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Kinkkumestarina toimistolla hääri
lihantuotantoon perehtynyt hallituksen puheenjohtaja Ari Berg.
Hän jakaa jutussa niksit, joilla
joulupöydän kuningas on aattona
mehevimmillään. s. 9

Keskijänniteverkon vioissa päivystäjä tekee ohjauksia kauko-ohjattavilla erottimilla tietokoneen
avulla. Kauko-ohjattavilla erottimilla vika-alue saadaan rajattua
pienemmäksi, ja osalle asiakkaista sähköt palautettua takaisin. Tämän jälkeen kutsutaan asentajia
tarvittava määrä töihin. s. 16
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Hiilineutraalin painotuotteen päästöjä vähennetään tuotannon jokaisessa vaiheessa ja loput päästöt kompensoidaan
VCS-sertifioitujen ilmastoprojektien kautta täysimääräisesti.
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Koronasta pula-aikaan

Koronaepidemia on edelleen seuranamme ja varsinkin Baltian maissa ja Venäjällä tilanne tuntuu vain huononevan.
Monessa Euroopan maassa ja varsinkin Pohjois-Amerikassa
on kuitenkin päästy monin osin eroon erilaisista koronarajoituksista ja talous on sen myötä alkanut voimaan paremmin. Ihmisten rahan kulutus on lisääntynyt ja on voitu
puhua jo talouden nousukaudesta.
Kun kuluttaminen lisääntyy, monesta asiasta voi tulla äkkiä
pula. Kun epidemian aikana erilaisia tuotantolaitoksia ajettiin alas, niin nyt tehtaiden uudelleen käyttöönotto ei onnistukaan hetkessä. On voitu lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitä ja heidän uudelleen löytäminen ja takaisin töihin
saaminen on vaikeaa. Esimerkiksi mikrosirujen tuotantoa
leikattiin rajusti ja nyt on kova pula erilaisista IC-piireistä ja
niitähän käytetään paljon autoissa, puhelimissa, leluissa ja
kaikissa kodinkoneissakin. Kaikenlaisesta muustakin tavarasta ja tarvikkeista on pulaa. Jos niitä on kyetty valmistamaan, niin tavarat makaavat satamien edustoilla laivoissa,
koska pulaa on satamatyöntekijöistäkin tai sitten tavaraa ei
ole saatu liikkeelle, kun merikontit ovat lopussa tai ainakin
väärällä puolella maailmaa.
Energiastakin on ollut pulaa, varsinkin edullisesta energiasta. Keski-Euroopassa oli kylmä talvi ja kaasuvarastot pääsivät tyhjenemään. Tämä aiheutti kaasun hinnan nousun,
mikä taas vaikuttaa muiden fossiilisten polttoaineiden hintaan ja päästöoikeuksienkin hinnat ovat nousseet kohisten.
Pohjoismaissa oli myös kylmä talvi ja lisäksi tuulet ovat olleet vähäisiä, joten vesivarastoja on jouduttu kuluttamaan
vesivoimalaitoksissa tavallista enemmän. Tämä kaikki on
vaikuttanut sähkön hintaan ja ajoittain on ollut jopa sähköpulaa, kun pohjoismaista sähköä on viety enenevissä
määrin Keski-Eurooppaan uusien kaapeliyhteyksien valmistuttua.

Sähkönsiirtohinnoista puhutaan edelleen. Kansalaisaloitteessakin vaaditut sähkömarkkinalain muutokset tulivat
voimaan 1.8.2021 ja Energiavirasto alkaa soveltamaan
muutoksia siirtohintojen valvonnassa vuoden 2022 alusta. Valvontamenetelmät muuttuvat pääosin sähköverkon
yksikköhintojen ja sähköyhtiön kohtuullisen tuottoasteen
osalta. Yksikköhinnoista lasketut sähköverkkojen arvot
laskevat keskimäärin 17 % ja sähköverkon arvosta laskettu
kohtuullinen tuotto saa olla 3,97 % aikaisemman valvontamallin 4,96 % sijaan. Nämä muutokset alentavat kaikkien
Suomen sähkönjakeluverkkojen yhteenlaskettua tuottoa
noin 295 miljoonaa euroa vuonna 2022. Arvioidaan, että
jakeluverkkoyhtiöiden liikevaihto laskee keskimäärin 10 %
ja voidaan vain arvailla mitä se tulee jatkossa vaikuttamaan
verkkoyhtiöiden kykyyn investoida sähkönjakeluverkon toimitusvarmuuteen.
Parikkalan Valon sähkönsiirtohinnat pysyvät edelleen vuoden 2020 tasolla. Hinnat ovat olleet Energiaviraston valvonnan mukaan reilusti alle kohtuullisen tuoton salliman tason.
Hintoja ei tarkistettu vuoden 2021 aikana eikä muutoksia
tehdä vuoden 2022 alustakaan, vaikka esimerkiksi kantaverkkoyhtiö Fingridin perimät kantaverkkomaksut nousevat 2 % vuoden 2022 alusta ja Datahubin käytöstä aletaan
periä maksuja. Myös sähkötarvikkeiden hinnat ovat olleet
kovassa nousussa mm. kaapeleissakin käytettyjen alumiinin
ja kuparin osalta.
Joulu onkin jo ovella ja ainakin mainoksista päätellen kaikenlaista tarviketta ja tavaraa on tarjolla runsaasti, pula jää
johonkin taustalle. Wc-paperia ja kinkkujakin näyttää kaupoissa olevan. Nautitaan sähkön tuomista mukavuuksista ja
muistetaan paistaa kinkku edullisen sähkön hinnan aikaan
esim. yöllä tai tunnelmaa ja lämpöä antavassa leivinuunissa, ettei tule pulaa sähköstä.

Rauhallista Joulua ja Valoisaa Uutta Vuotta!
Olli Mattila
Toimitusjohtaja

Osakkeenomistajille
Ota osakeasioiden hoitamiseksi yhteyttä sähköpostilla tai soita.
On tärkeää muistaa ilmoittaa osoite- ja pankkiyhteystietomuutokset, jotta osingonmaksu sekä mahdollinen kirjeenvaihto päätyy viivytyksettä oikeaan osoitteeseen.
Yhtiöltämme kysytään usein osakkeen markkina-arvosta.
Koska osakkeemme ei ole julkisesti noteerattu, sillä ei ole
virallista markkina-arvoa. Osakkeen arvo määräytyy osto- ja
myyntitarjousten perusteella. Parikkalan Valo Oy ei kuulu arvo-osuusjärjestelmään, joten paperinen osakekirja on säilytettävä huolellisesti. Jos osakekirjanne ovat kadonneet tulee
ne mitätöidä käräjäoikeudessa.

Osakeasioissa Teitä palvelevat
Sanna Hallikainen
puh. 05 439 0213
sanna.hallikainen@pavo.fi
Ritva Reinikainen
puh. 040 820 5214
ritva.reinikainen@pavo.fi

Koronapandemia
Parikkalan Valo Oy suhtautuu koronapandemiaan erittäin
vakavasti. Toimimme huoltovarmuuden kannalta kriittisellä
alalla, joten on kaikkien asiakkaidemme kannalta erittäin tärkeää, että sähkönjakelu toimii moitteettomasti.
Yhtiössämme on perustettu koronaryhmä, joka seuraa valtakunnallista ja alueellista tautitilannetta sekä viranomaisilta
tulevaa ohjeistusta. Ryhmän vastuulla on harkita yhtiömme
sisäiset COVID-19 tartuntojen torjuntatoimet ja epidemian
aiheuttamien muutosten hallinta.

Koronavirustilanteen johdosta emme toistaiseksi
ota asiakkaita ja vierailijoita vastaan Parikkalan
Valon toimitiloissa, mistä syystä toimistomme
ovet on suljettu toistaiseksi.

COVID-19

Ohjeilla ja rajoituksilla pyrimme turvaamaan toimintamme
koko laajuudessaan. Toistaiseksi emme ota vastaan asiakkaita ja vierailijoita toimitiloissamme. Asiakaspalvelupiste
on suljettu, mutta palvelemme asiakkaitamme puhelimitse
normaalisti. Henkilökuntaa on ohjeistettu varotoimista ja
siivousta on tehostettu. Toimilla pyrimme välttämään tilanteen, jossa organisaation sisällä ilmenisi tartuntaketju.
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Uusia vuokratiloja Kuutostien varrelle
Yrittäjä Timo Saarinen päätti kokeilla, tarvitaanko Parikkalassa tasokasta varasto- tai harrastetilaa.

K

oirniemeen Kuutostien varrelle nousi
kesän aikana varastorakennus, jonka
pitkällä sivulla on viisi nosto-ovea. Jokaisen oven takana on 52 neliötä eristettyä
varastotilaa, jossa on wc ja lattiakaivo sekä ilmalämpöpumppu.
”Päätin kokeilla, toimisiko tällainen Parikkalassa, koska olin kuullut tarpeesta”, vastaavan
tyyppisiä varastoja myös muualla omistava
Timo Saarinen kertoo.
Hän uskoo, että kysyntää varastoille herää
pian, kun tarjontaa löytyy. ”Ihmisillä on aika
paljon harrastetavaraa nykyään.”

Saarinen arvelee tilojen päätyvän joko harrastekäyttöön tai esimerkiksi yrityksen varastotilaksi.

Timo-Rent Oy:n varastotilat on tehty monikäyttöisiksi. Korkeutta on 3,5 metriä ja lattia
on valettu niin, että siihen on tarvittaessa mahdollista pultata rakenteita. Kuitubetonista tehty lattia kestää tarvittaessa myös autonosturia
ja trukkia.

Tulevaan varautuen tontin maarakennustöissä
ja liittymissä on otettu huomioon mahdollinen
lisärakentaminen. ”Tontille on rakennusoikeutta 2600 neliötä.”

Yhden osion vuokra on 400 euroa kuukaudessa. Vedestä ja sähköstä kukin vuokralainen
maksaa käytön mukaan. Lokakuun lopulla varastoista kolme oli vielä vapaana.
”Tämä on testihalli. Sen mukaan, mikä on vastaanotto, katsotaan, tehdäänkö näitä lisää.
Tässä on tilaa useammallekin hallille”, Saarinen
kertoo.

Rakentaminen Koirniemeen sujui Saarisen mukaan hyvin. Tontilta purettiin vanha talo viime
talvena, ja hallin rakennus alkoi keväällä. Viime
aikojen tarvikkeiden hintojen nousu ei ehtinyt
vielä juuri vaikuttaa tähän projektiin. Myös yhteistyö kunnan kanssa on sujunut hyvin.
Saarinen perheineen muutti Parikkalaan kymmenen vuotta sitten. ”Etsimme ensin mökkiä,
mutta päädyimme ostamaan tontin ja rakensimme siihen talon, johon muutimme asumaan.”
Sittemmin tuo talo myytiin ja rakennettiin uusi
Kontiosaareen, missä perhe nyt asuu. Myös
Saarisen puoliso Merja toimii yrittäjänä tilitoimisto Rendiassa. Saarinen harrastaa kuntosalia, ja on mukana myös kuntapolitiikassa.

Timo Saarinen uskoo, että kysyntää eristetyille varastotiloille herää, kun tarjontaa alueelle tulee.
Kaikissa varastoissa on wc ja ilmalämpöpumppu.

TEKSTI JA KUVAT
TERHI TORIKKA
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VPK:n veneet ja muu kalusto
suojaan paloaseman naapuriin

Särkisalmella on remontoitu entinen kauppakiinteistö kalustohalliksi.

S

ärkisalmen VPK:n sekä kunnan muun
pelastustoimen varastotilat paranivat
tänä syksynä kertaheitolla. Särkisalmen VPK on elokuusta lähtien talkoovoimin
remontoinut Vesa Lähteenmäen omistamaa
rakennusta, jossa aiemmin on toiminut muun
muassa Salen myymälä.
Kaupan isot ikkunat ovat vaihtuneet nostooviksi, ja vanhat väliseinät sisätiloista on purettu. Hallin läpi pystyy nyt myös ajamaan. Seinien vierustoilla on runsaasti hyllytilaa ja pinnat
ovat siistit. Myös 1970-luvulla rakennetun tilan
sähköt on uusittu kokonaan.
Parikkalan kunta on vuokrannut noin 300 neliön tilan alueen palokuntien käyttöön. Särkisalmen VPK säilyttää hallissa muun muassa
venettä, moottorikelkkaa ja telamönkijää.
Lisäksi tiloihin varastoidaan kaikkien kunnan
palokuntien osalta öljyntorjuntaan käytettävää välineistöä ja tarvikkeita sekä naisosaston
muonituskalusto.
”Tuonne tulee vielä tilaa Saaren VPK:n veneen
talvisäilytykseen”, Särkisalmen VPK:n asemapäällikkö Timo Huttunen kertoo.

Veneitä varten hallin taakse on rakennettu uusi
ramppi ja veneenlaskupaikka sekä Särkisalmen
VPK:n omistama laituri. Huttusen mukaan venettä tarvitaan pelastustehtäviin vuosittain.
Vaikka remonttia on tehty talkoilla, se on käynyt raskaasti omistajan kukkarolle.
”Sattui huonoon aikaan, kaikki on hiton kallista nyt. Budjetti on heittänyt reilusti ylöspäin”,
Lähteenmäki toteaa.
Ensi kesänä on rakennuksen julkisivun kunnostuksen vuoro, Lähteenmäki sanoo.
Hän on kuunnellut työssä pitkälti VPK:n toiveita ja tukenut Särkisalmen vapaaehtoista pelastustoimintaa ennenkin.
”Aiemmin on tehty pitkälti VPK:n rahoilla, mutta nyt meillä loppui pelimerkit. Säilytystilat on
olleet tosi ahtaat. Kun toiminta on kehittynyt,
kalustoakin on tullut lisää”, Huttunen sanoo.
Särkisalmen VPK:n toimintaan on kerätty varoja muun muassa kirpputoritoiminnalla ja
tapahtumissa tehdyllä myynnillä sekä arpajaisilla.
Uusimpia hankinnoista on VPK:n keräysvaroilla hankkima telamönkijä, jolla voidaan hakea

apua tarvitsevia maastosta. Mönkijän peräkärryyn mahtuvat paarit. Se helpottaa toimintaa
selvästi, sillä aiemmin pelastettavia on jouduttu kantamaan maastossa ihmisvoimin välillä
pitkiäkin matkoja.
Seuraavana VPK:n hankintalistalla on muonituskärry.
VPK:lle tulee vuodessa 50-100 hälytystä. Hälytysosaston vahvuus on 23 miestä. Lisäksi on
nais-, nuoriso- ja veteraaniosastot.
Vuokrasopimus kunnan kanssa on tehty ensi
vuoden loppuun. Sitä pidemmälle asiaa ei voi
sopia, sillä jatkossa toimija ei ole kunta, vaan
hyvinvointialue. ”En näe mitään syytä, miksi ei
vuokraus jatkuisi sen jälkeenkin”, Lähteenmäki
sanoo.
Särkisalmen VPK järjestää 31.12. illalla Särkisalmella kaikille avoimen ilotulituksen, joka
toteutetaan yritysten ja yksityisten lahjoittamin varoin. Halukkaiden lahjoittajien toivotaan ottavan yhteyttä VPK:hon.
”Tapahtuma on edullinen ja turvallinen
mahdollisuus kaikille perheille päästä nauttimaan ilotulituksesta”, vinkkaa Mira Huttunen Särkisalmen VPK:n naisosastosta.

Vesa Lähteenmäki (vas.) on tehnyt varastotilan remontissa tiivistä yhteistyötä Särkisalmen VPK:n kanssa.
Kuvassa oikealla VPK:n asemapäällikkö Timo Huttunen.
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Ari Bergin kinkkuvinkit
• Valitse sopivan kokoinen kotimainen kinkku
• Ota pakastettu kinkku sulamaan jääkaappiin kinkun koosta riippuen
2-4 päivää ennen paistoa
• Ota sula kinkku huoneenlämpöön noin viisi tuntia ennen paistamista
• Aloita paistaminen 200 asteessa noin puolen tunnin ajan
• Laske lämpötila sataan asteeseen
• Sopiva paistoaika on 1,5 tuntia kiloa kohden
• Mittaa kinkun sisälämpötila paistomittarilla. Kypsän kinkun sopiva
lämpötila on 74-83 astetta, omasta mausta riippuen. Mitä korkeampi
lämpötila, sitä ylikypsempi ja kuivempi kinkusta tulee.
• Kerää paistorasva lopuksi talteen esimerkiksi tyhjään maitopurkkiin.
Se jähmettyy jääkaapissa noin tunnissa. Tämän jälkeen rasvan
voi käyttää esimerkiksi kastikkeen raaka-aineena tai viedä
rasvakeräykseen.
• Tarjoa kinkku joko lämpimänä tai jäähdytettynä oman maun mukaan
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TEKSTI JA KUVAT
TERHI TORIKKA

Valon väki maisteli kinkkua ennakkoon
Kinkkumestarina toimistolla hääri lihantuotantoon perehtynyt hallituksen
puheenjohtaja Ari Berg. Hän jakaa jutussa niksit, joilla joulupöydän kuningas on aattona mehevimmillään.

H

erkullinen tuoksu leijaili toimiston käytävillä marraskuisena aamuna, kun Ari Berg leikkasi juuri uunista nostettua joulukinkkua henkilökunnalle. Edellisenä iltana uuniin laitettu 8,6 kilon
lihapala oli paistunut yön aikana 105 asteen lämmössä juuri tavoitteeseen, joka oli 78,5 asteen sisälämpötila.

”Kun paistaa miedolla lämmöllä, lopputulos ei ole kuiva vaikka kinkku
olisi uunissa pidempäänkin”, Berg neuvoo. Mieto paistolämpötila aiheuttaa myös vähemmän käryä ja on paloturvallisempaa.
Berg valitsee paistettavaksi mieluiten niin sanotun juhlakinkun, joka
on luuttomaksi leikattu, mutta mukana on luullinen potka. ”Tietenkin
valitsen kotimaisen kinkun. Suomalaisuus takaa, ettei kinkussa ole antibioottijäämiä tai salmonellaa.”
Valon toimistolla tarjottu tuoresuolattu
kinkku oli tilattu K-Market Hermannista,
sillä tuoreita kinkkuja saa kaupoista tavallisesti vasta pari viikkoa ennen joulua.

”

Uunin paistolämpötila kannattaa tarkistaa mittarilla, sillä etenkin vanhojen sähköuunien oma mittari saattaa heittää reilustikin, Berg vinkkaa.
Sähkön kulutuksen kannalta kinkun paisto kannattaa ajoittaa yöhön,
jolloin sähköä on paremmin tarjolla ja se on halvempaa, neuvoo Parikkalan Valon toimitusjohtaja Olli Mattila.
”Joulun alla kinkkujen paisto näkyy selvänä kulutuspiikkinä, samoin
saunominen.”
Berg paistaa tavallisesti oman kinkkunsa leivinuunissa. ”Kova alkulämpö ei haittaa, vaan on suorastaan tarpeen. Lopussa lämpö saakin laskea, jolloin kinkku säilyy mehevänä.”

Kun paistaa miedolla lämmöllä, loppu- Paiston jälkeen Berg kuorii nahkan pois, ja
tulos ei ole kuiva vaikka kinkku olisi
sivelee lihan pintaan makeaa kotimaista siuunissa pidempäänkin

Berg arvioi kinkkuja olevan tänä vuonna hyvin tarjolla. ”Kotimaisia
kinkkuja riittää jokaiselle, joka sellaisen haluaa.”
Kinkku paistettiin nahka ja verkko päällä uunin ritilällä, jonka alla oli
riittävän suuri vati rasvan valumista varten. Kun vatiin laittaa hieman
vettä, rasva ei kärähdä sen pohjaan kiinni.

nappia sekä korppujauhoa. Tämän jälkeen
kinkku käytetään grillivastuksille säädetyssä
uunissa vielä muutaman minuutin verran, jotta pintaan saadaan kaunis väri ja hieman rapeutta.

SÄHKÖNMYYNTI
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MIKA LIRKKI
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

Markkinakatsaus ja sähkönmyynnin kuulumiset

Hinta nousi rajusti
Spot-hinnat ovat nousseet korkeiksi niillä hetkillä, jolloin sähkön käyttö on ollut suurta ja tuulivoimatuotanto erittäin alhaista Suomessa.

Vuoden kolmena ensimmäisenä kvartaalina sähkön markkinahinta oli
Suomessa kaksinkertainen viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tammi – syyskuussa keskihinnaksi muodostui 57,98 €/MWh.
2020 samalla jaksolla hinta oli 26,46 €/MWh.

Maakaasun hinnan raju nousu kesän aikana on parantanut kivi- ja
ruskohiililauhdesähkön kilpailukykyä sähköntuotannossa. Tämä on
lisännyt puolestaan päästöoikeuksien kysyntää ja nostanut hiilidioksiditonnin hinnan noin 60 euroon.

Kuluneen vuoden osalta pohjoismaisen sähköpörssin Suomen alueen
hinta asettui syyskuun loppuun mennessä hintaan 78,74 €/MWh, kun
se oli vuosi sitten 68,46 €/MWh.

Myös Pohjoismaiden vesivarastot ovat normaalia tyhjempiä. Koska
ei tuule, vettä ajetaan vesivarastosta ja varastot eivät täyttyneet, kun
kesän sademäärä jäi pieneksi.

Spot-systeemi- ja Suomen aluehinta
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Vastaanota ja maksa laskusi
jatkossa mobiilisti Kivralla

Olemme ottaneet käyttöön digipostipalvelu Kivran, maailman ensimmäisen postipalvelun, jolla voi lähettää ja vastaanottaa 110% ilmastokompensoitua digipostia. Kun otat Kivran käyttöön, saat jatkossa
laskumme paperipostin sijaan sähköisesti ja teet näin osaltasi arjen
ekoteon.
Kivralla laskujen vastaanottaminen, maksaminen ja arkistointi sujuu
helposti joko mobiilisti tai tietokoneeltasi. Saat aina viestin uuden
laskun saapuessa Kivraan ja muistutuksen kolme päivää ennen laskun eräpäivää. Laskuja ei enää joudu hukkaan, eikä eräpäivät unohdu
arjen kiireiden keskellä. Palvelun avulla voit myös sujuvasti hoitaa lähimmäisesi maksuasioita, kun jaatte Kivra-palvelun toistenne kanssa.

Näin vastaanotat seuraavan laskusi Kivraan:

1

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

2

Rekisteröidy verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella

3

Valmista! Saat seuraavan laskusi sähköisesti Kivraan

Kivralla teet arjestasi huolettomampaa ja sujuvampaa kun digiasiointisi keskittyy yhteen turvalliseen kanavaan. Rekisteröidyttyäsi palveluun saat Parikkalan Valon laskujen lisäksi automaattisesti kaikkien
Kivran käyttöönottaneiden yritysten laskut ja kirjeet Kivraasi. Sinun
ei tarvitse aktivoida yrityksiä yksitellen. Lue lisää ja rekisteröidy osoitteessa kivra.fi

Monta hyvää syytä ladata ilmainen digipostipalvelu Kivra
Tee arjen helppo ilmastoteko

Hoida arkea yhdessä tai
toisen puolesta

Ei enää unohtuneita eräpäiviä

Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdolli- Kivralla laskujen maksu sujuu helposti myös Saat aina tiedon uuden laskun saapumisesta
suuden vaikuttaa oman hiilijalanjäljen hallin- perheenjäsenten kesken yhdessä tai kokonaan ja muistutuksen eräpäivän lähestymisestä.
toisen henkilön puolesta.
taan.
Kivralla laskuja ei joudu hukkaan ja saat aina
Voit jatkossa vastaanottaa ja maksaa laskusi Jakamalla palvelun toisen Kivra-käyttäjän tiedon uuden postin saapumisesta Kivraasi.
helposti, turvallisesti ja ilmastoa kunnioittaen kanssa, molemmat pääsevät lukemaan ja mak- Palvelu myös muistuttaa sinua viestillä eräpäivän lähestymisestä.
Kivralla. Vaihtamalla paperilaskun sähköiseen samaan saapuneen laskun.
pienennät ilmastolle aiheutuvaa kuormitusta
ja samalla autat meitä pienentämään paperilaskuista aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.

MIKA LIRKKI
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
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Aiheellisia kysymyksiä hinnan noustessa:

Miksi hinta nousi? Paljonko se on
tulevaisuudessa? Mitä voin itse tehdä?
Mikä sähkönhintaan vaikuttaa?

Mitä yksityisasiakas voi itse tehdä

Pohjoismaiden hintoihin vaikuttavat perinteisesti seuraavat
seikat:
● Vesivarastojen eli vesivoimalaitosten altaissa oleva
veden määrä
● Ydinvoimalaitosten huoltoseisokit
● Siirtoyhteydet tuotantolaitoksista sähkönkäyttöalueille
● Säätila: tuuleeko, paistaako aurinko ja mikä on lämpötila
● Kulutuksen määrä: vuorokauden aika ja viikonpäivä

Sähkön hinnan ja hintakehityksen ennustettavuus on koko
ajan haastavampaa. Varmaa on kuitenkin se, että hinnat tulevat jatkossa olemaan entistä enemmän riippuvaisia sekä
sääolosuhteista että Euroopan yleisestä hintatasosta.
Oman sähkön hintatason voi parhaiten varmistaa tekemällä
määräaikaisen sopimuksen. Mitä aikaisemmin uusi sopimus
ennen vanhan päättymistä tehdään, sitä edullisempiin hintoihin tyypillisesti päästään.

Sähköntuotannossa eletään murrosta. Käynnissä on siirtyminen uusiutuviin tuotantomuotoihin, joka nostaa välillisesti sähkön hintaa. Muutos ei tapahdu ilman kustannuksia.

Hintojen ollessa nyt totuttua korkeammalla on hyvä muistaa, että pidemmällä aikajänteellä tarkasteltuna Parikkalan
Valon tuntihinnoiteltu Spot Valo on aina oikean hintainen.
Hintoja vertailtaessa saattaa helposti unohtua
myös se, että esimerkiksi vuoden 2020 hinnat olivat hyvin edulliset.

Hintakehitys
u 17.10

Päivitä
Ma 18.10

Spot Valo -asiakkaan kannattaa myös hiukan seurata tuntihintojen kehittymistä esimerkiksi Fingridin tuntihinta-aplikaatiosta. Ajoittamalla omaa
sähkönkäyttöään mahdollisuuksien mukaan edullisemmille tunneille säästää selvää rahaa.

20

10

0

Näytä tuntihinnat

Sähkön hinta nyt

15,0 c/kWh

Sähkön 7 vrk keskihinta

7,7 c/kWh

Kuva Fingridin tuntihinta sovelluksesta

“

Ajoittamalla omaa sähkönkäyttöään mahdollisuuksien
mukaan edullisemmille tunneille säästää selvää rahaa.
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Ilmoita muutostasi ajoissa!

Sähkönmyyjät keskittävät tietonsa
Sähkönmyyjien ja jakeluyhtiöiden yhteinen tiedonvaihtojärjestelmä
Datahub otetaan käyttöön helmikuussa.
Asiakkaiden suuntaan muutos ei tuo suuria muutoksia
–järjestelmällä halutaan nopeuttaa ajantasaisen tiedon kulkemista toimijoiden välillä.

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä Datahub käynnistyy 21.2.2022. Palvelun tuottaa Fingrid
Datahub Oy.
Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät
noin 100 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä.
Datahubissa on vain sellaisia tietoja, joita asiakkaaseen sopimussuhteessa olevilla sähköyhtiöllä on muutoinkin tiedossaan. Sähkön siirto- ja myyntiyhtiöt näkevät asiakkaan tietoja
vain sopimussuhteen ajalta. Muut yhtiöt eivät tietoja näe.
Asiakas voi myös valtuuttaa sähköisesti haluamilleen toimijoille pääsyn hänen tietoihinsa.

Käytännössä uusi järjestelmä ei asiakkaille juurikaan näy. Järjestelmässä olevia asiakastietoja on päivitetty ja korjattu.
On kuitenkin hyvä huomioida, että mikäli muutoksia omassa
asiakkuudessa tai sopimuksissa tapahtuu, on niistä syytä ilmoittaa myös sähköyhtiölle etukäteen, “Kun olet muuttamassa, muista ilmoittaa sähköyhtiölle etukäteen hyvissä ajoin.
Näin varmistat, että uudessa osoitteessasi on muuttopäivänä
varmasti sähköt päällä!”
Toinen asiakkaalle näkyvä muutos on käyttöpaikkatunnuksen
muuttuminen. Datahubin käyttöönoton myötä alalla siirrytään käyttämään niin sanottuja GS1-tunnuksia käyttöpaikkojen ja osapuolten yksilöivien tunnuksien osalta.
Muutoksella ei ole isoa merkitystä asiakkaalle, kyseessä on
vain tekninen yksityiskohta, joka muuttuu Datahubin käyttöönoton myötä.
Käyttöpaikkatunnuksia käytetään yleisesti sopimuksilla, laskuilla ja muussa asiakaskommunikaatiossa. Yksilölliset tunnukset ja yhdessä sovitut tunnistejärjestelmät ovat edellytys
markkinoiden toiminnalle.

“

Kun olet muuttamassa, muista ilmoittaa sähköyhtiölle etukäteen hyvissä ajoin. Näin varmistat, että uudessa osoitteessasi on muuttopäivänä varmasti sähköt päällä!
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VERKKOPALVELU

Ajankohtaiset verkostotyöt

Kesusmaa
Kesusmaalla on Yhdystien ja Intsiläntien varteen rakenteilla 3,8
km pituinen ilmajohto jossa on 6 muuntamoa (Multsilta, Kesusmaa, Haavikko, Kallio, Oritkallio ja Kesusmaansalo). Muuntamoihin liittyy yhteensä 32 sähköliittymää, joiden maakaapelit aurattiin maahan kesän kuluessa. Uusi verkko on tavoitteena saada
käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä ja vanhat johdot puretaan alkavan talven aikana.

Tyrjä - Intsilä
Kannaksentien varteen Kannakselta Tyrjälle saakka valmistui uusi
ilmajohto ja maakaapeliverkko elokuun lopulla. Verkon saneerausta jatketaan edelleen Tyrjältä Intsilään, johon asti suunnitelmat
ovat valmiit ja maakaapeliaurauksetkin on suurelta osin tehty.
Pylväät nostetaan ensi talven aikana ja verkosto kytketään käyttöön keväällä 2022.
Intsilästä Rasvaniemeen suunnitelmaa ei ole vielä maastossa tehty, mutta ensi vuoden ohjelmassa se on.
Kun edellämainitut projektit saadaan valmiiksi niin käytännössä
koko johtolähtö on uudistettu. Nykyisin alue on nimetty ”Joukion” lähdöksi, koska sähkö syötetään Joukion suunnasta Änkilän
päämuuntamolta.

Intsiläntien varteen nostettiin pylväät keväällä. Muuntamoiden
rakentaminen ja lankojen veto on tehty syksyn aikana ja linja on
tarkoitus kytkeä käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Pylväiden nostotyöt pyritään jättämään talviajan töiksi, koska sitä pystyy tekemään pikku
pakkasesta ja lumesta huolimatta. Maakaapeleiden auraukset sen sijaan on parempi tehdä
sulan maan aikana.

PEKKA SUOMALAINEN
TYÖPÄÄLLIKKÖ
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Purkutyöt keskitetään talviajalle. Routa ja lumi ei haittaa
purkutyötä niin paljon kuin kaapeleiden aurausta.

Änkilä - Silamus - Konkalampi - Sorvalinniemi
Änkilässä kaapelointityöt aloitettiin syyskuun alussa. Päämuuntamolta Simpeleen, Koitsanlahden ja Änkilänsalon suuntaan lähtevät ilmajohdot korvataan maakaapeleilla. Tällä hetkellä Pajanotkon ja Silamuksen muuntopiirit ovat valmiit ja töitä jatketaan Konkalammen ja Sorvalinniemen välisellä alueella. Maakaapeleiden aurausta ja kaivua tehdään tämän vuoden puolella
maan routimiseen saakka.
Ensi keväänä ja kesällä työt jatkuvat Tähtiniemen ja Koitsanlahden alueilla.

Suunnitelmasta valmiiksi verkoksi
Verkoston rakentamisprosessin pituus vaihtelee yhdestä viikosta kolmeen vuoteen riippuen
hankkeen laajuudesta.
Yksittäinen pari sadan metrin pituinen kaapeliosuus esimerkiksi uuteen sähköliittymään saattaa syntyä jopa viikossa, jos kaapelin veto tulee liittyjän omalle maalle.
Useiden kilometrien pituiset linjahankkeet vievät aikaa vähintään muutamia kuukausia. Maastosuunnittelija kyselee maanomistajilta sijoitusluvat. Tiealueiden, vesistöjen, rata-alueen yms.
alueiden haltioiden maankäyttöluvat tehdään kuntoon ennen töiden aloittamista. Kaikkien
lupa-asioiden selvittäminen vie yleensä saman verran aikaa kuin varsinainen rakentaminen.
Rakentamisen alkuvaiheessa tehdään kaapeleiden auraukset tai kaivut sekä pylväiden nostot.
Kaivuritöiden jälkeen asentajatyöryhmä ryhtyy kytkemään uuteen verkkoon sähköä ja alueella
olevat sähköliittymät kytketään uuteen verkkoon kiinni.
Vanha verkko puretaan pois yleensä kytkentätöitä seuraavan talven aikana.

Henkilönostokori on joskus hyvä apu tien varteen rakennettavan linjan töissä. Usein pylväät kuitenkin pitää
sijoittaa niin kauas tien reunasta että korilla ei yllä pylväille saakka.

Suurin osa maakaapeleista upotetaan maan alle auraamalla.
Maata ei varsinaisesti tarvitse kaivaa vaan kaapeli vedetään
maahan erityisellä kaapeliauralla.

Sähköverkon vikojen korjaus

S

ähköverkossa esiintyy hyvin monenlaisia vikoja.
Viat voidaan karkeasti jaotella kolmeen ryhmään,
suurjänniteverkon, keskijänniteverkon, ja pienjänniteverkon viat. Suurjänniteverkon viat ovat Parikkalan
Valon verkon alueella lähes aina Fingridin kantaverkosta johtuvia, eli verkkoomme ei jostain syystä saada sähköä valtakunnanverkosta. Nämä tilanteet aiheuttavat
aina suuret sähköttömät alueet, mutta näitä vikoja on
onneksi harvoin. Yleisimmät suurjänniteverkon vikatapahtumat ovat yleensä sulan maan aikaan tapahtuvia
niin kutsuttuja pikajälleenkytkentöjä. Suurjänniteverkon pikajälleenkytkennän seurauksena sähköt katkeavat koko Parikkalan Valon alueelta noin sekunnin ajaksi.
Näitä tapahtumia tyypillisesti aiheuttavat linnut.
Yleisin asiakkaille näkyviä vikoja aiheuttava vikatyyppi
on keskijänniteverkon viat. Nämä viat johtuvat yleensä ilmastollisista vaikutuksista, verkon komponenttien
vikaantumisista tai ihmisten toiminnasta. Ilmastollisia
vikoja aiheuttavat ukkonen, tuuli ja sateet. Ilmastollisissa vioissa yleensä keskijännitejohtimien päälle kaatuu
laho tai muuten huonokuntoinen puu. Myös risu voi
väärään paikkaan joutuessaan aiheuttaa vian. Verkon
komponenttien tyypillisiä vikoja ovat eristinviat, muuntajakoneidenviat tai johtimien säieviat. Nämä viat
voivat olla myös seurausta aiemmin tapahtuneista ilmastollisista vioista tai rasituksista keskijänniteverkkoa
kohtaan. Ihmisten aiheuttamia vikoja ovat yleensä metsätöiden yhteydessä keskijännitelinjalle kaadetut puut.

TIMO KARHINEN
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ

VERKKOPALVELU

Parikkalan Valon tyyliin
Pienjänniteverkon vikoja aiheuttavat yleensä
riippukierre-, tai avojohdoille kaatuvat puut
sekä maakaapelien läheisyydessä tehtävät
huolimattomat kaivutyöt tai maakaapelin rakenteeseen liittyvät viat. Myös ukkonen voi
vaurioittaa maakaapelia niin, että se vikaantuu
vasta paljon tapahtuma-aikaa myöhemmin.
Vian ilmaantuessa sähköverkon vikapäivystäjä saa puhelimeensa hälytyksen, jos vika on
suurjännite- tai keskijänniteverkossa. Osasta
pienjänniteverkon vikoja tulee myös hälytys
päivystäjälle, mutta silti iso osa pienjänniteverkossa tapahtuvista vioista on sellaisia, että
niistä tieto päivystäjälle tulee ainoastaan asiakkaiden ilmoitusten kautta.
Keskijänniteverkon vioissa päivystäjä tekee
ohjauksia kauko-ohjattavilla erottimilla tietokoneen avulla. Kauko-ohjattavilla erottimilla
vika-alue saadaan rajattua pienemmäksi ja
osalle asiakkaista sähköt palautettua takaisin.
Tämän jälkeen kutsutaan asentajia tarvittava
määrä töihin. Asentajien avustuksella vianrajausta jatketaan käsikäyttöisten erottimien
avulla. Lopulta, kun vika-alue on mahdollisimman pieni, eikä erottimilla rajausta voida
jatkaa, aloittavat asentajat maastossa vikapartioinnin. Tämä tehdään vuodenajasta ja
paikasta riippuen autolla, mönkijällä tai moottorikelkalla. Myös jalkaisin vian etsintää joudutaan tekemään. Talvella apuna voivat olla
myös maastosukset tai lumikengät.
Vikapaikan löydyttyä varmistetaan, ettei sähkö voi uudelleen kytkeytyä vialliseen linjaan ja
kohde työmaadoitetaan. Vasta varmistusten
ja työmaadoitusten teon jälkeen korjaustoimet voidaan aloittaa. Tyypillinen keskijänniteverkon viankorjausaika vian ilmaantumisesta
alkaen on noin 2 tuntia. Keskijänniteverkon
vikaa etsittäessä on tavallista, että saman johtolähdön vaikutusalueella esiintyy useita lyhyitä sähkökatkoja. Maaseudun avojohtoverkon
toiminnalle on tyypillistä, että lyhyitä alle sekunnista kahteen minuuttiin kestäviä katkoja
esiintyy. Näistä ei kannata kuitenkaan huolestua, koska Suomessa myytävät sähkölaitteet
ovat suunniteltu niin, että niiden tulee kestää
nämä sähköverkon tapahtumat.

Pienjänniteverkon viankorjauksessa pätevät
hyvin pitkälti samat menetelmät kuin keskijänniteverkon vioissa. Maakaapeliverkon viat
vaativat kuitenkin omat erikoistyökalut ja mittalaitteet, varsinkin jos vikapaikka ei ole selkeästi havaittavissa. Pienjänniteverkon vioissa
on se hyvä puoli, että yleensä vika ei koske
kuin yksittäisiä asiakkaita. Varsinkin talviaikaan
maakaapelivikojen korjaaminen on hankalaa
roudan vuoksi. Tarvittaessa vika voidaan korjata väliaikaisesti vetämällä uusi kaapeli maanpinnalle.
Lopuksi voidaan todeta, että vikoja ja vikatilanteita on paljon erilaisia. Vika voi tulla myös
hyvällä säällä ja vian ilmaantumiseen ei aina
tarvita kovaa tuulta ja myrskyä.
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LASTENSIVUT

Jouluaskartelu tuo juhlan odotukseen tekemisen iloa!
Paperirulla lumihiutale
Lumihiutaleistasi voit tehdä niin yksinkertaisia tai monimutkaisia kuin haluat. Voit
käyttää wc- tai talouspaperirullia ja maalata ne minkävärisiksi haluat. Niihin voi
myös laittaa esim. glittereitä. Etukäteen kannattaa suunnitella minkälaisen teet.
Tässä yksi vaihtoehto
Tarvitset ainakin näitä:
Liimaa, sakset, viivoitin, lyijykynä, kaksi wc-paperirullaa tai talouspaperirullan, nauhaa ja esim. rei´ittäjä
Litistä paperirullat.
Mittaa viivaimella rulliin esim. 1 cm välein viivat. (Voit tehdä minkä levyisiä suikaleita haluat).
Leikkaa 15 yhtä suurta suikaletta rullista.
Aloita viidellä suikaleella tekemään ”kukkaa” keskelle liimaamalla
suikaleet toisista päistä kiinni toisiinsa.
Sitten taitat 10 suikaletta V:n muotoisiksi ”kaninkorviksi”.
Liimaa ”kaninkorvat” suikaleitten väliin.
Anna kuivua.
Tee esim. rei´ittäjällä reikä yhteen sakaraan ja pujota nauha.
Sido sitten se solmuun.
Nyt itse lumihiutale on valmis.
Sitten vaan koristelemaan haluamallasi tavalla.

LASTENSIVUT LASTENSIVUT

LASTENSIVUT

Paperirullista tehdyt kuorolaiset
Tarvitset: Sakset, liimaa, tussi, vessapaperi- tai talouspaperirullia, eri värisiä papereita ja kankaita, piipunrasseja.
Voit värittää rullan tai liimata värillisen
paperin rullan ympärille.
Tee kasvot ja pipot haluamallasi tavalla. Kädet voit tehdä halutessasi piipunrassista.

KILPAILU

KILPAILU

KILPAILU

KILPAILU

KILPAILU

KILPAILU

KILPAILU

jouluKILPAILU
Selvittämällä sekaisin olevat sanat löydät viereisistä kuvista kirjaimen, jonka sijoitat rivin päähän.
Esim. SATULA RAHAT = HARUSLAATTA, jonka kuvasta löydät kirjaimen K.
Selvitettyäsi kaikki sanat saat rivin loppuun ratkaisusanan, jonka
lähetät yhteystietosi kanssa meille.

ON ROTISKO
KAIJA KOPPA
SATULA RAHAT
AIKA PEKALLE
SUKSET KUMISTA
PASMA KAISU
ROMAHTI TOOSA
KUKKO VARJELE
MULTA SOPPA
RAJAT VALUVAT
JUONSI KOULUA
PATUKAN HELMI
KOPEA NRO
VALOVIESTIN KILPAILU 1/2021
Kilpailun ratkaisusana oli PUISTOMUUNTAMO. Arvonnassa heijastinvaljaat
menivät seuraaville henkilöille: Riia Örn Kirjavala, Jenni Wesselin Iisalmi ja
Riitta Marila Kiukainen. Lohdutuspalkinnon saivat Amalia Rautio Laikosta
ja Pirkko Räsänen Simpeleeltä.
Kiitos osallistuneille ja onnea voittajille. Palkinnot on toimitettu voittajille.

Lähetä vastauksesi 31.01.2022 mennessä yhteystietoineen osoitteeseen Parikkalan Valo Oy / kilpailu, Parikkalantie 15, 59100 PARIKKALA tai sähköpostilla osoitteeseen ritva.reinikainen@pavo.fi.
Oikein vastanneiden kesken arvomme kolme palkintoa sekä kaikkien
vastanneiden kesken kaksi lohdutuspalkintoa.
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Rauhallista
Joulua
Ja
Valoisaa Uutta
Vuotta 2022!

