Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 90 vuotta

Pylväitä tarvittiin kaikkiaan noin 500. Niiden piti olla
11 metriä pitkiä ja yläpäästään 17,5 senttiä paksuja.
Pylväspuutavara ostettiin Köyliön Vanhakartanon metsistä. Pystytys tapahtui miesvoimin ”pylväshankoja”
käyttäen.

Paikallista sähköä
seutukunnan parhaaksi
Köyliön ja Säkylän alueella elettiin 1900-luvun alkupuolella lähes omavaraistaloudessa. Itse veistetystä hirrestä rakennettiin pirtti, jonka pöydän ääressä
nautittiin kotipellon ja lähijärvien antimia. Arkipäivän
ankaran aherruksen päätteeksi kokoonnuttiin yhteen,
tarinoitiin ja tehtiin puhdetöitä kynttilän, öljylampun
tai savuttavan pärevalkean himmeässä valossa. Sähkön tulo muutti monet asiat helpottaen töitä ja arjen
askareita.
Köyliön ja Säkylän alueella sähkövoiman tuomista
hyödyistä oli päästy nauttimaan muutamissa taloissa
jo 1920-luvun taitteessa. Säkylän Höyrysahalla oli pieni sähköä tuottava generaattori, jonka virtaa jaettiin
Säkylän kirkonkylän ja Vähä-Säkylän alueelle. Samantapainen ”höyryvoimalaitos” jauhoi virtaa Kepolan ja
Huhdin mahtitaloihin Köyliössä. Kummankin pitäjän
valistuneet miehet alkoivat voimakkaan innostuksen
vallassa suunnitella omaa sähköyhtiötä sähkön saamiseksi laajempaan käyttöön. Lokakuun 18. päivänä
1922 Puolimatkan kartanossa tehtiin koko seutukunnan kehityksen kannalta merkittävä päätös, kun Köyliön-Säkylän Sähkö Oy perustettiin.

Muuntajat ja sähköpylväät muuttivat kotiseudun
maisemaa. Sähkön tulo merkitsi mahdollisuutta ottaa
edistysaskelia. Sähköstä riitti puhumista ja ajatukset
vaihdettiin kasvokkain. Sähköpostista tai Facebookista ei osattu edes unelmoida.

Osakkeista hevosen
hinta
Kokous laati summittaisen kustannusarvion rakennettavista linjoista ja muuntajista. Hankkeen kustannusarvioksi saatiin 500 000 markkaa. Tiedossa oli, että
tarvittava sähkövirta saataisiin hankittua Raumo Wood
Ltd:ltä. Vähimmäisvaatimuksena oli, että sähkövirran
käyttäjien tuli merkitä yksi yhtiön osake kutakin valopistettä ja voimavirran osalta hevosvoimaa kohti.
Osakkeen nimellisarvoksi tuli 200 markkaa. Sähkön
saaminen taloon oli tuohon aikaan iso asia, sillä osakkeiden lunastaminen vaati noin hevosen hinnan.
Eri kyläkuntiin valittiin miehet hoitamaan osakkeiden merkintätyötä. Perustamiskirjan allekirjoittajia
oli 14 ja he merkitsivät puolet koko 1 500 kappaleen
osakekannasta. Suurin osakkeenomistaja Axel Cedercreuz merkitsi 400 osaketta. On syytä nostaa esiin
myös ne ennakkoluulottomat miehet, jotka yhtiön ensimmäisen johtokunnan jäseninä tekivät uraauurtavaa
työtä sähkön saamiseksi Säkylän ja Köyliön seudulle.
Se oli samalla iso askel jokaisessa seutukunnan kodissa kohti toimeliaisuutta, vaurastumista ja parempaa
elämänlaatua. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin
opettaja J. Arola Säkylästä ja jäseniksi kartanonomistaja F.E. Järnefelt, maanviljelijä F.E. Salminen ja kirjanpitäjä K.V. Ahlberg Köyliöstä sekä maanviljelijä V.
Jaakkola Säkylästä.

Sähköntulon
riemastuttava hetki
Talvella 1923 linjarakennustyöt käynnistyivät, ja huhtikuun lopussa asetustenmukaiset sähköjohdot oli
saatu Vanhankartanon, Kepolan, Pällin ja Isonkylän
alueelle. Pylväitä tarvittiin kaikkiaan noin 500. Niiden
piti olla 11 metriä pitkiä ja yläpäästään 17,5 senttiä
paksuja. Pylväspuutavara ostettiin Köyliön Vanhankartanon metsistä.
Keväällä koettiin se riemastuttava hetki, kun oman
yhtiön sähkövalot tuikkivat monissa Köyliön ja Säkylän tuvissa. Samalla yhtiön hallituksessa voitiin iloita
muustakin syystä, sillä linjanrakennustyö ja muuntamot olivat tulleet odotettua halvemmiksi. Odotetun
500 000 markan sijasta linjoja rakentanut Hankkija esitti vain 392 904, 20 markan laskun.
Runkoverkkojen rakentamisen jälkeen siirryttiin sähköistämään Köyliön ja Säkylän kyliä. Ensimmäisten
joukossa sähköistettiin Kankaanpää, Yttilä ja Pyhäjoki
vuosina 1926 - 1927. Vuonna 1930 sähkövirtaa ryhdyttiin ostamaan Rosenlew-yhtymältä. Pääosa lähipitäjien kotitalouksista ja maatiloista saatiin sähkön piiriin
vuonna 1935.

Hehkulamput tuotiin aluksi Suomeen pääosin Saksasta. Vuonna 1926
kotimainen yhtiö Airam alkoi valmistaa 120 voltin lamppuja 5, 10, 15, 25
ja 40 watin tehoisina.

Sähkövaloa käytettiin aluksi todella säästeliäästi ja mittarista seurattiin sähkön kulutusta tarkkaan. Eräässä Köyliön torpassa mentiin yöpuulle
hämärän laskeuduttua ja sähkövaloa käytettiin
vain ”todelliseen” tarpeeseen. Sähköyhtiön mittarinlukija epäili mittarin olevan rikki. Mittari vaihdettiin, mutta sähkönkulutus oli taloudessa niin
vähäistä, että uusikaan mittari ei juurikaan hievahtanut mittarin lukemisen välillä.
90-vuotias veteraani Olavi Linturi Köyliöstä muistelee ostaneensa kesämökille mustasta pörssistä mittarin. Syystä tai toisesta mittari
ei kulutuslukemia näyttänyt. Linturi puhui parin
vuoden päästä asiasta yhtiön toimitusjohtajalle
Martti Harjulle, johon Harju totesi, ettei asiasta
kannattanut asiakkaan kannalta valittaa. Mittari
vaihdettiin ja asia jäi sillensä.

Linjamiehet liikkuivat aluksi jalan tai polkupyörällä. Hevonen lainattiin pylväiden siirtoon
tai ne vietiin käsirattailla perille. Yhtiön toimitusjohtajalle hankittiin kulkupeliksi moottoripyörä.
Linjamiesten pylväslapio tihensi tahtiaan, kun
Harjun lähestyvän moottoripyörän ääni kantautui pylväänpystytyspaikalle.

Ne asiakkaat, joilla ei ollut sähköyhtiön
osaketta, saivat aluksi käyttää vain kolmea
sähköpistettä. Erikssonin valaisin tarjosi
kuitenkin kaksi pistorasiaa, joilla määräystä
pääsi ”kiertämään”.

1960-luvulla suomalaisten elintaso
nousi huomattavasti ja kotitalouksiin
alettiin hankkia arkea helpottavia kodinkoneita. Kehitys näkyi myös maatiloilla, joille hankittiin emännän työtä
helpottamaan mm. sähköllä toimiva
lypsykone.

Sähkön kulutus nousi
räjähdysmäisesti
1960-luvulla
Sähkön hinta oli aluksi vähäisestä kulutuksesta johtuen suhteettoman korkea, eikä vähävaraisilla ollut mahdollisuutta sähkövalon hankkimiseen. Ensimmäinen
taksa asiakkaille oli 4,50 markkaa valovirrasta ja 2,25
markkaa voimavirrasta kilowattitunnilta. Sähköä myytiin alkuperäisestä ajatuksesta poiketen myös niille,
joilla ei ollut osaketta ja he joutuivat maksamaan markan enemmän. Ilman osaketta sai käyttää vain kolmea
valopistettä. Edesmennyt yhtiön pitkäaikainen asentaja Jussi Ryhti on kertonut, että 1930-luvulla miehen
päiväpalkka riitti viiden kilowattitunnin maksamiseen.
1960-luvulla päiväpalkan määrällä osti jo satakertaisen
määrän sähköä.
Sähkönkulutus kasvoi muuhun elintasoon nähden
korkeasta hinnasta huolimatta ja yhtiö pääsi nopeasti
taloudellisesti jaloilleen. Lainat pystyttiin maksamamaan jo v. 1926. Yhtiö teki ensimmäisen tappiollisen
tilinpäätöksen vasta sodan jälkeen v. 1947, mikä johtui voimakkaasta säännöstelytaloudesta ja lukuisista
investoinneista, joita kasvava sähkönkulutus edellytti.
Länsi-Suomen Sokeritehtaan perustaminen Säkylään aiheutti merkittävän lisäyksen sähkönkulutukseen
1950-luvun alkupuolella. Sitä seuraavan vuosikymmenen aikana sokeritehtaan ohella Säkylän varuskunnasta tuli toinen sähkön suurkuluttaja. Kovan työnteon
ja yhteiskunnallisten olojen muutosten seurauksena
seudun kotitaloudet vaurastuivat ja koteihin ryhdyttiin
hankkimaan erilaisia arkea helpottavia sähkölaitteita.
Tämän seurauksena 1960-luvulla yhtiön asiakkaiden
sähkönkulutus kasvoi räjähdysmäisesti.
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Kuuden miljoonan
markan laina
Yhtiölle kehityssuunta merkitsi jatkuvaa investointitarvetta sähköverkkoon, muuntoasemiin ja automatisointiin. Vuonna 1962 yhtiö osti Säkylän Isosäkylän kylästä tontin. Kiinteistö sai nimekseen Sähkölä. Tontille
alettiin rakentaa kytkinasemaa, toimitaloa ja varastorakennusta, jotka valmistuivat vuonna 1967. Investointia varten yhtiö joutui ottamaan kuuden miljoonan
markan lainan. Työmäärän kasvun vuoksi yhtiön oli
palkattava lisää osaavaa henkilökuntaa sekä panostettava kalustoon, työkoneisiin ja ajoneuvoihin.
1960-luvulla sähkönkulutus yhtiön verkkoalueella
nousi tasaisella nopeudella kymmenkertaiseksi, noin
20 000 000 kilowattituntiin (20 GWh), mikä vastasi 5 000
omakotitalon vuosikulutusta. Yhtiöllä oli 1970-luvun
alussa noin 3 000 kotitaloussähkönkuluttajaa, ja muu
osa sähköstä meni yritysten, teollisuuslaitosten, kuntien, Lännen Tehtaiden ja Säkylän varuskunnan käyttöön. Keskijänniteverkkoa oli ylläpidettävänä 150 kilometriä ja pienjänniteverkkoa 400 kilometriä. Verkon
toimintavarmuuden takaamiseen vaadittava työmäärä
ja monipuoliset laitteet edellyttivät jatkuvaa henkilöstölisäystä. Yhtiön palveluksessa oli toimitusjohtaja,
kaksi työnjohtajaa, kaksi toimistovirkailijaa, kymmenen
linja-asentajaa, yksi asentaja työpajalla, kaksi mittarinlukijaa ja neljä henkilöä tilapäisesti eri tehtävissä.

Lännen Sokerin ohella Säkylän varuskunnasta muodostui toinen sähkön suurkuluttaja. 1960-luvun alkuvuosina
noin puolet koko yhtiön sähköenergiasta meni ”sokerin”
ja sotaväen tarpeisiin. Kuvassa sotapoikien varusteita
korjataan Säkylän Vaatetuskorjaamolla.

Vuonna 1975 Sähkölän tontille valmistui
toinen 110/20 kilovoltin muuntoasema.

Rakentamisen ja
investointien aikaa
Sähkölän valmistuttua v. 1967 henkilöstö pääsi avarampiin ja tarkoituksenmukaisempiin tiloihin. Tontti
osoittautui kuitenkin tulevaa suurinvestointia varten
liian pieneksi ja yhtiö joutui hankkimaan maata lisää.
Syksyllä 1971 valmistui 110/20 kilovoltin muuntoasema, kytkinaseman laajennus ja katkaisijalaitteiden
automatisointi. Hanke myöhästyi hieman metallialan
lakon vuoksi. Koko suururakan budjetti oli 500 000
markkaa. Rahasummalla olisi saanut 45 uutta kuplavolkkaria. Sähkön tukkumyyjä A. Ahlström Oy rakensi
Kauttualta Säkylään 110 kilovoltin runkolinjan, jonka
kustannukset olivat huikeat 800 000 markkaa. Muuntoaseman valmistumisen aikaan ennustettiin, että Sähkölään tarvitaan toinen suurmuuntamo vuoteen 1975
mennessä. Sen hinnaksi arvioitiin 300 000 markkaa.
Muuntamo tilattiin vuonna 1974 ja otettiin käyttöön
vuotta myöhemmin.
Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta kaksinkertaistui
marras-joulukuussa vuonna 1973 ja jatkoi kallistumistaan. Suomessa oli tuolloin tavallistakin ”kylmempää
ja hämärämpää”. Sähkön tukkuhinta nousi vuoden aikana 85 prosenttia ja tarvike- ja työvoimakulut 20 pro-

Kaikissa yhtiön investoinneissa on pyritty käyttämään mahdollisimman paljon omien asentajien työpanosta ja ammattitaitoa hyväksi.

senttia. Yksityisasunnoissa vaihdettiin hehkulamput
pienempitehoisiin ja valtiovallan toimesta kehotettiin
säätämään huonelämpötilaksi 18 astetta. Kaupungeissa tiirailtiin pimennettyjä näyteikkunoita vain joka
toisen tai kolmannen katulampun valossa. Öljyn hinnannousun seurauksena öljylämmityskattiloita alettiin
vaihtaa puukattiloihin. Uusiin taloihin asennettiin sähkölämmitys ja lisälämmön lähteeksi rakennettiin takka
tai uuni. Sähkön hinnan noususta huolimatta sähkölämmityskuluttajia oli tuolloin yhtiön alueella 784.
Kotimainen tuotanto ja sähkön kysyntä kääntyivät
jälleen voimakkaaseen kasvuun vuonna 1978, mihin
vaikutti kolme erillistä markan devalvaatiota, suuruudeltaan yhteensä 19 prosenttia suhteessa ulkomaanvaluuttojen markkinahintaan.
Vuonna 1979 yhtiön johdossa katsottiin tarpeelliseksi rakentaa huolto- ja varastorakennus, johon tulisi korjaus-, sosiaali- sekä autotallitilaa. Seuraavana vuonna
valmistuneessa rakennuksessa oli lattiapinta-alaa 667
m². Rakennuskustannukset olivat noin 900 000 markkaa.

Ydinsähkön tulo alensi
sähkön hintaa
Vuosi 1980 oli merkittävä yhtiön historiassa, sillä voimaan astunut osakeyhtiölaki ja sähkölaki pakottivat
muuttamaan yhtiön työtehtäviä. Erityinen paine kohdistui tekniseen henkilöstöön, joka tarkasti mm. kaikkien valmistuvien rakennusten lain edellyttämät sähköasennukset. Sähkön hinta aleni merkittävästi, kun
tukkuhintoihin alkoi vaikuttaa Loviisan ja Olkiluodon
ydinvoimaloiden tuottama sähkö. Samaan aikaan kotitalouksien sähkön kulutus nousi tasaisesti LVI-tekniikan, ulkovalaistuksen, autojen moottorinlämmittimien
ja sähkökiukaiden yleistyessä. Lähes kaikissa talouksissa oli kodinkoneiden peruspaketti: sähköliesi, jääkaappi, pölynimuri ja silitysrauta. Yli 70 % talouksista
omisti lisäksi pakastimen, pyykinpesukoneen, kahvinkeittimen ja vatkaimen.

Sähkönkulutuksen jatkuva kasvu merkitsi sitä, että
sähkön tukkumyyjät sanelivat hinnat. Pienten sähköyhtiöiden oli vaikea saada sähköä edullisesti, koska ostomäärä ratkaisi osaltaan hinnan. Paikalliset sähköyhtiöt
ryhtyivät vastaiskuun, ja Köyliön-Säkylän Sähkö, Kokemäen Sähkö, Lammaisten Sähkö ja Paneliakosken
Voima päättivät tehdä yhteistyötä ja yhdistää sähköostonsa. Vuonna 1981 perustettiin Nelivoima Oy, johon
liittyi myöhemmin myös Sallilan Sähkö.
Yhtiön talous on vuosien saatossa vaihdellut, mutta
se on aina ollut vakaalla pohjalla. Vuosi 1986 oli taloudellisesti erinomainen tilikausi. Täysien poistojen
lisäksi oli jäänyt investointivaraa tuleville vuosille. Ensi
kertaa yhtiön historiassa hallitus esitti osingonjakoa.
Näin osakkaat saavat alkuvuosien suurille panostuksilleen edes vähän tuottoa, mistä verottaja siitäkin vei
osansa, vaikka yhtiö ja sen osakkaat olivat sähköistäneet jakelualueensa ilman yhteiskunnan tukea.
Vuonna 1986 yhtiössä siirryttiin atk-aikaan. Sopimus uusista atk-laitteista ja järjestelmistä tehtiin Oy
Nixdorf Computer Ab:n kanssa. Laitteet toimitettiin
syksyllä, ja atk-ohjelmien käyttöönottoon liittyi paljon
henkilökunnan koulutusta.

Yhteistyöllä saavutettiin
tuloksia
Nelivoima Oy käynnisti yhtiön historian suurimmat
investoinnit, yhteensä 3,7 miljoonaa markkaa. Säkylän
20 kV kytkinlaitoksen osuus oli 1,6 miljoonaa markkaa
ja kaukokäytön 0,6 miljoonaa, joiden lisäksi verkostoa
parannettiin 1,1 miljoonalla sekä kone ja laiteinvestointeja tehtiin 0,4 miljoonalla.
Köyiön-Säkylän Sähkön hallituksen pitkäaikainen
puheenjohtaja, talousneuvos Veikko Salo piti paikallisten sähköyhtiöiden yhteistyötä hyvin tärkeänä, mikä
heijastui myös tulevaisuuteen.

- Sähkön hintaa saatiin yhteisoston ansiosta alaspäin,
mutta ennen kaikkea opimme tekemään yhtiöiden välillä yhteistyötä. Vuonna 1991 yhteistyötä laajennettiin
entisestään ja perustettiin yhdeksän paikallisyhtiön
muodostama Satapirkan Sähkö Oy, Salo kertoo.
Voimansa yhdistämällä yhtiöt ostivat keskitetysti
sähköä ja pystyivät tasamaan kulutustaan ostamatta
kallista markkinahintaista sähköä. Yhteistyötä tehtiin
myös markkinoinnin, verkkovalvonnan ja vikapäivystysten osalta. Samalla varauduttiin sähkömarkkinoiden vapautumiseen ja estettiin isojen sähköyhtiöiden
valtaamisyritykset. Suomessa suurimmat yritykset ja
teollisuuslaitokset ovat saaneet kilpailuttaa sähköntoimittajansa jo vuodesta 1995. Sama sallittiin kotitalouksille vuodesta 1998 lähtien, kun muualla Euroopassa markkinat avautuivat pienasiakkaille vasta kesällä
2007.
- Suomessa sähköä ovat tuottaneet valtiollisen voimayhtiön lisäksi pienet voimayhtiöt sekä kaupunkien
ja teollisuuden omistamat yritykset ja liikelaitokset.
Näin markkinat ovat olleet terveemmät, mikä on näkynyt sähkön hinnassa, Salo sanoo.

1980- ja 1990-luvulla vanhat, maaseudun maisemaan oleellisena osana kuuluneet muuntajakopit
hävitettiin ja tilalle tulivat pylväsmuuntajat. Voitoisissa uuden linjan valmistumista nopeutettiin kuljettamalla pylväät paikoilleen helikopterilla.

Asiakkaiden tarpeet on yhtiössä pyritty aina
ottamaan huomioon. Tarvittaessa sähkökaapeli on vedetty Säkylän Pyhäjärven saareen.

Kaukonäköisiä
Investointeja

Hakkeella toimiva kaukolämpölaitos on
osoittautunut tehokkaaksi, ja yhdessä Säkylän paloasemalla sijaitsevan vanhemman
öljykäyttöisen kaukolämpölaitoksen kanssa lämpöenergiatarve Säkylän keskustan
laajenevaan kysyntään pystytään tyydyttämään pitkälle 2020-luvulle.

Joulukuussa 1996 Köyliön-Säkylän Sähkön ja Neste
Lämpö Oy:n välillä solmittiin sopimus Säkylän Huovinrinteelle rakennettavasta lämpöä, sähköä ja höyryä tuottavasta voimalaitoksesta. Sen kustannusarvio
oli 15 miljoonaa markkaa. ”Sirkaksi” ristitty 5 megawatin diesel-käyttöinen voimalaitos otettiin käyttöön
yhtiön 75-vuotisjuhlallisuuksiin liittyen 17.10.1997.
Voimala nosti sähkön teho-omavaraisuuden noin 75
prosenttiin, mikä lisäsi yhtiön kilpailukykyä vapautuvilla sähkömarkkinoilla. Voimala toi yhtiölle myös uuden
toimialan, lämmön myynnin. Merkittävä osa voimalaitosinvestoinnista tehtiin omana työnä.
Yhtiö neuvotteli pitkään Säkylän Aluelämpö Oy:n
toimintojen ostamisesta, ja lopulta kauppa toteutui
kokonaisuudessaan 30.6.2003. Kaksi vuotta myöhemmin perustettiin Köyliön-Säkylän Sähkön tytäryhtiö
Huovin Energia Oy kaukolämpötoiminnan liiketoiminnan hoitamiseksi. Samalla päätettiin investoida
1,2 miljoonaa euroa uuden kaukolämpölaitoksen rakentamiseen Sähkölän alueelle. Yksi merkittävä alueen sähköverkkoa koskeva päätös sinetöitiin vuoden
2007 loppupuolella tehdyllä sopimuksella puolustusministeriön ja Senaattikiinteistöjen kanssa. Sen myötä Säkylän varuskunnan sähköverkon ylläpito siirtyi
Köyliön-Säkylän Sähkön vastuulle. Kauppa merkitsi
tietysti lisävelvoitteita paikalliselle sähköyhtiölle, mutta samalla se selkiytti koko lähialueen sähköverkon kehittämistä. Jatkossa on otettava huomioon myös kehittyvän ja kasvavan kansainvälistä koulutusta antavan
varuskunnan tarpeet.

Myrskystä otetaan oppia
Vuonna 1997 Köyliön-Säkylän Sähkö Oy juhli
75-vuotista toimintaansa. Samalla otettiin käyttöön uusi, taiteilija Heikki Hirvijousen suunnittelema liikemerkki Lallin Voimaa.

”Kirveen tulinen lieskareuna ilmentää liikettä
ja siten kirvestä toimivana työvälineenä. Tämän
päivän tärkein työväline on sähkö ja sen toi Köyliön-Säkylän Sähkö Oy asiakkaidensa käyttöön
90 vuotta sitten – ilmassa sitä on toki ollut jo
paljon kauemmin. Värityksessä tulevat esiin tuli,
lämpö, sähkö ja voima eli Lallin Voima ja Huovin
Energia, jotka luovat paikkakunnalle hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa”.

Tapani-myrsky vuoden 2011 loppupuolella osoitti,
miten haavoittuva maamme sähköverkko on. Myrskyn jälkeisinä päivinä elettiin kymmenissätuhansissa
talouksissa ilman sähköä. Pahimmillaan sähköt olivat
poikki tuhansilta yli viikon ajan. Köyliön-Säkylän Sähkön tapaiset yhtiöt pystyivät suuryhtiöitä nopeammin
korjaamaan viat. Pääosalla yhtiön asiakkaista oli sähköt jo tapaninpäivän iltana. Yhtiössä otettiin kuitenkin
myrskystä oppia. Jatkossa toimitusvarmuutta voidaan
lisätä toimintatapoja, työvälineitä ja verkkoa parantamalla. Viestintää tehostetaan ja asiakaspalvelua parannetaan etenkin häiriö- ja poikkeustilanteiden osalta. Yksi osa viestinnän tehostamistoimista on yhtiön
päätös julkaista oma tiedotuslehti kahdesti vuodessa.
Asiakkaat saivat ehdottaa lehdelle nimeä ja lukuisten
ehdotuksen joukosta yhtiö valitsi nimeksi ”Lallin sähköposti”.

Valoisin katsein kohti
tulevaisuutta
Tilastot osoittavat, että Suomessa sähkö on aina ollut eurooppalaisittain halpaa, vaikka sähkön hinta on
viimeisten vuosien aikana kivunnut ylöspäin. Kuluttajien ostovoimaan suhteutettuna sähkö on Suomessa
halvempaa kuin missään EU-maassa Kreikkaa lukuun
ottamatta.
Veikko Salo kertoo, että sähkömarkkinalain vapautumisen lisäksi lainsäädännön ja sähkön verotuskäytännön muutokset, pohjoismaiset sähkömarkkinat, päästöoikeudet, Kioton ilmastosopimus, markkinasähkö
sekä monet muut pienemmät asiat ovat työllistäneet
yhtiön hallitusta, toimitusjohtajaa ja henkilöstöä.

Sähkö luo hyvinvointia ja auttaa sekä automatisoi
monia arjen toimintoja niin kotitalouksissa kuin yrityksissä. Köyliön-Säkylän Sähkö Oyn energian hankinta
antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita tuotantotavan, sillä yhtiö on mukana ydinvoiman lisäksi vesi-, turve-, hake-, tuuli- ja biovoimalaitoksissa.

- Näihin lähivuosikymmeniin on mahtunut monta
murhetta. Sähkömarkkinoiden myllerryksestä on selvitty kuivin jaloin lujasti työtä tekemällä ja yhteistyöllä
Satapirkan Sähkö Oy:n yhtiöiden kanssa. Nyt voi jo
huomattavasti valoisammalla mielellä katsoa eteenpäin, Salo kertoo.

Kaukonäköistä toimintaa
asiakkaiden parhaaksi
Sähkönsaannin varmistamiseksi sekä tuotanto-omavaraisuuden kasvattamiseksi Köyliön-Säkylän Sähkö
Oy on mukana ydinvoiman lisäksi vesi-, turve, hake-,
tuuli- ja biovoimatuotantoyhtiöissä eri puolella Suomea. Eri voimaloitten tuotanto-osuuksia on hankittu
seuraavista yhtiöistä: Innopower Oy:n Ajoksen tuulivoimapuisto (2007), Kanteleen Voima Oy:n turve- ja
biovoimalaitos Haapavedellä (2006), Jyväskylän Voima
Oy:n turve ja biovoimalaitos Keljonlahdella, Kyröskosken Voima Oy:n vesivoimalaitos Hämeenkyrössä
(2005) ja Suomen Voima Oy:n Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuisto (2012). Lisäksi on tehty hankintasopimus Puhuri Oy:n kanssa Raaheen 2013 valmistuvasta Kopsa I -tuulivoimalasta.
Köyliön-Säkylän Sähkön kannalta ydinvoimalla tuotettu sähkö on jatkossa entistä merkittävämmässä
roolissa, mutta muut tuotantomuodot täydentävät ja
varmentavat sähköenergian hankintaa. Samalla tämä
antaa asiakkaalle mahdollisuuden hankkia ydinvoiman sijasta esimerkiksi tuulivoimalla tuotettua energiaa. Ydinvoiman osalta Köyliön-Säkylän Sähkö Oy
on mukana Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3:n rakennushankkeessa. Yhtiö on päättänyt hankkia osuuksia

myös Olkiluoto 4:n ja Fennovoiman rakentaman ydinvoimalan tuotannoista. Kummastakin ydintuotantolaitoksesta on olemassa eduskunnan myöntämä periaatepäätöslupa. Nämä voimalaitokset ovat toiminnassa
aikaisintaan vuonna 2020, jolloin yhtiön riippuvuus
markkinahintaisesta sähköstä vähenee entisestään.
Köyliön-Säkylän Sähkö on mukana myös Suomen
Voimassa, joka on 16 suomalaisen sähköyhtiön perustama osakeyhtiö. Yhtiö hankkii vähäpäästöistä ja
uusiutuvaa energiaa osakkailleen. Tavoitteena on
osakkaiden parempi energiaomavaraisuus ja uuden

merkittävän toimijan tuominen pohjoismaisille energiamarkkinoille. Yhtiö toimittaa energian osakkailleen
omakustannushintaan.
- Köyliön-Säkylän Sähkön perustamisesta asti yhtiön
johtava ajatus on ollut toimittaa asiakkaille kohtuuhintaista sähköä ja energiaa ja tämän myötä luoda edellytyksiä lähiseudun kehitykselle ja hyvinvoinnille. Näin
on ollut 90 vuotta, ja tämä olkoon yhtiön johtoajatuksena jatkossakin, summaa hallituksen puheenjohtaja,
talousneuvos Veikko Salo.

Yhtiön hallitus ja henkilöstö
Hallituksen puheenjohtajat:

Hallituksen jäsenet:

Jalmari Arola............................................... 1922-1928
Viljo Jaakkola.............................................. 1929-1965
Matti Mäkitalo............................................. 1966-1990
Veikko Salo.......................................................... 1991-

F.E. Järnfelt (Rauanheimo).......................... 1922-1937
Frans Emil Salminen................................... 1922-1930
K. Ahlberg................................................... 1922-1924
Viljo Jaakkola.............................................. 1922-1967
Jalmari Arola............................................... 1922-1928
Albert Rauanheimo..................................... 1938-1939
K.F. Rauanheimo......................................... 1942-1946
Ida Rauanheimo................................................... 1947
Frans Saarinen............................................. 1925-1926

Hallitus v. 2012 vas. maanviljelijä Jukka Hemmi, varatuomari Markku Simula (varapuheenjohtaja), talousneuvos Veikko Salo (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Esa Mäki ja maanviljelijä Tuure Hulmi.

Aksel Lindström.......................................... 1927-1962
Viljo Vanha-Perttula.................................... 1929-1930
Matti Louhi.................................................. 1931-1947
Aarne Kleemola................................................... 1931
Kalle Torkkeli............................................... 1932-1952
Konrad Aalto............................................... 1940-1941
Martti Harju................................................. 1948-1961
Niilo Mattila................................................. 1948-1978
Uuno Välimäki............................................. 1953-1980
Matti Mäkitalo............................................. 1962-1997
Väinö Simula............................................... 1963-1980
Osmo Hemmi.............................................. 1968-1987
Risto Jaakkola............................................. 1979-2002
Juhani Yli-Hemminki................................... 1981-1982
Esko Eela..................................................... 1981-2009
Heikki Suni................................................... 1981-1998
Lauri Suksi.................................................... 1983-2008
Veikko Salo.......................................................... 1981Jukka Hemmi...................................................... 1988Markku Simula..................................................... 2003Tuure Hulmi......................................................... 2005Esa Mäki.............................................................. 2010-

Toimitusjohtajat:
Jalmari Arola............................................... 1922-1928
Viljo Vanha-Perttula.............. 1929-1930 ja 1932-1944
Erik Rauanheimo.................................................. 1931
Martti Harju................................................. 1945-1967
Juhani Yli-Hemminki................................... 1968-1982
Lauri Suksi.................................................... 1983-2008
Olli-Pekka Marttila.............................................. 2008-

Valitse viisaasti
paikkakunnan om
a
energiayhtiö.

Nykyiset työntekijät:
Vuodesta
Liisa Niemi, taloussihteeri...................................... 1976
Jorma Alahuhtala, verkostopäällikkö.................... 1981
Jaakko Mäntynen, verkostoasentaja..................... 1984
Juha Ojala, verkostoasentaja................................. 1986
Ari Vatja, työnohjaaja.............................................. 1990
Mikko Seppälä, verkostoasentaja.......................... 1994
Elina Jokela, hallinto- ja talouspäällikkö .............. 1999

Vuodesta
Pia Heikkilä, palvelusihteeri................................... 2004
Tapio Oksa, verkostoasentaja................................ 2005
Olli Jokinen, kaukolämpöpäällikkö....................... 2011
Risto Lehtonen, kehityspäällikkö........................... 2011
Tuomas Mäkitalo, verkostoasentaja...................... 2011
Anu Vänttinen, palvelusihteeri............................... 2011

Vertaa
hintoja...

Sähkön myynti
(02) 838 6262
Öljyn myynti
(02) 838 6119

Vuonna 2011
- sähköä myytiin 58 GWh noin 6 300 asiakkaalle
- sähköä siirrettiin 123 GWh
- kaukolämpöenergiaa myytiin 8 200 MWh
- öljyä välitettiin 413 000 litraa

Vuosien saatossa yhtiöön on hankittu tarkoituksenmukainen ajoneuvokalusto ja työkoneet sekä työvälineet, jotka yhdessä ammattitaitoisen henkilöstön
kanssa pääsee sinne, missä ”sähköistä” työpanosta
tarvitaan.

Pylväät pystytettiin käsipelillä

Olli Rantala aloitti yhtiössä verkkoasentajana vuonna 1971. Hän oli aikaisemmin toiminut metsäyhtiö Tapion palveluksessa.
- Juhani Yli-Hemminki minut pestasi töihin, kun
meille Nummiojalle asennettiin sähköt. Sitä ennen
olimme toimineet kaasuvalon varassa. Yli-Hemminki
oli kai kuullut, että olin riuska työmies ja puhui minua
töihin. Tapion työt olivat monasti kaukana ja näin minulla oli parempi mahdollisuus auttaa kotona karjan
hoidossa, kun sähköyhtiön työpäivät olivat pääsääntöisesti 8-tuntisia.

- Sähköstä en ymmärtänyt juuri mitään, mutta työssä
oppi ja lisäksi kävin monia kursseja. Myöhemmin palkatut verkkoasentajat olivat ammattikoulun käyneitä,
jotka suorittivat myös sähköasentajan ammattitutkinnon.
Verkkoasentajan työ käsitti pylväiden ja muuntajien
uusimista sekä linjojen parannustöitä. Pylväät lahosivat tyvestään aika nopeasti, mutta painekyllästetyt
pylväät muuttivat tilanteen. Ne kestivät huomattavasti pidempään ja aikaa muille töille oli enemmän.
1970-luvulla puisista koppimuuntajista luovuttiin ja tilalle asennettiin pylväsmuuntajia, jotka olivat nopeita
pystyttää ja kustannuksiltaan halpoja. Vanhat muuntajat hajotettiin.
- Siihen aikaan pylväskuopat kaivettiin käsipelillä, asentajapari sai päivässä nostettua 6 - 7 pylvästä.
Pylväsmonttuja tehdessä lapiosakset tulivat tutuiksi.
Työkavereina alkuajoilta muistan Jussi Ryhtin, Eino
Peltolan, Kaino Ryhtin ja Simo Pihlavan. Varsinaisesti pylvään pystytys tapahtui Unimog-maastokuormaautonosturin kanssa. Nostaminen vaati taitoa ja pari
kertaa auto kaatui taitamattoman nostajan käsissä.
Pidin Unimogia parempana kuin myöhemmin yhtiölle
ostettua Mercedes Benz-maastokuorma-autoa, jossa
oli Nummi-nosturi. Aika pian pylväiden käsinkaivuusta
luovuttiin, ja kaivinkone tehosti työtä. Aluksi kaivuutyö
ostettiin urakoitsijoilta ja myöhemmin yhtiölle hankittiin oma kaivinkone. Linjojen parannustöitä tehtiin esimerkiksi Köyliön varavankilaan johtavalla linjalla, jossa
vanhat rautajohdot korvattiin kupari-alumiinijohdoilla.
Nummioja- Sydänmaa-linja uusittiin pariin otteeseen,
kun saatiin päällystettyä alumiinijohtoa.
- Välillä oli lähdettävä vikapartioon yönselkään, kun
myrskytuulet tai ukkonen koettelivat verkkoa. Linjalle

oli lähdettävä taskulampun valossa ja lisäavun saaminen kesti monasti turhankin kauan.
Tilanne helpottui 1980-luvun loppupuolella, kun yhtiön pihalle pystytettiin linkkimasto ja asentajat saivat
radiopuhelimet, joiden kautta yhtiön konttorista saatiin hälytettyä lisäapua tai tilattua tarvikkeita.
- Nummiojan linjalla minulle tuli tutuksi joka pylväsväli ja monasti osasin jo arvata, missä vikapaikka on.
Terra-telamaasturilla kuljetettiin maastoon tarvikkeita.
Telamaasturi oli mainio peli, mutta vaurioherkkä. Sen
telat rikkoontuivat helposti ja muutakin remontoitavaa
tuli tämän tästä.
1970-luvun öljykriisin aikaan Rantala pohti työkavereidensa kanssa, miten osa katulampuista saadaan
pois pelistä. Pylväisiin nousu ja lampun irtiruuvaaminen olisi ollut aika työlästä puuhaa. Päätimme ottaa
muuntajalta aina yhden vaiheen pois ja ruuvasimme
sulakkeita irti. Lopulta alueella paloi vain joka kolmas
katulamppu.
Rantala ehti työskennellä myös yhtiön varastolla,
toimia työsuojeluvaltuutettuna ja olla mukana atkkoulutuksessa.
- Varastonhoitajan työhön kuului myös autonkuljettajan hommaa, kun kaapelikeloja noudettiin kuormaautolla Tampereelta. Myöhemmin kiitolinjat rupesivat
hoitamaan kaapelikuljetusta. Enemmän koin olevani ”kotona” maastossa, en oikein tykännyt varaston
paperihommasta. Varastolle saatiinkin toinen mies
ja pääsin mielipuuhani asentajan hommiin ulos luontoon.

Kaikki tekivät kaikkea
Taloussihteeri Liisa Niemi tuli yhtiön palvelukseen
vuonna 1976 Margit Peltolan äitiysloman sijaiseksi.
Työtehtävät olivat sekalaisia, palkkoja, laskutusta ja
kirjanpitoakin. Pienessä yhtiössä kaikki tekivät kaikkea,
Liisa muistaa
Konttorilla oli tuohon aikaan aika vähän työntekijöitä. Toimitusjohtajana oli Juhani Yli-Hemminki, verkkopuolen työnjohtajana Eero Perttu ja käyttöpäällikkönä
Veikko Laaksonen. Konttorityötä tekivät Leena Kaleva
ja Oili Mäntyranta.
Mittarinlukijat kävivät taloissa ja kirjasivat korttiin kulutuksen. Mittarinlukua suorittivat ainakin Eino Peltola
ja Osmo Korpela. Lukijat kertoivat, että välillä arvelutti
mennä taloihin, kun vihainen koira vartioi pihamaata.
Pahimmassa tapauksessa joutui itse luomaan lumikinoksen ulkorakennuksen oven edestä, ennen kuin
pääsi lukemaan siellä olevaa mittaria.
Vaikka työtä konttorilla oli paljon, tunnelma oli aika
leppoisa. Postipankki ajoi sähkölaskut ketjulomakkeelle, jotka revittiin irti toisistaan, taiteltiin ja nidottiin
sekä niputettiin 100 kpl:n nippuihin postinumerojärjestykseen postitusta varten. Jokaisesta asiakkaasta
oli oma korttinsa, mihin käsin kirjattiin laskutustiedot
Postipankin laskutuslistalta. Samaan korttiin merkittiin
myös maksupäivä ja maksumuistutusten lähettäminen. Asiakkaita oli tuolloin noin 4 000.
Vuonna 1986 yhtiö hankki ensimmäisen atk-laitteiston, joka täytti melkein yhden konttorihuoneen koko
seinän. Tietolevyt olivat halkaisijaltaan noin puolimetrisiä. Nyt laskut saatiin tulostettua itse. Laskutus suoritettiin kuusi kertaa vuodessa. Asiakasmäärät olivat jatkuvassa kasvussa ja vuonna 1988 asiakkaita oli 5 018.

Aika hyvin kaikki olivat asioista perillä, vaikka palavereja oli tuohon aikaan paljon nykyistä vähemmän.
Vikatilanteissa radiopuhelinten välityksellä toimistollakin tiedettiin vian korjauksen eteneminen.
Työpaikan henki oli ihan mukava. Yhteishenkeä kas-

vatti yhtiölle hankittu rantapaikka sekä mökit, joissa
henkilöstö vietti vapaa-aikaansa kesäisin. Yhteiset
talkoot ja illanvietot Rantahovissa olivat kaverihenkeä
kasvattavia, Liisa muistelee.

Yhtiö haluaa olla kehityksessä mukana ja
investoida ennakoiden tulevaisuuden tarpeisiin. Säkylän uuden liikealueen kaapelointityö
aloitettiin keväällä 2012.

Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 90 vuotta
Paikallista sähköä seutukunnan parhaaksi
Historiikin kustantaja: Köyliön-Säkylän Sähkö Oy
Teksti: Samuli Vahteristo
Lähteet:
Juhani Kaatonen, KSSOy:n 50-vuotishistoriikki
Yhtiön vuosikertomukset ja henkilöstön haastattelut
Paimion Sähkömuseo ja Kokemäen Sähkö Oy:n museo
Kuvat: Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n arkisto, Köyliö-seuran
valokuva-arkisto, Jaakko Ojala, Samuli Vahteristo ja
Simo Nummi
Taitto: Simo Nummi/MainosNummi
Paino: Euraprint

L

okakuun 18. päivänä 1922 Puolimatkan kartanossa tehtiin koko seutukunnan kehityksen kannalta
merkittävä päätös, kun Köyliön-Säkylän Sähkö
Oy perustettiin.
Yhtiön johtava ajatus on alusta asti ollut toimittaa
asiakkaille kohtuuhintaista sähköä ja energiaa, mikä
on luonut hyvät edellytykset lähiseudun kehitykselle ja
hyvinvoinnille. Näin on ollut 90 vuotta, ja tämä olkoon
yhtiön johtoajatuksena jatkossakin, summaa hallituksen puheenjohtaja, talousneuvos Veikko Salo.

