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Milla Ratia 
digitalisaatiojohtaja 

Suur-Savon Sähkö Oy

Digitalisaation mahdollisuudet ovat huikeat.  Tietoa kerätään, hallitaan 
ja hyödynnetään monella toimialalla kiinteänä osana liiketoimintaa ja 
sen kehittämistä. Digitalisuus näkyy esimerkiksi jo museoiden näytte-
lytekniikassa, kuten tästäkin lehdestä voimme lukea Sodan ja rauhan 
keskus Muistin näyttelyistä kertovassa jutussa.   

Digitalisaation hyödyntäminen on vahvasti mukana myös sähkön-
jakelussa. Järvi-Suomen Energialla digitalisaation avulla pyritään 
saamaan nykyisiin toimintatapoihin lisää tehokkuutta. Nyt panoste-
taan  älykkääseen verkonrakentamiseen ja kunnossapitoon. Ennakoiva 
sähkönjakelun tilannekuva tulee lyhentämään  häiriöaikoja.  Etä-
luettavien mittareiden ja verkostoautomatiikan avulla kerätyn datan 
avulla vikapaikat löytyvät tulevaisuudessa helpommin ja nopeammin.  
Ilmatieteen laitoksen kanssa tehtävän yhteistyön avulla saadaan sään 
muutoksista tarkkaa ennakkotietoa, jota tullaan hyödyntämään  varau-
duttaessa häiriöihin. 

Se, mihin dataa käytetään, vaatii tarkkuutta ja vastuullisuutta. Tavoite 
täytyy pitää kirkkaana mielessä. Teknologia ja digitalisaation hyödyn-
täminen eivät ole itseisarvo, vaan arvo pitää voida mitata asiakkaiden 
kokemuksissa – lyhyempinä häiriöaikoina, ympäristöystävällisyytenä, 
tehokkaampana verkonrakentamisena. Meidän tavoitteenamme on 
huolehtia tehokkaasta ja laadukkaasta sähkönjakelusta riippumatta sii-
tä, mitä tulevaisuus eteen tuokaan. Teknologia ei saa kehittyä itseään, 
vaan ihmisiä varten.  

Digitaalisuus edistää myös koko alueen kehittymistä, luo alueelle elin-
voimaa ja avaa uutta liiketoimintaa. Sen edistäminen vaatii laaja-alaista 
yhteistyötä. Tuloksia saadaan vain tekemällä yhdessä, ei vain konsernin 
sisällä vaan koko Järvi-Suomen alueen toimijoiden kesken.  

Ollaan yhteydessä. 

Digitalisaatiojohtaja Milla omaa vahvan taustan analytiikasta ja muutoksenhal-
linnasta. Hän on kärkipaikalla tuomassa digitalisaation mahdollisuudet osaksi 
liiketoimintoja. Milla pitää huolta jaksamisestaan vapaa-ajallaan kävelylenkein, 
kuntosalitreenein ja koiran kanssa touhuamalla. Jos vain harrasteiden ja perheen 
kanssa vietettävän ajan väliin jää aikaa, hän pyrkii edistämään väitöskirjaansa.



#verkossa  1/21   3

Helmi- 
asiointipalvelumme 
uudistui 
s. 11

Ollaan yhteydessä!
Me palvelemme sinua usealla kanavalla yötä päivää.
•  Asiakaspalvelu p. 0800 90444 arkisin 8–18
•  Vikapalvelu p. 0800 90440, 24 h  
•  Helmi-palvelumme ja verkkosivumme 
 palvelevat 24 h jseoy.fi

Seuraa meitä somessa.
Saat ajankohtaista tietoa nopeasti ja heti tuoreeltaan.

  facebook.com/jarvisuomenenergia 

  twitter.com/jarvisuomenene

   instagram.com/jarvisuomenenergia/

  youtube.com/SuurSavonSahkoOy

Arto Pajunen
Järvi-Suomen Energian
toimitusjohtaja 

Mika Matikainen
Järvi-Suomen Energian
verkostojohtaja

Markus Tykkyläinen
Suur-Savon Sähkö
-konsernin toimitus-
johtaja

Juuso Ruottinen
Järvi-Suomen Energian
kunnossapitopäällikkö

Maakaapelointi
siirtyi haja-
asutusalueille 
s. 4

”Yhdessä olemme
enemmän” 
– Historia haastaa 
jatkamaan työtä
elinvoimaisuuden 
edistäjänä 
s. 8

Tutustu blogeihimme
Saat uutta tietoa, näkemyksiä ja kannanottoja vahvalla
asiantuntemuksella www.jseoy.fi/ajankohtaista

Tässä blogiemme kirjoittajat:

Tutustu uudistuneeseen
Helmi-palveluun! 
Arvomme kaikkien 30.3.2021 mennessä uuteen 
Helmi-palveluun rekisteröityneiden kesken  
10 kpl 50 euron arvoisia S-ryhmän lahjakortteja. 
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Maakaapelointi siirtyi 
haja-asutusalueille
Sähköverkkoa uudistetaan nyt haja-asutusalueilla ja runko-
verkkoa kaapeloidaan. Pitkien etäisyyksien takia verkonra-
kennus on kallista ja siirtomaksut puhuttavat. Olisiko jo aika 
puhua siirtomaksujen sijasta toimitusvarmuustavoitteista?

A rto Pajusen kesämökin ikkunasta näkyy Saimaa. Etätyö on tut-
tua myös Järvi-Suomen Energian toimitusjohtajalle. Vanhasta 
televisiosta on viritetty kakkosnäyttö, joka toimii apuna etä-
palavereissa. Kustannustehokkaiden ratkaisujen etsiminen on 

verissä. Asiat hoituvat hyvin keskellä luontoa, niin kauan kun sähköt ja 
nettiyhteys toimivat.  

Tarve sähkön tasaiselle toimitukselle haja-asutusalueelle on nyt entistä 
suurempi. Moni muukin on siirtynyt etätöihin mökkimaisemiin 
Järvi-Suomeen.  

– Mökkejä sähköistetään nyt aivan uudenlaisella vauhdilla. Viime 
vuonna sähköt tulivat noin 330 vapaa-ajan asunnolle, kertoo Pajunen.

Haasteena haja-asutusalueen toimitusvarmuus 
Sähköverkkoa uudistetaan 50 miljoonan euron vuosivauhdilla.  Sama 
tahti jatkuu 2020-luvun puoliväliin saakka. Sen jälkeen investoin-
tisummat tippuvat noin 30 miljoonaan vuodessa. Vakituisten asuk-
kaiden talouksista jo noin 70 prosenttia on säävarmassa verkossa. 
Investoinnit tuottavat tulosta, sillä sähköntoimitusten keskeytysaika 
lyhenee lisääntyvistä myrskyistä huolimatta.  

– Taajamat on kaapeloitu ja nyt kaapeloidaan runkoverkkoja haja-asu-

tusalueilla. Se tulee lyhentämään häiriöaikoja entisestään, mutta halpaa 
työ ei ole.  Kaapelointi maksaa keskimäärin 100 000 euroa kilometri 
puistomuuntamoineen. Vaikka lopulta vain puolet verkosta tullaan 
siirtämään maan alle ja muitakin keinoja on verkonrakennuksessa 
käytössä, hinta on kova. Täytyy tarkasti miettiä, mikä on järkevää.  

Pajunen nostaa katseensa lumiseen maisemaan. Järvi-Suomen Energi-
an alueella on sähköverkkoa 270 metriä asiakasta kohden, kun kaupun-
kiyhtiöissä sitä on noin 30 metriä. Asiakkaista noin 40 prosenttia asuu 
ainakin osan vuodesta kesämökeillä pienten teiden tai venematkojen 
päässä. Alueella on muun muassa 2140 asiakasta ja 855 sähkönkäyt-
töpistettä saarissa, joihin ei ole siltaa tai muuta kiinteää yhteyttä. 
Heihinkin sovelletaan sähkön laadun vaatimusta: sähköt on palautet-
tava 96 tunnin sisällä siitä ajankohdasta, kun olosuhteet mahdollistavat 
työturvallisuusmääräysten mukaisesti viankorjauksen. Kalleinta on 
rakentaa sähköverkko alueelle, jossa muutaman vuoden päästä ei ole 
yhtään sähkönkäyttäjää. Ennusteiden mukaan väki vähenee alueella 
vääjäämättä ja tyhjilleen jäävien talouksien ennustaminen nyt verkon 
uusimisen yhteydessä olisi tärkeää, ettei tulisi hukkainvestointeja.

Uudenlaista tekniikkaa avuksi 
Jos muutaman marjastajan on päästävä saareen, kannattaisiko heidät 
viedä sinne veneellä, eikä rakentaa siltaa? Onko olemassa muita keinoja 
vaikeakulkuisessa maastossa olevien pienten sähkönkäyttäjien sähkö-
tarpeen täyttämiseen kuin kallis säävarma verkko?   

– Vaikeakulkuisessa maastossa sähkön toimitusvarmuuden häiriöti-
lanteessa voisi turvata kenties edullisemmin, vaikka viemällä akuston 
lähemmäs asiakasta. Akustojen hankintaa eivät lainsäätäjät ainakaan 
vielä ole sallimassa verkkoyhtiöille itselleen, kuittaa Pajunen. 
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Järvi-Suomen Energian liiketoiminta on valtakunnan mittakaavassa 
viidenneksi tehokkainta. Uusia, kustannustehokkaampia verkkorat-
kaisuja kehitetään ja otetaan käyttöön lain antamissa rajoissa. Oman 
lisäyksensä verkon kunnossapitokustannuksiin tuo yhä vaihtelevam-
maksi muuttuva sää. Myrskyt lisääntyvät ja leudot talvet yleistyvät. 
Roudattomassa maassa puita kaatuu entistä helpommin johdoille ja 
sähkökatkot ovat kalliita kaikille. Edullisemmille innovaatioille on 
käyttöä.

Katse tavoitteisiin 
Sähkömarkkinalakiin on tulossa muutos siirtohintojen nousun hil-
litsemiseksi. Siirtohintojen vuotuinen korotuskatto laskee nykyisestä 
15 prosentista alaspäin. Se on vielä avoin, mihin tasoon päädytään. 
Energiavirasto valvoo perittyjen siirtomaksujen suuruutta ja sallii 
verkkoliiketoiminnalle kohtuullisen tuoton, joka on mahdollisesti 
laskemassa.  

– Ei meille ole rahaa mihinkään kasaantunut. Kaikki menee investoin-
teihin ja velkaa on jo nyt paljon. Nyt kun sähköverkkoliiketoiminnan 
sallittua tuottoa ja siirtomaksujen suuruutta lailla pienennetään, se 
tarkoittaa meillä lisävelkaantumista, jos toimitusvarmuustavoitteet 
pysyvät ennallaan. Tai sitten pitää hidastaa tahtia tai jotain jättää 
tekemättä.   

Verkkoyhtiöiden tilanteet ovat erilaisia. Tarvittavien investointien 
takia kulut ovat suurempia maaseudulla toimivilla verkkoyhtiöillä, 
jossa verkon pituus asiakasta kohti on moninkertainen verrattuna kau-
punkiyhtiöihin, joiden asukkaiden kaapelit ovat valmiiksi maan alla. 
Vaikka investointeja ei tarvitse tehdä, silti heille sallitaan samansuu-
ruinen tuotto verkkoliiketoiminnasta.  

– Olisiko aika kääntää katse asetettuihin toimitusvarmuustavoittei-
siin? Kun tuotot laskevat, jostain on tingittävä. Olisiko mahdollisuus 
sallia joustoa tavoitteisiin tai antaa mahdollisuus keinoihin, joilla toi-
mitusvarmuustavoitteet täytetään edullisemmin erityisesti vaikeakul-
kuisilla alueilla? Lainsäädäntö ohjaa meitä ja muuttuu vaalikausittain 
neljän vuoden välein. Suuria muutoksia toimintaan on mahdotonta 
tehdä, koska tässä toiminnassa on katsottava vuosikymmeniä eteen-
päin, huomauttaa Pajunen.

Investointien teho näkyy toimitusvarmuuden paranemisella. 
70 % vakituisista asiakkaista on säävarmassa sähköverkossa.

Järvi-Suomen Energian alueella metsäisyysaste on 70 prosenttia. 
Metsissä kulkevia sääherkkiä ilmajohtoja korvataan maakaapelilla.

ilmajohto maa- ja vesikaapeli

Johtotyypit 2019 
27 000 km

Johtotyypit 2036 
27 000 km

 

Nyt on meneillään haja-asutusalueen runkoverkon kaapelointi. 

Asiakasmäärä
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Toimitusvarmat käyttöpaikat Tavoite yhteensä

Toimitusvarmuuden kehittäminen

Taajamat 
kaapelointi

Haja-asutus 
runkoverkon kaapelointi

Haja-asutus avojohdot 
metsistä teiden varsiin ja 

kaapelointi muuntajilta 
asiakkaille

Kaapelointiasteen kehitys

KJ-kaapelointiaste PJ-kaapelointiaste

Kaapelointiaste

Sähkönjakelun keskeytysaika asiakasta kohti keskimäärin
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Siitä, kun toimitusvarmuustavoitteet tulivat lakiin vuonna 2013 sähköverkkoon on investoitu rahaa noin
310 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan verkon uudistaminen lain määräämään toimitusvarmuuteen nyt sallitulla 
tekniikalla tulee maksamaan vuoteen 2036 mennessä 850 miljoonaa euroa. Se rahoitetaan siirtomaksuilla ja
muhkealla lainamäärällä.

Verkostoinvestointien pitkän aikavälin investointisuunnitelma
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milj.€

Kuituverkko

Liittymät

Mittarit

PJ-maakaapeli

PJ-ilmajohto

Muuntamot ja muuntajat

KJ-maakaapeli

KJ-ilmajohto

Sähköasemat

Suurjänniteverkko

Verot valtiolle 
(netto) 

29,7 milj. € 

Verkon 
rakentaminen 

68,2 milj. € 

Siirtomaksut 
asiakkailta 

102,9 milj. € 

Lainaa lisää 
20,0 milj. € 

Verkon käyttö- 
ja kunnossapito 

18,8 milj. € 

Maksut Suomen 
kantaverkolle 

5,1 milj. € 

Henkilöstökulut 
1,2 milj. € 

Suur-Savon Sähkön verkkoliiketoiminnan 
rahavirrat 2020
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Kaapelointi vapauttaa 
maata muuhun käyttöön 
Kaapeloinnin ansiosta johtoalueen maata vapautuu Järvi-Suomen 
Energian verkkoalueella muuhun käyttöön n. 350 hehtaaria vuodessa. 
Vapautuva maa on pääasiassa metsässä. 

Kaiken kaikkiaan maata tulee vapautumaan 2 700–2 800 hehtaaria. 

Sähköt käyttöön 1,25 eurolla päivässä
Sähkön siirron perusmaksu on noin 37 euroa kuukaudessa. Käytän-
nössä mahdollisuus käyttää sähköä maksaa taloudellesi 1,25 euroa 
päivässä.  Sinulla on siis mahdollisuus lämmitykseen, valaistukseen, 
kodin koneiden ja laitteiden käyttöön silloin, kun niitä tarvitset.
Lisäksi saat varmuuden siitä, että verkon toimivuudesta huolehdi-
taan. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Tässä esimerkkejä.  

• Vikapäivystys valvoo verkkoa 24/7 ja joka yö 10–14 työntekijää on 
valmiina lähtemään yöhön palauttamaan sähköjä asiakkaille

• Puhelinpalvelu palvelee kellon ympäri
• Häiriön sattuessa 100 henkilöä - asentajaa, työnjohtajaa ja 

valvomohenkilöä on valmiina heti toimiin

• Lisäksi käytössäsi ovat sähkön kulutustietojen 
seuranta sähköisessä Helmi-palvelussa ja ilmainen 
tekstiviestipalvelu, joka ilmoittaa sähkökatkoista.

kpl

kpl

Lähes 9 000 muuntajasta tarkistetaan 
vuodessa 1 500                            

Sähköverkon yli 320 000 pylväästä tarkistetaan 
tai uusitaan vuosittain eri tavoin 12 000 kpl

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

0 100 000 200 000 300 000

Työmiehet raivaavat pusikoita
raivaussahalla lähes 1 000 km vuodessa

Helikopteri oksii korkeita puita 500 km
matkalta vuosittain 

km

Lähes 8 000 km mittaisesta keskijänniteverkosta 
tarkistetaan vuosittain puolet helikopterilla

0 1 000 2 000 3 000 4 000
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”Yhdessä olemme enemmän” 
- Historia haastaa jatkamaan työtä alueen elinvoimaisuuden edistäjänä  

– On tärkeää tunnistaa ne kaaret, jotka ankkuroivat meidät 
historiasta tähän hetkeen, toteavat Suur-Savon Sähkön 
toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen ja yhtiön historiateoksen 
parissa ahertava professori Martti Häikiö.

M
uutosten myllerryksessä helpot ratkaisut houkuttelevat ja 
katse keskittyy hetkeen, vaikka juuri silloin tulisi pysähtyä 
katsomaan taakse. Kurkistus Suur-Savon Sähkön historiaan 
nostaa esiin rajat ylittävän yhteisöllisyyden merkityksen. 
Elinvoimaisuuden edistäjän rooli on seurannut Suur-Savon 
Sähkön polkua yhtiön perustamisesta saakka.  

Sähkövalo maaltapakoa ehkäisemään
Sähköä oli Etelä-Savon maakunnassa käytössä muutamilla tuotanto-
laitoksilla jo 1910 alkaen. Suunnitelmat koko maakunnan sähköistyk-
sestä 1920- ja 1930 -lukujen taitteessa kaatuivat kuitenkin kannat-
tavuusepäilyjen ja yhteen kokoavan voiman puuttuessa. Maakunnan 
Sähkötoimiston 1941 koolle kutsumat Mikkelin läänin kunnat 
perustivat toimikunnan sähköistymistä edistämään, mutta jatkosota 
katkaisi ensimmäisen yhteisesti sovitun alun. Viimein Mikkelin läänin 
kunnallispäivillä 1945 syntyi päätös maakunnallisen sähköyhtiön 
perustamisesta. Sähköistämistoimikunta laati samana iltana kokous-
kutsun alueen kunnille, jossa perusteltiin sähköistymisen hyötyjä. Säh-
kövalo ja -voima nähtiin yhtenä maaltapaon ehkäisijänä, maaseudun 
elinvoimaisuuden mahdollistajana.  

Se kannatti. 14 kuntaa päättivät yhdessä koollekutsujien kanssa 
yksimielisesti perustaa osakeyhtiömuotoisen yhtymän maakunnan 
sähköistämiseksi. Osakepääoma jaettiin yhtiön osakkaiksi liittyvien 
kuntien henkikirjaväliluvun mukaisesti. Loput osakkeet tarjottiin osa-
kaskuntien ja niiden asukkaiden jaettavaksi. Suur-Savon Sähkö Oy:n 
yhtiösopimus allekirjoitettiin 21.2.1946.  

Alueen sähköistäminen vaati ensin yhtenäisen sähkönjakeluverkon 
rakentamista. Paikallisesti toimineet sähköyhtymät ja -osakaskunnat 
sulautuivat Suur-Savon Sähköön muodostaen perustaa yhtenäiselle 
verkostolle. Sähköenergiaa saatiin Imatran Voiman lisäksi eri alojen 
tuotantolaitoksilta ja voimalaitoksilta.  

Alkuvuosien haasteet vauhdittivat ratkaisuja 
Alkuvuosia leimasi sodan jälkeinen tarvikepula, jonka jälkeen nopea 
talouskasvu kasvatti elintasoa ja lisäsi sähkönkulutusta. Uuden verkon 
rakentamisen ohella olemassa olevaa tuli kunnostaa kasvavaan tarpee-
seen. Toimitusvarmuuden parantaminen oli haasteellista. Sähköä ei 
riittänyt alhaisen jännitteen vuoksi alkuvuosina tasaisesti kaikille, ja 
myrskyt kaatoivat puita linjoille. Huolimaton puunkaatokin aiheutti 
harmia.  

Verkon rakentaminen oli hikistä hommaa ja välimatkat pitkiä. Työmie-
hillä kilometrejä kertyi jopa useita kymmeniä päivää kohti. Pylväiden 

pystytyksessä tarvittiin aluksi useampi asentaja, mutta nostoteknii-
kan kehittyessä jopa 16 metriset pylväät pystytettiin kolmen miehen 
voimin. Vauhti oli kova, maaperän mukaan jopa yli kaksikymmentä 
pylvästä nousi päivässä.  

Vaativat olosuhteet ja haasteellinen alue ovat olleet sytyke uusien 
ratkaisujen keksimiselle kautta koko Suur-Savon Sähkön historian. 
Esimerkiksi pylväänpystytysvinssi syntyi pylväsasentajan pidellessä 
pakkaspäivää metallipajalla. Alkuvuosien työmenetelmät kehittyivät 
yhteistyössä paikallisten sähkölaitosten kanssa. Suur-Savon Sähkön 
keksinnöistä on hyötynyt koko toimiala maanlaajuisesti, työturvalli-
suuden kehittämistä unohtamatta.  

Verkosto kasvoi nopeasti. Vuonna 1966 Suur-Savon Sähkön toimit-
tamaa sähköä hyödynnettiin yli 34 kunnassa, viiden läänin ja kolmen 
maakunnan alueella. Alkuperäinen ajatus toiminnasta yli maakuntara-
jojen konkretisoitui. Vaikka maakunnan sähköistys saatiin päätök-
seen 80-luvulle tultaessa, elinvoimaisuuden edistäminen on jatkunut 
aikakausien painopisteiden vaihtuessa. 
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Muutokset avaavat mahdollisuuksia 
– Ihmisiä kiinnostaa totuus, tieto on arvokasta. Niin ihmisten, kuin 
yhteisöjenkin identiteetti on sidoksissa historiaan, kertoo professori 
Martti Häikiö. 

Hän tutkii paraikaa Suur-Savon Sähkön 75 toimintavuotta työstäes-
sään historiateosta yhdessä energiatoimialalla pitkän uran tehneen 
diplomi-insinööri Eero Sinkon kanssa. Teoksen on määrä valmistua 
keväällä 2022. 

Historiateos sanoittaa taustoja pohdinnalle, miten Suur-Savon Sähkö 
toteuttaa tehtäväänsä maakunnan elinvoimaisuuden edistämiseksi 
muuttuneessa toimintakentässä. Nykyhetkessä keskustelua herättäneet 
huolet saavat perspektiiviä. 

– Tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin saamme historiasta apua, 
jos vain osaamme katsoa pidemmälle.  

Pääosin 80-luvulta tähän päivään keskittyvässä teoksessa tarkastel-
laan sähköalan murroksen vaikutuksia. Miten omistajuudesta tulikin 
taistelukenttä osakkeiden arvon kasvaessa, miten sähkölainsäädäntö 
muutti sähköyhtiöiden luonnetta ja konsernirakenne muodostui, eriyt-
täen sähkön jakelun ja myynnin.
 
– Merkittävä käänne toiminnalle muodostui vuoden 1995 sähkömark-
kinalaista. Voittoa tavoittelemattomasta osakeyhtiöstä tuli kilpai-
luoloissa toimiva liikeyritys, Häikiö toteaa. 
Häikiö ja Sinkko ovat ehtineet syventyä kiehtovaan tutkimuskohtee-
seen viime kesästä saakka.   

– Tutkimus on alkuperäislähteisiin perustuvaa tutkimusta. Lopputu-
los ei ole markkinointimateriaalia, vaan tulee kertomaan, miten asiat 
oikeasti tapahtuivat.  

He haastattelevat avainhenkilöitä ja asemoivat muistitiedon alkuperäi-
siin asiakirjoihin. Tutkimus herättää ajatuksia, jotka ovat nykyhetkessä 
itsestäänselvyyksiä. Riippuvuuttamme tasalaatuiseen sähkönsaantiin 
kirjassa konkretisoidaan analysoimalla myrskyjen aiheuttamia sähkö-
katkoja. Suur-Savon Sähkö on ollut edelläkävijänä 1 kV sähköverkon 
käyttöönotossa, mikä on tärkeä väline myrskyhaittojen vähentämisek-
si ja tulee myös edullisemmaksi kuin maakaapeloinnin ulottaminen 
kaikkialle.  

– Mitä meille tapahtuisikaan, jos sähköt katkeaisivat esimerkiksi 
viikoksi? 

Historian opit kantavat myös tulevaisuuteen 
– Historiamme opettaa, että yhdessä olemme enemmän. Yhteisen 
asian, toiminta-alueemme hyvinvoinnin, edistämiseksi on mahdollista 
koota yhteen toimijat yli yhteiskunnan eri toimintojen sekä kuntien 
rajojen, vakuuttaa Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja, Markus Tyk-
kyläinen. 

Harvaan – mutta tasaisesti - asuttu metsäinen, vesistöjen rikkoma alue, 
pieni sähkönkulutus suhteessa verkon laajuuteen. Nämä Suur-Savon 
Sähkön toimialueen ominaispiirteet ovat vuosikymmenten varrella 
haastaneet yhtiötä kehittämään kustannustehokkaita ja näihin haasta-
viin olosuhteisiin sopivia ratkaisuja.  

Tykkyläinen kertoo, että konsernin tulevaisuuden suunnittelua 
ohjaavat vastuullisuuden ohella megatrendeinä digitalisaatio ja vihreä 
murros, jotka nivoo yhteen kehitys kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.  

– Esimerkiksi asumisen muutos kohti monipaikkaisuutta tarjoaa 
mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen on Järvi-Suomen alueella rea-
listisesti toteutettavissa. Alueen houkuttelevuuden kehittäminen vaatii 
kuntarajat ylittävää yhteistyötä, jossa voimme toimia sillanrakenta-
jana tarjoten infrastruktuurin, Tykkyläinen kuvailee, – Uusiutuvilla 
energialähteillä tuotettua sähköenergiaa sekä tietoliikenneyhteydet 
kasvavaan etätyöskentelyn tarpeeseen.  

Hiilidioksidineutraalin yhteiskunnan vaatimukset tulevat velvoitta-
maan myös Järvi-Suomen kuntia toimenpiteisiin. Suur-Savon Sähkön 
tehtävä on auttaa kuntia näissä toimenpiteissä. Suur-Savon Sähkön 
investoinnit kaukolämpötoiminaan ovat yksi kerrallaan muuttaneet 
alueen kuntakeskusten lämmöntuotannon uusiutuvien paikallisten 
energialähteiden varaan. 

– Esimerkiksi Puumalassa kaukolämpöä vuoden tuottanut hybridilai-
tos on ylittänyt odotukset. Auringosta ja ilmasta energiaa talteenotta-
va, älykkään teknologian laitos on ainoa Suomessa.  

Toimitusjohtaja näkee suuret mahdollisuudet koronan vauhdittamassa 
hankeyhteistyössä erityisesti digitalisaation eri osa-alueilla. Yhtiö 
voi omalta osaltaan olla tukemassa pienien paikallisten ICT-yritysten 
innovaatioita testaamalla niitä käytännössä. Tulevaisuuden ratkaisut 
palvelevat lopulta kuluttajaakin.  

–Maakuntamme poikkeuksellisen kovatasoinen korkeakouluyhteistyö 
tarjoaa huippuosaamista näissä hankkeissa. 
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Maantieteilijänä minua kiinnostaa ihmisen toiminta aika-paikka 
suhteissa, eli miten arkeemme liittyvien paikkojen ja ajan suh-
teiden muutos vaikuttaa toimintaamme? Kysymys on ajankoh-
tainen tänä korona-aikana ja liittyy ajankohtaiseen monipaik-

kaisuuden käsitteeseen. Monipaikkaisuudella viitataan siihen, että 
ihmiset jakavat aikansa uudella tavalla eri paikkojen välillä. Vapaa-ajan 
asuminen on yksi merkittävimpiä monipaikkaisuuden muotoja. 

Koronan pakottaessa osan palkkatyöläisistä etätöihin tapahtui jotain 
todella kiinnostavaa liittyen aika-paikka –suhteisiin: velvoite työn 
tekemiseen säilyi, mutta saimme vapauden valita työn tekemisen pai-
kan. Tästä seurasi, että erityisesti niin sanotut tietotyöläiset siirtyivät 
työhön toimistojen ja virastojen ulkopuolelle, osa myös kotia kauem-
mas, eli mökeille. Osa elämän ja arjen kannalta välttämättömästä 
kulutuksesta siirtyi myös paikasta toiseen. Näillä ratkaisuilla on laajoja 
alueellisia vaikutuksia. 

Oleellista monipaikkaisen asujan aika-paikka suhteen muutoksessa 
on tässä tapauksessa se, miten mökillä vietetyn ajan pidentyminen 
vaikuttaa siellä elettyyn arkeen. Siirtymä lomanvietosta työn tekoon 
mökillä vaikuttaa todennäköisesti mökkeilyn tyyliin sekä laajemmin 
mökkipaikan toimintaympäristöön. 

Mökillä vietetyn ajan kasvaessa noin kahdesta kuukaudesta esimerkik-
si 4–6:een todennäköisesti myös omaa (mökki)tilaa katsotaan ja se koe-
taan eri tavalla. Esimerkiksi pirttipöytä näyttää täysin sopimattomalta 
työntekoon, keittiö liian pieneltä ja hankalalta päivittäiseen ruuanlait-
toon tai kodinkoneiden tuomaa helpotusta alkaa kaivata enemmän. 
Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat käytännössä yhtä perustava uuden 
mökkeilytyylin asia kuin sähkö tai vesi. 

 Mökillä oma ajankäyttö ja rytmit muuttuvat. Ulkoiluun ja työn tauot-
tamiseen liittyvä muu tekeminen onnistuu paremmin kuin ”normaa-
lissa työpäivässä”. Verkkokokousten täyttämän päivän voi katkaista 
kävely-, juoksu tai hiihtolenkillä lähimaastoon. Tietysti varusteet 
pitää olla kunnossa. Niitä puolestaan saa paikallisista liikkeistä, tai 
verkkokaupasta. 

Mökillä vietetyn ajan ja tyylin muutoksessa on siis uudenlaisia 
kotoutumisen piirteitä. Mökkiä rakennetaan paikaksi, jossa eletään 
uudenlaista normaalia, työn ja vapaan rytmittämää elämää. Mökillä ei 
vain lomailla. Tämä on iso muutos sekä ihmisille itselleen että mökki-
paikkakunnille. Monipaikkainen elämäntapa synnyttää paikallisesti 
sekä mahdollisuuksia että uhkia. 

Mökkiläisen kaupunkiasunnossa ovi ei enää käy yhtä vilkkaasti. 
Toimistokavereiden kanssa vietetyt, sinänsä mukavat lounastauot ovat 
vähentyneet ja sen myötä ravintolayrittäjien asiakaskunta on pienenty-
nyt. Kaupunkien erinomaisesta lähiliikenteestä on kadonnut työ-
paikkamatkustajia eikä kauppakeskusten käytävillä askella työpäivän 
jälkeen yhtä paljon kuluttajia, joille voisi vielä myydä jotain hyödyllistä.  

Korona-pandemian jälkeisen ajan iso kysymys kuuluukin: mitkä 
ihmisten aika–paikka suhteiden muutoksista jäävät pysyvämmiksi? 
Muuttavatko työnantajat ohjeistuksia työn organisoimisesta, sallitaan-
ko etätyö ja missä määrin ihmiset valitsevat etätyöpaikaksi kauempana 
kodistaan olevan paikan. Tähän vaikuttavat luonnollisestä parhaillaan 
kertyvät kokemukset. Olemmeko Etelä-Savossa reagoineet riittävän 
aktiivisesti tähän uuteen tilanteeseen? Näemmekö koronamaskiemme 
takaa tätä uutta kotoutumisen ilmiötä?  

Koronasta katse
uudenlaiseen
kotoutumiseen  

VIERASKYNÄ
Torsti Hyyryläinen 
tutkimusjohtaja 
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Ruralia-instituutti ja Suur-Savon Sähkö -konserni käynnistivät syksyllä 2020 
tutkimusyhteistyön Digitalisaatio ja monipaikkaisuuden muutos -teemalla.
Tutkimusyhteistyön tarkoituksena on kehittää monipaikkaisuuden ilmiöön
liittyvää ymmärrystä, osaamista ja osaamisverkostoja. 



Monille asiakkaillamme tuttu sähköinen asiointipalvelu Helmi 
uudistui 1.2 2021. Helmin vanha versio lakkaa toimimasta kevään 
aikana. Uudistettu Helmi sisältää aluksi tärkeimmät, nykyisinkin 
tarjolla olevat palvelut. Jatkossa Helmi tulee tarjoamaan sinulle 
yhä parempia ja monipuolisempia palveluita. Muutos tulee edel-
lyttämään toimenpiteitä myös palvelun nykyisiltä käyttäjiltä.

Helmi-asiointipalvelumme uudistui 

Helmin ulkoasu ja osoite vaihtuvat 
Uudistumisen yhteydessä Helmi sai uuden logon eli 
tunnuksen ja lisäksi palvelun ulkoasu muuttui. Myös 
Helmiin kirjautumisen osoite muuttui. Tämä tarkoit-
taa, että vanha palvelu poistuu siirtymäajan jälkeen 
käytöstä. Uuteen palveluun on voinut kirjautua 
1.2.2021 alkaen. Siirtymäaikana sekä vanhaan että 
uuteen Helmiin pääsee kirjautumaan Järvi-Suomen 
Energian verkkosivuilta. Tarkemmat ohjeet kirjautumi-
seen verkkosivuillamme. Muistathan päivittää mahdolli-
set kirjanmerkit osoittamaan uuteen palveluun. 

Uuteen palveluun tulee rekisteröityä uudelleen käyttäen vahvaa 
tunnistautumista, eli pankkitunnuksiasi tai mobiilivarmennetta 

Uudessa Helmessä on kiinnitetty entistä enemmän huomiota tie-
toturvallisuuteen. Ensi kertaa saapuessasi uudistettuun palveluun 
sinun tulee valita Rekisteröidy palveluun ja tunnistautua käyttämällä 
pankkitunnuksiasi. Sinun tulee rekisteröitymisen yhteydessä valita 
uusi salasana. Myöhemmin kirjautuminen tapahtuu antamaasi sähkö-
postiosoitetta ja salasanaa käyttäen. Asiakkuuteesi liittyvät tiedot ovat 
meillä valmiiksi tallessa, mutta varmistathan tiedot oikeiksi tullessasi 
ensi kertaa palveluun. Tarkemmat ohjeet kirjautumiseen verkkosivuil-
lamme.

Muutokset koskevat myös laskuja 
Verkkopalvelulaskut, joiden laskutuspäivä on 1.2.2021 jälkeen, tulevat 
näkyviin uudessa Helmi-palvelussa. Samalla laskujen ulkoasu muuttuu 
Helmin uuden ilmeen mukaiseksi. Ennen 31.1.2021 lähetettyjä laskuja 
voi tarkastella vanhassa Helmi-palvelussa vielä 30.4.2021 asti, jonka 
jälkeen palvelu poistuu käytöstä. Muuten kaikki Helmiin liittyvät 
palvelut ovat käytettävissä vain uudessa Helmessä 1.2. alkaen. 

Uudistuva Helmi palvelee myös 
lämpöasiakkaita 

Helmi-palvelusta löytävät tarvitsemansa Lempeä 
Lämmön ja Järvi- Suomen Energian sähkönjakeluverkon 
asiakkaat. Sähkönmyyntiin liittyvien asioiden hoidossa 
sinua palvelee oma sähkönmyyjäsi. 

Tutustu uudistuneeseen Helmi-palveluun! 
Arvomme kaikkien 30.3.2021 mennessä uuteen Helmi-palveluun rekiste-
röityneiden kesken 10 kpl 50 euron arvoisia S-ryhmän lahjakortteja. 

Onko sinulla kysyttävää Helmi-palvelun uudistuksesta? 
Ota yhteyttä Järvi-Suomen Energian asiakaspalveluun: 
arkisin klo 8–18 puh. 0800 90444.

ME OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ JOKAISESSA PÄIVÄSSÄSI.  OTA YHTEYTTÄ JA HYÖDYNNÄ MAKSUTTOMAT PALVELUMME. 

Kaapelinäyttö
Kaapelinnäyttöpyynnöt p. 0800 12600, 24 h

Häiriötiedotepalvelu
Tilaa tekstiviesti tai sähköpostitiedote sähkönjakelun keskey-
tyksistä soittamalla asiakaspalveluumme 0800 90444. Tilaus 
Helmi-palvelussa ei onnistu toistaiseksi. Asuinalueesi vika- ja 
työkeskeytykset näet myös häiriökartasta: jseoy.fi/hairiokartta

Asiakaspalvelu
Sopimus- ja laskutusasiat
p. 0800 90444 arkisin 8–18

Tekninen asiakaspalvelu, liittymäasiat
p. 0800 90444 arkisin 8–16

E-lasku
Ota sähköinen lasku käyttöösi tekemällä sopimus oman 
pankkisi kanssa verkko pankissa tai pankin palvelupisteessä.

Puunkaatoneuvonta
p. 0800 90444 arkisin 8–18

Sähkönkäyttötiedot ja etäluentaraportit
Kulutusseurannan löydät Helmi-palvelusta 
kohdasta ”kulutustiedot”.

Vikapalvelu
p. 0800 90440, 24 h

Tykkää ja seuraa meitä somessa!
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Nyt aurinkosähkövoimalan hankinta kannattaa taloyhtiössäkin.

Omakotitaloihin asennetaan aurinkosähköjärjestelmiä kiihtyvään 
tahtiin. Asunto-osakeyhtiöissä ne eivät ole yleistyneet, vaikka 
ympäristöystävällinen energialähde kiinnostaa sielläkin. 
 

Syy tähän on piillyt Suomen lainsäädännössä. Asunto-osakeyhtiöiden ei 
ole kannattanut investoida aurinkosähköön, koska niiden olisi pitänyt 
maksaa verot ja siirtomaksut itse tuottamansa sähkön siirrosta asukkai-
den käyttöön – aivan samaan tapaan, kuin ulkopuoliselta energiayhtiöltä 
ostetusta sähköstä. 

Ilman näitä maksuja olisi aurinkosähköä saanut käyttää vain taloyhtiön 
yhteisten tilojen kulutukseen. Se taas on yleensä niin pientä, ettei oman 
voimalan hankinta kannata.
 
Lainsäädäntö siis tulkitsi taloyhtiöiden harjoittavan sähköliiketoimin-
taa, jos ne välittivät oman voimalansa sähköä asukkailleen. 
 
Pykäläkummajainen poistui vuoden vaihteessa, kun Suomi saattoi voi-
maan EU:n sähkömarkkinauudistukseen liittyvät säädökset. 

Monta etua yhteisöstä
Osa uudistusta on energiayhteisömallin käyttöön ottaminen. Esimer-
kiksi taloyhtiön osakkaat voivat nyt perustaa paikallisen energiayh-
teisön. Tämä onnistuu, jos perustajat ovat saman yhteisen kiinteistö-
sähköverkon piirissä.

Yhteisö voi hankkia oman aurinkosähkövoimalan. Samalla se sopii, 
miten itsetuotettu aurinkosähkö jaetaan osakkaille ja myydäänkö 
sähköä kiinteistön ulkopuolelle. Mittarointi järjestetään niin, että 
aurinkovoimalan tuottaman sähkön osuus on eriytettävissä julkisesta 
sähköverkosta ostetusta energiasta. Tämä onnistuu älyteknologian 
avulla.

Oman sähköntuotannon osuus jaetaan ja hyvitetään yhteisön jäsenten 
sähkönkäytöstä. Se siis pienentää jäsenten sähkölaskujen sähkö- 
energiamaksua, sähkön siirtomaksua ja energiaveroja 
– eli on täyttä säästöä. 

Aurinkoa kaikille!
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Mallin toimivuudesta on jo saatu näyttöä. Aalto- ja LUT-yliopistojen 
sekä Stek ry:n FinSolar-hanke pilotoi aurinkosähkön hyvityslaskenta-
mallia kolmessa taloyhtiössä Helsingissä ja Oulussa muutaman vuoden 
ajan Energiaviraston poikkeusluvalla. Tulokset olivat varsin positiivi-
sia. 

Suomalainen asiantuntijatyöryhmä arvioi 
taannoin, että energiayhteisöjen ja optimoidun 
energiankulutuksen luomat kysyntäjoustot laskevat 
jatkossa sähkön hintaa. Samalla ne lisäävät sähkö-
järjestelmän tehokkuutta ja vähentävät sähköntuo-
tannon päästöjä. Tämä kaikki auttaa meitä kohti 
entistä hiilineutraalimpaa yhteiskuntaa. 

Energiantuottajaksi ryhtyminen toki vaatii yh-
teisöltä vaivannäköä, mutta apua saa esimerkiksi 
omalta verkkoyhtiöltä. Markkinoille on myös 
jo syntynyt ja yhä lisää syntyy toimijoita, jotka 
tarjoavat palveluitaan vaikkapa sähkönkulutuksen 
optimoinnin hallinnointiin tai pientuotantosähkön 
myyntiin. 

Askelmerkit hankinnalle
Mutta kuinka alkuun hankkeessa? FinSolar aurinkosähköä taloyh-
tiöihin -hankkeen vetäjä, nykyisin Suomen ympäristökeskuksessa
hiilineutraalien ratkaisujen erityisasiantuntijana työskentelevä
Karoliina Auvinen asettaa askelmerkit taloyhtiöille. 

Valtioneuvoston joulukuisessa päätöksessä todettiin, että hyvitys-
laskenta sekä sähkönkulutuksen ja -tuotannon netotus pyritään 
toteuttamaan niin sanotussa datahubissa 1.1.2023 lähtien. Datahub 
tarkoittaa keskitettyä tiedonvaihtojärjestelmää, jota jatkossa käyttää 

noin 100 sähkönmyyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä. Jakeluverkkojen 
haltijat voivat kuitenkin järjestää asian itse jo ennen tätä keskitettyä 
toteutusta. 
Kun hyvityslaskenta tulee saataville, voi taloyhtiön hallitus viedä ener-
giayhteisön perustamisen ja oman aurinkosähkövoimalan hankinnan 
yhtiökokouksen päätettäväksi. Hyvityslaskentamallilla aurinkosäh-

köjärjestelmän voi hankkia yhtiökokouksen 
enemmistöpäätöksellä, yksimielistä päätöstä ei 
vaadita. 

Jos yhtiökokous näyttää hankinnalle vihreää 
valoa, on vuorossa aurinkosähköjärjestelmätoi-
mituksen kilpailutus. Auvinen neuvoo pyytä-
mään tarjoukset budjetin rajoissa ja niin, että 
voimala mitoitetaan taloyhtiölle ja sen asukkaille 
taloudellisesti mahdollisimman kannattavaksi. 
Tätä varten tarvitaan taloyhtiön ja sen asuntojen 
sähkönkulutuksen tuntitiedot. Ne saa omalta 
verkkoyhtiöltä. 

Lisäksi Auvinen neuvoo edellyttämään tarjous-
pyynnössä, että aurinkovoimalan toimittaja hoitaa taloyhtiön puolesta 
voimalan verkkoonkytkentä- ja rakennusluvat. Hankinnan ehdoksi 
kannattaa kirjata sekin, että voimalalla on vähintään kymmenen vuo-
den tuotto- ja järjestelmätakuu. Näin aurinkovoimalan hankinta on 
taloyhtiölle riskitön ja vaivaton. 
 
Tämän jälkeen kilpailutetaan taloyhtiön sähkösopimus pientuottajan 
sähkösopimukseksi ja solmitaan verkkoyhtiön kanssa hyvityslaskenta-
sopimus niin, että molemmat astuvat voimaan silloin kun aurinkovoi-
mala asennetaan. Kun aurinkovoimalasta vielä ilmoitetaan vakuutus-
yhtiöön, jotta voimala sisällytetään taloyhtiön kiinteistövakuutukseen, 
on paketti koossa.

Järvi-Suomen Energiassa 
hyvityslaskennan 

vaatimat toimenpiteet 
ovat työn alla. 

Kerromme tarkemmin 
aiheesta, kun työt 

etenevät.

As. Oy kiinteistösähkö: 
hissi, ulkovalot, 
pesutupa ym.

Taloyhtiön  
sähkökeskus

Taloyhtiön kiinteistöverkko

Jakeluverkkoyhtiön 
sähköverkko

Jakeluverkkoyhtiön 
mittarit sijaitsevat 

kiinteistöverkon sisällä

Asuntojen mittarit

Kiinteistömittari

TONTIN RAJA

TALOYHTIÖN KIINTEISTÖVERKKO JA SEN KYTKENTÄ JAKELUVERKKOON

Taloyhtiön kiinteistöverkon 
liityntäpiste jakeluverkkoon

Lähde: Karoliina Auvinen
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Vuoden alussa tuli voimaan laki, joka mahdollistaa asiakas-
ystävällisemmän mittauksen pientuottajan tuottamasta 
sähköstä. Tämä ns. netotusmenetelmä otetaan käyttöön 
Järvi-Suomen Energian alueella alkukevään kuluessa.

Netotusmalli muuttaa sähkön pientuotannon mittaamisen. Pien-
talossa asuvalle aurinkosähkön tuottajalle muutos tarkoittaa, 
että myytävää ylijäämäsähköä syntyy vähemmän ja suuremman 
osan tuotannosta voi hyödyntää suoraan omassa kiinteistössään. 

Sähkön kulutus ja tuotanto tullaan mittaamaan ja laskemaan yh-
teen yhden (1) tunnin jaksoissa. Jos aurinkoisella säällä sähköä sekä 
tuotetaan että kulutetaan saman tunnin aikana, tuotettu sähkö alentaa 
suoraan ostettavan sähkön määrää. Tästä ostamattomasta sähköstä ei 
luonnollisesti makseta veroa eikä verkkopalvelumaksua. Aikaisempaan 
verrattuna säästöä syntyy siis sähköveron ja verkkopalvelumaksun 
muuttuvan osuuden verran jokaisen hyvitetyn kilowattitunnin osalta.  

Netotusmenetelmä otetaan käyttöön sähköverkkoyhtiöissä viimeis-
tään vuoden 2023 alkuun mennessä. Järvi-Suomen Energia ottaa 
netotuksen käyttöön alkukevään aikana heti, kun omat järjestelmät 
sen mahdollistavat. Omien vapaaehtoisten kehitystoimien ansiosta asi-
akkaamme saavat tuottavamman mittaustavan näin lähes kaksi vuotta 
lakisääteistä toteutusaikaa aikaisemmin.  Asiakkailta ei vaadita mitään 
toimenpiteitä, vaan uuteen menetelmään siirrytään automaattisesti 
kaikilla pientuottajilla, joiden tuotanto on enintään 100 kVA.

Oletko hankkimassa aurinkosähköjärjestelmää? 
Näin pääset alkuun

1. Ole yhteydessä kuntaan  
Selvitä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- ja 
toimenpideluvan tarve ennen laitteiston hankintaa. Tuotanto-
järjestelmä saattaa vaatia rakennusluvan tai toimenpideluvan. 
Vaatimukset vaihtelevat kunnittain. 

2. Ole yhteydessä verkkoyhtiöösi  
Sähköverkonhaltijalta on hyvä varmistaa jo ennen tuotantolai-
toksen hankintaa, että se voidaan liittää sähköverkkoon. Ota 
yhteyttä miehin jo harkitessasi järjestelmää verkkoalueellem-
me. Varmistetaan yhdessä, että tuotantolaitteisto on mitoitettu 
järkevästi omaan sähkönkäyttöösi.   
 
Sopimus tuotannon liittämisestä sähköverkkoon tehdään ennen 
kuin tuotantolaitteisto otetaan käyttöön. Lisätietoja ja pientuo-
tannon yleistietolomakkeen löydät nettisivuiltamme 
www.jseoy.fi/pientuotanto 

3. Muista tehdä sopimus ylimääräisen sähkön myynnistä  
Verkkoyhtiöt eivät osta sähköä, mutta sähköä myyvät yhtiöt 
ostavat. Ota yhteys sähkönmyyjääsi ja tee sopimus ennen tuo-
tannon aloittamista.

Netotus parantaa
aurinkosähkön 
tuottoa
pientuottajilla  

Verot

Sähköenergia

Sähkönsiirto

Verkkopalvelumaksun 
kiinteä osuus

Hyöty, kun
tuotettu sähkö
käytetään itse
(vältetään
verkosta osto)

Hyöty, kun
tuotettu sähkö
myydään 
verkkoon

Myyntiin liittyvät kulut
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Henkilöstöesittelyssä
projektipäällikkö

Jani Siltala

Parasta on työn
monipuolisuus
ja sen merkitys
yhteiskunnan
kehityksen turvaajana

Jani Siltalan ensikosketus yhtiöön ja verkostotöihin tapahtui jo noin 
10 vuotta sitten kesätöissä Suur-Savon Sähkö -konsernissa. Nykyisessä 
työssään Jani on ollut reilut 5 vuotta. Jani tuntee olevansa omalla pai-
kallaan projektipäällikkönä. Kiitosta saa hyvä työyhteisö ja kumppanit, 
joiden kanssa selvitään haastavistakin tehtävistä. 

Mitä tehtäviisi kuuluu? 
– Päätehtäväni on toimia projektipäällikkönä jakeluverkkojen 
saneerausprojekteissa sekä myös 110 kV ja sähköasemien saneeraus-
projekteissa tilaajan puolella. Tehtävään kuuluu paljon työskentelyä 
eri sidosryhmien kanssa. Toimin myös turvallisuuskoordinaattorina, 
joten turvallisuuden valvonta ja sen kehittäminen projekteissa on myös 
tärkeä osa työtäni. 

Mikä sinut toi alalle, mikä tehtävissä kiehtoo? 
– Ala on kiinnostanut aina monipuolisten työtehtävien ja hyvän työti-
lanteen vuoksi. Työt sähköalalla rupesivat kiinnostamaan entisestään 
armeijan jälkeen, minkä vuoksi lähdin lukemaan sähköinsinöörik-
si Mikkeliin. Koulussa minulle kirkastui ajatus, että sähköverkot 
kiinnostavat kaikista eniten. Sillä tiellä vielä ollaan ja jatko-opiskelut 
etenevät edelleen samalla alalla. 

– Parasta työssäni on sen monipuolisuus ja se, että pääsee vaikutta-
maan yhteiskunnan kehittämiseen sähköverkon puolesta. Tulevaisuu-
dessa tämäkin ala tulee varmasti muuttumaan ja esim. tietoliikenne 
tulee olemaan entisestään enemmän mukana sähköverkkojen kanssa. 
Myös sähkön pientuotanto tulee varmasti lisääntymään ja tämä aiheut-

taakin uudistuvalle sähköverkostolle omat haasteensa. Tulevaisuuden 
tekijöitä tarvitaan alalle! 

Miten toteutat yrityksen tavoitteita omassa työssäsi? 
– Kaiken toimintamme pitää olla läpinäkyvää ja asiakkaiden sekä 
urakoitsijoiden kohtelu tasapuolista. Meillä on määritelty tarkkaan 
kaikki ohjeet ja hankinta-asiakirjat projekteissa. Näiden pohjalta 
kilpailutamme hankkeet ja pystymme varmistamaan, että ne tule-
vat toteutetuksi reilusti ja tasapuolisesti. Työ on useiden projektien 
päällekkäistä toimintaa. Ympäristöasiat ovat myös tärkeässä roolissa ja 
saneerausprojekteissa onkin otettu huomioon, että esimerkiksi tulevat 
uudet muuntamot ovat ympäristöystävällisiä.  Kaikissa puistomuunta-
moissa on mm. öljynkeruukaukalot, ettei muuntajan rikkoutuessa öljyä 
pääse luontoon.

Mistä itse saat energiaa? 
– Asun Mikkelissä vaimon ja kahden alle kouluikäisen tyttären kanssa. 
Vapaa-ajalla tulee ulkoiltua paljon ja peuhattua lasten kanssa. Harras-
tuksiin kuuluu kesäisin kalastaminen ja maastopyöräily luonnossa sekä 
vähän harvinaisempi e-urheilu. Jos aikaa jää kaikelta muulta, niin on 
vapauttavaa laittaa vaan kuulokkeet korville ja pelata tiimikavereiden 
kanssa muutama peli verkossa. Saa keskittyä vain siihen. Nuorempana 
tätä tuli harrastettua enemmän ja syvemmällä tasolla, mutta nykyi-
sin vaan harrastusmielessä silloin, jos aikaa jää.  Myös kaikenlainen 
sähkötekniikkaan ja elektroniikkaan liittyvä rakentelu ja näpräily on 
lähellä sydäntä.  
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Yhteisellä asialla alueen
elinvoimaisuutta varmistamassa 

– Vahvuutemme on verkon sekä alueen tuntemus. 
Tiedämme, mistä vikaa lähdetään hakemaan, kertoo 
Elveran aluepäällikkö Jari Sihvonen. 

Sihvosella on lähes 30 vuoden kokemus sähkön 
saannin varmistamisesta asiakkaille.  

– Tässä on monet myrskyt nähty, hän nauraa, – Kun 
on itse ollut korjaamassa vikoja, osaa realistisesti ar-
vioida korjausaikataulua. Nyt aluepäällikkönä voin 
jakaa tietotaitoani toimintaa ohjaamalla.  

Mikkelissä kotipaikkaansa pitävä Elvera työllistää 

Järvi-Suomen Energian alueella reilu sata henkilöä, 
välillisesti noin pari sataa. Laaja kumppaniverkosto 
on ripeän ja tehokkaan korjaustoiminnan edelly-
tys. Laadukas yhteistyö mahdollistaa parhaimpien 
lisäresurssien hyödyntämisen.  

– Nykyisin esimerkiksi helikopterit ja dronet ovat 
merkittävänä apuna.

Tarkka kuvaus auttaa kartoituksessa 
Kun sähkönjakelu takkuaa tai katkeaa, viesti singah-
taa Elveran päivystykseen.  

– Vikailmoituksen jälkeen paikka kohdennetaan 
maasta, ilmasta tai autosta käsin.  

Aikaisemmin vian kartoittamiseen jalkaisin kului 
aikaa, kun erottimet rajasivat verkon 15 kilometrin 

Puiden kaadot ja karsimiset ovat sähköverkon 
korjaustoimenpiteiden helpoimmasta päästä. 
Asentaja Jyrki Hämäläinen.

Elveran auto on monille tuttu näky sähköverkon korjausten 
tai rakentamisen yhteydessä. Aluepäällikkö Jari Sihvosella on 
kokemusta lukuisista myrskyistä.

Suur-Savon Sähkön konserniin kuuluva Järvi-Suomen Energia vastaa 
sähkönjakeluverkosta Järvi-Suomen alueella. Toimintavarman sähkön 
ja alueen elinvoimaisuuden mahdollistajana ahertaa lukuisia yhtiön 
kumppanuusyrityksiä eri aloilta. Infrayhtiö Elvera on suurin ja näkyvin 
yhteistyökumppani. Sadan tuhannen asiakkaan kattavan verkon yllä-
pito ja korjausvastuu on sen harteilla.
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väleihin. Nykytekniikka helpottaa vikapaikan haarukointia.  
– Osa verkosta on jo kaukokäyttöistä. Myös dronet nopeuttavat viko-
jen paikantamista. 

Yhteistyö verkon toiminnan valvonnasta vastaavan Enervan kanssa on 
saumatonta, päävalvomo sijaitsee Elveran kanssa samoissa tiloissa. 

Enervan käyttövastaava Henri Heikkinen kertoo, että kaukokäyttöi-
siä kytkinlaitteita on sähköasemien sekä jakelumuuntamoiden väli-
sessä keskijänniteverkossa. Niiden avulla verkkoa voidaan jakaa osiin 
käyttökeskuksesta käsin. Kaukokäyttöisyyttä lisätään pääosin verkon 
saneerauksen myötä.  

– Valtaosa kaukokäyttölaitteista on erottimia, joilla vika-aluetta saa-
daan rajattua. Verkkoon on asennettu myös maastokatkaisijoita, joissa 
suojaus ja vian erottaminen tapahtuu automaattisesti, samaan tapaan 
kuin sähköasemalla. Näiden avulla maastokatkaisijan taakse syntynyt 
vika säästää sähköaseman ja maastokatkaisijan väliin jäävän verkon 
asiakkaat myös vianrajauksesta aiheutuvilta lyhyiltäkin katkoilta, 
Heikkinen tarkentaa.

Yksittäisistä sähkökatkoksista alueen asukkaat voivat ilmoittaa 
esimerkiksi Järvi-Suomen Energian sivuilta löytyvällä vikailmoituslo-
makkeella (www.jseoy.fi/asiakaspalvelu/vikailmoituslomake/ 
#1d74f694) kuvan kera.

– Tarkat kuvaukset häiriön sijainnista kuvan kanssa ovat konkreetti-
nen etu, kun autoa pakataan lähtöä varten. 

Yhteistyöllä ja ennakoiden 
Toimitusvarmaa verkkoa varmistetaan ennakoinnilla. Esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen myötä raskaiden lumikuormien aiheuttamat viat 
ovat lisääntyneet. Märkää lunta tulee kerralla suuri määrä, jota puut 
eivät kestä. Ennalta ehkäisevää työtä tehdään hoitamalla vierimetsää, 
rakentamalla ilmajohtoja teiden varsiin metsiä halkovien vanhojen 
ilmajohtojen sijaan sekä maakaapeloimalla tärkeimpiä yhteyksiä ja taa-
jamia. Vierimetsänhoito vahvistaa sähkölinjoja ympäröivää puustoa; 
jo taimikosta alkaen harvennettu puusto kestää myrskypuuskat pa-
remmin. Helikopterisahalla harvennus onnistuu 20-metriä korkeista 

puista hankalissa paikoissa, ja lumikuorma ei paina puita linjoille.  
Ilmatieteen laitoksen tiedotteita seurataan aktiivisesti. Ennakoivat 
ennusteet ovat helpottaneet tilanteisiin varautumista. 

Suurhäiriötilanteisiin, kuten viime marraskuussa riehuneeseen 
Liisa-myrskyyn, valmistaudutaan paria päivää aiemmin yhteisellä 
palaverilla Järvi-Suomen Energian sekä Enervan kanssa. Ennakointi 
helpottaa lisäresurssointia: verkon erikoisosaajia voidaan varmistaa 
juuri Järvi-Suomen Energian aluetta mahdollisesti koskevan häiriöti-
lanteen käyttöön. 

Ennusteet ovat kuitenkin vain suuntaa antavia. Liisa-myrskykin osoit-
tautui ennakoitua pahemmaksi, ja vaurioitti rakenteita, joiden korjaus 
vie aina enemmän aikaa kuin sähkölinjalle kaatunut puu.  

– Meillä on selkeä toimintasuunnitelma suurhäiriötilanteissa, eikä 
tuulen suunnan tai voimakkuuden muutokset sekoita pakkaa. Yhteis-
työtä tehdään myös Etelä-Savon Pelastuslaitoksen kanssa, Sihvonen 
kertoo.

PARHAAT PAIKALLISET OSAAJAT 
Järvi-Suomen Energian toiminnan ytimessä on laadukas ja luotettava kumppa-
nuusverkosto. Yhtiön tilaajavastuuluettelossa on reilu sata yhteistyökumppania. 
15 henkilöä työllistävälle tilaajaorganisaatiolle vahva paikallinen yhteistyö on 
toiminnan edellytys. 

- Yhdessä olemme suuren vastuumme mittaisia ammattilaisia, kiteyttää Arto 
Pajunen, Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja. 

- Kumppanimme ovat oman alansa parhaita asiantuntijoita. Arvostamme heidän 
osaamistaan ja ideoitaan löytää meille uusia toimintatapoja.  

Elvera on Järvi-Suomen Energian pääyhteistyökumppani vikojen korjauksessa. 
Keskeisin kriteeri korjaustoimissa on Pajusen mukaan paikallisuus – henkilöstön 
on oltava lähellä, helposti ja nopeasti saavutettavissa, kellon ympäri.  

–Palvelukumppanimme on oltava sellainen, johon voimme luottaa. Esimerkiksi 
verkon valvonnasta vastaava Enerva on toimintamme kannalta aivan kriittinen.

Ennakkotiedot häiriötilanteesta ovat tärkeitä, jotta tarvittavat 
varusteet tulee pakattua autoon.
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Varmuuden vuoksi
Energiayhtiöt varautuvat myrskyihin alati. 
Jatkossa puut ovat yhä useammin alttiina myrskytuulille.

Suomessa tehdään paljon työtä sen eteen, etteivät myrskyt ja muut 
poikkeukselliset sääilmiöt aiheuttaisi suuria vahinkoja. Ener-
giayhtiöt yhteistyökumppaneineen seuraavat säätä koko ajan ja 
ovat vuorokauden ympäri varuillaan, vaikka tätä ei tavallinen 

sähkönkuluttaja huomaakaan.  

Ilmaston lämmetessä myrskyt yleistyvät ja voivat olla kovempia kuin 
ennen. Tuulenpuuskat voivat nousta aiempaa herkemmin myrskyluke-
miin, ja kun vettä tulee, sitä voi tulla hetkessä senttikaupalla. 

– Sähkönkäyttäjän näkökulmasta merkittävin asia on kuitenkin talvi-
sen routajakson lyheneminen, sanoo valmiuspäällikkö, ylimeteorologi 
Ari-Juhani Punkka Ilmatieteen laitokselta. Kun maaperä ei ole jäässä, 
talvimyrskyt kaatavat puita herkemmin kuin pakkastalvina – myös 
sähkölinjojen päälle.  

– Jatkossa vuodessa on entistä enemmän päiviä, jolloin puut ovat alttii-
ta myrskytuulille.  

Viime talvi oli Punkan mukaan suorastaan näyteikkuna siitä, mihin 
Suomen ilmasto on menossa. Vaikka ilmasto kokonaisuutenaan lauh-
tuu, pakkastalvia ja kunnon lumitalvia esiintyy silti ajoittain. Vaikka 
talvi oli Etelä-Suomessa harmaan vesisateinen, Lapissa oli ennätyspal-
jon lunta.  

– Erot voivat jatkossa olla isot, Punkka sanoo.  

LUOVA seuraa säätä 
Myrskyjen ennakoimiseksi ja myrskyvahinkojen minimoimiseksi Suo-
meen perustettiin LUOVA-järjestelmä vuonna 2012. Se on viranomais-
ten ja asiantuntijalaitosten välinen tietokanava, joka varoittaa ja antaa 
tietoa Suomen alueeseen kohdistuvista luonnononnettomuuksista.  

Dataa järjestelmään tuottavat Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopiston 
Seismologian instituutti ja Suomen ympäristökeskus.  

Ilmatieteen laitoksen päivystäjä ja hänen tukenaan olevat asiantun-
tijat seuraavat eri tietolähteitä ja analysoivat uhkia. Tämän tiedon 
perusteella päivystäjä tuottaa ja välittää sää- ja tulvavaroituksia sekä 
ylläpitää tilannekuvaa. 

Varoitukset jaetaan järjestelmässä kolmeen luokkaan. Hyvin vaaral-
linen sääilmiö aiheuttaa toteutuessaan suurta vahinkoa, vaarallinen 
ilmiö aiheuttaa paikoin suurtakin vahinkoa ja mahdollisesti vaaralli-
nen sääilmiö aiheuttaa vahinkoa paikoitellen.  

Ilmatieteen laitos on alusta alkaen seurannut kyselytutkimuksin, miten 
hyödyllisenä eri viranomaiset pitävät LUOVA-järjestelmää. Punkka 
kaivaa esille vuoden 2018 tutkimuksen, joka oli tavanomaista laajempi. 
Siinä palvelu sai arvosanan 4,5 asteikon ulottuessa yhdestä viiteen niin, 
että viisi oli ”erittäin tarpeellinen”. 
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Sodan ja rauhan keskus Muisti on museo ja tiedekeskus, 
joka kertoo sodasta ihmisen näkökulmasta. Se käyttää 
näyttelyissä digitaalista näyttelyteknologiaa, joka on 
ainutlaatuista maailmassa. Näyttelyt avautuvat yleisölle 
suunnitelmien mukaan huhtikuussa.

Mikkeliin valmistuvan Muistin ensimmäinen näyttely nostaa 
esiin lasten, naisten ja miesten tarinat talvi-, jatko- ja Lapin sodis-
sa, erityisesti suomalaisten ja Suomen näkökulmasta, mutta myös 
eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa kontekstissa.  

– Me kerromme sodasta edistääksemme rauhaa. Näyttelyn anti koostuu 
yksilön kokemuksista ja avaa erilaisia näkökulmia.  Millainen kokemus 
sota oli rintamasotilaalle, kotirintamalle jäävälle naiselle, lapselle tai eva-
kolle? Miltä tuntui tehdä vaikeita päätöksiä virkamiehen näkökulmasta 
tai johtaa sotaa? Sota on olennainen osa kulttuuriperintöämme. Täällä 
se koetaan elämysten kautta. Sota pitää muistaa ja tuntea konfliktin 
vaikutukset, ettei siihen enää ajauduttaisi, kertoo Sodan ja rauhan keskus 
Muistin sisältöjohtaja Pia Puntanen.  

Digitaalisia elämyksiä  
Digitaalista näyttelytekniikkaa sovelletaan jo yleisesti museoissa. Sodan 
ja rauhan Muistissa tekniikka on viety vielä pitemmälle. Jo eteisessä saat 
mukaasi kuulokkeet ja valitset haluamasi näkökulman roolihenkilön 
muodossa.  Näyttely reagoi sinuun eikä päinvastoin.  Virtuaalinen todel-
lisuus vie sinut vahvoihin elämyksiin, voit kokea, miltä asiat tuntuvat ja 
miten ne tapahtuvat valitsemallesi roolihenkilölle. Näyttelyn voi kokea 
aina uudelleen eri näkökulmista. 

– Historian kokemus värittyy täällä monipuolisin keinoin. Käytössä 
on videokuvaa, animaatiota, VR-lasien kautta koettua virtuaalitodelli-
suutta, lisättyä todellisuutta ja pelillisiä lähestymistapoja. Koko näyttely 
perustuu uudenlaiseen vuorovaikutteiseen alustaan, Noheva-sisällön-
hallintajärjestelmään, joka mahdollistaa digisisältöjen vaivattoman 
toteuttamisen ja kehittämisen, kertoo Sodan ja rauhan keskus Muistin 
toimitusjohtaja Olli-Pekka Leskinen.  

– Käytössä on RFID-tunniste, jonka avulla näyttelykävijä tunnistetaan 
siellä liikkuessaan ja oikeat asiat tapahtuvat oikeassa järjestyksessä. Siellä 
voi kulkea ajassa ja tilassa, ja pääsee oikeasti kokemaan, miltä sota tuntuu 
henkilöstä, jonka on valinnut.  Tällaista ei ole vielä missään maailmassa.  

Vaikuttava tutustumiskohde  
Kotimaan matkailu ja erityisesti museot ovat kokeneet korona takia 
vahvaa nousubuumia. 

 – Viime heinäkuussa museoiden kävijämäärät nousivat 40 %. Kävijöi-
den määrä kasvaa vuosittain noin 10 %. Uskomme, että Muistilla riittää 
kävijöitä runsaasti kesän mittaan. Vaikka pitäviä suunnitelmia on vaikea 
tehdä, näyttelyn avajaispäivä, 29.4. tuntuu nyt hyvinkin mahdolliselta, 
kertoo Leskinen ja toivottaa tervetulleeksi tutustumaan näyttelyyn.

Näyttely sopii parhaiten yläkoululaisille ja sitä vanhemmille. Mutta vahvoja 
elämyksiä täällä pääsevät kaiken ikäiset kokemaan, itselle sopivina annoksina, 
lupaavat sisältöjohtaja Pia Puntanen ja toimitusjohtaja Olli-Pekka Leskinen. 

Sodan ja rauhan keskus Muistin toimintaa 
tukemassa on myös Suur-Savon Sähkö.

Miltä tuntuu kokea sota?

Muisti-näyttelyn löydät Mikkelin keskustasta, osoitteesta Ristimäenkatu 4.



Asiakaspalvelu
p. 0800 90444 arkisin 8–18

Vikapalvelu 
p. 0800 90440, 24 h

Voit myös asioida osoitteessa jseoy.fi
silloin, kun sinulle parhaiten sopii!

JULKINEN TIEDOTE

#verkossa-lehti on nyt 
hiilineutraali painotuote 
Meille on tärkeää tehdä kestäviä valintoja, jotka vähentävät 
ilmastokuormaa. Nyt myös asiakaslehtemme painatuksessa 
aiheutuvat hiilidioksidipäästöt kompensoidaan täysimääräisesti 
istuttamalla metsää, joka konkreettisesti sitoo tuotannossa
syntyneen hiilidioksidin.
 
Kädessäsi on ensimmäinen hiilineutraali #verkossa-lehti.
Mukavia lukuhetkiä!
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