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Pääkirjoitus

Uudenlaisen
vuoropuhelun aika
Sähkömarkkinalain päivitys toi verkkoyhtiöille joukon uusia velvoitteita.
Esimerkiksi verkon suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevia kehittämissuunnitelmia on tehty ennenkin, mutta nyt ne päivitetään laajemmalla
tasolla. Alueen väestön kehitysennusteet ja sähkönkäytössä tapahtuvat
muutokset arvioidaan tarkasti ja verkkoinvestoinnit suhteutetaan ennusteen ja lopputuloksen mukaan. Verkonrakennuksessa kulloinkin käytettävä
tekniikka ja valitut kehittämisratkaisut perustellaan sekä teknisesti että
taloudellisesti. Kustannuksia arvioidaan kokonaisuuden kannalta koko
elinkaaren ajalta.
Uutta on myös asiakkaiden entistä parempi mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin. Tämä asiakkaiden kuuleminen on nyt uusi mahdollisuus tutustua
ja vaikuttaa toteutettaviin verkkoratkaisuihin. Haluamme tarjota asiakkaillemme helpon ja sujuvan tavan päästä tutustumaan sähköverkon kehittämissuunnitelmaan. Meillä se toteutuu nettisivuille linkitetyn kuulemisalustan
kautta. Sivustolla voit kevään aikana tutustua kehittämissuunnitelman
sisältöön ja antaa siitä meille palautetta ja mielipiteitä erilaisten vastausmahdollisuuksien kautta. Me keräämme palautteen, analysoimme ne ja teemme
tarvittavat muutokset suunnitelmaan.
Näemme asiakkaiden kuulemisen suotuisana kehitysaskeleena, mikä antaa
asiakkaille mahdollisuuden tutustua paremmin verkostostrategiaan ja myös
vaikuttaa siihen. Se avaa uudenlaisia mahdollisuuksia aitoon vuorovaikutukseen ja tuo läpinäkyvyyttä toimintaan.
Toimintaympäristömme muuttuu voimakkaasti koko ajan. Ympäristöystävällinen sähköntuotanto ja muutokset sähkönkäyttötavoissa tuovat
haasteita sähköverkon joustavuudelle ja toimitusvarmuudelle. Haastavat
luonnonolosuhteet, väestökehitys ja kustannustehokkuuden entistä tiukemmat vaatimukset pakottavat tekemään uudenlaisia ratkaisuja.
Nyt sinä, asiakkaamme olet mukana niiden tekemisessä.
Yhdessä me teemme työtä alueemme elinvoimaisuuden puolesta. Käy
tutustumassa suunnitelmiin ja kerro mielipiteesi. Palvelu tulee nettisivuillemme www.jseoy.fi/kuuleminen toukokuun aikana ja palautetta
keräämme kuukauden ajan.
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haja-asutusalueilla
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Tasainen
sähkönkäyttö on
tulevaisuudessa
edullisinta

Älyverkkotiekartta ohjaa
kohti kestävää kehitystä
Älyverkolla tarkoitetaan sähköverkkoa, joka hyödyntää laajasti
digitalisaation ja uusien energiamuotojen tarjoamia mahdollisuuksia.
Tehokas, tuottava ja ekologinen sähköverkko on olennainen osa
infrastruktuuria. Hiilineutraalisuuteen matkalla oleva energia-ala
luo perustan elinvoimaiselle yhteiskunnalle nyt ja tulevaisuudessa.
Järvi-Suomen Energian kehitysinsinööri Eljas Ylisirniö avaa
blogissaan tarkemmin älyverkon mahdollisuuksia ja roolia
tulevaisuudessa.
Lue blogi osoitteessa: jseoy.fi/alyverkkotiekartta/

s.16

Turvakengistä
työhyvinvointiin
s.18

Evision tarjoaa tekoälyä hyödyntävää kunnossapidon palvelua

E

visionin toiminta perustuu drone- ja tekoälyteknologioihin,
joiden ansiosta sähköverkkojen kunnossapitoa voidaan tehdä
ennakoivasti ja paljon nykyistä tehokkaammin. Yhtiön osaamisen ytimessä on datan hyödyntäminen ja se on ensimmäinen
yhtiö Suomessa, joka toimii tällä palvelukokonaisuudella. Yhtiön omistajia ovat Suur-Savon Sähkö Oy, Järvi-Suomen Energia Oy ja Elvera Oy
ja se aloitti toimintansa 1.1.2022.

Jussi Partanen aloitti operatiivisena johtajana
Sulkavalainen Jussi Partanen (DI) aloitti tammikuussa 2022
Evisionin operatiivisena johtajana.
– Tulemme parantamaan asiakkaiden sähkönjakelun varmuutta digitalisaation keinoin. Evisionilla on valtava potentiaali parantaa sähköverkkojen kunnossapidon kustannustehokkuutta drone- ja tekoälyteknologiolla. Säästö perustuu nopeampaan vianpaikannukseen tekoälyn
avulla, jolloin korjaustoimenpiteitä päästään tekemään huomattavasti
nopeammin, Partanen kertoo.
Lue lisää: www.evision.fi
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Tärkeintä on
hemmotella
vieraat kutkulleen

Kuru Resort on
Porosalmen uusi paratiisi
Rantasalmen Porosalmelle avautunut uusi luksusluokan
majoitus- ja hyvinvointipalveluja tarjoava lomakylä ammentaa vierailleen voimaa upeista maisemista ja luonnon rauhasta. Matkailu on tärkeä elinkeino, joka tuo elinvoimaa
koko alueelle.

K

uru Resortin yrittäjä ja yksi omistajista, Tiina Seppänen, on
syystäkin ylpeä matkailukohteestaan. Huikaisevan kauniin
luonnon keskelle nousseet saunalliset huvilat sulautuvat
hyvin maisemaan. Valmiina on kahdeksan, tulossa saman
verran lisää. Päärakennuksen Day Spa -palvelut täydentävät vieraiden
täydellistä rentoutumisen kokemusta höyrysaunoineen ja hemmotteluhoitoineen. Kaikki on mietitty tarkkaan ja toteutettu luonnon ehdoilla.
Luonto, kestävät ratkaisut ja ekologisuus ovat tärkeitä arvoja yrityksen
toiminnassa. Rakennusten lämmönlähteenä on maalämpö, sähkö on
vihreää ja pihalla on sähköautoille latauspisteet.
– Kuru Resort tarjoaa aikuisille mahdollisuuden irtautua täydellisesti
hektisestä arjesta ja sen paineista. Täällä kohtaavat korkealuokkaiset
palvelut ja luonnon parantavat, hyvinvointia lisäävät voimat. Täällä voi
kokea, mitä aito vieraanvaraisuus tarkoittaa, kertoo Seppänen.
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Laiskottelua luvan kanssa
Kuru Resortissa palvelut räätälöidään vieraiden toiveiden mukaan.
Lemmikkejä ja lapsia ei vieraina ole. Jos vieraat haluavat eristäytyä ja
nauttia luonnosta ja hiljaisuudesta yksikseen ruokailuja myöten, se on
mahdollista. Halukkaille on tarjolla hemmottelua ja rentoutusohjelmaa
sekä myös aktiviteettipalveluja luonnon keskellä.
– Moottorikelkkasafareillekin pääsee mukaan. Mutta täällä voi kokeilla myös villasukkakävelyä metsässä tai vaikkapa sointukylpyjä. Siinä
käytetään tiibettiläisiä äänimaljoja, jotka soivat ja resonoivat ihmiskehossa olevien nesteiden kanssa, vinkkaa Seppänen.

Paluumuuttajana lomakylän ohjaimiin
Alun perin Savonlinnasta kotoisin oleva, 20 vuotta maailmalla yrittäjänä toiminut, liiketoiminnan kehittämistä ja valmentamista tehnyt
Tiina Seppänen koki mahdollisuuden palata kotiseudulle yrittäjäksi ja
lomakylän johtajaksi hienona tilaisuutena.
Tiina on itsekin henkeen ja vereen luontoihminen. Hän kulkee työmatkansakin veneellä tai moottorikelkalla, kun se vaan on mahdollista.
Työmatka järven poikki on 18 km, mutta autolla 98 km.

Kuru Resort
• 8 lomahuvilaa valmiina,
valmistumassa 8 uutta.
• Omistajina Tiina Seppäsen lisäksi Järvisydämen yrittäjä Markus Heiskanen, hyvinvointiyrittäjä Jutta Larm puolisonsa Juhan
kanssa sekä sijoitusyhtiö Nordia Management.
• Loma-alueen kokonaisbudjetti
6 miljoonaa euroa.

Toimitusvarma sähköverkko
mahdollistaa alueen kehittymisen
Menestyvä yritystoiminta vaatii häiriötöntä sähkönjakelua.
Se on edellytys kasvulle, investoinneille ja koko alueen kehittymiselle. Rantasalmella toteutettiin viime vuonna useita toimitusvarmuutta parantavia hankkeita ja niistä kaksi ulottui myös
Porosalmen alueelle. Kivinen ja kallioinen maasto toi haasteita
verkon rakentamiselle, joka toteutettiin kehityssuunnitelman
mukaisesti pääasiassa kaapeloimalla. Hankkeiden kokonaisarvo
oli lähes 3 miljoonaa euroa.
– Porosalmen alueella on tehty uutta verkkoa alueen kehittymisen mukana jo muutaman vuoden ajan. Alueella ovat edustettuina oikeastaan kaikki mahdolliset maasto-olosuhteet. Maaperä
oli laajalta alueelta kalliosta ja siellä, missä ei ollut kalliota,
ei maaperässä isojen kivien lisäksi ollut hienoa maata kuin
nimeksi. Tosin yhden tien varteen sattui niin hienoa hiekkaakin,
ettei kaivettu oja meinannut pysyä auki. Myös useampi kaapelireitti rakennettiin järvien poikki, kertoo Järvi-Suomen Energian
projektipäällikkö Mika Mielikäinen.
Viime vuonna Porosalmelle rakennettiin kaapelirengasyhteys
sekä saneerattiin verkko taajamaan asti toimitusvarmaksi.
Keväällä Porosalmen alueen verkon rakennusta jatketaan viime
syksynä kaivettujen kaapeleiden käyttöönottamisilla. Verkon
laajentamisella mahdollistetaan Porosalmen ja Hietalahden
alueiden kehittyminen ja laajentuminen, summaa Mielikäinen.

– Täällä luonto on ainutkertainen ja voimaannuttava. Kannattaa
oikeasti katkaista arki ja käydä lataamassa akkuihin luonnon omaa
voimaa. Alueen matkailutarjonta on todella laadukasta ja monipuolista. Yhteistyöllä saamme paljon aikaan ja kehitämme koko aluetta
eteenpäin.

Millä sitten Kuru Resort pärjää kilpailussa
ja menestyy tulevaisuudessa?
– Tärkein tehtävä on hemmotella vieraat kutkulleen, hymyilee
Tiina Seppänen. Se tarkoittaa sitä, että vieraiden eteen tehdään
kaikki mahdollinen ja palvelu on aina viimeisen päälle.
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Miksi toimitusvarmassa
sähköverkossa katkeaa sähkö?
Lähellä olevaa sähköverkkoa kaapeloitiin kesällä maan alle,
mutta kovalla tuulella sähköt katkesivat silti. Miten se voi olla
mahdollista? Eikö maakaapelointi takaa sitä, että verkko on
varmasti turvassa säältä?

Y

leisimpiä syyllisiä sähkön katkeamiseen ovat myrskyn aikana
avojohdolle kaatuneet puut tai lumen painosta sähköjohdon
päälle taipuneet oksat. Toimitusvarmuuden parantamiseksi
sähköverkkoa onkin kaapeloitu ja rakennettu turvaan sään
aiheuttamilta ongelmilta jo vuosien ajan. Investoinnit on tehty vaiheittain aloittaen taajamista ja edeten haja-asutusalueille. Tällä hetkellä
taajamien sähköverkot alkavat olla toimitusvarmoja ja verkkoinvestoinnit kohdistuvat haja-asutusalueille. Siellä varmistetaan häiriöille
kaikkein altteinta keskijänniteverkkoa.
Vaihtelevissa maisemissa toimitusvarman verkon rakentaminen on
poikkeuksellisen haastavaa. Etäisyydet ovat pitkät ja asutus harvaa.
Rakentamisen on oltava taloudellista ja otettava huomioon toimitusvarmuustavoitteiden lisäksi ympäristön vaatimukset ja asiakkaiden
tasa-arvoisuus ja kasvava sähkön tarve. Varmin tapa saada sähköjohdot säältä turvaan on kaivaa ne maan alle. Mutta se ei ole ainoa, eikä
edullisin keino, ainakaan maaseudulla. Kallioiseen maahan kaapelin
kaivaminen 70 cm syvyyteen ei ole aina taloudellista eikä järkevää.
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Paljon muutakin kuin maakaapelointia
Haja-asutusalueella toimitusvarmaa verkkoa rakennetaan tarkkaan
harkiten ja eri tekniikoita käyttäen. Ratkaisujen on oltavat toimivia
mutta taloudellisia. Maakaapeloinnin lisäksi metsässä olevia ilmajohtoja siirretään teiden varsille helpommiksi huoltaa ja paikantaa.
Pellolla olevat hyväkuntoiset ilmajohdot jäävät pellolle, sillä niitä
eivät puut uhkaa myrskylläkään. Edullisempaa, pienempitehoista
1 kV tekniikkaa käytetään mahdollisuuksien mukaan. Tekniikka
ja automaatio kehittyvät.

Mistä sähkökatkot johtuvat?
Toimitusvarmassa verkossa ilmenevä sähkökatko johtuu siitä, että
sähkö käyttää matkallaan sähköasemalta käyttäjälle erilaisia verkkotekniikoita. Verkko-osuuden pituus voi olla kymmeniä kilometrejä.
Osa matkasta taittuu maakaapelia pitkin, mutta osa matkasta voi
mennä pellolla tai tien varressa ilmajohtoa pitkin. Kun ilmajohtoon
tulee vika, sähköntoimitus loppuu koko verkko-osuudella eli sähköt
katkeavat myös kaapeloidussa osuudessa.
Vaikka vahingot ovat harvinaisempia teiden varsilla olevissa ilmajohdoissa, myrskyvahinkoja voi silti sattua. Onneksi niiden korjaus
on taloudellisempaa ja korjausaika selkeästi lyhyempi kuin keskellä
metsää kulkevalla ilmajohdolla.

ONKO KAADETTAVA PUU LÄHELLÄ SÄHKÖJOHTOA?

Puunkaatoneuvontamme varmistaa
puun turvallisen kaadon
Suunnitteletko maallasi olevan puun kaatamista mutta lähellä
oleva sähkölinja arveluttaa, sillä puu voi kaatua sen päälle?
Puunkaatoneuvontamme varmistaa turvallisuuden ja valvoo
puunkaatoa maksuttomasti. Tosin metsuri ja tarvittavat luvat
sinun täytyy hankkia itse, sillä puunkaatoneuvonta ei osallistu
varsinaiseen kaatotyöhön.

Ota puunkaatoneuvontaan yhteyttä vähintään viikkoa ennen
varsinaista kaatopäivää. Palvelu on käytettävissä normaalin
työajan puitteissa.
Soita arkisin klo 8–16 numeroon 0800 90444 (valinta 3).

NÄIN PUUNKAATONEUVONTA TOIMII:

1
Ota hyvissä ajoin yhteyttä puunkaatoneuvontaamme, kun tarvitset opastusta
tai avustusta kiinteistölläsi sijaitsevan,
sähköverkon läheisyydessä olevan puun
turvalliseen kaatoon.

2
Asiantuntijamme arvioi kanssasi kaatoavun
tarpeen ja opastaa sinua jatkotoimenpiteisiin, kuten sopimaan kaadosta suoraan
puunkaatajan kanssa.

3
Kaadon avustaja asettaa tarvittavat apuvälineet paikoilleen ohjaamaan puun kaatumissuuntaa tukitoimena puunkaatajalle.

• Ilmoita aina vikapalveluun, jos
näet sähkölinjalle kaatuneen puun

4
Ongelmapuun turvallinen kaato tehdään
hyvällä yhteistyöllä.

5
Puun jälkikäsittely ja hyödyntäminen
kuuluvat maanomistajalle.

• Sähkölinjalle kaatumassa olevan
tai jo kaatuneen puun poistaminen
on vaarallista ja se kuuluu aina
Järvi-Suomen Energian ammattilaisille.
• Tee ilmoitus soittamalla numeroon
0800 90440 tai jätä tieto nettisivuilla olevalla lomakkeella
(vikailmoitus.jseoy.fi)
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Investoinnit toimitusvarmaan
verkkoon jatkuvat
haja-asutusalueilla

Vuoden 2022 verkkoinvestoinnit jatkuvat aikaisempien
suunnitelmien mukaan. Nyt kaapeloidaan häiriöille altteinta
keskijänniteverkkoa taajamien ulkopuolella ja siirretään
ilmajohtoja teiden varsiin. Investoinnit toteutuvat edelleen
n. 50 miljoonan euron vuosibudjetilla.

U

udistunut lainsäädäntö ei aiheuta muutoksia vuoden 2022 investointikohteisiin. Suunnitellut kohteet toteutetaan aikaisempien
suunnitelmien ja budjettien mukaisesti. Lakimuutoksen tuoma
toimitusvarmuustavoitteiden täyttämiseen liittyvä jatkoaika
vuoteen 2036 on ollut Järvi-Suomen Energialla jo käytössä aikaisemmin ja se on huomioitu suunnitelmissa. Tiukat tavoitteet verkon
mahdollisimman kustannustehokkaasta rakentamisesta ovat olleet
suunnittelun pohjana tähänkin asti.

Kaikkea ei kaapeloida
Järvi-Suomen Energian verkkoalue tuhansine järvineen, saarineen ja
kallioineen on haastava maasto verkon rakentamiselle ja erityisesti
kaapeloinnille. Sähköverkkoa jokaista asiakasta kohden on keskimäärin 270 metriä, joten harvaanasutuilla seuduilla asutus on todella
hajallaan ja matkat pitkiä. Tämä korostuu erityisesti nyt, kun toimitusvarmaa verkkoa rakennetaan haja-asutusalueilla.
Investoinneissa tavoitteena on paitsi toimitusvarmuus, myös kustannustehokkuus ja sitä haetaan monilla keinoilla eri toteutusratkaisuja
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yhdistämällä. Kivikkoinen tai muuten hankala maasto voi kasvattaa
kaapelointikustannukset kaksinkertaiseksi. Siksi maa- ja vesikaapeleiden rinnalla toimitusvarmuutta rakennetaan siirtämällä metsässä
olevia ilmajohtoja teiden varsille ja käyttämällä omaa, hankalien maasto-olosuhteiden innoittamana kehitettyä, yhden kilovoltin tekniikkaa.
Metsässä olevat keskijännitejohdot ovat kaikkein alttiimpia myrskytuhoille. Niiden siirtäminen teiden varsille parantaa paitsi toimitusvarmuutta, myös tiellä liikkuvien turvallisuutta reuna-alueiden
näkyvyyden parantuessa. Jos vikaantuminen tapahtuu, teiden varsilla
kulkevien johtojen korjaaminen on nopeaa, sillä mahdollinen vika
löytyy nopeasti ja pääsy korjaustöihin on helpompaa. Lisäksi metsästä
pois siirretyt johdot vapauttavat metsämaata muuhun hyötykäyttöön.

Sähköverkko rakennetaan asiakkaita varten
Mahdollisimman häiriötön sähkö on elintärkeä asia koko alueelle ja
sen kehittymiselle. Sen lisäksi sähköverkon tulee taipua myös tulevaisuuden tuomiin uusiin rooleihin. Sen tulee mahdollistaa yhä kasvavan
ympäristöystävällisen sähköntuotannon hyödyntäminen. Sen tulee
mahdollistaa ratkaisut, joilla vaihteleva sähköntuotanto ja vaihteleva
sähkönkäyttö tasataan toimivasti ja asiakkaan kannalta hyödyllisellä
tavalla. Yhä useammin sähköverkko mahdollistaa asiakkaille myös
tehokkaat tietoliikenneyhteydet. Sähköverkko rakennetaan asiakkaita varten, mahdollisimman taloudellisesti ja oikein ratkaisuin. Sen
tulee palvella tehtävässään koko elinkaarensa ajan, monta seuraavaa
vuosikymmentä.

ilmajohtoa
200 km

maakaapelia
910 km

JÄRVI-SUOMEN ENERGIAN TOIMITUSVARMUUSINVESTOINNIT VUONNA 2022

Paikkakunta

INVESTOINNIT yht.

Ilmajohtoa,
km

Maakaapelia,
km

Hankasalmi

14

33

Heinola

17

39

Hirvensalmi

10

15

Joutsa

13

112

Juva

23

64

Kouvola

9

45

Lievestuore

2

56

Mikkeli

56

157

Mäntyharju

9

25

Pertunmaa

12

62

Rantasalmi

20

52

Savonlinna

4

133

Sulkava

0

51

Toivakka

11

66

200

910

YHTEENSÄ

54 milj. €

JÄRVI-SUOMEN ENERGIAN SÄHKÖVERKON JOHTOTYYPIT

30%
40%
70%

2020

2036

60%

27 000 km
maa- ja vesikaapelia

ilmajohtoa
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OLISIKO JO AIKA LAITTAA
MÖKILLE SÄHKÖT?
Sähköt mökillä mahdollistavat etätöiden tekemisen ja
uudenlaisen mukavuuden mökkielämään. Sähkö tekee
vapaa-ajastakin lomaa. Saat mökistä sekä mökkielämästä
paljon enemmän iloa ympäri vuoden. Tässä muistilista,
jonka avulla pääset asiassa alkuun.

K

esämökin kiinteä sähköliittymä on ekologinen ja vaivaton tapa
pidentää mökkikautta ja nostaa mukavuudet uudelle tasolle.
Sähköliittymä mahdollistaa sähkölaitteiden turvallisen käytön,
kylmäsäilytyksen, viilennyksen ja lämmityksen myös talviaikana. Laita asia vireille hyvissä ajoin ottamalla yhteyttä mökkialueesi
verkkoyhtiöön. Jos tarvitset sähköä jo kesällä, on hyvä toimia pian.

Hanki työmaalle verkkoyhtiöltä valmiiksi asennettu
mittauskeskus, niin sähköt
ovat käytössä heti, kun
liittymä on valmis. Keskus
toimii mökin valmistuttua
sen mittauskeskuksena.

Valitse sähköurakoitsija
Sähköurakoitsija hoitaa mökin sähköasennukset. Urakoitsijoita voi
hakea esimerkiksi Löydä sähkömies -palvelusta (loydasahkomies.fi)

Vaadi käyttöönottotarkastus ja käyttöopastus
Urakoitsijan on ennen mittarointipyyntöä suoritettava asennusten
käyttöönottotarkastus ja laadittava siitä tarkastuspöytäkirja mittaustuloksineen ja luovutettava asiakirjat asiakkaalle. Vaadi urakoitsijalta
tarkastusdokumentit ja myös opastus lämmitysjärjestelmän ja muiden
urakkaan kuuluneiden sähkölaitteiden käyttöön.

Sähkösopimus tarvitaan myös

Tilaa liittymä ajoissa

Ennen sähköjen kytkemistä sinulla on oltava voimassa oleva sähkösopimus jonkin sähkön myyjän kanssa.

Ota ensin yhteyttä verkkoyhtiöön, jonka alueella mökkisi sijaitsee. Saat
tarjouksen lisäksi apua ja hyödyllisiä neuvoja omaan sähköistysprojektiisi. Sähköverkon rakentaminen lupineen voi sijainnista riippuen
viedä aikaa useampia kuukausia.

Kytkentä jakeluverkkoon ja mittauksen asennus

Mieti etukäteen, miten tulet sähköä käyttämään
Käytetäänkö rakennusta ympäri vuoden vai pelkästään kesäisin? Mihin sähköä tarvitaan ja millaisia sähkölaitteita on käytössä? Kasvaako
mökin käyttö on tulevaisuudessa? Pitääkö sähköauto ladata siellä?

Kun mökillä alkavat sähköasennukset olla kunnossa, on urakoitsijan
aika tilata sähköverkkoon kytkentä ja sähkömittarin asennus. Kiinteistöösi asennetaan etäluettava mittari, joka on verkkoyhtiön omaisuutta.
Liittymisjohdon kytkentä jakeluverkkoon sisältyy liittymissopimukseen ja mittarin vuokra sisältyy sähkönsiirron kuukausimaksuun.
Sitten vaan entistä mukavampia mökkipäiviä!

Teetä sähkösuunnitelma asiantuntijalla

Liittymän hinta?

Hyvä sähkösuunnitelma maksimoi sähköstä saatavan hyödyn ja
varmistaa myöhemmän laajennettavuuden. Se auttaa sähköistyksen onnistumisessa ja nopeuttaa sähköliittymän hankintaa.

Sähköliittymät hinnoitellaan vyöhykkeittäin sijainnin mukaan.
Liittymän hinta määräytyy vyöhykkeen ja pääsulakekoon mukaan.
Lue tarkemmin hinnoitteluperusteista ja uuden liittymän
hankinnasta verkkosivuiltamme
jseoy.fi > Palvelut ja hinnat > Uusi sähköliittymä

Tee liittymissopimus
Sähköverkkoon liittymisestä tehdään liittymissopimus sinun ja sähköverkkoyhtiön kesken. Saat verkkoyhtiöltä tarjouksen sähköliittymästä,
sen rakentamisesta ja aikataulusta.
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Ota yhteyttä!
Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 8–16.
Soita numeroon 0800 90444 tai jätä tarjouspyyntö:
jseoy.fi > Asiakaspalvelu > Uusi Liittymä

Henkilöstöesittelyssä
projektipäällikkö
Ari Kuosmanen

Hyvällä yhteishengellä kehitämme
kestäviä verkkoratkaisuja ja
koko alueen hyvinvointia
Koko uransa sähköverkkojen parissa tehnyt Ari Kuosmanen arvostaa
työtehtäviensä monipuolisuutta, mukavaa työyhteisöä ja hyviä yhteistyökumppaneita. Haastaviinkin suunnitteluprojekteihin löytyy oikeat ratkaisut,
kun on tahtoa ja taitoa.
Mitä tehtäviisi kuuluu?
Päätehtäviini kuuluu toimitusvarmuutta parantavien investointien
suunnittelua, vuosiohjelmien laatimista, esisuunnittelua, suunnittelun
valvontaa ja ohjausta. Lisäksi tehtäviin kuuluu muun muassa käytettävien verkostomateriaalien määrittelyt ja niiden kehittäminen yhteistyössä tukkureiden, valmistajien, urakoitsijoiden sekä suunnittelu- ja
rakennuttamiskumppaneiden kanssa.

Mikä sinut toi alalle, mikä tehtävissä kiehtoo?
Sähkölaitosurani aloitin jo vuonna 1988 verkostoasentajana Mäntsälän
Sähkössä. Välillä kävin jatko-opiskelemassa sähkövoimateknikoksi
Helsingissä ja opiskelujen jälkeen jatkoin Mäntsälän Sähkössä maastosuunnittelijana. Järvi-Suomen Energian käyttökeskuksessa aloitin
helmikuussa1996 verkon valvonta- ja operointitehtävissä. Sähkömarkkinat oli juuri vapautettu kilpailulle puolta vuotta aiemmin ja pääsin
heti isojen muutoksien kimppuun. Heti alusta asti työtehtäviini kuului
myös sähkön mittauksiin liittyvät asiat sekä mittareiden etäluentajärjestelmät, joista irtauduin vasta vuonna 2010. Vuonna 2004 siirryin
Savonlinnaan vastaamaan itäisen toimialueen huolto- ja kunnossapidosta sekä rakennuttamisen valvonnasta. Vuonna 2014 siirryin
hoitamaan verkko-omaisuuden tehtäviä.
Työtehtävät ovat monipuolisia ja haastavia. Vaikka vuosien saatossa on tullut oltua myös monen myrskyn selvittelyssä mukana, niin
mieleenpainuvimmat muistot on jäänyt Asta-myrskystä. Se tuho, mitä

Ari toteutti kumppaneiden kanssa jakokaappien
teippauksen ja puistomuuntamoiden maalauksen
Savonlinnan keskustan koristamiseksi kesällä 2021.

maastossa näki ja tapa, millä koko porukka hitsautui yhteen ja antoi
kaikkensa, jotta sähköt saataisiin palautettua ihmisille mahdollisimman pikaisesti, oli vaikuttavaa. Oli hienoa kuulua siihen porukkaan.

Miten toteutat yrityksen tavoitteita omassa työssäsi?
Toimintaympäristömme on erittäin haastavaa, mutta teemme parhaamme, jotta saamme rakennettua mahdollisimman toimitusvarmaa
ja taloudellisesti järkevää sähköverkkoa. On tärkeää huomioida myös
käytettävien materiaalien ja komponenttien laatu sekä muokkautuvuus
muuttuviin tarpeisiin. Verkkoa ei rakenneta tai saneerata kestämään
vuosia vaan vuosikymmeniä. Siinä tarvitaan myös hieman ennustajan
lahjoja, jotta verkko täyttää tulevaisuudenkin tarpeet.

Mistä itse saat energiaa?
Perheen lisäksi vahva energianlähde omassa arjessa on kultainennoutajamme Milka. Koiran kanssa ulkoilu ja touhuaminen karkottaa
tehokkaasti työasiat mielestä. Hyvä päivä lähtee käyntiin heti aamusta
koiran touhuja seuratessa. Luonnossa liikkuminen, kalastus, marjastus
ja sienestys kuuluvat myös harrastuksiini.
Minulla on ollut ilo ja etuoikeus toimia vuosien varrella monissa eri
tehtävissä ja mukavassa työyhteisössä sekä hyvien yhteistyökumppaneiden että sidosryhmien kanssa. Jatketaan samaan malliin hyvällä
yhteistyöllä asuinalueemme elinvoiman kehittämistä.
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Puumalasta huippuyliopistoon
– tavoitteena fysiikan professorin ura

Puumalalainen Antti Asikainen, 20, sai viime keväänä
opiskelupaikan Yhdysvalloista, Massachusetts Institute
of Technologyssä eli MIT:ssä. Tässä jutussa hän kertoo,
millaista opiskelu yhdeksi maailman parhaimmaksi
rankatussa yliopistossa on ollut.

T

ervehdys lukijoille. Olen Antti Asikainen, Puumalasta Mikkelin
lukion kautta MIT:hen kulkeutunut fysiikan opiskelija.
Cambridgessa on nyt varsin kotoisan talvinen keli ja tekemistä
riittää. Alta löytyy lyhyehkö selonteko tähänastisista toimista
opintoihin liittyen, kuukausi kuukaudelta.

Elokuu – kunnon hullunmylly
Kun mietin viimeisen puolen vuoden aikana tapahtuneita asioita, noin
puolet niistä tuntuu tapahtuneen elokuussa. Aloitetaan kotimaasta.
Elokuun alkupuolelta löytyi seuraavia kommervenkkejä: Viimeiset
askeleet viisumin hankkimiseen - mikä ei ollut tässä maailmanajassa
todellakaan niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella, pari esiintymistä,
työt ja viiden kurssin pois tenttiminen. Tästä kurssien tenttimisestä
ehti viime aikoina useampikin media veistellä jos jonkinlaista juttua,
mutta todellisuus on hieman tylsempää: olin jo opiskellut yliopistotason matematiikkaa ja fysiikkaa sen verran etukäteen, että kaikki kävi
melko vaivatta.
Elokuun 21. päivä – tai jotain niitä main
– saavuin tänne rapakon taakse. Vastassa
oli Massachusettsin seudulle hyvin
harvinainen trooppinen myrsky. Selvästi
hyvä merkki. MIT:n puolelta toiminta
alkoi melko varovaisesti kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiolla. Siitä
jatkettiin fysiikasta kiinnostuneiden
orientaatioon, mistä lopulta varsinaiseen,
kaikille tarkoitettuun orientaatioon. Illat
menivät suomalaisesta fysiikan tutkimuksesta kirjoittamiseen, koska
olin voimieni tunnossa lupautunut semmoiseenkin osallistumaan.

Syyskuu – valmistelut koulun puolella

Puumalalainen Antti Asikainen, 20, sai viime keväänä opiskelupaikan Massachusettes Institute of Technologyssä eli MIT:ssä.
Kuvassa taustalla Eero Saarisen suunnittelema Kresgeauditorio, kuvaaja Alice Le.
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Elokuusta kauhistuneena ajattelin hieman kohdistaa voimavarojani
varovaisemmin, jottei pää hajoa. Hain paikkaa yhdestä yliopiston
Jazz-komboista, sekä yhdestä tutkimusryhmästä. Kumpaankin pääsy
onnisti. Tutkimusryhmässä hommat ovat kohtalaisen mielenkiintoisia:
Projekti, jossa olen mukana, selvittää suprajohtavan kierretyn kaksikerroksisen grafeenin lämpösähköisiä ominaisuuksia lähellä absoluuttista nollapistettä. Pidemmän kantaman tavoite grafeenin kanssa
kikkailulla on saada parempaa ymmärrystä epätavallisesta suprajohtavuudesta, jota esimerkiksi korkean lämpötilan suprajohteet edustavat.
Näillä aineilla on valtava merkitys suuria magneettikenttiä vaativissa
teknologioissa, kuten fuusioenergiassa.

Lokakuu – systeemi lähestyy
vakaata tilaa
Kun lukukausi, työt ja harrastukset saatiin kunnolla käyntiin, lokakuussa alkoi jo jollakin tavalla
tottua elämänmenoon. Viikot eivät enää hirveämmin poikenneet toisistaan ja elämä vakiintui. Aloin
oppia työskentelemään labrassa, kotitehtävärytmiin
tottui. Jostakin syystä aina kävi kuitenkin niin, että
torstai-ilta venyi koulutehtävien kanssa pitkälle yöhön - osasyy saattoi olla se, että suurin osa viikon laskuharjoituksista
piti palauttaa perjantaina. Sitten perjantai oli vähän kevyempi päivä, ja
lauantaiaamuna taas töihin. Näillä pärjättiin varsin hyvin.
Lauantai-iltoja alkoi olla sen verran vapaina, että ehdin ottaa tavaksi
tehdä silloin jotakin hyödyllisestä poikkeavaa. Pari kertaa käytiin
porukalla katsomassa leffoja ja Bostonin sinfoniaorkesteria.

Marraskuu – eilen torin laitaan kasvoi mandoliinipuu
Tässä vaiheessa paahdettiin täyttä häkää eteenpäin, mutta suurimman
osan ajasta olin suunnilleen perillä siitä, missä mennään.Myös tutustuminen luokkakavereihin alkoi sujua paremmin. Huomasin alkuvaiheessa olleen fysiikan opiskelijoiden orientaation todella hyödylliseksi.
Siellä muodostui kohtalaisen tiivis porukka, ja sitten näiden kavereiden
kavereihin tuli tutustuttua ja niin edespäin.
Marraskuussa päästiin myös ensimmäistä
kertaa soittamaan jazzia yleisölle. Tilanne
meni yllättävän kivuttomasti, ja olin
taltioinnin kuullessani osittain tyytyväinenkin soitantaan.

Kiinnostaisiko sinua ura energia-alalla?

Muista kevään
yhteishaku!
Ammatilliseen koulutukseen ja lukioon
perusopetuksen jälkeisen koulutuksen
hakuaika on 22.2.–22.3.2022.

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin
korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku on
16.–30.3.2022.

Lisää tietoa yhteishausta: opintopolku.fi
Tutustu tarkemmin energia-alan
ammatteihin: energiamaailma.fi/tyoelama/
esimerkkeja-ammateista/

Joulukuu – loppurutistus ja lepoa
Lukukauden lopusta löytyi mukavasti loppukokeita, hieman töitä, ja
aavistus juhlimista. Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten minut
on otettu tutkimusryhmässä porukkaan mukaan, vaikka olen ainoa
kandiopiskelija. Kotiinpaluuta edeltävänä iltana juhlistimme pikkuporukalla kauden päättymistä.
Kotiinpaluu oli erittäin absurdi tunne. Ensimmäistä kertaa todella
pitkään aikaan ei ollut kiire tehdä mitään. Lisäksi ympärillä puhuttiin,
ja ymmärrettiin, suomea. Kaikkiaan erittäin outo tilanne. Puumalassa
pääsi vanhaan malliin kaatamaan joulukuusen ja nauttimaan saunasta.

Tammikuu - tehtävää riittää
Se toinen puolikas viimeisen puolen vuoden tapahtumista on varmaankin tapahtunut tammikuussa.
MIT:llä on käynnissä “Independent Activities Period”,
mikä minun kohdallani tarkoittaa yhtä kurssia, pariin
tenttiin valmistautumista sekä täysipäiväistä työskentelyä tutkimusryhmässä. Helmikuussa sitten taas alkavat opinnot vanhaan malliin. Mikäli tentit menevät
hyvin, edessä on kvanttimekaniikan kakkoskurssia,
statistista fysiikkaa, analyysiä, tietotekniikkaa, sekä
tietysti tutkimusta.

Kesätyöpaikkojen
hakuaika on nyt!
Lue lisää:
sssoy.fi/tyopaikat
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Sähköinen Helmi-asiointipalvelu käytössäsi 24/7
Helmi-palvelu on käytössäsi vuoden jokaisena päivänä, kellon ympäri.

Palvelussa voit:
Seurata sähkönkulutustasi vuosi-, viikko-, päivä- ja
tuntikohtaisesti. Voit myös verrata eri ajanjaksoja toisiinsa.
Tarkastella sähkön siirron laskujasi.
Ottaa käyttöön maksuttoman häiriötiedotepalvelun.
Lähetämme sinulle tekstiviestin ja/tai sähköpostin, jos
käyttöpaikassasi on sähkökatko. Lisäksi saat tiedon
tulevista työkeskeytyksistä etukäteen sähköisesti
paperisen ilmoituksen sijasta.

Näin saat Helmi-palvelun käyttöösi
Jotta saat Helmin käyttöösi, tulee sinun rekisteröityä palveluun
uutena käyttäjänä. Rekisteröityminen onnistuu pankkitunnuksiasi
käyttäen. Rekisteröityessäsi annat myös itse luomasi salasanan,
joka on vähintään 8 merkkiä pitkä ja sisältää aakkosia sekä numeroita
ja erikoismerkkejä. Jatkossa kirjaudut palveluun sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi.
Tarkat ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät
jseoy.fi/rekisteroidyhelmiin

Tarkastella sinulle maksettuja korvauksia sähkökatkoista.
Ottaa meihin yhteyttä sähköisesti palvelusta löytyvän
lomakkeen kautta.

jseoy.fi

SUOMEN EHKÄ ENERGISIN PODCAST
Linjoja pitkin on neljän verkkoyhtiön yhteinen
podcast-sarja, jossa keskustellaan päivän polttavista
energia-aiheista – Tervetuloa linjoille!
jseoy.fi/linjoja-pitkin-podcast/
Löydät podcastin Spotifysta, Suplasta ja
Google Podcasts -palvelusta.
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JÄRJESTELMÄMUUTOKSIA SÄHKÖMARKKINOILLA

ME OLEMME LÄHELLÄ JA LÄSNÄ JOKAISESSA
PÄIVÄSSÄSI. OTA YHTEYTTÄ JA HYÖDYNNÄ
MAKSUTTOMAT PALVELUMME.
Asiakaspalvelu
Sopimus- ja laskutusasiat
p. 0800 90444 arkisin 8–18

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

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

Piirros: Fingrid

Kaikkien asiakkaidemme
käyttöpaikkanumerot
muuttuvat

S

uomessa otetaan käyttöön 21.2.2022 sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub. Järjestelmään siirtyvät kaikki noin 80 sähkönsiirrosta vastaavaa
jakeluverkkoyhtiötä ja saman verran sähkönmyyjiä.

Ensimmäinen näkyvin muutos asiakkaillemme on käyttöpaikkanumeron muutos. Uuden käyttöpaikkanumerosi näet datahubin käyttöönoton jälkeen laskussasi ja sähköisessä Helmi-asiointipalvelussamme.
Häiriötiedotepalvelun tekstiviesteissä oleva käyttöpaikkanumero
muuttuu myös uuden käytännön mukaisesti.
Datahubiin tallennetaan sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönkäyttöpaikkaan liittyvää tietoa, kuten käyttöpaikan asiakas- ja kulutustietoa.
Asiakas hyötyy uudesta järjestelmästä parempana ja nopeampana asiakaspalveluna, kun tiedonvaihto eri osapuolten välillä helpottuu. Lisäksi
datahub mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen tulevaisuudessa.
Tietojen oikeellisuus ja vahva tietoturva ovat tärkeässä roolissa datahubissa. Kun tiedot ovat yhdessä paikassa, niiden jäljitettävyys helpottuu. Virheiden määrä vähenee, koska datahub edellyttää tietojen olevan
järjestelmässä oikein.

Lue lisää datahubista: jseoy.fi/datahub

Tykkää ja seuraa meitä somessa!

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

Kaapelinäyttö
Kaapelinnäyttöpyynnöt p. 0800 12600, 24 h

Puunkaatoneuvonta
p. 0800 90444 arkisin 8–16

Häiriötiedotepalvelu
Tilaa tekstiviesti tai sähköpostitiedote sähkönjakelun keskeytyksistä jseoy.fi/helmi. Asuinalueesi vika- ja työkeskeytykset
näet myös häiriökartasta: jseoy.fi/hairiokartta

Vikapalvelu
p. 0800 90440, 24 h

TUNNISTATKO VAARALLISEN NOLLAVIAN?
Palavatko valot liian kirkkaasti tai himmeästi? Toimivatko
sähkölaitteet oudosti? Syynä voi olla hengenvaarallinen
nollavika, joka syntyy puun kaatuessa sähkölinjan päälle
katkaisten nollajohtona toimivan kannatinlankajohtimen. Tämä voi tehdä sähkölaitteet jännitteisiksi, eikä
niihin pidä koskea.

Jos epäilet nollavikaa, ota välittömästi yhteyttä vikapalveluun!
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Tasainen sähkönkäyttö on
tulevaisuudessa edullisinta
Sähkön jakeluverkkojen palvelujen hinnoittelun harmonisointi
on käynnissä koko valtakunnassa. Työryhmät ovat pohtineet
asiaa jo pitkään ja Energiavirasto on antanut aiheesta jo
ensimmäiset suosituksensa. Toteutumisesta ei ole vielä
tarkkaa päivämäärää. Mistä tässä on oikein kysymys?

V

erkkopalvelumaksussa huomioidaan tulevaisuudessa siirretyn sähkön määrän lisäksi käytetyn sähkön huipputeho. Nyt
käytössä oleva sulakekokoon perustuva verkkopalvelumaksu on
peräisin 70-luvulta, jolloin pystyttiin mittaamaan vain käytetyn
sähkön määrää. Uudet etäluettavat mittarit mittaavat myös sähkönkäytön tehoa pian 15 minuutin, jatkossa vieläkin lyhyemmissä jaksoissa. Se antaa mahdollisuuksia ja avaimia asiakkaan uuteen isompaan
rooliin sähkömarkkinoilla.

Miksi uudistusta tarvitaan?
Uudistukseen vaikuttavat monet syyt. Yksi tärkeimmistä on ympäristöystävällisesti tuotetun energian nopea lisääntyminen ja sen tuomat
haasteet sähkön tuotannon ja käytön yhteensovittamiseen. Aurinkosähköä tuotetaan vain aurinkoisella säällä ja tuulivoima vaatii tuulta.
Kovilla pakkasilla ei useinkaan ole kumpaakaan tarjolla, mutta lämmitykseen tarvitaan paljon energiaa. Jo pelkästään tuulivoiman tuotanto
kasvaa lähivuosina moninkertaiseksi. Sähkön kulutuksen rakenne
on muuttunut. Sähköautojen lataaminen ja sähkövarastot lisääntyvät.
Vaikka käytetyn sähkön määrä ei lisäänny, käytön ajalliset vaihtelut ja
huipputehot kasvavat olennaisesti. Tarvitaan välineitä ja uudenlaista
joustavuutta sähkön toimitusvarmuuden varmistamiseksi.
Sähköverkkoon investoidaan toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseksi merkittäviä summia. Verkko on mitoitettava käytön huipputehon mukaan, jotta sähkö riittää käyttäjälle. Mitä suurempi teho
verkossa on, sitä kalliimpaa se on rakentaa. Turhiin kustannuksiin ei
ole varaa. Oikeudenmukaisempaa sähkön käyttäjän kannalta on, jos
tehosta maksavat enemmän ne, jotka tehoa tarvitsevat.

Sähkönkäytön huipputehon huomioiva
hinnoittelumalli eli tehohinnoittelu
Uuden hinnoittelumallin tavoitteena on paitsi oikeudenmukaisuus ja
kustannustehokkuus, myös mahdollisuus energiansäästöön ja järkevää
sähkönkäyttöä tukevien palveluiden kehittämiseen.
Tarkoituksena ei ole nostaa sähkön verkkopalvelumaksua vaan muuttaa sen rakennetta. Verkkopalvelumaksu muodostuu tällä hetkellä
verojen lisäksi kiinteästä perusmaksusta (e/kk) ja energiankäytön
määrän mukaan laskutettavasta siirtomaksusta (snt/kWh). Uuden
hinnoittelumallin mukaan näiden osuus vähenee, mutta rinnalle tulee
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kolmas, käytetyn sähkön tuntitehoon perustuva tehomaksu (e/kW).
Se tulee maksuun vain siinä tapauksessa, että sähkönkäytölle asetettu
kynnysteho ylittyy. Suunnitteilla olevan hinnoittelumallin mukaan
sähkön käytölle asetetaan kynnysteho, joka voi olla esim. 5 kW tai
8 kW. Toteutuneesta kynnystehon ylittävästä sähkönkäytöstä laskutetaan tehomaksu, joka perustuu kuukausikohtaisesti esim. kolmen
suurimman tunnin keskiarvoon. Tehomaksu on kuukausikohtainen,
joten talviaikaiset tehohuiput eivät vaikuta kesäajan laskutukseen.

Mitä muutos tarkoittaisi meille sähkönkäyttäjille
Käytännössä tehomaksun perusteena oleva kynnysteho koskee vain
osaa sähkönkäyttäjistä. Merkittävällä osalla sähkönkäyttäjistä sähkönkäyttötehot eivät koskaan yllä tehomaksun kynnystehon yli, olipa
vaihtoehto kumpi tahansa. Yritykset ja muut suuremmat sähkönkäyttäjät ovat jo nyt maksaneet sähköstä käyttämänsä tehon mukaan. Nyt
samantyyppinen hinnoittelu on tulossa myös yksityisille sähkönkäyttäjille.

TUNTITEHO
Energiamittarin rekisteröimän tunnissa tapahtuneen
kulutuksen mukaan laskettu keskiteho kyseiselle tunnille.
Tehohinnoittelussa käytettävä laskutusteho on
kuukauden kolmen suurimman tuntitehon keskiarvo.

Esimerkkinä sähkönkäytön ajoittamisen vaikutus
tehomaksuun sähkölämmitteisessä omakotitalossa

Tehohinnoittelussa sähkönkäyttö on taloudellisinta silloin, kun se on
mahdollisimman tasaista. Usein vain kulutuspiikit ylittävät kynnystehon ajoittain. Sähkönkäyttöä voi ajoittaa tasaisesti, jolloin piikkejä ei
muodostu. Se on kaikkien etu ja edullisinta sähkönkäyttöä asiakkaan
kannalta. Tämä kannattaa huomioida, jos tulossa on lämpöremontti tai
taloautomaation avulla on mahdollista ohjata omaa energiankäyttöä
tasaisemmaksi. Saunomisen aikaan ei kannata ajoittaa muuta sähkönkäyttöä. Lämmityksen kuormaa on hyvä hajauttaa. Sähköauton voi
ladata silloin, kun muu kulutus on vähäisempää.

Hinnoittelumalli on vasta kehitteillä
Tehohinnoittelumalli on viranomaisilla suunnitteluvaiheessa. Se tulee
koskemaan kaikkia asiakkaita. Toteuttamisen lopullinen malli ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin.

lämpötila

sähkönkulutus

kynnystehovaihtoehdot

Tässä yösähköä käyttävän kotitalouden sähkönkulutus talvipäivänä 5.1.2022.
Käyttöveden lämmitys ja varaava sähkölämmitys on ajoitettu yöaikaan, mikä
aiheuttaa kulutuspiikin. Loppiaisaattona kulutuksessa näkyy myös sähkösaunan lämmitys. Sähkönkäytön tasaisempi ajoittaminen vaikuttaisi olennaisesti
tehomaksun muodostumiseen, etenkin 8 kW:n kynnysteholla. Helpoin tapa olisi
vaihtaa siirtotuote yösähköstä yleissähköön.

Miksi tehohinnoittelua tarvitaan
• Sähkömarkkinoilla tarvitaan joustoa. Ympäristöystävällinen tuotanto ja sähkön kulutus eivät aina kohtaa
ajallisesti. Joustavuus on huomioitava sähköverkon
palvelussa.
• Kuluttajien sähkönkäyttötavat ovat muuttuneet. Oma
energiantuotanto, sähköautojen lataaminen ja energiavarastot lisäävät kulutuksen tehoa ja vaihtelua.
• Kuluttajan rooli sähkömarkkinoilla muuttuu aktiivisemmaksi. Sähkön tehosta tulee väline taloudelliseen
sähkön ostamiseen.
• Verkkopalvelumaksu kaipaa harmonisointia. Vanhentunut sulakekokoon perustuva hinnoittelu ei ole oikeudenmukainen asiakkaille eikä sähkön siirrosta vastaavalle
verkkoyhtiölle.
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Turvakengistä työhyvinvointiin
Vanhoissa historiakuvissa asentajat nostavat käsin sähköpylväitä pystyyn metsässä. Ei tietoakaan kypäristä, turvakengistä tai
apuvälineistä, joista voisi saada lisävoimaa raskaaseen työhön.
Siihen verrattuna työturvallisuusasiat ovat menneet huikeasti
eteenpäin. Suur-Savon Sähkössä yhä tärkeimmiksi asioiksi
ovat nousseet henkinen hyvinvointi ja työssä jaksaminen.
– Varsinainen työtapaturma on tapahtunut meillä vuonna 2014. Toki
työmatkatapaturmia, kuten liukastumisia on ollut senkin jälkeen, mutta vakavampien tapausten osalta tilanne on hyvä, kertoo Suur-Savon
Sähkön HR ja turvallisuusjohtaja Eija Simonen-Riikonen.
Konsernissa työt ovat muuttuneet pitkälti asiantuntijatyöksi. Tapaturmariskit ovat suurimmat suorittavassa työssä ja esim. sähköverkon
rakennus- ja korjaustöistä vastaavat jo yhä useammin yhteistyökumppanit. Toki heidänkin turvallisuudestaan kannetaan huolta. Riskejä on
omassa toiminnassakin aina olemassa.
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– Tapaturmia voi sattua maastossa liikuttaessa, lämpölaitoksilla työskenneltäessä ja vaikkapa katolla käydessä aurinkosähköjärjestelmiä
suunniteltaessa. Yleensä vahinko sattuu helpommin tutuissa rutiinitilanteissa, jatkaa Simonen-Riikonen.

Ohjeistusta ja valvontaa
Suur-Savon Sähköllä on tarkka ohjeistus eri työtehtävissä noudatettavista turvallisuustoimista. Ohjeistukset on laadittu riskiarviointien
pohjalta. Myös Energiateollisuus ry tuottaa jäsenilleen laajaa ohjeistusta työturvallisuusjohtamisesta eri tilanteissa. Työturvallisuutta
valvovat myös työsuojeluviranomaiset.
Jos työtapaturma sattuu, apu ja hoitoon pääsy turvataan nopeasti ja ilmoitus esihenkilölle tehdään välittömästi. Tapahtumasta tehdään myös
raportti ja ilmoitukset esim. vakuutusyhtiölle tapaturmavakuutusta
varten. Jokainen tapaus myös analysoidaan ja mietitään, miten sen voi
estää jatkossa ja mitä on muutettava.

– Meillä sähköverkkotyömaiden turvallisuuskäyntejä tekee kumppanimme Rejlers. Tänä vuonna niitä on tehty jo 700 kpl, kertoo HR ja
turvallisuusjohtaja Simonen-Riikonen.

Tämän päivän haasteena on henkinen hyvinvointi
Työturvallisuus on paljon muutakin kuin työtapaturmien ehkäisyä.
Se on oma-aloitteista työpaikan turvallisuuden hallintaa ja tarkoittaa
sitä, että työpaikalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat
kunnossa.

– Työturvallisuuskulttuuri on kehittynyt paljon viime aikoina. Meillä
on tavoitteena nolla tapaturmaa. Ohjeiden noudattaminen on erittäin
tärkeä asia ja niitä myös noudatetaan. Me edellytämme sitä myös
kumppaneilta. Isoimmilla kumppaniyrityksillä onkin käytössä sertifioidut turvallisuusjohtamisjärjestelmät.

– Työhyvinvointi on osa työturvallisuutta. Tapaturmien ja tuki- ja
liikuntaelinten sairauksien rinnalla hengityselinten sairaudet, uupuminen ja mielenterveydelliset uhkatekijät ovat asioita, joihin kiinnitämme
huomioita entistä enemmän. Pandemian myötä etätyö ja eristäytyneisyys ovat tuoneet uusia haasteita työhyvinvoinnille. Etätyötä tehdään
kotitoimistossa, työpäivät venyvät helposti iltaan ja sosiaaliset kontaktit ovat vaihtuneet sähköisiin palavereihin. Työ kuormittaa uudella
tavalla jo lisääntyneen digitalisoitumisen ja ergonomian takia.
– Uudenlaisiin asioihin pitää varautua. On tärkeää tavata muutenkin kuin ruudun välityksellä. Asioista pitää voida puhua matalalla
kynnyksellä ja mahdollisiin ongelmiin puuttua varhaisessa vaiheessa.
Työtuolin voi hakea kotiin työpaikalta ja henkilöstöetuihin kuuluu
uutena hierontatuki.

Ohjeiden noudattamista valvotaan erityisillä turvallisuuskäynneillä
työmaille. Niissä tarkistetaan, että suojavarusteet ovat käytössä ja
asianmukaisia ohjeita noudatetaan.

Energia-ala on tulevaisuuden ala, joka on mahdollisuuksia täynnä.
Turvallinen työympäristö tekee työn tekemisestä mielekästä ja palkitsevaa. Silloin se tuottaa myös tulosta.

HR ja turvallisuusjohtaja Eija Simonen-Riikonen, Suur-Savon Sähkö.

Energia-alan yhteinen tavoite
on nolla tapaturmaa
Kati Heininen toimii työelämän asiantuntijana Energiateollisuus
ry:ssä. Työturvallisuustoimikunnan sihteerinä hän seuraa aitiopaikalla
työturvallisuusasioiden kehitystä alalla.
– Energia-alalla tapaturmataajuus oli 2010-luvun alussa 10 paikkeilla.
Se tarkoittaa sattuneiden työtapaturmien määrää miljoonaa tehtyä
työtuntia kohden. Vuosina 2013–2014 luku oli korkeammalla, mutta
viime vuonna päästiin jo lukemaan 9,2, joka on hyvä luku, kun tarkastellaan tilannetta yleensä teollisuudessa. Kehitys menee hyvään
suuntaan, kertoo Heininen.
Energia-alan yritysten yhteisenä tavoitteena on nolla tapaturmaa.
Nolla-ajattelu on viety työtapaturmien ehkäisystä paljon syvemmälle.
Se tarkoittaa nolla ammattitautia, nolla kiusaamistapausta, nolla työstä
johtuvaa sairauslomaa, nolla hoitamatonta väkivalta- tai häirintätapausta, nolla työuupumustatapausta ja nolla työsuojeluasioista tietämätöntä esimiestä ja työntekijää.
– Työturvallisuustoimikunnassa toimitaan aktiivisesti tavoitteiden
saavuttamiseksi. Siellä käsitellään alalla esiintyviä tapauksia, vaihdetaan kokemuksia ja vertaillaan käytäntöjä. Tärkeiksi tunnistetuista
teemoista tehdään ohjeistus jäsenten käyttöön. Pohjana on kansallinen
lainsäädäntömme, joka yhä enemmän perustuu EU-lainsäädäntöön,
kertoo Heininen.

Työturvallisuustoimikunnan sihteeri
Kati Heininen,
Energiateollisuus.

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii hyvää yhteistyötä. – Energia-a la on
mielenkiintoinen ala. Työnkuvat kehittyvät ja monipuolistuvat nopeasti. On tärkeää, että jokainen miettii omaa työtänsä ja projektejaan myös
työturvallisuuden kannalta ja riskit arvioidaan. Kiireessäkin pitää
muistaa työturvallisuusohjeet ja noudattaa niitä, painottaa Heininen.
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