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KULTTUURIN MONIOTTELIJA RAKASTAA

Päivi Ahvonen  Janne Lehtinen

Kulttuurin moniottelija Ulla Owens 
paljastaa meille, mikä hänen mielestään 
on parasta Kotkassa ja mitä kaupunki 
eniten kaipaa. Ulla täydensi virkkeet, 
jotka me aloitimme…

DYNAAMISTA 
FIILISTÄ

”Taide  
on aina  
jonkun  

  luomus.
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Tärppejä  syksyyn
• Kärkisaaren tapahtumat, esim.  

Oopperaa ja operetteja - show and dinner 
7.10. ja Joulumaa 17.-18.12.

• Kotkan kirjaston dekkaripiiri  
keskiviikkoisin klo 17–18.30

• Kotka Jazz ry:n East Coast Jazz Club 
maanantaisin ravintola Kairossa klo 
19, Jazz Finland LIVE -sarja Merikeskus 
Vellamossa sunnuntaisin

• Kotkan Kaupunginteatterin Saturday Night 
Fever -musikaali 

• Merimiesten vaimoista kertova esitelmä 
Merikeskus Vellamossa la 3.12. klo 11.30

• Kymi Sinfoniettan Baltic Sea Blues -kon-
sertti Helsingin Temppeliaukion kirkossa 
11.11. klo 19

Parasta Kotkassa on… 
Soututeam Albatrossin  
soutuharjoitukset.

Kaupunkimme kulttuuri-
kenttä on... poriseva pata 
pullollaan taitavia osaajia ja 
uteliasta yleisöä.

Taide on aina… jonkun 
luomus.

Kaakkoisen Suomen 
ammattitanssi… on nos-
teessa. Yhteyksiä tekijöiden 
välillä syntyy harvemmin 
vahingossa. Niiden kasvat-
taminen on hidasta työtä, 
jota teemme Dancefest-
tapahtuman avulla.

Kaupunkimme kaipaa 
mielestäni… kadun vilsket-
tä. Meillä on melkeinpä liian 
mukavat kotisohvat ja digi-
taaliset aikasyöpöt.

Saan dynaamista fiilis-
tä… kaupunkikuvaan luo-
vista liiketilojen fasadeista, 
kylteistä ja houkuttelevista 
sisäänkäynneistä.

Rakastan Kotkaa koska… 
lahjakkuudet ja monet ai-
kaansaavat ihmiset hyörivät 
ympäriinsä tehden mennes-
sään kaikenlaista hyvää.

Seuraavaksi aion… kirjoit-
taa pakinan salanimellä. •

KUKA 
Ulla Owens(Wirzenius)
• Medianomi (Svenska 

yrkeshögskolan, 2002) 
ja kulttuurituottaja 
(Humanistinen 
ammattikorkeakoulu, 2013)

• Työskennellyt kulttuurialalla 
eri tehtävissä: 
rekvisitöörinä, videoiden 
parissa freelancerina 
ja Kymi Sinfoniettan 
markkinointiassistenttina

• Tuottanut mm. Elokuun 
tango 2013 ja Dancefest 
Kotka -tapahtuman Kotkan 
Kaupunginteatteriin 2015 ja 
2016

• Toiminut Gangut 
Regatta Kotka 2014:n 
projektipäällikkönä

• Tuottanut lainattavan 
Karhula-aiheisen 
valokuvanäyttelyn Merikeskus 
Vellamoon 2015

”Taide  
on aina  
jonkun  

  luomus.”
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Karhu Voima  

rynnisti sähkö -
markkinoille

 

Kotkan Energiassa on meneil-
lään yhtiön historian suurin 
käänne. Ostimme Karhu Voi-
man ja perustimme yhdessä 
Haminan Energian kanssa 
Karhu Voima -palveluyhtiön. 
Tämä on vasta alkua.

Miksi halusimme muuttua 
palvelukonserniksi?

Siksi, että hajautettu 
energiatalous tulee ole-
maan vallitseva tuotan-
tomuoto Suomessakin. 
Se edellyttää, että myös 
energiayhtiöt omaksuvat 
hajautetun toimintatavan 
ja hyödyntävät kumppa-
nuuksia toiminnoissaan. 

Käytännössä se tarkoit-
taa sitä, että energiayh-
tiöiden pitää hajauttaa 
toimintojaan ja muuttua 

palveluyhtiöiksi. Siksi olem-
me laajentaneet palvelutar-
jontaamme ja hajauttaneet 
organisaatiotamme niin, 
että olemme muuttuneet 
palvelukonserniksi Karhu 
Voima yhtiöiden myötä. 

Lähiaikoina hajautus 
voimistuu edelleen. Kotkan 
Energia -konsernin toimin-
taan tulee mukaan uusia 
toimijoita ja palvelutar-
jontamme laajenee kaikkia 
energia-alan asiakasryhmiä 
koskevaksi.

Etenemme pienin askelin, 
mutta suunta on selvä. Jo 
ensi vuonna myyntiin tulee 
monia uusia palveluja oheis-
tuotteineen. Muutos jatkuu 
asiakkaidemme eduksi! 

Vesa Pirtilä
Toimitusjohtaja

Step by step

numero 2/2016

Siemens mukaan 
Datakeskuksen 
markkinointiin
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JULKAISIJA Kotkan Energia Oy  |  Liitulahdentie 1, 48210 Kotka  |  Puhelinvaihde p. 05 2277 270  
www.kotkanenergia.fi | PÄÄTOIMITTAJA  Vesa Pirtilä | TOIMITUS JA ULKOASU Creative Peak 
Kuningattarenkatu 13, 07900 Loviisa  |  www.creativepeak.fi | TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Seppo Iisalo     
AD Sanna Nylén  |  KANNEN KUVA Janne Lehtinen | PAINO Lönnberg Painot Oy  |  PAPERI Multioffset 120 g   
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laskussa 

10



5Tässa numerossa

Junnu  
seikkailee  

23

PUHDAS VESI ON 
ITSESTÄÄNSELVYYS,  
VAI ONKO?

16

Energiansäästö hallussa? sivu  20

13

Diplomi - 
työntekijä tutki 
kaukolämpö-
palvelujen  
tarvetta

HORSE POWERIA  
HOVINSAARESTA

12

Jätteet  
tehotarkkailussa  
– mitä löytyikään

22
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T
oimitusjohtaja Sanna 
Kytömäki kertoo, että 
Karhu Voima syntyi vas-

taamaan energia-alan käyn-
nissä olevaan murrokseen. 

– Energia-alan kehitys tai 
pikemminkin kehittymättö-
myys on ollut pitkään suur-
ten jakelu- ja tuotantoyhti-
öiden vastuulla. Nyt valta 
energia-asioissa on palautu-
massa takaisin sinne minne 
se kuuluukin – asiakkaille. 

Sähköä edullisesti
Karhu Voima pystyy myy-
mään sähköä edullisesti, 
koska se siirtää digitali-
saation avulla saavutetut 
kustannussäästöt suoraan 
asiakashintoihin.

Sähkön lisäksi Karhu Voi-
ma myy erilaisia energiaan 
liittyviä tuotteita ja palvelui-

ta, kuten kodin energiansääs-
tö- ja lämmityksenohjaus-
ratkaisuja (Tempo), aurin-
kopaneelipaketteja avaimet 
käteen -toimituksena ja eri-
laisia palveluja kaukolämpö-
laitteistoille. 

– Tuote- ja palveluvalikoi-
mamme tulee jatkossa laaje-
nemaan entisestään, Kytö-
mäki kertoo.

Vähemmän ja 
vastuullisesti
Karhu Voima haluaa auttaa 
asiakkaitaan kuluttamaan 
vähemmän ja vastuullisesti.

– Meille on tärkeää, että 
myymämme sähkö on aina 
tuotettu vastuullisesti, eli 
100-prosenttisesti uusiutu-
villa energialähteillä, mutta 
yhtä tärkeänä pidämme si-
tä, miten ja milloin energiaa 

käytetään. Siksi haluamme 
auttaa asiakkaitamme ku-
luttamaan vähemmän – niin 
energiaa, rahaa, aikaa kuin 
luonnonvaroja. 

Karhu Voima antaa hen-
kilökohtaista palvelua ja 
neuvontaa energia-asioissa, 
mutta halutessaan voi hoitaa 
sähkösopimukseensa liittyvät 

KOTKAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

KARHU VOIMA  
RYMINÄLLÄ SÄHKÖMARKKINOILLE

Kotkan Energian ja Haminan 
Energian kesällä perustama 
Karhu Voima tuli syyskuussa 
ryminällä sähkömarkkinoille. 
Kiinnostus uutta yhtiötä kohtaan 
on ollut suurta niin mediassa 
kuin kahvipöydissäkin. 

 Valta energia-asioissa 
on palautumassa takaisin 
sinne minne se kuuluukin – 
asiakkaille. ”

Karhu Voima avasi Energiastopin Kotkan Pasaatissa syyskuun alussa.  
Se on saanut erittäin positiivisen vastaanoton.  

Palvelutiskillä Annika Tenhunen ja Tuomas Uski. 

Kymen Sanomat 
otsikoi raflaavasti 
Karhu Voiman tulon 
sähkömarkkinoille.

Seppo Iisalo
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Karhu tuli kaupunkiin

MILLOIN OLET VIIMEKSI kilpailuttanut 
sähkösopimuksesi? Tutkimusten mukaan 
vain 11 prosenttia suomalaisista 
kilpailuttaa sähkösopimuksensa 
säännöllisesti. Passiiviset asiakkaat 
ovat perinteisille sähköyhtiöille kaikkein 
kannattavimpia. 

VAIKKA HINNAT sähkönmarkkinoilla ovat 
jo vuosia olleet poikkeuksellisen alhaisia, 
niin sähköyhtiöt eivät ole alentaneet 
pitkäaikaisten ja lojaalien asiakkaidensa 
kuluttajahintoja. 

KARHU VOIMAN toimintatavat haastavat 
energia-alan kirjoittamattomat säännöt. 
Haluamme, että valta energia-asioissa 
palautuu takaisin sinne minne se kuuluukin 
– asiakkaille. 

MYYMME SÄHKÖÄ AVOIMESTI ja 
tasapuolisen edullisesti sekä aktiivisille 
kilpailuttajille että niille, joilla ei ole aikaa 
tai kiinnostusta sähkön hinnan jatkuvaan 
seurantaan. Emme anna ”tiskin alta” 
-erikoishintoja kenellekään, toisin kuin 
kilpailijamme, vaan edulliset hintamme 
ovat tarjolla kaikille. Karhu Voiman 
asiakkaana et maksa sähköstäsi liikaa.

KARHU VOIMA ON AINOA kotkalainen 
energiayhtiö, joka myy sähköä kuluttajille. 
Karhu Voiman asiakkaana tuet 
kotiseutuasi. Asiakkaidemme maksamat 
rahat jäävät Etelä-Kymenlaaksoon 
työllistäen, tuottaen verotuloja 
ja tulevaisuudessa myös osinkoja 
omistajayhtiöiden kautta kaupungeille. 

Sanna Kytömäki
Toimitusjohtaja, Karhu Voima Oy

Yhteinen palveluyhtiö
• Kotkan Energia Oy ja Haminan Energia Oy  

perustivat yhteisen Karhu Voima -palveluyhtiön  
kesäkuussa. 

• Sähkön ohella Karhu Voima myy erilaisia energiaan 
liittyviä tuotteita ja palveluita.

• Lisäksi uusi yhtiö tuottaa molemmille osakkailleen 

laskutukseen ja asiakaspalveluun liittyvät toiminnot. 

Kotkan Energia on Kotkan kaupungin kokonaan omistama energiakonser-
ni. Emoyhtiön lisäksi Kotkan Energia -konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Kar-
hu Voima Verkko Oy ja Karhu Voima Palvelu Oy. Palveluyhtiö Karhu Voima  
Oy:n omistavat puoliksi Kotkan Energia ja Haminan Energia.

50%

100% 100%

50%

Karhu Voima  
Verkko Oy

Karhu Voima  
Palvelu Oy

Haminan  
Energia Oy

Kotkan 
Energia Oy

Karhu  
Voima Oy

(palveluyhtiö)

KO
lu

m
niKARHU VOIMA  

RYMINÄLLÄ SÄHKÖMARKKINOILLE

asiat kokonaan verkossa.
Asiakkaita Karhu Voima on 

saanut sekä Kymenlaaksosta et-
tä muualta Suomesta. 

– Ylpeinä voimme kertoa, että 
Karhu Voima on omalta osal-

taan mukana tukemassa teollis-
ten työpaikkojen säilymistä Kot-
kassa. Toimitamme esimerkiksi 
Karhulan Valimolle kaiken sen 
käyttämän sähkön, Kytömäki 
kertoo. • 
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K
otkan Energian toimi-
tusjohtaja Vesa Pirtilä 
luonnehti Siemensin 

mukaantuloa hankkeen 
maailmanlaajuiseen mark-
kinointiin ”isoksi jutuksi”.
– On suhteellisen poikkeuk-
sellista, että Siemensin kaltai-
nen globaali teknologiayritys 
markkinoi asiakkailleen da-
takeskusta, jonka sijoituspai-
kaksi on kaavailtu Kotkan 
Mussaloa, hän sanoo. 

Myös Cursorin myynti-
päällikkö Janne Korkeamä-
ki pitää sopimusta erittäin 
merkittävä. 

– Se on hieno uutinen Kot-
kan alueen datakeskusten 

myyntiä ajatellen.
Korkeamäki arvioi, että 

kaikki osapuolet hyötyvät uu-
desta yhteistyömallista. 

– Esimerkiksi Siemens pys-
tyy nyt tarjoamaan asiakkail-
leen viimeisimmän teknolo-
gian lisäksi valmiin konseptin 
ja toimintamallin sekä yhden 
Suomen parhaimmista sijain-
neista datakeskukselle. 

Yhteistyökuvio
Datamus Oy toimii hank-
keessa projektiyhtiönä, joka 
vastaa muun muassa raken-
nuttamisesta.

Kotkan Energia vastaa 
energian toimituksesta data-

keskukselle. Se  tarjoaa eri-
laisia jäähdytysvaihtoehtoja 
ja hukkalämmön hyödyntä-
mismahdollisuuksia Kotkan 
kaukolämpöverkkoon. 

Kotkan kaupunki on ton-
tin omistaja ja hyötyy uusis-
ta työpaikoista, investoin-
nista sekä tontin myynti- tai 
vuokratuotoista.

Hanketta koordinoi Cur-
sor, joka huolehtii muun mu-
assa datakeskuksen alihan-
kintaverkostosta sekä lupa- 
ja viranomaisyhteistyöstä. 

Optimistinen aikataulu
Korkeamäki uskoo, että da-
takeskuksen rakentamisesta 

Mussalon datakeskus-hanke 
on nytkähtänyt aimo askeleen 
eteenpäin sen jälkeen, kun 
Siemens, Kotkan Energia, Cursor 
ja Datamus Oy allekirjoittivat 
yhteistyösopimuksen syyskuussa.

Datakeskukselle varattu 
 30 hehtaarin tontti sijaitsee Mussa-
lon sataman läheisyydessä. Alueelle 

sopii useampikin halli, ja tarjolla on 
palvelupaketti, johon kuuluvat tehokas 
jäähdytys, lämmön talteenotto ja mah-

dollisuudet suureen sähkönsyöttöön.

Datakeskus  
nytkähti  
eteenpäin

  ISO  
   JUTTU 

Seppo Iisalo  Janne Lehtinen

Datacenter
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Uusi sivupaloasema
Kotkan kaupungin uusi sivupa-
loasema rakennetaan Kotkan-
saarelle Rautatienkadulle. Se 
on määrä ottaa käyttöön ensi 
keväänä. 

Sivupaloasemalle tulee tilat 
yhden pelastus- ja ensihoitoyk-
sikön kalustolle sekä miehistölle 
huoltotiloineen. Lisäksi paloase-
malle tulee tilat toiselle raskaal-
le yksikölle ja pienkalustolle sekä 
erillinen pesuhalli. 

Suunnitelmien mukaan uusi 
paloasema lämpiää Kotkan Ener-
gian kaukolämmöllä.

– Googlen palvelinkeskus 
Haminassa on luonut pohjan 
sille, että alueelle voidaan 
saada toinenkin merkittävä 
palvelinkeskus, myynti-
päällikkö Janne Korkeamäki 
sanoo.

Kaukolämpörintamalla 
tapahtuu
Katariinan  
päiväkoti
Katariinan uimalan vie-
reen nousee uusi päi-
väkoti. Sen on määrä 
valmistua ensi vuonna, 
jolloin siitä tulee yli sa-
dalle lapselle mieluinen 
hoito- ja leikkipaikka.

Rakennuksen brutto-
pinta-ala on 1500 ne-
liömetriä, ja se lämpiää 
kaukolämmöllä. 

Kotkan uusi poliisitalo on viittä 
vaille valmis. Se on Suomen ensim-
mäinen poliisitalo, joka rakenne-
taan poliisihallituksen konseptin 
mukaisesti. 

Tilaa poliisille taloon tulee noin 6 
000 neliömetriä. Kaikki palvelut saa 
samalta asiakaspalvelualueelta.

Kotkan Energia vastaa kauko-
lämmön toimittamisesta ja myös 
piha-alueiden sulanapidosta.

Kotka saa uuden poliisitalon

Uusi paloasema kuvattuna 
Kotkansaarelta päin.

Valttikortit
• Kotka–Hamina-seudulta  

löytyy kansainvälisen tason 
datakeskusosaamista, suun-
nittelijoita ja rakentajia.

• Meren ääressä sijaitseva 
Mussalo on datakeskuksen 
sijainnille erinomainen. 

• Alueelta on suora kanta-
verkkoyhteys, ja muukin 
infrastruktuuri on poikkeuk-
sellisen hyvä.

• Kotkan Energia tarjoaa eri-
laisia jäähdytysvaihtoehtoja 
ja hukkalämmön hyödyntä-
mismahdollisuuksia.

• Plussana paitsi taloudelli-
suus myös toteutusten  
ekologisuus.

kiinnostunut asiakas löytyy.
– Kun yritys on tehnyt 

päätöksen, rakentamistyöt 
voidaan aloittaa hyvinkin 
nopeasti, jopa 3–6 kuukau-
den kuluessa.

Itse rakentamisen Korkea-
mäki arvioi kestävän puolesta 
vuodesta vuoteen.

Käytössä datakeskus voisi 
olla nopeimmillaan vuoden 
2018 alussa.

– Rakennusvaiheessa se 
työllistäisi mahdollisesti jopa 
400–500 henkilöä ja käyt-
töönoton jälkeen 50–150 hen-
kilöä datakeskuksen koosta 
riippuen. •
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Valitse paras vaihtoehto 

Kaukolämmön  
hinnoittelutuotteet

Valitse näistä

>
JOUSTOHINTA >  Pienen 
perusmaksun  tuote
• Puolittaa kaukolämmön 

perusmaksun
• Kannustaa 

energiatehokkuuteen
• Mitä vähemmän kulutat, 

sitä enemmän säästät

VANHA TUTTU >  
Perinteinen hinnoittelu 
• Perusmaksu ja energia-

maksu määräytyvät kuten 
ennenkin

• Tuttu ja turvallinen kau-
kolämmön laskutustapa

• Helppo ja vaivaton valinta 

TASAHINTA >  Kiinteän  
kuukausimaksun malli
• Yllätyksetön ja selkeä 

vaihtoehto
• Lasku aina ennakoitavissa
• Kaukolämpölaitteiden 

säännöllinen huolto 
sisältyy hintaan

O
makoti- ja paritalojen kau-
kolämpöasiakkaille on nyt 
tarjolla kolme eri hinnoitte-

luvaihtoehtoa: perinteinen hin-
noittelu (”Vanha tuttu”), pienen 
perusmaksun hinnoittelu (”Jous-
tohinta”) tai kiinteän kuukausi-
maksun malli (”Tasahinta”).

– Se, mikä hinnoitteluvaihto-
ehdoista tuo suurimman säästön, 
riippuu kiinteistöstä ja siitä, miten 
paljon asukkaat ovat valmiita pa-
nostamaan energiatehokkuuteen, 
Kotkan Energian kaukolämpöjoh-

taja Risto Mellas kertoo.
– Olemme halunneet ottaa kau-

kolämpöasiakkaidemme erilaiset 
tarpeet entistä paremmin huomi-
oon ja lisätä valinnan mahdolli-
suuksia. Uusi hinnasto on siten 
aikaisempaa avoimempi ja asia-
kaslähtöisempi.

Kolme hinnoittelumallia
Jos haluat kaukolämpölaskusi tu-
levan kuten ennenkin, sekin on 
mahdollista. Silloin jatkat van-
haan tuttuun malliin, eikä mi-

Seppo Iisalo

Säästät  
kaukolämpö- 
laskussa
Kotkalaiset omakotitalossa tai paritalossa 
asuvat kaukolämpöasiakkaat voivat 
vastedes valita eri hinnoittelumallien välillä. 
Kun valitset oikein, säästät selviä euroja 
kaukolämpölaskussa.
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Rakennettu vuonna 1990
• yksikerroksinen  

tiiliverhoiltu omakotitalo
• Lämmitettävä pinta-ala 

130 m2

• Lämmitettävä tilavuus 
460 m2

• Kaukolämpöenergian  
kulutus 18 MWh/vuosi 

Perinteinen hinnoittelu
• Perusmaksu  

518 euroa/vuosi
• Energiamaksu  

1 100 euroa/vuosi
• Yhteensä  

1 618 euroa/vuosi

Pienen perusmaksun 
hinnoittelu
• Perusmaksu  

259 euroa/vuosi
• Energiamaksu  

1 331 euroa/vuosi
• Yhteensä  

1590 euroa/vuosi

Kiinteä kuukausimaksu
• Kuukausimaksu  

150 euroa, mikä tekee 
vuodessa 1800 euroa

Rakennettu vuonna 2012
• Kaksikerroksinen omakotitalo 

(varaava takka käytössä)
• Lämmitettävä pinta-ala  

200 m2

• Lämmitettävä tilavuus  
850 m2

• Kaukolämpöenergian  
kulutus 13 MWh/vuosi

Perinteinen hinnoittelu 
• Perusmaksu  

708 euroa/vuosi
• Energiamaksu  

794 euroa/vuosi
• Yhteensä  

1 502 euroa/vuosi

Pienen perusmaksun  
hinnoittelu
• Perusmaksu  

354 euroa/vuosi
• Energiamaksu  

961 euroa/vuosi
• Yhteensä  

1 315 euroa/vuosi

Kiinteä kuukausimaksu
• Kuukausimaksu  

140 euroa, mikä tekee  
vuodessa 1680 euroa

     Kaksi mallitaloa 
– Vertaa hintoja

1 2

Pientalojen  
perusmaksuun alennus
Pientalojen perusmaksu laskee 
enimmillään 4 prosenttia suurimmalla 
osalla Kotkan Energian asiakkaista. 
Joillakin perusmaksu voi nousta, ei 
kuitenkaan yli 4 euroa vuodessa.

kään muutu.
Jos taas valitset pie-

nen perusmaksun mallin, 
kaukolämmön perusmak-
susi alenee 50 prosenttia, 
mutta maksat energiasta 
aiempaa enemmän. Ener-
giamaksu nousee tässä 
mallissa 21 prosentilla.

– Tämä sopii erityisesti 
niille, jotka panostavat 
energiatehokkuuteen ja 
joilla on kaukolämmön li-
säksi käytössä esimerkiksi 
varaava takka tai ilma-
lämpöpumppu. Säästöä 
voi hyvinkin kertyä 200 
euroa vuodessa, kuten 
oheinen mallitalovertai-
lumme osoittaa.

Kolmas vaihtoehto on 
kiinteän kuukausimaksun 
malli. Se sisältää perusmak-

sun ja energiamaksun li-
säksi myös huoltosopimuk-
sen. Kun valitset tämän 
vaihtoehdon, maksat aina 
saman kuukausimaksun 
riippumatta siitä, paljonko 
kaukolämpöä kulutat. 

– Kiinteän kuukausi-
maksun malli on huoleton 
ja selkeä siinäkin mie-
lessä, että kotisi kauko-
lämpölaitteet huolletaan 
säännöllisesti ilman eri 
tilausta. Toisaalta se ei 
juuri kannusta energian-
säästöön.

– Kun harkitset siirty-
mistä kiinteään kuukausi-
maksuun, pyydä Kotkan 
Energialta määräaikainen 
tarjous. Sopimus tarkiste-
taan vuoden välein, Mel-
las kertoo. •

Hyödynnä laskuria!
Kotkan Energian verkkosivuilta  
www.kotkanenergia.fi  
löytyy laskuri, jonka avulla voit vertailla 
kaukolämmön hintoja eri laskutustavoilla ja 
valita itsellesi sopivimman vaihtoehdon.

Jos et halua muutosta nykyiseen hinnoitte-
luun, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
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Huom! Kiinteön kuukausimaksun tasahinta sisältää 
perusmaksun, energiamaksun ja huoltosopimuksen 
(arvo 85 euroa).
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Rivi- ja kerrostalojen tuo-
reet kulutustiedot on ke-

rätty kaukolämpömittarilta 
1.10.2015–25.4.2016 välisenä 
aikana. Perusmaksun suuruus 
määräytyy näiden mittaus-

Kerros- ja rivitalojen kaukolämmön 
perusmaksun laskutuskäytäntö muuttui 
lokakuun alussa. Niiden perusmaksu 
alenee keskimäärin yli 4 prosenttia. 

JAnnelta kuva
Etelä-Kymenlaak son 

kiinteistöyhdistyksen 
toiminnanjohtaja Sami 
Tammisto pitää uudistusta 
pääosin oikein hyvänä.

– Ennen kaikkea siksi, 
että se on kiinteistöille oi-
keudenmukainen ja tasa-
puolinen, hän perustelee. 

Tammisto on ilahtunut 
siitä, että Kotkan Energia 
on toteuttanut kiinteistö-
jen tehontarkastuksen ker-
ralla kaikille kerros- ja rivi-
taloyhtiöille veloituksetta.

– On hyvä asia, että  
kiinteistöjen tehontarve 
arvioidaan todellisten ku-

lutustietojen perusteella. 
  – Vanhemmille kiinteistöil-
le LVI-suunnitelmien pe-
rusteella aikanaan tehdyt 
laskelmat kiinteistön huip-
putehontarpeesta eivät 
välttämättä enää vastaa 
tämänhetkistä tilannetta, 
varsinkaan energiatehok-
kaiden remonttien jälkeen. 

Sami Tammiston mukaan 
ainut kritiikki uudistukses-
ta kohdistuu sen käyttöön-
oton ajankohtaan. 

– Budjetoinnin ja ennus-
tettavuuden kannalta 30 
päivää on turhan lyhyt ai-
ka muutoksesta ilmoitta-

miselle. Joillekin yhtiöille 
kesken tilikauden toteu-
tettava perusmaksun ko-
rotus voi aiheuttaa isoja-
kin ylimääräisiä haasteita 
talouteen. 

 – Ääritapauksissa toi-
voisin valmiutta sopia ta-
pauskohtaisesti järkeväs-
tä käyttöönoton aikatau-
lusta, Tammisto toteaa. •

– On hyvä asia, että kiinteistöjen 
tehontarve arvioidaan todellisten 

kulutustietojen perusteella, 
toiminnanjohtaja  

Sami Tammisto sanoo. 

”Oikeudenmukainen uudistus”

– Jatkossa kerros- ja rivitalot maksaa 
vain siitä tehosta, minkä oikeasti 
tarvitsevat kovilla pakkasilla, toteaa 
kaukolämpöjohtaja Risto Mellas.

Kerros- ja rivitalojen

PERUSMAKSUUN  
KESKIMÄÄRIN  

4 PROSENTIN  
ALENNUS

tulosten perusteella, ja jatkossa las-
kutusteho tarkistetaan vuosittain 
aina lämmityskauden päätyttyä.

– Näin voimme aikaisempaa 
paremmin huomioida kiinteistön 
energiansäästötoimenpiteiden 
ja käyttötapojen muutosten 
vaikutukset, kaukolämpöjohtaja 
Risto Mellas sanoo.

Perusmaksun suuruus riippuu 
kiinteistön laskutustehosta, 
jolla tarkoitetaan kiinteistön 
käyttöön varattua maksimi-
kaukolämpötehoa kovilla pakka-
silla (–29°C).

– Toisilla perusmaksu alenee 
huomattavasti, mutta nousee 
niillä, joiden käyttämä teho on 
korkeampi kuin vanhaan sopi-
mukseen on kirjattu. 

Mellas korostaa, että uusi pe-
rusmaksun laskutuskäytäntö 
kohtelee asiakkaita aikaisempaa 
tasapuolisemmin ja oikeuden-
mukaisemmin. •

Seppo Iisalo  Janne Lehtinen
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Käyttöpäällikkö Antti Lanki ker-
too, miten Horse Poweria syntyi 

Hovinsaaren voimalaitoksella.
– Hevosenlanta toimitettiin sopi-

mustalleilta Heinsuon polttoaine-
kentälle, missä se sekoitettiin tur-
peeseen ennen laitokselle kuljetta-
mista. 

Syyskuun koejakson aikana lannan 
käyttöä testattiin erilaisilla sekoitus-
suhteilla.

– Selvitimme, miten lanta-turvese-
koitus käyttäytyy polttoaineensyöttö-
laitteissa, syntyykö laitosalueelle tai 
ympäristöön hajuhaittoja, vaikutukset 
ilmapäästöihin sekä muuttaako se pol-
tosta syntyvän tuhkan koostumusta.

– Syksyn aikana teemme päätök-
sen jatkosta, Antti Lanki kertoo.

Horse power on Fortumin kehit-
tämä konsepti. Aiemmin Fortum on 
käyttänyt hevosenlantaa Järven-
pään laitoksellaan. •

↑ ↑ Ei kun menoksi! Turpee-
seen sekoitetun hevosen-
lannan vastaanotto Hovin-
saaren voimalaitoksella.
↑ –  Horse Power korvaisi 
tällä hetkellä käytössä ole-
via hankalampia polttoai-
neita, käyttöpäällikkö Antti 
Lanki kertoo.

Voisiko hevosen lantaa 
käyttää energiantuotannossa 
rinnakkaispolttoaineena? 
Tätä testattiin Hovinsaaren 
voimalaitoksella syyskuussa. 

HORSE POWERIA  
HOVINSAARESTA

Polttoaine reservi
• Suomessa on yli 75 000 hevosta, joiden lannasta on 

tullut yhä suurempi ongelma. 

• Jos hevosenlannan koejakson tulokset Hovinsaarella  
ovat hyviä,  voimalaitoksen polttoaineesta 
hevosenlannan osuus voi nousta yli 10 prosenttiin.

• Tällä hetkellä Hovinsaaren voimalaitos käyttää 
polttoaineenaan metsähaketta, kuorta, purua, 
metsäteollisuuden sivutuotteita, jyrsinturvetta, 
kierrätyspolttoaineita ja maakaasua. 

Hyviä kokemuksia aurinkopaneeleista

Kotkan Energian toimitalon katolle asenne-
tut aurinkopaneelit ovat hyvin täyttäneet 

niille asetetut odotukset. 
– Tänä vuonna aurinko on paistanut paljon 

varsinkin keväällä, kaukolämpöjohtaja Risto 
Mellas kertoo.

Vuoden alusta syyskuun puoliväliin mennessä 
aurinkopaneelien tuotto oli vähän yli 11 500 kWh.

– Joten varsin hyvin ne ovat sähköä tuottaneet 
kun otamme huomioon ennen paneelien asen-
nusta tehdyn vuosituottoarvion, 13 000 kWh.

Mellaksen mukaan koko toimitalon sisävalais-
tus pystytään vuositasolla kattamaan paneeli-
en tuotolla. Vastaavasti tietokoneiden sähkön-
kulutus on vuositasolla saman suuruinen.•

Lämpöä  
Karhulan  
alueelle

Karhulan biolämpö-
keskus käynnistyy 

taas lämmityskaudek-
si. Se tuottaa talveksi 
lämpöä pääasiassa 
Karhulan alueelle,  
Sunilan suuriin asuin-
kerrostaloihin sekä 
Kotkan kaupungin omis-
tamiin kiinteistöihin. 

Karhulan biolämpö-
keskus käyttää polt-
toaineena metsäpoh-
jaista haketta.
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Mikko Lampinen on työstä-
nyt diplomityötään Kotkan 
Energiassa huhtikuun alus-
ta. Sen otsikkona on ”Kau-
kolämmön asiakaspalvelu-
prosessin kehittäminen”.

Aihe syntyi tarpeesta 
selvittää, miten kauko-
lämpöpalveluita voitaisiin 
kehittää entistä paremmin 
asiakkaita palveleviksi.

– Kotkan Energian kauko-
lämpöjohtaja Risto Mellas 
ehdotti, että haastattelisin 
diplomityötä varten yhtiön 
kaukolämpöasiakkaita, lä-
hinnä taloyhtiöiden isännöit-
sijöitä, kiinteistöpäälliköitä ja 
kiinteistöasiantuntijoita. 

– Nyt olen aivan työn lop-
pumetreillä.

Kaukolämpö pitää 
pintansa
Palaute haastatelluilta oli 
Lampisen mukaan erittäin 
positiivista. 

– Isännöitsijät ja kiinteis-
töasiantuntijat ovat laajasti 
tyytyväisiä kaukolämpöön 
sekä Kotkan Energian pal-
veluihin. He myös uskovat 

Energia- 
palvelujen  
tarve muuttumassa

Energiatehokkaille kaukolämpöön 
nojautuville lämmitysjärjestelmille on 
selvästi tilausta, arvioi diplomityötään 
Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle 
tekevä Mikko Lampinen.

Seppo Iisalo  Janne Lehtinen

MIKKO LAMPINEN, 29 

• AMK-insinööri
• Aloitti Kotkan 

 Energian kaukolämpö-
päällikkönä 1.9.2016

• Valmistuu syksyllä 
diplomi-insinööriksi 
Lappeenrannan teknil-
lisestä yliopistosta

• Muuttanut kesällä 
Kotkaan

• Harrastaa kitaran-
soittoa,  ulkoilua ja 
hyötyliikuntaa

vahvasti kaukolämmön kilpailu-
kykyyn tulevaisuudessa, mutta 
toivovat jatkossa nykyistä mo-
nipuolisempaa palvelua, erilai-
sia yksilöllisesti suunniteltuja 
palvelupaketteja. 

Lampisen mukaan toive joh-
tuu paljolti siitä, että energia-
palvelujen tarve on hitaasti 
muuttumassa, kun monissa 
kiinteistöissä mietitään kau-

kolämmön rinnalle esimerkiksi 
poistoilmalämpöpumppujen 
hankintaa. 

– Energiatehokkuus on nyt 
vahvasti pinnalla. Ihmiset 
haluavat tietää, miten hyb-
ridilämmitys käytännössä 
toimii. Energiatehokkaille ja 
taloudellisille kaukolämpöön 
nojautuville kokonaispaketeil-
le on vahva tilaus. •

– Kaukolämpö-
yhtiöiden on mentä-
vä entistä lähemmäs 

asiakkaita ja tarjot-
tava aikaisempaa 

yksilöllisempiä 
ratkaisuja, Mikko 

Lampinen kiteyttää 
diplomityönsä johto-

päätöksiä.
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Jari Mäkelän vetämään tii-
miin kuuluu yhteensä 17 
henkilöä, joista neljä on toi-
mihenkilöitä ja 11 asentajia. 

–  Asentajista neljä työs-
kentelee sähköautomaation 
ja seitsemän mekaanisen 
kunnossapidon tehtävissä. 

Syksyn vakiorumba
Kunnossapitotiimin kannalta 
hektisintä aikaa ovat kevään 
ja syksyn seisokit.

– Seisokeilla varmistamme 
kotkalaisille häiriöttömän 
kaukolämmön jakelun tal-
ven yli ja varmistamme voi-
malaitosten vieressä oleville 
tuotantolaitoksille sähkön-, 

höyryn- ja lämmönjakelun, 
Jari Mäkelä kertoo.

Seisokkien aikana hoide-
taan sellaiset kunnossapito-
työt, joita ei voida tehdä voi-
malaitoksen käynnin aikana. 

Vakiotöiden lisäksi seisok-
keihin mahtuu myös inves-
tointeja.

– Tämän syksyn isoin inves-
tointi on Hovinsaaren voima-
laitoksen höyryturbiinin ja 
generaattorin automaation 
uudistus, jolla korvaamme 
jo elinkaaren päähän tulleen 
vanhan automaation.

Syksyn seisokkitöihin osallis-
tuivat kunnossapito- ja käyttö-
tiimit kokonaisuudessaan. 

– Lisäksi alihankkijoiden 
työntekijöitä oli satakunta, 
useimmat Kotkasta ja lähi-
seuduilta. •

Jari Mäkelä vastasi syksyn 
seisokkien kunnossapito-
töiden toteutumisesta ja 
 seisokkikustannuksista.

JARI MÄKELÄ, 49
• Kotkan Energian kunnossapito-

päällikkö 1.3.2016 alkaen
•  insinööri (AMK), tuotantotalous 
• Edellinen työpaikka   

Kotkamills Oy
• Asuinpaikka Kouvola 
• Harrastaa liikuntaa, kesäisin 

juoksua ja rullaluistelua, talvisin 
hiihtoa

Uusi  
kunnossapitopäällikkö 

Kotkan Energian uusi 
kunnossapitopäällikkö 
Jari Mäkelä kehuu 
tiimiään: – Ammattijätkiä, 
huippuporukkaa, hän 
luonnehtii. 

Seppo Iisalo  Janne Lehtinen

Kotkan Energiassa työskentelee 95 henkilöä. 
       Heistä miehiä on 81 ja naisia 14.  
       Tänä vuonna on aloittanut 7 uutta työntekijää.  
           Vakituisen henkilöstön keski-ikä on  44 vuotta.  
    Vuosihuoltojen aikana revisiotöihin osallistuu oman väen lisäksi   
   kymmeniä  alihankkijoiden työntekijöitä.

Seisokit  
hektisintä  
aikaa 
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Kymen Vesi Oy:n tuore toi-
mitusjohtaja Jani Väkevä, 44, 
ottaa meidät vastaan työhuo-
neessaan yhtiön toimitalolla, 
joka sijaitsee Malminginka-
dun varrella Karhulassa. 

Täältä käsin hän johtaa 
vesihuoltoyhtiötä ja vastaa 
viime kädessä siitä, että ko-
ko eteläisen Kymenlaakson 
– Kotkan, Pyhtään, Hami-
nan ja eteläisen Kouvolan 
eli entisen Anjalankosken 
– asukkaat saavat säännölli-
sesti hyvää ja terveellistä ha-
navettä ja että kotitalouksien 

Useimmille kotkalaisille puhdas hanavesi on 
itsestäänselvyys. Mutta ei tarvitse mennä kuin 
tuosta rajan yli havaitakseen, ettei asia ole kaikkialla 
maailmassa läheskään yhtä hyvä. Me lähdimme 
selvittämään, miten alueemme vesihuoltoyhtiö 
huolehtii jokapäiväisestä vedestämme.

ja teollisuuden jätevedet puh-
distetaan huolellisesti ennen 
kuin ne toimitetaan takaisin 
luontoon, Suomenlahteen. 

Pitkät  
etäisyydet haasteena
Tästä kaikesta huolehtimi-
nen on hyvin monitahoinen 
tehtävä ja vaatii päivittäin 
kymmenien vesilaitoksella 
työskentelevien ammatti-
laisten työpanoksen. Vesi-
huoltoyhtiön kannalta on 
melko haastavaa, että niin 
vesi- kuin jätevedenkin siir-

VASTUULLISELLA 
VESILAITOKSELLA

tolinjat ovat pitkiä.
– Maanalaista vesijoh-

toverkostoa meillä on yh-
teensä 758 kilometriä, eli 
kilometreissä enemmän 
kuin Kotkasta on matkaa 
Rovaniemelle. Ja jätevesiver-
kostonkin pituus on yli 600 
kilometriä, Väkevä kertoo.

Arjen työtä
Putkirikkojen välttämisek-
si vesi- ja jätevesiverkostoa 
huolletaan ja kunnostetaan 
jatkuvasti. 
– Jotta vedenjakelu toimisi hy-

ANJALANKOSKI

Tavastilan 
säiliö

KOTKA

HAMINA

KOUVOLA

Seppo Iisalo  Janne Lehtinen

K U I V A L A N  T E K O P O H J A V E S I L A I T O S Haukkajärvi

Vedenottamo

Esikäsittely

Tavastilan  vesisäiliö

Siirto-
linjat 
osakas-
kunnille 

Vesipisaran matka

Veden-
käsittely-
asema

Imeytysalueet

Pohjavesikaivot

K O T K A
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Kuivalan  
tekopohjavesi- 
laitos
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KOTITALOUDET MUUT  
VEDENKÄYTTÄJÄT

V E R K O S T O  A S I A K K A I L L E 

Karhula

Karhu-
vuori

V E S I T O R N I T

Jylppy

TEOLLISUUS

  
 

Yhdellä eurolla saa 250 litraa puhdasta vettä kotihanaan,  
ja jätevesi ohjataan samaan hintaan puhdistamolle.

Näin kotkalaiset käyttävät vettä ja näin paljon se maksaa
Muu käyttö 

7 l/henkilö/vrk
Ruoan valmistus 
10 l/henkilö/vrk

Astioiden pesu  
20 l/henkilö/vrk

Pyykin pesu  
27 l/henkilö/vrk Wc-huuhtelut 

 40 l/henkilö/vrk  

Henkilökohtainen  
hygienia  
56 l/henkilö/vrk

Kulutus     Omakotitaloissa 135 l/asukas/vrk    |    Rivitaloissa 150 l /asukas/vrk     |     Kerrostaloissa 170 l /asukas/vrk

Väkevä vertaa verkoston sa-
neeraustarvetta saman ajan ker-
rostaloihin, joissa putkiremontit 
ovat asukkaille karua todelli-
suutta Kotkassakin.

– Jotta vesimaksut eivät sa-
neerausten takia kohtuuttomasti 
nousisi, joudumme parantamaan 
toimintamme tehokkuutta ja 
hyödyntämään entistä enemmän 
automaatiota ja digitaalisia pal-
veluja, Jani Väkevä kertoo. 

Kymen Veden talousveden laa-
tu on lähes ihanteellinen, ja asia-
kaskyselyssä se saa kiitettävän 
kouluarvosanan 9.

Tulevaisuudessa ongelmana on ve-
denhankinnan varmistaminen myös 
poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

Sitä varten tarvittaisiin toinen-
kin vedenhankintalähde.

– Sopivia pohjavesialueita 

Jani Väkevä on 
työskennellyt 
vesihuoltoalalla 
12 vuotta: en-
simmäiset kuusi 
vuotta Kymen 
vedessä suunnit-
telupäällikkönä, 
sitten Haminan 
veden toimitus-
johtajana yli viisi 
vuotta, kunnes 
viime kesänä tart-
tui Kymen veden 
toimitusjohtajan 
puikkoihin.

vin, eivätkä verkostot rasittuisi 
liikaa, veden paine pyritään pi-
tämään 4 ja 6 barin välissä.

Putkirikoilta ja vesikatkoil-
ta ei Väkevän mukaan voida 
silti kokonaan välttyä. 

– Vedenjakelun katkaise-
minen on aina epämieluisaa, 
ja siksi korjaus- ja huoltotyöt 
on tehtävä mahdollisimman 
vähän harmia aiheuttaen.

Saneeraustarve kasvaa 
tulevaisuudessa
Kuten monilla muillakin ve-
silaitoksilla, Kymen Vedellä 
murheenkryyninä ovat vanhat 
1960- ja 1970-luvun alussa ra-
kennetut valurautaputket, joi-
den laatutaso vaihtelee.

– Niiden elinkaari alkaa ol-
la lopuillaan. 

Vesijohto- ja 
jätevesiverkos-
ton huolto- ja 
korjaustyöt 
kuuluvat vesi-
huoltoyhtiön 
arkeen.

INFOGRAFIIKKA: SANNA NYLÉN / CREATIVE PEAK



18 KOTKAN ENERGIAN ASIAKASLEHTINoin 85 000 asukkaan 
jätevedet toimitetaan Mussalon 
jätevedenpuhdistamoon

Puhdistamossa jätevedestä poistetaan happea kuluttavat orgaaniset aineet            sekä vesistöjä rehevöittävät ravinteet fosfori ja typpi

Ylimääräiset 
partikkelit 
ja hiekka 
toimitetaan  
jatko- 
käsittelyyn

VÄLPPÄYKSESSÄ  
jätevedestä erotetaan suu-

rimmat partikkelit. 

VALVOMOSSA tarkkaillaan 
reaaliaikaisesti puhdistus-
prosessia. Käyttöinsinööri 

Jukka Mäkitalo  (kuvassa) 
näyttöpäätteen ääressä.
Sekaviemäreiden kautta 

jätevesiin kertyneen hiekan 
erotus tapahtuu ulkona ole-
vassa altaassa, johon johde-

taan pohjasta ilmaa. 

ESISELKEYTYSALTAISSA 
jätevedestä erotetaan pinta-

roskat, rasva ja bioliete.
 

PUHDISTAMOLLA on 
yhteensä kolme esisel-

keytysallasta, jotka ovat 
halkaisijaltaan 26 metriä ja 

syvyydeltään 3 metriä. 

BIOLOGISESSA käsittelyssä 
jätevedestä poistetaan or-

gaanisia aineita sekä typpeä 
ja fosforia. 

JÄTEVEDEN puhdistuspro-
sessi päättyy jälkiselkey-

tykseen. Laitosmies Hannu 
Suomalainen (kuvassa) arvi-

oi näkösyvyyskepin avulla, 
miten ”tavara” on laskeutu-

nut altaan pohjalle.

LOPULTA JÄTEVEDET  
toimitetaan purkuputkea 

myöten noin 800 metrin  
päähän Suomenlahteen.

Kakkapökäleen matka

KLO 05 KLO 21

Vedenkulutushuippu 
alkuillan tunteina
Vedenkulutuksen vaihtelut vuo-
rokauden eri aikoina nostavat ja 
laskevat jatkuvasti vesitornissa 
olevan veden pintaa.

Kulutuksen kasvaessa kello 
kuuden jälkeen aamulla veden 
pinta alkaa laskea, ja alimmillaan 
se on illan klo 19–20 kulutushui-
pun jälkeen. Yöllä, kun veden 
kulutus on vähäistä, veden pinta 
sitten taas nousee. 

VÄLPPÄYS HIEKAN EROTUS

ei eteläisestä Kymenlaaksos-
ta liiemmin löydy Pyhtäätä ja 

Anjalankoskea lukuun ottamatta. 
Olemmekin keskustelleet Kouvo-
lan Veden kanssa vedenhankin-
nasta Selänpäältä, joka sijaitsee 
Utista runsaan 25 kilometriä poh-
joiseen.

Päätöksiä asiassa on odotettavis-
sa todennäköisesti ensi vuonna. •

Kymen Vesi ostaa sähköjärjestelmien-
sä käytönjohtopalvelut Karhu Voima 
Verkko Oy:ltä. Kymen Vesi tekee yhteis-
työtä Kotkan Energian kanssa myös 
erilaisten kehitysprojektien parissa. 

INFOGRAFIIKKA: SANNA NYLÉN / CREATIVE PEAK
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Puhdistamossa jätevedestä poistetaan happea kuluttavat orgaaniset aineet            sekä vesistöjä rehevöittävät ravinteet fosfori ja typpi Puhdistetut jätevedet 
johdetaan purkuputkea 

myöten 800 metrin 
päähän Suomenlahteen

800 m SUOMENLAHTI
Ylimääräiset 
partikkelit 
ja hiekka 
toimitetaan  
jatko- 
käsittelyyn

Liete toimitetaan 
jatkokäsittelyyn

Kymen Veden jätevedenpuhdis-
tamo sijaitsee Mussalossa, vain 
kivenheiton päässä satamasta. 
Kevyt tuoksu ilmassa kertoo 
siitä, että täällä käsitellään 
Kotkan, Haminan, Pyhtään, An-
jalankosken, Miehikkälän ja Vi-
rolahden kotitalouksien ja teol-
lisuuden jätevedet. 

Käyttöinsinööri Jukka Mäki-
talo kertoo, että vuonna 2009 
perusteellisesti saneerattu 
puhdistamo on Suomen neljän-
neksi suurin.

– Meillä työskentelee yhteen-
sä 15 henkilöä. 

Isolla 6,6 hehtaarin tontilla 
on neljä päärakennusta, kolme 

esiselkeytys- ja neljä jälkiselkey-
tysallasta sekä neljä ilmastus- ja 
kolme lietteen tiivistysallasta.

– Kuivana aikana prosessin lä-
pi menee noin 25 000 kuutiota 
jätevettä vuorokaudessa, tul-
va-aikana vielä huomattavasti 
enemmän.

Ennen kuin jätevedet saadaan 
puhdistettua, tarvitaan monta 
eri käsittelyvaihetta. 

Ihan ensimmäiseksi jäteve-
destä erotetaan ns. välppäys-
menetelmällä isommat partik-
kelit ja esineet, jotka itse asias-
sa eivät kakkavesien joukkoon 
lainkaan kuuluisi. 

– Tekohampaita on aikanaan 

Jäteveden puhdistaminen on pitkä prosessi

löytynyt, ja puhelimia moni ky-
selee. Lasten ostoskärry taitaa 
olla suurin esine, joka on tänne 
päätynyt, käyttöinsinööri Jukka 
Mäkitalo hymähtää.

Myös pienemmät roskat, hiek-
ka ja pääasiassa epäorgaani-
sesta aineksesta koostuva raa-
kaliete poistetaan prosessista 
ennen kuin päästään jäteveden 
puhdistuksen tärkeimpään vai-
heeseen eli biologiseen käsit-

telyyn. Jäteveden kemiallinen 
käsittely tapahtuu biologisen 
käsittelyn rinnalla.

– Käsittelyiden ansiosta fosfo-
rista puhdistuu 96 prosenttia ja 
typestä  86 prosenttia ennen kuin 
jätevedet toimitetaan mereen. 

– Haluamme omalta osaltam-
me pitää huolta siitä, että Suo-
menlahti säilyy tuleville polville 
entistä puhtaampana, Mäkitalo 
summaa. •

ESISELKEYTYS JÄLKISELKEYTYSILMASTUS

LIETTEEN KUIVAUS
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Tuoreen tutkimuksen mu-
kaan melkein joka toinen 
suomalainen uskoo teh-

neensä kotona kaiken mah-
dollisen energiansäästön 
eteen. Keski-ikäisistä miehis-
tä peräti 80 prosenttia väittää 
tuntevansa tarkasti kotitalou-
den energiankulutuksen. 

Motivan asiantuntija  
Päivi Suur-Uski, ovatko  
suomalaiset tässä vähän yli-
optimistisia?

Näyttää vahvasti siltä. Al-
kuvuonna tekemässäm-

me kyselyssä useimmat vas-
taajat kertoivat tuntevansa 
energiankulutuksensa hyvin, 
ja he myös uskovat käyttävän-
sä keskimääräistä vähemmän 
energiaa kotona. Minulle he-
räsi kysymys, minne ovat ka-
donneet ne kotitaloudet, jot-
ka kuluttavat keskimääräistä 
enemmän energiaa.

– Toinen ristiriita näkyy sii-
nä, että aika harva kuitenkaan 
kertoo seuraavansa aktiivi-
sesti energiankulutustaan. Ja 
vielä paljon vähemmän on nii-
tä, jotka oikeasti hyödyntävät 
energiayhtiöiden tarjoamia 
kulutuspalveluja. Miten voi 
tietää energiankulutuksensa 
tason, jos ei kulutustaan sen 
kummemmin seuraa?

Missä energia-asioissa meillä 
on pahimmat aukot?

Kokonaisuuden hallinta ei 
useinkaan ole hanskassa, 

mutta aukkoja on myös kodin 
koneiden ja laitteiden käytös-
sä. Harva edes lukee käyttö-
ohjeita, vaikka sieltä löytyisi 
hyödyllistä tietoa. 

Miten voisimme näissä 
asioissa terästäytyä?

Ennen kaikkea kotitalouden 
energiankulutuksen koko-

naisuus pitäisi ottaa haltuun ja 
tehdä energian säästämisestä 
arjen rutiinia. Siinä auttaisi 
selkeiden tavoitteiden asetta-
minen: mikä on se energian-
kulutuksen optimaalinen taso 
omassa kodissa, mihin kannat-
taisi pyrkiä.

– Erityisesti kannattaisi 
paneutua lämmitykseen, 
sillä siihen kuluu selvästi 
eniten energiaa kodeissa. 
Esimerkiksi ilmanvaihto- ja 
lämmityslaitteiden säätöön 
sekä jääkaappien ja pakasti-
mien energiatehokkaaseen 
käyttöön kannattaisi pa-
neutua ottamalla huomioon 
neljän vuodenajan erilaiset 
tarpeet. 

– Konkreettisena tekona 
suosittelen lämmitettyjen ti-
lojen lämpötilan alentamista 
yhdellä asteella. Niin saat 5 
prosentin säästön lämmitys-
laskuun!

Energian säästöviikko  
10.–16.10.2016

 Shuttestock

Asiantuntijana  
Päivi Suur-Uski, Motiva
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hallussa, vai onko?

Talousveden  
laatu on lähes  
ihanteellinen.”

Selkeiden 
tavoitteiden 
asettaminen  
auttaa  
energian- 
säästössä,  
asiantuntija  
neuvoo.
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vinkkejä
lämmityskauden 
alkuun
Lämmityskauden alkaessa on oiva 
hetki varmistaa, että pattereiden 
termostaatit todella toimivat. Vialliset 
termostaatit eivät reagoi ylilämpöön, 
kun lämpö kohoaa huoneessa esimerkiksi 
auringonpaisteen takia. Jos vesipatterin 
venttiili on jumittunut kiinni, se voi jopa 
estää patteria toimimasta.

Kun olet säätänyt termostaatit talvi-
asentoon, varmista erillisellä lämpömit-
tarilla – ei termostaatin numeroarvon 
perusteella – että lämpötila todella on 
tavoitellulla tasolla. Alenna tarvittaessa 
oleskelutilojen lämpötila 21–22°C:een, 
niin saat selvää säästöä energiankulutuk-
seen – ja bonuksena parempaa asumismu-
kavuutta.

Lämpötilan pudotuksilla estät samalla 
tehokkaasti ylilämmittämisen esimerkiksi 
takan käytön yhteydessä ja varmistat 
ilmalämpöpumpun tuoman hyödyn mah-
dollisimman hyvin.

Autotallin ja varaston lämpötilaksi riit-
tää hyvin 15 °C.

Suurimman vaikutuksen lämpötilan 
pudotuksesta saa, kun sen tekee huone-
kohtaisesti. Saavutettava säästö on aina 
tapauskohtainen ja riippuu pudotetusta 
lämpötilasta ja pudotuksen kestosta.

Lisätietoja: www. motiva.fi

hallussa, vai onko?
Tutkimusten mukaan yleisin 
kimmoke energiansäästöön 
on oma taloudellinen hyöty. 
Mitä muita hyviä syitä 
haluaisit tuoda esiin?

Toivoisin, että entistä 
useampi omaksuisi kes-

tävän kulutuksen mukaiset 
arvot laajemminkin. Mitä 
enemmän energiaa kulute-
taan, sitä enemmän aiheu-
tetaan ympäristöhaittoja 
– ja päinvastoin. Jokainen 
voi omilla valinnoillaan vai-
kuttaa ainakin vähän.

Mainitse yksi hyvä 
idea, minkä jokainen 
voi toteuttaa 
energiansäästöviikolla.

Selvitä, kuinka paljon 
energiaa kuluu omassa 

kotitaloudessasi vuodessa. 
Mieti, onko nykyinen taso 
hyvä juuri sinun asunnossasi 
ja perheellesi. •

Asenteet
• Joka toinen suomalainen 

kertoo hakevansa ener-
giansäästötietoa Interne-
tistä ja lehdistä.

• Lähes 90 % tekee edes 
jotakin energiansäästön 
eteen.

• Joka toiselle tärkein mo-
tiivi energiansäästöön on 
taloudellinen hyöty.

• Luonnonsuojelu tai jokin 
muu yhteinen hyvä on tär-
keä motiivi joka kolman-
nelle naiselle, mutta vain 
joka kuudes suomalainen 
mies ajattelee samoin.

Lähde: Kestävä kuluttaminen 
-tutkimus, 2016, Motiva Oy ja TNS 
Gallup
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Kolmen kuukauden aikana 
tutkittiin yhteensä 75 jäte-
kuormaa. Projektista vastasi 
Kotkan Energian energianhan-
kintainsinööri Noora Koivu.

Tehotarkkailun tulokset 
olivat hänen mukaansa kak-
sijakoisia.

– Pääosin kuormissa oli hy-
välaatuista jätettä. Kun kippa-
simme kuorman Hyötyvoima-
laitoksen vastaanottohallin 
lattialle, vain melko pieni osa 
jätteistä piti ottaa pois. 

– Asuinalueilta ja yksityis-
talouksilta tuodut kuormat 
sisälsivät pääasiassa hyvää 

jätettä. Enemmän ongelmia 
oli venesatamista ja joiden-
kin yritysten ja ravintoloiden 
jätejakeissa.

– Metallin, autonrenkaiden 
sekä sähkö- ja elektroniikka-
romun lisäksi kuormista löy-
tyi muun muassa lasia, joka ei 
myöskään Hyötyvoimalaitok-
selle kuulu.

Osa lajittelee hyvin, 
eräät eivät ollenkaan
Noora Koivu pitää myönteisenä 
kehityksenä sitä, että metallin 
määrä on ainakin silmämääräi-
sesti vähentynyt takavuosista. 

– Siitä voi päätellä, että ihmi-
set lajittelevat muitakin jättei-
tä aikaisempaa paremmin.

Eivät kuitenkaan kaikki.
– Jotkut kotkalaiset eivät 

vieläkään tiedä, että koti-
talousjätteet toimitetaan 
Hyötyvoimalaitokselle pol-
tettaviksi. ”Pois silmistä, pois 
mielestä” -sanonta tuntuu 
pätevän edelleen. 

– Jos lajittelee kunnolla 
ja toimittaa kierrätykseen 
sinne kuuluvat esineet ja jät-
teet, niille saa paljon parem-
paa käyttöä kuin poltossa, 

Noora Koivu muistuttaa. •

Jätteiden  
tehotarkkailu paljasti

Autonrenkaita  
ja metalliromua 
kotitalousjätteen  
seassa

Hyötyvoimalaitoksella kesällä tehty jätteen 
laadun tehotarkkailu osoitti, että metalliro-
mua, autonrenkaita ja sähkö- ja elektroniik-
karomua päätyy edelleen kotitalousjätteen 
mukana Hyötyvoimalaitokselle.

↑ – Kierrätettävien jakei-
den laittaminen sekajät-
teeseen on luonnonvarojen 
ja hyötykäytettävien 
aineiden tuhlausta, ener-
gianhankintainsinööri 
Noora Koivu sanoo.

↖ Kaksi autonrengasta, 
lämminvesivaraaja, lähes 
täysi maalikanisteri ja 
sängynrunko eivät todel-
lakaan kuulu kotitalousjät-
teen joukkoon.

Seppo Iisalo  Janne Lehtinen  
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Tehotarkkailussa poiskerätyn 
jätteen lava, joka sisältää 
erilaisia Hyötyvoimalaitokselle 
sopimattomia esineitä kuten 
metallijakeita, maalitynnyreitä, 
yksi taulutelevisio ja paljon muita 
elektroniikkajätteitä.

• lasipullot ja -purkit
• kartonki ja aaltopahvi, 

maito- ja mehutölkit, 
muro- ja keksipaketit, 
munakennot, 
paperipussit ja -kassit

• wc-paperi- ja 
talouspaperihylsyt 

• jogurttipurkit, 
voirasiat, pesuaine-, 
shampoopakkaukset, 
muovipullot, ja 
muovikassit

Lähimmän ekopisteen  
löydät täältä:  

rinkiin.fi/kotitalouksille

Vaarallisen jätteen, metalliromun 
sekä sähkö- ja elektroniikkaromun 
keräys Kotkassa perjantaina 21.10. 

Keräysaikataulu
10.45–11.30 Fuksinniitty
12.00–12.30 S-Market Karhuvuosi
13.15–14.15 Karhulan tori
14.30–15.00 Sunilantien ekopiste  
(p-alue)
15.30–16.00 Tavastilan koulu

Keräys on tarkoitettu kuntalaisille ja 
se on maksuton.
Huom! Suurehkot määrät, esim. perä-
kärrykuormat on vietävä suoraan Ky-
menlaakson Jäte Oy:n jäteasemille.

Ekopisteeseen tai taloyhtiön astiaan kuuluvat
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KAUKOLÄMMÖN  
PALVELUTARJONTA LAAJENEE

Kotkan Energian kaukolämmön lisäpalvelujen tarjonta laajenee. 
Täysin uusia palveluita ovat kiinteistön lämmitysjärjestelmän katsastus 
ja LVI-hälytysten vastaanottopalvelu. Varmista kaukolämpölaitteittesi 

häiriötön toiminta ja valitse näistä. 

TILAA KAUKOLÄMMÖN PALVELUTUOTTEET

Avaimet käteen -lämpöpalvelu
Sisältää kaikki kaukolämpöliittymään ja -laitteisiin sisältyvät työt ja han-
kinnat toiveittesi mukaan - Pyydä tarjous Kotkan Energialta!

L Ä M P Ö K AT SA S T U S

K AU KO L Ä M M Ö N 
V U OS I H U O LTOS O P I M U S

L Ä M M Ö N 
24 H - PÄ I V YS T YS PA LV E LU

LV I - H Ä LY T YS T E N 
VA S TA A N OT TO PA LV E LU

• Kiinteistön lämmityslaitteiden vuosihuolto
• Kiinteistön lämmönkäytön analyysi kolmen  

vuoden ajalta
• Arvio lämpöenergian säästöpotentiaalista
• Opastus lämmityslaitteiden toimintaan
• Raportti katsastuksesta

• Kaukolämpölaitteiden tarkastus ja huolto kerran vuodessa
• Kiinteistön teknisen tilan lämmönjakolaitteiston  

kuntotarkastus ja huolto
• Mahdollisten laitevikojen selvitys ja säätöjen tarkastus
• Haluttaessa opastus lämmönjakolaitteiston toimintaan 
• Raportti katsastuksesta

• Vikojen korjaus ja asiakasneuvonta 24/h
• Huoltomies käytettävissä ongelmatilanteissa 24/h
• Kriittiset varaosat nopeasti saatavilla
• Korjausehdotukset ja tarjous parannustoimenpiteiksi
• Edellyttää kaukolämpölaitteiden vuosihuoltosopimusta 

• Palvelu toimii Kotkan Energian kaukolämpöverkon alueella
• Tekstiviestin vastaanotto ja valvonta Kotkan Energian 

kaukolämpövalvomossa
• Asentajan hälyttäminen tarvittaessa paikalle 
• Edellyttää kaukolämpölaitteiden vuosihuoltosopimusta

KARHU VOIMAN VERKKOKAUPASTA

karhuvoima.fi
KOTKAN ENERGIALTA 

kotkanenergia.fi
puh. 020 619 8000, arkisin klo 9-15  puh. 05 2277 72 70, arkisin klo 9-16


