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Ilmastonmuutoksen torjunta on välttämätöntä ja vaatii ri-
peitä toimia. Tämä käy selväksi, kun lukee IPCC:n (Kan-
sainvälisen hallitustenvälisen ilmastopaneelin) raporttia, 

joka julkaistiin lokakuun alkupäivinä. Yritysten pitää rei-
vata toimintaansa reippaasti hiilineutraaliin suuntaan; sa-
moin jokaisen meistä tulee kuluttajana omilla valinnoilla 
vähentää ilmastoon kohdistuvaa kuormitusta. 

IPCC:n raportin tärkein viesti on, että maapallon lämpö-
tilan nousu on rajoitettava 1,5 asteeseen verrattuna esiteolli-
seen aikaan. Tähän mennessä lämpenemistä on tapahtunut 
noin asteen verran. Mikäli lämpeneminen jatkuu nykyi-
sellä vauhdilla, ylittyy 1,5 asteen raja vuosisadan 
puoliväliin mennessä. Rajan ylittäminen toisi 
mukanaan isoja riskejä ihmiselle ja luonnolle.

Lyhyesti sanottuna: hiilidioksidipäästöjä 
on vähennettävä rajusti ja hiilidioksidia on 
vielä pystyttävä vähentämäänkin ilmake-
hästä.

• • •

Energiayhtiöillä on ilmastonmuutoksen 
torjunnassa iso vastuu. Oulun Energiassa 
pyrimme sekä auttamaan asiakkaitamme 
toimimaan mahdollisimman ympäris-
töystävällisesti että kehittämään omaa 
toimintaamme samaan suuntaan.

Tarjoamme asiakkaillemme hiilineut-
raaleilla lähteillä kuten tuulella, aurin-
golla, puulla ja vedellä tuotettua säh-
köä, jotta asiakkaamme voivat omilla 
valinnoillaan hidastaa ilmastonmuu-
tosta. Neuvomme asiakkaitamme 
myös energian järkevässä käytössä. 
Viisas ja tehokas energiankäyttö tar-

koittaa samalla vähäisiä hiilidioksidipäästöjä, kun energian 
tarve vähenee. Tämä näkyy myös säästönä asiakkaan kuk-
karossa.

 • • •

Omassa sähkön- ja lämmöntuotannossamme pyrimme täy-
teen hiilineutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä. Tärkeä 
välitavoite on, että vuonna 2030 oma tuotantomme olisi 
90-prosenttisesti hiilineutraalia.

Ison askelen kohti tavoitettamme otamme, kun biovoima-
laitoksemme valmistuu Laanilan teollisuusalueelle vuoden 
2020 lopulla. Uusi laitos käyttää pääpolttoaineenaan uu-
siutuvaa puuenergiaa. Lisäksi se hyödyntää kierrätyspolt-
toainetta ja turvetta. Viimeksi mainitun käyttö vähenee 
asteittain, ja 2040-luvulla se poistuu kokonaan Oulun 
Energian polttoainevalikoimasta.

 • • •

Me kaikki voimme kuluttajina edistää ilmas-
tonmuutoksen torjuntaa. Monet valin-

noistamme eivät suinkaan liity suoraan 
energiaan. Miten liikumme, mitä 

syömme – monet tällaiset seikat 
ovat tärkeitä. Nautinnot ovat 
kuitenkin oleellinen osa elämää, 
nyt ja tulevaisuudessa. Jatkossa 

hyvän olon tunne voi syntyä en-
tistä enemmän myös hiilineutraa-

lisuuden edistämisen kautta.
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Siinä on kaksi akkua, neljä ku-
mipyörää sekä rautaa ja elekt-
roniikkaa. 

Oululaiselle Seppo Salolle sähkö- 
pyörätuoli on kuitenkin vielä enem-
män. Ehdottomasti tärkein liikkuma-
väline – sama asia kuin jalat monelle 
muulle. 

Luonteeltaan sosiaalinen Salo hu-
rauttaa sähköpyörätuolillaan päivittäin 
ihmisten ilmoille tuttuja jututtamaan, 
perheen kauppa-asioille ja suosikkihar-
rastuksen kalastuksen pariin.

”Ajokilometrejä kertyy sellaiset ne-

lisenkymmentä päivässä, kuukaudessa 
saman verran kuin vähemmän ajaville 
vuodessa. Mottona minulla on, että pil-
kettä silmäkulmaan ja liikkeelle”, sanoo 
hän.

Nelivetoinen
kulkupeli

Moneen paikkaan ennättävällä Salolla 
on liikenteessä hänen kolmas sähkö-
pyörätuolinsa. Hänen kokemansa mu-
kaan kalusto on tällä vuosikymmenellä 
kehittynyt vauhdilla. Kolhoista, rumis-

ta ja vaikeasti huollettavista laitteista 
on jalostunut ketteriä ja luotettavia 
kulkemisen sähköisiä apuvälineitä.

”Tukevuus ja istumamukavuus ovat 
ensimmäisiä asioita hyvässä sähköpyö-
rätuolissa. Jotkut tykkäävät kolmiren-
kaisista, mutta itse menin sellaisella 
heti nurin. Mutta eihän kaikille sama 
pipokaan passaa”, Salo vertailee.

”Vanha kalusto hyytyi joskus välille, 
mutta ei enää. Pyörätuolilla saan ajaa 
kauppaan ja vaikka bussiin, tosin Ou-
lussa ei pääse yhdeltäkään pysäkiltä 
ajamalla kyytiin.”

Sähkö pitää Seppo 
Salon ja pyörätuolin

LIIKKEESSÄ
Teksti Marko Sirviö | Kuvat Niko Raappana
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Tieliikennelaissa sähköpyörätuolin 
käyttäjä rinnastetaan jalankulki-
jaan. Turvaa ja mukavuutta Seppo 
Salon ajoihin tuovat hätävilkut, 
valot, kaksi peiliä ja etukori.

Seppo Salo on varustanut nelivetoista 
kulkupeliään vähän kerrassaan tarpeen 
mukaan. Viimeisin viritys tehtiin ak- 
kuliikkeessä, ja nyt ajoa vauhdittaa 
kaksi uutta 75 ampeeritunnin geeliak-
kua, joiden tehoon ei kylmä pahem-
min pure. 

Akkujen latauskerta maksaa Salon 
mukaan hieman alle 12 senttiä ja yh-
dellä latauksella kyytiä riittää aamusta 
iltaan. 

”Ja kun ensi kesänä saadaan ko-
tiin aurinkopaneelit asennettua, niin 
sitten ei maksa sitäkään vähää. Itse 
tuoli maksoi nelisen tuhatta euroa. 
Koska olen kuulemma liian vähän 
vammautunut ja liian vähän sokea, se 
meni omaan piikkiin. Mutta ilomielin 
maksan siitä, että pääsen liikkumaan.”

Kulkuvälineen huippunopeudeksi on 
säädetty 10 kilometriä tunnissa. Monet 
sähköpyörätuolit kulkevat hieman no-
peampaa, noin 15 kilometriä tunnissa.

”Mutta minua ei enää pahemmin 
vaivaa k-alkuinen sana. Nimittäin kii-
re”, Seppo Salo kertoo.

Sairaudet ja epäonni veivät yrittäjä-
nä ja hierojana toimineen Seppo Salon 
sivuun työelämästä 2010. Molemmat 
kädet vaurioituivat tapaturmaisesti,  
ja lisäksi aivoinfarktit ja TIA-koh- 
taukset ovat halvaannuttaneet kehon 

vasenta puolta. Myös toinen silmä  
on sokeutunut.

Kalastusta ja
kokoontumisajoja

Vastoinkäymisistä huolimatta Seppo 
Salo on aktiivinen ja virtaa riittää ka-
lastusharrastuksen lisäksi esimerkiksi 
sähköpyörätuolien pienimuotoisten 
kokoontumisajojen järjestämiseen. 

”Ensin tuli yksi, sitten kaksi ja lopul-
ta puolenkymmentä kaveria oli muka-
na porisemassa. Aivan kuten autoja, 
niin mekin tuunaamme näitä omia 
vehkeitämme. Kokoonnutaan ja ra-
kennetaan myös hyvää yhteishenkeä.”

Nuoruuden motoristiharrastuksesta 
Salo muistaa tavan, että tien päällä 
nostettiin kättä toisille moottoripyöräi-
lijöille. Samaa morjestamisen kulttuu-
ria ja yhteenkuuluvuutta hän haluaa 
tuoda pyörätuoleilla kulkeville.

”Sähköpyörätuoleja näkyy yhä 
enemmän ja samalla myös meidän 
vammautuneiden rohkeus liikkua on 
kasvanut. Ei meidän tarvitse kyhjöttää 
neljän seinän sisällä eikä hävetä vam-
mojamme. Tuodaan iloisuutta esille ja 
yhdetkin hymyilevät kasvot auttavat 
monta ruttunaamaista ihmistä eteen-
päin.” 

 Kolhoista ja vaikeasti huollettavista  
sähköpyörätuoleista on viime vuosina  

jalostunut ketteriä ja luotettavia 
kulkemisen sähköisiä apuvälineitä.

Huomioithan 
hitaammin kulkevan 

sähköpyörätuolin 
liikenteessä.

Sähköpyörätuoliin virtaa antaa kaksi 
75 Ah:n geeliakkua. Yhdellä latauksella 
kyytiä riittää aamusta iltaan.

Peräkoukku ja tavarateline ovat tarpeen 
kalastusvälineiden kuljettamisessa. Perä-
kärryllä saa kuljettaa 40 kilon kuormaa. 
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O vikello pirahtaa uudehkon 
kerrostalon rappukäytävässä 
Oulun Linnanmaalla. Kun 

ovi aukeaa, kaksi touhukasta koiraa 
ryntää hännät heiluen tervehtimään  
tulijaa. Dobby on kolmevuotias whip-
pet, solakka vinttikoira. Sen pörröi-
sempi ystävä on nimeltään Misty, joka  
vanhempana ja rauhallisempana ei ho-
su liikaa, vaan tyytyy haukahtamaan 
vieraalle. Kerrynterrieri Misty on viet-
tänyt ensimmäiset elinvuotensa maa-
seudulla, mutta sopeutunut emäntänsä 
Heli Vallilan mukaan kaupunkielä-
mään lähes ongelmitta.

Mistyn, Dobbyn ja kauppatieteitä 
opiskelevan Heli Vallilan lisäksi tilavaa 
kerrostalokolmiota asuttaa Vallilan mies 
Heikki Vallila. Hän ei ole haastattelun 
aikana kotona, vaan työpaikallaan Ou-
lun Teknologiakylässä. Sinne on mat-
kaa alle kilometri. 

”Olen asunut kolmessa asunnossa täs-
sä lähietäisyydellä”, Heli Vallila kertoo. 
”Näiden talojen sijainti on erinomainen. 
Ja koirien kanssa on helppo liikkua, kun 
metsääkin löytyy tuosta vierestä.”

Rakennustehon rakentamat kerrosta-
lot ovat olleet suosittuja sekä opiskelijoi-
den että Teknologiakylän työntekijöiden 

keskuudessa. Nykyaikaisten kerrostalo-
jen tyyliin asunnossa on muiden muka-
vuuksien lisäksi oma sauna ja huoneis-
tokohtainen IV-kone. Sauna lämpiää 
Vallilan perheessä vain kerran parissa 
viikossa, mutta esimerkiksi IV-kone 
hörisee jatkuvasti. Vallilat käyttävät säh-
könkulutuksen seurantaan Oulun Ener-
gian Energiatiliä, jonka avulla voi myös 
ohjata ennakoivasti omaa kulutustaan. 

”Erittäin hyödyllinen palvelu”, Valli-
la tunnustaa. ”Ja olemme nähneet, että 
myös IV-koneen säädöillä voi vaikuttaa 
sähkölaskuunsa”, hän kertoo ja näyt-
tää liesituulettimeen sijoitettua kytkin-

Teksti Antti Leikas  | Kuvat Niko Raappana

Leppoisaa asumista Linnanmaalla –   
kuinka kerrostalossa voi  

säästää sähköä? 

Misty ja Dobby viihtyvät hyvin Linnanmaan 
ulkoilumaastoissa, kertoo Heli Vallila.
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tä. ”Sitä ohjataan pääsääntöisesti tästä, 
mutta joskus täytyy mennä kylpyhuo-
neeseen.”

Kylpyhuoneen katonrajassa on kom-
pakti valkoinen laatikko, jonka salvat 
Heli Vallila avaa tottuneesti. ”Tämän 
kanssa on hiukan joutunut opettele-
maan”, hän sanoo. ”Laitteen huolto-
miehet ovat neuvoneet yhtä, rakennus-
liike toista. Kokemus näyttää olevan 
paras opettaja.”

Tervettä järkeä  
saa käyttää

Oulun Energian energianeuvoja Jarmo 
Meriläinen hymähtää kuullessaan kom-
mentit IV-koneiden käytöstä. 

”Yhtä oikeaa ohjetta ei oikeastaan 
ole”, hän sanoo. ”Jos tila on suihkutte-
lun jälkeen selvästi kostea, täytyy ilman-
vaihtoa säätää isommalle. Jos tuloilma 
aiheuttaa vedon tunnetta, voi IV-koneen 
korvausilmaa säätää lämpimälle, mutta 
korkeintaan 15 asteeseen. Kun vetoa ei 
tunnu, voi säädön pitää minimissä.”

Meriläisen mukaan nykyaikaisen  
talotekniikan ja automatiikan kanssa 
täytyy muutenkin käyttää tervettä jär-
keä. Asukkaalla itsellään on aina iso 
vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa lait-
teiden säätelyyn, ja sitä kautta energi-
ankulutukseen. ”

”IV-kone ei lähtökohtaisesti ole oikea 
eikä tehokas tapa lämmittää asuntoa. 
Jos rakennus on kytketty kaukoläm-
pöön, se tulisi sillä myös lämmittää. 
IV-koneen sähkönkulutuksesta vastaa 
asukas aina itse omassa sähkölaskus-
saan”, Meriläinen muistuttaa. 

”Sama koskee esimerkiksi kylpyhuo-
neen lattialämmitystä, joka sekin me-
nee omaan piikkiin. Kannattaa laskea, 
haluaako käyttää 6000 kilowattituntia 
vuodessa siihen, että aamulla on jalan 
alla lämmintä kaakelia.”

Monenlaista 
ihmettelyä

Meriläinen joutuu työssään vastaamaan 
monenlaisiin ihmettelyihin. ”Eräs rou-
va soitti viime kesän jälkeen ja ihmet-
teli, miten hänen sähkölaskunsa oli 
viisinkertaistunut edellisen vuoden 
heinäkuusta. Kysyin, tuliko asuntoa 
jäähdytettyä kovasti helteiden aikaan. 
Totta kai, rouva vastasi”, kertoo Jarmo 
Meriläinen. 

”Helteiden aikaan kannattaa miettiä, 
miten asuntonsa viilentää. Jäähdytystä 
voi pitää päällä pari tuntia ennen nuk-
kumaan menoa”, hän vinkkaa. ”Päiväs-
aikaan markiisit ja kaihtimet auringon 
puolen ikkunoissa ovat tehokas ja eko-
loginen ratkaisu.”

Suoran sähkölämmityksen jälkeen suurin 
kotitalouksien sähkönkuluttaja ovat kylmä-
laitteet. Kylmälaitteita ei voi kytkeä pois 
päältä, kuten voi tehdä muille laitteille. 
Seuraavat huomiot koskevat kaikkia kodin 
sähkölaitteita:
• huolehdi sähkölaitteiden kunnosta
• sammuta laitteet ja valaistus, kun niitä ei 

tarvita
• ota huomioon laitteiden elinkaari – lait-

teen viimeiset vuodet voivat olla jopa vaa-
rallisia ja vähintään energiaa kuluttavia.

• sulata pakastin talvipakkasilla. Jäinen 
pakastin tuhlaa 200–700 kWh vuodessa.

• varmista, että pakastin ei ole liian kyl-
mällä. -24 astetta on hyvä, kun pakaste-
taan isoja määriä, mutta -18 riittää säily-
tykseen.

• älä jätä ilmalämpöpumpun ohjausta au-
tomatiikalle, vaan päätä itse käytätkö 
pumppua lämmitykseen vai jäähdytyk-
seen. Jos asunnossa on iso lämmönlähde, 
esimerkiksi varaava takka, voi ilmaläm-
pöpumpun jäähdytysautomatiikka kak-
sinkertaistaa sähkölaskun talven aikana.

• taloudellisempaan sähkönkäyttöön oh-
jaavan Energiatilin käyttäjäksi voi rekis-
teröityä Oulun Energian verkkosivuilla. 
Maksuton palvelu on avoinna 24 tuntia 
vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.

Energiansäästäjän perusvinkit:

Misty ja Dobby istahtavat sohvalle 
ja katselevat rauhallisesti valokuvaajan 
touhuja. ”Dobby nukkuu aina peiton 
alla”, Heli Vallila kertoo. ”Se pitää 
lämpimästä. Misty pärjää, vaikka olisi 
viileämpää.” Misty haukahtaa hyväksy-
västi ja hamuaa lisää herkkuja emäntän-
sä kädestä. 

Kylpyhuoneessa sijaitsevan IV-koneen säätöihin kannattaa kiinnittää  
huomiota varsinkin pakkasten aikaan.
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T ietokoneen näytöllä vilahtelee 
lukuja ja kaavioita, jotka ker-
tovat ajantasaisesti kaiken tie-

tämisen arvoisen Oulun Energian kau-
kolämpöverkon tilasta. Loppusyksyn 
iltapäivänä on parisen astetta lämmintä. 
Näyttöä katsoessa melkein tuntee, että 
lämmön tuotanto ja jakelu pyörähtele-
vät kaikessa rauhassa – koneistosta ei 
vielä tarvitse ottaa läheskään kaikkea 
irti.

Kaukolämmön mielikuva voi monien 
ajatuksissa olla vanhahtava ja jäyhä. Sitä 
kuitenkin yleisesti pidetään luotettavana 

lämmitysmuotona, eikä kaukolämmön 
tärkeyttäkään oikein voi kiistää. 

”Vilun ja nälän torjunta ovat ihmisen 
perustarpeiden tyydyttämistä. Me huo-
lehdimme tuosta ensiksi mainitusta”, 
tuumii Oulun Energian lämpöpalvelu-
jen johtaja Kimmo Alatulkkila. 

Alatulkkila on jyrkästi eri mieltä kau-
kolämmön vanhakantaisuudesta. Hä-
nen mielestään kysymyksessä on mitä 
nykyaikaisin tapa torjua kylmyyttä. 
Kaiken lisäksi kaukolämpö on mainio 
alusta, jonka päälle voi rakentaa mo-
nenlaisia palveluja.

”Se on kuuminta hottia”, kiteyttää 
Alatulkkila.

Viidenkymmenen
vuoden historia

Kuunnellaan Kimmo Alatulkkilan pe-
rustelu hieman myöhemmin, mutta 
muistellaan ensin hetki, kuinka kauko-
lämpötoiminta Oulussa alkoi. Saattaa 
tuntua, että kaukolämpö on ollut ole-
massa iät ja ajat. Näin ei kuitenkaan 
ole, sillä sen historia yltää Oulussa vain 
vajaat viisikymmentä vuotta taaksepäin. 

Kaukolämpö on tuttu ja turvallinen 
lämmitysmuoto, mutta se on myös 

erinomainen alusta uusille palveluille.

KAUKOLÄMMÖSTÄ ON MONEKSI

Teksti Kari Arokylä | Kuvitukset Mikko Walamies
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KAUKOLÄMMÖSTÄ ON MONEKSI
Kaukolämpö otti ensimmäiset aske-

leensa Oulussa vuonna 1969, kun Ou-
lun Energiaan perustettiin kaukolämpö-
osasto ja nykyisen Tulliväylän viereen 
sijoitettiin siirrettävä lämpökeskus. Siitä 
lähti lämpöverkko, joka oli kilometrin 
mittainen. Verkko ylsi Intiön kasarmil-
le ja Åströmin nahkatehtaan kiinteistöi-
hin, joita silloinen Enko Oy hallinnoi. 

Ensimmäisestä kaukolämpöasiak-
kaasta vallitsee hieman eriäviä käsityk-
siä, mutta joko Intiön kasarmi tai Enko 
Oy se oli.

Vuonna 1969 Oulun Energia rakensi 

myös ensimmäisen kiinteän lämpökes-
kuksensa Kasarmintien varteen vanhan 
vesivoimalaitoksen yhteyteen. Myllytul-
lin lämpökeskus oli käytössä neljäkym-
mentä vuotta – viimeiset vuodet lähinnä 
varalaitoksena. Nyt samassa rakennuk-
sessa toimii muun muassa taide- ja ta-
pahtumatila Voimala 1889.

Kaukolämpöverkkoa
jo 900 kilometriä

Siirrettävästä lämpökeskuksesta ja kilo-
metrin mittaisesta kaukolämpöverkosta 

alkanut kokonaisuus on vuosien mit-
taan kasvanut ihan erilaisiin mittoihin. 
Katsotaanpa Oulun Energian lämpöpal-
veluiden johtajan Kimmo Alatulkkilan 
kanssa järjestelmän strategisia mittoja 
ja tietoja.

”Tätä nykyä kaukolämpölinjan pi-
tuus Oulussa on noin 900 kilometriä. 
Kaukolämmön piirissä on noin 150 000 
oululaista. Verkko kattaa kaupungin 
keskusta-alueen, ison osan suurimmis-
ta asuinalueista ja ulottuu myös muun 
muassa Haukiputaalle, Oulunsaloon ja 
Kiiminkiin”, hän selvittää.
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Oululaisen kaukolämpöjärjestelmän 
erikoisuus on Laanilassa sijaitseva 
lämpövarasto, jota käytetään lämmön-
hankinnan optimointiin ja varalämmön 
lähteenä. Kallioon louhittu varasto pi-
tää sisällään vettä peräti 150 000 kuu-
tiometriä. Kaukolämpöputkissa kiertää 
jatkuvasti 36 500 kuutiometriä vettä.

Jos putket ovat oululaisen kaukoläm-
pöjärjestelmän verisuonet, niin sydän 
on Toppilan voimalaitos. Sen osuus 
Oulun Energian vuotuisesta lämmön-
tuotannosta on yli 60 prosenttia. Laa-
nilan ekovoimalaitos vastaa reilusta 20 
prosentista ja ostot teollisuudelta noin 
15 prosentista. Jäljelle jäävät prosentit 
kattavat neljä lämpökeskusta.

Työnjako
vaihtelee

Kimmo Alatulkkila huomauttaa kui-
tenkin, että työnjako lämpöä tuottavien 
yksiköiden välillä vaihtelee kovasti vuo-
denajan mukaan. 

”Talvisin Toppilan voimalaitos vas-
taa kaukolämmön tekemisestä lähes 
yksinään. Kovilla yli 20 asteen pakka-
silla lämpökeskukset ovat tarvittaessa 
sen tukena. Kesäisin Toppila ei tuota 
lämpöä lainkaan. Silloin pääosassa on 

Laanilan ekovoimalaitos. Teollisuudelta 
ostettavan lämmön osuus taas liikkuu 
0–65 prosentin välillä, ajankohdasta 
riippuen”, hän laskeskelee.

Alatulkkila kiittelee kaukolämpöyh-
teistyötä teollisuuden – tässä tapaukses-
sa Stora Enson – kanssa. Hän toteaa, 
että teollisuuden ylijäämälämmön hyö-
dyntäminen nyt toteutettavalla tavalla 
on kaikkien osapuolten kannalta hyö-
dyllistä.

Parhaillaan rakenteilla olevasta Ou-
lun Energian biovoimalaitoksesta tulee 
valmistuttuaan kaukolämpötuotannon 
uudeksi sydämeksi. Samalla Toppilan 
voimalaitoksen merkitys pienenee; sen 
ykkösyksikkö poistuu pian varsinaises-
ta käytöstä saavutettuaan elinkaarensa 
pään. Biovoimalaitos nousee Laanilan 
teollisuusalueelle ekovoimalaitoksen 
viereen.

Suunnitteilla
paljon uutta

Mitä Kimmo Alatulkkila sitten tarkoitti 
sanoessaan kaukolämmön olevan erin-
omainen alusta erilaisille palveluille? 

Ensiksi Alatulkkila nostaa esille kak-
sisuuntaisen kaukolämmön. Hänen 
mukaansa olisi jo lähitulevaisuudessa 

täysin mahdollista, että kaukoläm-
pöasiakkaat paitsi ostavat myös myyvät 
lämpöä. Tässä hyödynnettäisiin muun 
muassa rakennusten viilennyksestä syn-
tyvää hukkalämpöä.

”Hukkalämpö käytettäisiin ensisijai-
sesti kiinteistön omiin tarpeisiin, mutta 
sen voisi ajaa myös kaukolämpöverk-
koon”, hahmottelee Alatulkkila. 

Myös kaukolämmön viileämpää pa-
luuvettä voitaisiin käyttää hyväksi. Ala-
tulkkila puhuu niin sanotusta hybridi-
lämmityksestä. Siinä paluuvesi toimisi 
siemenlämpönä. Rakennuksen varsinai-
sesta lämmityksestä vastaisivat erilaiset 
pumppuratkaisut.

Entäpä olosuhteiden tarjoaminen pal-
veluna? Asiakas määrittelisi millaisissa 
olosuhteissa – muun muassa lämpötilan 
puolesta – hän haluaa asua tai toimia 
ja maksaisi sen mukaan. Palveluntar-
joaja räätälöisi olosuhteet täsmälleen 
halutuiksi. 

Lämpöpalvelujen johtaja Kimmo Ala-
tulkkila muistuttaa vielä, että monen-
lainen uuden kehittäminen ei hetkauta 
perusasioita mihinkään: kaukolämpö 
on vaivaton, luotettava ja ympäristöys-
tävällinen lämmitysmuoto. Ja Oulussa 
sen hinta on kaiken lisäksi yksi Suomen 
edullisimmista. 

"Tätä nykyä kaukolämpö- 
linjan pituus Oulussa 

on noin 900 kilometriä. 
Kaukolämmön piirissä on 
noin 150 000 oululaista."
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Sulake-lehden lukemista tutkittiin 

RELEITÄ

Design from Finland -merkki  
Oulun Energialle

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Oulun 
Energialle Design from Finland -merkin. Merk-
ki kertoo, että tuote tai palvelu on muotoiltu 
Suomessa ja että sen muotoiluun on investoi-
tu. Oulun Energia on ensimmäinen energia-alan 
yhtiö, joka on saanut merkin käyttöoikeuden.

Käyttäjälähtöisyys on merkin yksi keskei-
simmistä kriteereistä. Muita kriteerejä ovat 
muun muassa palvelumuotoiluun investointi 
ja sen tuomat hyödyt palvelun tai tuotteen kil-
pailukyvylle. Tunnettuja Design from Finland 
-merkin käyttäjiä ovat muun muassa Finlayson, 
Fiskars, Marimekko ja Pentik.

Sulake-lehdestä on tehty hiljattain lukijatutkimus, joka antaa 
osviittaa lehden kiinnostavuudesta ja jatkosta. Sulakkeen jutut 
kiinnostavat lukijoita, ja erityisesti juttujen luotettavuutta ja 
ajankohtaisuutta sekä lehden ulkoasua pidetään erittäin hyvinä. 
Tutkimuksen mukaan Sulake-lehteä kuitenkin luetaan entistä 
harvemmin, mikä johtunee sähköisen median lisääntymisestä. 
Lehden sisältöä kehitetään ja ilmestymistiheyttä pohditaan saa-
tujen tulosten pohjalta.

Vihreävirta-asiakkaat 
saavat tiedotteet  
jatkossa sähköisesti

Vihreävirta-asiakkaat saavat sopimukseensa liittyvät tiedotteet jat-
kossa sähköpostitse. Varmista, että yhteystietosi ovat ajan tasalla 
ja päivitä ne osoitteessa www.energiatili.fi. Samalla saat käyttöösi 
monipuolisen ja maksuttoman asiointikanavamme ja hyödyt asiak-
kuudestasi enemmän. Palvelussa voit seurata omaa sähkönkulutus-
tasi tai tehdä muuttoilmoituksen.

Saat sähkönkulutuksesi viikko- tai kuukausiraportteja kätevästi 
myös omaan sähköpostiisi.

Energiatili-tunnuksillasi saat samat palvelut käyttöösi Pohjoista 
voimaa -mobiilisovelluksen kautta.

Marraskuun lopussa nettisi-
vut ovat saaneet uuden, raik-
kaan ulkoasun, ja sisältöjä 
uudistetaan parhaillaan. Si-
vu-uudistuksen tavoitteena 
on tarjota asiakkaillemme 
selkeät ja paremmin palve-
levat nettisivut. Päivityksis-
tä johtuen sivustolla saattaa 
ajoittain ilmetä häiriöitä. 
https://www.oulunenergia.fi/

Oulun Energian 
nettisivut  
uudistuvat! 
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ENERGISIÄ eläkeläisiä

P aljon halauksia, naurua, 
kuulumisten kyselyä ja 
vanhojen muistelua. Oulun 

Energian eläkeläisistä seitsemisenkym-
mentä oli sananmukaisesti aitiopaikoil-
la nauttimassa Sonata Sinfonica & 
upeimmat heavy klassikot -konsertista 
syyskuussa. Ja samalla tietysti tapaa-
massa toisiaan.

Eläkeläiset seurasivat Johanna 
Rusanen-Kartanon, Tony Kakon ja 
JP Leppäluodon esiintymistä Oulun 
Energia Areenan lavalla omista aitiois-
taan yhtiön kunniavieraina. Muuten-

kin Oulun Energia pitää yhteyttä elä-
keläisiinsä, muun muassa tarjoamalla 
yhteiset joulukahvit. Tänä vuonna 
kahveja säestää Ynnin kuoro.

Konsertissa tuli selväksi, että taak-
se jääneen työpaikan asiat kiinnosta-
vat energisiä eläkeläisiä, eivätkä siteet 
entisiin työkavereihin ole katkenneet 
– päinvastoin niitä vaalitaan varsin 
ahkerasti. 

Prosessinhoitajana Toppilan voima-
laitoksessa toiminut Unto Suorsa ker-
toi, että seuraa entisen työpaikkansa 
asioita aika tiiviisti.

”Paljon uutta siellä tapahtuu – au-
rinkosähköä ja monenlaista muuta on 
tullut”, hän totesi.

Suorsa oli myös ilahtunut kutsusta 
konserttiin: ”Mukava että Oulun Ener-
gia edelleen muistaa.”

Yhteisiä  
lounaita

Samankaltaisia mietteitä oli monissa 
päällikkö- ja johtotehtävissä työsken-
nelleellä Reino Aulalla. Hän kertoi 
myös, että lähinnä Oulun Energian 

Teksti Kari Arokylä  | Kuvat Kati Leinonen

Oulun Energian 
eläkeläisiä oli 

nauttimassa Sonata 
Sinfonica & upeimmat 

heavy klassikot 
-konsertista syyskuussa. 

Unto Suorsa Sirkkaleena Puhakka

Markku NeitolaRaija MarttilaReino Aula

Pohjoisen voiman  
TEKIJÄT
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hallinnossa työskennelleitä eläkeläisiä 
kokoontuu kerran kuukaudessa yhtei-
selle lounaalle vaihtelevasti eri ravin-
toloissa. 

”Muistelemme vanhoja ja toteam-
me, että ennen kaikki oli paremmin”, 
hän myhäili. 

Kuukausittaisen yhteisen lounaan – 
Jälkimainingit-nimen saaneen – mai-
nitsi myös Sirkkaleena Puhakka, jon-
ka työuraan kuuluivat muun muassa 
toimistonhoitajan tehtävät.

”Porukka tapaamisissa aina vähän 
vaihtelee, mutta viitisentoista meitä on 

yleensä mukana. Kahvittelemme myös 
ja käymme muun muassa konserteis-
sa”, hän mainitsi.

Oulun Energiasta eläkkeelle jääneitä 
asentajia puolestaan kokoontuu sään-
nöllisesti kahvilaan kommentoimaan 
maailman menoa.

Ihania  
työtovereita

Tarkastustoimiston sihteerinä toiminut 
Raija Marttila kehui muiden eläke-
läisten tavoin ”ihania työtovereitaan”. 

Elämän vauhdin hän myönsi hidastu-
neen, mutta vanhoja kaverisuhteita se 
ei ole katkaissut.

”Varsinkin naisten kesken olemme 
pidelleet yhteyksiä”, hän totesi. 

Markku Neitola teki työuransa Top-
pilan voimalaitoksessa käyttömiehenä. 
Neitola kertoi soittelevansa viikoittain 
tai ainakin kuukausittain puolellekym-
menelle entiselle työkaverilleen. Silloin 
tällöin he myös tapaavat.

”Täytyy pysyä perillä siitä, missä  
kukin oikein menee”, naurahti Neito-
la. 

Johanna Rusanen-Kartano ja JP Leppäluoto 
esiintyivät Oulun Energia Areenan lavalla. 
Kapellimestarina toimi Jukka Myllys.
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TALVIPYÖRÄILYSSÄ
pitää huomioida liukkaus ja näkyvyys

Team Donna Agilen aktiivipyöräilijät Johanna Talman ja 
Sanna Kauppinen nauttivat pyöräilystä ympäri vuoden. 
”On mukavaa, kun luonto muuttuu ja samat polut tarjoavat 
erilaisia puitteita eri vuoden aikoina.”

14



TALVIPYÖRÄILYSSÄ
pitää huomioida liukkaus ja näkyvyys

O ululainen Susanna Pinosto 
on pyöräillyt halki elämän-
sä. Pyörä on ollut hänen 

pääsääntöinen kulkuneuvonsa lapses-
ta saakka. 

”Pyöräilen ympäri vuoden töihin 
hybridipyörälläni – vaihdan vain nas-
tarenkaat alle. Olen myös onnekas, sillä 
reitti pidetään hyvässä kunnossa niin, 
että se taipuu eri vuodenaikoihin.”

Pinosto on oululaisen naisten pyöräi-
lytiimin Team Donna Agilen puheen-
johtaja.

”Elämäntapani on liikkua pyörällä 
ja tämä intohimo on vienyt mennes-
sään. On mahtavaa, että meillä on ak-
tiivinen 80 naisen harrastusporukka, 
jonka kanssa kokoonnumme rakkaan 
lajimme ääreen.”

Porukka treenaa yhdessä säällä kuin 
säällä. Talvipyöräily onnistuu pienillä 
kikoilla ilman hienompia ja kalliimpia 
varusteita.

Tärkeimmät vinkit turvalliseen tal-
vipyöräilyyn ovat näkyvyys, pukeutu-
minen ja liukkauden huomioiminen. 
Etu- ja takavalot sekä heijastimet ovat 
tarpeellisia pimeällä. Lämmin kerros-
pukeutuminen mahdollistaa vaatetuk-
sen oikean säätämisen tarpeen mu-
kaan. Liukkaisiin olosuhteisiin on hyvä 
varautua nastarenkailla ja kypärällä.

”Vaikka on kylmä, ei pidä unohtaa 
veden tarvetta. Termospullossa vesi ei 
jäädy, ja jäätymistä voi hidastaa tavalli-
sessa pullossa täyttämällä sen kuumalla 
vedellä”, sanoo Pinosto.

Talvipyöräilyn upeutta lisäävät poik-
keukselliset olosuhteet, kuten kanto-
hanget ja meren jää.

”Luonnossa liikkuminen ympäri 
vuoden on parasta pyöräilyssä. Oulun 
luontoreitit pysyvät hyvässä kunnossa 
läskipyöräilijöiden, koiran ulkoiluttaji-
en ja muiden liikkujien yhteistyöllä.” 
 

Teksti Iida Latvala | Kuvat Niko Raappana
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Yli kolmimetrisen robotin 
rakentanut ja ohjelmistoalan 
yrityksen osakas Jani 
Lehtovirta kannustaa nuoria 
opiskelemaan matematiikkaa.

“Olen tykännyt aina rakennella kaiken-
laista, joten menin yläasteen jälkeen 
suorittamaan kaksoistutkintoa, johon 
ammattikoulun puolella valitsin raken-
nuspuolen. Toisaalta matemaattinen 
puoli kiinnosti, ja ajattelin että tulevai-
suus olisi paremmin auki, jos lähtisin 
jatkamaan myös lukioon”, Jani Lehto-
virta kertaa ajatuksiaan yläasteen ja toi-
sen asteen koulutuksen saranakohdassa.

Vuosia myöhemmin Lehtovirta on 
varsin tyytyväinen valintaansa. Toisen 
asteen opintojen jälkeen hän suuntasi 
Oulun yliopistoon opiskelemaan sähkö-
tekniikkaa, ja pääsee nyt ohjelmistokehi-

tyspalveluja sekä ICT-koulutuspalveluja 
tarjoavan Buutti Oy:n osakkaana ja pää-
kouluttajana toteuttamaan molempia in-
tohimojaan. 

100 moottoria ja  
20 metriä ledinauhaa

Yksi Lehtovirran suurimmista intohi-
moista liittyy robottien rakenteluun. 
Niistä vaikuttavin on Teraleon, joka 
syntyi 20-henkisen ryhmän voimin. 
Lehtovirta johti robotin suunnittelua ja 
rakentamista. Tiimi koostui ennen kaik-
kea tekniikan opiskelijoista.

”Kun lähdimme rakentamaan ro-
bottia, arvioimme että se painaisi noin 
250 kiloa ilman käyttäjää”, Lehtovirta 
muistelee.

Robotissa on lähes 100 eri kokoista 
moottoria.  On vaatinut runsaasti luo-
vaa ideointikykyä, jotta pyörivää liikettä 

tuottavat moottorit on saatu jalostettua 
halutuiksi robotin liikkeiksi.

Robotissa on kolme päätilaa. Yhdessä 
niistä robotti hohtaa sinisenä ja pysyy 
paikallaan. Vihreänä ja punaisena hoh-
tavissa tiloissa robotti aktivoituu taiste-
lumoodiin. 

”Valoja varten tarvittiin 20 metriä le-
dinauhaa”, Lehtovirta täsmentää.

Nykyisessä työssään Buutin koulut-
tajana Lehtovirta on paljon tekemisissä 
robotiikasta ja ohjelmoinnista kiinnostu-
neiden nuorten kanssa. Heitä Lehtovirta 
kannustaa riittävään ahkeruuteen mate-
matiikan opinnoissa.

”Jos lukiosta puhutaan, se riittää jo 
hyvin, että opiskelee laajan matematii-
kan ja fysiikan. Ei niistä tarvitse liikaa 
paineita ottaa. Loppujen lopuksi kiin-
nostus ja halu oppia ovat tärkeintä. Oh-
jelmointi on oikeastaan kuin opettelisi 
uuden matematiikan.”  

Jani Lehtovirta on tehnyt periaatepäätöksen, 
ettei näytä kasvojaan robottien tekijänä, koska 
haluaa antaa estradin nimenomaan roboteille. 
Yli 3-metrinen Teraleon syntyi 20-henkisen 
tiimin yhteisponnistuksena. 

Rakentelijasta kuoriutui 

ROBOTTIMIES    
Teksti Ville Koivuniemi | Kuva Niko Raappana
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Vikailmoitukset rikkinäisistä ja sammuneista katuvaloista teh-
dään Oulun kaupungin katuvalopalveluun. Verkossa olevaan 
palveluun voi ilmoittaa viallisista pylväistä, lampuista ja muista 
ulkovaloverkon vioista. Kun palautteet tehdään palvelun kautta, 
vikojen korjaaminenkin nopeutuu. Katuvalojen kunnossapidosta 
ei enää vastaa Oulun Energia Urakointi Oy, vaan Dynniq Finland 
Oy. Palautepalvelu toimii myös mobiilissa, ja se löytyy osoittees-
ta www.ouka.fi/verkkoasiointi

Odotettu Pohjoista voimaa -vuosikalen-
teri jaetaan jälleen Sulakkeen välissä. 
Olemme halunneet tuoda esiin henki-
löstömme valokuvaustaidot julkaisemalla 
kalenterissa heidän ottamiaan valokuvia, 
joihin he ovat vanginneet hetkiä luonnos-
ta ja vuodenajoista.

Nappaa kalenteri talteen ja ihastu!

Oulujoen suistossa loppusyksy ja alkutalvi ovat kuluneet kalaisissa mer-
keissä. Siikaa lipottiin 14.10.–31.10., ja marraskuun ensimmäisenä päivä-
nä soutajat ilmestyivät Hartaanselälle lohen pyyntiin. Siian lippoaminen 
on Hartaanselällä perinteinen tapahtuma, jonne tullaan kauempaakin, 
jopa Helsingistä asti. Lippoamalla turvataan vaellussiian poikastuotanto 
ja velvoiteistutusten hoitaminen. Hupisaarillakin on ollut tavallista enem-
män porukkaa, kun väki on halunnut nähdä vilauksen puroihin istutetuista 
taimenista. Keväällä nähdään, miten ne ovat pärjänneet talven yli ja onko 
niiden kutu onnistunut.

Kalat saavat väen liikkeelle Oulussa

RELEITÄ

Vuosikalenteri 2019  
jaetaan  

Sulakkeen välissä

Katuvalojen vikailmoitukset kaupungin  
nettisivujen kautta
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Pohjantielle Oulussa 
rakentuu autoilijoita 
monipuolisesti palvelevaa 
liikennetelematiikkaa.  

Olisiko tässä Suomen telemaattisin tie? 
Saattaa hyvinkin olla. Oulun läpi 

kulkeva Pohjantie tarjoaa pian autoili-
joiden käyttöön ison määrän telemaat-
tisia palveluja. Telematiikkaa ei ole ra-
kennettu vilkkaan moottoritien varteen 
huvin vuoksi, vaan se tuo tienkäyttäjille 
monenlaisia hyötyjä.

Liikenteen pitäisi jatkossa soljua 
Pohjantiellä paljon nykyistä sujuvam-
min ja turvallisemmin. Liikenneinfran 
yksikönpäällikkö Mikko Rasi Oulun 
Energiasta uskoo, että Pohjantiestä 
tulee telematiikan ansiosta Suomen 
hienoin tie.

”Samalla siitä tulee liikenteen tele-

matiikan näyteikkuna”, hän toteaa.
Oulun Energia vastaa telematiikan 

rakentamisesta laajassa hankkeessa, 
jonka ensimmäinen osuus valmistuu 
vuodenvaihteessa. Rasin mainitsema 
näyteikkuna auttaa autoilijaa esimer-
kiksi seuraavissa tilanteissa:

Tien pinta alkaa jäätyä. Tiesääase-
man anturit havaitsevat tämän ja muut-
tuvat nopeusrajoitusmerkit osoittavat 
keliolosuhteisiin sopivan nopeuden. Sa-
malla varoitusmerkkeihin tulee liukas 
ajorata -varoitus ja infotauluihin huono 
ajokeli -tiedotus. Opasteiden ohjaukset 
tapahtuvat automaattisesti Liikennevi-
raston keli-, liikenne- ja häiriötiedotus-
ohjauksilla. 

Oulun keskustassa järjestettävään 
tilaisuuteen tulee tuhansia autoja. Tär-
keimmillä tuloväylillä on suuret tapah-
tumaopasteet, jotka ohjaavat vierailijat 
oikeaan suuntaan. Sen jälkeen reitin 

varrella on pienempiä tapahtumaopas-
teita, jotka neuvovat tapahtumapaikalle 
saakka. 

Pohjantiellä tapahtuu onnettomuus, 
jonka takia tie joudutaan sulkemaan. 
Muuttuvien ja kiinteiden varareittio-
pasteiden avulla liikenne ohjataan kier-
totien kautta takaisin moottoritielle. 

Kaksivuotinen  
hanke

Iso telematiikkahanke valtatie 4:llä ja 
valtatie 20:llä Oulun alueella toteu-
tetaan tämän ja ensi vuoden aikana. 
Ensimmäisenä valmistuu vuodenvaih-
teessa osuus, joka ulottuu valtatie 4:llä 
Lintulan eritasoliittymän pohjoispuo-
lelta Iskon eritasoliittymän eteläpuo-
lelle. Osuudella on pituutta noin 6,5 
kilometriä.

 ”Kokonaisuudessaan hanke käsittää 

Suomen telemaattisin tie
Teksti Kari Arokylä | Kuvat Kati Leinonen

Iso telematiikkahanke valtatie 4:llä ja 
valtatie 20:llä Oulun alueella toteutetaan 
tämän ja ensi vuoden aikana.
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Sähkölämmitteisen taloni sähkö- 
lasku oli suuri, voinko seurata  
jotenkin omaa sähkönkulutustani?

Päivitä tietosi Energiatilille ja osallistu 100 euron 
sähkölahjakortin arvontaan!

Lämmityskausi alkaa, jolloin sähkönkulutus 
kasvaa ja se näkyy myös sähkölaskuissa. Kodin 
energiankulutusta voi seurata Energiatilillä. Ener-
giatili on verkkopalvelu, jonka kautta voit asioida 
silloin kun sinulle parhaiten sopii. Maksuton pal-
velu on avoinna aina eli 24 tuntia vuoden jokai-
sena päivänä. Energiatilillä voit tarkastella myös 
omia sopimus- ja laskutietojasi.

Päivittämällä yhteystietosi osoitteessa www.
energiatili.fi osallistut 100 € sähkölahjakortin 
arvontaan. Arvomme kaikkien 31.12.2018 men-
nessä Energiatilille rekisteröityneiden ja kirjau-
tuneiden kesken viisi kappaletta 100 euron säh-
kölahjakortteja.

Asun kaukolämpötalossa ja läm-
pöä on tähän asti riittänyt hyvin,  
mutta nyt patterit ovat kylmänä. 
Mitä teen?

Varmista ensimmäisenä, ettei lämmönjakelussa 
ole vikaa. Verkon toimintahäiriöt ovat harvinaisia 
ja niistä tiedotetaan aina. Tarkista siis huolto- ja 
häiriötiedotteet. 

Jos lämmönjakelu on kunnossa ja asut omako-
titalossa, käy tarkistamassa tilanne lämmönjako-
huoneessa. Jos epäilet siirrinvuotoa tai lämpöä ei 
tule, ota heti yhteyttä tekniseen neuvontaamme 
tai vikapäivystykseemme. Jos asut taloyhtiöissä, 
tee vikailmoitus kiinteistöhuoltoyhtiöllesi.

Askarruttaako asia, ihmetyttääkö ilmiö tai päh-
käilyttääkö pulma? Et ole ainoa! Poimimme tälle 
palstalle energiaan liittyviä kysymyksiä, jotka 
yleisesti askarruttavat asiakkaitamme, ja etsimme 
sopivan asiantuntijan vastaamaan. 

SUKKELAT
telematiikan rakentamisen valtatie 4:llä Haaransillalta aina 
Iin Räinänperälle saakka sekä valtatie 20:llä Laanilasta Kii-
minkiin asti. Kysymyksessä on Suomen suurin käynnissä 
oleva telematiikkaurakka”, kertoo Mikko Rasi. 

Tienkäyttäjille telematiikka näyttäytyy käytännössä mo-
nipuolisena tienvarsiteknologiana. Telematiikkaopasteita 
asennetaan teiden varsille 136 kappaletta. 

”Sinne tuodaan muun muassa muuttuvia nopeusrajoitus-
merkkejä, isoja tiedotusopasteita tien sivuun ja ajoratojen 
yläpuolille, muuttuvia varoitus- ja kieltomerkkejä, Oulun 
kaupungin tapahtumaopasteita sekä vaihtuvia varareittiopas-
teita”, listaa Oulun Energian projektipäällikkö Jouko Piri.

Näiden lisäksi hankkeessa rakennetaan tiesääasemia, 
liikenteenlaskentapisteitä, ruuhkanpurkuilmaisimia ja ka-
meroita.

Uudenlaista  
palvelua

Tämä arsenaali palvelee Pirin mukaan autoilijoita aivan 
uudella tavalla. Kaikki opasteet ja näytöt on myös suunni-
teltu riittävän isoiksi sekä helpoiksi havaita ja ymmärtää. 

Oulun Energia on noussut Suomen johtavien tietelema-
tiikan rakentajien ja ylläpitäjien joukkoon. Tällä hetkellä 
yhtiö ylläpitää tietelematiikkalaitteita Rovaniemeltä Vaasan 
seudulla saakka yltävällä alueella. 

Projektipäällikkö Piri huomauttaa, että töiden tekemi-
nen vilkkaiden teiden varressa on jo työturvallisuudenkin 
kannalta haastavaa puuhaa.

”Vt 4:n telematiikan rakentamisprojektissa ei ole onneksi 
sattunut tapaturmia eikä läheltä piti -tilanteita. Melkein 
sata työntekijää on perehdytetty projektin turvallisuusasioi-
hin. Yhtä aikaa sen parissa työskentelee parikymmentä 
henkilöä”, hän laskeskelee. 

Vastaava toimija telematiikkahankkeessa on Oulun Ener-
gia -konserniin kuuluva Oulun Energia Urakointi Oy. 

Kaikki opasteet ja näytöt on suunniteltu 
riittävän isoiksi sekä helpoiksi havaita 
ja ymmärtää.

19



RELEITÄRELEITÄRELEITÄ

Oulun Energia on ilokseen mukana kehittämässä upean Ärjänsaa-
ren energiaratkaisuja.

Oulujärvessä eli Kainuun meressä sijaitseva saari on sähköverkon 
ulkopuolella. Oulun Energia suunnittelee ja toteuttaa aurinkoe-
nergiaan pohjautuvan sähköistyksen alueella oleviin rakennuksiin. 
Projektin taustalla on Green Sol -hanke. Karelia CBC -ohjelmaan 
kuuluvaa hanketta rahoittaa Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. 
Hankkeen keskeinen osa on hankkia ja jakaa tietoa kestävistä ja 
ympäristöystävällisistä energiaratkaisuista muillekin Suomen luon-
tokohteille. 

Aurinkosähköä Ärjänsaareen

Seuraa joulukalenteria nettisivuilla  
 
Tontut Elli, Oiva ja Hilda viihdyttävät lukijoita Oulun Energian 
nettisivuilla jouluaattoon asti. Tontut antavat vinkkejä joulu-
valmisteluihin, muistuttavat etuasiakaseduista ja järjestävät 
arvontoja seuraajilleen. 

Elli on porukan pienin tonttu, joka ihastuttaa energisyydel-
lään ja napostelee piparkakkutaikinaa raakana. Oiva-tonttu 
innostuu faktoista ja on aina oppimassa uutta. Hilda-tont-
tu kutoo villasukkia ja katsoo pienempien tonttujen perään.  
Joulukalenterin kuvituksen on tehnyt Jasmina Saukkonen. Seu-
raa tonttujen seikkailuja ja osallistu arvontoihin osoitteessa 
www.oulunenergia.fi/joulukalenteri

Oulun keskusta loistaa  
jouluvalaistuksessa 

Joulutunnelma on vallannut jälleen Oulun 
keskustan, kun Rotuaari ja kaupungintalon 
joulukuusi on koristelu jouluvaloin. Viime 
vuonna kaupungintalon kuusi ansaitsi Suo-
men kauneimman joulukuusen tittelin, ja 
tänä vuonna kuusesta on haluttu tehdä en-
tistä komeampi. 

Jouluvalaistuksen ripustaminen alkoi mar-
raskuun alussa ja valot ilahduttavat tunnel-
mallaan aina loppiaiseen asti eli tierna-ajan 
loppuun. Jouluvaloista vastaa Oulun Energia 
Urakointi Oy. 

Kuva: Ilkka Immonen, Metsähallitus

20



I hailen maailman parhaita muotoilijoita. He 
pystyvät luomaan ratkaisuja, jotka ovat yhtä 
aikaa toimivia, kestäviä ja haluttavia. Se on 

kuin taikuutta.
Nyt tälle taikuudelle olisi kaikkien aikojen tila-

us. Pitäisi muotoilla kokonaan uusi elämäntapa. 
Sellainen, joka pysäyttää ilmastonmuutoksen. Sii-
nä sitä on urakkaa.

Minua kiehtoo ajatus siitä, että syntyy ratkaisu-
ja, joiden kautta ihmiset tuntevat elämänsä para-
nevan. Innostavia ja kannustavia. Maailmanlopun 
maalailu on tärkeää herätystyötä, mutta lopun 
välttämiseksi voi tarjota muutakin kuin ankeutta. 
Silloin onnistuminen on varmempaa.

Suunnittelutehtävän lähtökohdat ovat päivänsel-
vät. Suuri osa ihmisen synnyttämistä haitallisista 
kasvihuonekaasuista syntyy energiasta, ruoasta ja 
liikkumisesta. Keskitymme uuden elämäntavan 
muotoilussa siis niihin.

Sähköautoissa yhdistyvät energia ja liikkumi-
nen. Niiden kehitystä on kiehtovaa seurata. Lä-
hes jokainen sähköautoa kokeillut on todennut, 
että kyyti on parempi kuin perinteisessä poltto-
moottoriautossa. Meno on pehmeää ja kiihtyvyys 
reipasta. Ottelu kaipaa enää tyrmäyslyöntiä: se 
koittaa, kun pikalatauksella pääsee varmemmin 
kauemmaksi kuin bensatankillisella. 

Inhimillinen kannustin tekee jo työtä sähköau-
tojen puolesta, sillä sähköautosta tai hybridistä on 
viime vuosina muodostunut statussymboli. Me ha-
luamme usein sitä, mitä muutkin haluavat (vaik-
ka tätä on vaikea tunnustaa). Tunne on järkeäkin 
suurempi muutosvoima.

Valtaosa maailman ihmisistä asuu kaupungeis-
sa, joten kaupunkielämä kaipaa kannustavia ja 
palkitsevia valintoja. Lahdessa ollaan aloittamassa 

henkilökohtaisen päästökaupan kokeilu. Iso-Bri-
tanniassa voi kuulemma vaihtaa päästösäästöjä 
lähipubin oluttuoppiin.

Energiatehokkaiden asuntojen täytyy tuntua ja 
näyttää muita kämppiä paremmilta. Kuuluisimmat 
arkkitehdit ovat tällä hetkellä kestävän kaupunki-
kehityksen esitaistelijoita ja innovaattoreita. Köö-
penhaminassa uudesta jätteidenkäsittelylaitokses-
ta tulee huikea ajanviettopaikka, jossa voi muun 
muassa lasketella.

Ruokaan pätee sama palkitsevuuden periaate. 
Jos ilmastoystävällinen ruoka ei maistu parem-
malta kuin haitallisempi eväs, niin vaikeaksi me-
nee. Laboratoriossa valmistettu liha tuntuu hur-
jalta, mutta on totta jo 
tänään. Harmikseni en 
ole vielä päässyt maista-
maan onko se jo mauk-
kaampaa.

Tietenkin ilmaston-
muutoksen pysäyttämi-
nen vaatii paljon enem-
män kuin haluttavaksi 
muotoiltuja valintoja. 
Sen sähköauton ilmasto-
ystävällisyyskään ei aina 
ole itsestään selvää. Tarvitaan suuria järjestelmä-
tason muutoksia ja uusia lakeja. 

Onneksi myös lakeja voi muotoilla. Oikeudelli-
nen muotoilu hyödyntää käyttäjälähtöistä ajattelua 
ja tekee laeista sekä sopimuksista ymmärrettäviä. 
Silloin niitä on helpompi noudattaa.

Siitä tässä loppujen lopuksi on kyse. Luodaan 
toimivia, kestäviä ja haluttavia ratkaisuja.  Muo-
toillaan meille kestävä elämä, joka samalla tuntuu 
aidosti paremmalta. 

Muotoile  
kestävä elämä

Pekka Timonen

”Pitäisi muotoilla 
kokonaan uusi 
elämäntapa.  
Sellainen, joka 
pysäyttää 
ilmastonmuutoksen.”

KOLUMNI
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www.oulunenergia.fi/etuasiakas 
etuasiakas@pohjoistavoimaa.fi 
facebook.com/pohjoistavoimaa

 08 5584 3100 (mpm/pvm)

Puhelinpalvelu avoinna arkisin 
ma–to klo 8–18, pe klo 9–16 

Jouluvaloja käytettiin ennen ensim-
mäisestä adventista loppiaiseen. Ny-
kyään kynttelikköjen ja ikkunatähtien 
annetaan loistaa kauemmin. Vielä 
kauemmin käytetään kausivaloja.

”Kausivaloja aletaan käyttää jo 
elokuun puolivälistä, kun vietetään 
venetsialaisia ja rapujuhlia. Niiden 
jälkeen tulee halloween- ja jouluva-
lot”, kertoo myymäläpäällikkö Satu 
Hammar-Hutri oululaisesta Hamma-
rin Sähköstä.

Tänä vuonna värivalot ja tuikkivat 
valosarjat tekevät vahvan paluun, 

Hammar-Hutri kertoo. Ulkona suo-
sitaan myös valopuita ja valaistuja 
eläinhahmoja, kuten lintuja ja kau-
riita.

Sisällä käytetään paljon hehkulamp-
pua mallintavia valosarjoja, joista köy-
sinarulamput ovat erityisen haluttuja. 
Tasaisesti suosiota kasvattavat myös 
paristokäyttöiset led-vahakynttilät, 
joiden liekit lepattavat aidon oloisesti.

”Niitä voi käyttää turvallisesti pai-
koissa, joissa eläviä kynttilöitä ei voi, 
esimerkiksi palvelutaloissa”, Ham-
mar-Hutri esittelee.

Led-tekniikan kehittymisen myötä 
lamppujen valikoima on kasvanut. 
Kun aikaisemmin ledit yhdistettiin 
kylmän valkoiseen valoon, nyt väri-
lämpötiloissa on vaihtoehtoja, ja va-
lon väriä voi vaihtaa kaukosäätimen 
napin painalluksella.

Se, mitä led-valosarjoihin ei yleensä 
saa, ovat varalamput.

”Suurin osa sarjoista on tehty kiin-
teillä lampuissa, jolloin yksittäistä 
lamppua ei voi vaihtaa. Mutta tämä ei 
yleensä ole ongelma, koska ledit ovat 
pitkäikäisiä”, Hammar-Hutri sanoo. 

Kausivaloilla
kaamosta kaatamaan

Teksti ja kuvat Kati Jurkko

Ensimmäisten pimeiden syysiltojen myötä parvekkeelle ja pihalle viritellään 
tuikkivia valosarjoja, ja kotia piristetään kauniilla valoasetelmilla. Valojen 

ansiosta pitkä, pimeä kausi tuntuu vähemmän pimeältä.
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Tilaa uutiskirje

oulunenergia.fi/tilaa-uutiskirjeemme

Etuasiakaskortti valmiina 
Pohjoista voimaa -sovelluksessa

Pohjoista voimaa -mobiilisovelluksella saat käyttöösi  
kattavan valikoiman hyödyllisiä palveluja, jotka tekevät 

energia-asioiden hoitamisesta helppoa. 
Etuasiakaskorttisi on valmiina sovelluksessa, kun  

kirjaudut sisään Energiatilin tunnuksillasi.

 

Etu voimassa 31.12. saakka  
myös Hammarin Sähkön verkkokaupassa. 

 Kysy koodi asiakaspalvelustamme 
etuasiakas@pohjoistavoimaa.fi  
tai 08 5584 3100 (mpm/pvm)

Kausi- ja  
jouluvaloista -20 % 

Sulake_4_2018_ETUASIAKASOSIO_ENERGIAMENU_TYOMAALLE.indd   22-23 8.11.2018   9:14:33
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Anna palautetta
Jos haluat erilaisia etuja, uusia etupaikkoja tai 

hoksaat muuta kehitettävää, vinkkaa meille 
oulunenergia.fi/palaute-etuasiakkuudesta

 tai etuasiakas@pohjoistavoimaa.fi

YHTEISTYÖKUMPPANIEMME TARJOAMIA ETUJA
Edut saat Pohjoista voimaa etuasiakaskorttia näyttämällä 
yhteistyökumppaneiden omissa myyntipaikoissa.  
Edut voimassa toistaiseksi, ellei toisin mainita.

Aleniuksen puutarha, Oulu 

Vapaavalintainen,  
normaalihintainen tuote -15 %

Kertaluontoinen etu ei koske tilaustuotteita.
Puutarhan Joulupuoti avoinna 5.-26.12., 

etu voimassa tämän ajan.

Normaalihintaisista 
tuotteista -20 % 

Balmuir Brand Store Oulusta, Isokatu 36 
ja Balmuirin verkkokaupasta

 Kysy koodi  
asiakaspalvelustamme 

etuasiakas@pohjoistavoimaa.fi  
tai 08 5584 3100 (mpm/pvm)

Etua ei voi yhdistää muihin  
alekoodeihin tai lahjakortteihin.

 Ilkka Marttiinin verkkokaupasta 
ostetuista tuotteista -20 % 

 Kysy koodi 

 Arv
om

m
e 

JO
KA

 KU
UKAUSI etuasiakkaiden kesken

 

SÄHKÖLASKUN
0 

€

Oulun Koru

Merkkikorut  
ja -kellot -20 %

Nomination ja  
Polar Electro -10 %

Lisää Ellin joulutouhuja  
oulunenergia.fi/joulukalenteri

Vianorin tuotteet 
ja palvelut -10 % 

Vianorin omissa pisteissä 
ympäri Suomen 

(ei partnereilla) 
Alennus kuluttajahinnoista, 

ei voi yhdistää muihin 
 tarjouksiin. 

Sähkönmyyntisopimusasiakkaanamme saat käyttöösi Pohjoista voimaa -etuasiakaskortin.  
Voit valita joko perinteisen tai sähköisen etuasiakaskortin. Liity etuasiakkaaksi: oulunenergia.fi/etuasiakas 

tai lataa Pohjoista voimaa -mobiilisovellus, niin saat edut heti käyttöösi.

Ilahduta lähimmäistäsi 
sähkölahjakortilla

Lue lisää  
oulunenergia.fi/sahkolahjakortti

Oulun Energia Areenalle

Kaksi lippua  
yhden hinnalla

Oulun Kärpät – Kalpa -otteluun  
ke 6.2. klo 18.30

ja Kärppien kaikkiin naisten 
runkosarjan kotiotteluihin.

Liput Kärppä-toimistolta tai Oulun 
Energia Areenan ovelta.

Oulun ja Levin  
Pannukakkutalosta

Kaikki pannarit 
-10 %

Digitarvike.fi -verkkokaupasta 
ilmainen toimitus 

kaikkiin tilauksiin

 Kysy koodi 

Kaikki  
normaalihintaiset 

tuotteet -20 %
Pikku-Riikan verkkokaupasta 

sekä Limingan ja Oulun  
kivijalkaliikkeistä

 Kysy koodi 
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Liput Kärppä-toimistolta tai Oulun 
Energia Areenan ovelta.

Oulun ja Levin  
Pannukakkutalosta

Kaikki pannarit 
-10 %

Digitarvike.fi -verkkokaupasta 
ilmainen toimitus 

kaikkiin tilauksiin

 Kysy koodi 

Kaikki  
normaalihintaiset 

tuotteet -20 %
Pikku-Riikan verkkokaupasta 

sekä Limingan ja Oulun  
kivijalkaliikkeistä

 Kysy koodi 
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ENERGIAMENU

Pohjoista voimaa asiakaspalvelu    08 5584 3100 (mpm/pvm) ma-to klo 8–18, pe klo 9–16

PUU&VESI  
1 €/kk

TUULI  
2 €/kk

AURINKO  
3 €/kk

Voit valita tuotantotavaksi 
100 % puuta ja vettä,  
tuulen tai auringon

0 €/kk 

ENERGIAMENU

Pohjoista voimaa asiakaspalvelu    08 5584 3100 (mpm/pvm) ma-to klo 8–18, pe klo 9–16

Tutustu uudistuneeseen valikoimaamme:  
oulunenergia.fi/tee-sahkosopimus

1 2 3

oulunenergia.fi/vapaavirta

SPOT 
Markkinahintainen sähkösopimus 

SPOT-tuntihinta +  
myyjän marginaali 

0,25 snt/kWh
Perusmaksu 5,00 €/kk

KVARTAALI

Kvartaalisopimus sopii sinulle,  
joka haluat olla lähellä  

markkinahintaa, mutta välttää  
tuntihinnoittelun suuren vaihtelun.  

Sähkön hinta tarkistetaan  
neljä kertaa vuodessa. 

3,50 €/kkHinta
katto

Markkinahintoja  
seuraavan valinta

Sähköenergia  

5,95 snt/kWh 

Perusmaksu  

1,99 €/kk

2 3
oulunenergia.fi/vihreavirta

Sähköenergia  

9,90 €/kk 

Selkeä kuukausimaksu  
sis. sähköenergiaa 200 kWh/kk.  

Ylimenevä osa 5,95 snt/kWh. 

oulunenergia.fi/virtapaketti

Vaihto
turva

1 2 3

Määräaikainen sähkösopimus 
12 kk tai 24 kk

oulunenergia.fi/varmavirta

31.12.2018 saakka uuteen sopimukseen

oulunenergia.fi/farmivirta

Puhdasta lähienergiaa  
suomalaisilta  

pientuottajilta

Määräaikainen  
sähkösopimus 24 kk

oulunenergia.fi/seniorisahko

1,05 €/kkVaihto
turva

norm. 3,50 €/kk
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Ristikko

Tämänkertaisen ristikon palkintona arvomme kymmenen Power 
Bank -varavirtalähdettä. Lähetä ratkaisusanat ja yhteystietosi 
15.2.2019 mennessä sähköpostitse info@oulunenergia.fi tai  
postitse Oulun Sähkönmyynti Oy/Ristikko, PL 116, 90101 Oulu.

NIMI
 

OSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

Sulakkeen 3/2018 ristikkoarvonnassa Power Bank –varavirtalähteen voittivat:  
Vilma Hukkanen (Oulu), Kaarina Kallio (Saloinen), Timo Kallio (Lautiosaari), Lahja Ko-
valainen (Maksniemi), Veli Mettovaara (Haukipudas), Aimo Mäki (Oulu), Tellervo Pyhälä 
(Raahe), Kaarina Pylkki (Tuusula), Kai Sirkiä (Kemi) ja Elsa Vasankari (Oulu).

PalkintonaPOWER BANK -VARAVIRTA-
LÄHDE 
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1

Toisilla sitä on.

pohjoistavoimaa.fi

Heikki valitsi Varmavirran. Se on turvallinen määrä- 
aikainen sopimus, jossa sähkön hinta pysyy koko 
sopimuskauden samana.

Nyt löydät entistä helpommin juuri sinulle sopivan 
sähkösopimuksen. Pohjoista voimaa sähkösopimuk-
sissa saat vapauden valita, miten käyttämäsi sähkö on 
tuotettu ja miten haluat sopimuksesi hinnoiteltavan.


