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Siirtohintojen korotukset
otsikoissa

K

otimainen sähkökeskustelu on käynyt kiivaana
erityisesti siirtohintojen korotuksista. Yhdyn yleiseen mielipiteeseen siitä, että 27 %:n kertakorotus on iso – aivan liian iso. Yhtiömmekin teki korotuksen, joka keskimäärin nosti verkkopalvelumaksuja 7
%:lla. Korotusten alkusysäys oli Tapaninpäivän myrsky
v. 2011 ja sen aiheuttamat, paikoitellen hyvinkin pitkät
katkokset sähkönjakelussa. Köyliön-Säkylän Sähkö kuitenkin selvisi katkoista ensimmäisten joukossa monestakin syystä. Yksi keskeisimmistä oli henkilökuntamme,
joka osoitti korkeaa ammattitaitoa, ripeyttä ja sitoutuneisuutta. Toinen merkittävästi vaikuttanut seikka oli
verkkomme hyvä kunto, sillä olimme hoitaneet verkkokatujen raivaukset ajallaan ja kaapeloineet verkkoamme. Myrskyn aiheuttamien pitkien jakeluhäiriöiden
seurauksena valtiovalta sääti uuden sähkömarkkinalain, joka asetti verkkoyhtiöille melkoisen investointitaakan. Syyskuun alussa v.
2013 voimaan tulleeseen
uuteen
sähkömarkkinalakiin kirjattiin yksityiskohtaisempia vaatimuksia sähköverkkojen
toimitusvarmuuden parantamisesta ja sähköverkonhaltijoiden varautumisen
tehostamisesta.
Sähköverkkoyhtiöt velvoitettiin
kehittämään jakeluverkkojaan
siten, etteivät
katkokset ylitä
kaavoitetuilla
alueilla 6 tuntia ja muualla

36 tuntia. Aikaa toimenpiteiden suorittamiselle annettiin vuoden 2028 loppuun asti. Samalla katkoksista maksettavia vakiokorvauksia korotettiin nykyisistä.
Yhtiöllemme tämä tarkoittaa jo tehtyjen parannustoimenpiteiden lisäksi noin 15 M€:n investointeja seuraavien runsaan 10 vuoden aikana. Verkkoliiketoiminnan
liikevaihto oli viime vuonna 3,7 M€ ja investoinnit noin
1,5 M€, pääasiassa maakaapelointia. Tämä yli 40 %:n
investointi liikevaihdosta vei meidät askeleen lähemmäksi lakisääteistä, säävarmaa jakeluverkkoa. Verkostoasentajamme ja paikalliset kaivinkoneurakoitsijat
tulevat olemaan tuttu näky tulevaisuudessakin, kun
kaapelointityöt etenevät. Samanaikaisesti sorvataan
jo uutta sähkömarkkinalakia. Toivottavasti lainsäätäjä
ymmärtää toimialamme pitkän tähtäimen investointien
pääomavaltaisuuden ja pitkän käyttöajan – maakaapelin elinkaari on 40 – 50 vuotta.
Tästä lehdestä löytyy myös tuhti paketti asiaa aurinkoenergiasta. Oma uskomukseni on, että olemme
hyvin lähellä murrosta, jolloin aurinkopaneelien määrä
nousee merkittävästi. Hyötysuhteen noustessa ja hintojen laskiessa monet kotitaloudet päätyvät asennuttamaan paneelit omalle katolleen. Tämä ei ole enää
vain pienen ekologisesti ajattelevan ryhmän harrastus,
vaan harkittu päätös, jossa on takana myös taloudellista ajattelua. Myös markkinahintaisen sähkön suosio
on lisääntymässä. Lanseerasimme noin kaksi vuotta sitten Lallin Markkinasähkön nimellä kulkevan sähkötuotteen, jonka hinta määräytyy tunneittain pohjoismaisessa sähköpörssissä. Tällä hetkellä sähkön myynnistä em.
tuote on energiamäärällä mitattuna vallannut jo noin
neljänneksen. Kuluttajat, jotka pystyvät hyödyntämään
halvan yöaikaisen sähkön hinnan esim. lämminvesivaraajassa tai muussa varaavassa lämmitysmuodossa,
ovat tämän tuotteen isoimmat hyötyjät. Lehden sivuilla
kaksi markkinasähkön käyttäjää kertoo kokemuksistaan
ja saamistaan hyödyistä – tutustu niihin.
Toivotan kaikille asiakkaille ja lehtemme lukijoille
lämmintä kesää ja leppoisia lomahetkiä.
Olli-Pekka Marttila
Toimitusjohtaja
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy
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Sähköverkon
parannustoimet
jatkuvat
Teksti: Samuli Vahteristo Kuvat: Samuli Vahteristo ja Simo Nummi

K

öyliön-Säkylän Sähkö Oy:n verkonparannustoimet jatkuvat tulevanakin kesänä,
mikä merkitsee asiakkaille entistä häiriöttömämpää sähkön saantia. Tällä hetkellä
yhtiön ylläpitämästä pienjänniteverkosta
on maakaapeloitu 58 % ja keskijänniteverkosta 31 %.
- Maakaapelointiin sekä uusiin puistomuuntajiin ja
erotinasemiin käytetään tänä vuonna noin miljoona
euroa. Kaapelointityöt on jo aloitettu, ja ne jatkuvat
pitkälle syksyyn. Keski- ja pienjännitekaapeleita kaivetaan maahan yhteensä noin 16 kilometriä. Verkkoinvestoinnit jatkuvat aina vuoteen 2028 saakka, kertoo
verkostopäällikkö Jorma Alahuhtala.
Maakaapelointityötä ja uusien puistokeskuksien
asennustöitä tehdään Kauttualla sekä Säkylän Vähäkylässä ja Kankaanpäässä. Kauttualla maakaapeleita
asennetaan liikekeskuksen, Tyttöpuiston sekä koulun
lähellä sijaitsevilla omakotialueilla noin 1,5 km, ja uusia puistomuuntajia asennetaan neljä.
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Säkylässä kaapelointityötä tehdään laajalla alueella
aina Vähä-Säkylän peltoaukealta Mikolan asuntoalueelle saakka. Puistomuuntajia asennetaan viisi.
Entisen Köyliön kunnan alueella työt keskittyvät
Kankaanpään kylässä entisen kuntarajan tuntumasta
aina Pryhtin tilalle saakka. Kaapelia lasketaan maahan
noin 2 km lähinnä tien varteen, ja historialliseen rantamaisemaan ja Pyhän Henrikintien tuntumaan asennetaan neljä puistomuuntajaa.
Pääasiassa kaapelikaivannot kaikissa työkohteissa
tehdään teiden varsille sekä pelto- ja puistoalueille.
Kohteissa työskentelee yleensä kaksi asentajaa ja kaivinkone.
- Liikkumis- ja työturvallisuus varmistetaan puomein
ja varoitusmerkein. Olemme kaivuulinjojen osalta yhteydessä maanomistajiin. Kaivuujäljet tasataan ja siistitään sekä istutuksille aiheutetut vahingot korjataan.
Vuosien kokemuksella tiedän, että luonto sitten lopullisesti, jopa melko nopeasti maisemoi kaivuujäljet,
Alahuhtala sanoo.

Verkostoasentaja Tuomas Mäkitalon kesä
kuluu maastossa kaapeliasennuksissa.

Asennustöiden ja uuden verkon kytkennän aikana
saattaa sähköntoimitukseen tulla lyhyitä, mutta enintään noin 0,5 - 2 tunnin katkoja.
- Kaapelointityöhön liittyvistä sähkökatkoajoista
ilmoitamme asiakkaille etukäteen. Pahoittelemme
kaikkia haittoja, mutta asiakkaiden parhaaksi tätä työtä teemme. Pääsääntöisesti asennusryhmien työhön
on suhtauduttu ymmärtävästi, Alahuhtala kiittää.

Sulakekokoihin on tullut enemmän valinnanvaraa
Sulake on virtapiirissä oleva turvalaite. Se suojaa
sähkön käyttäjää tapaturmavaaralta, jos sähkölaite ylikuormittuu tai siihen tulee muu sähkötekninen vika,
joka aiheuttaa virtapiikin järjestelmässä. Sulake suojaa
myös sähköjohtoa ylikuormituksen aiheuttamalta lämpenemiseltä ja estää näin mahdollisen tulipalon.
Sulakekoko suunnitellaan uudisrakennuksiin tai
teollisuusyrityksiin niiden energiakäyttötarpeen mukaisesti. Tarpeet saattavat muuttua, ja silloin on vii-

Markkinoille tullut uusi 50
A:n sulakekoko mahdollistaa kodin sulakekokojen
vaihtamisen maksultaan
edullisemmaksi.

Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n
verkonparannustoimet jatkuvat tulevana kesänä Kauttualla ja Säkylän alueella mm.
Kankaanpäässä ja Vähä-Säkylässä. Maahan upotetaan
useita kilometrejä keski- ja
matalajännitekaapelia.

sainta kutsua paikalle sähköurakoitsija, joka määrittää sulakekoon ja siihen liittyvät uudistamistarpeet
esimerkiksi johtojen osalta. Pääsulakkeen koko määräytyy huipputeholaskelman perusteella. Pientaloissa pääsulakekoko on yleensä 3x25 A (Ampeeria) tai
3x35 A. Isoilla maatiloilla tai pienyrityksissä on 3x63
A:n pääsulakkeet. Teollisuudessa käytetään 3x100
tai 3x160 A:n pääsulakekokoja. Sulakekokoa ei ole
kannattavaa ylimitoittaa, koska se näkyy sähkölaskun
perusmaksussa. Energiatarpeiden monipuolistuessa
markkinoille on nyt tullut kolme uutta pääsulakekokoa
eli 3x50 A, 3x80 A ja 3x125 A ja niille omat perus- ja
liittymismaksut.
KSSOY
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Yhä useampi valitsee

markkinahintaisen
sähkön
Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

K

öyliön-Säkylän Sähkön
vajaat kaksi vuotta sitten lanseeraama sähkönmyyntituote, Lallin
Markkinasähkö,
lisää
suosiotaan. Siinä sähkön hinta perustuu suoraan sähkömarkkinoiden pörssissä (Nord Pool Spot)
noteerattavaan Suomen alueen
tuntihintaan. Hinnoittelu on täysin
läpinäkyvää, ja myyntihinta seuraa
automaattisesti
markkinahintaa
ylös- ja alaspäin.
- Tällä hetkellä markkinasähköä
käyttää noin 7 % (430 kpl) yhtiön
asiakkaista, mutta sähköenergian
myynnillä mitattuna Lallin Markkinasähkön osuus on huomattavasti
suurempi, noin 25 % kokonaismyynnistä. Tämä selittyy sillä, että
useat suuret yritysasiakkaat ovat
siirtyneet markkinasähköön, kertoo
kehitysjohtaja Risto Lehtonen.
Tuotteeseen on mahdollista
valita hintakatto, jolla voi suojautua markkinahintojen nousua tai
yksittäisten tuntien hintapiikkejä

vastaan. Maksamalla lisätuotteen
kuukausimaksun (3,99 euroa/kk) voi
varmistaa, että sähkön pörssituntihinta ei nouse sovitun hintarajan
yli (8,5 snt/kWh + marginaali), vaan
niillä tunneilla pörssisähköhintana
käytetään sovittua maksimihintaa.
Tuote on vastaava kuin pankkien
tarjoamat asuntolainojen korkokatot.
Vuonna 2015 Lallin Markkinasähkön keskihinta oli 4,13 snt/kWh
(sisältäen alv 24 % ja yhtiön marginaali 0,4 snt/kWh) ja viimeisten 12
kuukauden 4,11 snt/kWh (4/2015
– 3/2016). Sähköpörssin tuntikohtaisia hintoja voi seurata Fingridin (suomenkielinen, vain toteutuneet hinnat) tai Nord Pool Spot:n
verkkosivuilla.
- Helpoiten seuranta onnistuu
asentamalla älypuhelimeen ilmainen Tuntihinta-mobiilisovellus, joka
näyttää hinnat kätevästi Suomen
ajassa ja meidän arvonlisäverollisena, Lehtonen neuvooo.
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Miten kävi?

K

ristiina Ala-Ristaniemen
kotona Säkylän Vinnarissa käy melkoinen vipinä.
Parhaimmillaan punaisessa omakotitalossa vipeltää viiden
oman lapsen lisäksi kuusi iltapäiväkerholaista koululaista. Pesutorni
on käynnissä vähintään kerran päivässä, astianpesukone kaksi kertaa
ja useimpina iltoina lämpiää vielä
sähkökiuas. Ala-Ristaniemet siirtyivät Lallin Markkinasähkön käyttäjiksi loppuvuodesta 2014.
- Soitin toimitusjohtaja Marttilalle, kun kuulin tästä uudesta sähkötuotteesta. Hän kertoi sen ominaisuuksista, ja päätin kokeilla, että

syntyykö sen myötä säästöä sähkölaskussa.
Ja syntyihän sitä. Kristiina on
tarkkaan seurannut laskuja ja tehnyt vertailua aiempiin. Lopputulos
viime vuoden osalta oli 361 euron
säästö sähköenergian hinnassa,
mikä Ala-Ristaniemien osalta tarkoittaa 33 %:n pudotusta aiemmasta. Vuosikulutus on pysynyt
ennallaan noin 17 000 kWh:ssa,
mutta kulutustottumuksiin on tullut
muutoksia.
- Katson tietokoneelta päivittäin
tuntihinnat, vaikka tiedänkin melko
tarkasti, milloin sähkö on edullista.
Pesukoneita pyrin käyttämään klo
10 – 14 ja sauna lämpiää klo 20:n
jälkeen. Meillä harrastetaan paljon,

ja olemmekin useimmiten poissa
kotoa alkuillan ”kalliiden” tuntien
aikana, Kristiina kertoo.
EkoEmo-toiminimeä pyörittävä
Kristiina Ala-Ristaniemi sanoo olevansa intohimoinen paikallisuuden
puolestapuhuja.
- Teen kaikki ruokaostokset lähikaupassa, ja muutenkin pyrin
käyttämään paikallisia palveluja
ja tuotteita, myös sähköasioissa.
Maaseudun palvelut säilyvät vain
silloin, kun asukkaat niitä käyttävät,
hän muistuttaa.

Ekoemo Kristiina Ala-Ristaniemen
kotona pesutorni on käynnissä
vähintään kerran päivässä. Koneen
täytössä avustavat Elli (edessä),
Saara, Helinä ja Polina.
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Vieraskynä

L

iikunnalla on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan lasten ja nuorten pitäisi liikkua useita tunteja päivässä. Liikunta on
hyväksi myös varttuneemmalle väelle. Urheiluseurojen toimijat tekevät pyyteetöntä työtä kansalaisten ja varsinkin nuorten harrastusmahdollisuuksien
eteen. Pienillä maaseudun seuroilla ei ole mahdollisuuksia palkata tekijöitä. Kaikki toiminta perustuu talkoopohjalle. Seuroissa on vaihteleva määrä henkilöitä,
jotka aikaansa ja kulujansa säästämättä jaksavat vuodesta toiseen puurtaa liikunnan eteen.
Liikuntapaikkojen rakentamista ja niiden ylläpitämistä lukuun ottamatta, yhteiskunta on vuosikymmenten
saatossa suunnannut niukasti varoja liikunnan ruohonjuuritason toimintaan. Vaikka vetäjät tekevät töitä talkoopohjalla, toiminnasta syntyy kustannuksia. Urheilupaikkojen käytöstä seurat joutuvat maksamaan niiden
taloudelle raskaita vuokria. Asut ja välineet maksavat,
kulkeminen ei ole ilmaista. Toisaalta joidenkin lajien
harrastajat joutuvat lähes kokonaan omalla kustannuksellaan maksamaan liikuntapaikkansa. Tällaisia ovat
mm. suunnistuskartat. Käytäntö tosin vaihtelee eri kunnissa paljon.
Yhteiskunnan liikuntatoimintaan ohjaamat avustukset
ovat menneet ja menevät valtaosin keskusjärjestöille.
Niiden organisaatiokulut nielevät avustuksista suuren
osan. Keskusjärjestöillä on kieltämättä osaamista, mutta tuon osaamisen hyödyntämisessä seuratasolle on
ongelmia.
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Kuva: Samuli Vahteristo

Myönteistä
energiaa
liikunnasta

Opetusministeriö kannustaa seuroja palkkaamaan
seuratyöntekijöitä myöntämällä palkkaukseen avustuksia. Yhdistysten tulee kuitenkin hankkia kuluista omatoimisesti toinen puoli. Monen seuran kohdalla palkkausmahdollisuudet kaatuvat tähän vaatimukseen.
Paikallisseurojen toimivuuden elinehtona on hyvä
yhteistyö eri yritysten, yhteisöjen ja ihmisten kanssa.
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy on tästä hyvä esimerkki. Yhtiö on paikallistoimijana jo vuosia nähnyt tarpeelliseksi
tehdä seurojen kanssa rakentavaa yhteistyötä liikunnan
edistämiseksi. Köyliön Lallien toimintarahoista valtaosa
tulee talkootyöstä ja yritysten yhteistyösopimuksista.
Vuoden lähes jokaisena sunnuntaina kymmenkunta
seuran talkoolaista puurtaa Lallien bingossa Työväentalolla. Muitakin talkoita toteutetaan säännöllisesti.
Uusia toimijoita kaivataan mukaan, jotta nykyiset eivät
tukahdu liian paineen alla. Itse olen huomannut, että
aina, kun jotain antaa, saa samalla itsekin, jos ei muuta
niin hyvää mieltä.
Kauko Hakala
puheenjohtaja
Köyliön Lallit ry
Hiisirasti ry
Satakunnan Suunnistus ry

Hyödynnä halpoja
tunteja kodin
lämmityksessä
Teksti: Matti Vihurila

L

allin Markkinasähkön käyttäjillä on mahdollisuus kulutustottumuksiaan muuttamalla hyödyntää halpoja
tuntihintoja ja saada säästöä (tutustu Kristiina Ala-Ristaniemen
mietteisiin, s. 6 – 7). Uusimpaa tekniikkaa hyödyntäen on mahdollista
säästää myös sähkölämmitteisen
kodin
lämmityskustannuksissa.
Köyliön-Säkylän Sähkö aloittaa tällaisten laitteiden myynnin lähikuukausien aikana.
Vaasalainen There Corporation
Oy on kehittänyt järjestelmän kodin sähkölämmityksen ohjaukseen
ja seurantaan. Siinä kodin lämpötilaa voidaan laskea silloin, kun
ei olla kotona tai kun nukutaan.
Internet-pohjainen
järjestelmä
seuraa jatkuvasti sähkön tuntihintoja ja lämpötilaa ja etsii lämmityksen kannalta edullisimmat tunnit.
Järjestelmän voi asentaa uuteen
tai vanhaan kiinteistöön. Palvelu
koostuu keskusyksiköstä, joka on
yhteydessä lämmitysjärjestelmään
ja asetettaviin antureihin langattomalla yhteydellä. Järjestelmä vaatii
toimiakseen internetyhteyden, jotta se saa jatkuvasti tiedon sähköpörssin hintakehityksestä ja sääennusteista.

Asteen pudotus tuo 5 %:n säästön
Järjestelmä ohjaa suoraa sähkölämmitystä langattomalla ohjauskytkimellä ja säätää lämmitystä järjestelmään kuuluvan
lämpötilamittarin lukeman perusteella. Ohjauskytkin asennetaan
kodin sähkökeskukseen ja lämpötilamittari keskeiselle paikalle asuintiloissa. Asukas voi valita erilaisia
lämmitysprofiileja sen mukaan,
miten asunnossa oleskellaan. Esimerkiksi tavoitelämpötila silloin,
kun ollaan kotona (arkena esim.

klo 16 – 22), voidaan säätää + 21
asteeseen, lyhytaikaisen poissaolon ajaksi (esim. töissä ollessa klo
06 – 16) +18 asteeseen, yöajaksi
(esim. klo 22 – 06) + 17 asteeseen
tai jos ollaan poissa pidempiaikaisesti (esim. lomalla). Jo yhden
asteen pudotus vähentää energiankulutusta noin 5 %. Käyttäjä voi
seurata järjestelmän toimintaa ja
muuttaa ohjausasetuksia omasta käyttöliittymästään (tietokone,
tabletti tai älypuhelin). Järjestelmä
ohjaa myös lämminvesivaraajan ja
ilmalämpöpumpun toimintaa.
Järjestelmän asetuksissa käyttäjä voi määritellä lisäksi lämpötilan vaihteluvälin (-3 … +3 astetta),
mikä tarkoittaa sallittua kodin lämpötilan vaihtelua asetetun tavoitelämpötilan ylä- tai alapuolella.
Säätämällä vaihteluväliä alaspäin
(0…-3 astetta) järjestelmä voi odottaa edullisempia tunteja siihen asti,
että lämpötila on laskenut asetetun

Uutta tekniikkaa on tulossa
sähkölämmityksen ohjaukseen ja
seurantaan. Ensimmäiset järjestelmät saadaan asiakkaiden käyttöön
ensi syksystä alkaen.

vaihteluvälin verran alle tavoitelämpötilan. Vastaavasti säätämällä
ylöspäin (0 …+3 astetta) järjestelmä ”ylilämmittää” kotia vaihteluvälin salliman astemäärän verran silloin, kun sähkö on edullista, ennen
kalliimpia tunteja.
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy toimii
There Corporation Oy:n jälleenmyyjänä.
- Tulevana syksynä asiakkaillamme on mahdollisuus hankkia meiltä There’n kehittämä järjestelmä
asennettuna, avaimet käteen –periaatteella. Kerromme projektin
etenemisestä yhtiön verkkosivuilla,
joten asiasta kiinnostuneiden kannattaa seurata niitä, kertoo kehitysjohtaja Risto Lehtonen.
KSSOY
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Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy:n
toimitusjohtaja Pekka Levonen
ja isännöitsijä Esa Koski sanovat
sähköyhtiön olevan hyvä kumppani, jonka kanssa asiat hoituvat
vaivatta ja nopeasti.

Kiinteistökeskus Harjuseutu
vuokraa, huoltaa ja hallinnoi
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

K

iinteistökeskus
Harjuseutu Oy on isännöintitoimisto Säkylän sydämessä, järven ja harjun
välissä. Yritys tuottaa
isännöintipalveluja kiinteistö- ja
asunto-osakeyhtiölle Säkylässä ja
lähialueilla. Yrityksellä on toimistot
Säkylässä ja Kokemäellä.
- Hoidossamme on tällä hetkellä
noin 750 asuntoa, jotka ovat kuntien, eri kiinteistöyhtiöiden tai yksityisten omistuksessa. Noin puolet
näistä on vuokra-asuntoja, kertoo
vuonna 2010 perustetun Kiinteistökeskus Harjuseudun toimitusjohtaja Pekka Levonen.
Levosen mukaan isännöintitoimiston työhön kuuluvat kaikki
hallintotoimet,
kunnossapidosta
ja remontoinnista huolehtiminen,
vuokra-asioiden hoito kuten vuokra-sopimukset ja vuokran perintä
sekä markkinointi.
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- Toimintamme on tiivistetysti sanottuna asiakkaiden ja omistajien
tarpeiden palvelua sekä yhteensovittamista. Kiinteistöjen hoidosta
olemme tehneet sopimukset paikallisten yritysten kanssa. Ne huolehtivat siitä, että eri taloyhtiöissä
asiat ovat kunnossa ja tarvittavat
huoltotoimet tehdään viipymättä.
Pääosa vuokraustoiminnan piirissä olevista asunnoista on kuntien
omistamia vuokrataloyhtiöitä. Levosen mukaan vuokra-asuntojen
markkinatilanne on vuokralaisen
kannalta hyvä, sillä asuntoja on tarjolla riittävästi.
- Säkylän ja entisen Köyliön kunnan vuokrataloyhtiöt toimivat vielä
ainakin toistaiseksi omina yhtiöinään. Nämä kuntien tarjoamat
asunnot muodostavat kuntaan
muuttavalle tai muulle asunnon
tarvitsevalle joko pitkäaikaisen tai
ns. puskuriasunnon, jossa asutaan

muutama vuosi ja sen jälkeen harkitaan oman asunnon hankintaa.
Vuosittain Kiinteistökeskus Harjuseudun henkilöstö tekee noin 40
- 50 uutta vuokrasopimusta hoitovastuullaan oleviin vuokra-asuntoihin. Levosen mukaan paikallinen
sähköyhtiö on tärkeä yhteistyökumppani.
- Vuokrasopimuksen päättyessä tai uuden alkaessa on tehtävä
ilmoitukset sähköyhtiölle, jotta asiakkaisiin kohdistuva laskutus menee oikein. Meille Köyliön-Säkylän
Sähkö Oy on ollut hyvä kumppani,
jonka kanssa asiat ovat hoituneet
vaivatta ja nopeasti. Sitä auttaa
luonnollisesti vakiintuneet toimintatavat. Asiakas valitsee itse sen yhtiön, mistä sähkönsä haluaa ostaa,
mutta pääsääntöisesti he valitsevat
jo vuokrasopimusta tehdessään
paikallisen yhtiön, joka on meidän
kannalta mutkattomin vaihtoehto.

Aurinkovoimala
valmistuu
Teksti: Matti Vihurila

Vuokraa
aurinkopaneeli ole mukan

a tuottamassa ympäristöystävällistä energiaa

• Vuokraa aurinkovoimalastam-

Y

ksi Suomen suurimmista
aurinkosähkövoimaloista
on valmistumassa Haminan
Mäkelänkankaalle.
Sen yhteisteho tulee olemaan 725
kW ja vuotuinen energiatuotanto
noin 680 000 kWh, joka vastaa yli
300 kerrostaloasunnon sähkönkulutusta. Voimala koostuu noin
2 800 aurinkopaneelista, ja yksittäisen paneelin teho on 260 W.
Suomen Voima Oy:n toteuttamaan
hankkeeseen osallistuu kahdeksan
suomalaista energiayhtiötä, joista
yksi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy.

Voimala on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön kesäkuussa.
Maa-asenteisen voimalan toimituksella on korkea kotimaisuusaste.
Aurinkovoimalasta vastaava toimittaja on suomalainen. Invertteri ja
paneelien telineet ovat Suomesta,
samoin suunnittelu- ja asennustyö
on suomalaista. Ainoastaan paneelit valmistaa korealainen Hyundai.
Projektin toteuttamisessa pyritään
hyödyntämään käytettyjä materiaaleja uusissa kohteissa, esimerkiksi VR-ratapölkkyjen kierrätys nostaa
toimituksen ekologisuutta

me oma nimikkopaneeli.
Näin
osallistut ympäristöystä
vällisen ja uusiutuvan energ
ian
tuotantoon. Paneelisi tuo
ttaman sähkön hinnan väh
ennämme kuukausittain säh
kölaskustasi.

• Vuokrahinta 4,60 €/kk/paneeli.
• Paneelin tuotto hyvitetään
sähkölaskullasi kuukaude
n
sähköpörssin keskihinna
n
mukaisesti.

• Aurinkovoimala valmistuu
kesäkuussa 2016.

• Ennakkovarauksia otetaan
vastaan.

• Paneelin nimellisteho 260W ja
vuosituotto n. 250 kWh

.

Lukijavisa
Etsi lehden artikkeleista tai niiden kuvateksteistä alla olevia lauseita täydentävät sanat ja lähetä ne yhdessä yhteystietojesi kanssa 15.6. mennessä osoitteella Köyliön-Säkylän Sähkö Oy, Kuninkaanlähteentie 76, 27800 SÄKYLÄ
tai sähköpostilla asiakaspalvelu@kssoy.fi Oikein vastanneiden kesken arvotaan tuotepalkinto.
1. Paikallisen yhtiön asiakkaan on helppo lähestyä meitä soittamalla, sähköpostilla tai tulemalla asioimaan suoraan toimistollemme, mikä on mielestäni ______________________.
2. Maakaapelointiin, uusiin puistomuuntajiin ja erotinasemiin käytetään tänä vuonna noin __________ euroa. Kaapelointityöt on jo aloitettu ja ne jatkuvat pitkälle syksyyn. Keski- ja pienjännitekaapeleita kaivetaan maahan yhteensä noin _________ kilometriä.
3. Lopputulos viime vuoden osalta oli _________ euron säästö sähköenergian hinnassa, mikä Ala-Ristaniemien
osalta tarkoittaa _____ %:n pudotusta aiemmasta.
4. Sulakekokoa ei ole kannattavaa ____________, koska se näkyy sähkölaskun perusmaksussa.
5. 3 kW:n järjestelmä tuottaa vuodessa noin _______ kWh. Tällainen järjestelmä koostuu 12 aurinkopaneelista,
joiden yhteispinta-ala on 20 m2 . Perusasennettuna hinta on ________ euroa.
Lehden 2/15 Lukijavisan voittajaksi arvottiin Kaarina Vallin Säkylästä.
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Sähköauto
sai käyttäjiltä
myönteistä
palautetta
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

K

öyliön-Säkylän
Sähkö
Oy:n kolme vuotta kestänyt ladattavan hybridiauton (Opel Ampera)
käyttökokeilu päättyi.
Auton mittariin kertyi 71 000 kilometriä. Käyttäjien kokemukset olivat erittäin myönteisiä, mikä saa
heidät jatkossa miettimään sähköauton hankintaa entistä enemmän.
Yksi kokeilun parhaista anneista oli
akkujen hyvän kestokyvyn toteaminen.
- Monet sähköauton tai ladattavan hybridiauton ostoa miettineet
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ovat epäilleet akkujen kestävyyttä.
Meidän havaintojemme mukaan
ainakin Amperan akut olivat yhtä
hyvässä kunnossa kuin uutena, kertoo Köyliön-Säkylän Sähkön kehitysjohtaja Risto Lehtonen.
Hän näkee sähköauton ja ladattavan hybridiauton tulevaisuudessa taloudellisena kulkuvälineenä,
mikä tuli kokeilun kuluessa hyvin
esille.
- Nurkka-ajossa säästöä syntyy.
Lyhyillä, alle 70 km matkoilla eli
pelkästään sähköenergiaa käytettäessä kulut jäivät puoleen vastaa-

vankokoisen dieselauton polttoainekuluihin verrattuna. Amperalla
ajo maksaa noin 2,5 €/100 km, Lehtonen kertoo.
Kaikki auton käyttäjät kehuivat
ajokokemusta vaivattoman sulavaksi, ja kiihtyvyys todettiin keskivertoa bensa-autoa paremmaksi.
Moottoriäänien puuttuminen ihastutti, mutta muutama käyttäjä kuvasi kokeneensa äänettömyyden
aavemaisena.
Amperalla kilometrejä taakseen
jättäneet olivat sitä mieltä, että
sähköautolla matkanteko oli hieno
kokemus. Toki joku yksityiskohta
toisinaan löytyi, joka ei kaikkia tyydyttänyt kuten valot, lämmitys tai
äänettömyys ajossa. Lähes kaikki
autoa kokeilleet pitivät ladattavan
hybridiauton hankintaa jatkossa
varteenotettavana vaihtoehtona.
Etenkin, jos hinnat tulisivat vielä
jonkin verran alaspäin. Näin varmasti käykin, kun autojen valmistussarjat suurenevat ja akkutekniikan kehityksessä otetaan seuraavia
askelia, jotka mahdollistavat myös
hintojen tulemisen lähemmäksi kuluttajan kukkaroa.
Yhtiön henkilökunnan lisäksi Ampera oli myös asiakkaiden käytössä. Viimeiseksi asiakaskäyttäjäksi
onnetar valitsi toritapahtumassa
asiakaskyselyyn vastanneen Vesa
Kylänpään Säkylän Ehtamosta. Kylänpään vastaukset ovatkin asian-

tuntijatasoa, sillä hän on 35:n taksiyrittäjävuotensa aikana pyörittänyt
monien autojen ohjauspyörää ja
sanojen takana on miljoonien kilometrien vertailukokemus.
- Hieno kulkupeli, jossa on yllättävän hyvä kiihtyvyys. Autolla ei
jää jalkoihin, ja se tekee ohitukset
turvallisiksi. Akkuvirran loppuessa ei juurikaan huomaa, kun virtaa
tuottava bensamoottori käynnistyy.
Akkukin latautuu kohtuullisen nopeasti ja ihan normaalipistokkeesta
kotioloissa.
Auton äänettömyys oli Kylänpään mielestä aluksi hieman outo
kokemus, joka toi esiin ajatuksia.
- Kaupunkiajossa ja parkkipaikoilla kuljettajan on oltava varovainen,
kun jalankulkijat tai pyöräilijät eivät
saa kuulohavaintoa samaan tapaan
kuin perinteisistä moottoriajoneuvoista. Toki autossa oli kaksi eri
merkkiäänivaihtoehtoa huomion
herättämistä varten, Kylänpää toteaa.

Paperiselle sähkölaskulle
on vaihtoehtoja

Eläkepäiville siirtyneen taksiautoilija
Vesa Kylänpään ajatuksissa on käynyt
sähköauton hankinta. Kokeilusta saatu
myönteinen kuva vahvisti ajatusta.

Sopimusta tai laskua koskevat kysymykset
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy asiakaspalvelu (ark. 8.00–16.00)
Puh. 02 838 6261 Sähköposti: asiakaspalvelu@kssoy.fij17

Teksti: Matti Vihurila

T

ällä hetkellä jo runsas neljännes eli lähes 1 500 Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n
asiakkaista on valinnut e-laskun.
Yhtenä vaihtoehtona on lisäksi
sähköpostitse lähetettävä lasku.
- E-laskun voi ottaa käyttöön
omassa verkkopankissa. Mikäli
asiakas haluaa laskunsa sähköpostilla, hänen tulee olla yhteydessä
asiakaspalveluumme ja ilmoittaa
sähköpostiosoitteensa. Jatkossa
hän saa sähköpostiinsa viestin,
joka sisältää kaikki maksamiseen
tarvittavat tiedot, myös virtuaaliviivakoodin. Lisäksi laskun kuva on
pdf-tiedostona viestin liitteenä,

kertoo palvelusihteeri Pia Heikkilä.
Kopioimalla viestissä olevan virtuaaliviivakoodin ja liittämällä sen
omassa verkkopankissa laskupohjan viite-kohtaan, kaikki laskun tiedot siirtyvät automaattisesti laskupohjalle.
Mikäli viesti ei jostain syystä
mene perille asiakkaan sähköpostiin (esimerkiksi sähköpostilaatikko
on täynnä), yhtiö lähettää hänelle
perinteisen paperilaskun. Sähköpostiosoitteen muuttuessa asiakkaan tulee muistaa ilmoittaa siitä
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n asiakaspalveluun, puh. (02) 838 6261 tai
asiakaspalvelu@kssoy.fi

Maksamiseen ja maksuaikoihin liittyvät kysymykset
Asiakaspalvelu (ark. 7.30–20.00, la 9.00–16.00) Puh. 09 2291 1799
Sähköposti: maksuvalvonta@kssoy.fi

Online 24h -palvelu
t
uudistuvat
Köyliön-Säkylän Sä
hkö Oy:n onlinepalveluiden käytettävyys ja ulkonä
kö ovat uudistum
assa. Jo nyt palve
luun kirjautuminen
onnistuu etusivun
yläosassa olevan
kirjautumisikkunan
kautta. Jatkossa es
im. yhtiölle lähetettävän palautte
en ja asiakkaan
sopimustietojen
koasut muuttuvat.
ulAsiakkaan kannalt
a tärkein uudistus
on se, että hän vo
i käyttää online-pa
lveluja helpommin
myös älypuhelimel
la ja tabletilla. Uu
de
t palvelut tulevat
käyttöön syksyn ku
luessa.

Maataloustuotannossa mahdollisuus
40 %:n rakennetukeen

Teksti: Matti Vihurila

Järjestelmän maksimiteho
= invertterin teho
Paneelien teho (kWp)
Paneelien määrä
Järjestelmän pinta-ala m2
1- vai 3-vaiheinen
Hinta asennettuna (alv 24 %)

Kuva: Matti Vihurila

A

urinkoenergiaa
voidaan
hyödyntää neljällä erilaisella järjestelmällä, joista yksi
on aurinkosähköjärjestelmät. Siinä
päivänvalo muunnetaan suoraan
sähköksi käyttämällä puolijohtavasta materiaalista valmistettuja
paneeleita. Paneelien lisäksi järjestelmään kuuluu invertteri, joka
muuntaa tasavirran vaihtovirraksi,
jotta se voidaan yhdistää kiinteistön sähköjärjestelmään. Järjestelmien hinnat ovat viimeisten viiden
vuoden aikana pudonneet kolmannekseen, ja samanaikaisesti tekniikka ja hyötysuhteet ovat parantuneet merkittävästi.
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy tekee
yhteistyötä satakuntalaisen laitetoimittajan Satmatic Oy:n ja Sähköpalvelu Pekka Kuoppa Oy:n kanssa
ja toimittaa aurinkosähköpaketteja
avaimet käteen –periaatteella asiakkailleen. Huhtikuun alussa yhtiö
järjesti MTK:n paikallisyhdistyksen
jäsenille Aurinkoillan, johon osallistui runsaat 40 aiheesta kiinnostunutta. ELY-keskus voi myöntää
rakennetukea maatilan energiantuotannossa tarvittavaan rakentamisinvestointiin siltä osin kuin
energia käytetään maatalouden

tuotantotoiminnassa ja energialaitoksessa hyödynnetään uusiutuvaa
energialähdettä. Myönnettävä tuki
avustuksena on 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Maatalouskäytössä järjestelmän takaisinmaksuajaksi lasketaan 8 – 12 vuotta,
minkä jälkeen sen tuottama sähköenergia on ilmaista, eikä siirtohinnoista tai veroista tarvitse välittää.
Ensimmäiset ovat jo hankintapäätöksensä tehneet.

Aurinkosähkö kiinnosti MTK:n
paikallisyhdistyksen jäsenistöä. ELYkeskuksen myöntämän rakennetuen
myötä maatalouskäytössä järjestelmän
takaisinmaksuajaksi lasketaan 8 – 12
vuotta. Sen jälkeen tuotettu sähköenergia on täysin ilmaista.

1,5 kW

2,0 kW

3,0 kW

3,0 kW

3,75 kW

5,0 kW

6,0 kW

7,0 kW

8,0 kW

10,0 kW

1,5
6
11,5
1Z
4 240

2,0
8
15
1Z
5 144

3,0
12
20
1Z
6 566

3,0
12
20
3Z
6 669

4,0
16
27
3Z
8 096

5,0
20
33
3Z
9 647

6,0
24
40
3Z
11 110

7,0
28
46
3Z
12 795

8,0
33
54
3Z
14 767

10,0
40
66
3Z
17 434

Kysy suuremmista järjestelmistä hintatarjous erikseen.
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Aurinkosähkön

huippukäyttöaika
on noin 1 000 tuntia

A

urinkoenergian osalta Suomessa päästään samoihin tuottoihin kuin Pohjois-Saksassa eli vuosittainen huippukäyttöaika (= 100 %:n tuotto) on
noin 1 000 tuntia. Suomen etuina ovat lisäksi puhtaampi ilma ja viileämpi ilmasto, jossa aurinkokennot toimivat tehokkaammin.
- Tarjolla on paketteja 1,5:stä aina useamman kymmenen kilowatin (kW) järjestelmiin. Sähköenergian
määrä on keskimäärin 1 000 tuntia x järjestelmän
teho eli esim. 3 kW:n järjestelmä tuottaa vuodessa
noin 3 000 kWh. Tällainen järjestelmä koostuu 12 aurinkopaneelista, joiden yhteispinta-ala on 20 m2. Perusasennettuna hinta on 6 669 euroa. Investointi on
järkevä, koska sijoitetun pääoman tuotto päihittää
reilusti pankkien korot, kertoo kehitysjohtaja Risto
Lehtonen.
Hän painottaa, että asennuspaikan valinnalla on
suuri merkitys tuottoon. Paras tuotto saadaan, kun
paneelit on suunnattu etelään, asennuskulma on 40
– 45 astetta eikä varjoja synny.
- Pienikin varjo laskee tuottoa huomattavasti, sillä
paneelit on kytketty sarjaan ja koko sarjan tuotanto
putoaa suhteessa varjostuneen paneelin tuottoon,
Lehtonen kertoo.

Kohtuuhintaisia
akkuja odotellessa

S

äkylän Luvalahdella asuva Sirkka Hakala asennutti 2,25 kW:n
aurinkosähköjärjestelmän piharakennuksensa katolle viime syksynä.
Kyseessä ei ollut hetken mielijohde, sillä ajatus auringosta saatavan
ilmaisen ja puhtaan energian hyödyntämisestä kyti mielessä jo 15
vuotta sitten.
- Itselleni tärkeimpänä hankintaperusteena oli se, että olisin mahdollisimman vähän riippuvainen
muusta sähköntuotannosta. Vuosikulutukseni on noin 8 000 kWh,
josta aurinkosähkön osuus on noin
neljännes, Hakala kertoo.
Katolla on tällä hetkellä yhdeksän
paneelia, mutta järjestelmä mahdollistaa myös lisäpaneelien asentamisen. Hakala on erittäin tyytyväinen ratkaisuunsa, mutta haluaa
esittää viisaille insinööreille kainon
toiveen.
- Ettekö te voisi pikapuoliin kehitellä kohtuuhintaisen akun, jotta
voisin nauttia aurinkosähköstä ympäri vuorokauden.

Sirkka Hakala on erittäin tyytyväinen hankkimaansa aurinkosähköjärjestelmään, jonka sähköntuotto
huhtikuisena puolipilvisenä iltapäivänä oli noin 1 100 W eli puolet
maksimitehosta.

Kuva: Matti Vihurila

Lisätietoja Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n aurinkosähköpaketeista
ja hinnoista osoitteesta www.koylionsakylansahko.fi sekä Risto
Lehtoselta, puh. 044 738 6273
tai risto.lehtonen@kssoy.fi
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Yhteistyöllä parempaan
palveluun
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

K

öyliön-Säkylän Sähkö yhdessä Kokemäen Sähkön ja Paneliankosken Voiman kanssa
on palkannut energiapäällikön,
joka työskentelee kussakin yhtiössä
keskimäärin kahtena päivänä viikossa. Porilaisella sähkövoima- ja
automaatioinsinöörillä (AMK) Juha
Kakolla on takanaan runsaan 10
vuoden kokemus sähköalalla työskentelystä, erityisesti sähkötuotteiden myynnistä ja suunnittelusta.
Uudessa tehtävässä häntä viehättivät työn haasteet ja vaihtelevuus
sekä mahdollisuus työskennellä
useammassa työpisteessä.
- Työnkuvaani sisältyy sähköenergian myyntiä ja hankintaa, tuotteistusta sekä toimintojen ja prosessien kehittämistä. Tällä hetkellä
myyntiin liittyvät tehtävät työllistävät minut täyspäiväisesti, kertoo
helmikuun alussa aloittanut Kakko.

Paikallisuus on sähköyhtiön
valttikortti
Köyliön-Säkylän Sähkön lanseeraama Lallin Markkinasähkö kasvattaa suosiotaan, ja Kakon arvion
mukaan sen käyttäjät lisääntyvät
yhtiön verkkoalueella 3–5 asiakkaan viikkovauhdilla. Eteen on ehtinyt tulla jo sähkömarkkinoiden kiusallinen lieveilmiö eli epäasiallinen
puhelinmarkkinointi.
- Asiakkaat ovat olleet minuun
yhteydessä ja kyselleet neuvoja
ja apua tilanteissa, joissa he ovat
puhelinmyynnissä mieltäneet pyytäneensä tarjouksen, mutta huomanneet tietämättään tehneensä sopimuksen sähköenergian
toimittamisesta. Jotkut myyjistä
ovat jopa esiintyneet virheellisesti
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n nimissä tai ovat kertoneet tekevänsä yhteistyötä Köyliön-Säkylän Sähkön
kanssa. Usein ulkopuoliset myyjät
ovat myös väittäneet tietävänsä

asiakkaan nykyiset hinnat ja näin
ollen ovat virheellisesti tarjonneet
liian suuria alennusprosentteja. Ulkopuoliset myyjät eivät tiedä meidän asiakkaidemme henkilökohtaisia hintoja, energiapäällikkö Juha
Kakko muistuttaa.
Hän kehottaa epäselvissä tapauksissa olemaan rohkeasti yhteydessä Köyliön-Säkylän Sähkön
asiakaspalveluun, jotta mahdolliset
epäselvyydet saadaan selvitettyä.
- Paikallisen yhtiön asiakkaan on
helppo lähestyä meitä soittamalla, sähköpostilla tai tulemalla asioimaan suoraan toimistollemme,
mikä on mielestäni valttikorttimme.
Olemme myös yhteydessä niihin
asiakkaisiin, jotka ovat vaihtamassa sähköenergian toimittajaa, sillä
haluamme kuulla asiakkaan palautteen toiminnastamme ja vaihdon
syistä. Useasti keskustelussa käy
ilmi, että asiakas on hankkinut sähkötuotteen tietämättä, että meilläkin on tarjolla vastaava tuote kilpailukykyiseen hintaan.
Työskentely kolmessa eri yhtiössä tarjoaa mahdollisuuden vertailla
niiden toimintatapoja. Kakon mukaan paikallisilla yhtiöillä on käytössään samat järjestelmät, mikä
helpottaa yhteistyötä.
- Tarkoitukseni on myös haistella
eri yhtiöiden hyviä käytäntöjä ja yhdenmukaistaa toimintoja, jolloin
kaikki hyötyvät, niin asiakkaat kuin
yhtiötkin.
Energiapäällikkö Juha
Kakon työpäivät kuluvat
myyntityössä ja asiakaspalvelussa. Tärkeimmät
työkalut ovat puhelin ja
tietokone.

16 KSSOY

Palsternakkaa
pöytään
Teksti ja kuva:
Matti Vihurila

S

äkyläläinen Auli Kukonlehto
on pitkän linjan ruoka-ammattilainen, joka on kehittänyt osaamistaan ja ammattitaitoaan askel askeleelta. Tällä hetkellä
kasvatustieteiden maisteri toimii
kotitalousopettajana Auran yhtenäiskoulussa. Viimeiset kuusi vuotta hän on vetänyt Pyhäjärviseudun
aikuisopistossa ruoanlaitosta kiinnostuneille miehille suunnattua
Herkuttelevat herrat kerhoa.
9-luokkalaisten kotitaloustunnilla on valmistettu broileria cordon
bleu, palsternakkavuokaa tuoreen
timjamin kera, hedelmäistä vuohenjuustosalaattia ja perunalettuja
savulohimoussen kera.
- Suomalaisten pitäisi osata käyttää palsternakkaa enemmän, sillä
se on erinomainen ja hyvänmakuinen juures. Muutoinkin meidän
tulisi monipuolisemmin hyödyntää
tarjolla olevia, erityisesti lähialueen raaka-aineita kuten perunaa,
kaalia, porkkanaa, sieniä ja kaloja.
Pyhäjärviseudun kaupoissa niitä on
kyllä tarjolla, mutta pieni lisäys ei
olisi pahitteeksi, Auli toivoo.
Lapsuutensa ja nuoruutensa Päijänteen maisemissa viettänyt ja nykyisin Pyhäjärven tuntumassa asuva Auli tunnustautuu kalaruokien
ystäväksi. Pyhäjärven saaliskaloista
hänelle maistuu mieluiten muikku,
paistettuna tai savustettuna.

Palsternakkavuoka
800 g palsternakkaa
1 sipuli
valkosipulia
1 rkl öljyä
emmental
100 g Mustaleima
tta
-raaste
1 ½ tl suolaa
tuoretta timjamia
mustapippuria
2 ½ dl vispikermaa
2 dl kasvislientä
1 rkl vehnäjauhoja
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Palsternakkavuoan lisäksi Aulilla
on tarjolla hedelmäinen vuohenjuustosalaatti ja Broileria Cordon
Bleu. Katso reseptit yhtiön verkkosivuilta www.kssoy.fi
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Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

Kuvassa ovat takana Noora Satola, Siiri
Laine, Mikko Penttilä, Eemeli Seppälä,
Lassi Lehtonen, Vilma Väre ja Fiona
Kaikkonen.
Keskellä ovat Reetta Ääri, Emilia
Karjalainen (hieman edempänä), Milla
Lempiälä, Jonni Hulmi, Leevi Tuomola,
Henri Hynnä, Akseli Mäkitalo, Alex
Horn, Helmi Mattila.
Edessä ovat Sara Peltonen, Väinö Salonen, Heidi Tuomola ja Jarkko Laitinen.

Aurinkoenergia innoitti piirtämään!
Lallin Sähköpostin toimituskunnan suunnitellessa toukokuun
asiakaslehden kantta, heräsi idea
auringosta saatavasta energiasta.
Huhtikuussa 50 vuotta täyttänyt
Huovinrinteen koulu sai jalostettavaksi idean piirroksen muotoon. 4.
luokan oppilaat loihtivat aiheesta
idearikkaat ja värikylläiset piirustukset. Parhaaksi valittiin Heidi Tuomolan piirros, missä hyväntuulinen
aurinko antoi energiaa kesäpihakutsujen sähkövatkaimeen - kermavaahtokakku oli Heidin mielessä.
Köyliön-Säkylän Sähkön palve-

lusihteerin Pia Heikkilän mukaan
parhaan piirroksen valinta oli vaikeaa.
- Kaikki olivat hienosti toteutettuja ja käytetty toivomaamme mielikuvitusta, eli mitä ikinä tulee mieleen aurinkoenergiasta, Pia kertoo.
Heidi Tuomola palkittiin elokuvalipuilla, ja Pia Heikkilä luovutti
kaikkien oppilaiden iloksi koulun
käyttöön digikameran, jolla voi tallentaa uusia muistoja koulun valokuvakansioon tulevien sukupolvien
katseltaviksi. Kameran otti vastaan
rehtori Minna Mäntyranta.

Kysy, me vastaamme
Miten aurinkosähköjärjestelmän koko
kannattaa mitoittaa?
Mitoitukseen vaikuttaa moni tekijä aina energiamääristä käytössä olevaa asennuspinta-alaan tai
rahamäärään. Kun tuotetun aurinkosähkön käyttää itse, välttää
siltä osin sähkön oston, siirron ja
verot. Tehontarve määräytyy valoisimpien kuukausien päiväsajan
tuntikulutuksien mukaan. Onlinen
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energiaraportoinnista selviää oma
sähkönkulutus, jonka pohjalta voi
laskea oikean mitoituksen.

Miksi sähköpostilaskussa ei ole
viivakoodia?
Viivakoodi puuttuu sähköpostitse lähetettävistä laskuista, koska
eri tulostimien laatu vaikuttaa viivakoodiin, jolloin se ei välttämättä
toimi viivakoodilukijalla.

Hei, kaikki toimii!
Teksti: Pia Heikkilä

Lokakuussa viikolla 41 vietetään
Tokaluokkalaisten energiansäästöviikkoa samanaikaisesti valtakunnallisen Energiansäästöviikon kanssa.
Köyliön-Säkylän Sähkö on vuosittain mukana tukemassa alueensa
koulujen energiaopetusta kustantamalla niitä haluaville kouluille
tokaluokkalaisille suunnatun Hei,
kaikki toimii! -opetusmateriaalin.
Opetuspaketin ovat yhdessä suunnitelleet ja toteuttaneet Motiva Oy
ja Lasten keskus Oy.
Tokaluokkalaisten energiansäästöviikko huipentuu perinteisesti
energiakilpailuun, josta tällä kertaa kilpailtiin julisteella. Aiheena
oli energiansäästö, kestävä elämäntapa, vastuuta ympäristöstä ja
kierrätyksestä. Alueeltamme kisaan
osallistuivat Kepolan koulun tokaluokkalaiset. Yhtiömme palkitsi
oppilaat yllätyspalkinnolla. Valtakunnallinen palkinto meni verkkoalueemme ulkopuolelle, Jalkarannan koulun 2 B:lle Lahteen.
Syksyllä 2016 olemme taas mukana tukemassa koulujen energiaopetusta.

RISTIKKO on ”räätälöity” Köyliön-Säkylän Sähkön asiakkaille. Kaikki keltaisilla ruudukoilla olevat avainsanat ratkaisseet ovat mukana tuotepalkintojen arvonnassa. Avainsanat tulee lähettää 30.6.2016 mennessä osoitteella Köyliön-Säkylän Sähkö Oy, Kuninkaanlähteentie 76, 27800 SÄKYLÄ tai sähköpostilla asiakaspalvelu@kssoy.fi ja mukaan lähettäjän
yhteystiedot.
Edellisen ristikon arvonnassa onnettaren suosikki oli Kaija-Leena Tuumanen Säkylästä.
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Vertaa sähkönhintoja
ja valitse viisaasti
Lallin Määris
•
•
•
•

Tiedät täsmälleen mitä maksat
Perusmaksu 3,99 e/kk
Energia 4,80 snt/kWh
1 tai 2 v määräaikainen sopimus,
jossa hinta pysyy samana koko
sopimuskauden

Lallin Markkinasähkö
alvelu

Asiakasp

6261.fi
8
3
8
)
2
0
(
soy
alvelu@ks

• Perusmaksu 3,99 e/kk
• Energia keskiarvo 4,11 snt/kWh
• Sähkönhintasi seuraa tunneittain
sähkön pörssihintaa

asiakasp
y.fi
www.ksso

Kuninkaanlähteentie 76, 27800 SÄKYLÄ
Avoinna: arkisin klo 8 - 16,
la-su suljettu
asiakaspalvelu@kssoy.fi
www.kssoy.fi
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Vaihde .......................... 02 838 6200
Asiakaspalvelu ............ 02 838 6261
Maksuvalvonta ............ 02 838 6263
Sähkönmyynti............... 02 838 6262
Öljynmyynti ................. 02 838 6119
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joka ikeiltä
pi
hinta

Tekninen asiakaspalvelu
sähkö ........................... 02 838 6190
kaukolämpö ................ 02 838 6193
Vikailmoitukset
sähkö ........................... 02 838 6195
kaukolämpö ................ 02 838 6196
Vikailmoitukset 24 h
02 838 6195

