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Pääkirjoitus

Kun sähköverkosta tuli älyverkko

Digitaalinen kehitys ei hiljentynyt. Verkkoliiketoiminta
eriytyi omaksi yhtiökseen ja sähkömarkkinat vapautuivat
1995. Meille jäi mietittäväksi, miten saamme selville, kuka
myy sähköä ja kenelle. Pian mittarit vaihdettiin etäluettaviin ja sähkönkäyttö saatiin selville tunnin tarkkuudella.
Olen jäämässä eläkkeelle lokakuun alussa. Pitkän, 37vuotisen urani aikana Suur-Savon Sähkössä, viimeiset
27 vuotta Järvi-Suomen Energian toimitusjohtajana,
olen saanut olla kehittämässä verkkoa ja todistamassa
sen huikeaa teknistä kehittymistä älyverkoksi. Seuraavat
mittarit mittaavat sähkön laatua ja käyttöä jo kolmen
minuutin tarkkuudella ja etäohjauksella. Ne mahdollistavat
myös asiakkaalle aktiivisen roolin sähkömarkkinoilla.

En tiedä, nukuttaako minua mökillä myrskyöinä eläkkeellä
ollessani. Ainakin tiedän, että mahdollisten häiriöiden
korjaamiseksi tehdään kaikki mahdollinen.
Toivotan kaikille leppoisaa ja rauhallista syksyä.
Lämmin kiitos menneistä vuosista ja menestystä tulevaan.
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Tekniikka ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan keino, jolla verkko
saadaan palvelemaan asiakkaiden tarpeita. Digitaalisuus on
mullistanut myös asiakkaiden sähkönkäytön. Kehitys on ollut
huima alkuaikojen puimakoneiden käytöstä tämän päivän
sähköautojen lataukseen. Seuraajalleni jää mietintävastuu,
miten selvitään tulevista vaatimuksista kustannustehokkaasti
ja pidetään verkko toimitusvarmana. Luonnonvoimat ovat
vielä ajoittain meitä voimakkaampia.
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Valokuitu varmistaa tiedonkulun ja parantaa pian myös alueen
asukkaiden tietoliikenneyhteyksiä.

HIILIN
E

Kun tulin Suur-Savon Sähkölle töihin 80-luvun puolivälissä, ensimmäinen tehtäväni oli mikrotietokoneiden
hankkiminen ja niiden käytön kouluttaminen koko
henkilökunnalle. Yritys astui digiaikaan. Kirjoituskoneet
vaihtuivat näppäimistöihin ja vaikka matriisikirjoittimet
pitivät aluksi kovaa meteliä huoneissa, laserkirjoitinten
myötä se onneksi hiljeni.
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OSOITELÄHDE
Järvi-Suomen Energian
asiakasrekisteri

4041-0619
Painotuote

Anna palautetta
asiakaslehdestämme!

Ympäristöasiat
suurennuslasin
alla

Kaikkien 15.10. mennessä palautelomakkeen
lähettäneiden kesken arvomme kaksi 30 euron arvoista
Suomalaisen kirjakaupan lahjakorttia.

s. 4

Jätä samalla ristikkovastaus
15.10. mennessä ristikkovastauksensa lähettäneiden
kesken arvomme vielä toiset kaksi 30 euron arvoista
lahjakorttia Suomalaiseen kirjakauppaan.

Heikinpohjan
alueen sähkökaapit
saivat uuden ilmeen
s. 16

Palaute- ja ristikkovastauslomakkeet löydät osoitteesta:
jseoy.fi/asiakaslehti
Voit halutessasi edelleenkin lähettää ristikon vastauksen meille
tekstiviestillä. Katso ohjeet takasivulta.

Seuraa meitä somessa

Tekniikka
turvaan
mökillä

Saat ajankohtaista tietoa nopeasti ja heti tuoreeltaan.

s. 18

		

facebook.com/jarvisuomenenergia

		

twitter.com/jarvisuomenene
instagram.com/jarvisuomenenergia/

		

Verot valtiolle
(netto)
29,4 milj. €

Verkon
rakentaminen
63,5 milj. €

Verkon käyttöja kunnossapito
21,3 milj. €

Maksut Suomen
kantaverkolle
5,7 milj. €

youtube.com/SuurSavonSahkoOy

Henkilöstökulut
1,4 milj. €

Suur-Savon Sähkön verkkoliiketoiminnan
rahavirrat 2021

Siirtomaksut
asiakkailta
109,2 milj. €

Siitä lähtien, kun toimitusvarmuustavoitteet sisällytettiin sähkömarkkinalakiin vuonna 2013, on Järvi-Suomen
Energian sähköverkkoon investoitu
kokonaisuudessaan noin 370 miljoonaa
euroa.
Vuonna 2021 asiakkaista toimitusvarman verkon piirissä oli 46 000.
Kaiken kaikkiaan verkon uudistaminen
lain määräämään toimitusvarmuuteen
nyt sallitulla tekniikalla, tulee maksamaan vuoteen 2036 mennessä 850
miljoonaa euroa. Se rahoitetaan siirtomaksuilla ja suurella määrällä lainaa.

Lainaa lisää
12,2 milj. €
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Järvi-Suomen alueella
pylväsmuuntamoita on
käytössä useita tuhansia.

Ympäristöasiat
suurennuslasin alla
Ympäristö- ja kiinteistöpäällikkö Matti Puranen huokaisee.
Viikon aikana on ilmennyt uusia öljyvahinkoja pylväsmuuntamoissa. Sähköverkon käytön yleisin ympäristövahingon aiheuttaja on ukkosen rikkoma pylväsmuuntaja, josta voi valua muuntajaöljyä maahan. Näiden ympäristövahinkojen vähentäminen on
otettu erityiseksi ympäristötavoitteeksi.

P

ylväsmuuntamoissa käytetään erityisen puhdasta, lisäaineetonta
mineraaliöljyä. Mikä merkitys sillä on?

rajaus alkaa käyttökeskuksen toimesta kaukokäyttölaitteilla ja
tarkka paikka löytyy työryhmän päästessä maastoon.
– Öljyvaluma on aina riski ympäristölle. Öljyvahinko korjataan aina
huolellisesti alkuperäistä tilannetta vastaavaksi ympäristöasiantuntijan valvonnassa. Se on mittava toimenpide. Pilaantuneet maat
vaihdetaan ja jokainen vahinko raportoidaan tarkasti. Vaikka vahinko
on valitettava, maanomistajalle ei siitä pitäisi aiheutua haittaa, kertoo
Puranen.
Pylväsmuuntaja on yleinen näky maisemassa. Pystyykö vuodon näkemään ja miten siihen pitää reagoida?

– Se on erittäin hyvä eriste. Sen avulla saadaan käämitys toimimaan oikein. Öljyn toinen tehtävä on muuntajan jäähdyttäminen.
Toimiessaan muuntaja kehittää lämpöä ja öljyn avulla lämpö saadaan
johdettua pois. Näin muuntajaa voidaan käyttää suuremmalla teholla,
kertoo Puranen.

– Jos lähellä oleva muuntaja käyttäytyy omituisesti, pitää outoa ääntä
tai savuaa, on hyvä tehdä siitä vikailmoitus. Lähelle ei kannata mennä,
se on vaarallista. Todennäköisesti vika on huomattu järjestelmässä ja
korjaajat ja mahdollisesti myös pelastuslaitos ovat jo matkalla, mutta
aina kannattaa varmistaa.

Järvi-Suomen Energian alueella pylväsmuuntajia on käytössä useita
tuhansia ja jokaisessa on öljyä keskimäärin noin 100 kg. Pylväsmuuntamoissa ongelmana on rakenne. Salama iskee yleensä johtimeen ja
ylijännite rikkoo muuntajan, jolloin siitä voi vuotaa öljyä, joka voi
joskus myös syttyä palamaan.

Ympäristötavoitteena muuntajavahinkojen vähentäminen

– Vahinko huomataan yleensä, kun sähköasemalla suojausreleet
havaitsevat vian ja laukaisevat johdon pois käytöstä. Vikapaikan
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Pylväsmuuntajien öljyvahinkoja raportoitiin viime vuonna yhteensä
26. Yleensä ne aiheutuvat salamaniskusta, mutta vahinkoja käy myös
muuntajien varastoinnin, kuljetuksen tai muun käsittelyn yhteydessä.
Muuntajavahinkojen vähentäminen on nostettu yhdeksi ympäristötavoitteeksi. Miten se saadaan aikaan?

Ympäristö- ja kiinteistöpäällikkö Matti Puranen:
”ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
on sertifiointivaiheessa vuoden
loppuun mennessä.”

– Verkkoa saneerattaessa pylväsmuuntajat korvataan vähitellen puistomuuntajilla, joissa rakenne on erilainen ja muuntaja on paremmin
suojassa salamaniskuilta. Puistomuuntamossa oleva öljykaukalo estää
öljyn valumisen maastoon. Vielä pylväsmuuntajia on alueellamme käytössä tuhansia, mutta vähitellen ongelma pienenee. Luontoarvoiltaan
herkillä alueilla on myös käytössä ympäristöystävällinen, biohajoava
öljy, joka hajoaa luontoon luonnollisesti, vaikka vahinko sattuisikin.

ei myydä, eikä luovuteta muille kuin niitä asianmukaisesti hävittäville
yrityksille, vahvistaa Puranen.

Toinen öljyvahinkoja kuriin laittava toimenpide tehdään sähköasemilla.

Suur-Savon Sähkössä on panostettu vahvasti ympäristöasioihin.
ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä on sertifiointivaiheessa vuoden
loppuun mennessä.

– Uusia sähköasemia rakennetaan ja nykyisiä uudistetaan rakentamalla niihin öljynerotuskaivot. Näin saadaan kaikki öljyä sisältävät
laitteet suojattua. Vaikka vuotoa tapahtuisikin, kaikki öljy saadaan
talteen pois luonnosta. Meillä on noin 50 sähköasemaa, joista 19:ssä on
jo öljynerotuskaivot. Pikkuhiljaa ne tulevat kaikkiin sähköasemiin,
kertoo Puranen.

Luonto kiittää verkonrakentajaa
Toimitusvarman sähköverkon rakentamisessa käytetään kaapelointia
ja johtoja siirretään pois metsästä teiden varsiin. Sillä on merkitystä
myös luonnon kannalta. Joka vuosi vapautuu noin 350 hehtaaria johtoaluetta takaisin maanomistajalle. Verkon saneerausten aikana maata
vapautuu yhteensä 2 800 hehtaaria. Aikamoinen hiilinielu.
Rakentamisessa käytetään myös vähemmän pylväitä ja samalla
vähemmän kyllästysaineita.
– Nykyisin käytetään luontoystävällisempiä kuparikyllästeitä. Vanhaa
kreosoottikyllästettä ei tule enää uusiin pylväisiin. Sitä on voitu
kuitenkin käyttää purettavissa linjoissa, eikä niitä ole helppo erottaa
muilla aineilla kyllästetyistä. Myrkyllisiä aineita voi vapautua pylvästä
työstettäessä ilman asianmukaisia varusteita. Siksi käytettyjä pylväitä

Kierrätettävistä pylväistä tulee lämpöä ja sähköä. Puretuista linjoista
saadut johdot ja metallit kierrätetään uusiin käyttökohteisiin.

Ympäristöjärjestelmä työn alla

– Ympäristöjärjestelmän rakentaminen aloitettiin vuosi sitten.
Siinä pyritään huomioimaan toiminnan riskit etukäteen ja luomaan
järjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen. Asiat tehdään siten
sovitulla, sertifioidulla tavalla. Tavoitteet asetetaan joka vuosi ja niihin
sitoudutaan kaikilla tasoilla, kertoo Puranen.
Sisäiset auditoinnit ovat nyt käynnissä ja loppuvuodesta tapahtuu
ulkoinen auditointi, jossa ulkopuolinen taho tarkistaa, onko toiminta sertifikaatin mukaista. Kun tarkistus on hyväksytty, sertifikaatti
myönnetään. Sertifioinnissa on myös ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.
– Ympäristövastuullisuus on meillä tärkeä asia. Sertifioidun toiminnan takia tulemme vaatimaan tiettyjä toimintamalleja myös kumppaneiltamme. Meillä on jo nyt käytössä urakoitsijan ympäristöohje,
ja tulemme tekemään toimittaja-auditointeja, vahvistaa Puranen.
– Ympäristötavoitteet tiukkenevat jatkuvasti ja meillä ne ovat samansuuntaisia muun toiminnan kehittämisen kanssa. Ympäristö- ja työturvallisuusasiat ovat olennainen osa toimintaa, eikä erillinen osa sitä.
Näin päästään tavoitteisiin ja tuloksiin, joilla on oikeasti merkitystä.
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Uusi hinnoittelumalli on
kehitteillä verkkopalveluihin
Sähkön jakeluverkkojen palvelujen hinnoittelua yhdenmukaistetaan. Verkkopalvelumaksussa huomioidaan tulevaisuudessa
siirretyn sähkön määrän lisäksi käytetyn sähkön huipputeho.
Toteutumisesta ei ole vielä tarkkaa päivämäärää.

U

uden hinnoittelumallin tavoitteena on paitsi oikeudenmukaisuus
ja kustannustehokkuus, myös mahdollisuus energiansäästöön ja
järkevää sähkönkäyttöä tukevien palveluiden kehittämiseen.

Sähkönkäytön huipputehon huomioiva
hinnoittelumalli eli tehohinnoittelu
Tarkoituksena ei ole nostaa sähkön verkkopalvelumaksua, vaan
muuttaa sen rakennetta. Verkkopalvelumaksu muodostuu tällä hetkellä
verojen lisäksi kiinteästä perusmaksusta (€/kk) ja energiankäytön
määrän mukaan laskutettavasta siirtomaksusta (snt/kWh). Uuden
hinnoittelumallin mukaan näiden osuus vähenee, mutta rinnalle tulee
kolmas, käytetyn sähkön tuntitehoon perustuva tehomaksu (€/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

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
sulaketariffi ei ole oikeudenmukainen asiakkaille eikä
sähkön siirrosta vastaavalle verkkoyhtiölle.
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Käytännössä tehomaksun perusteena oleva kynnysteho koskee vain
osaa sähkönkäyttäjistä. Merkittävällä osalla sähkönkäyttäjistä
sähkönkäyttötehot eivät koskaan yllä tehomaksun kynnystehon yli,
olipa vaihtoehto kumpi tahansa.
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.
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.

Evisionin kesätyöntekijät Antti Kortman (vas.)
ja Taneli Ristola (oik.) ohjastamassa dronea
kuvaamaan läheistä sähkölinjaa.

Nämä palvelut pystytään tuottamaan
droneilla ympäristöystävällisemmin
ja vähemmällä meluhaitalla kuin
helikoptereilla.

Droneja hyödynnetään Järvi-Suomen
Energian sähköverkon kunnossapidossa
ja vianetsinnässä

K

eväästä 2022 lähtien Järvi-Suomen Energian verkkoalueella on voinut havaita helikopterien lisäksi myös dronelennokkeja lentämässä linjojen yllä. Droneilla tehdään samanlaisia kunnossapitolentoja kuin helikoptereilla, eli tarkastetaan
huolto- ja korjaustarpeita sekä kartoitetaan kasvillisuuden kasvutilannetta linjojen alla ja niitä ympäröivissä reunametsissä. Lisäksi lennokkeja voi havaita myrskyjen aikaan vikoja paikantamassa.
Dronepalveluita meille tuottaa Evision Oy, joka aloitti toimintansa
vuoden alussa ja kuuluu Suur-Savon Sähkö -konserniin. Yritys tuottaa
sähköverkkoyhtiöille dataan ja data-analytiikkaan pohjautuvia kunnossapitopalveluita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että dronelennokit
lentävät johtokatujen päällä keräämässä kuva- ja videomateriaalia
alla kulkevasta sähkölinjasta. Videomateriaali syötetään sen jälkeen
tietokoneen tekoälyalgoritmiin, jonka avulla huomataan korjausta tai

huoltoa vaativat komponentit tai tarkastetaan puuston raivaustarpeen
tilanne.
Evisionin kalustoon kuuluu tällä hetkellä yksi kiinteäsiipinen lennokki
ja kolme dronea. Evisionin lentolaitteissa on yrityksen logo sekä lennättämiseen vaadittava operaattorin rekisteröintitunnus.
Evision syntyi energia-alan tarpeesta vastata vanhoihin ongelmiin
uudella tavalla. Yrityksen tuottamat palvelut nopeuttavat vianetsintää,
tehostavat sähkölinjojen tarkastuksia sekä ennustavat raivaustarvetta
ja tulevia korjaus- ja ylläpitotarpeita. Nämä palvelut pystytään tuottamaan droneilla ympäristöystävällisemmin ja vähemmällä meluhaitalla kuin helikoptereilla. Tämä näkyy myös ajallisesti lyhyempinä
sähkökatkoksina.
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Kuvat: Suomen Pelastusalan
keskusjärjestö, Huoltovarmuuskeskus

VARMUUDEN VUOKSI
Myrskyt, tuiskut ja pakkaset lähestyvät. Pärjätäänkö teillä
omin neuvoin esimerkiksi muutaman vuorokauden mittaisen
sähkökatkon yli? Nyt on juuri oikea aika tarkistaa kotivarat.

U

usia epävarmuustekijöitä on viime vuosina tullut vanhojen
ja tuttujen rinnalle. Yksi on äärimmäisten luonnonilmiöiden
yleistyminen. Myrskyt iskevät aiempaa voimakkaampina. Tuuli
kaataa puita, vettä sataa kaatamalla ja lunta tupruttaa kerralla
jopa puoli metriä. Toinen uhkakuva kehittyi alkuvuoden mittaan:
maailmanpoliittinen tilanne. Katkot energiansaannissa yhtä lailla kuin
elintarvikkeiden valmistus-, maahantuonti- ja jakeluketjuissa ovat
mahdollisia, joskaan eivät ainakaan toistaiseksi kovin todennäköisiä.
Varautuminen on silti viisasta. Kun olet valmistautunut häiriötilanteisiin, pärjäät kotona muutaman päivän ongelmitta. Samalla et kuormita
viranomaisia turhaan, vaan annat heille mahdollisuuden auttaa todella
hätää kärsiviä.

Turvallisuus ensin
Ruoka, vesi, valo, lämpö. Siinä pähkinänkuoressa kaikki, mitä
tarvitaan.
Aloitetaan kuitenkin sähköstä. Kun myrsky pimentää talon, on
taskulampun tai kynttilöiden esiin kaivamisen jälkeen ensimmäiseksi
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sammutettava kaikki päällä olleet kodinkoneet, erityisesti kuumina
toimivat sähköliesi, silitysrauta, kahvinkeitin, pesukonekin. Muutoin
ne voivat aiheuttaa tulipalon, kun sähköt palaavat – ja sehän voi tapahtua vaikka keskellä yöllä.
Sähkötaululla kannattaa piipahtaa tarkistamassa, ettei katkon syy ole
jostain syystä palaneet sulakkeet. Varasulakkeita on hyvä pitää hyllyssä, uudemmissa taloissa taas opetella automaattisulakkeiden käyttö.
Monessa kodissa sähkökatko lopettaa lämmityksen. Patterit kylmenevät, kaukolämpö-, ilma- ja maalämpöpumput lakkaavat toimimasta.
Tulisija nousee tällöin arvoonsa – olethan muistanut varata kotiin
polttopuita?

Ruokaa varastoon
Varautuminen ei tarkoita, että kotiin hankitaan lasti elintarvikkeita,
jotka suljetaan kaappiin odottamaan poikkeustilannetta. Sen sijaan
kartutetaan sellaisten ruokien varastoa, joita perheessä syödään
muutenkin.
Yhden nakkipaketin sijaan ostetaan kolme, ja sen jälkeen pakastimen
sisältöä täydennetään viikoittain niin, että siellä on aina vaikkapa se
kolme nakkipakettia. Lisäksi hankitaan tavallista kuivamuonaa, kuten
puurotarpeita ja keksejä, sekä purkkiruokaa, vaikka kalasäilykkeitä.
Sähkökatkon tullen kotivaran käyttö aloitetaan nopeimmin pilaan-

Miten Järvi-Suomen Energialla
varaudutaan häiriöihin?
Kunnossapitopäällikkö ja käytönjohtaja Juuso Ruottinen suhtautuu
rauhallisesti varautumisasioihin. Maailmantilanne on levoton ja
vaikutukset voivat näkyä verkkoliiketoiminnassa mm. materiaalien
niukkuutena, mutta siihenkin on varauduttu ennakolta.
– Aika harva asia meitä pääsee enää yllättämään. Meillä häiriöihin
varautuminen on aina ollut olennainen osa arkipäivän toimintaa.
Sitä työtä tehdään vakavalla mielellä ja isolla kumppanijoukolla,
johon kuuluu valtava joukko toimijoita pelastuslaitoksesta ja muista
viranomaisista aina metsureihin saakka, kertoo Ruottinen.
Oma metsäinen ja luonnonvoimille altis verkkoalue on pitänyt
huolen siitä, että toimintamallit pysyvät muistissa, eivätkä ohjeet
pääse pölyttymään. Kun häiriö iskee, silloin toimitaan nopeasti.

tuvista elintarvikkeista, eli jääkaapissa säilytettävistä tuotteista.
Pakastimen sisältö pysyy käyttökelpoisena jopa vuorokausia, kunhan
pakastinta ei availla turhaan.
Ruoan kypsentäminen on haaste. Retkikeitin tai grilli auttaa, jos niitä
pystyy käyttämään turvallisesti esimerkiksi kuistilla. Osan ruoista –
kuten monia säilyketuotteita – voi toki syödä kylmänäkin.
Vettä kannattaa ottaa talteen kanisteriin oitis, niin kauan kuin sitä
hanasta saa. Muistamisen paikka on siinäkin, että vesivessan voi vetää
vain kerran. Ääritilanteessa voi laittaa wc-istuimeen jätesäkin, johon
tarpeet tehdään.

Akkusähkö auttaa
Tiedonkulun pelastavat akku- ja paristokäyttöiset laitteet. Matkaradiosta kuulet ohjeita ja tilannekatsauksia häiriön laajuudesta ja
korjausten etenemisestä. Älylaitteilla voit selata netin tietolähteitä.
Varavirtalähteillä (tietenkin ennakkoon ladatuilla!) pitkität omien
älylaitteidesi toimintaa. Järeimmillä varavirtalähteillä hoidat jopa
koko kodin sähkönsaannin parin vuorokauden ajan. Saman asian
ajavat polttonestekäyttöiset aggregaatit.
Matkapuhelinverkon tukiasemat ovat niin ikään akkuvarmistettuja.
Silti pitkän katkon yhteydessä on mahdollista, että niiden akut hyytyvät, jolloin älylaitteella ei enää pääsekään verkkoon – tukiasemista ja
omasta sijainnista riippuen.
Mitä muuta? Riittävätkö välttämättömät lääkkeet? Onko kaapissa
myös ensiaputarvikkeita?
Entä käteinen raha? Jos kauppojen korttimaksujärjestelmät kaatuvat,
et voi ostaa ruokaa, vaikka lompakossasi olisi useita kortteja.
Lemmikitkin tarvitsevat ruokaa, onko sitä tarpeeksi?

– Vuosien myötä tehdyt verkostoinvestoinnit näkyvät jo häiriöiden
määrässä. Taajamissa ei oikeastaan enää sähkö katkeile, ja yhä
pienempi joukko joutuu myrskyistä kärsimään. Tosin hajaasutusalueilla on verkkoa, jota vielä ei ole saatu toimitusvarmaksi. Siellä katkoista on vielä haittaa, miettii Ruottinen.
Investoinnit toimitusvarmaan verkkoon jatkuvat Järvi-Suomessa
entiseen tapaan, joten tällä hetkellä juuri haja-asutusalueiden verkkoja parannetaan. Tilanne paranee sielläkin pikkuhiljaa.
– Häiriöihin kannattaa kuitenkin varautua. Helmi-palvelusta saat
käyttöösi maksuttoman häiriötiedotepalvelun, jonka avulla saat
puhelimeen tai sähköpostiin heti viestin, jos keskijänniteverkossa
on vikaa ja sähköt käyttöpaikallasi katkeavat. Palvelusta saat myös
ennusteen korjausajasta ja muuta ajankohtaistietoa. Ota se käyttöön
varmuuden vuoksi, vinkkaa Ruottinen.

Entä sitten, jos sähköt katkeavat, miten pitää toimia?
Tarkista, onko naapurilla sähköt, onko katkos omassa taloudessa
vai laajemmalti.
Nettisivuilla on häiriökartta, josta voi tarkistaa, onko oman käyttöpaikan lähellä punainen pallukka häiriön merkkinä. Jos ei ole, eikä
häiriö ole oman kiinteistösi sähköissä, on hyvä tehdä vikailmoitus soittamalla vikapalvelunumeroon tai tekemällä vikailmoitus nettisivuilla.
Huomioithan, että tekemäsi vikailmoitukset eivät näy häiriökartalla,
mutta ne käsitellään jokainen erikseen ja niiden mukaan toimitaan.
Useampaa ilmoitusta samasta aiheesta ei kannata tehdä.
Jos näet, että puu on kaatunut linjalle tai tolppa on poikki, tee siitä
meille ilmoitus soittamalla tai vikailmoituslomakkeella. Jos mahdollista, laita mukaan koordinaatit ja kuva viasta. Se auttaa paljon
korjaustöissä.
Jos katkos kuitenkin sattuu, ethän availe kylmälaitteiden ovia tarpeettomasti. Pakasteet pysyvät pitempään jäässä ja jääkaappi kylmänä.

LUE LISÄÄ VERKOSSA:
• 72tuntia.fi
• www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-kotona/

Vikailmoitusnumero 0800 90440
Lisää tietoa: www.jseoy.fi/sahkokatkot
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Varavirtaa kotiin voimakoneella
– mutta miten?

A

ggregaatti, varavoimakone tai generaattori, rakkaalla laitteella
on monta nimeä. Varavoimakone takaa sähkönsaannin sellaisissa tapauksissa, kun sähköverkossa on häiriö, kuten myrskyjen
aiheuttamien vikojen aikana. Sähköverkkojen toimitusvarmuuteen on panostettu viimeisen vuosikymmenen aikana kaikkialla
Suomessa, mutta yhä voi tulla eteen tilanteita, jolloin sähkönsaanti
keskeytyy äkisti. Esimerkiksi mökeille pitkien metsätaipaleiden halki
kulkevat sähkölinjat ovat paikoin yhä alttiina vioille myrskyn sattuessa. Tässä artikkelissa keskitytään pääasiassa aggregaatteihin.
Aggregaatti-nimityksellä tarkoitetaan nimenomaan siirrettävää
generaattoria, jonka voimanlähteenä on polttomoottori. Aggregaatin
perusperiaatteena on tehdä sähköä polttoaineesta. Tyypillisimmin
energianlähteenä toimii bensiini tai diesel, mutta myös etanoli-,
metanoli- sekä nestekaasukäyttöisiä laitteita on markkinoilla.
Myös akusto on mahdollinen vaihtoehto varasähkön lähteeksi, mutta
hintataso on niissä yleensä korkeampi. Akustoja käytetään kotitalouksissa pääasiassa aurinkosähköjärjestelmän osana. Pieniä akustoja
on saatavilla UPS-laitteiden (Uninterruptible Power Supply) muodossa,
joita käytetään yleensä tietotekniikan suojaamiseksi sähkökatkojen
vaikutuksilta.

Millainen varavoimakone meille?
Energianlähteen lisäksi on syytä pohtia, millaisia tarpeita voimakoneelle asettaa. Onko esimerkiksi tarvetta lähes katkeamattomalle sähkönsaannille, jolloin on syytä investoida itsekäynnistyvään
aggregaattiin ja sen vaatimaan automaatioon. Merkittävin huomioitava
seikka on laitteen mitoitus, eli kuinka paljon virtaa tarvitaan. On
hyvä miettiä etukäteen, mitkä laitteet on saatava aggregaatin piiriin, ja
mitä ei katkon aikana tarvita. Tavallisesti kylmälaitteet sekä ruoanlaittovälineet halutaan sähkön piiriin. Kun kodin sähkökeskukseen
tehdään muutostöitä varavoimaa varten, on mahdollista valita, mitkä
sulakeryhmät ja niiden piirissä olevat laitteet tulevat varavoimakoneen
sähköistyksen piiriin.
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Aggregaattia hankkiessa on myös syytä katsoa, että laite on varustettu digitaalisella invertterillä. Digitaalinen invertteri varmistaa, että
voimakoneen tuottaman sähkön laatu on tasaista. Tämä on tärkeää
herkemmille laitteille tapauksissa, jotka voivat vikaantua heittelevästä
sähkön laadusta, kuten televisiot, tietokoneet ja muut hienoelektroniset
laitteet. Rakennustyömailla käytettävät laitteet, kuten betonimyllyt
ja kompressorit, eivät ole yhtä tarkkoja sähkön suhteen, joten vähän
epätasaisempi sähkökin kelpaa.
Jos oman pihan kalustoon kuuluu traktori, joka on varustettu voiman
ulosottoakselilla, voi tämä työkonekin toimia sähkönlähteenä. Markkinoilla on erikseen traktoreita varten suunniteltuja generaattoreita,
joissa traktorin voiman ulosoton akseli kytketään pyörittämään generaattoria. Hinnat traktorigeneraattoreissa alkavat noin 2000 eurosta.

Millainen budjetti ostohousun taskuun?
Tyypillisesti bensiinikäyttöinen aggregaatti on edullisempi kuin dieselillä poriseva vastineensa. Kalliimman dieselaggregaatin hankkimista
toisaalta puoltaa se, että siinä voidaan käyttää matalasti verotettua
kevyttä polttoöljyä. Lisäksi bensiinikäyttöinen kuluttaa polttoainetta
hieman enemmän dieselkoneeseen verrattuna. Jos aggregaatille on
paljon käyttöä, on syytä katsella dieselkäyttöisiä, mutta mikäli käyttötarvetta on hyvin harvoin ja kuorma on pieni, esimerkiksi jääkaappi,
voi myös edullinen bensiinikäyttöinen olla hyvä valinta.
Halvimmillaan jääkaapin ja pakastimen kylmänä pitävän aggregaatin
voi saada jo reilulla 300 eurolla. Keskikokoisen talon täyteen sähköistämiseen riittävän, 15 kW hyvin varustellun varavoimakoneen hinta
lähestyy kymmentä tuhatta euroa. Hintaluokkia on siis monenlaisia,
joten oma tarve on syytä laskea hyvin ja etsiä itselle sopiva ratkaisu.
Lisäksi mahdolliseen verkonvaihtokytkimen asennukseen ja muihin
sähkötöihin on syytä varata noin 600–900 euroa tilanteesta riippuen.

Aggregaatin liittäminen sähköjärjestelmään
Yksinkertaisimmassa tapauksessa varavoimakoneeseen voi kytkeä
sähkölaitteita suoraan. Esimerkiksi jääkaapin ja pakastimen voi
yhdistää aggregaattiin jatkojohdolla, kunhan siitä löytyy tavallinen
230 voltin pistoke. Tämä riittää monille esimerkiksi ruokien kylmänä
pitämiseen katkon ajan.
Jos on tarpeen saada koko koti tai osa siitä varavoiman piirin liittämällä laite osaksi sähköjärjestelmää, sähköasentajan täytyy tehdä
kiinteistön sähköihin muutoksia. Ensinnäkin voimakonetta varten
asennetaan sähkön syöttöpiste. Toiseksi tarvitaan verkonvaihtokytkin,
joka irrottaa kiinteistön sähkönjakeluverkosta ja siirtää sen vastaanottamaan sähköä syöttöpisteestä. Varavoimakoneen hankintaa ja
sähköjärjestelmälle tehtäviä muutoksia on syytä jo ennen laitteen ostamista suunnitella asiantuntevan sähköliikkeen kanssa. Siten laitteisto
osataan mitoittaa oikein, ja saadaan vastaamaan kiinteistön asettamia
vaatimuksia. Lisäksi ammattilainen osaa huomioida, että kokonaisuus
on turvallinen ja noudattaa lain asettamia määräyksiä. Esimerkiksi
verkonvaihtokytkin on oltava toteutettu niin, että varavoimakoneen
tuottamaa sähköä ei missään tapauksessa pääse jakeluverkkoon.
Se voi aiheuttaa hengenvaaran verkon vikaa korjaavalle asentajalle.

Varavoimakoneen mitoitus
Varavoimakoneen täytyy pystyä selviytymään sen varaan liitettyjen
laitteiden asettamasta kuormasta, eli sen tulee voida syöttää kylliksi virtaa laitteille. Asiaa mutkistaa se, että sähkölaitteet aiheuttavat
erilaisia kuormia. Varavoimakoneen valinnassa tulee erityisesti ottaa
huomioon reaktiivista kuormaa aiheuttavat sähkölaitteet, eli ne, joissa
on sähkömoottori. Tällaisia ovat sähkötyökoneet sekä pumpulliset
laitteet, kuten vesipumput, jääkaapit, ilmalämpöpumput ja kompressorit. Reaktiivisella kuormalla tarkoitetaan, että laite tarvitsee käynnistyessään tietyn aikaa moninkertaisen virran kuin muutoin käynnissä
ollessaan. Varavoimakoneen tulee siis pystyä tällaisten laitteiden
käynnistyessä tuottamaan niiden hetkellisesti vaatima korkeampi
virta. Varavoimakoneissa ilmoitetaankin niiden tuottama jatkuva teho
sekä maksimiteho. Käytettävien sähkölaitteiden yhteenlaskettu kuorma eli virrantarve ei saa ylittää jatkuvaa tehoa, minkä varavoimakone
pystyy tuottamaan. Lisäksi sähkölaitteiden käynnistymisvaiheessa
vaatima kuorma yhteenlaskettuna jatkuvaan kuormaan, ei saa ylittää
varavoimakoneen tuottamaa maksimitehoa. Esimerkiksi pesukonetta
ei kannata käyttää varavoimakoneen varassa, jos on mahdollisuus,

että sen ja vesipumpun sähkömoottorin käynnistyminen osuu samalle
hetkelle. Silloin varavoimakoneen tuottama maksimiteho ei ehkä riitä
vastaamaan kummankin tarpeisiin samanaikaisesti. Varavoimakoneen
mitoituksessa on lisäksi huomioitava kiinteistökohtainen sulakesuojaus. Varavoimakoneen tulee olla tarpeeksi suuri, jotta sulakesuojaus
toimii suunnitellulla tavalla. Vikatilanteessa varavoimakoneen pitää
pystyä tuottamaan tarpeeksi virtaa, että sulake palaa, ja katkaisee
sähkönkulun kiinteistöön.
Varavoimakoneen koon mitoittamiseen kannattaa tarpeen tullen
pyytää apua asiantuntevalta sähköasentajalta ja pohtia, mitkä kiinteistön sähköverkon osat kannattaa kytkeä varavoimakoneen piiriin.
Työn voi aloittaa selvittämällä sähkökatkon aikana käytettävien
laitteiden vaatiman ottotehon. Kannattaa muistaa huomioida myös
kiinteistön oma tekniikka, kuten lämmitys ja vesipumput. Nyrkkisääntönä varavoimakonetta valitessa on, ettei kannata hankkia laitetta,
joka selviää tehtävästä täpärästi, vaan varata riittävän tehokas laite.
Kun aggregaatti toimii mahdollisimman paljon sen tuottaman jatkuvan
tehon tasolla, se kuluu vähemmän.

1- vai 3-vaiheinen varavoimakone?
Nykyaikaiset kodit ja mökit ovat kolmivaiheisen sähkön piirissä.
Eli sähkö tulee jakeluverkosta kotiin ikään kuin kolmea putkea pitkin.
Talon sähköjärjestelmä jaetaan tämän vuoksi tyypillisesti kolmeen
osaan. Esimerkiksi keittiön pistorasiat on voitu kytkeä yhteen vaiheeseen ja lämmitysjärjestelmä taas toiseen. Tavoitteena on, että jokaisessa
kolmessa vaiheessa kuormitus olisi mahdollisimman lähellä toisiaan.
Kodin tai mökin ollessa kolmivaiheinen, on myös aggregaatin hyvä
olla kolmivaiheinen, jos se aiotaan liittää sähköjärjestelmään. Muuten,
esimerkiksi pelkkää jääkaappia varten, yksivaiheinen riittää mainiosti.

Etsi itselle sopiva ratkaisu
Loppujen lopuksi varavoimakoneen hankinnassa pääsee hyvin
liikkeelle selvittämällä ensin laitteen todellisen tarpeen. Sähkötekniset seikat, kuten mitoitus ja varustelu voivat olla haastavia sähkön
sielunelämään vähemmän vihkiytyneille. Silloin voi hyvin turvautua
hankinnan edistämisessä laitteiden jälleenmyyjän tai sähköasennusliikkeen apuun. Onhan se mukavampaa odotella sähkölampun valossa
ja jääkaapin huristessa sitä, että jakeluverkon vikaa korjaava asentaja
vaihtaa salaman kärventämää muuntajaa tuulessa ja tuiskussa.
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Tietoliikenneverkko
– sähköverkon näkymätön hermorata

Vielä 80-luvulla tietoliikenne tarkoitti alueen
sähkönjakelussa sitä, että sähköverkon
käyttökeskuksesta otettiin yhteys radiopuhelimella sähköasemalla olevalle asentajalle,
joka kytki manuaalisesti virran pois sähkölinjasta. Toiminta oli hidasta ja vei paljon
resursseja. Tekniikan kehityksen myötä
sähköverkon kaukokäyttöä alettiin kehittämään voimakkaasti 1980-luvun puolivälissä
ja ensimmäiset sähköasemat tulivat kaukokäytön piiriin 1987. Kaukokäytöllä tarkoitetaan sähköverkon komponenttien toiminnan
ohjaamista maantieteellisesti eri paikasta
tietoliikenneverkon välityksellä.

T

ämän päivän sähköverkko on korkean
teknologian älyverkko, jonka etäohjaamiseen tarvitaan luotettavat ja tietoturvalliset
tietoliikenneyhteydet. Järvi-Suomen Energian
28 000 km pituisen sähköverkon kaukokäytettävän
ytimen muodostavat kymmenet sähköasemat ja
ympäri verkkoa sijaitsevat tuhannet kaukokäytettävät katkaisijat ja kuormaerottimet. Tieto vikapaikasta saadaan automatiikan avulla valvomoon omaa
tietoliikenneverkkoa hyödyntäen. Mitä enemmän
verkossa on kaukokäytettäviä laitteita, sitä nopeammin voidaan esimerkiksi linjalle kaatuneen puun
aiheuttama sähkökatko rajata pienemmälle alueelle.
Verkkoon on viime vuosina lisätty automaattisesti
vian erottavia katkaisijoita ja vikoja pienemmälle
alueelle paikantavia indikointilaitteita.
Vuonna 2022 Suur-Savon Sähkö -konsernin sisäinen
tietoliikenneverkko kattaa koko Järvi-Suomen Energian sähkönjakelualueen. Verkkoa on suunniteltu ja
rakennettu alusta saakka yhtiön omien sähköverkko- ja tietoliikenneasiantuntijoiden voimin. Tänä
päivänä tietoliikenneverkon yksi keskeisimmistä
vastuunkantajista on Suur-Savon Sähkön IoT- ja
tietoliikenneasiantuntija Konsta Antikainen.
Konstan työnkuvaan kuuluu tietoliikenneverkon
suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito huomioiden
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Konsta Antikainen silmäilee laitekaappia, jossa valokuitukaapelit yhdistetään sähköaseman järjestelmään.

verkon korkea käytettävyys ja tietoturva. Hallittavien teknologioiden
ja laitteiden määrä on suuri, johtuen verkon pitkästä historiasta, johon
vaikuttavat maantieteellisesti ja maastollisesti haasteellinen toimintaalue sekä laitteiden ja teknologioiden pitkät elinkaaret.

Välillä Konstan töissä täytyy olla käsillä kaksi
tietokonetta samanaikaisesti. Silloin porrasjakkara toimii näppärästi työtasona.

sa. Tässä auttaa se, että on oma tietoliikenneverkko ja talosta löytyy
ihmisiä, jotka tuntevat perusteellisesti monitahoisen tietoliikenneverkon salat ja sen ylläpitoon liittyvät kumppanit sekä verkon käyttäjät.

Tietoliikenneverkkomme selkärangan muodostaa liki 2 000 kilometrin mittainen valokuituverkko, joka yhdistää suuret sähköasemat ja
monet pienemmät muuntoasemat toisiinsa ja lopulta käyttökeskuksen verkonvalvontaan ja -ohjausjärjestelmiin. Omaa kuituverkkoa
on rakennettu isommin vuodesta 2011 alkaen lähinnä sähköverkon
maakaapeloinnin yhteydessä. Kuituverkon rakentamisessa suurin
kustannus syntyy kaivuutöistä, joten kuidun laittaminen samaan
kaivantoon sähkökaapelin kanssa on kustannustehokasta. Kuituverkko mahdollistaa nopean, luotettavan ja vähähäiriöisen tiedonsiirron ja
ohjauksen läpi koko verkkoalueen Vaajakoskelta Kouvolan rajalle sekä
Luhangasta Punkaharjulle.

Näin mittavan tietoliikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen osallistuu useita tahoja. Verkkoa suunnitellaan ja kehitetään tiiviissä yhteistyössä Järvi-Suomen Energian sähköverkon asiantuntijoiden kanssa.
Verkostoinvestointien edetessä kartoitetaan yhteistuumin paikkoja,
joihin valokuituverkkoa seuraavaksi rakennetaan. Verkon kehittämiseen ja käyttämiseen osallistuu keskeisesti myös sähköverkon
operoinnista ja valvonnasta sekä kaukokäyttöjärjestelmän hallinnasta
vastaava Enerva. Urakointiyhtiö Elvera ja muut urakoitsijakumppanit
puolestaan rakentavat ja kunnossapitävät tietoliikenneverkon fyysisiä
yhteyksiä, kuten valokuitukaapeleita. Linkkimastoissa kiipeilee eri
urakoitsijoiden mastomiehiä ja komponentteja hankitaan kymmeniltä
eri tavarantoimittajilta. Eli hallinnoitavaa tietoverkon päivittäisessä
toiminnassa on runsaasti, Antikainen summaa.

Valokuituverkkoa rakennetaan lisää sitä mukaa, kun sähköverkon
kaapelointityö etenee eri puolilla toimialuetta. Sähköverkon ohjaamisessa käytetään valokuidun ohella myös muita tekniikoita, joista osa
on otettu käyttöön jo vuosikymmeniä sitten. Esimerkiksi vanhemmat
erotinasemat ovat yhteydessä muuhun verkkoon tekniikalla, jossa data
kulkee äänenä radioverkossa ja muunnetaan takaisin biteiksi vastaanottavassa laitteessa.

Tietoliikenneverkkoa hyödynnetään Enervan tuottaman sähköverkon valvonnan ja operoinnin lisäksi mm. konsernin toimistoverkon
moninaisiin tarpeisiin ja Lempeä Lämmön kaukolämpölaitosten ja
vesivoimaloiden ohjauksessa ja valvonnassa. Vapaita valokuituja myös
vuokrataan mm. teleoperaattoreille.

Tietoliikenneverkon pitkästä historiasta johtuen, siinä joudutaan
käyttämään uutta ja vanhaa tekniikkaa rinnakkain vielä pitkän aikaa.
Vaikka tämä tuo lisähaasteen verkon ylläpitoon, saattaa siitä olla myös
etua verkon häiriötilanteissa, kun tiedonsiirto voidaan siirtää toista
teknologiaa käyttävälle yhteydelle. Antikainen korostaa, että sähköverkkoa pitää voida valvoa ja ohjata luotettavasti kaikissa olosuhteis-

– Valokuidulla toteutettu kaukokäyttöverkon runkoverkko toimii
luotettavasti ja uusien kohteiden käyttöönotto sujuu mallikkaasti osaavan porukan käsissä. Konstan kaltaisia ammattilaisia tarvitaan nyt ja
tulevaisuudessa tietoliikenneverkon ja yhä älykkäämmän sähkönjakeluverkon toteutuksessa, toteaa myös verkkojohtaja Mika Matikainen
Järvi-Suomen Energialta.
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Fiilistelyä ensimmäisenä päivänä.

Messuhumua Mikkelissä
– Farmari 2022

Osastolla kävi yhteensä noin
3000 ihmistä kolmen päivän aikana.

Järvi-Suomen Energia osallistui 30.6.–2.7. Farmari 2022
–messuille näytteilleasettajana.

S

ää suosi niin kävijöitä kuin esittelijöitä, sillä aurinko paistoi joka päivä siniseltä taivaalta ja lämpötila hipoi 30 °C. Vettä kuluikin esittelijöillä kymmeniä
litroja osastolla helteessä paistatellessa.

Osaston seitsemän hengen tiimiin kuului väkeä viestinnästä, asiakaspalvelusta sekä
teknisestä asiakaspalvelusta. Osaston idean ja suunnittelun takana on paikallinen
Lumio Events Oy. Osaston ydin oli uudelleenkäytetty väistötilaparakki, josta mikkeliläinen Modular Space Finland loihti saunan terasseineen.
Osastolla kävijät saattoivat voittaa nopanheiton avulla kesäisiä palkintoja, tai
viihtyä EmmaJulian laulun ja soiton parissa. EmmaJulia kipusi lauteille joka päivä
tasatunnein 11–16 välillä.
Kiitoksia kaikille messukävijöille,
meillä oli oikein mukavat kolme päivää kanssanne!
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Mikkeliläinen EmmaJulia lauloi
ja soitti kitaraa joka päivä osastolla.

Osastolla pääsi heittämään noppia
ja voittamaan palkintoja.

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.

Tykkää ja seuraa meitä somessa!

Voit halutessasi vastaanottaa
laskusi jatkossa Kivra-palveluun
Kivra-palvelussa voit vastaanottaa, arkistoida, maksaa ja tallentaa
Järvi-Suomen Energian laskuja. Sovellus ja sen käyttö on ilmaista.
Järvi-Suomen Energia on ottanut käyttöön digipostipalvelu Kivran.
Tarkoituksena on tarjota helppo, turvallinen ja ilmastoystävällinen
kanava asioida kanssamme. Voit jatkossa vastaanottaa, maksaa ja
arkistoida laskumme sähköisesti digipostipalvelu Kivralla. Vaihtamalla paperilaskun digitaaliseen, vähenee paperin, painatuksen ja
kuljetuksen aiheuttamat päästöt.

Näin saat Kivran käyttöösi:
1.

Lataa ilmainen Kivra-sovellus puhelimeesi
tai mene osoitteeseen kivra.fi

2.

Rekisteröidy verkkopankkitunnuksillasi tai
mobiilivarmenteella

3.

Valmista, saat seuraavan laskusi
automaattisesti sähköisesti Kivraan

Kivralla hoidat arjen asioita yhdessä
tai toisen puolesta
Kivralla arjen dokumenttien jakaminen sujuu myös perheenjäsenten kesken. Jakamalla palvelun toisen Kivra-käyttäjän kanssa,
molemmat pääsevät lukemaan saapuneet viestit ja tallennetut
dokumentit. Voitte myös maksaa laskuja yhdessä tai voit hoitaa ne
kokonaan toisen henkilön puolesta.

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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Heikinpohjan sähkökaapit ovat ikkuna
tulevaisuuden kaupunkimaisemaan
Savonlinnan kaupungin sähkökaapit ovat jälleen saaneet ylleen jotakin uutta. Kesällä 2021 Savonlinnan
keskustan ja satama-alueen sähkökaappeja päällystettiin vanhoilla kuvilla kaupungin historiasta.
Mielenkiintoisimpia niistä ovat kaapit, joihin on löydetty
kuva samasta paikasta kauan sitten.
Sähkökaappien kuvat: Markku Tissarinen
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T

änä kesänä oli kuitenkin aika suunnata tulevaisuuteen.
Heikinpohjan alueen sähkökaappeihin kaivattiin uutta pintaa,
sillä nekin olivat saaneet osansa töhrijöiden kätten töistä.
Apua kuvitukseen löytyi onneksi läheltä, ja Heikinpohjan
alakoulun oppilaat ryhtyivät taiteilemaan näkemyksiään paperille
teemalla “Tulevaisuuden kaupunki”. Taiteilijoille kuuluu työstä myös
palkka, ja heidän luokkaretkikassaansa talletettiin sopiva summa
tulevan lukukauden retkiä varten.
Oppilaiden pienryhmissä tehdyn työn tuloksena syntyi kymmenkunta
teosta, jotka kuvastavat heidän näkemystään siitä, miltä tulevaisuuden
kaupunki tulee näyttämään. Useimmissa kuvissa luonto on läsnä metsänä tai järvimaisemana ja uusiutuvien energiamuotojen edustajana
monissa niistä pyörii tuulimylly tai pari. Yhden piirroksen tulevaisuudessa tieteiselokuvista tutut leijuvat potkulaudat ovat niin yleisiä,
että jopa saimaannorpilla on omansa. Järvi-Suomen Energian porukka
kiittää kovasti Heikinpohjan koulun oppilaita teoksista. Kuviin on
helppo käydä tutustumassa vaikka kävelyretkellä, sähkökaapit sijaitsevat Heikinpohjantien varrella.

Heikinpohjan alakoulun oppilaat
taiteilivat alueensa sähkökaapeille
uudet ilmeet.
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Salama ei välttämättä
riko laitetta, mutta voi
sekoittaa sen toiminnan.

Tekniikka turvaan mökillä
Modernit kodinkoneet ja viihde-elektroniikkalaitteet reagoivat
herkästi yli- ja alijännitteeseen. Erityisesti mökillä ukkosen
aiheuttamat virtapiikit ovat todellinen uhka. Hyvällä suojauksella
voi joskus välttää kalliit vahingot. Tosin täydellisen suojan
ukkoselta saa ainoastaan ottamalla laitteen irti pistorasiasta.

K

äsissämme on hankala yhtälö: vapaa-ajanasuntoihin hankitaan
ja niissä käytetään yhä enemmän herkkää elektroniikkaa sisältäviä sähkölaitteita. Samaan aikaan – ilmastonmuutoksen takia –
kesäiset ukkosmyrskyt yleistyvät ja voivat olla reilusti aiempaa
rajumpia.
Loma-asunnolla käytännössä kaikki sähkö-, tele- ja antenniverkkoihin
johdoilla kytketyt laitteet ovat alttiita ukkosvaurioille, ellei niitä suojata. Vain matkapuhelin (joka ei ole kiinni laturissa) ja omalla akullaan
toimiva tabletti tai kannettava tietokone ovat suojassa ukkoselta – ja
turvallisia käyttää myös salamoiden leiskuessa.

Pääkytkin ei pelasta
Ukkosen uhka on suurin juuri haja-asutusalueilla, koska siellä on vielä
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käytössä tolpasta toiseen kulkevia ilmajohtoja. Maakaapeli on turvallisempi ratkaisu, vaikka sekään ei anna sataprosenttista suojaa ukkosta
vastaan, toteaa Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry.
Haja-asutusalueilla ukkonen on sikälikin ikävä ilmiö, että salama voi
vaurioittaa herkkiä sähkölaitteita, vaikka se iskisi kilometrien päähän
mökistä. Jännitepiikki näet leviää ympäristöön helposti sähkö- ja telekaapeleita pitkin. Kesällä kannattaa siis todella seurata säätiedotteita!
Salakavalakin salaman aiheuttama virtapiikki on. Se ei välttämättä
riko laitetta, mutta voi sekoittaa sen toiminnan. Näin mökillä saattaa
odottaa älypakastin täynnä pilalle lämmenneitä tuotteita, koska
laitteen ohjausyksikkö on vikaantunut ja kylmä karannut pakastimesta
taivaan tuuliin.
Mutta eikös mökin saa sähköttömäksi ja taatusti turvaan ukkoselta,
kun katkaisee lähtiessään sähköt pääkytkimestä?
Sähköttömäksi saa – mutta ei turvaan. Salaman aiheuttama virtapiikki
on yleensä niin voimakas, että se hyppää vaivatta valokaarena pääkytkimen parin millimetrin turvaraon yli ja pääsee tekemään tuhojaan
rakennuksen johtoverkkoon – ja toisekseen, se pakastin...

5 VINKKIÄ:
• Tarkistuta, että loma-asunnon maadoitus on kunnossa.
• Asennuta mökin sähkökeskukseen ylijännitesuojaus.
• Suosi ylijännitesuojattuja jakorasioita ja jatkojohtoja.
• Irrota sähkölaitteet verkkovirrasta ukkosen tullessa.
• Varavirtalähteen akuista saat sähköä katkojen ajaksi.

Hyötytietoa ukkosesta ja salamoista löydät osoitteesta:
www.ilmatieteenlaitos.fi/salama-ja-ukkonen.

Maadoitus ja ylijännitesuojat
Tarvitaan siis suojausta.
Aloitetaan järeästä päästä. Rakennukset saadaan salamoilta turvaan
ukkossuojilla, jotka johtavat salaman sähkövirran hallitusti katolta
maahan. Tyypillinen ukkossuojausjärjestelmä koostuu katolla olevasta
ukkosenjohdattimesta, alastulojohtimista ja maadoituselektrodeista.
Järjestelmän pystyy asentamaan vanhaankin taloon, mutta uudisrakentamisen yhteydessä se tehdään helpommin ja halvemmalla.
Lisäksi tarvitaan rakennuksen sähkökeskukseen asennettava ylijännitesuojaus. Se suojaa talon sähköjärjestelmää salaman jännitepiikiltä.
Sekä ukkossuojausjärjestelmän että ylijännitesuojauksen asentaminen
kuuluu sähköalan ammattilaiselle.
Entä ovatko vapaa-ajanasuntojen katoilla kovaa vauhtia yleistyvät aurinkokeräimet ja aurinkosähkövoimalat ukkosella ongelma tai vaaran
aiheuttaja?
Eivät ole, vastaa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. Tämä kuitenkin edellyttää, että järjestelmän on asentanut ammattilainen, joka
on noudattanut laitteiden valmistajan antamia asennusohjeita. Silloin
aurinkosähköjärjestelmä on turvassa ukkossuojausjärjestelmän ja
ylijännitesuojauksen takana. Sama pätee lämpöpumppuihin.

Akkusähköä katkojen varalle
Edellisten lisäksi – ja etenkin niiden puuttuessa – kannattaa turvautua
kevyempiin keinoihin. Sellaisia ovat esimerkiksi ylijännitesuojalla
varustetut jakorasiat ja jatkojohdot, niin sanotut UPS-laitteet sekä

tietenkin keinoista perinteisin eli se, että ukkosen lähestyessä irrottaa
kaikkien sähkölaitteiden virtajohdot seinäpistokkeista. Jopa pakastin
kestää muutaman tunnin sähköttä ilman, että sen lämpötila laskee
olennaisesti.
Ylijännitesuojalla varustetut jakorasiat ja jatkojohdot ovat edullisia ja
näppäriä. Parhaan hyödyn niistä saa kuitenkin vasta sitten, kun rakennuksessa on myös kiinteästi asennettu ylijännitesuojaus, huomauttaa
STEK ry.
UPS on lyhenne sanoista Uninterruptible Power Supply, jonka osuvin
suomennos lienee ”keskeytymätön virransyöttö”. Sähkölaite kytketään
UPS-laitteeseen, UPS-laite taas seinäpistokkeeseen. Kun verkkovirta
katkeaa, UPS vaihtaa sähkönsyötön automaattisesti omalle akulleen
sekunnin murto-osassa. Tämä riittää pelastamaan tiedostot, joita olit
juuri käsittelemässä tietokoneella, ja antaa aikaa myös ajaa laite alas
hallitusti. Osassa UPSeja on myös yli- ja alijännitesuojaus.
Perustason UPS-laitteiden huonoin puoli on, että ne tarjoavat akkuvirtaa vain minuuteiksi. Jos haluaa työskennellä tietokoneella tätä
pitempien sähkökatkojen yli, ladattava varavirtalähde on osuva hankinta. Virtapankkeja löytyy keveistä ja halvoista aina varsin järeisiin
ja kalliisiin akkupaketteihin saakka. Virtapankki on kätevä käyttää
muutenkin siellä, missä sähköä ei ole saatavilla. Sen avulla saa myös
pidettyä pakasteet pitkään jäässä sähkökatkon aikaan.
Varavirtalähteiden mainio puoli verrattuna perinteisiin bensiinillä tai
dieselpolttoaineella toimiviin aggregaatteihin on, että ne ovat äänettömiä ja käryttömiä. Tosin jos sähkökatko kestää päiväkausia, akutkin
hyytyvät lopulta. Aggregaatti sen sijaan antaa virtaa, kunhan vain
laitteeseen muistaa tankata lisää polttoainetta.
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