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”Kyllä tätä voisi vaikka tehdä 
työkseen”, 18-vuotias sähköalan 
opiskelija Otto Kupiainen naurah-
ti työmaallaan maakaapelointi-
hommissa elokuussa. ”Ei tällaista 
hommaa tule vastaan koulussa, 
tämä tuntuu enemmän omalta. 
Monipuolista on, jokainen päivä 
on ollut erilainen.” s. 8-9

Toimitusvarmaksi sähköverkko 
saadaan parhaiten kaivamalla 
sähkökaapelit maahan, mutta toi-
mitusvarmuutta parantaa myös 
ilmajohtoverkon siirtäminen met-
sistä teiden varsille, joka on kaa-
pelointia edullisempaa. s. 16

KANSIKUVAT 
Adobe Stock

Laatokan Lankku hyötyy kilpaili-
joihinsa nähden selvästi sijainnista 
itärajan tuntumassa. Yhtiö ostaa 
venäläisiltä sahoilta sahatuoretta 
tavaraa, mikä on alalla melko har-
vinaista. s. 6-7
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Lisäaikaa sähköntoimitusvarmuus-
vaatimusten täytäntöönpanoon
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Vuonna 2013 sähkömarkkinalakiin kirjattiin sähköntoimitus-
varmuusvaatimukset, joiden mukaan asemakaava-alueella 
sähkönkäyttäjälle ei saa aiheutua yli 6 tuntia kestävää säh-
könjakelun keskeytystä, eikä asemakaava-alueen ulkopuo-
lella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Nämä 
vaatimukset on täytettävä vuoden 2028 loppuun mennessä. 
Vaatimusten täytäntöönpano on myös porrastettu - ne on 
täytettävä vuoden 2019 loppuun mennessä 50:llä prosentilla 
asiakkaista ja vuoden 2023 loppuun mennessä 75:llä prosen-
tilla asiakkaista.

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönsiirtoyhtiöt saattoivat 
hakea laatuvaatimuksien täytäntöönpanoon lisäaikaa viime 
vuoden loppuun mennessä. Painavien syiden vuoksi sitä on 
ollut mahdollista saada vuoden 2032 loppuun saakka, ja erit-
täin painavista syistä vuoden 2036 loppuun saakka. 

Energiavirasto käsitteli kesällä sille tulleet hakemukset. Parik-
kalan Valo Oy sai erittäin painavien syiden vuoksi lisäaikaa 
vuoden 2036 loppuun saakka. Pidemmän lisäajan sai yhteen-
sä kahdeksan sähkönsiirtoyhtiötä ja lyhemmän lisäajan sai 
kaksi sähkönsiirtoyhtiötä. Osa lisäaikahakemuksista hylättiin. 
Energiavirasto arvioi päätöksissään sähkömarkkinalain vaati-
mien investointien määrää suhteessa siirretyn sähkön mää-
rään, sekä tarvittaessa ennenaikaisten investointien suhdet-
ta laatuvaatimusten täyttämiseksi tarvittaviin investointeihin.

Lain edellyttämän toimitusvarmuuden täyttäminen on suuri 
urakka, varsinkin maaseudulla, jossa johtometrejä asiakasta 
kohden on paljon. Toimitusvarmuusvaatimusten lisäksi haas-
teena on sähköverkon iän tuoma kehittämisen tarve. Käytös-
sä olevaa, 1950- ja 1960-luvulla rakennettua sähköverkkoa 
on vielä paljon, sillä noina vuosikymmeninä Suomea sähköis-
tettiin aktiivisesti. Onkin katsottu, että Suomi oli kokonaan 
sähköistetty 1970-luvulla.

Energiaviraston päätös lisäajan myöntämisestä mahdollistaa 
toimitusvarmuusinvestointien levittämisen pidemmälle ajal-
le, mutta investointimäärä on joka tapauksessa suuri. Työtä 
siis riittää. Kehitämme toimitusvarmuutta jatkossakin ja va-
raudumme entistä paremmin luonnon ääri-ilmiöihin, jotta 
asiakkaamme voisivat nauttia sähköstä säästä riippumatta.

Parikkalan Valo Oy:n Valo-sähkötuotteet ovat saaneet tuo-
telogot, jotta tuotteet olisivat aiempaa helpommin tunnistet-
tavissa. Tuotteiden hinnoittelu on markkinaehtoista ja siten 
asiakkaalle läpinäkyvää. Määräaikaiset Täsmä Valo -tuotteet 
hinnoitellaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan käyttöprofiilin ja 
sopimuksentekohetken tukkumarkkinahintojen mukaisesti. 
Asiakas voi siis varmistua, että sähkö on oikean hintaista. 
Läpinäkyvä hinnoittelu on aina asiakkaan edun mukaista.

Parikkalan Valo Oy:n jokainen sähkötuote on asiakkaan halu-
tessa mahdollista saada myös 100-prosenttisesti uusiutuval-
la energialla tuotettuna. 

Rauhallista joulua ja  
hyvää uutta vuotta!

Janne Rouvinen 
toimitusjohtaja
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On tärkeää muistaa ilmoittaa osoite- ja pankkiyhteystieto-
muutokset, jotta osingonmaksu sekä mahdollinen kirjeen-
vaihto 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 ar-
vo-osuusjärjestelmään, joten paperinen osakekirja on säily-
tettävä huolellisesti. Jos osakekirjanne ovat kadonneet tulee 
ne mitätöidä käräjäoikeudessa.

Osakeasioissa Teitä palvelee

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

Osakkeenomistajille

Varaathan osakeasioiden hoitamiseen ajan etukäteen.
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Höyläämöyrittäjä Pekka Paakkinen kai-
paa sähkönhankintaan helppoa ratkaisua.  
Odotukset Bisnes Valon suhteen ovat kovat. 



TERHI TORIKKA

Laatokan Lankku hyötyy kilpailijoihinsa nähden 
selvästi sijainnista itärajan tuntumassa. Yhtiö 
ostaa venäläisiltä sahoilta sahatuoretta tava-
raa, mikä on alalla melko harvinaista.

”Sijaintimme on tuoreen puun ostamiseen 
otollinen. Ei sitä kannattaisi kuljettaa kauem-
mas. Puun paino putoaa meillä ollessa noin 
neljänneksen”, toimitusjohtaja Pekka Paakki-
nen sanoo.

Raaka-aineesta vain noin viidennes on koti-
maista. ”Venäläisen puun laatu on parempi ja 
sieltä saa pidempää puuta”, Paakkinen tietää.

Salaisuus on vanhoissa suomalaismetsissä 
rajan takana. Niitä ei ole harvennettu 70 vuo-
teen. ”Puut ovat niin tasapaksuja, että niistä 
voi tehdä pidempää tavaraa kuin suomalaises-
ta, joka suippenee latvaa kohti.”

Puuta ostetaan Laatokan Karjalasta, Petros-
koin, Viipurin ja Käkisalmen alueilta. 

Tontille saapuu päivittäin 3-4 rekkakuormal-
lista raakaa puutavaraa venäläisiltä sahoilta. 
Se kuivataan ja höylätään Laatokan Lankussa 
lujuuslajitelluksi runkopuutavaraksi. Valmis 
tavara lähtee suomalaisille talotehtaille ja tuk-
kuihin.
 
Vuonna 1999 perustetussa yrityksessä on 12 
työntekijää, jotka työskentelevät pääasiassa 
yhdessä vuorossa.

Viimeisin haaste oli syksyllä 2018 sattunut tu-
lipalo, jonka jälkien korjaaminen vei noin 1,5 
kuukautta. ”Meillä on monitaitoista väkeä. 
Teimme korjaustyöt itse”, Paakkinen kehuu. 

Työvoimaa yritykseen löytyy hänen mukaansa 
lähiseudulta kohtalaisesti. ”Tärkeintä on hyvä 
asenne, oppisopimuskoulutus antaa tarvitta-
vat taidot.”

Kun koneet pyörivät, myös energiaa kuluu. 
Yrityksellä on hakelämpölaitos, jolla tuotetaan 
kuivaukseen tarvittavaa lämpöä. Lisäksi tarvi-
taan dieseliä ja sähköä. Sähkön kulutus on noin 
700 megawattituntia vuodessa.

Laatokan Lankku on tuoreen Bisnes Valo -säh-
kötuotteen asiakas.

”Yhteisenä tavoitteena on hankkia sähköä 
mahdollisimman edullisesti erilaiset markki-
natilanteet huomioiden. Koska sähkön hinta 
muodostuu tukkumarkkinoilta on oikea-aikai-
nen hankinta avainasemassa. Asiakas maksaa 
aina oikean hinnan ja toteuma raportoidaan 
asiakkaalle tarkasti ja läpinäkyvästi kuukausit-
tain”, myyntipäällikkö Mika Lirkki kertoo.
 
”Olemme etsineet sähkön hankintaan helppoa 
ratkaisua. Miun homma on höylätä, ei seurata 
sähköspottien hintoja”, Paakkinen sanoo. 

”Muitakin yhtiöitä on kokeiltu, mutta palattu 
paikalliseen.”

Pekka Paakkinen riemuitsi, kun selvisi, että Pa-
rikkalan Syvänoron rajanylityspaikan kansain-
välistäminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

Hän uskoo, että muutos tuo Parikkalaan kai-
vattua elinvoimaa lisää. Lisäksi se mahdollistaa 
tavaran viennin Suomesta Venäjälle Parikkalan 
kautta. Nyt liikenne on rajattu puun ja hakkeen 
tuontiin Venäjältä Suomeen.

”Aina siellä on jonoa”, Paakkinen tietää, sillä 
hänellä on yrittäjänä erikoislupa käyttää ra-
janylityspaikkaa työasioissa.

Paakkinen toivoo, että raja-aseman kansainvä-
listäminen pidentäisi myös sen aukioloaikoja.

”Nyt rekat joutuvat jonottamaan siellä, ja ehti-
vät tänne vasta iltapäivällä. Olisi parempi, että 
täällä oltaisiin vielä töissä, kun tavaraa tulee. 
Se säästäisi kustannuksiakin.”

Laatokan Lankku
painii isojen yhtiöiden 
kanssa samassa sarjassa

Laatokan Lankku Oy

• Perustettu vuonna 1999

• Omistajat Pekka Paakkinen, 
Gennadi Shishkov ja Matti 
Heinonen

• Ostaa sahatuoretta puuta 
Venäjältä ja kuivaa sekä 
höylää sen suomalaisen 
rakennusteollisuuden tarpeisiin.

• Liiketoiminta perustuu 
venäläiseen sahatavaraan

• Puutavaraa ostetaan Laatokan 
Karjalan alueelta

• Bisnes Valo -sähkösopimus

Tarnalassa sijaitseva perheyritys pystyy venäläisen raaka-aineen ansi-
osta kilpailemaan alan suurimpien toimijoiden kanssa talotehtaiden ja 
tukkujen tavarantoimittajana.
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Otto Kupiainen pääsi töissään muun muassa kaatamaan puita ja vaihtamaan muuntajaa. 

Aleksi Roisko lähti elokuisena työpäivänä asentamaan maakaapelia. Mukaan tarvittiin mönkijä.



”Kyllä tätä voisi vaikka tehdä työkseen”, 
18-vuotias sähköalan opiskelija Otto Kupiai-
nen naurahti työmaallaan maakaapelointi-
hommissa elokuussa. ”Ei tällaista hommaa 
tule vastaan koulussa, tämä tuntuu enemmän 
omalta. Monipuolista on, jokainen päivä on ol-
lut erilainen.”

Haastattelupäivänä hän on päässyt vaihta-
maan muuntajaa ja kaatamaan puita.

Myös Aleksi Roisko kiittelee työn monipuoli-
suutta. Hän tarttui puhelimeen heti, kun kou-
lulla kerrottiin, että Parikkalan Valossa on ke-
sätyöpaikkoja avoinna. Tekemistä on riittänyt.

”Eniten on tehty maakaapelointia. Tässä näkee 
käytännössä, miten verkko syntyy”, syksyllä 
opintojen kolmannen vuoden aloittanut Rois-
ko sanoo. 

Kumpikin on kotoisin Punkaharjulta ja opiske-
lee sähköalaa Savonlinnassa. Suunnitelmissa 
on tehdä ainakin jonkin aikaa töitä, ja harkita 
sitten ehkä jatko-opintoja. ”Että saisi ensin pa-
remmin ymmärrystä alasta”, Kupiainen toteaa.

Kesätyöpaikka Parikkalan Valolla oli insinööri-
opiskelija Mikko Holille onnistunut ratkaisu. 
Hän saa työstään lisäksi myös opintopisteitä 
Ammattikorkeakoulussa Mikkelissä.

”Insinööreille ei ole paljon harjoittelupaikkoja 
tarjolla, tämä kiinnosti, kun oli hyvä paikka ja 
oman alan hommia tarjolla”, 22-vuotias mies 
kertoo.

Holi tuli kesätöihin insinööriopintojen toisen 
vuoden jälkeen. Ennen ammattikorkeakoulua 
hän oli suorittanut ammattitutkinnon sähkö-
puolella. Työt hän aloitti toukokuun puolivä-
lissä, ja sopimus jatkui elokuun loppuun kuten 
muillakin kesätyöntekijöillä.

Työhön on kuulunut muun muassa verkkokar-
tan piirtämistä, maankäytön sopimusten do-
kumentointia sekä maadoitusmittauksia ja nii-
den dokumentointia. ”Paljon tässä on oppinut 
uutta, esimerkiksi ohjelmat eivät olleet tuttuja 
ennestään.”

Viime kesänä Parikkalan Valo palkkasi kesäksi 
vahvistusta myös myynti- ja asiakaspalvelu-
työhön. ”Ilmoituksen perusteella hain”, kertoo 
merkonomi Maija Sorvali.

Hän teki työkseen muun muassa asiakaspalve-
lua, tarjouksia, sopimuksia ja myyntiä.

”Tämä on minulle ihan koulutusta vastaavaa 
työtä, ja ensimmäinen sellainen työpaikka, 
olen viihtynyt hyvin”, Simpeleeltä kotoisin ole-
va Sorvali kertoo. 

Kesätyöntekijät tuntuvat olevan varsin tyyty-
väisiä Parikkalan Valon työilmapiiriin, ja kesä 
on mennyt mukavasti. 

Työpäällikkö Pekka Suomalainen korostaa, 
että perehdytys hoidetaan aina yhtiössä hy-
vin ja se jatkuu koko työjakson tai harjoittelun 
ajan. 

Työ sähköyhtiössä on melko erilaista, kuin pe-
russähköasennus muualla. ”Sähkönjakeluver-
kon rakennus ja kunnossapitotöitä ei juurikaan 
ammattiopinnoissa opeteta”, Suomalainen 
toteaa.

Kesäaikaan työ Valolla on valtaosin maakaape-
lointia. Talvella tehdään enemmän ilmajohto-
verkon rakentamista ja kunnossapitoa. Myös 
puiden kaato ja raivaus kuuluvat töihin. ”Yksi 
hyvä taito verkostoasentajalle on moottorisa-
hankäyttö”, Suomalainen sanoo.

Kesätyö voi johtaa myöhemmin myös työpai-
kan saamiseen. ”Monet nuoremmat vakituiset 
ovat sellaisia, jotka ovat olleet kesätöissä ja 
sijaisuuksissa ensin”, verkkopäällikkö Olli Mat-
tila kertoo.

 ”Tätä voisi vaikka tehdä työkseen” 
– Valon kesätyöntekijät viihtyivät 

monipuolisissa tehtävissään 

Parikkalan Valo palkkaa vuosittain 3-4 kesätyöntekijää alan opiskelijoista. 

Työ Parikkalan Valon toimistolla opet-
ti Mikko Holille muun muassa uusien 
ohjelmien käyttöä. Kokemuksen li-
säksi työstä kertyi insinööriopintoihin 
opintopisteitä. 

Kiinnostaako kesätyö tai 

harjoittelu?

• Kesätöihin mielivien kannattaa 
ottaa yhteyttä Parikkalan Valoon 
tammi-helmikuussa. Valinnat teh-
dään yleensä maalis-huhtikuun 
aikana, kertoo verkkopäällikkö  
Olli Mattila. 

• Yleensä yhtiöön palkataan kesäk-
si yksi työntekijä teknisiin teh-
täviin ja kaksi asennustehtäviin. 
Paikat sopivat Mattilan mukaan 
hyvin opiskelijoille. Sähkötöihin 
otettavien on oltava täysi-ikäisiä. 

• Kesätöntekijöiden lisäksi yhtiö 
ottaa harjoittelijoita myös talvi-
aikaan. 

TERHI TORIKKA



VALO-TUOTTEILLA 
NÄKEE JO TULEVAAN
Älykäs sähkö on nyt kaikkien ulottuvilla. Valo-tuoteperheemme antaa kaikkien aikojen
monipuolisimmat mahdollisuudet sähkön käytön yksilöimiseen. Nyt sinulla on entistä 
paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, paljonko sähköstäsi maksat. Hinnoittelumme 
on asiakkaalle reilua, sillä se on läpinäkyvää, markkinaehtoista ja yksilöllistä.

MÄÄRÄAIKAISET VALO-TUOTTEET

Täsmä Valo+ 
Täsmä Valo+ on määräaikainen sähkötuote, jossa yhdistyvät vakiohinnan tuoma 
turvallisuus ja muuttuvan hinnan myötä tulevat vaikutusmahdollisuudet. Vakio-osa 
muodostuu, kuten Täsmä Valo -tuotteessa, tarkasti sopimuksentekohetken tukku-
markkinahintojen ja asiakkaan yksilöllisen käyttöprofiilin perusteella. Koska tukku-
markkinahinnat vaihtelevat jatkuvasti, on sopimuksentekohetkellä suuri merkitys. 
Muuttuva osa muodostuu yksilöllisesti asiakkaan sähkönkäyttöprofiilista aiheutu-
vasta kustannuksesta. Tämä ns. profiilikustannus lasketaan tarkasti jälkikäteen sen 
mukaan, miten asiakkaan sähkönkäyttö ja toteutuneet tuntihinnat ovat kohdanneet 
kunkin vuorokauden aikana. Profiilikustannus on tyypillisesti hyvin pieni osa sähkön 
kokonaishintaa. 

Täsmä Valo+ tuote on hinnoiteltu yksilöllisesti ja läpinäkyvästi. Tällä määräaikaisella 
tuotteella voit varmistua, että maksat sähköstäsi aina oikean hinnan.

Täsmä Valo
Täsmä Valo on määräaikainen ja vakiohintainen sähkötuote. Sähkönhinta muodos-
tuu tarkasti sopimuksentekohetken tukkumarkkinahintojen ja asiakkaan yksilöllisen 
käyttöprofiilin perusteella. Koska tukkumarkkinahinnat vaihtelevat jatkuvasti, on so-
pimuksentekohetkellä suuri merkitys.
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VALO-TUOTE YRITYKSILLE

TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVAT VALO-TUOTTEET

VALO-TUOTTEET UUSIUTUVALLA ENERGIALLA

Bisnes Valo
Bisnes Valo -sähkötuote sopii yrityksille, joiden sähkön käyttö on yli 200 MWh vuo-
dessa. Tuote mahdollistaa yrityksen yksilöllisen tarpeenmukaisen sähkönhankinnan 
sekä tukkumarkkinoiden hintavaihteluiden tehokkaan hyödyntämisen. Bisnes Valo 
tuo tukkumarkkinat lähemmäksi yritystä. Parikkalan Valo Oy auttaa Bisnes Valo -asi-
akkaitaan sähkönhankinnan optimoinnissa

Kesto Valo 
Kesto Valo on vakaahintainen, toistaiseksi voimassa oleva sähkötuote, joka on vai-
vaton valinta. Kanta-asiakkaat saavat tuotteesta kuuden prosentin alennuksen sekä 
muita etuja kaupan päälle.

Spot Valo
Spot Valo on muuttuvahintainen, toistaiseksi voimassa oleva sähkötuote. Tässä tuot-
teessa jokaiselle tunnille muodostuu oma hinta Pohjoismaisen sähköpörssin Nord-
Poolin tuntihintojen perusteella. Tuntihintoja voi seurata kätevästi esimerkiksi Fingrid 
Oyj:n Tuntihinta-mobiilisovelluksesta.

Parikkalan Valo Oy:n jokainen sähkötuote on asiakkaan 
halutessa mahdollista saada myös 100-prosenttisesti 
uusiutuvalla energialla tuotettuna.
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VIHREÄ VAIHTOEHTO 
JOKAISESSA VALOSSA
Asiakkaalla on mahdollisuus valita mikä tahansa Parikkalan Valo Oy:n sähkösopimus vihreänä. 
Tällöin ne tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla sähköllä eli pääasiassa vesi- ja tuulivoimalla.

Parikkalan Valo Oy:n asiakkailla kiinnostus vih-
reään sähköön on ollut tasaista viime vuosina. 

 – Haluamme tarjota asiakkaille mahdollisuu-
den tehdä ilmastotekoja riippumatta siitä, 
mikä sopimustyyppi muutoin istuu heidän 
tarpeisiinsa parhaiten, Parikkalan Valo Oy:n 
myyntipäällikkö Mika Lirkki sanoo. 

Vihreä sähkö tulee uusiutuvan energian tuo-
tantolaitoksista, jotka tuottavat sähköä vesi- ja 
tuulivoimalla.

Vihreän valinnan voi tehdä mihin tahansa säh-
kötuotteeseen tarjouspyyntövaiheessa. 

Sähkönkäytön ajoitus ratkaisee 
vihreyden

– Vihreä valinta sähkösopimukseen on hyvä 
alku, mutta vielä tehokkaammin hiilijalanjäl-
keään pystyy pienentämään ajoittamalla säh-
könkäyttönsä oikein. Tuntihinnan vaihtelu pal-
jastaa asiakkaalle, milloin sähkön tuotannossa 
hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat, Lirkki 
ohjeistaa.

Korkea tuntihinta kielii korkeasta kysynnästä, 
jolloin fossiilisilla energiamuodoilla varmis-
tetaan riittävä sähköntarjonta. Ajoittamalla 
sähkönkäyttönsä halvemmille tunneille, voi 
varmistua, ettei tue sähköntuotantoa fossiili-
silla polttoaineilla.

– Tuotteistamme Spot Valon ja Täsmä Valo+:n 
asiakkaat hyötyvät myös taloudellisesti ekologi-
sesta sähkönkäytön ajoituksesta, Lirkki neuvoo.

Spot Valo on sähkötuote, jossa jokaiselle 
tunnille on oma, sähkön tukkumarkkinoihin 
perustuva hinta. Asiakas voi seurata hinnan 
kehitystä helposti esim. Fingrid Oyj:n Tuntihin-
ta- mobiilisovelluksesta ja ajoittaa käyttönsä 
halvimpiin hetkiin. Tällöin paitsi säästää säh-
kölaskussaan, niin myös pienentää hiilijalan-
jälkeään. 

Täsmä Valo+ -sähkötuotteessa on vakio-osa ja 
muuttuva osa. Vakio-osa muodostuu sopimuk-
sen tekohetken tukkumarkkinahintojen mukaan 
ja se on merkittävin lopulliseen hintaan vaikut-
tava tekijä. Tuote sisältää lisäksi muuttuvan 

osan, joka muodostuu asiakkaan sähkönkäyt-
töprofiilista aiheutuvasta kustannuksesta. Tämä 
ns. profiilikustannus on pienempi osa kokonais-
hintaa ja siihen asiakas voi vaikuttaa sähkönkäy-
tön ajoituksella. Profiilikustannus lasketaan tar-
kasti jälkikäteen sen mukaan, miten asiakkaan 
sähkönkäyttö ja toteutuneet tuntihinnat ovat 
kohdanneet. 

Vakio-osa tuo siis turvallisuutta ja muuttuva osa 
mahdollistaa, että ekologisella sähkönkäytöllä 
saa taloudellista säästöä.

Parikkalan Valo Oy:n uusilla sähkötuotteilla 
ekologisesti kestävämpi sähkönkäyttö alentaa 
sähkön hintaa. Vihreydestä ei siis välttämättä 
tarvitse maksaa, vaan päinvastoin siitä on mah-
dollista saada säästöjä.
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Markkinakatsaus

Vuoden kolmena ensimmäisenä kvartaalina sähkön markkinahinta oli 
Suomessa 5,5 prosenttia alempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. 
Tammi – syyskuussa keskihinnaksi muodostui 44,22 €/MWh.  Suomessa 
sähkön käyttö on ollut prosentin vähemmän kuin viime vuonna vastaa-
valla jaksolla. 

Pohjoismaisen sähköpörssin Suomen aluehinta on toteutunut heinä-
syyskuussa hintaan 47,81 €/MWh, Pohjoismaisen sähköpörssin systee-
mihinnan ollessa samalla jaksolla 34,73 €/MWh. Heinä-syyskuussa alu-
eiden hinta-ero oli 13,08 €/MWh. Päästöoikeuden hinta on ollut yli 25 € 

hiilidioksiditonnilta, joka on nostanut sähkön hintaa Puolassa, Baltiassa 
ja Suomessa, kun taas muualla hinta on seurannut maakaasun kustan-
nustasoa ja jäänyt alhaisemmaksi. Lisäksi siirtoyhteyksien ja ydinvoima-
laitosten huollot kasvattivat aluehintaeroja.  Olkiluoto 3 käynnistymisen 
myötä 2020 heinäkuussa aluehintaerojen odotetaan kaventuvan.

Pohjoismaiden vesialtaiden vesimäärä on normaali.

MIKA LIRKKI
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

SÄHKÖNMYYNTI

Reilun kahden vuoden päästä aloittaa Suomessa toimintansa sähkön 
vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, Datahub.  
Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj käynnisti tämän projektin vuonna 
2015 ja operatiivista toimintaa hoitaa sen tytäryhtiö Fingrid Datahub Oy.

Datahubin tarkoituksena on tarjota sopimusprosesseihin liittyvät tiedot 
kaikista Suomen noin 3,6 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta siihen oi-
keutetuille tahoille, asiakkaalle itselleen tai hänen valtuuttamilleen ta-
hoille. Datahub tehostaa tulevaisuudessa eri osapuolten välisen tiedon-
vaihdon reaaliaikaiseksi ja sen palvelut on määritelty lainsäädännössä.

Sähköyhtiöiden on toimitettava tarvittavat tiedot Datahubiin tietyn-
muotoisena vuoden 2020 aikana. Käyttöpaikkatunnukseen, joka näkyy 
mm. asiakkaan laskulla, on tulossa muutos. Tunnus muuttuu yhteisen 
koodiston mukaiseksi kaikkialla Suomessa. Tämä ei tule aiheuttamaan 
asiakkaille mitään toimenpiteitä. 

Saadaksemme kaikki tarvittavat tiedot oikeiksi ennen Datahubin käyt-
töönottoa, tulemme tarkistamaan asiakkaidemme yksilöintitiedot 
sekä sähkönkäyttöpaikkojen osoitetiedot. Mikäli tiedoissa on 
puutteita, olemme yhteydessä asiakkaaseen. 

Jos huomaatte esim. sähkölaskultanne, että käytössämme oleva
osoite tai jokin muu tieto on väärin, pyydämme teitä ilmoittamaan
asiasta asiakaspalveluumme joko puhelimitse 05 4390 203 tai 
sähköpostitse asiakaspalvelu@pavo.fi. 

DATAHUB – Kohti keskitettyä tiedonvaihtoa

TIINA NEUVONEN
PALVELUNEUVOJA

 Suomen tuntihintojen kuukausikeskiarvojen kehitys 2017-2019 (alv 0 %)
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Suomen hinta-alueen tuntihinta alv 0 %

tammikuu maaLiskuu tOukOkuu HEiNÄkuu sYYskuu maRRaskuu
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SÄHKÖNSIIRTO

Viime kesän aikana rakennetut kohteet 

PEKKA SUOMALAINEN
TYÖPÄÄLLIKKÖ

Viime kesän säät olivat sähköverkonrakentami-
sen kannalta hyvät. Myrskyt ja rajut ukonilmat 
aiheuttavat joskus vikoja, joiden korjaukset 
keskeyttävät ja pitkittävät rakennustöitä. Ku-
luneena kesänä ei onneksi tällaisia viivästyk-
siä juuri ollut. Kevään ensimmäisinä töinä oli 
Särkisalmella Petalan alueen maakaapelointi. 
Petala oli Särkisalmen kaava-alueen viimeinen 
pylväsmuuntamo.

Koitsanlahti - Joukio - Ristimäki -alueen kaape-
lointi aloitettiin myös keväällä ja kaapelointi-
töitä on tehty koko kesän ja syksyn ajan. Alu-
eelle on vedetty maakaapelia yhteensä lähes 
40 km ja puistomuuntamoita on rakennettu 13 
kpl. Kytkennät ovat nyt loppusuoralla ja vanhat 
ilmajohdot puretaan talven aikana. Ristimäen 
alueen vanhat ilmajohdot ovat olleet melko 
vikaherkkiä varsinkin talvella. Puihin tarttunut 
lumikuorma on taivutellut puita linjan päälle. 
Vanha runkolinja oli rakennettu kauas tiestä 
vaikeakulkuiseen maastoon, josta vikojen etsi-
minen ja korjaaminen oli työlästä. Tänä talvena 
ei Ristimäen alueella tätä ongelmaa enää ole.

Kirjolankankaalta Tiviälle ja Ristiharjuntien ja 
Kasurin alueille on myös rakennettu maakaa-
peliverkkoa. Keskijännite- ja pienjännitekaa-
peleita on laitettu maahan yhteensä noin 16 
km ja puistomuuntamoita on rakennettu 8 kpl. 
Osa kaapeliaurauksista ja kytkentätöistä on 
vielä tätä kirjoittaessa kesken, mutta vuoden 
loppuun mennessä on tavoitteena saada kyt-
kennät valmiiksi. Kasurista Kolmikantaan päin 
saneeraustöitä tehdään ensi vuoden puolella. 
Kolmikannantien varteen rakennetaan uutta 
pylväslinjaa ja myös maakaapeleita aurataan.

Suunnitelmat Kaukola – Tyrjä -alueella

Kaukolan, Tyrjän, Joensuun ja Intsilän alueille 
on sähköverkon saneeraussuunnitelmat käyn-
nissä. Työt aloitetaan mahdollisesti jo alkavan 
talven aikana sellaisissa paikoissa, joissa kai-
vurityöt ovat mahdollisia talvella. Vanhojen 
ilmajohtolinjojen pohjia raivattiin vielä syksyllä 
sellaisilla alueilla, joissa uusien linjojen käyt-
töönotto menee mahdollisesti kahden vuoden 
päähän. Pohjavesakko kasvaa rehevillä mailla 

viidessä vuodessa johtoihin kiinni. Jos edelli-
nen raivaus on tehty viisi vuotta sitten ja linja 
on käytössä vielä 1 – 3 vuotta, niin raivaus on 
tehtävä, vaikka linja tullaankin purkamaan lä-
hivuosina.

Miksi kaikkea ei maakaapeloida?

Asiakkaat kyselevät joskus miksi maakaape-
lointia ei tehdä joka paikassa. Kysymys on lop-
pujen lopuksi kustannuksista. Keskijännitever-
kon maakaapeli tuottaa loistehoa suhteellisen 
paljon sellaisissa verkon osissa, joissa kuormi-
tukset ovat pienet. Loistehon hallinta taas ai-
heuttaa huomattavia kustannuksia. Kaapeloin-
tia ei siis kannata tehdä koko jakelualueella, 
vaan siellä, jossa kuormitukset ovat suurimmat 
eli taajamissa ja niiden läheisyydessä. Pienjän-
niteverkon maakaapeli sen sijaan ei tuota mer-
kittävää loistehoa, joten pienjänniteverkkoa 
kaapeloidaan myös haja-asutusalueilla.

Kaapeleita aurattiin myös Ristiharjuntien varteen. Kaapelireitti yhdistää Kirjolankankaalta tulevan runkojohdon Kolmikannantien varteen raken-
nettavaan johtoon. Kuvassa Juhani Lajunen syöttämässä kaapelia Paavo Kolarin ohjaamaan auraan. Suurin osa kaapeleista upotetaan maan alle 
auraamalla. Vain muutamissa paikoissa joudutaan kaapelioja kaivamaan auki.
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Pylväsmuuntamoita on rakennettu viime vuosina vain yksittäisiä 
kappaleita vuosittain. Tulevina vuosina pylväsmuuntamoiden ra-
kentaminen kuitenkin lisääntyy ja puistomuuntamoiden rakenta-
minen vähenee. Kuvassa Unto Tiainen ja Eetu Hämäläinen raken-
tamassa muuntamoa Hiukkajoella.

Niko Nokelainen ja Tommi Kosonen tekevät 20 kV kaapelin jatkosta Sol-
datmäessä. Keskijännitekaapelin jatkoksia tehdään noin 20 kpl. Yhden 
jatkoksen tekemiseen menee aikaa muutama tunti. Tulevina vuosina 
keskijänniteverkon rakentaminen painottuu ilmajohtopuolelle, joten kes-
kijännitekaapelijatkosten tekeminen vähenee merkittävästi.

Kuvassa Petri Poutanen ja Tommi Kosonen tekevät pien-
jännitekaapelin jatkosta talon liittymisjohtoon. Pienjän-
nitekaapelin jatkos syntyy alle puolessa tunnissa, joten 
se on huomattavasti nopeampi tehdä kuin keskijännite-
jatkos. Pienjännitejatkoksia tehdäänkin vuosittain yli 100 
kpl.

Ilmajohtoverkon rakentaminen on myös kokonaisuudes-
saan edullisempaa kuin maakaapelointi. Haja-asutusalu-
eella välimatkat ovat pitkiä ja kulutukset yleensä pieniä, 
jolloin tien viereen rakennetun ilmajohtoverkon omi-
naisuudet puhuvat puolestaan. Tien viereen siirretyn 
ilmajohdon vikaantuminen on epätodennäköisempää 
kuin keskellä metsää ja mahdolliset viat löytyvät nope-
ammin ja ovat helpompia korjata kuin maakaapeliviat. 
Pylväsmuuntamo on myös monikertaisesti edullisempi 
kuin puistomuuntamo, joita maakaapeliverkossa täytyy 
käyttää.



SÄHKÖNSIIRTO OLLI MATTILA
VERKKOPÄÄLLIKKÖ

Lisäaikaa toimitusvarmuusinvestointeihin

Sähkömarkkinalaki edellyttää että kaikille asemakaava-alueilla 
oleville sähkönkäyttöpaikoille on saatava sähköt takaisin 6 tunnissa ja 
asemakaava-alueiden ulkopuolisille valot on saatava palamaan 36 tun-
nissa sähkökatkon alkamisesta, olipa myrsky tai muu olosuhde millainen 
tahansa. Laissa on kuitenkin siirtymäsäännökset ja kaikilla asiakkailla 
edellä mainitut aikarajat eivät vielä tarvitse täyttyä. Tämän vuoden lo-
pussa aikarajat on täytyttävä 50 prosentilla asiakkaista, vuoden 2023 
lopussa 75 prosentilla ja vuoden 2028 lopussa kaikilla asiakkailla. 

Koska Parikkalan Valo Oy:n investoinneissa on kyse kymmenien miljoo-
nien eurojen summasta, olemme hakeneet investoinneille lisäaikaa säh-
kömarkkinalain mukaisesti. Lisäajan myöntämisessä otetaan huomioon 
sähköverkon koko laajuus, investointien määrä, asiakastiheys ja siirretyn 
sähkön määrä ja lisäaikaa voi saada vuoteen 2036 saakka.

Kesällä 2019 Energiavirasto teki asiasta päätöksen, jonka mukaan saam-
me jatkoaikaa täydet 8 vuotta, vuoteen 2036 asti. Tällöin 6 tunnin ja 36 
tunnin aikarajat olisi täytyttävä 75 prosentilla vuoden 2028 lopussa ja 
vuoden 2036 lopussa kaikilla asiakkailla.

Toimitusvarmaksi sähköverkko saadaan parhaiten kaivamalla sähkökaa-
pelit maahan, mutta toimitusvarmuutta parantaa myös ilmajohtoverkon 
siirtäminen metsistä teiden varsille, joka on kaapelointia edullisempaa. 
Energiavirasto valvoo sähkönsiirtoyhtiöitä jatkuvasti, että lain laatuvaa-
timukset tulevat täytetyksi. Nyt olemme saaneet taajamien asiakkaat 
toimitusvarman sähköverkon piiriin ja työ jatkuu taajamien ulkopuolella.

Suunnittelupäällikkö Hannu Ahokas seuraa sähköverkon tilaa valvomossa.
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LASTENSIVUT   LASTENSIVUT   LASTENSIVUT   LASTENSIVUT   LASTENSIVUT

KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU KILPAILU

jouluKILPAILU
Selvittämällä sekaisin olevat sanat löydät viereisistä kuvista kirjai-
men, jonka sijoitat rivin päähän. 
Esim. nelikerta = kalenteri, jonka kuvasta löydät kirjaimen  V
Selvitettyäsi  kaikki sanat saat rivin loppuun  ratkaisusanan,  jonka 
lähetät vastauksena.

Lähetä vastauksesi 17.1.2020 mennessä osoitteeseen  Parikkalan 
Valo Oy / kilpailu, Parikkalantie 15, 59100 PARIKKALA tai sähköpostil-
la osoitteeseen  ritva.reinikainen@pavo.fi. 

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

VALOVIESTIN KILPAILU 1/2019
Kilpailun ratkaisusana oli MAAKAAPELOINTI. Arvonnassa voitot menivät seuraaville henkilöille
Leatherman -veitsi: Ritva Astikainen, Lappeenranta, Raija Siitonen, Kirjavala ja Airi Viitikko, Lappeenranta.
Lohdutuspalkinnon saivat Pentti Ojala Järvenpäästä ja Kirsti Pulkkinen Parikkalasta.
Kiitos osallistuneille ja onnea voittajille. Palkinnot on toimitettu voittajille.

SAVUVERHO LOPPI

LIVISTÄÄ PUPU

OSUU SIIVU

UJO HULLUJA

ILONEN APPI

NELIKERTA

MAANLAKKA

ILTA KAKUT

PUITA ALLE

M

S

L

V

A

Ä

Ä

O

T

Ainekset:
3 levyä suklaata
100 g vaahtokarkkeja
3 dl kuivattuja karpaloita
2 dl suolapähkinää

Päälle
½ dl kuivattuja karpaloita
½ dl suolapähkinöitä
50 g vaahtokarkkeja

ROCKY ROAD SUKLAA

Tee näin:
Pilko suklaalevy pieniksi paloiksi ja sulata varovasti vesihau-
teessa tai mikrossa välillä sekoittaen.
Sekoita sulaneeseen suklaaseen vaahtokarkit, karpalot ja 
suolapähkinät. Voit käyttää myös muroja, murennettuja pikku-
leipiä, pehmeitä karkkeja tai mitä kotoa löytyy. Laita leivinpaperi 
vuokaan ja levitä seos vuokaan. 
Voit halutessasi ripotella päälle koristeeksi karpaloita, suolapähkinöitä ja 
vaahtokarkkeja. Laita kylmään kunnes massa on kokonaan kovettunut.
Leikkaa haluamasi kokoisiksi paloiksi ja tarjoile.

SYDÄNKUUSI
Tarvitset kartonkia, sydänmuotin, sakset, liimaa ja koristeluun helmiä/tarroja/nau-
hoja….
Tee kolme vähän erikokoista sydäntä ja liimaa ne vähän limittäin yhteen, suurin alimmaiseksi. 
Leikkaa ruskeasta kartongista kuuselle jalka.
Koristele kuusi haluamallasi tavalla ja tee ripustuslenkki latvaan.

PAPERISYDÄN
Tarvitset taipuvaa paperia tai kartonkia, sakset, koristeeksi helmi, kello ….
Leikkaa noin 1-2 senttimetrin levyisiä nauhoja. Tee yksi pitempi ripustuslenkkiä varten. Pieneen sy-
dämeen leikkasimme kahdeksan noin 20 cm ja yhden noin 30 cm pitkän nauhan. Jätä pisin keskelle 
ja molemmille puolille tulee neljä lyhyempää nauhaa. Aloita uloimmasta nauhasta ja taivuta se alas 
muodostaen lenkin. Jatka samoin kaikilla neljällä nauhalla. Käännä työ toisin puolin ja tee pitkästä 
nauhasta ripustuslenkki. Sen jälkeen tee neljällä lyhyemmällä nauhalla lenkit tälle puolelle. Tasaa nau-
hojen päät alhaalta ja tee kiinnitys esim. teipillä tai nauhalla. Jos haluat voit sydämen kärkeen laittaa 
helmen tai muun koristeen riippumaan. Mitä isomman sydämen teet sitä pidempiä nauhoja tulet 
tarvitsemaan.
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SÄHKÖNSIIRTO

Hintailmoitus 

Parikkalan Valo Oy:n 

sähkönsiirtoasiakkaille

Jatkamme sähkönsiirron toimitusvarmuusinvestointeja sähkömark-
kinalain vaatimusten mukaisesti. Sähköverkkoa joudutaan uusi-
maan myös iän tuoman kehittämistarpeen vuoksi. Investoinneilla 
tähdätään sähkönlaadun kehittämiseen. Vuoden 2020 aikana inves-
tointien pääpaino on haja-asutusalueilla.

Investointitarpeiden vuoksi joudumme korottamaan sähkönsiirto-
hintoja 1.1.2020 alkaen. Korotuksen vaikutus kerrostaloasukkaalle 
on noin 1 €/kk ja omakotitalossa asuvalle noin 2 €/kk. 

Sähkövero

Sähkönsiirtohintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva sähkövero. 
Sähkövero muodostuu energiaverosta ja huoltovarmuusmaksusta. 
Kaikki asiakkaat kuuluvat automaattisesti sähköveroluokkaan I, el-
leivät ole muuta ilmoittaneet. Sähköveroluokkaan II voivat kuulua 
valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuo-
neviljelytilat. II-veroluokan toiminnasta on lähetettävä kirjallinen 
vakuutus verkkoyhtiölle. Veroluokka I: 2,79372 snt/kWh, sis. alv 24 
%. Veroluokka II: 0,87172 snt/kWh, sis. alv 24 %. Lisätietoja sähkö-
verosta www.tulli.fi. 

Sähköntoimitusehtojen mukaisesti hinnantarkistusilmoitus on lähe-
tettävä kuukautta ennen uusien hintojen voimaan tuloa. Asiakkaalla 
on sähköntoimitusehtojen mukainen oikeus irtisanoa sähköntoimi-
tussopimus.



SÄHKÖNSIIRTOHINNAT
1.1.2020 alkaen

Yleissiirto Aikasiirto Kausisiirto

Sulake A

Kuukausi-

maksu € Sulake A

Kuukausi-

maksu € Sulake A

Kuukausi-

maksu €

1x25,kt* 22,00

1x25, 3x25 36,00 3x25 80,00 3x25 80,00

3x35 67,00 3x35 140,00 3x35 140,00

3x63 150,00 3x63 232,00 3x63 232,00

3x100 314,00 3x100 488,00 3x100 488,00

Energian hinta snt/kWh

3,40

Energian hinta

klo 6-22

muu aika

snt/kWh

3,40

2,00

Energian 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
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