoihinkin tulisij oihin saa lisää puhtia perinteisillä keinoilla. 
Varaavuutta voi lisätä esimerkiksi latomalla sopivan muotoisia 
kiviä tai tiiliä kamiinan päälle. Ne varaavat lämpöä ja luovutta-
vat sitä hitaasti ja pidempään. Ennen kamiinan tai Porin Matin 

kannen päällä pidettiin vesikattilaa, jolla lämmitettiin samalla 
käyttövettä. Kuuma vesi luovuttaa lämpöä ilmaan mukavasti, 
kunhan pitää kannen päällä eikä anna veden kiehua.

Ilmalämpöpumpun suosio on vankkumaton 
– Remonttikohteista lähes jokaiseen tulee ilmalämpöpumppu 
tai siitä ainakin vahvasti haaveillaan. Edut ovat kiistattomat.

– Ensin innostus lähti viilennysominaisuudesta, mutta nyt 
energiansäästö on tärkeää lämmityksessä. Ilmalämpöpumppu 
on vakioasia, ja se sopii lähes kaikkialle. Joskus vain julkisi-
vuasiat rajoittavat sen asentamista. Ulkoyksiköllekin on hyvä 
löytää järkevä paikka, jossa se ei ole häiriöksi ja jossa kondens-
sivesillä on turvallinen poistumisreitti. Ulkoyksikön saa muka-
vasti suojaan katseilta verhoilemalla sen erilaisilla ritilöillä.

Ehdoton kesämökillä  
– Kesämökillä ilmalämpöpumppu on ehdoton, kunhan muistaa, 
että ainoaksi lämmönlähteeksi se ei riitä ainakaan silloin, jos 
mökillä on vedet päällä. Rinnalla toimii hyvin sähköpatteri 
tai muu apulämpö, vaikkapa puulämmitys, jos itse oleskelee 
kohteessa.

– Etäohjattavuus on hyvä ominaisuus. Suomen sääolosuh-
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Tutustu Viljan
videovinkkeihin!

Käyttämällä sähköä vain sil-
loin, kun tarvitset sitä tai se on 
edullista, säästät merkittävästi 
sähkökuluissa. Ohjausjärjestel-
miä on monenlaisia, ja pienil-
läkin teoilla on suuri merkitys. 
Muista kuitenkin tarkistaa muu-
tama asia, ennen kuin annat 
pakkasen tulla rakenteisiin.

Energiaa 2 • 2021  9Energiaa 1 • 2023  9

Katso videot: www.pks.fi /energiatietoa/

Nyt on aika säästää energiaa pienillä ja vähän
isommillakin keinoilla. Videoissa Vilja Schepel 
antaa vinkkejä energiansäästöön energiaremon-
toinnin ja ekologisemman elämänmuodon
näkökulmasta. Käy katsomassa ja
kuuntelemassa!

Yleisimmät vedon aiheut-
tajat kotona ovat ikkunat ja 
ulko-ovet. Videolla tietoa ikku-
noiden tiivistämisestä ja uusien 
hankinnasta pähkinänkuoressa. 
Mitä on hyvä muistaa tiivistä-
misessä ja mitä ainakaan ei saa 
unohtaa?

Huonelämpötilan laskemisel-
la saa nopeimmin aikaan sääs-
töä energiakuluissa. Kun vedon 
tunne häviää, huonelämpötilaa 
voidaan laskea reippaasti mu-
kavuudesta tinkimättä. Katso 
vinkit lämpöä vuotavien kohtien 
etsintään ja lisäeristämiseen. 
Mitä tässä pitää huomioida?

Tulisĳ at ja ilmalämpöpump-
pu sähkölämmityksen tukena 
säästävät merkittävästi ener-
giaa ja lämmityskuluja. Mitä 
puulämmityksessä on tärkeää 
muistaa? Miten ilmalämpö-
pumppu soveltuu kesämökille? 
Katso videosta.

teet ovat vaihtelevat, ja mökin lämpöä on hyvä voida 
valvoa kotoa käsin. Etäohjattavuus tuo mökin käyttöön 
energiatehokkuutta mutta myös mukavuutta, kun 
voi mennä viettämään vapaa-aikaa heti lämpimään 
mökkiin.

Vinkit tulisijan ja
ilmalämpöpumpun käyttäjälle  
• Puulämmitys ja ilmalämpöpumppu tukevat 

hyvin toisiaan. Ilmalämpöpumppu levittää 
tulisij an lämpöä ympäri taloa.

• Huolehdi ilmalämpöpumpun huoltotöistä ja 
siitä, että ulkoyksikön kondenssivesi pääsee 
pois eikä jää rakenteisiin. Muista imuroida 
suodattimet.

• Kesämökillä etäohjattava ilmalämpöpump-
pu yhdistettynä etäohjattavaan patteriin 
on hyvä yhdistelmä talvikäyttöön. Tutustu 
ratkaisuihin, joilla toiminnan saa sujumaan 
järkevästi. Yhteys ja säädettävyys toimivat 
myös kevyemmillä ratkaisuilla.

Vilja Schepel on rakentamisen ammatti-
lainen, joka on tullut tutuksi television 
Huvila & Huussi -ohjelmasta. Hänen yrityk-
sensä tekee ohjelman remonttikohteiden 
rakennustyöt, joiden tuloksena kohteissa 
tapahtuu uskomattomia muutoksia. Kame-
ran edessä työskentelyn lisäksi Vilja on 
perehtynyt perinnerakentamiseen, ja van-
hat talot ovat lähellä hänen sydäntään.
Nyt Vilja antaa käytännön vinkkejä ener-
giaremonteista ja energian säästämisestä 
lukijoillemme.
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Kaipaatko energiaa
elämään?
Kun sähkön hinta, energiakriisi tai Ukrainan sota 
huolettavat, arjen sujuminen auttaa jaksamaan. 
Asiantuntija muistuttaa myös, että välillä pitää 
tankata positiivisia asioita ja juhlia.

E
nsin korona sai meidät polvilleen, sitten 
syttyi sota melkein naapurissa, Ukrai-
nassa. Kaiken päälle on nyt säästettävä 
sähköäkin, maailman talous huolettaa, 
entä riittävätkö omat rahat? Onko valot 
tunnelin päässä sammutettu säästösyistä 

– mistä ammentaa energiaa?
– Kun mieli alkaa kiertyä huolien ympärille ja 

tuntuu jo, että seinät kaatuvat päälle, unohdam-
me helposti yksinkertaiset perusasiat. Niitä ovat 
säännölliset elämäntavat, riittävä lepo ja liikunta 
sekä terveellinen ravinto. Näinkin yksinkertaisista 
asioista huolehtiminen auttaa jaksamaan, neuvoo 
työpsykologi Liisa Uusitalo-Arola.

Hän jatkokouluttaa terveydenhuollon ammat-
tilaisia muun muassa vaalimaan niin heidän omia 
kuin heidän asiakkaidensakin voimavaroja. Lisäksi 
Uusitalo-Arola auttaa uupuneita asiakkaitaan toi-
pumaan. Hän on kirjoittanut muun muassa Terapian 
tarpeessa? -kirjan yhdessä psykoterapeutti ja kouluttaja
Katri Kannisen kanssa. Uusitalo-Arola näkee työssään
konkreettisesti, että poikkeusvuosien kuorma alkaa väsyttää 
suomalaisia. Uupuneiden ihmisten on tällä hetkellä tavallista 
vaikeampaa löytää uutta suuntaa elämäänsä.

– Esimerkiksi elämänmuutos, kuten työpaikan vaihtaminen, 
voi olla haasteellista, koska elämme niin epävarmassa maail-
mantilanteessa.

Uusitalo-Arolan mukaan nykyinen tilanne muistuttaa 
1990-luvun lamaa. Sen vaikutuksia podettiin vielä kauan
laman jälkeenkin. Työpsykologi arvelee, että myös pandemian, 
sodan ja energiakriisin vaikutukset näkyvät vuosien päästä.

– Ennen kaikkea olen huolissani nuorista, jotka kasva-
vat poikkeusaikojen keskellä. Heidän voi olla vaikeaa solmia 
sosiaalisia verkostoja vuosien etäilyn jälkeen. Näin nuoruuden 
tärkeä elämänvaihe on saattanut jäädä puolitiehen.

Huoli kertoo itselle tärkeistä asioista
Uusitalo-Arolan mukaan on normaalia olla huolissaan tai ah-
distunut haastavissa elämäntilanteissa. Ne asiat, jotka ahdis-
tavat ja joihin reagoi, kertovat samalla siitä, mikä on itselle tai 
läheisille tärkeää. Esimerkiksi koronan pelkoa on voinut hallita, 

jos ei ole saanut tartuntaa. Kun ensimmäinen perheenjäsen 
sairastuu siihen, pandemia tuleekin lähelle – siitä tulee äkkiä 
todellista.

– Monille varsinkin koronan jälkeinen väsymys on ollut 
yllätys, joka voi mietityttää.

Sen sij aan Ukrainan sota on nostanut Uusitalo-Arolan 
mielestä pintaan suomalaisen sisun, joka näkyy muun muassa 
auttamisen haluna. Silti vuosien poikkeusolot voivat stressata 
ja alkaa häiritä uniakin. Pidempikestoiset univaikeudet ovat 
hälytysmerkki, johon tulee reagoida.

Työpsykologi vinkkaa kotikonstiksi pitämään yöpöydällä 
vihkoa, johon voi kirjoittaa ajatukset yöllä, kun herää. Kerran 
päivässä voi myös pitää huolihetken ja kirjoittaa mieltä paina-
vat asiat ylös. Huolet voi jakaa niihin asioihin, jotka ovat omalla 
vastuulla, ja niihin asioihin, jotka kuuluvat toisten vastuulle. 
Kolmannet huolet ovat sitten niitä, joille kukaan yksittäinen ih-
minen ei voi tehdä mitään. Emme voi hallita maailman taloutta 
mutta omia valintojamme voimme.

Teksti: Pirjo Tiihonen
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– Ei ole terveellistä kantaa maailmaa syleileviä huolia.
Sen sij aan voi miettiä, mitä voi tehdä asioille, jotka ovat
omalla vastuulla.

Toisten avulla ulos umpikujasta
Ihmisillä on luontainen tarve hakeutua kriiseissä toisten jouk-
koon. Huonoin vaihtoehto onkin jäädä niin sanotusti tuleen 
makaamaan ja käpertyä stressin ja huolien kanssa yksinäisyy-
teen. Siksi on hyödyllistä ylläpitää sosiaalisia verkostoja. On 
hyvä avautua ja kertoa pahasta olostaan ystäville tai tuttaville 
ja saada näin omat tarpeet kuulluiksi ja huomatuiksi. Samalla 
säilyy luottamus toisiin ihmisiin.

– On parempi avautua ajoissa kuin päästää ongelmiaan 
umpisolmuun. Harva hakee apua liian varhain. Esimerkiksi vel-
kaongelmasta kannattaa puhua ennen kuin tuntee niin vahvoja 
häpeän tunteita, ettei enää uskalla hakea apua.

Jos ei ole ketään luotettavaa läheistä, verkosta löytyy 
maksuttomia mielenterveystyön ammattilaisten tarjoamia 
terapiapalveluita. Niitä tarjoaa esimerkiksi Mieli ry. Palveluita 
löytyy myös Mielenterveystalo.fi -sivustolta. Osa palveluista 
on heti saatavilla, joidenkin palveluiden piiriin pääsee lääkärin 
lähetteellä.

Uusitalo-Arolan mukaan on tutkittu, että myös toisten aut-
taminen lisää uskoa omaan selviytymiseen. Se, että toimii vaik-
kapa auttamalla muita, suojaa ja edesauttaa mielenterveyttä.

– Esimerkiksi äärimmäisessä tilanteessa, jossa henki on 
uhattuna, kuten panttivankitilanteessa, parhaiten selviävät 

– Kriisiaikoina juhliminen on yhtä tärkeää 
kuin arjesta huolehtiminen, sanoo työ-
psykologi Liisa-Uusitalo-Arola.

ihmiset, joilla on pakosuunnitelma. He yrittävät toimia jollakin 
tavalla ja auttavat samalla muita pakenemaan.

Huonoin vaihtoehto on jättäytyä kriisissä tilanteen armoille. 
Aina omaa reaktiota ei kuitenkaan voi valita. Lamaantumisen 
taustalla voi olla vaikeita, ylivoimaisia kokemuksia, jotka ovat 
jättäneet jälkeensä taipumuksen reagoida lamaantumalla. 
Silloin Uusitalo-Arola ohjaa hakemaan apua. On myös hyvä 
tarkastella elämäänsä taaksepäin.

– Usein unohdamme, mistä kriiseistä tai haasteista olemme 
jo selvinneet ja millä keinoin.

Muista myös juhlia!
Jos elämä on täynnä haasteita, arki alkaa helposti pyöriä sel-
viytymisen ympärillä. Silloin tarvitaan asioita, jotka tuottavat 
voimavaroja. Uusitalo-Arola muistuttaa, että juhliminen on 
yhtä tärkeää kuin arki. Juhlat ovat osa itsestä huolehtimista.

– Pitää tankata asioita, jotka ovat kivoja ja positiivisia. 
Ennen ainakin Pohjanmaalla juhliin panostettiin köyhissäkin 
oloissa. Häitä juhlittiin pari viikkoa ja hautajaisiakin viikko.

Työpsykologi ammentaa itse voimaa kuoroharrastuksesta. 
Hänen mukaansa kuorossa laulamisesta syntyy syvä, voimaan-
nuttava yhteys toisiin kuorolaisiin. Myös oma perhe ja hyvät 
ystävät tukevat häntä.

– Olen maalta kotoisin. Huomaan sen varsinkin poikkeuso-
lojen koittaessa. Silloin tarkistan heti, onko talossa riittävästi 
polttopuita.

Ne asiat,
jotka ahdistavat
ja joihin reagoi,

kertovat samalla siitä,
mikä on itselle tai
läheisille tärkeää. 
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RAKKAALLA RIESKALLA
ON MONTA MUOTOA
Perisuomalainen rieska maistuu taivaalliselle 
juuri uunista otettuna. Tällä rakkaalla lapsella 
on yksi nimi mutta suuri määrä merkityksiä 
eri puolilla Suomea. Tässä muutamia leipo-
misvinkkejä herkuttelijoiden iloksi.

S
uomalainen leipäkulttuuri on aina ollut rikas. 
Ennen länsi oli kovan leivän ja itä pehmeän leivän, 
kukkojen ja piirakoiden aluetta. Länsisuomalaiset 
leipoivat happamia ruisleipiä erillisessä pakarissa
tai paistoivat leipää ulkouunissa pari kertaa vuo-
dessa. Leivät kuivattiin vartaissa. Itä-Suomessa

taas pehmeää, limppumaista ruisleipää tehtiin viikoittain 
leivinuunissa. Muista leipäviljoista – kuten ohrasta mutta myös 
tattarista ja kaurasta – tehtiin rieskoja.

Isossa osassa Suomea rieska tarkoittaa ohutta, nostattama-
tonta leipää, joka tehdään ilman hiivaa tai happamattomasta 
ohrasta, kaurasta tai perunasta. Vehnääkin lisätään sitkon 
aikaansaamiseksi. Mutta eri puolilla Suomea rieskalla tarkoi-
tetaan hyvin erilaisia leipiä. Joukossa on myös hapatettuja ja 
hiivalla nostatettuja herkkuja.

Lapin ohrarieska on vanhin suomalainen leipätyyppi. Kaak-
kois-Suomessa rieska on ohra- ja vehnäjauhoista leivottu paksu 
hiivaleipä. Kainuussa, Savossa ja Pohjois-Karjalassa happama-
tonta ohrarieskaa sanotaan nyrkkirieskaksi. Savossa tehdään 
ryynirieskaa ja Etelä-Karjalassa perunarieskaa.

Tässä kokeiltavaksi muutamia
maistiaisia eri puolilta Suomea.

Lapin ohrarieska 
n. 4 kpl (halkaisĳ a noin 30 cm)
2 l  kylmää vettä
2 tl  suolaa
2 kg  ohrajauhoja
(2 tl  leivinjauhetta)

Sekoita jauhoihin suola ja leivinjauhe. Lisää sekaan kylmää vet-
tä nopeasti käsin sekoittaen. Rieskataikina saa olla mieluum-
min löysähkö kuin liian tiivis.

Kaada taikina jauhotetulle pöydälle ja jaa se neljään osaan. 
Muotoile käsin noin 0,5–1 cm:n vahvuisia rieskoja. Käytä jauho-
ja apuna.

Painele leivän pohjaa rystysillä. Näin leipään saadaan kirjava 
pinta paistamisen aikana. Rieskan pinta tasoitetaan ja tärpä-
tään eli koristellaan joko tärpällä tai sahateräisellä veitsellä. 

Lepuska on eteläkarjalalainen
pehmeä rieska 
2 l  perunoita
  vettä
  suolaa
n. 300 g ohrajauhoja
1 tl  suolaa

Kuori ja keitä perunat suolalla maustetussa vedessä kypsiksi.

Survo perunat ja lisää noin kolmannes jauhoista perunasurvok-
seen. Lisää suolaa tarvittaessa.

Anna taikinan jäähtyä kädenlämpöiseksi ja lisää jauhoja sen 
verran, että saat helposti muotoiltavan ja käsiteltävän taikinan.
Taputa taikinasta sileitä kiekkoja jauhotetulla kädellä. Pistele 
kiekkoja haarukalla tai puutikulla.

(Tärppä on pistely- ja kuviointirauta, jota käytetään ohuiden 
leipien kuvioimiseen.)

Pistele rieskat ennen paistamista. Paista heti kuumassa uunissa 
noin 300 asteen lämmössä 5–8 minuuttia. Rieska on kypsä, 
kun se kumisee ontosti pohjaan koputettaessa. Rieskan pais-
taminen onnistuu hyvin myös varaavassa takassa paistokivellä 
tai ritilällä.

Paistamisen jälkeen rieskojen annetaan jäähtyä pystyasennos-
sa, jotta niistä tulee rapeita. Rieskat voi myös kääriä leivinlii-
nan sisään, jos haluaa, että ne ovat kauttaaltaan pehmeitä. 
Rieska kuivuu herkästi, joten ylimääräiset kannattaa pakastaa 
heti.

Parhaimmalta rieska maistuu heti tuoreena voin ja kylmän mai-
don kanssa. Se sopii hyvin myös keittojen ohella nautittavaksi.
(Maa- ja kotitalousnaiset) 

Rieskakuvat: Maa- ja kotitalousnaiset
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Savolainen ohraryynirieska
7,5 dl   maitoa
3 dl   rikottuja ohrasuurimoita
7,5 dl   piimää
0,5 dl   sulatettua voita
2 tl   suolaa
2    munaa

Keitä ohrasuurimot maidossa, kunnes neste on imeytynyt. 
Lisää jäähtyneeseen puuroon piimä, voisula, suola ja kevyesti 
vatkatut munat.

Kaada taikina leivinpaperin päälle pellille ja paista 220
asteessa noin 20–30 minuuttia.

Tarjoa rieska lämpimänä munavoin tai voin kera.

Nosterieska eli nostake Keski-Suomesta 
Juureen:
1 l  piimää
15 g  hiivaa
3–4 dl (200 g) ruisjauhoja

Leipään:
juurta
1,5 kg  ohrajauhoa
3 dl  vehnäjauhoa

Tee aineksista sopivan vellimäinen seos. Jätä juuritaikina yöksi 
happanemaan.

Lisää taikinaan ohrajauhot, vehnäjauhot ja ripaus suolaa. Lisää 
vielä ohrajauhoja sen verran, että taikinasta tulee tiivistä ja hyvin 
leipoutuvaa. Alusta taikina huolella, jotta syntyy kunnon sitko.
Muotoile taikinasta pyöreitä rieskoja. Anna leipien kohota huo-
neenlämmössä liinan alla ainakin tunnin ajan.

Voitele nosterieska piimällä ennen kypsennystä. Paista rieskoja 
175 asteen lämmössä tunnin ajan.

Nosterieska on Keski-Suomen maakuntaleipä. Muhkea rieska 
nostatetaan ja leivotaan hiivaleivän tapaan.
(Ruokatieto)

Paista lepuskat kuumassa uunissa, noin 275 asteessa.

Lepuska maistuu kahvi- tai ruokaleipänä voisulan kera tai eri 
täytteillä tuunattuna modernin menun alkupalana. Täytteeksi 
voi laittaa vaikka munavoita tai palvikalkkunaa, omenaraastet-
ta ja ruohosipulituorejuustoa. Lepuska on oivaa hävikkiruokaa, 
sillä sen voi tehdä tähteeksi jääneestä perunamuusista.
(Maa- ja kotitalousnaiset)

Lue lisää
herkullisia

rieskaohjeita
pks.fi /energiatietoa/
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HYVÄ KYSYMYS

Kannattaako kodin lämminvesivaraaja ottaa 
pois päältä, kun asunnossa ei oleskella viikon 
loman aikana? Entä vapaa-ajan asunnon 
tapauksessa?

Vastaajana energianeuvoja Anssi Kokkonen

Varmista lämminvesivaraajan
energiatehokas ja turvallinen käyttö

L
ämmityksen säästötalkoissa tulee väistämättä 
vastaan myös kodin vesihuolto sekä se, miten voi 
järkevästi säästää vettä. Erityisesti käyttöveden
lämmityskulut ovat iso asia. Suurin säästö on 
yleensä saatavissa vähentämällä lämpimän veden 
käyttöä. Suihkussa käytäessä veden käyttöajan 

lyhentäminen ja lämpötilan alentaminen pienentävät sähkön 
kulutusta tehokkaasti. Samoin uusilla, säästävillä suihkupäillä 
saa vähennettyä veden kulutusta kokonaisuudessaan muka-
vuudesta tinkimättä.

Suorasähkölämmitteisessä rakennuksessa varaajaa ei kanna-
ta kytkeä pois päältä lyhyehköjen poissaolojen ajaksi. Sisäti-
loihin sij oitetun lämminvesivaraajan hukkalämpö tulee joka 
tapauksessa hyödyksi lämmityksessä ja siten vähentää muuta 
lämmitystarvetta. Esimerkiksi 300 litran varaajan lämpöhä-
viö on viikon aikana noin 10–12 kWh:n tasolla. Mikäli varaaja 
kytketään siksi ajaksi pois päältä, lämpötilan nosto takaisin 
60 asteeseen kuluttaa suunnilleen saman energiamäärän eikä 
olennaista säästöä synny.

Vanhemmissa rakennuksissa hanoista saatavan lämpimän 
käyttöveden tulee asumisterveysasetuksen mukaisesti olla 
vähintään 50-asteista. Vuoden 2007 jälkeisessä uudis- ja
korjausrakentamisessa lämminvesilaitteistojen minimilämpö-
tila on 55 astetta. Sen voi todentaa helposti lämpömittarin 

avulla, kun laskee hanasta kuumaa vettä. Käyttövesivaraajan 
lämpötilaa säädetään tarvittaessa mitatun lämpötilan perus-
teella joko alas- tai ylöspäin, jotta tavoitelämpötila saavute-
taan. Lämminvesivaraajan hyvä tavoitelämpötila on yleensä 
60 astetta. Useamman päivän vedenkäyttökatkoksen jälkeen 
on tärkeää, että vettä valutetaan putkistoista reilusti viemäriin 
ennen käyttöä. Tämä koskee myös kylmää käyttövettä, joka 
tulee saada alle 20-asteiseksi.

Kesämökkien veden käytössä on tyypillisesti pitkiä taukoja. 
Tällöin turvallisin ja paras ratkaisu on tyhjentää käyttövesi-
varaaja tauon ajaksi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Samalla 
kannattaa mahdollisuuksien mukaan myös tyhjentää kaikki 
käyttövesiputkistot. Mikäli tyhjennys ei ole mahdollista, va-
raajaan on syytä mökille palattaessa nostaa korkeampi, noin 
60–65 asteen lämpötila useaksi tunniksi ja laskea kuumaa 
vettä reilusti ennen veden käyttöä.

Pörssisähköä käyttävän ahkeran sähkön säästäjän kannattaa 
seurata tulevan vuorokauden sähkön tuntihintoja ja ajoittaa 
muun muassa lämminvesivaraajan latausta edullisimmille 
tunneille. Silloin lämpötila-asetusta voi nostaa vieläkin kor-
keammalle, esimerkiksi 65–75 asteeseen, jotta lämmintä vettä 
riittää varmemmin seuraavan päivän kalleimpien tuntien ajalle. 
Aurinkoisilla keleillä voi hyödyntää mahdollista omaa aurinko-
sähkön tuotantoa lataamalla ahkerasti käyttövesivaraajaa, ellei 
itse tuotetulle sähkölle ole muutoin tarpeeksi käyttöä.

Legionellabakteerin torjuntaa koskevat tarkemmat ohjeet 
löytyvät THL:n sivuilta: https://thl.fi /fi /web/ymparistoterveys/
vesi/legionellabakteerit-vesij arjestelmissa/legionellaa-
koskeva-lainsaadanto-ja-ohjeistus.
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TOMI TURUNEN
LIIKETOIMINTAJOHTAJA,

SÄHKÖKAUPPA,
POHJOIS-KARJALAN SÄHKÖ OY

OIVA-, OIVAPLUS- JA VIHREÄ-
SOPIMUSTEN HINNAT LASKEVAT 
NOIN 50 %

SÄHKÖMARKKINAKATSAUS

Sähköenergian hinnat 1.4.–30.6.2023
Paikallinen sähköverkonhaltij a veloittaa verkkopalveluista hinnastonsa mukaisesti.

Oiva, alle 2 500 kWh
vuosikäyttöön

1.5.–30.6.
alv. 24 %

1.4.–30.4.
alv. 10 % 0 %

Yksiaika
Kuukausimaksu (€/kk) 2,44 2,17 1,97
Energiamaksu (snt/kWh) 12,71 11,28 10,25

Vihreä 1.5.–30.6.
alv. 24 %

1.4.–30.4.
alv. 10 %

0 %

Kuukausimaksu (€/kk) 4,50 3,99 3,63
Energiamaksu (snt/kWh) 12,95 11,48 10,44

Ei uusia sopimuksia. Voit valita uusiutuvan energian vapaasti kaikkiin 
tuotteisiimme, jolla varmistat päästöttömän sähköntuotannon.

Oiva plus,
yli 2 500 kWh vuosikäyttöön

1.5.–30.6.
alv. 24 %

1.4.–30.4.
alv. 10 % 0 %

Yksiaika
Kuukausimaksu (€/kk) 4,50 3,99 3,63
Energiamaksu (snt/kWh) 11,71 10,38 9,44
Vuodenaika
Kuukausimaksu (€/kk) 4,50 3,99 3,63
Energiamaksu
talviarkipäivä (snt/kWh)* 11,71 10,38 9,44
Energiamaksu muu aika (snt/kWh) 11,71 10,38 9,44
Päivä-yö
Kuukausimaksu (€/kk) 4,50 3,99 3,63
Energiamaksu päivä (snt/kWh)** 15,25 13,53 12,30
Energiamaksu yö (snt/kWh) 9,05 8,03 7,30

Oiva Oiva plus

Vihreä

*Talviarkipäivä 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22
**Päiväaika klo 7–22 ympäri vuoden

Sähkömarkkinoilla on koettu alkuvuoden aikana 
todella voimakas hintojen lasku erityisesti lauhan 
ja tuulisen sään mahdollistamana. Alentuneet 
sähkömarkkinahinnat yhdessä onnistuneen han-
kinnan ja oman tuotannon kanssa mahdollistavat 
kvartaalihinnoiteltujen Oiva-, Oiva plus- ja
Vihreä-sopimusten hintojen laskemisen noin 50 % 
meneillään olevaan kvartaaliin eli vuosineljän-
nekseen verrattuna.

E
nergiakriisin alkaessa meitä kaikkia pyydettiin mu-
kaan sähkönsäästötalkoisiin ja kun suomalaisia kut-
sutaan, niin kutsuun vastataan. Hienosti toteutuneet 
säästötoimet yhdessä erittäin lauhan ja tuulisen 
sään kanssa ovat mahdollistaneet sähkömarkkinoil-
la todella nopean hintojen laskun, joka ennen joulua 

oli vain utopistiselta tuntuva haave. Vuoden viimeiseltä viikolta 
lähtien jatkuneet ennätyslauhat säät läpi Euroopan laskivat 
kaasun tarvetta ja hintatasoa todella merkittävästi mahdol-
listaen myös sähköjohdannaisten hintojen laskun. Suomessa 
sähkön hintatasoon vaikuttaa keskeisesti, milloin Olkiluoto 3 
-voimalaitos aloittaa sähköntuotannon. Tällä hetkellä näyttää 

hyvältä ja voimalaitoksen pitäisi jatkaa koekäyttövaihetta
10.2. ja jatkuva tuotanto käynnistyisi maaliskuun puolivälissä.

Me PKS Sähkökaupassa teemme päivittäin töitä sen eteen, 
että asiakkaillamme olisi mahdollisimman edullinen sähkö-
energianhinta. Käytännössä tämä tarkoittaa herkeämätöntä 
sähkömarkkinoiden seurantaa ja jatkuvaa analyysiä hintoihin 
vaikuttavista tekij öistä sekä oikea-aikaisia ennakoivia toimen-
piteitä. Tästä voit lukea lisää seuraavalta aukeamalta ja netti-
sivuiltamme pks.fi /uutiset/. Sopimusten hinnoittelu perustuu 
sähköjohdannaisten eli futuurien hintatasoon, jolla hankimme 
asiakkaidemme tarvitseman määrän sähköä kullekin hinta-
jaksolle. 

Oiva-, Oivaplus- ja Vihreä-sopimusten hintojen lasku perus-
tuu pienentyneisiin sähkönhankintakustannuksiin. Kerrostalo-
asukkaan (vuosikäyttö 2 000 kWh) sähkön myyntihinta laskee 
noin 14 euroa kuukaudessa, omakotitalo/rivitaloasukkaan (vuo-
sikäyttö 5000 kWh, ilman sähkölämmitystä) sähkön myyntihin-
ta laskee noin 31 euroa kuukaudessa ja omakotitaloasukkaan 
(vuosikäyttö 18 000 kWh, sähkölämmitys) sähkön myyntihinta 
laskee noin 104 euroa kuukaudessa. Jos et hyväksy muutosta, 
sopimusehtojen mukaan sinulla on oikeus irtisanoa sopimus
14 vrk:n irtisanomisajalla.

PKS Sähkökaupan nykyisille asiakkaille PKS Sähkökaupan nykyisille asiakkaille
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Pohjois-Karjalan Sähkön oma tuotanto tasaa 
sähkömarkkinoiden korkean hintatason vai-
kutusta asiakashintoihin. Oman tuotannon 
hyödyt yhdistettynä vahvaan sähkömarkki-
naosaamiseen mahdollistavat luotettavan 
liiketoiminnan, josta myös asiakas hyötyy.

P
KS hallinnoi Pohjois-Karjalassa kymmentä vesi-
voimalaa, joista kahdeksan on omia ja kahdessa 
on merkittävä omistusosuus. Sen lisäksi PKS:llä 
on Kymppivoima Oy:n kautta hankittuja tuuli- ja 
ydinvoimaosuuksia. Näiden kaikkien yhteenlaskettu 
tuotantomäärä kattaa noin 25 % asiakkaiden tarvit-

semasta sähköstä. Viimeisen vuoden aikana omasta tuotannos-
ta saatujen tulojen ja sähkömarkkinoilla tehtyjen toimenpitei-
den ansiosta PKS on kyennyt pitämään asiakashintoja useiden 
miljoonien eurojen arvosta markkinahintoja alempana. 

Toimiva tuotantopaletti
Uusitutuvan vesi- ja tuulivoiman, sekä päästöttömän ydinvoi-
man omistus on syvällä PKS:n strategiassa. Se tukee Suomessa 
käynnissä olevaa vihreää siirtymää, joka tarkoittaa yhteis-
kunnan lisääntyvää sähköistymistä, irtautumista fossiilisista 
energialähteistä ja panostusta uusiutuvaan ja vähäpäästöiseen 

energiantuotantoon. Tuotantopaletti on toimiva: vakaa ja säh-
köntarpeeseen nopeasti säätyvä vesivoima tasoittaa sääriip-
puvaista tuulivoimaa samalla kun ydinvoima tuottaa tasaista 
sähköenergiaa.

Vesi- ja tuulivoiman toisiaan täydentävä liitto on lisännyt 
PKS:n kiinnostusta hankkia lisää tuulivoimaosuuksia. Vuonna 
2021 PKS teki energiantuotantostrategiansa mukaisen merkit-
tävän investointipäätöksen Suomen suurimpaan tuulipuistoon 
Lestijärvelle. 

– Tavoite hiilidioksidipäästöjen nollatasoon omassa ener-
giantuotannossa saavutettiin viime vuoden lopussa, kun PKS 
pääsi eroon vanhoista hiilivoimalaosuuksistaan. Tuotantopa-
letti koostuu jatkossa vain uusiutuvasta vesi- ja tuulivoimasta 
sekä päästöttömästä ydinvoimasta, jota Olkiluoto 3 -ydinvoi-
malan omistusosuus täydentää, kertoo toimitusjohtaja Tuure 
Aho Pohjois-Karjalan Sähköstä.

Vahvan markkinanäkemyksen hyödyt
PKS Sähkökaupan asiantuntijat operoivat yhteiseurooppalaisil-
la sähkömarkkinoilla. Sieltä hankitaan asiakkaiden tarvitsema 
sähkö ja sinne myydään myös oma tuotanto. Kauppaa tehdään 
fyysisestä sähköntoimituksesta sekä tulevaisuuden tarpeita 
ennakoivilla sähköjohdannaisilla. Johdannaisiin voidaan tehdä 
tarvittavia hintasuojauksia, eli varmistaa hinta joko kokonaan 
tai osittain tulevaisuudessa olevaa toimitushetkeä varten. 

Teksti: Tarja Kuokkanen Kuvat: PKS ja TVO

Asiakas hyötyy PKS:n 
omasta sähköntuotannosta 
ja sähkömarkkinaosaamisesta
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Johdannaismarkkinoilla toimimisesta on esimerkkinä 
viime vuoden marraskuu, kun tarkan markkina-analyysin 
perusteella Sähkökaupan asiantuntijat jättivät osan ennätys-
kalliiden johdannaisten hintasuojauksista tekemättä. 

– Tämä hallittu riskin ottaminen yhdessä oman sähkön-
tuotannon hyvän markkinahinnan kanssa mahdollisti tuolloin 
reilusti markkinaa alhaisemman hinnan tammi-maaliskuulle 
Oiva-, Oiva plus- ja Vihreä-sopimuksille. Tammikuussa mark-
kinahinnat sitten laskivat jyrkästi ja pystyimme reagoimaan 
laskeneisiin hintoihin suojaamatta jätettyjen johdannaisten 
turvin. Saavutettu hyöty siirrettiin suoraan asiakkaille 30 pro-
sentin alennuksena helmi-maaliskuun ajaksi kesken kvartaa-
lihintajakson, valottaa liiketoimintajohtaja Tomi Turunen PKS 
Sähkökaupasta. 

PKS omistaa Pohjois-Karjalassa kahdeksan 
vesivoimalaitosta: Ruskeakoski, Vihtakoski, 
Saario, Vääräkoski, Kuokkastenkoski, Palokki, 
Puntarikoski ja Puhos sekä 89 prosenttia Pielis-
joessa sijaitsevasta Kuurnan Voima Oy:sta ja 
sen tytäryhtiöstä Laurinvirta Oy:stä. Vesivoi-
malaitosten keskimääräinen vuosituotanto on 
yhteensä noin 220 miljoonaa kilowattituntia.

Lisäksi PKS on osakkaana maakunnallisten 
sähköyhtiöiden omistamassa Kymppivoima 

2022 2023 2024 20250
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vesivoima ydinvoima fossiilinen tuulivoima bio ja turve

Oy:ssä, jonka kautta yhtiö omistaa tuuli- ja 
ydinvoiman tuotanto-osuuksia useassa eri 
voimayhtiössä, kuten Pohjolan Voima Oy:ssä, 
Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:ssä ja Teollisuu-
den Voima Oyj:ssä. Näistä tuotanto-osuuksista 
saatiin vuonna 2021 sähköä yhteensä noin 75 
miljoonaa kilowattituntia. Tämä tuotantomää-
rä yhdessä oman vesivoimatuotannon kanssa 
kattoi vuotta 2021 noin 22 % myydyn sähkön 
kokonaismäärästä. 

– Tilanne on siinä mielessä poikkeuksellinen, 
että koskaan aiemmin emme ole kesken kolmen 
kuukauden mittaisen kvartaalihinnaston tarvin-
neet muuttaneet hintaa, mutta nyt markkina-
hinnat käyttäytyivät niin poikkeuksellisesti, että 
halusimme periaatteidemme mukaisesti asiakkai-
den hyötyvän laskeneesta markkinahinnasta.

Oman tuotannon arvo realisoituu 
markkinatilanteen mukaan
Sähköntuottajat myyvät sähkömarkkinoille 
oman tuotantonsa ja sähköyhtiöt ostavat sieltä 
asiakkaidensa tarvitseman sähkön. PKS tekee 
molempia. Kun kysyntä ja tarjota kohtaavat, sel-
viää oman tuotannon arvo. Silloin kun kysyntää 
on paljon ja tuotannosta niukkuutta, nousee 
myös omasta tuotannosta saatava hinta, ja 
päinvastoin. Viime vuonna PKS hyötyi tilantees-
ta ja pystyi sen avulla pitämään asiakashinnat 
markkinahintoja matalampana.

Vesivoiman tuotanto ja sen kehittäminen on pitkäjänteistä 
työtä, jossa nykyiset ja tulevat teknologiat nivotaan ympäristö-
vastuuseen. PKS:n omistamien vesivoimalaitosten uusimiseen, 
kunnossapitoon ja kehittämiseen on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana investoitu yli 30 miljoonaa euroa. Kokonaisuu-
tena investoinnit ovat suuria, mutta huolellisesti hoidettuna 
voimaloiden tuotantomäärät pysyvät kannattavina myös 
jatkossa. Voimalaitoksia operoi PKS Tuotanto -yksikkö, joka 
kehittää niiden toimintaa ja tuotantoa innovatiivisesti ja kus-
tannustehokkaasti. Toiminnan lähtökohtana ovat vastuullisuus, 
ympäristöarvot ja turvallisuus, jotta voimalaitosten tuotanto ja 
tuotannon arvo säilyvät hyvällä tasolla.

PKS:N SÄHKÖNTUOTANTO 2022–2025 
ENNUSTETTU ENERGIA GWH
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A
siakkaiden lisääntynyt kiinnostus sähköasioihin 
näkyy selkeästi PKS:n asiakaspalvelussa. Syksyn 
ja talven aikana yhteydenottojen määrät ovat 
tuplaantuneet edellisvuoteen verrattuna. Tämä 
on lisännyt ajoittain asiakkaiden odotusaikoja ja 
vaatinut pitkää pinnaa. 

Mutta kaikki asiat ovat kuitenkin ajallaan selvinneet ja 
asiakkaat ovat olleet pahimman kiukun laannuttua pääasiassa 
tyytyväisiä saamaansa henkilökohtaiseen palveluun. 

– Onhan se tosi kurjaa asiakkaan kannalta, jos asiaansa ei 
saa hoidettua odotetussa ajassa. Selvästi huomaa yhteyden-
ottojen määrässä myös median nostamat uutiset. Onneksi 
ruuhkat ovat väliaikaisia ja useimmiten meille pääsee asioi-
maan nopeasti, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Maarit Takapuro 
PKS:ltä.

Eri palvelukanavien kautta tulleiden yhteydenottojen 
aiheina ovat useimmiten asiakas- ja sopimustietoihin liittyvät 
kyselyt, sähkötarjouksen pyytäminen tai sopimuksen teko sekä 
muutto uuteen asuntoon. Puhelimessa asiakkaat haluavat myös 
keskustella erilaisista sopimustyypeistä ja sähkösopimuksen 
valintaan liittyvistä asioista.

– Asiakaspalvelua kehitetään koko ajan vastaamaan entistä 
paremmin asiakkaiden tarpeita. Viime marraskuussa avattiin 
henkilökohtaisen puhelinpalveluajan varausmahdollisuus ja 
tänä vuonna on tulossa käyttöön Whatsapp-keskustelut ja säh-
köpostiuudistus, jonka tavoitteena on selkeyttää ja nopeuttaa 
palvelua sekä parantaa asiakaskokemusta.

Kaiken keskiössä on kuitenkin osaava henkilöstö ja sen riit-
tävä mitoitus asiakkaiden tarpeisiin nähden. PKS:n asiakaspal-
velun eri tehtävissä työskentelee tällä hetkellä 16 vakituista ja 

4 osa-aikaista ammattilaista. Heidän joukossaan on viisi uutta 
palveluneuvojaa, Saara, Hilppa, Riina, Sami ja Heidi, jotka aloit-
tivat työt asiakkaiden parissa viime joulukuussa. Suurimmalla 
osalla heistä on takana asiakaspalveluosaamista eri aloilta, 
mutta sähköön liittyviin asioihin tarvitaan hyvin laaja-alaista 
tietoa ja perehdytystä. 

– Joka-ainut asiakaskohtaaminen on erilainen ja välillä 
apua tarvitaan kokeneemmilta. Meillä on tosi hyvä yhteishenki 
ja kaikki viihtyvät töissä. Kollegoita pyritään aina auttamaan 
haasteellisissa tilanteissa, jolloin asiakkaan asia saadaan 
hoidettua parhaalla mahdollisella tavalla ja kaikki osapuolet 
jäävät hyville mielin, Sami kertoo.

PKS:n asiakaspalvelua kehitetään
asiakastoiveiden pohjalta
Teksti: Tarja Kuokkanen
Kuvat: Taru Väyrynen

Riitalla (vas.) on takanaan jo pari vuotta 
PKS:n asiakaspalvelussa. Hän auttaa mie-
lellään vieressä istuvaa uutta palveluneu-
vojaa Saaraa ja opiskelun ohessa osa-
aikaisena työskentelevää Jereä.

asiakastoiveiden pohjalta

Asiakaspalvelu-
päällikkö
Maarit Takapuro

Sami, Riitta, Riina, Saara ja Tia. 
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Etämittarit vaihtuvat uuden
sukupolven älymittareiksi

PIENTUOTANNON NETOTUS OTETTU KÄYTTÖÖN

PKS Sähkönsiirto uudistaa lähivuosina jakeluverkkoaan Aidonin mit-
taus- ja palveluteknologialla. PKS Sähkönsiirto kilpailutti sähkömit-
tareiden uusinnan ja mittauspalvelun yhdessä Järvi-Suomen Energian 
ja Kymenlaakson Sähköverkon kanssa. Yhteiskilpailutuksen tuloksena 
yhtiöt valitsivat Aidonin mittausratkaisun.

Aidon toimittaa yhtiöille yhteensä noin 300 000 uuden sukupol-
ven sähkömittaria tiedonsiirtopalveluineen ja asennuksineen. Han-
kinnan tavoitteena oli laadukas, kustannustehokas sekä yhtiöiden 
ja sähkömarkkinoiden tarpeiden mukaan kehittyvä sähköenergian 
etämittauksen kokonaisratkaisu.

Uuden sukupolven mittarit mahdollistavat asiakkaille oman 
energiankulutuksen seurannan ja hallinnan aiempaa helpommin ja 
reaaliaikaisemmin.

– Aito kaksisuuntaisuus on lähtölaukaus uudenlaiselle säh-
köverkolle, jossa oma sähköntuotanto, erilaiset energiayhteisöt, 
kulutuksen optimointi ja kulutusjoustot ovat arkipäivää ja tekevät 
asiakkaistamme sähkömarkkinoiden aktiivisia toimij oita, sanoo PKS 
Sähkönsiirron toimitusjohtaja Pertti Menonen.

Uusien mittareiden vaihdot aloitetaan pienillä pilottikohteilla 
tänä ja ensi vuonna. Suurin osa mittarivaihdoista tullaan tekemään 
vasta vuosien 2025 ja 2026 aikana.

PKS Sähkönsiirto on ottanut vuoden 2023 alusta käyt-
töön niin sanotun pientuotannon netotuksen. Jos asiak-
kaalla on samalla käyttöpaikalla sekä sähkön kulutusta 
että sähkön tuotantoa, esimerkiksi aurinkopaneeleilla ja 
asiakas myy ylij äämätuotantoaan, tehdään asiakkaalle 
pientuotannon netotus.

Käytännössä se tarkoittaa, että asiakkaan sähköä 
ostavalta yhtiöltä tulevalla laskulla voi näkyä tuotannon 
olevan 0 kilowattituntia, vaikka todellisuudessa asiak-
kaan aurinkopaneelit ovatkin tuottaneet sähköä. Pien-
tuotannon netotus tarkoittaa, että verkosta kulutettu ja 
verkkoon syötetty sähkö lasketaan yhteen. Silloin tuotet-
tava sähkö vähentää suoraan ostettavan sähkön määrää.

Jos esimerkiksi sähkön kulutus on ollut yhden tunnin 
aikana 4 kilowattituntia ja samana tuntina aurinkopanee-
lit ovat tuottaneet 2 kilowattituntia, asiakkaan kulutus on
2 kilowattituntia ja tuotanto 0 kilowattituntia.

Sähkön tuotannon kilowattitunnit näkyvät laskulla
vasta silloin, kun tuotannon määrä on ollut kyseisellä
laskutusjaksolla suurempaa kuin kulutus.

Aidonin 3-vaihemittari,
joita asennetaan
esimerkiksi
omakotitaloihin
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Lumenveistomestari Veijo Oinonen 
kertoo, miten omalle pihalle voi 
tehdä norpan. Tarvittavat työkalut 
löytyvät todennäköisesti kotoa.
– Lumen pitää olla tiukaksi poljet-
tua, Oinonen sanoo.

J
os pihallasi on lumikasa, voit saada 
sen sisältä esiin ”krokotiilin, virtahe-
von, minkä tahansa eläimen”.

– Otetaan vain ylimääräinen lumi 
pois, Veij o Oinonen sanoo. – Siellähän 
se veistos on. Oinosta käy uskominen, 

sillä hän on voittanut lumenveistossa kahdek-
san Suomen mestaruutta.

– Vaikka norpasta voi lähteä liikkeelle.
Hänen veistoksensa ovat monille tuttuja, sillä 

hän on tehnyt niitä vuosien ajan Suomen Ladun 
Kiilopään retkeilykeskukseen, joka sij aitsee Saa-
riselällä Urho Kekkosen kansallispuistossa.

Mummo istui mäellä
Ensimmäinen hahmo, jonka Veij o Oinonen itse 
veisti lumikasasta esiin, oli mummo.

Elettiin 1980-luvun jälkipuoliskoa, ja hän teki 
liukumäen lapsiaan varten.

– Mummo istui siinä mäen päällä, ja se oli jo 
vähän mummon näköinen, hän sanoo.

– Lapset menivät kadulle huutamaan, että 
tulkaa katsomaan, meidän iskä on tehnyt mei-
dän pihalle mummoliukumäen.

Lumenveiston perusajatus toteutui.
– Saadaan lapselle liikunnan riemua. Hän 

tekee kovan ponnistuksen, että pääsee sinne 
mäen päälle.

Lumenveiston SM-kilpailuissakin on toimin-
nallinen sarja, jonka teosten pitää soveltua 
lasten leikkeihin. Kaksi muuta SM-sarjaa ovat 
taiteellinen joukkuesarja ja soolosarja. Kisoja 
hallinnoi Suomen Latu.

Vuonna 1988 SM-kilpailut järjestettiin Veij o 
Oinosen kotikaupungissa Kuusankoskella.

– Silmät pyöreinä katselin, että voi jukolauta, 
noin hienoja voi tehdä lumesta!

Seuraavana talvena Kuusankoskella, joka ny-
kyisin kuuluu Kouvolaan, pidettiin SM-aluekar-
sinnat. Tuolloin 36-vuotias Veij o Oinonen kokosi 
kolmihenkisen joukkueen.

– Joukkueen nimi oli aluksi Kuusaan Latu, 

KOKEILUSTA SE LÄHTEE

Jos haluaa kestävän veistoksen, 
lopuksi lasketaan kastelukannulla 
vettä päälle. Sehän jäätyy.

Teksti: Harri Mannonen  Kuvat: Veij o Oinosen kotialbumi
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koska me kaikki jäsenet olimme latulaisia, hän kertoo.
– Aluekarsintaan mentiin kylmiltään. Muut kyselivät minul-

ta, mitä tehdään.
Aluekarsinnasta tuli voitto. Joensuussa loppukilpailussa 

joukkue teki työn Nalle Puhin kaulaliina, jossa kyseinen kaula-
liina oli samalla liukumäki. Sij oitus oli neljäs.

– Se oli mielestäni aika kova juttu, Oinonen sanoo.
– Se siivitti jatkamaan veistämistä.

Menestystä jäälläkin
Veij o Oinosen kaikki kahdeksan lumenveiston Suomen mes-
taruutta ovat joukkuekilpailuista vuosilta 1997–2015. Kolme 
viimeisintä eli taiteellisen sarjan mestaruudet ovat tulleet 
yhdessä Kari Laitisen ja Pertti Selinin kanssa.

– Minä olen taiteellinen johtaja, Veij o Oinonen sanoo.
– Pojat tekevät, mitä minä käsken. Eivät he ole hanttiin 

panneet koskaan.
Ennen lumenveistoa Veij o Oinonen ei harrastanut taiteen 

tekemistä. – Olen aika kehno piirtämään, hän sanoo.
Eikä hänen ammattinsakaan liittynyt asiaan. Tai miten sen 

nyt ottaa.
– Olin ilmavoimissa helikopterimekaanikkona. Olen reservin 

kapteeni, Oinonen sanoo. – Onhan sekin tarkkaa hommaa. Jos 
jotakin tekee, tekee sitten kunnolla.

Sittemmin Oinonen on tehnyt joitakin savitöitä ja veistä-
nyt myös puuta ja jäätä. Jäänveistossa hän on voittanut kaksi 
Suomen mestaruutta.

Sileäksi karhealla
Jos haluaa tehdä omalle pihalleen norppa-aiheisen lumiveis-
toksen, tarvitaan kuva, josta voi hahmottaa eläimen mittasuh-
teita. Ja lunta.

– Lumen pitää olla tiukaksi poljettua. Lumipallosta on
turha ruveta veistämään, Veij o Oinonen sanoo.

Lumenveistokisoissa veistomateriaali tehdään erityisissä 
muoteissa. Niissä lumi poljetaan tiukaksi isojen levyjen välissä.

Kotipihalla alkuun pääsee polkemalla sinne kertynyttä lumi-
kasaa tiukemmaksi ja tiukemmaksi.

Norpan likimääräisen muodon saa lumesta esiin rautaisella 
pistolapiolla. Yksityiskohtaisempaan veistämiseen voi käyttää 
esimerkiksi puukkosahaa, veistopuukkoa tai vaikka leipäveistä.

Norppa viimeistellään ”niin sanotulla silittelyllä”. Siihen voi 
käyttää karheapintaista kumirukkasta.

– Sillä pystyy silittelemään lopullisen pinnan pyöreäksi ja 
sileäksi. Silmämunat voi painaa lumesta esiin sopivankokoisella 
putkenpätkällä. Viikset voi tehdä jääpuikoista. Ja niin on löyty-
nyt norppa lumikasan sisältä!

Ajatus, jonka Veij o Oinonen esitti jutun alussa, on perua 
ainakin 1500-luvulta. Italialainen renessanssitaiteilij a Miche-
langelo sanoi: ”Jokaisen kiven sisällä on patsas, ja on kuvan-
veistäjän tehtävä löytää se.”

Erojakin veistosmateriaaleissa on. Jos lumenveistäjä vahin-
gossa lohkaisee liian ison palan, vahinko on helppo korjata 
nuoskalumella. Kylmällä kelillä nuoskalunta voi tehdä itse 
kaatamalla pakkaslumen sekaan vettä.

Lopuksi kastellaan
– Saattaa olla henkilöitä, jotka sanovat, että ei minulta kyllä 
tuommoinen onnistu, Veij o Oinonen uumoilee.

– Minä kysyn, että oletteko kokeilleet. Siitä se lähtee. Pitää 
kokeilla.

Lumenveistoon on omiaan kirpeä pakkaskeli.
– Jos haluaa kestävän veistoksen, lopuksi lasketaan kastelu-

kannulla vettä päälle. Sehän jäätyy.
Veij o Oinonen seuraa pitkän ajan sääennusteita.
– Kun pitkä pakkasjakso on tulossa, silloin voi aloittaa veis-

tämisen, hän sanoo.
Silti lumiveistokset jäävät vääjäämättä suhteellisen lyhyti-

käisiksi.
– Tonttu, jonka veistin viime viikolla, varmaan menetetään 

keskiviikkona, Oinonen sanoo.
– Mutta olen sillä lailla uuden luoja, että pistän muotit 

pystyyn, ja kun on uutta lunta, tehdään uusi työ.



22  Kymppi 1 • 2023

Talkooviesti meni perille

S
äästöinnostuksen takana on pääasiassa kaksi seik-
kaa, sanoo kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n valvo-
mopäällikkö Arto Pahkin. Ensimmäinen on ener-
gia-alan toimij oiden ja valtiovallan kampanjointi 
sähkön säästämiseksi. Toinen on sähkön ajoittain 
varsin korkealle kohonnut hinta.

– Ne ovat saaneet kotitaloudet pohtimaan sähkönkulutus-
taan. On mietitty, kuinka pienentää sähkön käyttöä ja miten 
siirtää kulutusta sellaisiin aikoihin, jolloin sähkö on halvempaa.

Pahkinin mukaan asia on koettu tärkeäksi julkisellakin puo-
lella – siis virastoissa, laitoksissa, kouluissa ja niin edelleen. 
Säästökeinojen ohella on suunniteltu varautumista sähkökat-
koihin ja pohdittu niiden vaikutuksia omaan toimintaan.

Teollisuuslaitoksista isot ovat Pahkinin mukaan pieniä 
edellä.

– Silti kun joulukuun kylmimpinä päivinä sähkön hinta pyöri 
huimalla 500–600 euron tasolla megawattitunnilta, teollisuus 
sai aikaan noin tuhannen megawatin jouston. Säästöhalukkuut-
ta siis löytyy.

Fingridin lanseeraama vapaaehtoinen kulutusjousto on 
kiinnostanut julkisia toimij oita paljon. Mallissa sovitaan, mitä 
virasto, laitos tai yritys tekee, jos sähkön kulutus alkaa lähestyä 

kriittistä tasoa. Pahkin laskee, että sopimuksin on saavutettu
jo noin 450 megawatin säästöpotentiaali.

– Se on merkittävä, vastaa lähes Loviisa 1 -ydinvoimalan 
tehoa.

Pienistä puroista
Kuinka paljon vähemmän Suomessa on sitten kulutettu sähköä 
säästökampanjan aikana?

Kun vertailukohtana pidetään vastaavaa ajankohtaa vuonna 
2021, säästö valtakunnan tasolla oli noin kolme prosenttia elo-
kuussa, noin seitsemän prosenttia syys- ja lokakuussa ja noin 
kymmenen prosenttia sekä marraskuussa että joulukuussa.

Pahkin on tyytyväinen lukuihin.
– Kyllä sähkön loppukäyttäjiä pitää tästä kiittää. Isot säästöt 

kertyvät pienistä puroista. Toivon, että sama linja jatkuu.
Kevään korvalla, pakkasten ja myrskyjen hellittäessä, 

tilanne hieman helpottaa. Ja muutaman vuoden sisällä koko 
sähkönriittävyyskeskustelu ehkä jo hiipuu.

Yksi syy tälle on, että joulukuussa koekäyttöön otettu 
Olkiluodon ydinvoimalan kolmosyksikkö aloittaa kaupallisen 
tuotannon maaliskuussa. Toinen myönteinen seikka on, että 

Suomalaiset ottivat syksyllä sähkön säästä-
misen tosissaan. Niin kotitalouksissa, julkis-
puolella kuin teollisuudessa on tehty ratkai-
suja kulutuksen pienentämiseksi. Silti säästö-
linjalla pitäisi yhä pysyä, ja jos lopputalvesta 
tulee kovin kylmä tai myrskyinen, ei sähkö-
katkoiltakaan välttämättä vältytä.

Teksti: Matti Tuovinen
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myös Ruotsin Ringhals 4 -ydinvoimala palaa tuotantoon 
huoltotauoltaan.

Lisäksi vuonna 2025 valmistuva Aurora Line – Ruotsin 
ja Suomen välinen uusi, 400 kilovoltin voimajohto –
kohentaa sähkövarmuuttamme edelleen.

Jaksetaan vielä
– Tälle talvelle ei satunnaisten sähkökatkojen uhka ole 
silti vielä ohi. Pakkasen painuessa – 15 asteen kylmem-
mälle puolelle kannattaa olla tarkkana sähkön käytön 
kanssa, Pahkin sanoo.

Tuulivoimalat helpottavat tilannetta osaltaan – jos 
vain tuulee –, ja vesivoimalat jauhavat sähköä sen verran 
kuin kuivan kesän jäljiltä mataliksi jääneet järvet sallivat.

Arvaamattomia tekij öitä ovat siirtoyhteyksien vi-
katilanteet sekä se, mihin suuntaan sähköä joudutaan 
viemään lopputalven pakkasissa.

– Lisäksi meidän tulee olla tarkkana sähkönkulu-
tuksen kanssa vielä seuraavankin talven ajan, Pahkin 
muistuttaa.

”Meillä on säästetty 
vielä enemmän”

Kyllä sähkön
loppukäyttäjiä

pitää tästä
kiittää.

PKS Sähkönsiirron asiakkaat ovat osallistuneet sähkönsäästö-
talkoisiin kiitettävästi. Jos koko maassa on syksyn ja alkutalven 
aikana käytetty sähköä noin 7-10 prosenttia vähemmän, ovat
PKS Sähkönsiirron verkkoalueen lukemat paljon suuremmat.

– Meillä on säästetty vielä enemmän, esimerkiksi lokakuussa 
sähköä siirrettiin 18 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden 
lokakuussa. Marras- ja joulukuussa säästöprosentit ovat olleet 
vieläkin suuremmat, PKS Sähkönsiirron asiakkuuspäällikkö Nisse 
Rimpilä kertoo.

Suurin vaikutus sähkön käytön vähenemiseen on ollut huone-
lämpötilojen laskulla.

– Valtakunnallisen Astetta alemmas -kampanjan myötä huone-
lämpötiloja on laskettu paljon. Yhden asteen alennus merkitsee 
viiden prosentin säästöä kulutuksessa. Myös sähkökiukaiden sekä 
lämpimän veden käyttämisellä esimerkiksi suihkussa on suuri 
vaikutus sähkön kulutukseen, Rimpilä luettelee.

Sähköä on säästetty melko tasaisesti kaikissa PKS Sähkönsiirron 
verkkoalueen kunnissa. Kunnissa, joissa on paljon teollisuutta tai 
maataloutta säästöt ovat olleet hiukan pienempiä.

– Sähköä on säästetty eniten niillä seuduilla, joilla asukkaiden 
keski-ikä on korkein, Nisse Rimpilä summaa tilastoja.

PKS Sähkönsiirron
asiakkuuspäällikkö
Nisse Rimpilä.
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Oikealla sijoituksella eniten tehoja
Oma aurinkosähkövoimala tuottaa yleensä 
parhaiten, kun paneelit asennetaan raken-
nuksen katolle. Tästä huolimatta paneelit voi 
sijoittaa myös seiniin tai pihalle. Piha-asennus 
voikin parhaimmillaan tuottaa jopa enemmän 
sähköä kuin paneelit katolla, mutta tilan löy-
täminen paneelikentälle on haasteellista.

P
ientaloissa aurinkosähkövoimalan paneelit asenne-
taan useimmiten katolle, ja hyvästä syystä.

Katolla paneelit ovat turvassa kolhuvahingoilta 
ja ilkivallalta. Useimpien harjakattojen kallistus-
kulma kelpaa paneeleille sellaisenaan, vaikka se ei 
aivan optimi olisikaan. Katon korkeudelle kohoaa 

yleensä vähän mitään, mikä varjostaisi paneeleita – kuten 
pihan istutukset. Lisäksi kattoasennus onnistuu, vaikka talo 
sij aitsisi ahtaallakin tontilla.

Kesähelteellä katonlappeellinen aurinkopaneeleita voi 
tuoda myös yllättävän edun asumisviihtyvyyteen. Kun aurinko 
paahtaa paneeleita eikä katon pintaa ja paneeleita viilentävä 
ilmavirta kulkee katon ja paneelien välissä, talon yläkerroksen 
asuintilat saattavat säilyä hieman tavanomaista viileämpinä.

Itälape aamuvirkuille
Mutta jos katonlappeet osoittavat etelän sij asta itään ja län-
teen, kannattaako kattoasennus yhä?

– Usein kyllä, vastaa asiantuntij a Teemu Kettunen valtion 

kestävän kehityksen yhtiö Motivasta. ”Huonompaa” ilmansuun-
taa voi hänen mukaansa kompensoida sillä, että lisää panee-
lien määrää ja asennuttaa niitä molemmille lappeille.

– Itä- ja länsilappeilla paneelit tuottavat sähköä aamusta 
iltaan tasaisemmin kuin etelään suunnatut paneelit. Tämä taas 
voi tarkoittaa, että sähkö pystytään paremmin käyttämään itse, 
mikä on yleensä kannattavampaa kuin ylij äämäsähkön myymi-
nen.

Kettunen kehottaakin pohtimaan, painottuuko oma sähkön-
kulutus enemmän aamuun vai iltaan. Tämän tiedon pohjalta 
ammattilainen osaa laskea, kuinka monta paneelia kannattaa 
laittaa idän puoleiselle ja kuinka monta lännen puoleiselle 
katonlappeelle.

Kettunen arvioi, että ilman kompensaatiota itä-länsiasen-
nuksen vuotuinen sähköntuotto jää parikymmentä prosenttia 
eteläasennuksen tuottotasosta.

Seinäteline pohjoiseen
Kattoasennuksella on vähän miinuspuolia. Kallein yllätys on, 
jos katto pitää uusia ennen paneelien asentamista. Suositushan 
on, että katolla pitäisi olla käyttöikää jäljellä ainakin aurinko-
paneelien laskennallisen elinkaaren verran eli vähintään 20–25 
vuotta. Katon tulee kestää paneelien paino ja kasvava tuuli-
kuorma. Yhden paneelin paino on noin 20 kg.

Vaihtoehtoja on kaksi: Katto uusitaan nyt ja paneelit asen-
netaan uudelle katolle. Tai sitten paneelit asennetaan vanhalle 
katolle ja kun katon vaihdon aika koittaa, puretaan paneelit 
pois, vaihdetaan kate ja asennetaan paneelit takaisin – tai 

Piipaneeli on yhä 
ylivoimainen, kun 
verrataan hintaa 
ja sähköntuottoa.

Teksti: Matti Tuovinen Kuvat: Shutterstock, T. Miettinen
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vanhat paneelit vaihdetaan saman tien uusiin, tehokkaampiin 
malleihin.

– Kumpikin vaihtoehto vaikuttaa hankkeen kannattavuu-
teen, Kettunen huomauttaa.

Entä jos paneelit ruuvaisikin seinätelineisiin? Pientalois-
sa näin tehdään harvoin, koska seinäasennuksella ei juuri 
saavuteta etuja kattoasennukseen nähden. Kettusen mukaan 
poikkeuksen muodostavat lähinnä pohjoinen Suomi ja kevään 
paksut lumipeitteet.

– Keväällä, kun aurinko paistaa matalalta, lumen heij aste-
vaikutus voi olla yllättävän suuri. Se lisää pystyyn asennetun 
paneelin sähköntuottoa selvästi ja jo varhain.

Paneelikenttä maaseudulle
Kolmas vaihtoehto, maa-asennus eli aurinkopaneelien sij oitta-
minen telineisiin pihalle, on pientaloissa yhtä lailla harvinai-
nen.

Vaihtoehdon parhaita puolia ovat paneelien helppo huol-
lettavuus – katolle ei tarvitse kiivetä – ja se, että paneelien 
asennuskulman saa optimaaliseksi. Tällöin melko pystyyn 
asennettujen paneelien sähköntuotto alkaa lumisinakin 
keväinä varhain. Hyvää on vielä se, että väljässä maa-asennuk-
sessa voidaan kannattavasti käyttää tehokkaita kaksipuolisia 
paneeleita.

Miinuspuolia on silti kattoasennusta enemmän. Varjostuksia 
esimerkiksi puista syntyy helpommin, ja paneeleita vaurioitta-
vien vahinkojen ja ilkivallan riski on suurempi. Lisäksi paneelit 
vaativat vahvat telineet, jotka perustetaan tukevasti maahan, 

mikä taas maksaa kattoasennusta enemmän. Maa-asennusteli-
neet nostavat investoinnin kustannuksia jopa 20–25 prosenttia.

Suomen Aurinkoenergiayhdistys ry:n varapuheenjohtaja 
Atte Kallio laskee, että optimiolosuhteissa maa-asennus voi 
tuottaa muutaman prosentin enemmän sähköä kuin identtinen 
kattoasennus, mutta telineiden takia se on myös muutaman 
prosentin kalliimpi investointina.

Kallio huomauttaa lisäksi, ettei pientaloalueilla ole tavalli-
sesti tilaa paneelikentille.

– Tai jos tilaa on, sij oituspaikat ovat huonoja. Maa-asennus 
tulee kyseeseen lähinnä maaseudulla, mutta sielläkin paneelit 
sulautuvat maisemaan paremmin katolle asennettuina.

Kehitystahti rauhoittunut
Entä mitä uutta aurinkopaneelien tekniikassa?

Kallion mukaan paneelien tehot ja hyötysuhteet ovat kasva-
neet hiukan, samoin hinta. Useita mielenkiintoisia tutkimuslin-
joja on avattu ja tuoreita materiaaleja testataan, mutta suuria 
tekniikan kehitysloikkia ei ole näkyvissä.

– Monet piin korvaajaksi ehdotetut materiaalit ovat toistai-
seksi törmänneet kahteen pulmaan: vaatimattomaan elinkaa-
reen ja kustannustehokkuuteen.

Elinkaari viittaa siihen, että vaikka materiaali tuottaisi hyvin 
sähköä, se kestäisi toimintakuntoisena paneelissa vain joitakin 
vuosia, jolloin sitä ei kannata kaupallistaa. Siitä ei sellaisenaan 
saataisi myyvää, toisin sanoen kustannustehokasta, tuotetta.

– Piipohjainen paneeli on yhä valtavirtaa ja ylivoimainen, 
kun verrataan hintaa ja sähköntuottoa, Kallio summaa.

Seinäasennuksella
ei juuri saavuteta
etuja kattoasen-
nukseen nähden.
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Tarkista
viimeisimmät tiedot
sähköhyvityksestä:

pks.fi /uutiset

Poikkeuksellinen talvi ja energiakriisi näkyvät 
monella nyt sähkölaskussa. Laskujen maksa-
miseen on kuitenkin saatavissa apua, jota 
kannattaa hyödyntää. 

Arvonlisäveron lasku näkyy
automaattisesti sähkölaskussa 
Sähkön arvonlisävero laskee väliaikaisesti 24 prosentista 
10 prosenttiin. Alennus koskee sähköenergian perusmaksua, 
sähkön hintaa per kilowattitunti ja myös uusitutuvan energian 
lisämaksua. Sähkön verkkopalvelumaksua veron alentaminen 
ei koske.

Arvonlisävero alenee 1.12.2022 ja 30.4.2023 välisenä aikana. 
Alennus siirretään suoraan sähkölaskuihin, ja muutos näkyy 
ensimmäisen kerran joulukuun laskussa. Muutos hoidetaan 
automaattisesti; se ei vaadi asiakkaalta mitään toimenpiteitä. 

Sähkövähennystä verottajalta 
Verottajalta voi hakea sähkövähennystä, jos vakituisen asun-
non sähkölaskuissa sähköenergian osuus ylittää 2 000 euroa 
1.1.–30.4.2023. Ylimenevä osuus oikeuttaa kotitalousvähennyk-
seen, ja siihen lasketaan sähköenergiasta maksettu verollinen 
summa sekä siihen liittyvä perusmaksu. Vähennyksen osuus 
on 60 prosenttia sähköenergian kustannuksista, jotka ylit-
tävät tuon 2 000 euroa. Vähennys on kuitenkin enimmillään 
2 400 euroa. Sähkövähennyksellä ja muilla kotitalousvähen-
nyksillä on yhteinen 100 euron omavastuu. 

Kotitalousvähennys on verosta tehtävä vähennys, jolloin
vähennyksen määrä vastaa vähennyksestä saatavaa talou-
dellista hyötyä. Esimerkiksi 1 000 euron vähennys pienentäisi 
henkilölle maksettavaksi määrättäviä veroja 1 000 eurolla. 

Vähennystä haetaan itse Verohallinnosta. Siitä voi saada 
hyödyn jo verovuoden aikana hakemalla vähennyksen huomioi-
tavaksi vuoden 2023 verokortilla. 

Lisää tietoa saat osoitteesta https://vero.fi /sahkovahennys. 

Sähkötukea Kelasta 
Mikäli sähkövähennystä ei pysty hyödyntämään täysimääräi-
sesti, kannattaa selvittää mahdollisuudet Kelan sähkötukeen. 
Sähkötuki on Kelasta haettava verovapaa kustannusten kor-
vaus sähkölaskuun sähköenergian osalta. 

Sitä maksetaan 1.1.2023–30.4.2023 käytetyn sähkön perus-
teella. Sähkötuen omavastuuosa on 400 euroa kuukaudessa 
ja tuen määrä 60 prosenttia omavastuun ylittävästä osasta. 
Sähkölaskusta huomioidaan enintään 1 500 euroa kuukaudes-
sa. Näin ollen enimmäistuki kuukaudessa olisi 660 euroa. Tukea 
maksetaan neljältä kuukaudelta, eli tuen enimmäismäärä koko 
lain voimassaoloajalta olisi 2 640 euroa. 

Tukea haetaan Kelasta. Sähkötuki on kustannusten kor-
vausta, jota ei katsota tuloksi muuta sosiaaliturvaa koskevaa 
lainsäädäntöä sovellettaessa. Tuki on saajalleen verovapaa.

Lisätietoa saat Kelan sivuilta (www.kela.fi ).

Sähkölaskun maksamiseen saa tukea
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SELVITÄ ANAGRAMMI
Anagrammin kirjaimista muodostuu 
ajankohtaan sopiva sana.

Lähetä oikea sana meille 15.4. 2023 mennessä,
niin osallistut K-ryhmän lahjakortin arvontaan.
Netissä: Jätä vastaus osoitteessa pks.fi/energiatietoa
Tekstiviestinä: Kirjoita viestin alkuun sana ristikko, oikea sana sekä
yhteystietosi. Jätä sanojen väliin tyhjä väli, mutta ei välimerkkejä.
Esim: ristikko vastaus Matti Malli Katuosoite 00000 Postitoimipaikka
Lähetä viesti numeroon 173 172. Palvelu toimii kaikissa kotimaisissa
matkapuhelinliittymissä. Viestin hinta on 0,85 € ja se laskutetaan nor-
maalissa  matkapuhelinlaskussa. Viestin maksimipituus on 160 merkkiä.
Edellisessä lehdessä olleen anagrammin oikea sana oli ENERGIANSÄÄSTÖ.

Anna palautetta tästä numerosta: pks.fi/energiatietoa

Kaikkien 15.4.2023 mennessä palautetta antaneiden 
kesken arvomme 2 kpl 30 euron arvoista K-ryhmän 
lahjakorttia.

Kiitokset kaikille viime lehden lukijakyselyyn vastanneille!
Viime lehden mielenkiintoisimmiksi artikkeleiksi valittiin  
"Miten kodin askareista selviää energiatehokkaimmin?". 
Arvonnassa K-ryhmän 30 euron arvoisen lahjakortin voittivat:  
Arto P. Kerisalosta ja Riitta H. Kiteeltä.

Arvoimme 30 € arvoisen lahjakortin 
K-ryhmän liikkeisiin kaikkien ratkaisun 
lähettäneiden kesken. Voittaja oli tällä kertaa: 
Sami K. Paiholasta

ANNA PALAUTETTA LEHDESTÄ

Tämän lehden
artikkeleita voit 

lukea myös 
osoitteessa:

pks.fi/energiatietoa

ONNEA 
VOITTAJILLE!

KARIES =

SUMETA =

VISKATA =

RAEVIHA =

HUPA LELU =

NUKUTTAA =

EIJA PÄLLI =

SILMÄT YM =

TANU TONI =

RAUTAPOKA =

RUMA KONI =

MIKÄ JULLI =

VEIJO TÄSSÄ =

ISO TÖMISTÄÄ =

 Anagrammi  Kuva

 KILPA  KLAPI E

 SIKURI  KIIRUS N

 TOKAJI  AJOKIT E

 VITSITIE  TIIVISTE R

 ISO SIVU  SIIVOUS G

 TÄKY SÖI  KÄSITYÖ I

 AKKAPIHA  HAIPAKKA A

 HELEÄSTI  LÄHEISET N

 SE KILISI  KIISSELI S

 RAPPIOTILA  PIPARITALO Ä

 KOVISYHTYE  HEVOSKYYTI Ä

 ITSE HORNA  HORTENSIA S

 VILKAS LATU  VILLASUKAT T

 OTA KESKARI  KOTIASKARE Ö



POHJOIS-KARJALAN SÄHKÖ OY
PKS SÄHKÖNSIIRTO OY

Puhelinpalvelu
ma–to klo 8–17
pe klo 9–17
013 2663 100

Palvelutoimisto
PKS Kauppa, Iso Myy, Joensuu
ma–pe klo 9–17

Sähköiset palvelukanavat
asiakaspalvelu@pks.fi 
Chat, www.pks.fi 
oma.pks.fi 
kymppilehti@pks.fi 

Sähköhäiriöilmoitukset
ympäri vuorokauden
013 2663 900
pkssahkonsiirto.fi 

JULKINEN TIEDOTE

RUMA TAHI SOMA, 
POHJOIS-KARJALAPOHJOIS-KARJALA ON OMA.

PRIIMA – HALLITSE SÄHKÖN-

KULUTUSTASI JA LASKUASI

1.  Priima on PKS:n kehittämä pörssisäh-

köön perustuva tuntihintainen sopimus 

2. Priima Livessä näet sähkön tuntihin-

nan ja laskusi kertymän lähes reaali-

ajassa

3. Voit tilata kätevästi seuraavan 

päivän hinnat tekstiviestillä 

tai sähköpostilla

4. Pystyt vakauttamaan 

sähkönhintaasi 

hintakiinnityksillä –
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Nyt voisi olla hyvä aika harkita pörssisähköä 
Tämä maailman aika on erikoista ja sitä on välillä vai-
keaa ymmärtää. Onneksi hyviäkin asioita on. Kuten se, 
että kaikille näyttää riittävän sähköä eikä pahoja pak-
kasia ole pidellyt. Lisäksi olemme yhdessä onnistuneet 
vähentämään sähkönkulutusta reippaasti. Kiitos kai-
kille arjen sankareille vastuullisesta toiminnasta.

Jos pohtailet pörssisähkön hankkimista, niin nyt voi-
si olla sille hyvä hetki. Meillä on tarjolla vuonna 
2014 lanseerattu Priima-sopimus, jolla pystyt mak-
simoimaan pörssisähkön hyödyt – seuraamalla, 
ennakoimalla ja hintoja kiinnittämällä.
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