1 / 2017

Asuntomessujen Valovoiman
suunnittelijana Jenni Ahtiainen
s.4

WattiPotin voittajat lämmittävät
saunan koirilleen

6

Ässien toimistusjohtajan
Eeva Perttulan haastattelu

7

Hyvät vinkit aurinkopaneelijärjestelmän hankintaan

14

1 /2017

4

8
3
4
6
7
8
10
11
12
13
14

Pääkirjoitus:Valon voimaa
Pori Energian isännöimä kohde Valovoima asuntomessuilla 2018
Nurmet voittivat WattiPotin
Eeva Perttulan haastattelu
#festarienergiaa kesän tapahtumissa
Biopolttoainekattila Aittaluotoon
Pori Energia mukana tapahtumissa
Poriin rakentuu tv-tuottaja Ristmeren älykoti
Kaukolämmön keskeytyskartta nyt netissä
5 vinkkiä aurinkopaneelien hankkijalle

12

6

7

Käyntiosoite: Radanvarsi 2 • Postiosoite: PL 9, 28101 PORI • Puhelin: (02) 621 2233 • Sähköposti: porienergia@porienergia.fi
Internet: www.porienergia.fi • Facebook: Pori Energia • LinkedIn: Pori Energia Oy • Instagram: porienergia
Päätoimittaja: Matti Rintanen • Toimituskunta: Päivi Kankaanpää, Jouko Kataja, Riikka Kaukosalmi, Jari Lappalainen, Timo Mäki,
Pekka Ohrankämmen, Pauliina Peltomäki ja Tommi Tamminen • Kansikuva: Veera Korhonen
Kustantaja/julkaisija: Pori Energia Oy • Taitto: Jabadabaduu • Painopaikka: Forssa Print • Jakelu: Posti • Painosmäärä: 55 000 kpl
ASIAKASPALVELU • p. (02) 621 2050 • avoinna arkisin klo 8.00 – 16.15 • asiakaspalvelu@porienergia.fi VAIHDE • p. (02) 621 2233
VIKAILMOITUKSET • Pori Energia Sähköverkot Oy • p. (02) 633 1161 • keskeytykset@porienergia.fi

2

WATTI VIESTI 1/2017

P Ä Ä KI R J OITU S

Valon
voimaa

K

evään merkit ilmestyivät tänä vuonna varhain. Kevätilma voi joskus olla
vielä viileätäkin, mutta auringonvaloa saamme päivä päivältä lisää.
Kevään edetessä ja valon lisääntyessä
sen voima alkaa nopeasti näkyä ympärillämme luonnossa. Puiden silmut paisuvat
ja aukeavat hiirenkorville, ruoho alkaa vihertää, leskenlehti kukkii ja oras nousee
pellon pintaan.
Valtaosa käytössämme olevasta energiasta pohjautuu välillisesti auringon
energiaan. Fossiiliset energialähteet ovat
muodostuneet vuosituhansien aikana
maapallolle säteilleen auringonvalon vaikutuksesta ja uusiutuvaa bioenergiaa syntyy

metsissämme jatkuvasti, kunhan valoa on
käytettävissä. Myös vesivoiman tuotannon
edellyttämä veden kierto maapallolla ja tuulet ovat aurinkoenergian välillisesti synnyttämiä energiamuotoja.
Ihmiskunnan kasvavaan energiakulutukseen on löydettävä uusia ratkaisuja säilyttääksemme pallomme elinkelpoisuuden.
Yksi lisä energiapalettiimme on auringonvalon suora muuttaminen sähköksi. Kiinteän
sähköverkon ulkopuolella aurinkopaneeleilla on jo vuosikymmenien ajan tuotettu
sähköä ja aleneva paneelien hintakehitys
on johtanut siihen, että aurinkosähkö on
yleistynyt myös sähköverkon ohessa. Pori Energia on hankkinut osaamista myös

aurinkosähkön tuotannosta ja haluamme
tarjota sitä myös asiakkaillemme luotettavasti ja asiantuntemuksella. Aurinkopaneelien omistus tai niiden tuotannon varaaminen
Pori Energian omistamasta ”voimalasta”
kiinnostaa yhä useampia asiakkaitamme.
Aurinkosähköasioissa järjestelmän oikea mitoitus kiinteistön sähkökulutukseen
perustuen ja toimitukselle annettava pitkä
takuuaika ovat asiakkaalle rahanarvoisia
asioita. Muistathan tämän, kun haluat järjestelmän omistukseesi.
Aurinkoista kevättä!
Matti Rintanen, toimitusjohtaja
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Lähde
seuraamaan
Valovoiman
rakentumista
osoitteessa
porienergia.fi.

Teksti Laura Aimola Kuvat Riikka Kaukosalmi, Veera Korhonen ja Janne Alhonpää

Valon ja varjon leikki
– koti porilaiselta porilaisille

Pori Energian isännöimä kohde Porin Asuntomessuilla kesällä 2018 on nimeltään Valovoima. Talon
sisustusratkaisut suunnittelee porilainen Jenni Ahtiainen. Taloon muuttavat Leena ja Tapio Ollonqvist
kolmen koiransa kanssa.

K

eväällä 2017 Valovoiman suunnittelu on kovassa vauhdissa. Pääasiassa puusta rakennettava vaaleanharmaa unelma tulee olemaan Leena ja
Tapio Ollonqvistin 168 neliön koti. Taloon tulee kolme maakuuhuonetta yhteen
kerrokseen, iso lasitettu terassi, sekä vielä
isompi terassitila ulkosalle.
– Haluamme kohdin, joka on tehty viihtymiseen ja oleskeluun. Valoisa ja yksinkertainen, mutta ei tylsä, Leena kuvailee.
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Porista Turkuun ja takaisin
Ollonqvistit ovat porilaisia paluumuuttajia.
Pari lähti 30 vuotta sitten Turkuun opiskelemaan ja perusti sinne perheen. Nyt jo
aikuiset lapset perheineen asuvat Turussa
vieläkin.
Työ oli muuton suurin kimmoke. Satakunnan sairaanhoitopiirin tietohallintopäällikkönä työskentelevä Leena palasi Poriin ensin
vuonna 2011 ja sädehoidon ylifyysikko Ta-

pio tuli perässä vuoden kuluttua. Pari oli
ehtinyt etsiä omistusasuntoa jo pitkään,
kun vastaan tuli asuntomessumahdollisuus. Kipinän rakentamisesta sai aikaan
mm. alueen hyvä sijainti jokiympäristössä.
– Tahdoimme palata, koska halusimme
olla lisäksi lähellä vanhempiamme ja sisaruksia.
Talon arkkitehti, kokemäkeläinen Jani
Virtanen löytyi tuttavan suosituksella. Sisustussuunnittelijaksi saatiin kansainväli-

Jenni Ahtiainen
• Tunnettu asuste- ja korusuunnittelija,
joka on Porista lähtöisin.
• Asuu nykyään poikansa
kanssa vuoroviikoin
Helsingissä ja Tervakoskella.
• Oma tuotemerkki gTie vuodesta
2007 lähtien.
• Opiskellut Taideteollisessa korkeakoulussa ja työskennellyt aikaisemmin
graafisena suunnittelijana.
• Suomessa hänen suunnittelemiaan
asuja ovat itsenäisyyspäivän
vastaanotolla pitäneet muun muassa
Ville Valo, Lauri Tähkä ja
Michael Monroe.

sestikin tunnettu kaulavaatebrändi gTIEn
luoja, porilainen Jenni Ahtiainen. Ahtiaisen
tuotanto oli Leenalle tuttua entuudestaan.
– Olen seurannut Jennin työtä ja ostanut
hänen tuotteitaan esimerkiksi joululahjaksi
perheeni miehille.

Pääväri valkoisesta,
tehosteet mustasta
Pori Energian lähestyttyä Jenni Ahtiaista
suunnittelupyynnöllä ei Jennin tarvinnut
kauaa miettiä projektiin mukaan lähtemistä. Saman pöydän ääressä jutellessa kävi
nopeasti ilmi, että kaikki projektin osapuolet puhuivat samaa kieltä.
– Ei onneksi tarvinnut lähteä tekemään
mitään, mitä en itse allekirjoita. En olisi välttämättä kyennyt suunnittelemaan värien
ilotulitusta. Muutamia rajoitteita tulevilla
asukkailla sentään oli; ei mitään kultaista,
eikä pyöreitä pöytiä.

Susanna Viertola
• Yrittäjä vuodesta 1994 ja
sisustussuunnittelua jo 11 vuotta.
• Yrityksen nimi Interiör Susanna
Viertola. Lisäksi Susannan tavoittaa
välillä paikallisesta rautakaupasta.
• Suunnittelee yksityisiä ja julkisia
remontti- sekä uudiskohteita.
• Suunnitellut kohteen Fiksu
Reposaaren loma-asuntomessuille
vuonna 2008.
• Asuu omakotitalossa Porin
Noormarkussa.
• Onnellinen suurperheen äiti ja on
kahden lapsenlapsen mummi.

Valojen ja varjojen
leikkiä hyväksikäytetään
erilaisilla leikkuupinnoilla.

Ahtiaisen suunnitelman mukaan asunnon pääväri on valkoinen. Tehosteväreinä
toimivat mustan eri sävyt.
Pori Energian toiveena on että kohteessa
näkyy sähkö ja valo. Nimi ja teema näkyvät
suunnittelussa esimerkiksi siten, että valojen ja varjojen leikkiä hyväksikäytetään mm.
erilaisilla leikkuupinnoilla.
– Tarkoitus on myös tehostaa valon
pääsyä sisälle taloon ja hyödyntää siten luonnon omaa visuaalisuutta, kertoo
Ahtiainen kodista, joka lämpenee kaukolämmöllä.
Työhönsä Ahtiainen on saanut apua sata-

• Hänen tuotantoa on ollut esillä
Golden Globe- ja Oscar-gaaloissa.
• Vuonna 2012 hän suunnitteli
Porispere-rockfestivaalille oman kiltin
ja vuonna 2013 esiteltiin Ahtiaisen
miehille suunnattu häämallisto.
• Nyt suunnittelee Pori Energian
Valovoima asuntomessukohdetta
vuodelle 2018.

Jennin tuotantoa on
ollut esillä Golden Globeja Oscar-gaaloissa.

kuntalaiskonkari Susanna Viertolalta, joka
suunnitteli aikoinaan kohteen mm. Reposaaren loma-asuntomessuille.
– Susannan huippuosaaminen on ollut
korvaamatonta.
Suunnittelija pääsee monesti asuntomessukohteessa toteuttamaan villejäkin ideoita. Ahtiaisen kohdalla tämä tarkoittaisi itse
suunniteltuja kalusteita ja valaisinta. Myös
olohuoneeseen tulevan taulun hän toivoo
toteuttavansa itse.
Eräs tietty yksityiskohta henkii kuitenkin
erityisesti nahkamateriaaleista innostuneen
Ahtiaisen työtä. Suunnittelija maalailee kuvan räsymatosta, joka on valmistettu poronnahkasuikaleista.
– Tavoitteeni on tehdä kokonaisuudesta
niin hieno ja toimiva, etteivät Ollonqvistit
halua luopua mistään!

• Kaupallinen, vaatetus- ja
sisustusalan koulutus.
• Toimii Porin Energian Valovoima
-kohteessa Jenni Ahtiaisen
apusuunnittelijana.

Suunnitellut kohteen
Fiksu Reposaareen
loma-asuntomessuille
jo vuonna 2008.
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Pekka ja Saara
voittivat

10 000
kWh:n
WattiPotin
Teksti ja kuvat Riikka Kaukosalmi

P

orilaiset Pekka ja Saara Nurmi
saivat mukavan yllätyksen tammikuussa 2017, kun he saivat tietää
voittaneensa Pori Energian WattiPotin.
WattiPotti arvotaan kerran puolessa vuodessa kaikkien puolivuotiskaudella määräaikaisen kahden vuoden Hintatakuusähkösopimuksen tehneiden kesken.
Syksyn WattiPotti siis arvottiin tammikuussa ja onni suosi Tampereelta Poriin
keväällä 2016 muuttaneita Nurmia.

Sauna lämpenee joskus
vain koiria varten
– Sähkön kuluttajina olemme ihan tavallisia
ihmisiä, jos valot unohtuvat yöksi päälle,
niin emme siitä ruoski itseämme. Kaikki
valaisimet ovat tosin led-valoja, joten ne

kuluttavat vähän sähköä, kertoo projektipäällikkönä Cimcorpilla työskentelevä
Pekka.
– Lämmitysmuotona meillä on kaukolämpö, joten lämmitykseen ei kulu sähköä.
Koiramme Alma (kuvassa) ja Mini käyttävät jonkin verran sähköä meillä, nimittäin he
tykkäävät saunoa! Koirat menevät saunan
oven taakse, katselevat merkitsevästi vuoron perään minua, kiuasta ja kiulua ja näin
ilmoittavat saunomishalukkuutensa, naurahtaa keramiikkatöitä harrastava Saara.

Naapuri siunasi Nurmien
sähkösopimusvalinnan

vasta ostamaamme omakotitaloa. Solmin
tuolloin vuoden määräaikaisen sopimuksen ja kun tuo sopimus päättyi, päätimme solmia kahden vuoden määräaikaisen
sopimuksen. En ehtinyt tuolloin mitään
hintavertailuja kiireessä tehdä. Mainitsin
naapurilleni tehneeni Pori Energian kanssa määräaikaisen kahden vuoden Hintatakuu-sopimuksen, hän kertoi meille että
hyvän valinnan olimme tehneet. Naapuri
nimittäin oli juuri tehnyt hintavertailuja eri
sähköyhtiöiden kesken. Olihan se hauska
saada naapurin ”siunaus” valinnallemme,
vitsailee Pekka.

– Solmimme ensimmäisen kerran sähkösopimuksen Pori Energian kanssa
syksyllä 2015, kun remontoimme Pihla-

Vertaa sopimuksia ja valitse
edullinen Pori Energia!
Vertailu sähkösopimuksista 10 000 kWh vuosikulutuksen mukaan:
Vertailuun valittiin Pori Energia, Loiste ja Fortum.
IN!
LLIS
EDU
Pori Energia Oy
450,00 €/vuosi
100 % uusiutuva-yleissähkö
-määräaik. 2 v (Hintatakuu)

Loiste Sähkönmyynti Oy
465,76 €/vuosi
Loiste Takuu,
yösähkö kaksi vuotta

EIN
KALL
Fortum Markets Oy
497,24 €/vuosi
Fortum Vakaa, yleissähkö
100 % vesisähkö

Vertailussa: 2 vuoden määräaikaiset sopimukset, 10 000 kWh:n vuosikulutuksen mukaan,
aikasähkö, 2-aikamittaus (päivä 6 000 ja yö 4000 kWh), postinumeroalue 28100
Lähde: Energiaviraston ylläpitämä puolueeton www.sahkonhinta.fi -sivusto, katsottu 12.4.2017.
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Perhe pitää Eeva
Perttulan energisenä
Teksti ja kuvat Riikka Kaukosalmi

Eeva Perttula aloitti jääkiekkojoukkue Ässien toimitusjohtajana
viime syksynä. Ässien repäisevä
rekrytointikampanja huomioitiin
valtakunnallisesti ja yllätyksellisyys jatkui kun tehtävään valittiin
38-vuotias nainen jääkiekkopiirien
ulkopuolelta.
– Ässissä olen keskittynyt talousasioihin,
tähän työhön pätee samat lainalaisuudet
kuin aiempiin töihinikin, mutta tässä työssä kuluttajarajapinta ja elämyksellisyys
ovat isommassa roolissa, kertoo elintarvikealan asiantuntijayrityksestä Ässiin siirtynyt Perttula. Ässät on tehnyt kaksi tappiollista tilikautta peräkkäin. Keväällä 2017
päättyvä tilikausi on ennusteiden mukaan
päättymässä niukasti voitolliseksi.
– Lätkään kuuluu myös tietynlainen kujeilu ja kettuilu, se on hauskaa että tässä
bisneksessä on myös sellainen puoli.

Flow-tilaan työmatkoilla
– Asun Porissa muutamia päiviä viikossa ja loppuajat ajan Kurikan ja Porin väliä työn tarpeiden mukaan. Ajomatkoilla
pääsen todelliseen ideoinnin flow-tilaan.
Energiatasojani pidän yllä heittäytymällä
täysillä mielikuvitusleikkeihin lapsen kanssa tai lenkkeilemällä Vinha-koiran kanssa.
Kun olen kotona ja vapaa-ajalla, keskityn
siihen täysillä, silloin en vilkuile kännykästä
tai koneelta työasioita. Näillä eväillä pysyy
energisenä arjessa, summaa Perttula.

Pori Energia vei Toni Mäen seurueineen
katsomaan Porin Ässien 8.3. naistenpäivän matsia.
Toni tarjosi upeat perustelut, joilla voitti
ravintolapöydän jäähallilta.
– Halusin tuoda maailman parhaan äidin, eli oman
äitini Riitan otteluun. Ja tietenkin rakkaan tulevan
anoppini Pirjon ja tulevan vaimoni Lauran, joka
ansaitsee vain parasta, Toni perusteli tunteikkaasti.
Pöytäseurueen naisten silmäkulmat vettyivät
kommentteja kuunnellessa. Porin Ässien
toimitusjohtaja Eeva Perttula kävi tervehtimässä
seuruetta toisella puoliajalla.

WATTI VIESTI 1/2017

7

JAA
ENERGINEN
FESTARIKUVA,
VOITA
PALKINTOJA!

Jaa kuvasi näillä kahdella tägillä:

#FESTARIENERGIAA

#PORIENERGIA
Kuvat Riikka Kaukosalmi

Pori Energian #festarienergiaa ja #sporttienergiaa –kampanjat näkyvät
Porin tapahtumissa kesällä. Pori Jazzeilla, Porisperessä Kirvatsin Jytässä,
Porin Raasto seikkailu-urheilutapahtumassa ja Pesäkarhujen Pori
Energian isännöimässä pelissä on jaossa vihreäsankaisia aurinkolaseja!
Kampanjaan voi ottaa osaa somessa (Facebook, Twitter ja Instagram)
jakamalla #festarienergiaa + #porienergia tai #sporttienergiaa +
#porienergia hästägeillä itsestään, kavereistaan tai muuten vain
tapahtumasta energisen kuvan. Kaikki em. hästägpareilla julkiseksi
asetetun kuvan jakaneet osallistuvat mm. Gigantin 500 euron lahjakortin
arvontaan! Kuvia voi jakaa 28.4.–31.8. välisenä aikana mistä tahansa
festari- tai urheilutapahtumasta, kilpailun lisätiedot: www.porienergia.fi.
Viereisellä sivulla tunnetut tapahtuma- ja urheilukasvot kertovat
omat energisimmät festari- ja sporttimuistonsa!

A-luokan sporttienergiaa tuli koettua ensimmäisestä Suomi-Ruotsi maaottelun voitosta. Pikkupojasta lähtien olin haaveillut
voittamisesta Helsingin olympiastadionilla
ja kun viimein siellä voitin, oli hetki täynnä
sporttienergiaa. Hyvää sporttienergiaa tuli
koettua myös viime vuoden Raaston lähdössä, kun reilut 200 osallistujaa lähti samaan aikaan kirmaamaan Yyterin rannalla.
Matti Välimäki, 400 metrin
moninkertainen SM-kultamitalisti,
tapahtumanjärjestäjä
Porin Raasto
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Festari- ja sporttitapahtumamuistoja vuosien varrelta
Järjestettiin ensimmäistä Kirvatsin Jytää elokuussa 2015. Festariportit
avattiin klo 16 ja meille lavan taa tuli kymmentä minuuttia vaille tieto, että
portilla on jono. Mun sisällä veri kulki hetken varmaan väärään suuntaan,
fiilis oli huikea! Eihän me Vilkunan kanssa tiedetty loppujen lopuksi tuleeko
paikalle ketään. Väkeä alkoi tulvia ja ensimmäisen orkesterin aloittaessa
viheriö oli täynnä. Itseäni tuplaten vanhemmat fiilisteli luodolla Eero Raittisen
tahtiin. Silloin, jos koskaan liikutus oli lähellä tervetulojuontoa tehdessä.
Elina Wallin, jytäkoordinaattori,
Kirvatsin Jytä

Vuonna 1998 oma ikisuosikkini Beastie Boys Ruisrockissa
auringonpaisteessa ja lähes
eturivissä. Settilistassa puolet
punkkia ja puolet räppiä, yleisö pomppi koko keikan ajan.
Keikka jäi valitettavasti bändin
ainoaksi keikaksi Suomessa.
Harri Vilkuna, promoottori,
mm. Porispere ja
Kirvatsin Jytä

Energisin sporttimuistoni liittyy Pesäkarhujen voittamaan SM-pronssiin
kesällä 2016. Itselleni viime kausi oli ensimmäinen kokonainen naisten
Superpesiksessä pelattu kausi. Otimme Pesäkarhujen kanssa takkiin
useamman pelin putkeen kesäkuussa, mutta onnistuimme kääntämään
kelkkamme jossain kohtaa ja vaikeuksien jälkeen kauden lopputuloksena oli SM-mitali. Lisäksi mieleen on jäänyt hyvän talvikauden päätöksenä
tänä keväänä voitettu halli-SM kulta.

Energisin festarimuistoni on Erykah Badun ensiesiintyminen
Jazzeilla vuonna 2001. Myöhässä alkanutta keikkaa sateessa
odottanut yleisö näytti aluksi olevan paremmalla tuulella kuin
näyttävässä turbaanissa pitkän savukeholkin kanssa lavalle
noussut esiintyjä itse. Ihmisten hyvä energia tarttui kuitenkin
nopeasti artistiin, jonka maagisen sielukas keinunta täytti koko
Kirjurin lähes hurmoksellisella harmonialla. Yleisösurffaukseen
päättynyttä keikkaa puitiin Käppärässä kotimajoituksen pihakeinussa auringonnousuun asti. Ja mikä parasta, Erykah Badu
nähdään jazzeilla myös tänä kesänä!

Minttu Vettenranta, lukkari, Porin Pesäkarhut

Janne Nieminen, toimitusjohtaja, Pori Jazz

WATTI VIESTI 1/2017
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Uusi
biopolttoainekattila
suunnitteilla Aittaluotoon
Teksti ja kuvat Riikka Kaukosalmi

Pori Energian Aittaluodon voimalaitokseen suunnitellaan rakennettavaksi
uusi biopolttoainekattila kesäkuuhun 2020 mennessä. Investointi tulisi
tekemään voimalaitoksen tuotannosta ekologisempaa, sillä uuden
kattilan käyttöönotolla voidaan kasvattaa biopolttoaineiden käyttöä ja
tehostaa polttoaineen käyttöä. Lisäksi voimalaitoksen savukaasupäästöt
pienentyisivät modernien puhdistuslaitteiden ansiosta. Investoinnin
suuruus tulisi olemaan arviolta noin 50 miljoonaa.
Mukana tekemässä Porin
teollista tulevaisuutta

Seikun sahan sopimuksessa
lämpöä ja puuta

Suunnitteilla oleva voimalaitoksen laajennus takaa Aittaluodon teollisuusalueen
energiantarvetta pitkälle tulevaisuuteen.
– Neuvottelemme Aittaluodon teollisuusalueen muiden toimijoiden kanssa heidän
energiatarpeista ja toiveista. Haluamme
luoda pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisumalleja ja olla mukana tukemassa ja
luomassa Porin teollisuuden tulevaisuutta,
toimitusjohtaja Matti Rintanen muotoilee.

Pori Energia Oy ja UPM Seikun saha solmivat helmikuussa 2017 yhteistyösopimuksen. Sopimus luo osaltaan perustaa Aittaluoto 2020 -hankkeen toteutumiselle. Pori
Energia toimittaa sahalle prosessilämpöä
ja saha Pori Energialle puupolttoainetta.
Sopimuksella on positiivisia ja merkittäviä
ympäristövaikutuksia. Sopimus turvaa Aittaluodon voimalaitoksen puupolttoaineen
saannin ja laskee fossiilisten polttoaineiden

Online ja WattiVahti-palveluihin jatkossa
asiakaspalveluportaalimme kautta
Pori Energia Online ja WattiVahti -palveluihin pääsee etusivultamme kahden linkin
kautta:
• Asiakaspalveluportaali
• Asiakaspalvelu

10 WATTI VIESTI 1/2017

Aiemmin Online-palvelullemme oli suora
linkki etusivulla, mutta jatkossa keskitämme asiakaspalvelun linkit Pori Energia asiakaspalveluportaali -sivun alle.

Aittaluodon voimalaitos
• Sijaitsee keskellä Porin kaupunkia
Aittaluodon teollisuusalueella.
• Tuotannosta lähes puolet on
kaukolämpöä, joka toimitetaan
Porin ja Ulvilan kaukolämpöverkkoihin.
• Kaukolämmön lisäksi voimalaitoksella tuotetaan prosessihöyryä
Aittaluodon ja Kupariteollisuuspuiston teollisuuden tarpeisiin
sekä yhteistuotantona syntyvää
sähköä Pori Energian asiakkaille.

käyttöä energiantuotannossa. Lämpö tuotetaan sahauksen sivutuotteena syntyvillä
puupolttoaineilla.

Aittaluoto 2020-hankkeen aikataulu
Hankkeen ympäristölupahakemus on jätetty aluehallintovirastoon marraskuussa
2016, jossa se on parhaillaan käsiteltävänä. Investointipäätös biopolttoainekattilasta pyritään tekemään vuoden 2017 aikana.
Tavoitteena on, että uusi laitos on tuotannossa vuonna 2020.

Pori Energia mukana tapahtumissa

Hope Ry sai Pori Energialta
lahjoituksen Ystävänpäivänä

Porin Rakennus-, LVI-,
ja vapaa-aikamessut

Pori Energian työntekijät lahjoittivat Porin Hope ry:lle ystävänpäivän
14.2. mm. talviurheiluvälineitä ja vaatteita. Hope auttaa vapaaehtoisvoimin ja luottamuksella vähävaraisia lapsiperheitä Porin seudulla.

Pori Energia oli mukana messuilla Porin Karhuhallissa maaliskuussa. Messuvieraat pääsivät tutustumaan aurinkopaneeleihin, kaukolämmön helppouteen ja lisäksi teimme asiakkaille edullisia 2 vuoden
Hintatakuu-sähkösopimuksia.

Ruosniemen perhepäivä
23.2.2017

Voittajan on helppo hymyillä

PorI Energia tarjosi
helmikuussa
laskettelupäivän koko
perheelle Ruosniemen laskettelukeskuksessa. Tuulikkimaskottimme
oli
tapahtumassa mukana leikittämässä
perheen pienempiä
ja tunnelma oli talvisen riehakas.

Porilainen Markku Kataja voitti Sähkön päivän -arvonnassa Pori
Energian ketterän eGolfin käyttöönsä viikoksi tammikuussa.
– Olen aiemminkin osallistunut Facebook-kilpailuihin, mutta tämä oli
ensimmäinen kerta kun voitin. Tämä oli mukava yllätys, sillä en ollut
aiemmin ajanut sähköautoa, toteaa palveluvastaavana Porin yliopistokeskuksella työskentelevä Kataja.

Sähköliittymät tilataan verkkosivujen kautta
Sähköliittymä, oli sitten kyseessä pysyvä tai tilapäisliittymä, tilataan
kätevän sähköisen tilauspalvelun kautta. Liittymissopimukset on
mahdollista allekirjoittaa sähköisesti. Urakoitsija säästää aikaa ja
vaivaa, kun hän pääsee tekemään tilaukset verkossa asiakkaan
esitäytättämällä lomakkeella. Palvelu on tarkoitettu sekä yksityisasiakkaille että urakoitsijoille. Palvelun löydät: www.porienergia.fi
-etusivulta kohdasta ”Tule asiakkaaksi”.

Palvelun löydät
www.porienergia.fi
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Teksti ja kuvat Riikka Kaukosalmi

Poriin rakentuu tv-tuottaja
Ristmeren älykoti

M
Juha-Pekka Ristmeren (etuvasemmalla) taloprojektiryhmään kuuluvat sähkösuunnitelmat taloon tehnyt Jukka
Myllykoski (2.vasemmalta), kirvesmies Esa Dahl, sähköasentaja Riku Myllykoski, kuvaaja Tommi Ylirönni, sähköasentaja Kimmo Peltonen ja eläkeläinen Jarmo Mäkinen.

uun muassa Satuhäitä ja Latelaa Ylelle
tuottanut Juha-Pekka Ristmeri rakentaa seuraavaksi sadaksi vuodeksi älykotia Porin Pietniemeen. Tukevasti metsäisellä
tontilla seisova puutalo on rakennettu muovivapaasti, sillä jopa eristeenä on käytetty puukuitua. Rakenteensa ja arkkitehtuurinsa lisäksi tulevaisuuden talo on erityinen myös tekniikaltaan.

– Halusin rakentaa talon, joka
kestää 100 vuotta ja jossa on
käytössä tulevaisuuden teknologiaa, Ristmeri summaa.

Kodin rakentamisesta
kuvataan TV-sarja
Talon sähköistyksessä on käytetty KNX-ohjausjärjestelmää,
johon voi liittää vaikka tuhansia
eri laitteita. Lisäksi kaikki valot
ovat LED-valoja, joten energiapihistä talosta on kyse.
Talon ohjausjärjestelmällä voidaan mm. mitata ja hallita energiankulutusta, havaita mahdollisia vesivuotoja ja yhden napin
painalluksella laittaa vaikka matkan ajaksi talo poissaolotilaan,
jolloin talon lämpötila laskee,
vesiventtiilit sulkeutuvat ja talon turvajärjestelmä aktivoituu.
Järjestelmää on mahdollisuus
hallita myös etälaitteilla.
– Huolellisesti ja hartaasti
rakennetulla talolla ei ole vertailukohtaa koko Suomessa.
Siksi taloprojektissa budjetti ja
aikataulukin ovat venyneet. Talon muoto on erikoinen, suoria
seiniä ei juuri ole ja osa mittatilaustyönä tehdyistä ikkunoistakin ulospäin työntyviä.
Ristmeren rakennusprojektista tehdään kymmenosaista
sarjaa Yle TV1:n ensi syksyn
ohjelmistoon. Katso lisää kuvia
Ristmeren talosta osoitteessa
porienergia.fi.

Porin Linjat edelläkävijä sähköisessä liikenteessä

P

orin Linjat aloittaa ensimmäisenä Suomessa säännöllisen liikennöinnin täyssähköisellä midibussilla. Lähipäästötöntä
ja äänetöntä kyytiä porilaisille tarjotaan Rosero First FCLEI -sähköbussilla, joka tulee hoitamaan uutta city-liikennettä ensi syksynä. Pori
on ensimmäinen keskisuuri kaupunki, jossa aletaan liikennöidä sähköbussilla.
– Meillä on yhtiössä ja kaupungin päättäjillä
voimakas tahtotila kehittää liikennepalvelujen
ekologisuutta. On hienoa olla tässä edelläkävijän
roolissa, sanoo Porin Linjat Oy:n toimitusjohtaja
Markku Hermonen.
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Ainutkertaista Porin
Linjojen hankinnassa on
myös bussin kokoluokka. Rošero on lajissaan
maamme ensimmäinen ns. midikokoinen
20-paikkainen sähköbussi. Pori Energia on
mukana tukemassa
sähköistä liikennöintiä, sähköbussi saakin
ylleen energiset teippaukset.

Kaukolämmön keskeytyskartta
nyt netissä porienergia.fi
Kaukolämmön keskeytyskartassa
löytyvät kaikki suunnitellut
keskeytykset. Keskeytyksen
lähestyessä jaamme edelleen
myös kiinteistöihin joita keskeytys
koskee, tiedotteet keskeytyksestä,
sen ajankohdasta ja kestosta.

K

Työalue
Osoite: Teknikontie
Lisätietoja: Kaukolämpötyömaa
Arvioitu alkamisaika Huhtikuu 2017
Lisätietoja: Ari Aittamäki 044 701 2292

eskeytyskartasta näet myös kaukolämpöverkon
sijainnin
sekä
Porissa, Harjavallassa että Kristiinankaupungissa. Myös kaukojäähdytysverkko löytyy Porin keskustasta samasta karttapohjasta.
Kaukolämpö on toimitusvarma ja häiriötön lämmitysmuoto. Korjaamme ja parannamme kaukolämpöverkkoa, jotta yllättäviltä keskeytyksiltä vältyttäisiin jatkossakin
mahdollisimman hyvin. Mahdolliset keskeytykset näet helposti tästä reaaliaikaisesta karttapalvelusta ympäri vuorokauden.
Viime vuonna kaukolämmön keskimääräinen keskeytysaika oli 0,75 tuntia/asiakas,
eli palvelutaso on ollut 99,99 %.
Kartan löytää porienergia.fi etusivulta
kohdasta Häiriöinfo.
Kaukolämpöpäivystys toimii edelleen
numerossa 02 621 2371.

Vuokralaisen ja vuokranantajan velvollisuudet
sähkösopimuksen irtisanomisessa ja solmimisessa
VUOKRALAINEN
Vuokralaisen velvollisuuksiin kuuluu solmia sähkösopimus
ja maksaa vuokra-asunnon sähkökulut vuokrasopimuksen
voimassaoloajan.
VUOKRANANTAJA
Vuokra-asunnon omistajan on tehtävä itse uusi sähkösopimus kohteeseen vuokralaisen lähdettyä asunnosta. Mikäli
vuokranantaja tai uusi vuokralainen ei tee sopimusta, sähkönjakelu keskeytyy.

Työalue
Osoite: Liisankatu
Lisätietoja: Kaukolämpötyömaa
Kesä 2017
Lisätietoja: Ari Aittamäki 044 701 2292

Haluatko teh
dä sopimuks
en
toisen puoles
ta? Valtakirja
n
kanssa se on
nistuu!

Mikäli haluat te
hdä toiselle he
nkilölle sähkös
si iäkkään vanh
opimuksen, es
empasi tai opis
imerkikkelemaan läht
puolesta, on tä
evän aikuisen
rkeä muistaa
lapsesi
että tarvitset si
ihen valtakirja
n.

Valtakirjassa

olisi hyvä mai

nita seuraavat
• Valtuutetun
asiat:
ja valtuuttajan
ni
m
et sekä henkilö
• Hoidettava
tunnukset
toimenpide el
i mitä valtuutus
• Osoite, joho
koskee
n sopimus tehd
ään
• Päivämäärä
ja paikka
• Valtuutetun
ja valtuuttajan
allekirjoitukset
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5 vinkkiä
aurinkopaneelien
hankkijalle
Aurinkopaneelien yleistyessä vinhaa vauhtia yhä useampi pohtii oman
aurinkopaneelijärjestelmän hankintaa. Järjestelmästä ja kiinteistön
sijainnista riippuen voi paneeleilla kattaa 10–25 % vuotuisesta
sähköntarpeesta. Pori Energia myy ammattitaidolla järjestelmiä
omakotitaloista aina isoihin teollisuuskohteisiin. Tässä muutama vinkki
sinulle joka mietit paneelien hankintaa.
1. Mitoita järjestelmä oikein
Ammattitaitoinen myyjä selvittää tarkkaan
tarpeesi ja suosittaa oikeankokoista järjestelmää niin, että aurinkosähköjärjestelmäsi
tuotosta menee mahdollisimman suuri osa
omaan käyttöösi. Pori Energia ostaa ylituottoenergian, mikäli asiakkaalla on sähkönmyyntisopimus Pori Energian kanssa.

2. Tarkista paketin sisältö
On tärkeää selvittää aurinkosähköjärjestelmäpaketin sisältö. Pori Energian järjestelmäpaketti sisältää: invertterin, koteloidun
turvakytkimen, paneelit, kiinnikkeet, sähkötarvikkeet ja varoituskilvet. Puuttuvien tai
epäsopivien osien hankkiminen jälkikäteen ja
useammalta taholta voi osoittautua työlääksi.

3. Kuka asentaa?
Aurinkopaneelijärjestelmän asentajalla tulee olla sähköurakoitsijalupa. Lisäksi
olisi suotavaa että asentajalla olisi aiempaa kokemusta paneeliasennuksesta.
Pori Energian huoleton avaimet käteen
-paketti sisältää kaiken tarvittavan suunnit-

telukäynnistä ammattimaiseen asennukseen ja käyttöönoton opastukseen.

4. Vertaile hintoja
Pori Energia on paikallinen, luotettava ja
vakavarainen yritys ja hintamme ovat todella kilpailukykyiset. Laadukkailla paneeleillamme on 10 vuoden materiaali- ja
25 vuoden tehotakuu. Palvelemme sinua
ammattitaidolla nyt ja tulevaisuudessa, ota
yhteyttä ja pyydä tarjous!

5. Muista toimenpideilmoitus
Aurinkopaneelien lupakäytännöt vaihtelevat paljon kuntien välillä. Porissa aurinkopaneeleille tehdään toimenpideilmoitus tai
toimenpidelupa. Toimenpideilmoituksen/toimenpideluvan voi tehdä sähköisesti tai paperilomakkeella. Ohjeita ilmoituksen tekoon
Porissa tarjoaa rakennusvalvonta. Muista
myös täyttää mikrotuotantoilmoitus verkkoyhtiölle, lomake löytyy nettisivuiltamme.
Kiinnostuitko aurinkopaneeleista?
Ota yhteyttä Mikko Reuna
044 701 2152 tai mikko.reuna@porienergia.fi

Aurinkojärjestelmät ja hinnat
3-vaihejärjestelmät
Nimellisteho
Paneelien määrä
Pinta-ala
Hinta
Avaimet käteen -hinta
Kotitalousvähennys

3,0 kW 5,0 kW
12 kpl
20 kpl
20 m2
33 m2
4500 € 6 700 €
7 000 € 9 700 €
1 150 € 1 400 €

Nimellisteho
7,0 kW
Paneelien määrä
28 kpl
Pinta-ala
46 m2
Hinta
9 200 €
Avaimet käteen -hinta 12 600 €
Kotitalousvähennys
2 000 €

10,0 kW
40 kpl
66 m2
12 600 €
17 600 €
2 400 €

Tarkista kaikkien tarjoamiemme järjestelmien hinnat www.porienergia.fi/aurinkosahko.
Tarkista kotitalousvähennyksen tiedot ja ehdot www.vero.fi
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Lue
asennustarina
Tenhon tilalta:
www.porienergia.fi/
aurinkosahko

Nimikkopaneeli ympäristösyistä

T

iesitkö että voit nimikoida oman aurinkopaneelisi Pori Energian Radanvarren aurinkovoimalasta? Voimala
koostuu 168 paneelista, jotka ovat sähkönmyyntiasiakkaidemme nimikoitavissa.
Paneelin tuotto hyvitetään sähkölaskusi
yhteydessä. Hankkimalla oman nimikkopaneelin, pääset aurinkosähkötuottajaksi
ilman investointikustannuksia.

Jenni tekee pieniä arkisia
valintoja ympäristön puolesta

Teksti ja kuvat Riikka Kaukosalmi

– Varasin paneelin suoraan Pori Energian
verkkosivuilla olevan järjestelmän kautta.
Halusin paneelin, joka on paneelisarjan
keskivaiheilla ja lopulta paneelin numero,
1023, oli jotenkin hauska, joten valintani
osui siihen, kertoo 25-vuotias porilainen
Jenni Puurila. Paneelin hän varasi itselleen syksyllä 2016.
– Ympäristöasiat ovat lähellä sydäntäni ja
halusin tehdä pienen ympäristöteon. Yritän
myös muuten arkisilla valinnoilla vaikuttaa,
kertoo kasvispainotteisesti syövä ja paljon
pyöräilevä Puurila.

Varaa oma nimikkopaneelisi
vaikka heti!
Tekemällä nyt Nimikkopaneelisopimuksen kanssamme, pääset edullisesti aurinkosähkötuottajaksi. Vältyt isoilta investointikustannuksilta sekä laitteiston
hankintaprosessilta ja mikä parasta aurinkosähkötuotantosi voi alkaa jo huomisesta
lähtien.
1. Surffaa osoitteeseen porinergia.fi,
löydät etusivulta linkin
Nimikkopaneeli -sivulle.
2. Valitse verkkosivulta mieleinen paneeli,
tai vaikka useampia, yhden paneelin
hinta on 4,50 eur/kk.
3. Täytä tarvittavat tiedot.
4. Saat sopimusvahvistuksen postitse,
paneeli laskutetaan sähkölaskusi
yhteydessä.
5. Nauti auringosta!
6. Voit seurata paneelien tuottoa
verkkosivuilta ja saat lisäksi
sähköpostiisi tiedot tuotosta.

Energiateollisuuden kevätseminaari
Porissa toukokuussa

P

orissa keskustellaan ja linjataan
tulevaisuuden
energiaratkaisuja
18.–19. toukokuuta. Historiansa aikana yhdeksän kertaa palanut kaupunki
on löytänyt toimivia ratkaisuja uusiutua
ja katsoa ennakkoluulottomasti erilaisia
mahdollisuuksia.
Kevätseminaarissa Esko Aho pohtii energia-alan ja Suomen kilpailukyvyn
tulevaisuutta eurooppalaisessa murroksessa. Lisäksi keskustellaan asiakkaiden
muuttuvasta roolista, bioenergian mahdollisuuksista sekä integroidusta energiajärjestelmästä. Kansainvälisen puheenvuoron
käyttää Eurelectricin pääsihteeri Kristian
Ruby. Pori Energian toimitusjohtaja Matti
Rintasen puheenvuoro ”Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen” kuullaan
myös tilaisuudessa. Promenadisalissa pidettävä seminaari on suunnattu energiaalan ammattilaisille.

Esko Aho

Matti Rintanen

WATTI VIESTI 1/2017 15

Julkinen tiedote jokaiseen talouteen.

Viisas kuin pöllö
vaiko pöllö vain?
Valitse viisas Hintatakuu-sopimus:
taatusti edullinen hinta!
Tee kahden vuoden Hintatakuu-sopimus ja voita
10 000 kilowattituntia ilmaista sähköä kotiisi!

Pori Energian asiakkaana saat reilua palvelua
ja maksat sähköstäsi aina kohtuudella.
porienergia.fi/hinnat

Osallistu kilpailuun ja olet mukana arvonnassa!
Vastanneiden kesken arvomme lippuja Pori Jazzeille, Kirvatsin Jytään
ja Porispereen. Vastausaikaa on 19.6.2017 asti. Voittajille ilmoitetaan
henkilökohtaisesti. Voit osallistua myös Facebook-sivuillamme.

Kuinka monet vihreäsankaiset aurinkolasit bongasit lehdestämme?
10 kpl

11 kpl

12 kpl

Haluan liput (2 kpl)
Pori Jazz

Pori Energia Oy
maksaa
postimaksun

Kirvatsin Jytä

Porispere

Nimi
Osoite
Puh.					Sähköposti

Pori Energia Oy
Info 805
Tunnus 5008455
00003 Vastauslähetys

