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Kuinka omaa 
hiilijalanjälkeä voi pienentää?
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Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC (Intergovern-
mental Panel on Climate Change) julkaisi lokakuun 
alkupuolella tuoreimman raporttinsa. Raportin mu-
kaan ilmaston lämpeneminen täytyy rajata 1,5 as-
teeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Jotta tämä 
tavoite saavutetaan, on maailmanlaajuisesti hiilidi-
oksidipäästöjä leikattava 45 % vuoteen 2030 men-
nessä ja vuoteen 2050 mennessä nettopäästöjen on 
laskettava nollaan. Tämä tavoite on tiukka ja vaatii 
nopeita toimenpiteitä. Tähän mennessä ilmasto on 
lämmennyt esiteolliseen aikaan verrattuna noin yh-
den asteen ja on esitetty, että sen seurauksena luon-
non ääri-ilmiöt ovat yleistyneet.

Miten yksittäinen ihminen voi vaikuttaa omaan hiili-
jalanjälkeensä? 

Sähkönkäyttäjä voi vaikuttaa hiilijalanjälkeensä va-
litsemalla vihreän sähkönmyyntituotteen, jolla kaikki 
se energiamäärä, jonka asiakas käyttää, on tuotettu 
täysin ilman hiilidioksidipäästöjä. Toinen konkreet-
tinen ja tehokas tapa on ajoittaa oma sähkönkäyt-
tönsä vuorokauden edullisimmille tunneille. Sähkön 
tuntihinta pohjoismaisessa sähköpörssissä vaihtelee 
joka tunti. Tyypillisesti sähköntuotannon pohjalla on 
ydinvoimaa ja jatkuvasti ajavaa vesivoimaa, joiden 
rajakustannukset (tuotantokustannukset) - ja myös 
hiilidioksidipäästöt - ovat pienet. Sähkönkäytön, eli 
sähkön kysynnän, kasvaessa joudutaan sähkö useim-
miten tuottamaan fossiilisilla polttoaineilla, jolloin 
myös sähkön hinta nousee. Ajoittamalla sähkönkäyt-
tönsä vuorokauden edullisimmille tunneille pienen-
tää hiilidioksidipäästöjen lisäksi samalla myös omaa 
sähkölaskuaan, sähkönmyyntituotteesta riippuen. 

Omaan hiilijalanjälkeen voi siis vaikuttaa tehokkaasti 
kulutuskäyttäytymisellä, eli suosimalla sähkönkäytös-
sä sellaisia tunteja, joina muut sähkönkäyttäjät käyt-
tävät sähköä vähemmän (esimerkiksi yön tunteja). 
Sähkön tuntihintoja voi seurata kätevästi esimerkiksi 
Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n tuntihinta-
mobiilisovelluksesta. 

Hiilidioksidipäästöjen leikkaustavoitteet tarkoitta-
vat mm. liikenteen sähköistämistä. Tämä edellyttää, 
että sähköautojen on oltava hankintahinnaltaan 
kilpailukykyisiä polttomoottoriautoihin verrattuna. 
Päättäjämme ovat jo ääneen lausuneet miettivänsä 
keinoja tämän kehityksen nopeuttamiseksi. Sähköau-
tojen lataus tapahtuisi todennäköisesti suurimmaksi 
osaksi kotona. Latauksen ajoituksella on mahdollista 
vaikuttaa sähköautoilun hiilidioksidipäästöihin ja hin-
taan suosimalla tunteja, joina muut käyttävät sähköä 
vähemmän. Kun vuorokautisen hintatarkastelun li-
säksi ottaa mukaan eri viikonpäivien välisen tunti-
hintatarkastelun, on mahdollista päästä suurempaan 
ilmastolliseen ja taloudelliseen säästöön. 

Vietimme syksyllä Parikkalan Valo Oy:n henkilökun-
nan Tyky -päivää Punkaharjun hienoissa harjumaise-
missa. Näissä maisemissa ei voi välttyä ajatukselta, 
että tästä upeasta luonnostamme kannattaa pitää 
hyvää huolta.

Hyvää joulua ja valoa vuoteen 2019! 

Janne Rouvinen 
Toimitusjohtaja
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Muistattehan myös ilmoittaa osoite- ja pankkiyhteystietojenne 
muutokset. Näin varmistatte, että osingonmaksu sekä mahdol-
linen kirjeenvaihto päätyy viivytyksettä oikeaan paikkaan.

Yhtiöltämme kysytään usein osakkeen markkina-arvosta. Kos-
ka osakkeemme ei ole julkisesti noteerattu, sillä ei ole virallista 
markkina-arvoa. Osakkeen arvo määräytyy osto- ja myyntitar-
jousten perusteella. Parikkalan Valo Oy ei kuulu arvo-osuusjär-
jestelmään, joten paperinen osakekirja on säilytettävä huolel-
lisesti. Jos osakekirjanne ovat kadonneet tulee ne mitätöidä 
käräjäoikeudessa.

Osakeasioissa Teitä palvelee

Sanna Hallikainen puh. 05 439 0213  
sanna.hallikainen@pavo.fi

Osakkeenomistajille

Osakeasioiden hoitamista varten toivomme Teidän varaavan ajan etukäteen.
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Hallintoneuvostokausien kautta yhtiötä tunteva isäntä 
käyttää itse eniten sähköä lypsykarjanavetan ylläpi-
toon ja viljan kuivaukseen.  

Maidontuottaja 

TAPANI HÄMÄLÄINEN 

Simpeleeltä uutena hallitukseen

TERHI TORIKKA

Peltolan tilan isännän  Tapani Hämäläisen ta-
loudessa sähkönkäytöstä vain murto-osa muo-
dostuu yksityispuolella. ”Sen osuus on ehkä 
10-15 prosenttia meidän koko liittymän kulu-
tuksesta.” Saman verran on tilalla sijaitsevien 
vuokrattujen rantatonttien käyttömäärä. Loput 
käytöstä on maataloutta: lypsykarjanavetassa 
sähkön varma saanti on elinehto. Lisäksi säh-
köä kuluu tilan lämminilmakuivurissa, jossa 
kuivataan viljaa myös muille tiloille. ”Pääasia 

on, että saadaan sähköä. Tietysti sitä parempi, 
mitä vähemmän sähköntuotanto kuormittaa 
ympäristöä”, pohtii Parikkalan Valon hallituk-
seen Matti Hämäläisen jälkeen Simpeleeltä 
noussut Tapani Hämäläinen.

Yleisesti sähkönkäytön ennustetaan kasvavan 
edelleen. ”Lappeenrannan yliopistolla väki 
uskoi kovasti liikenteen sähköistymiseen, kun 
kävimme vierailulla.” Itse Hämäläinen ei ole 
sähköauton hankkimista harkinnut, sillä ajetta-
vaa kertyy harvoin, mutta matkat ovat silloin 
yleensä pitkiä. 



Työskentely Valon hallituksessa on Hämäläi-
selle luontevaa jatkoa monen vuoden hallin-
toneuvostoon kuulumiselle. Lisäksi hän on 
toiminut Rautjärven kunnan valtuustossa ja 
hallituksessa, ja sitä kautta kunnan edustaja-
na Parikkalan Valon yhtiökokouksissa. ”Talo ja 
sen väki ovat tuttuja ennestään. Opeteltavaa 
on lähinnä sähkökaupan monipuolisuudessa. 
Suurimmat muutokset tapahtuvat tällä hetkel-
lä sähkönmyyntiliiketoiminnassa.”

Kuntapolitiikasta Hämäläinen jättäytyi pois 
kaksi vaalikautta sitten työkiireiden vuoksi. ”Tä-
hän Valon hommaan aika vielä järjestyy, muita 
luottamustoimia en ota niin kauan kuin tilalla 
on lypsykarjaa”, Hämäläinen linjaa. ”Valo on 
omistajapohjaltaan mielenkiintoinen sähkö-
yhtiö. Kuntien rooli on iso, mutta ne eivät ole 
kuitenkaan pääomistajia.”

Sähköyhtiön paikallisuudessa on isot etunsa. 
”Kun päätöksenteko on lähellä, voimme vai-
kuttaa oman sähköyhtiömme asioihin. Pidän 
tärkeimpinä tavoitteina Parikkalan Valon toi-
minnassa luotettavia palveluita sekä kohtuul-
lista hinnoittelua.”

Parikkalan Valo Oy:llä on käynnissä mittavat in-
vestoinnit sähkönjakeluverkkoon. Verkkoa jou-
dutaan uusimaan sekä ikärakenteesta johtuen, 
että lain edellyttämän toimitusvarmuuden saa-
vuttamiseksi. ”Pikkuhiljaa mennään eteenpäin. 
Asta- ja Veera-myrskyjen jälkeen tuntui hyvältä 
lakiesitys sähkönsaannin turvaamisesta, mutta 
itsehän sitä nyt maksetaan. Se pitää siirtohin-
toja korkeina vielä pitkään. Alueella ei ole yh-
tään isoa kaupunkia, joka tasaisi siirtohintaa. 
Täällä syrjäkylät eivät ole tyhjentyneet, kuten 
Lapissa, missä sähkönkäyttäjiä ei enää joka kol-
kassa ole.”

Kaikki eivät siirtohintaan vaikuttavia tekijöi-
tä tiedä tai ymmärrä. ”Ensimmäiset puhelut 
aiheesta tulivat pian nimityksen jälkeen”, Hä-
mäläinen kertoo. ”Investoinnit vaativat rahaa 
ja valitettavasti se näkyy siirtohinnoissa. Pa-
rikkalan Valo Oy:n siirtohinnat ovat kuitenkin 
olleet selvästi alle viranomaisten asettaman 
suurimman sallitun, joten myös tässä kohtaa 
paikallisuudesta on hyötyä.”

Kangasniemeltä kotoisin oleva Hämäläinen on 
koulutukseltaan agrologi ja viljelee vaimonsa 
kanssa tämän kotitilaa Simpeleen Kaljusenky-
lässä. Oma kotitila on nykyisin metsätilana, ja 
isäntä huolehtii myös siitä. Sukupolvenvaih-
doksesta Simpeleellä tulee ensi vuonna kulu-
neeksi 30 vuotta. Vuonna 1993 rakennetussa 
pihatossa asuu 20 lypsylehmää sekä nuorkarja. 
Maidontuotannon lisäksi metsätaloudella on 
vankka rooli tilan toiminnassa. Isäntä tekee 
myös koneurakointia. Tiivis työtahti ei juuri jätä 
sijaa harrastuksille. ”Olemme niin kiinni työssä, 
että harrastuksiin ei tahdo riittää aikaa.”

Tapani Hämäläinen

Maidontuottaja, koneurakoitsija

Kotipaikka Peltolan tila Simpeleen 
Kaljusenkylässä

Ikä 56 vuotta

Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi 
aikuista lasta sekä Stella -koira

Harrastaa liikuntaa, kuten pyöräilyä 
ja hiihtoa sekä kalastusta. Myös 
metsätyöt ovat vastapainoa 
navettatöille.

Suuntaa lomalla kotimaanmatkoille, 
usein Lappiin

”
Täällä syrjäkylät eivät ole tyhjentyneet, ku-
ten Lapissa, missä sähkönkäyttäjiä ei enää 
joka kolkassa ole.

7



Sisustusarkkitehti Kati Anttonen valitsi Parikkalan Valon toimitiloihin ajattomia harmaan eri sävyjä. 
Lämpöä sistustukseen tuo CWP-koivuviilu. Tärkeässä roolissa on myös valaistus. 



TEKSTI: TERHI TORIKKA
KUVAT: HANNU  AHOKAS

suunnitteli Valolle aikaa ja käyttöä kestävät toimitilat

Sisustusarkkitehti Kati Anttonen uu-
distaa tiloja toiminnallisuus ja kestä-
vyys edellä. Syntyjään parikkalalaisen, 
kotikuntaansa tänä vuonna oman yri-
tyksen perustaneen ammattilaisen 
työjälki näkyy nyt Parikkalan Valon uu-
distetuissa toimitiloissa. 

Harmoninen, raikas ja moderni, mutta helposti 
lähestyttävä. Muun muassa näin voi kuvailla 
Parikkalan Valo Oy:n toimitilojen päivitettyä 
sisustusta. Käytössä on harmaan eri sävyjä, 
joiden joukkoon lämpöä luo niin sanottuna pu-
naisena lankana tiloissa kulkeva CWP-tekninen 
koivuviilu. ”Tärkeä rooli on tietysti myös valais-
tuksella sekä akustiikalla”, kertoo suunnittelus-
ta vastannut Kati Anttonen. 

Valon toimitilat Parikkalan keskustassa kaipa-
sivat uudistusta sekä ulkoisesti että toimin-
nallisuuden parantamiseksi. ”Talo oli tavallaan 
pysähtynyt. Tekniikka oli jäänyt jälkeen, ja visu-
aalinen ilmekin kaipasi päivitystä. Viime vuosi-
na tiloissa oli tehty vain pieniä pintaremontte-
ja”, Anttonen sanoo.

Yhteinen linja yhtiön kanssa löytyi helposti, ja 
sisustustyö sujui talon laajan remontin ohessa 
suunnitellusti. Projekti käynnistettiin vuonna 
2016 ja valmista tuli tänä kesänä.

Sisustuksessa tavoitteena oli tuoda yhtiön toi-
mitila takaisin tähän päivään ja lisätä sen toi-
minnallisuutta sekä käytettävyyttä. Kantavana 
ajatuksena oli ajattomuus. ”On tärkeää tehdä 
sisustuksessa ja materiaaleissa ratkaisuja, jot-
ka kestävät aikaa”, Anttonen linjaa. 

Hän kuvailee projektia kokonaisvaltaiseksi 
muutokseksi. Vastuulla olivat muun muas-
sa pintamateriaalit, värit, valaistus, kalustus, 
opasteet ja akustiikka. 

Julkisten ja puolijulkisten tilojen suunnitteluun 
erikoistuneelle tekijälle työ oli mieluisa. Täl-
lä hetkellä työn alla ei ole vastaavan laajuisia 
töitä, mutta tuoreen yrittäjän työtilanne on 
hyvä. Suunniteltavaa riittää muun muassa toi-
mistoissa ja kouluissa, jotka ovat viime vuosina 
kokeneet melkoisen muodonmuutoksen pe-
rinteisestä pulpettivaltakunnasta viihtyisiksi ja 
joustaviksi sekä monimuotoisiksi oppimisym-
päristöiksi. Esimerkiksi Ruokolahdella koulun 
sisustukseen päätyi akustisiksi teoksiksi koos-
teita oppilaiden piirroksista.

”Koulun irtokalustesuunnittelussa tulee nykyi-
sin ottaa huomioon muunneltavuus, monet 
kalusteista on varustettu pyörillä, ja muun mu-
assa oppilaspöytien muodot mahdollistavat 
erilaisten ryhmien muodostamisen. Perinteisiä 
omia työpöytiä ei enää ole”, Anttonen kertoo.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja visuaallisuu-
den ilmentäminen toiminnan kautta kuuluvat 
Anttosen työtapoihin. ”Yrityksissä imagoa py-
ritään vahvistamaan toimitilan kautta, tilat luo-
vat aina mielikuvia ja viestivät muun muassa 
yrityksen arvoista.”
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Suunnittelutoimisto SIS KATI

Kati Anttosen yritys Parikkalassa

Perustettu vuonna 2018

Tarjoaa sisustus- ja tilasuunnittelua sekä 
konsultointia

Erityisalaa julkiset ja puolijulkiset tilat, 
uudiskohteet sekä saneerattavat tilat

Anttonen on koulutukseltaan 
sisustusarkkitehti SIO, valmistunut 
vuonna 2014 sisustusarkkitehtuurin ja 
kalustesuunnittelun muotoilijaksi (AMK)

Työhuone kotona Siikalahden läheisyydessä 
sekä Parikkalan keskustassa

Harrastaa muun muassa laitesukellusta

Unelmiensa suunnittelukohteeksi suunnittelija nimeää hotellin konseptoinnin 
alusta loppuun. Siihen sisältyisi hyvin monipuolisesti kaikkea palvelusta lukui-
siin sisustuksellisiin yksityiskohtiin. Toista haavettaan, teatteria, Anttonen pääsi 
jo toteuttamaan osallistuessaan Imatran Arkkitehtuuritoimiston työryhmään, 
joka suunnitteli uuden Teatteri Imatran. Yhteistyö on tärkeä ja mieluinen osa 
työtä. Verkostojen kautta löytyy laajasti erikoisosaamista ja mahdollisuuksia 
päästä toteuttamaan omia vahvuuksiaan erilaisissa yhteistyöprojekteissa. 
”Verkostoitumisesta on hyötyä, ja ajan hermolla on oltava koko ajan”, Antto-
nen toteaa. ”Pitää myös pystyä aina ajattelemaan vähän toisin, ei tehdä niin 
kuin ennen on tehty.”

Liikkuva ja vaihteleva työ vie naista nykyisin pääasiassa eri puolille Etelä-Kar-
jalaa sekä lähimaakuntia. Opiskelukaupungistaan Kouvolasta Anttonen muutti 
takaisin syntymäkuntaansa Parikkalaan valmistumisen jälkeen neljä vuotta sit-
ten.

”Olen iloinen, että paluu kotiseudulle oli mahdollinen, ja pystyn työllistämään 
itseni omalla alallani. Parasta Parikkalassa on luonnon kauneus ja oma rauha. ”

28-vuotias Anttonen työskenteli ensin Parikkalasta käsin arkkitehtitoimistoille 
Savonlinnassa ja Imatralla. Oman yrityksen, SIS KATIn hän perusti kuluvan vuo-
den alussa. Toiminta keskittyy julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin, mutta yrittäjä ei 
halua sulkea muitakaan kohteita pois. ”Teen monia projekteja yhtä aikaa, se on 
mieluisaa. Kaiken kokoisia projekteja saa kysyä”, Anttonen vinkkaa.
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SÄHKÖNMYYNTIMIKA LIRKKI
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

Sähkönmyynnin kuulumiset

Markkinakatsaus

Spot-hinnat ovat viimeisen vuoden aikana olleet nousussa hydrologisen 
tilanteen heikentymisen ja päästöoikeuksien kallistumisen vuoksi.

Sähkön markkinahinta vuoden kolmena ensimmäisenä kvartaalina oli 
Suomessa 22 % korkeampi kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla. Hel-
mi-maaliskuun vaihteen kireän pakkasjakson ja kuivan kesän seuraukse-
na Suomen tuntihinnat olivat huomattavasti aiempia vuosia korkeam-
malla tasolla. Tammi-syyskuun keskihinnaksi muodostui 46 €/MWh. 
Sähkön kulutus Suomessa on ollut 2,5 % enemmän kuin viime vuonna 
vastaavalla jaksolla.

Päästöoikeuksien hinta on noussut kuluvana vuonna 8 €/CO2 tuntumas-
ta 20 €/CO2 tasoon huhtikuun alkuun mennessä, mikä on ollut myös 
EU:n tavoitteena. Tuotantokustannuksien nousun kautta tämä vaikuttaa 
osaltaan sähkön hintaan.

Raaka-ainemarkkinoilla raaka-öljyn hinta on noussut puolen vuoden ta-
kaisista hinnoista yli 13 %. Myös kivihiilen hinta on ollut samanlaisessa 
nousussa ja Keski-Euroopassa kysyntä on ollut korkeaa helteisestä ke-
sästä sekä vähäisistä sateista johtuen. Myös Aasian kysyntä on jatkunut 
vahvana. Kivihiilen tuotantoon ei juuri investoida maailmalla ilmastopo-
liittisten tavoitteiden vuoksi.

Sähkönhinnan ennustetaan säilyvän nykyisen kaltaisella tasolla talven 
aikana. Korkeampien sademäärien myötä hydrologinen tilanne vahvis-
tui elo- ja syyskuussa. Hintataso voi olla hieman korkeammalla kovien 
pakkasien aikaan. Mahdolliset yhtäaikaiset häiriöt tuotannossa ja siirto-
yhteyksissä saattavat myös nostaa tuntihintoja erityisesti pakkasjaksolla.

Kaikki katsauksessa olevat hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Valon sähkönmyynti

Markkinoiden hintataso vaikuttaa sähkönhankintakustannuksiin ja sitä 
kautta luonnollisesti vähittäismyyntihintoihin. Hintamme ovat kilpailu-
kykyisiä niin toistaiseksi voimassa olevissa kuin asiakaskohtaisesti hin-
noitelluissa tuotteissa.

Asemamme markkinoilla on säilynyt kuluvana vuonna vakaana. 

Pyydä meiltä sähkötarjous
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SÄHKÖNMYYNTI

Olemme saaneet nauttia tänä vuonna lumisesta ja pitkästä talvesta sekä 
myös erittäin lämpimästä kesästä. Sää onkin tärkein vaikuttaja sähkön 
hintaan. Vesivoimalla Suomessa 2017 tuotettiin 14,6 TWh, kun Poh-
joismaissa tuotetaan yhteensä n. 200 TWh normaalina vesivuonna. Eli 
meillä esiintyneiden sateiden määrä tai Saimaan vedenpinnan korkeus 
ei vaikuta sähkön hintaan mainittavasti. Tällaisena kuivana ja vähäsatei-
sena kesänä vesivarannot kuivuivat minimiin myös Ruotsissa ja Norjas-
sa. Tämä kuiva kausi vaikuttaa myös tulevan talven hintoihin. Vesitilanne 
on heikoimmillaan sitten vuoden 2006.

Tuulivoima on merkittävä (2017 Suomessa 4,7 TWh) uusiutuvan energi-
an lähde, mutta siitä saadaan energiaa vain kun tuulee. Tänä kesänä oli 
varsin tyyntä ja tuulivoimalla tuotettu sähkö oli pienempi kuin se olisi ol-
lut tuulisena kesänä. Aurinkopaneelien sähköverkkoon tuottama määrä 
Pohjoismaissa on kokonaisuuden kannalta vähäinen. Näiden molempi-
en tuotantomuotojen haasteena on se, että niillä sähkö tuotetaan sääs-
tä riippuen ja sähkö tulee heti sähköverkkoon. Esimerkiksi vesivoimaloi-
den tuotantokapasiteettia voidaan säätää varastoimalla vettä altaisiin ja 
tuottaa sähköä silloin, kuin sitä tarvitaan.

Toinen merkittävä muutos on tapahtunut päästöoikeuksien hinnoissa. 
Päästöoikeudet liittyvät EU:n ilmastopolitiikkaan ja hiilidioksidipäästö-
jen vähentämiseen. Päästöoikeuksien hinta on nyt noussut EU:n tavoit-
teen mukaiselle tasolle, kun hinnat olivat pitkään neljäsosan nykyisestä. 
Tämä vaikuttaa suoraan kivihiiltä polttavien voimalaitoksien tuotanto-
kustannuksiin, joita on Keski-Euroopassa runsaasti.

Myös ydinvoimalaitosten seisokit vaikuttavat hintoihin. Suunnitellut 
huollot toteutetaan tyypillisesti kesäaikaan. 

Pohjoismaiden sähkö on edullisempaa kuin muualla Euroopassa. Li-
sääntyneen ja edelleen lisääntyvän siirtokapasiteetin ansiosta sähkö 
virtaa koko ajan paremmin Pohjoismaiden ja muun Euroopan välillä. 
Edullisemmalta hinta-alueelta kalliimmalle eli tyypillisesti Pohjoismaista 
Euroopan suuntaan. Vaikka nämä Euroopan energia-asiat voivat tuntua 
kaukaisilta, niin olemme kokoajan menossa enemmän ja enemmän koh-
ti yhteiseurooppalaisia sähkömarkkinoita.

Mitkä asiat vaikuttavat sähkön hintaan?

MIKA LIRKKI
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
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SÄHKÖNMYYNTIMIKA LIRKKI
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

Poikkeuksellisen halpaa energiaa yrityksille 
ja yksityisille tarjoaa Virossa kirjoilla oleva Fi-
nergy Voima OÜ, joka markkinoi myös nimellä 
Yrityssähkö.  Vuoden alusta toiminnan aloitta-
neelle yritykselle on kertynyt verovelkaa jo yli 
80 000 € puolessa vuodessa ja se on ulosotto-
menettelyissä todettu varattomaksi. Laskutus 
ei perustu tuntimittaukseen vaan vuosikulu-
tusarvioihin, kuten muinoin oli yleisesti tapa-
na. Heillä on tarjolla myös ennakkolaskutus 
eli energia laskutetaan ennen toimitusta. Asi-
akas ottaa tällöin riskin itselleen maksaessaan 
sähköstä ennakkoon ja mahdollisessa myyjän 
toiminnan loppumisessa menettää etukäteis-
maksun saamatta vastineeksi sähköä. 

Kuluneena vuonna eräs myyjänä toiminut yri-
tys suljettiin markkinoilta.  Werel Oy:n tasesel-
vityssopimus irtisanottiin 17.7.2018 eSett Oy:n 
ja tasepalvelusopimus Fingrid Oyj:n kanssa.  Eli 
kyseisen myyjän toiminta loppui markkinoil-
la  ja asiakkaat eivät loppujen lopuksi saaneet 
sähköä heille luvattuun hintaan.

Myös erilaiset lisäarvopalvelut ovat yleisty-
neet viime vuosina sähkölaskuilla. Vaikka kilo-
wattitunnin hinta ei sinällään olisikaan mikään 
mahdottoman korkea niin saattavat erilaiset 
mm. hinnanvaihtotakuut, vakuutukset ja lisät 
nostaa laskun loppusummaa useita kymmeniä 
prosentteja. Kannattaa pohtia tarvitseeko niitä 
ja saako niillä vastinetta rahalle? Jos ei halua 
sitoutua vaikkapa 24 kk määräajaksi kiinteään 
hintaan, niin olisiko olemassa joku toinen tuo-
te mikä sopisi minulle paremmin? 

Agressiivinen ja harhaan johtava puhelin-
myynti on valitettavasti edelleen tätä päivää. 
Viime viikkoina on tullut esiin tapauksia, jois-
sa Kotimaan Energian puhelinmyyjä lupaa 
14,7 % alennuksen nykyhinnasta, vaikka hän 
ei todellakaan tiedä asiakkaan nykyistä sopi-
mustyyppiä tai hintaa. Markkinointia tehdään 
ikään kuin asiakkaalla olisi jokin sopimussuhde 
heidän kanssaan vaikka näin ei olisi. Asiakkaan 
argumentteja tai vastalauseita ei itsepäinen 
puhelinmyyjä kuuntele vaan painostaa teke-
mään päätöksen heti. Tarjousta ei saa kirjal-
lisena vaan sieltä tuleekin sopimus, vaikka ei 
sellaisesta  ole sovittu. 

Me Parikkalan Valossa laskutamme energian 
kulutuksen mukaan jälkikäteen, emme rahasta 
takuilla emmekä vakuutuksilla. 

Asiakkaalla on vapailla markkinoilla mahdolli-
suus valita ostaako sähkönsä yhteiskunnalliset 
velvoitteet hoitavalta, luotettavalta toimijalta 
vai itselleen tuntemattomalta taholta, jonka 
lupaukset voivat jäädä lunastamatta.

Halvan sähkön kääntöpuoli

Sähkökauppa on pienten marginaalien kauppaa missä myyjän katteet 
lasketaan muutamissa prosenteissa. Silti säännöllisesti muutama yritys 
myy sähköä poikkeuksellisen halvalla hinnalla, huomattavasti alle mark-
kinahinnan.  Miten se on mahdollista? Ei se olekaan, mikäli toimitaan sa-
moilla pelisäännöillä. 
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SÄHKÖNSIIRTO PEKKA SUOMALAINEN
TYÖPÄÄLLIKKÖ

Taajama kaapeloinnit Akonpohjassa ja Särkisalmella

Akonpohjan alueen maakaapeloinnit ovat kaivuutöiden osalta valmiit ja 
kytkentätöitä tehdään vielä. Tavoitteena on saada kytkentätyöt valmiiksi 
vuoden loppuun mennessä. 

Pylväslinjojen purku tehdään talven kuluessa. Pihojen ja sorateiden kun-
nostusta tehdään vielä ensi keväänä ja kesällä.

Särkisalmella Petalan muuntopiirin maakaapelointi on tätä kirjoitettaes-
sa vasta aloitettu. Riippuu syksyn säätiloista, kuinka pitkälle työt saadaan 
tehtyä tämän vuoden puolella. Routaisen maan aikana maakaapelointi 
taajama-alueella ei enää ole kannattavaa.

Taajamien maakaapeloinnissa on kysymys säävarman verkon rakenta-
misesta. Maakaapeloinnilla saavutetaan varmimmin lain vaatimus mak-
simi sähkökatkoajasta, joka asemakaava-alueilla ei saisi olla missään 
olosuhteissa yli 6 tuntia.

Melkoniemi ja Pitkäpohja

Melkoniemellä on tehty töitä Sukkelopohja ja Haapalahden välisellä 
alueella. Tällä alueella olevan runkojohdon pylväät ovat verkkoalueen 
vanhimpia eli 50-luvulla rakennettuja. Uudesta runkojohdosta osa ra-
kennettiin pylväslinjana tien varteen ja osa vedettiin kaapelina järveen 
ja maahan.

Pitkäpohjassa korvattiin myös vanhaa pylväslinjaa maakaapeleilla. Van-
ha linja oli 60-luvulla rakennettu, joten erilaisia ”rappeuma” –vikoja oli 
alueella ollut jo useita. Linja oli myös enimmäkseen metsässä, joten kaa-
tuneet puut aiheuttivat usein vikoja.

Suunnittelussa olevat kohteet

Ensi kesänä kaapelointitöitä tehdään pääasiassa Parikkalan taajaman 
eteläpuolelta Joukionsalmen suuntaan. Kirjolankankaan teollisuusalue, 
Ristimäen, Kasurin, Joukion, Lahdenkylän ja Lamminkylän alueet kuulu-
vat kaapeloitaviin kohteisiin.

Maakaapeloinnin vaikutus 
sähkökatkoihin

Maakaapeloidussa sähköverkossa esiintyy myös katkoja. Esimerkiksi 
Akonpohjaan syöttö tulee Särkisalmen suunnasta ilmajohtona ja runko-
johto jatkuu ilmajohtona Akonpohjasta Tarnalaan päin. Jos näille alueille 
tulee vikoja, esim. puu kaatuu linjalle tms., niin ne aiheuttavat jonkin pi-
tuisia katkoja myös maakaapeloidulla alueella. Useimmiten sähkökatkot 
maakaapeliverkossa ovat kuitenkin lyhyempiä.

Toimitusvarman verkon rakentamista

Eetu Repo on ollut harjoittelemassa 
ammattikoulun opintojen aikana. 
Tässä on Eetulla työn alla Akonpoh-
jassa Kaivorinteen muuntamon kyt-
kentätyöt.
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Johtoalueiden raivaukset

Linjan raivauksia on tehty kuluneen vuoden aikana Torsan ympäris-
tössä sekä Pitkäjärven, Sarajärven ja Särkilahden alueilla. Ensi vuonna 
raivataan Kaukolan lähtö, joka käsittää myös Kannaksen, Tyrjän, Intsi-
län ja Kesusmaan alueet. Pohjavesakon raivauksen lisäksi kaadetaan ns. 
riskipuita n. 15 metrin leveydeltä johtoalueen ulkopuolisesta metsäs-
tä. Kaadettavat puut ovat lahoja, riukuuntuneita tai johdon suuntaan 
kallistuneita puita, joilla on suuri riski tulla linjan päälle joko tuulen tai 
lumikuorman takia. Näillä puilla ei ole suurta arvoa metsänomistajalle, 
mutta sähkölinjalle niistä saattaa olla suurikin haitta.

Johtoalueiden raivaukset tehdään viiden vuoden välein. Lehtipuut kas-
vavat pituutta tuona aikana jopa 4 – 6 metriä. Vierimetsän raivauksel-
la pyritään välttämään viereisessä kuvassa näkyvää tilannetta. Lumi ja 
kuura painavat latvoja ja oksia linjalle. Yksikin oksa linjaan osuessaan 
saattaa aiheuttaa laajan sähkökatkon.

Lokakuun lopussa vedettiin kaapelit Särkisalmella kuutostien alitse Ran-
tatien varteen. Kaapeleilla korvataan samalla kohdalla oleva pylväslinja.



Viime vuonna tauon jälkeen järjestetty Snowcross-kilpailu 
saa tänä talvena jatkoa. Lisäksi kerho on investoinut kalus-
toon ja ylläpitää 300 kilometrin urastoa.

Runsasluminen viime talvi innosti Kärkikuntien kelkkakerhon tempai-
semaan vajaan kymmenen vuoden tauon jälkeen Parikkalan raviradalla 
sijaitsevan Snowcross -stadionin kisakuntoon, ja siellä pidettiin lajin kan-
sallinen osakilpailu.

”Ajatus tuli Itä-Savon puolelta. Sieltä kyseltiin, pistettäisiinkö kisat pys-
tyyn, kun rata lupineen on olemassa”, Kärkiseudun kelkkakerhon pu-
heenjohtaja Aki Makkonen kertoo.

Homma pantiin vauhdilla käyntiin. Radalta raivattiin pusikot ja sinne 
ajettiin joulukuussa yli 6 000 tonnia lunta. Jo vuoden vaihteessa rata 
saatiin käyttöön. Viime vuonna Parikkalan stadion oli Suomen eteläisin 
virallinen rata, mikä houkutteli kovatasoisia harjoittelijoita aina Etelä-
Virosta saakka.

Stadion on lumikaudella käytössä valvotusti kahtena päivänä viikossa, 
omin päin sinne ei voi mennä. Käytön jälkeen rata on aina kunnostet-
tava, mihin kuluu runsaasti talkootyötunteja. ”Viime vuonna stadion 
käännettiin kaivurilla ympäri seitsemän kertaa, jotta se saatiin aina peh-
meäksi uudestaan”, Makkonen kertoo.

Kisat kokosivat mukavasti sekä kilpailijoita että yleisöä, ja jatkoa seuraa 
tänä talvena. Helmikuussa Parikkalassa avataan snowcrossin SM-kausi. 
Toiminnasta saatavat tulot menevät toiminnan pyörittämiseen. Radan ja 
reittien ylläpitämiseksi kerho on tehnyt myös kalustohankintoja, kuten 
urahöylän, tampparin ja työkelkan. ”Olemme pistäneet uudella hallituk-
sella tuulemaan. Nyt toivotaan vain lisää hyvälumisia talvia.”

Kärkikuntien kelkkakerho
hyvässä vauhdissa

TERHI TORIKKA

Kärkikuntien kelkkakerhon hallitus: vasemmalta lähtien Niko Nokelai-
nen, Aki Makkonen, Jani Pitkänen, Teemu Kokko ja Janne Saukkonen. 
Kelkan selässä SM-harrastesarjaa ajava Pete Anttonen.
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Omassa kerhossa on mukana kolme kuljettajaa, jotka ajavat SM-sarjaa. 
Muuten aktiivista jäsenistöä on 20-30 ja jäseniä kaikkiaan satakunta. 
Valtaosa on miehiä, mutta joukossa on muutama nainenkin. ”Valitet-
tavan vähän. Totta kai mukaan mahtuisi enemmänkin naisia, ei tämän 
tarvitse olla pelkkää äijämeininkiä”, Makkonen korostaa. Harrastuksen 
alkuun pääsee Makkosen mukaan noin 1500-2000 eurolla, jolla saa jo 
”kohtuu nykyaikaisen ja ajettavan kelkan”. ”Vuokraustoimintaa kun ei 
tällä suunnalla ole. Tietysti ajamiseen kuluu myös polttoainetta. Oman 
kelkan hyvä puoli on, että sitä oppii samalla myös kunnostamaan, sillä 
aina välillä jotain joutuu roplaamaan.”

Kerho järjestää stadionin kisojen ja harjoitusten lisäksi myös muutaman 
sadan kilometrin yhteislenkkejä naapurikerhojen reiteille. ”Täältä saa 
ajaa Etelä-Karjalan kelkkakerhon jäsenenä Uttiin asti, missä usein tulee 
jo lumiraja vastaan. Savon ja Pohjois-Karjalan puolelle tarvitaan sitten 
erilliset uraluvat. Porukalla on turvallisempaa lähteä pidemmälle, apu 
on tarpeen tullen lähellä”, Makkonen sanoo. 

Hän korostaa, että turvavarusteet ja maltilliset nopeudet ovat tärkeä osa 
harrastusta, ja apua ongelmatapauksissa löytyy reiteille yleensä melko 
helposti. ”Tiedotamme myös uraston kunnosta, railoista ja avannoista 
omassa WhatsApp  -ryhmässä.”

Makkonen muistuttaa, että moottorikelkkailu vaatii aina maanomistajan 
luvan, joten merkityillä urilla on pysyttävä. Vain jäällä saa ajaa vapaasti. 
”Tämä on hyvä harrastus, kun pysytään urilla. Yksi mätä omena pilaa 
helposti monen harrastajan maineen.” Kelkkakerho on viime vuosina 
panostanut erityisesti hyviin reittimerkintöihin eksymisten välttämisek-
si. Reitit on merkitty myös Googlen karttasovellukseen, ja ne ovat ladat-

tavissa älypuhelimeen. ”Älypuhelimet helpottavat hommaa huomatta-
vasti, soitot reiteiltä ovat vähentyneet niiden myötä.” Myös välineistö 
menee eteenpäin. ”Kelkat ovat kehittyneet ympäristöystävällisemmiksi 
ja hiljaisemmiksi koko ajan.”

Viime kevään kansallinen osakilpailu Parikkalan snowcross-stadionilla keräsi mukavasti sekä osallistujia että katsojia.

Kärkikuntien kelkkakerho ry

Toiminta-alue: Parikkala-Saari-Uukuniemi  
(reittiä myös Punkaharjulla)

Perustettu 1994

Jäseniä noin sata

Reitistöä runsaat 300 kilometriä

Snowcross -stadion Parikkalan raviradalla oli viime 
vuonna Suomen eteläisin virallinen kelkkarata

Kauden päätapahtuma Snowcross SM-kauden 
avajaiset 16.-17.2.2019

Kerhon sivustolta www.kkmkk.com löytyy ohjeet 
uralupien hankintaan ja jäseneksi liittymiseen



Retkikunta Kilpisjärvellä pitkän ja raskaan päivän jälkeen. Norjassa tunturissa.

Sodankylän ja Levin välissä sijaitseva Kaarestunturin näkymiä.



Suomessa on varsin kattava reitistö joka mahdollistaa monipuo-
lisia vaihtoehtoja reittikelkkailulle, sikäli kun lunta on riittävästi. 
Reittikelkkailussa voi kokea ainutlaatuisia seikkailuja ja maisemia 
erämaiden keskellä. Ja kuntoilun kannaltakaan ei ole kyse kaikkein 
kesyimmästä harrastuksesta.

Edellisenä syksynä suunnittelimme uusia haasteita Parikkalan har-
rastajien Jari Makkosen, Niko Nokelaisen ja huoltopäällikkö Axelin 
kanssa. Päätimme tuolloin, että ajetaanpa Parikkalasta kelkoilla Jää-
merelle. Uudet reitit ja maisemat sekä sopivat päivittäiset siirtymät 
ja välimatkat vaikuttivat määränpään valintaan.

Suoritimme maaliskuussa kuuden ajopäivän retken Jäämerelle. 
Lähtöpisteinä olivat Parikkala ja Kerimäki. Ajoimme 300 - 400 km 
päiväetappeja kohti pohjoista. Huoltoasemia reitillä oli sopivin vä-
lein ja polttoaine riitti helposti tankkauspaikalta seuraavalle. Puheli-
missa olevan paikannuksen ja reittikartaston lisäksi suunnistamisen 
apuna oli perinteinen navigaattori. Reitit vaihtelivat monipuolisesti 
tasaisesta hoidetusta reitistä, hoitamattomaan kapeaan ja epäta-
saiseen reittiin, 1,5 m jäiseen patikkoon ja Norjan tunturin lähes 
lumettomaan kivikkoon. Harrastuksen luonteeseen kuuluvat erilai-
set tekniset ongelmat, jotka kaikki kuitenkin saatiin erinäisten vai-
heiden jälkeen ratkaistua matkan varrella. Suunnitelman mukainen 
lepopäivä puolessa välin taivalta Sallassa kuluikin varaosia haalien 
sekä kalustoa huoltaen ja korjaten. Viimeisenä ajopäivänä nautis-
kelimme tunturien maisemista ja kävimme jäämeren rannalla. Ki-
lometrejä kelkan mittariin kertyi noin 1700. Takaisin matkustimme 
huoltoauton tasaisessa kyydissä kelkat kärriin lastattuna. Matkalla 
oli hienoja maisemia, lukemattomia soita ja järviä sekä mielenkiin-
toisia reittejä.

MIKA LIRKKI
MYYNTIPÄÄLLIKKÖKelkkaillen Jäämerelle

Retkiryhmä maalissa

Matkan ajoreitti



LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT

Jouluaskartelu tuo juhlan odotukseen tekemisen iloa!

ANNE VARIS
RITVA REINIKAINEN

Joulun odotus alkaa viimeistään kuun 
vaihteessa, kun on aika avata jouluka-
lenterin ensimmäiset luukut ja sytyttää 
adventtikynttelikön ensimmäinen kynt-
tilä. 

Joulukoristeiden askartelu kannattaa 
aloittaa jo hyvissä ajoin ja joulutunnel-
ma saapuu kotiin kuin huomaamatta.

Ohjeillamme askartelet käpykranssin ja 
paperienkelin.

Myöskään pihan koristelua ei pidä 
unohtaa. Kuistille ja ulko-ovelle voi jou-
luksi askarrella erilaisia koristeita. Pe-
rinteiset jäälyhdyt, havupallot ja havuk-
ranssit vastaanottavat pyhien vieraat jo 
ennen tervetulotoivotuksia.

PAPERIENKELI
Tarvikkeet: mitä tahansa paperia (esim. kirjan sivukin käy), 
sakset, liimaa, kiiltokuva tai helmi, kiillettä ….

Teimme vanhan kirjan sivuista mallina olevan enkelin. 

Taita sivu pystysuunnassa saman levyiseksi haitariksi. Taita noin 
kolmasosa molemmista sivuun. Tämän jälkeen liimaa pitkät 
sivut yhteen. Kiinnitä ripustuslanka taitteen kohtaan ja tee 
siivet liimaamalla ne kiinni ”vartaloon”. Pujota ripustuslankaan 
puuhelmi pääksi.



LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT

KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU

MIKKELI KAAPPI

MIEHIÄ NARRAA

UNTA URA

ARPI KUMPI

NAINEN ELOKUVIIN

SILTÄ PÄLLI

MARIN MIETE
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ENSI ARKA
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Selvittämällä sekaisin olevat sanat löydät viereisistä kuvista kirjaimen, 
jonka sijoitat rivin päähän.

Esim. ENSI ARKA = ANKERIAS, jonka kuvasta löydät kirjaimen A.

Selvitettyäsi kaikki sanat saat rivin loppuun ratkaisusanan, jonka lähetät 
vastauksena.

Lähetä vastauksesi 11.01.2019 mennessä osoitteeseen Parikkalan Valo 
Oy / kilpailu, Parikkalantie 15, 59100  PARIKKALA tai sähköpostilla osoit-
teeseen: ritva.reinikainen@pavo.fi
Muista ilmoittaa myös yhteystiedot.

Oikein vastanneiden kesken arvomme kolme palkintoa sekä kaikkien 
vastanneiden kesken kaksi lohdutuspalkintoa.

VALOVIESTIN KILPAILU 1/2018
Sekavan ristikon ratkaisusana oli NURMITÄDYKE. 
Arvonnassa voitot menivät seuraaville henkilöille:
Juustosetti    Leena Kojo, Simpele 
Juustosetti   Kati Lötjönen, Simpele
Pusero, lippis ja tuubihuivi  Irma Huikko, Parikkala

Lohdutuspalkintoina olleet muistivihkon, kynän, pelikortit ja punkin-
poistajan  saivat Anneli Aalto Espoosta  ja Pirjo Uimonen Parikkalasta. 
Kiitos osallistuneille ja onnea voittajille.

Palkinnot on toimitettu voittajille.

KÄPYKRANSSI

Tarvikkeet: pahvia, sakset, käpyjä, kuumaliimapistooli, 
somisteita mitä löytyy.

Leikkaa ensin pahvista haluamasi mallin mukainen 
pohjalevy.  Jos kranssin koko on isohko ja tulee täyteen 
käpyjä, kannattaa vahvistaa pohja toisella pahvilla tms. 
Voit myös käyttää valmiita pohjia tai muotoilla sanoma-
lehdestä haluamasi mallisen.

Jos ripustat kranssin ulko-oveen niin tässä vaiheessa 
kannattaa kiinnittää myös ripustuslenkki. 

Täytimme mallina olevan pohjan tiiviisti kävyillä ja lisä-
simme joukkoon somisteita mitä löysimme omista kät-
köistämme. Voit käyttää nauhoja, helmiä, vanua, kiillet-
tä, kukka-asetelmien koristeita ……. vain mielikuvitus on 
rajana.

21



SÄHKÖNSIIRTO

Jatkamme sähkönsiirron toimitusvarmuusinvestointeja 
sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Sähköverk-
koa joudutaan uusimaan myös iän tuoman kehittämis-
tarpeen vuoksi. Investoinneilla tähdätään sähkönlaadun 
kehittämiseen. Vuoden 2019 aikana investointien pää-
paino on haja-asutusalueilla.

Investointitarpeiden vuoksi joudumme korottamaan 
sähkönsiirtohintoja 1.1.2019 alkaen. Korotuksen vaiku-
tus kerrostaloasukkaalle on noin 2 €/kk ja omakotitalos-
sa asuvalle noin 3 €/kk. 

Sähköntoimitusehtojen mukaisesti hinnantarkistusilmoi-
tus on lähetettävä kuukautta ennen uusien hintojen voi-
maan tuloa. Asiakkaalla on sähköntoimitusehtojen mu-
kainen oikeus irtisanoa sähköntoimitussopimus.

Hintailmoitus 

Parikkalan Valo Oy:n 

sähkönsiirtoasiakkaille
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SÄHKÖNSIIRTOHINNAT
1.1.2019 alkaen

Yleissiirto Aikasiirto Kausisiirto

Sulake A

Kuukausi-

maksu € Sulake A

Kuukausi-

maksu € Sulake A

Kuukausi-

maksu €

1x25,kt* 21,00

1x25, 3x25 34,00 3x25 76,00 3x25 76,00

3x35 63,00 3x35 131,00 3x35 131,00

3x63 140,00 3x63 217,00 3x63 217,00

3x100 293,00 3x100 456,00 3x100 456,00

Siirron hinta snt/kWh

3,40

Siirron hinta

klo 6-22

muu aika

snt/kWh

3,40

2,00

Siirron hinta

1.11.-31.3.

klo 6-22

muu aika

snt/kWh

3,90

2,00

• Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. 
• *Yksivaiheiset kerrostaloasunnot taloissa, 

joissa on vähintään kolme asuntoa
• Hinnasto on voimassa vain Parikkalan Valo 

Oy:n verkkoalueella.
• Muut palvelut ja tuotteet eri hinnaston 

mukaan.

Parikkalan Valo Oy | Parikkalantie 15, 59100 Parikkala | www.parikkalanvalo.fi

puh. 05 43901 | Y-tunnus 0162720-0

Sähkönsiirto

Sähkövero

Sähkönsiirtohintoihin lisätään kulloinkin voimassa ole-
va sähkövero. Sähkövero muodostuu energiaverosta 
ja huoltovarmuusmaksusta. Kaikki asiakkaat kuuluvat 
automaattisesti sähköveroluokkaan I, elleivät ole muu-
ta ilmoittaneet. Sähköveroluokkaan II voivat kuulua val-
mistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset 
ja kasvihuoneviljelytilat. II-veroluokan toiminnasta on 
lähetettävä kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle. Vero-
luokka I: 2,79372 snt/kWh, sis. alv 24 %. Veroluokka II: 
0,87172 snt/kWh, sis alv 24 %. Lisätietoa sähköverosta 
www.tulli.fi



Rauhallista  
Joulua

Ja 
Valoisaa 

Uutta Vuotta!


