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E

nergiatoimialan toimintaympäristö on ollut murroksessa jo useamman vuoden ajan. Koventunut kilpailu asiakkaiden huomiosta
ja uskollisuudesta on tehnyt energiatoimialalle hyvää. Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on lisääntynyt, tuotekehitykseen
panostetaan aikaisempaa enemmän ja energiantuotantoon tehtäviä
investointeja ohjaavat asiakkaiden halu ostaa ympäristöystävällisesti
tuotettua sähköenergiaa.

”Pitää juosta
kovempaa,
jotta pysytään
edes paikallaan”

KSS Energia on panostanut vahvasti kaikkiin edellä mainittuihin osaalueisiin. Asiakkaamme ovatkin olleet tutkimustemme mukaan erittäin
tyytyväisiä asiakaskohtaamisiin ja saamiinsa palveluihin. Monipuoliset ja
kilpailukykyiset sähkötuotteet ja - sopimukset sekä ympäristöystävälliset
tuotantotavat antavat tälle hyvän perustan. Paljon on toki kehitettävääkin.
Otsikon vanha tuttu toteamus pätee siis edelleenkin vallan hyvin.
KSS Energian sähkölaskuja koskeva asiakaspalvelu siirtyi toukokuun puolivälissä asiakaspalvelu-kumppanimme Lindorffin hoidettavaksi. Sähkölaskun maksamiseen ja sisältöön liittyvissä asioissa ja kysymyksissä asiakkaamme saavat siis palvelua asiakaspalvelukumppanimme toimesta.
Asiakkaalle tämä näkyy laajempina aukioloaikoina ja monipuolisina palvelukanava vaihtoehtoina. Myös tavoitettavuus paranee kun asiakkaitamme
palvelee suurempi asiakaspalvelutiimi.
Muutoksen myötä KSS Energian asiakaspalveluhenkilöt tarjoavat entistä parempaa ja henkilökohtaisempaa palvelua sähkösopimusasioissa.
Asiakastarpeet pystytään huomioimaan yksilöllisemmin ja sitä kautta
löytämään sopivimmat ratkaisut kullekin asiakkaalle. Myös kodin energiatehokkuuteen ja energiansäästöön liittyvissä kysymyksissä autamme
mielellämme asiakkaitamme.
Energistä kesää kaikille.
Olli-Pekka Rantala
myyntijohtaja
KSS Energia Oy
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Juuri nyt

Tekstit: Maria Käki ja Vesa Vainio
Kuvat: Mari Käki, Matti Vesala, Fingrid ja Shutterstock

Nimikilpailun
arvonta

N

imi energiatehokkuuspalvelulle -arvonta keräsi ennätysmäärän osallistujia! Saimme huikeat 1012 kpl
nimiehdotuksia energiatehokkuuspalvelullemme! Nimiehdotusmäärä yllätti meidät
positiivisesti, kiitos tuhannesti kaikille osallistujille!
Arpaonni suosi Maria Vuohelaista Vaasasta. Ipad
Mini on toimitettu. Onnittelut!
Nimiraatimme käsittelee kaikki nimiehdotukset
ja julkaisee valitun nimen myöhemmin.

Poikkeuksellisen
lämmin alkuvuosi

K

evät 2015 on ollut toukokuuta lukuun
ottamatta poikkeuksellisen lämmin.
Tammi-huhtikuu oli 16% normaalivuotta
lämpimämpi. KSS Energian mittauspiste
sijaitsee Hinkismäessä.
Toukokuu oli kylmin 16 vuoteen, uutisoi Kouvolan Sanomat 26.5.

Siivekkäiden
turvaksi

J

outsenpalloja on asennettu runsaasti
KSS Verkon jakelualueelle tänä keväänä.
Joutsenpalloja asennetaan turvaamaan
isojen lintujen nousuja ja laskuja lintujen
suosimille levähdys- ja pesimäpaikoille
voimajohtojen läheisyyteen.
Palloja on asennettu Valkealaan Kepsunjärvelle ja Puolakankoskelle. Iitissä palloja asennettiin
Märkjärven ylittävään voimajohtoon. Tämä työ

tehtiin talvella järven jäältä käsin. Kuusankoskella
asennettiin Pilkanmaan pelloille, pitkälle 18 jänneväliä kattavalle osuudelle ja Jaalassa Kimolan kanavan kaksi ylittävää linjaa sai pallot. Kesäkuussa
tulee vielä Vuolenkoskelle sillan ja voimalaitoksen
lähettyville omat pallot.
Asennustyöt on tehty n.s. jännitetöinä, Voimatel Oy:n toimesta, eli KSS Verkon asiakkaille ei ole
aiheutunut sähkökatkoja asennusten johdosta.

Lintupallo on oranssista muovista valmistettu, halkaisijaltaan noin 20 cm:n kokoinen ontto pallo, joka koostuu
kahdesta puolipallosta. Puolipallot on saranoitu toisesta
reunastaan, ja pallon sisällä on jousella toimiva mekanismi, joka lukitsee pallon paikalleen, kun saranoimattomasta suunnasta työnnetään johdin puolipallojen väliin.
Lähde ja kuva: Fingrid
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Kesäharjoittelijat

O

lemme KSS Energian kesäharjoittelijat Elsa Pyymäki (oik.) ja Emma Tarvainen (vas.). Saimme vinkin työpaikasta ja osallistuimme Energiamaailman
piirustuskilpailuun. Paikat arvottiin ja arpaonni
suosi meitä. Kahden viikon mittainen kesäharjoittelu on juuri sopiva. Saa otteen työelämään, mutta
aikaa jää myös lomailuun. Ensimmäisen viikon jälkeen työtehtävät ovat vaihdelleet tietojen päivittämisestä arkistointiin ja olemme oppineet paljon.
Elsa ja Emma.

Kaukolämpölinjan korjaus ilman
käyttökatkoa

K

ouvolassa Myllypuronkadulla asennettiin huhtikuussa kaukolämmön DN200
runkolinjaan uudet sulkuventtiilit ilman
lämmöntoimituskatkoa asiakkaille. Työssä käytettiin suomalaisen Tonisco System Oy:n kehittämää menetelmää, missä paineelliseen linjaan
tehdään väliaikainen ohitus ennen putkien katkai-

sua. Perinteisellä menetelmällä lämmöntoimitus
olisi ollut poikki noin 500 kaukolämpöasiakkaalla vähintään viiden tunnin ajan. KSS Lämpö voi
jatkossa hyödyntää uutta menetelmää useissa
erityyppisissä kohteissa, jolloin varsinkin laajat
kaukolämmön toimituskatkot voidaan välttää.

Häiriötiedote kännykkään tai sähköpostiin

N

yt voit saada viestin sähkökatkosta
tekstiviestinä kännykkääsi tai s-postitse tai molemmat.
Rekisteröidy KSS Online palveluun
ja määrittele tapa jolla viestin haluat ja haluatko
viestin myös katkon sattuessa yöaikaan.
Puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita, joihin viesti tulee, voi olla useampia. Jos sinulla on
useampia käyttöpaikkoja, voit muokata jokaiselle
omat asetukset.
KSS Online-palvelussa voit myös selata tietoja
aiemmista katkoista. Häiriöviestinnän historia
tallentuu palveluun.
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Teksti: Markku Lintula
Kuvat: Matti Vesala

Paikallisen osaamisen
tehokas taidonnäyte
Aikuiskoulutuskeskus Kouvolan uudisrakennus pitää nimenhuudon
sensoreilla, eikä viimeisen tarvitse sammuttaa valoja.

V

iimeistelytöitä väistellenkin uudisrakennuksesta jää heti selkeä
kuva – valoisa, viihtyisä ja nykyaikainen. Kun puhutaan kuitenkin
oppilaitoksesta, tässä tapauksessa
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen uudesta
opetus- ja hallintorakennuksesta, painavimmat adjektiivit ovat vielä tulossa. Ne ovat
energiatehokas, muunneltava ja käyttäjänsä
tunnistava.
Aikuiskoulutuksen kysyntä Kouvolassa
on kasvanut viime vuosina rivakasti. Vuonna
2013 opiskelijatyöpäiviä listattiin 107.000 ja
vuotta myöhemmin 117.000. Kuluvalle vuodelle arvioitu 134.000 opiskelijatyöpäivää
näyttää ylittyvän selvästi.
Kysyntään vastatakseen koulutuksen on
pystyttävä mukautumaan niin keston kuin ryhmäkokojenkin osalta nopeasti ja joustavasti.
Isot vaihteluvälit haastavat opetustilat tosissaan, sillä pelkkiä neliöitä ei kannata pystyttää
varmuuden vuoksi.
- Tilan nettolisäys on hyvin olematon, koska
uuden osan valmistuttua vanhasta ykköstalosta
puretaan sen matala osa. Suurin parannus tulee
opetustilojen muunneltavuuden myötä, apulaisrehtori ja rakentamisen toimialapäällikkö
Harri Virtanen selvittää siirtoseinien ideaa.

- Sähkön myynti energiayhtiön verkkoon
olisi mahdollista, mutta on epävarmaa, riittääkö sitä koskaan myyntiin. Sähkölaitteita on
toiminnassa ympäri vuorokauden, ja parhaan
aurinkosähkötuoton kuukausina myös viilennystarve on suurin, Harri Virtanen muistuttaa.

Paikallista logistiikkaetua

Hyvin suunniteltu oli vanhan kansan näkemyksen mukaan puoliksi tehty. 2010-luvulla

Aurinkoista Energiaa

Opetukseen keskittyvälle aikuiselle on melko
sama, onko luokassa 3 vai 30 pänttääjää. Ilmastoinnille ero on sen sijaan merkittävä. Iittiläisen Halton Oy:n uusi tunnistava lämmitysja jäähdytysjärjestelmä reagoi ihmismäärään
pitämällä luokan hiilidioksiditason vakiona.
Kattopaneeleista saadaan automaattisesti joko
lisää lämpöä tai lisää viilennystä.
Koulut ovat vuoden kuumimpaan aikaan
kiinni, mutta aikuiskoulutuskeskus toimii ympäri vuoden. Koska jäähdytys on lämmitystä
energiatehottomampaa mutta pakollista, Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus antaa auringon
kantaa tuottajavastuunsa.
Vanhan rakennuksen käyttöön jäävän osan
remontin yhteydessä sen uusittavalle katolle
sijoitetaan yhteensä 37,5 kilowatin aurinkopaneelit.

«6»

vertaus voitaisiin muuttaa vaikkapa muotoon
”huolella suunniteltu on fiksusti tehty”.
Isoja haasteita suunnitelmille olivat uudisrakennuksen pystyttäminen tiiviisti kahden
rakennuksen väliin sekä etenkin opetustyön
katkeamattomuus. Välimuutto vaikkapa
monesti käytettyihin parakkeihin tai muihin
siirtomoduleihin olisi tiennyt lisää vaivaa ja
hyvinkin puolen miljoonan euron lisäkuluja.
- Olen todella tyytyväinen urakoitsijoihin.
He ovat todella kuunnelleet tarpeitamme, ja
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kaikki on mennyt erittäin hyvin, rehtori Leena
Kaivola myhäilee.
Tyytyväisyydessä on rohkaiseva annos maakuntaylpeyttä, sillä uudisrakennuksen urakoissa kymenlaaksolaisuusaste on huomattavan
korkea. Muun muassa Jatke, Sähkö-Ollikka,
R.A. Wickholm, Kuusan Maansiirto, Planssi,
Ri-Plan, Pilke, K&O Insinöörit, Rakennuttajapalvelu Henttonen ja jo mainittu Halton
edustavat Kymenlaakson osaamista, ja listalta
puuttuvista toimialoista suuri osa tulee sitten
naapurista Etelä-Karjalasta.
Pitkittyneessä rakennustaantumassa 9 miljoonan euron uudis- ja remonttihanke oli alueelle
arvokas.
- Pyrimme valitsemaan paikallisen tekijän
aina, kun se oli mahdollista. Mikäli hinnanero
oli pieni muualta tulleeseen alempaan tarjoukseen nähden, laskimme saavamme eron moninkertaisesti takaisin logistiikkaetuina, Leena
Kaivola painottaa.

Mittavaa energiansäästöä

Eurot tulevat ajan kanssa takaisin myös valittujen teknisten ratkaisujen ansiosta. Liiketunnistimet pitävät huolta siitä, että valot eivät
pala itsekseen. 70-lukulaiseen ylipainekattoon
verrattuna uusi tila on monin verroin paremmin eristettyä, ja esimerkiksi pöytätietokoneiden vaihto vaunuasemissa kerralla latautuviin
läppäreihin säästää sekin sähköä.
Ja aurinkopaneeleihin saa valtion energiaavustusta, minkä yhä useampi sähkönkäyttäjä
on tyytyväisenä todennut.
- Energiasäästö tulee olemaan kymmeniä
prosentteja vuodessa eli todella merkittävä,
vararehtori Harri Virtanen sanoo.

aiheen isoon kuvaan: Kävelymatka autolle on
pidentynyt jopa minuutin!
Toimiessaan uudisrakennus pistää toki henkilökunnan pinnistelemään, sillä luokkalukujärjestyksen laatiminen vaatii huolellisuutta,
jotta muunneltavuudesta saadaan kaikki irti.
Kun sekin menee hyvin, projekti on kuin rakentamisen opinnäytetyö.
- Siitä saadaankin hyvä aasinsilta sisustusja kalustussuunnitelmaan, jonka KYAMK:n
Tiina Narinen teki opinnäytetyönään. Oli hienoa, että pystyimme antamaan opiskelijalle
mahdollisuuden vaativaan toteutukseen, jonka
myötä hän jatkaa nyt jo omassa yrityksessään,
rehtori Leena Kaivola vinkkaa.

Opinnäytetyön oppikirja

Maalia lähestyvän rakennus- ja purkukokonaisuuden sujuvuudesta saa hyvän kuvan suhteuttamalla ainoan esiin tulleen purnauksen

Kattopaneeleista saadaan automaattisesti
joko lämpöä tai viilennystä., kertoo Harri Virtanen.
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Maakaasun hinta on
selvässä laskussa

M

aakaasun hinta koostuu maakaasuenergiasta, maakaasun
siirrosta ja veroista. KSS
Lämpö Oy otti heinäkuussa
2012 käyttöön maakaasutariffin, jossa energian kulutusmaksu on sidottu
maakaasun maahantuojan Gasum Oy:n käyttämään hinnoittelujärjestelmään. Uuden tariffin
myötä maakaasun jälleenmyyntihinta seuraa
automaattisesti hankintahinnan vaihteluita.
Maakaasuenergian kulutusmaksu (energiamaksu) tarkistetaan neljä kertaa vuodessa:
tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun alussa.
Energiamaksun indeksikerroin määräytyy

raskaan polttoöljyn markkinahinnan (painoarvo 55 %), Suomen sähkö-, kaasu – ja lämpöhuollon hintakehityksen (painoarvo 25 %)
ja voimalaitoskäyttöön soveltuvan kivihiilen
markkinahinnan (painoarvo 20 %) perusteella.
Maakaasuenergian kulutusmaksu on laskenut vuoden 2013 alusta tämän vuoden huhtikuuhun 29 prosenttia. Tämän hetken ennusteen
mukaan hinnat laskevat vielä kesällä. Loppuvuodesta ja vuonna 2016 on näkyvissä loivaa
nousua.
Maakaasun kuluttajahinnat ovat olleet
laskussa viime vuodenvaihteeseen saakka.
Energiaverojen korotus vuoden 2015 alussa
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nosti hintoja, mutta huhtikuussa hinnat ovat
taas pudonneet selvästi maakaasuenergian
halpenemisen johdosta. Siirron kulutus- ja
perusmaksut, joilla ylläpidetään ja kehitetään
maakaasuverkostoa, ovat pysyneet ennallaan
lähes koko tarkastelujakson.
Energiavero on vuoden 2010 luvusta 2,100
€/MWh noussut 15,444 €/MWh, eli yli seitsenkertaisesti. Arvonlisäveroa on korotettu saman
kuuden vuoden aikana kahdesti. Verojen määrä
asiakkaan maksamasta maakaasulaskusta on
39 prosenttia, siirron osuus 20 prosenttia ja
energian osuus 41 prosenttia.

KSS
KSS Energiset
Energiset 22// 2015

Kuva1. Energiamaksun indeksikertoimen muutos vuodesta 2013
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KSS Lämmön myymä maakaasu on hinnaltaan hyvin kilpailukykyinen esim. öljyyn
verrattuna. Kuvassa 3 on esitetty 20 MWh maakaasua tai vaihtoehtoisesti 2000 litraa öljyä kuluttavan pientalon vuotuiset lämmityskustannukset perusmaksuineen.
Öljyn kuluttajahinnan kehitys on saatu Öljy- ja biopolttoaineala ry:n kotisivuilta.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
Energia
Siirto
Energiaverot + alv

Riitta Hinkkurinen (vas.), Vesa Jantunen ja Tarja Mynttinen
iloitsevat uudesta, Vuohijärven elämää elävöittävästä
luonto- ja kulttuuritalosta.

Teollisuuskylä tekee
uutta tulemistaan
Aktiivinen ja auttavainen Vuohijärven kylä saa piristysruiskeen
luonto- ja kulttuuritalosta. Puhdasvetinen järvi henkii vahvaa
elämää Repoveden porttina toimivalle kyläyhteisölle.

T

ie ohi Valkealan taajaman ja läpi
Anttilan maalaiskylän kohti Vuohijärven teollisuuskylää on hyvässä
kunnossa. Välimatka kylältä Kouvolan keskustaan taittuu hyvinkin
puolessa tunnissa. Sen tietävät monet UPM
Kalson viilutehtaalla työssä käyvät.
Tehdas on ollut Vuohijärven kylän sykkivä
sydän pitkään. Tehtaan rinnalla kylän elämää
vilkastuttavat vakinaisen väkimäärän (250)
kesällä moninkertaiseksi räjäyttävät runsaat
mökkiläiset. Myös Repovedelle matkaavat

lukuisat kävijät kulkevat Vuohijärven kautta,
valitettavan moni vielä ohi.
Mutta tilanne on muuttumassa, sillä tänä
kesänä Vuohijärven elämää elävöittää Tuomas
Hoikkalan vanhan kirkon tiloihin ideoima
luonto- ja kulttuuritalo.
– Odotukset ovat pitkään aikaan tosi korkealla. Talo on meille kuin lähes loton päävoitto
ja piristää varmasti kylän elämää.
Näin iloitsee asukkaiden ja mökkiläisen yhteisen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Vesa
Jantunen. Ja näyttää varmemmaksi vakuu-
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deksi tien toiselle puolelle raivattua suurta
parkkipaikkaa.

Yrittäjyyden etsikkoaika

Tehtaan lisäksi työtä tarjoavat Siwa–lähikauppa ja Känkkäränkkä–ravitsemusliike sekä
muutamat itsensä työllistävät yksityisyrittäjät.
Kauppa tarjoaa asukkaille ja tulijoille välttämättömien eväiden ohella paljon sekatavarakaupan tuotteita.
Juhannuksen tienoilla jono kaupassa ulottuu
ulos asti ja jäätelömyynnissä se on luokassaan
Suomen suurimpia. Yhtä sekään ei myy, mikä
on kyläyhdistyksen sihteerin Tarja Mynttisen
mukaan iso puute.
– Bensiinin myynti loppui kylältä muutama vuosi sitten. Se on iso miinus autoilijoille

KSS Energiset 2/ 2015

Teksti: Vesa Vainio
Kuvat: Matti Vesala

ja veneilijöille. Siinä olisi yrittäjälle näytön
paikka.
Kahvitkin on pitänyt kinuta tutuilta, mutta
luonto- ja kulttuuritalo tuo tähän tarjonnallaan
helpotusta. Silti ilmassa on sellainen värinä,
että useamman alan yrittäjyydelle voisi olla
lähiaikoina tienoolla sijaa.

Oppia kädestä pitäen

Yhteiset siivoustalkoot sekä uimarannan, veneenlaskupaikkojen, jääkiekkokaukalon ja
urheiluareenoiden kunnossapitäminen ovat
kylän yhteisiä juttuja. Työväkeä on riittänyt
omasta takaa, kaupunki tukee työtä rahallisesti
materiaalihankinnoilla.
Kyläyhdistyksen jäsen Riitta Hinkkurinen
kehuu talkoohenkeä, johon pulppuaa energiaa
yhdestä kylän ehdottomasta menestystekijästä.
– Kyllä tuo järvi ja luonto ovat Vuohijärven elämän valttikortit. On upeaa nähdä, kun
uimaranta täyttyy ihmisistä ja järven selkä
veneilijöistä.
Jantunen korostaa Vuohijärven puhdasta vettä, niinpä Etelä-Suomen kirkkaimman
veden omaava järvi on erityisesti sukeltajien
suosiossa. Jantusella on vahvat juuret Vuohijärvellä ja nykyään mökki saaressa. Hän tietää,

miten järvellä tulee menetellä ja jakaa tietoa
myös muille.
– Opetamme auliisti kaupungista tulevia
mökkiläisiä veneilemään, kalastamaan ja
tuntemaan ison järven ja pitkän selän usein
arvaamattomat metkut.
Yhtä lailla kaupunkilaiset saavat opastusta monissa muissa käytännön asioissa, kuten
polttopuiden teossa ja pinoamisessa. Hinkkurisen mukaan kylällä vallitsee positiivisen
auttamisen meininki, missä kaupunkilainen
oppii elämään maalaisella mentaliteetilla.

Yhdessä eteenpäin

Vaikka koulua ja päiväkotia ei kylältä löydykään, palvelee neuvola vielä kaiken ikäisiä
asukkaita. Monet peruspalvelut pitää hakea
etäältä, mutta hyvien yhteyksien vuoksi se ei
ole ylitsepääsemättömän vaikeaa.
Aktiivinen kyläyhdistys virittelee yhteistyötä Kinansaaren vastaavan suuntaan ja
myös Orilammen Majan kanssa on yhteisiä
askelmerkkejä mittailtu. Mynttisen mielestä
kasvojen pesulle on vettä tarjolla.
– Vuohijärven kylän ja koko lähiseudun
elämä on vilkastunut ja tekee sitä edelleen
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merkittävästi. Tässä on meille kaikille uuden
tulemisen paikka.
Vuohijärvelle voi tulla myös idästä Vekaranjärveltä päin, pohjoisesta Woikosken suunnalta
tai lännestä Verlasta kaunista maaseututietä
pitkin suunnistaen.
Jaala-Elimäki-Verla-säätiön osin tukema
Vuohijärvipäivä heinäkuun alussa on yksi
oiva mahdollisuus suunnata kylälle. Uutuutena
päivässä on tarjolla kyläyhdistyksen tarjoama
vesibussiristeily ja pullakahvit M/S Tuulettarella, jonka risteily Vuohijärven eteläpäässä
on todella harvinaista.

Teksti: Vesa Vainio
Kuvat: Timo Mattila

Tehokas ja miellyttävä
näkökokemus valolla
LED on valaistussuunnittelija Timo Mattilan mielestä suurin keksintö
alalla sitten hehkulampun, kehitteillä olevasta orgaanisesta LEDistä
puhumattakaan. Mattila perää osaamista elinkaarikustannuslaskentaan.

K

ouvolalainen Timo Mattila on
valaistussuunnittelun suuria nimiä Suomessa ja tunnettu myös
laajalti kansainvälisillä areenoilla.
Hänen yrityksensä nimi valaistusja sähkösuunnittelu Timo Mattila kertoo osaltaan, mikä on homman nimi.
– Ensin tulee suunnitella valaistus niin,
että saadaan aikaan hyvä näkötehokkuus ja
-mukavuus. Sen jälkeen tulee suunnitella sen
sähköistys.

Mattila kuvaa valaistussuunnittelua matemaattisemmaksi kuin sitä moni osaa kuvitellakaan. Hyvä valaistus on muun muassa
pintojen, häikäisyjen, tekniikan, ympäristön
ja energian optimoitua yhteensovittamista.
Mattila on tietomallien käytön uranuurtajia;
3D-, 4D- ja 5D-mallinnukset ovat hänelle jokapäiväisiä suunnittelutyökaluja.
Korvaavat puolijohdetekniikan LED-lamput
ovat Mattilan mielestä kuluttajille iso juttu,
jotka mahdollistavat vanhojen sisustusvalaisimien muuttamisen moderneiksi energiate-

Teollisuushalogeenien oli aika väistyä LED-lamppujen tieltä 1977 valmistuneessa Kouvolan
keskuskirkossa ja uusi valaistus saikin energiankulutuksen putoamaan peräti 97 prosenttia.
Valaistusta ohjaa pitkälti eri tilanteisiin esiohjelmoitu digitaalinen ohjausjärjestelmä, alla pari
esimerkkiä erilaisista valaisutilanteista.
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hokkaiksi valaisimiksi lamppua vaihtamalla.
On kuitenkin tärkeätä käyttää tunnettujen valmistajien tekemiä tuotteita, jotta valon laadun
ja määrän pysyvyys on taattua. Hän kuvailee
käsillä olevan ison murroksen.
– Nyt valaistuksessa tapahtuu jotakin suurta,
muutos on verrattavissa siihen, kun päre vaihtui hehkulamppuun.

Laajaa osaamista kehiin

Mattila heittää ajatusta jo pidemmälle, kehitteillä oleva orgaaninen LED tuo valon, joka
kommunikoi muiden älykkäiden tekniikoiden
kanssa. LED itsessään on tuonut uusia tuulia
ja myös vaateita perinteiseen sähkösuunnitteluun. Kaikilla ei ole ollut kiinnostusta tai
rahkeita perehtyä asiaan, siksi LED jakaa
mielipiteitä.
– Suunnittelussa on tarve uuteen ajattelutapaan. Pitää muistaa, mihin valoa käytetään:
näkemiseen kulloisessakin näkötehtävässä.
Takaisinmaksuaika on usein käytetty termi
myös valaistuksia uusittaessa. Mattila harmit-
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Valaistus on nopea keino
vaikuttaa ympäristöön.
Hyvä valaistusratkaisu
säästää aina vähintään
60 prosenttia energiaa.
telee sitä, että elinkaarikustannuslaskentaa ei
hallita riittävän laajasti. Saneerauskohteissa
laskennan perspektiivi on 10 vuotta taaksepäin
ja 20 vuotta eteenpäin.
Vaakakupin toisella puolella ovat nykyisen
valaistuskannan ikä ja jäljellä oleva käyttöikä,
korjauspaine ja ylläpitokustannukset. Toisessa
kupissa ovat mm. nykyisen valaistuksen purku- ja hävitys, uuden asentaminen, korko- ja
inflaatio sekä energian hinta.

Valaistuksessa korjausvelkaa

Mattila on viime aikoina suunnitellut moniin
julkisiin kohteisiin Kouvolan seudulla uuden
valaistuksen. Vanha ”laatikko katossa, mistä
tulee valoa” – ajattelu ei enää riitä. Mattilan
mukaan kiinteistöissä on paljon korjausvelkaa,
myös valaistuksen osalta.
– Valaistus on usein iso energiapotti, missä
on saatavissa suuret säästöt nopealla takaisin-

maksuajalla. Energiatehokkuusohjelmat tukevat uudistamiskehitystä.
Yksi esimerkki on vuonna 1977 valmistunut
Kouvolan keskuskirkko, missä teollisuushalogeenien oli aika väistyä. Sakraalirakennuksen
arkkitehtuuri asetti suunnittelulle raja-arvot,
lähtökohta oli kuitenkin selkeä. Näköaistia
varten tuli saada riittävästi valoa, jonka määrälliset ja laadulliset ominaisuudet ovat hyvät.
– Yhtenä mitoitusminiminä toimi se, että
Raamattua ja virsikirjaa tulee pystyä lukemaan. Näkemisympäristö, pintakirkkaus ja
heijastukset ohjasivat suunnittelua.
Lopputuloksena on uusilla valaisimilla ja
LED-lampuilla tuotettu valo, valaistusta ohjaa
pitkälti eri tilanteisiin esiohjelmoitu digitaalinen ohjausjärjestelmä. Luvut kertovat kaiken
uuden valaistuksen tehokkuudesta.
– Valaistusteho on nyt 2,23 kilowattia (kW),
ennen se oli 75 kW. Mitattu energiankulutus
putosi 97 prosenttia.

Näköobjektina pieni pallo

Valkealatalon valaistussuunnittelussa suunnittelua ohjaa perin tiukat liikuntapaikkastandardit. Urheiluhallissa harrastetaan montaa
eri lajia ja pallopeliä, eikä valo esimerkiksi
saa häikäistä pelaajia. Valaisimien sijoittelu
ja optiikka vaativat erilaisia toteutustapoja.
Ratkaisuksi tuli suoran ja epäsuoran valaistuksen yhdistäminen. Epäsuora valaistus,
missä hiukan huijataan näköaistia ja poistetaan
häikäisyä, on poikkeuksellinen mutta toimiva

malli. Mallinnus on Mattilan mukaan oleellinen osa valaistusta, 3D:n rinnalla käytetään
uusimpana havainnollis- ja analysointikeinona
käytetään valaistusanimaatioita. Siinä esimerkiksi sulkapallon valaistumista tarkastellaan
sen lentoradalla.
Uimahallissa Mattila sijoitti 3D mallissa
suunnittelun aikana kameroita veden alle. Lopputulos on niin ikään epäsuoraa ja suoraa valoa, bonuksena tulee vähän väriäkin altaaseen.

Rehellistä suunnittelua

Mattila korostaa, että LED ei ole aina itsestään
selvä valinta uudeksi valonlähteeksi. Vanhan
valaisimen modernisointi voi osoittautua elinkaarilaskennassa edullisemmaksi, näin kävi
esimerkiksi Kouvolan pääkirjastossa.
Puolueeton ja rehellinen valaistustarkastelu
kääntyy Mattilan mielestä aina voitoksi. Se
ei poista sitä tosiasiaa, että LEDien puolesta
puhuu tänä päivänä moni seikka, energiatehokkuuden ja älykkyyden lisäksi.
– Jo nyt on säästynyt miljoonia kiloja hiilidioksidia. Valaistus on nopea keino vaikuttaa
ympäristöön. Hyvä valaistusratkaisu säästää
aina vähintään 60 prosenttia energiaa.

Alttaritaulun pintakirkkauden mittauskuvat ennen ja jälkeen: Väärävärissä valo
muutetaan lukuarvoiksi joita havainnollistaa väri ja kuten havaitaan uusi
valaistus on erittäin tasainen.
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Teksti: Birgitta Smolander
Kuva: Matti Vesala

Kouvolalaisuus on
Henkka Hyppösen
mielestä tunteellisuutta.
Samanaikaisesti äärimmäisen
kaunista ja suolet pihalle
lennättävää.

Strategiana onnellisuus

V

aikka Hyppösen pojalla on tunnetusti sana hallussa ja vahvoja
mielipiteitä asiasta kuin asiasta,
hän ei lähde luettelemaan lääkkeitä entisen kotikaupunkinsa
nykytylsyyteen.
– Negatiivinen mieliala ei ole paras tapa
saada asioita eteenpäin.

Kaikki mahdollista

Niinistössä, oman huoneen sängyllä Aku
Ankkaa lukeva poika ei haaveillut TV-urasta,
kirjojen kirjoittamisesta eikä yritysluennoista
täysille saleille. Elämän täytti sarjakuvien lisäksi jääkiekko ja kavereiden kanssa hengailu.
Rohkeita vetoja, kuten shortseissa yläasteelle
meno ensimmäisenä lämpimänä kevätpäivänä,
tuli tehtyä. Ja huomattua, ettei idea ollutkaan
kovin hyvä.
Lempipaikkoja Kouvolassa oli ainakin kaksi: Jäähalli ja Nipan grilli.

Kouvolan SBC-radion harjoittelijana Henkka painoi pitkiä päiviä ja tykkäsi työstään.
23-vuotiaana juna vei miehen Helsinkiin ja
töihin KissFM-kanavalle, jossa hän tapasi
myös vaimonsa ja lastensa äidin Jenni Pääskysaaren.
Lapsuus- ja nuoruusvuosiaan kelatessaan
Henkka nostaa esiin kannustavan ja erilaisen
rokkari-opettajan, Seppo Jarvan. Ajatus siitä, että kaikki on mahdollista, kun tekee sitä
minkä tuntee oikeaksi ja omakseen, tulee alakoulun opettajalta.

Innostava ja energinen

Ensimmäisen oman yrityksensä Hyppönen
perusti vuonna 1995, tällä hetkellä hänellä on
kaksi yritystä. Yrittäjyys on teema, joka innostaa ja jonka puolesta hän kiertää maakunnissa
kertomassa tarinaansa ja tsemppaamassa muita
yrittäjiä.
– Tässä ajassa on helpompi yrittää kuin
ennen. Pienet voivat haastaa isoja, eikä ole
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väliä mistä tulee. Ideoiden toteutusnopeus on
suurempi teknologian avulla.
Hyppönen haluaa oppia jotain uutta joka
päivä ja tuntea paloa siihen mitä tekee. Hän
haluaa tehdä työtä innostavien ja osaavien ihmisten parissa. Hän sanoo, ettei kestä valittajia, jotka eivät ole valmiita tekemään mitään.
Hyppösen energisyyden salaisuus on sopiva treenaaminen, meditointi ja nukkuminen
silloin kun ehtii.
Teinivuosina Henkan energisyys oli levotonta laatua. ”Käyski” oli suosittu paikka ja
sinne mentiin viettämään aikaa. Kerran kaverit
olivat levittäneet viltin valmiiksi ja lyöneet vetoa siitä kuinka kauan Hyppönen malttaa olla
aloillaan. Kului kolme minuuttia, kun hän oli
kysynyt mennäänkö jo pelaamaan lentopalloa.
Henkka käy nykyisin perheineen Kouvolassa mökkeilemässä tai tapaamassa vanhempiaan ja sisaruksiaan. Manskilla tai torilla
häneen tuskin törmää.
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Tekstit ja kuva:
Vesa Vainio

Erikoispuusepäntuotteita laatutakuulla
Finnstamm ja Savitaipaleen Kuivaamo jalostavat järeästä puusta haluttua arvotavaraa.

Y

lisuuret männyn tyvet ovat kokonsa puolesta ongelmallisia metsäteollisuudelle. Finnstamm on kuitenkin sahannut ja jalostanut niistä
Savitaipaleella jo reilut 20 vuotta
haluttuja tuotteita. Yrittäjä Heikki Rytkönen
myös tietää, että massiivisten oksattomien
tuotteiden kysyntä on kasvamaan päin.
– Tuotteemme päätyvät ikkuna- ja ovipuiden aihioiksi, soitinpuuaihioiksi ja erikoispuusepänteollisuuden lopputuotteiksi, kuten
isokokoisiksi listoiksi.
Finnstamm toimii Rytkösen mukaan hyvin kapealla segmentillä ja täydentää osaltaan
perinteistä puunjalostusta. Mitä paremmin
peruspuuteollisuudella menee, sitä paremmat
mahdollisuudet Finnstammilla on saada tarvitsemaansa raaka-ainetta.
– Olemme pysyneet valitulla linjalla. Sahaamme, kuivaamme ja pätkimme tavaran

asiakkaan toiveiden mukaisesti. Laatu ja mittatarkkuus ovat vahvuutemme.
Noin 60 prosenttia tuotannosta menee vientiin, Italia, Saksa ja Ruotsi ovat suurimmat
vientimaat.

Kuivaus omissa käsissä

Kuivatuksen tarve tuli nopeasti esille ja vuonna 1998, neljä vuotta Finnstammin perustamisen jälkeen, naapuritontille nousi Savitaipaleen Kuivaamo. Pian kävi myös ilmi, että
lähellä sijaitsevilla muilla yrityksillä oli niin
ikään kuivatuksen tarvetta ja rahtikuivaus
käynnistyi.
Finnstammin valmistamat tuotteet vaativat
kaikki erikoiskuivauksen, joten kuivauksen
ammattitaito on opeteltu alusta alkaen omatoimisesti.
– Esimerkiksi erikoisleveän lattialaudan
kuivaus on erityisen pitkä ja vaativa prosessi
kostutuksineen.
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Puutavaran kuivaus on energiavaltainen
toimiala, biokattilan polttoaine eli kuori ja
sahanpuru tulee omasta takaa. Ulkopuolisen
energiahankinnan Rytkönen on antanut ammattilaisten käsiin.
– Asiakkaamme ovat kiinnostuneita käyttämiemme tuotteiden alkuperästä. Ajattelemme
tulevaisuutta ja suosimme vihreää sähköä.

Positiivinen perheyritys

Rytkönen pyörittää perheyrityksiä, kun Sonkajärveltä kotoisin oleva metsätalousinsinööri
nai samalle alalle antautuneen savitaipalelaisen vaimonsa. Yhdessä miettien, rohkeita ratkaisuja etsien ja avoimin mielin yrittäen he
katsovat positiivisesti eteenpäin.
– 20 vuotta on tuonut meille paljon luottamuksellisia asiakas- ja ystävyyssuhteita niin
Suomessa kuin ulkomailla. Pieni yritys on aina
kasvollinen ja me olemme meillä ne kasvot.

Teksti: Jukka Behm
Kuvat: Matti Vesala

Vuohijärven rannalle olevan mökin piharakennukseen
on valmistumassa uusi katto.

Talkkari töihin mökille
Jos haluaa mökille lepolomalle eikä työleirille, avuksi polttopuiden tekemiseen tai laiturin asentamiseen voi palkata mökkitalkkarin. Tilattua saa myös
isoja rakennustöitä kuten vaikkapa terassin pystytyksen.

J

aalassa Vuohijärven rannalla olevan
mökin piharakennus on ympäröity
rakennustelineillä. Vanha katto on
purettu, mädät rakenteet poistettu ja
uuden katon kehikko pystytetty.
– Viikon päästä on valmista, arvioi katolla
ahertava mökkitalkkari Pekka Mäntynen.
Hänen yrityksensä Tmi Pekan mökki- ja kotipalvelu tekee kesämökeillä monenlaista rakennustyötä, mutta harvemmin kokonaisia kattoja.

Nyt hän toimii apupoikana kirvesmiesveljelleen Kalle Mäntyselle, jolla on oma rakennusja metsäurakointiliike.
Äskettäin mökkitalkkari Mäntyselle tuli soitto
mökkiläiseltä, jonka varastorakennuksen nurkalle kaatui iso mänty. Se pitäisi hakea pois.
Häneltä on tilattu myös kasvihuoneen rakentaminen perustuksista alkaen.
– Sellaista toivetta ei ole tullut, jota en ole
voinut toteuttaa. Sähkö- ja putkityöt ovat lu-
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vanvaraisia, mutta niitä tekemään voin hankkia
tutun yrittäjän, samoin kuin vaikkapa kattopeltien asentamiseen.

Savotasta rännin puhdistukseen

Pekka Mäntysellä on Jaalassa asiakkaina kymmeniä mökkiläisiä. Keväisin ja kesän alussa
mökkitalkkarin työhön kuuluu kattojen putsausta, laitureiden laskemista järveen, polttopuun tekoa ja rantojen raivausta. Tavallisia
työtehtäviä ovat puiden kaadot ja risusavotat.
Tiettyinä päivinä auton peräkärryssä kulkee
ruohonleikkuri ja trimmeri. Mäntynen kiertää
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Jos Pekka Mäntyseltä (vas.) tilataan aitan
tai terassin rakentaminen, hän
pyytää avukseen kirvesmiesveljensä Kalle Mäntysen.

silloin siistimässä nurmikkoja. Seuraava päivä
on sitten pyhitetty vaikkapa raivaustöille.
– Mökkitalkkarin täytyy olla joustava ja
monitaitoinen, Mäntynen sanoo. – Maalla
on tehtävä kaikkea. Kaivettava kasvimaata ja
ajettava komposteja pois. Teen työtä laidasta
laitaan.
Iso osa Mäntysen asiakkaista on eläkeikäisiä. He ovat kertoneet, että nuorempi sukupolvi ei tule tekemään mökille töitä vaan
lomailemaan. Nurmet pitää olla ajettu, terassit
öljytty.
Mäntynen huomaa, että kattotyömaan vieressä olevan saunan ränni on täynnä lehtiä.
– Se pitäisi puhdistaa, että vesi pääsee valumaan alas toivottua reittiä pitkin.

Talkkaria tarvitaan talvellakin

Kesällä mökkitalkkari Mäntunen on varsin
työllistetty, ja viikonloppuvapaat saattavat
jäädä yrityksistä huolimatta pitämättä.

– Välillä työtä saisi tehdä ympäri vuorokauden.
Kesän kiireiden vastapainoksi talvella on
hiljaisempaa, ja silloin Mäntynen ehtisi ottaa vastaan lisää toimeksiantoja. Talvella hän
tekee esimerkiksi vartiointityötä eli käy määräajoin tarkistamassa, että kaikki on kunnossa
asiakkaiden mökeillä.
– Talvella suoritan myös kattolumien poistoja ja puiden kaatoa jäälle. Pyrin jättämään
talvelle kaikki työt, jotka voin hoitaa silloin.
Töiden hinta vaihtelee. Esimerkiksi ruohonleikkuu maksaa 40 euroa tunnilta. Matkakuluja Mäntynen ei laskuta erikseen, vaan
tuntihinta on kokonaishinta.
Ajoa mökkitalkkarille tulee työpäivän aikana paljon, jopa satoja kilometrejä. Tärkeimmät
perusvarusteet kulkevat aina mukana, ettei niitä tarvitse kääntyä hakemaan.
– Jos jotain jätät kotiin, niin sitä tarvitset
varmasti sinä päivänä.
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Mökkitalkkari
hoitaa
• Nurmenleikkuun, lumityöt
ja haravoinnin
• Pienet korjaustyöt ja kalusteiden
kasaukset
• Laiturien ja veneiden pesut,
laskut ja nostot
• Puiden kaatamiset ja polttopuut
• Kaislan niiton ja pusikoiden
raivauksen
• Kattojen ja räystäiden
puhdistamisen

Tekstit ja kuvat:
Vesa Vainio

Kala ja savu kuuluvat
suomalaiseen makuun
Heimon Kala jalostaa vuodessa viisi miljoonaa kiloa herkkua edistämään
terveellistä ruokavaliota ja helppoa kokkausta. Perheyrityksestä pörssiyhtiöksi kasvanut kalaosaaja toimii tinkimättömästi puhtaan ympäristön
puolesta.

K

ala on terveellistä ja siitä on helppo kokata maukasta ruokaa. Tuon
väittämän on yhä useampi suomalainen todennut oikeaksi, sillä kalakauppa on ollut kasvusuunnassa
koko 2000-luvun ajan. Ihmisiä kiinnostaa oma
hyvinvointi ja kala on siihen oikein sopiva
raaka-aine.
Jotta jokainen meistä uskaltaisi laittaa kalaa
pannulle ja lautaselle, on sen valmistamisesta
ja nauttimisesta aterialla tehty entistä vaivattomampaa. Yksi tämän työn tekijä löytyy Rengosta, missä valtatie 10:tä ajava aistii aidon
savun tuoksun. Heimon Kalan myyntijohtaja

Juha Alanen tietää, mikä vetoaa suomalaiseen
makuun.
– Kyllä se savu on, pehmeä, pyöreä ja voimakas. Kala on sitä paitsi aitoa raaka-ainetta,
jonka kanssa ei kannata kikkailla.
Heimon Kala valmistaa yli 200 eri tuotenimikettä kalaa, joista suosituimpia ovat lämmin- ja kylmäsavutuotteet sekä graavikalat.
Nousevana trendinä on naturel–henkinen tuorekala, jonka voi maustaa juuri haluamallaan
tavalla.
– Käsittelemme valtaosan kaloista tänä päivänä valmiiksi fileiksi, jolloin niitä on helppo
jokaisen käyttää.
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Leppäpurun aromilla

Laitospäällikkö Risto Mälkönen on palvellut
Heimon Kalaa jo 30 vuotta. Hän on nähnyt
alkuaikojen puu-uunit, missä poltettujen leppäpuiden savu käytettiin hyödyksi kalojen savustamiseen. Nyt käytössä ovat sähköuunit,
joiden lämmönsäätöominaisuudet ja automatiikka ovat huippuluokkaa.
Heimon Kalalla ei ole käytössään nestesavuperiaatteella toimivia savustusuuneja, vaan
savu tuotetaan aidosta leppäpurusta, jota kuluu
satoja litroja päivässä. Puru tulee pitkäaikaiselta toimittajalta naapuripitäjästä Turengista.
– Lepät kuivavat monta vuotta pinossa, jotta puusta haihtuu terva ja puun savuominaisuus
kehittyy. Puru ei saa palaa karrelle, vaan sen
pitää jäädä purumaiseksi savustuksessa.

Tuotantoketju hallinnassa

Heimon Kalalla on omaa kalankasvatusta
Korppoossa ja Storumanissa Ruotsissa, missä
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kasvaa kirjolohta. Siian kasvatus on puolestaan
keskittynyt Houtskariin. Oma kasvatus tuottaa
noin 2,5 miljoonaa kiloa kalaa vuodessa, mikä
vastaa puolta kokonaistarpeesta. Alanen näkee
tämän tärkeänä tekijänä.
– Oma kasvatus tasapainottaa osaltaan hintaa ja on etu, kun koko ketju on itsellä hallussa.
Tämä mahdollistaa sen, että tuore kirjolohi
on jopa parin päivän päästä pyynnistä kaupan
hyllyssä ja savusiikakin saman viikon aikana.
Ostokalasta kirjolohi tulee Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta, Norjan lohi Pohjois-Norjasta. Kotimaista siikaa, ahventa, kuhaa, haukea,
madetta, silakkaa ja muikkua pyytää noin 150
kalastajan rinki.
Ympäristöasiat ovat kalan kasvatuksessa
erittäin merkittävässä roolissa. Heimon Kala
suosii pelkästään vihreän valon eli kestävästi
kasvatettuja ja kalastettuja kaloja. Omilla kasvatuslaitoksilla on siirrytty putkiruokintaan,
mikä optimoi rehumäärän juuri oikeaksi, eikä
rehua joudu ympäristöön.
Rengon tuotantoyksikkö sai toisena kalayrityksenä Suomessa FSSC 22000 – sertifikaatin,
mikä edellyttää Mälkösen mukaan jatkuvaa
auditointia yritykseltä itseltään sekä tavarantoimittajilta.
– Sertifikaatti velvoittaa meitä pitämään
koko ketjun tiukasti hallinnassa tuoteturvallisuutta ja vierasesinehallintaa myöten.

Käsityö kunniassa

Vuonna 1980 pienenä perheyrityksenä aloittanut Heimon Kala on nyt Tallinnan pörssiin
listattu yhtiö. Voimakas kasvu ei silti poista
sitä tosiasiaa, että kalan jalostaminen vaatii
edelleen paljon käsityötä. Alanen listaa nopeasti Heimon Kalan menestystekijöitä.
– Olemme tämän alan pitkäaikainen ja kokenut uranuurtaja, jolla on tuotantokuviot ja
osaaminen erinomaisesti hallussa.
Kala-ammattilainen on Alasen mukaan oma
rotunsa ja ala ei houkuttele uusia työntekijöitä
pariinsa. Se näkyy esimerkiksi yhä harvenevassa kalastajien joukossa.
Tuotekehitystä tapahtuu myös kala-alalla
jatkuvasti. Heimon Kala on tuonut markkinoille oman grillisarjan ja mäti on tämän päivän
valikoimassa iso tekijä.
Vajaat 10 vuotta sitten Heimon Kala alkoi
toimittaa tuotteita, kuten savukalarouhetta,
silakkapihvejä ja muita kalakomponentteja
myös valmisruokateollisuuteen. Neljäsosa
Heimon Kalan tuotteista menee ravintola- ja
suurkeittiösektoriin. Vähittäiskaupassa on tapahtunut iso murros aivan viime vuosina.
– Keskusliikkeiden omat merkit ovat tulleet
vahvasti mukaan. Vaikka Heimon Kala näkyy
omana merkkinä vähemmän, on kala aina sitä
aitoa itseään.

Leppäpuru säilyttää savustuksessa
purumaisen rakenteensa, eikä pala
karrelle.

Juha Alanen (vas.) ja Risto Mälkönen tietävät,
mikä puree suomalaiseen kalamakuun.

Heimon Kala
•
•
•
•
•

Perustettu
Omistaja
Toimipaikat
Henkilöstö
Liikevaihto

1980
PR Foods AS
Renko, Saarenmaa, Houtskari, Storuman
Noin 200 henkilöä
44 milj. euroa
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Sähkölaskuja koskeva
asiakaspalvelu siirtyi Lindorffille
Mitä hyötyä?

KSS Energian sähkölaskuja koskeva asiakaspalvelu muuttui
toukokuun puolivälissä. Silloin vastuun laskujen sisältöön ja
maksamiseen liittyvästä asiakaspalvelusta otti Lindorff.

Lindorffin laajat aukiolot tarjoavat asiakkaille enemmän
mahdollisuuksia yhteydenottoon jokaiselle parhaiten
sopivana ajankohtana.
Tavoitettavuus paranee kun KSS Energian asiakkaita
palvelee Lindorffilla 20 henkilön asiakaspalvelutiimi.
Lindorffin puhelinpalvelun jonotusajat ovat lyhyet ja
vastausprosentit korkeat.
Asiakkaan käyttöön tulee useita palvelukanavia.
Puhelin- ja sähköpostiyhteydenoton lisäksi käytössä
on perinnän chat- ja tekstiviesti-palvelu.

Mikä muuttui?
Laskuun ja sen maksamiseen liittyvissä kysymyksissä ja
muutostarpeissa asiakas ottaa yhteyttä Lindorffiin.
Laskuihin liittyvä asiakaspalvelu loppui KSS Energialla
kokonaisuudessaan, myös käyntiasiakkaiden osalta.

Laskutuksen uudet yhteystiedot:
Puhelinnumero
Sähköposti
Palveluaika
		

KSS Energian
asiakaspalvelukumppanina
Lindorff

022 700 139
kssenergia@lindorff.fi
ma – pe klo 8–20
la
klo 10 –15

Katso poikkeukset aukioloajoissa osoitteesta lindorff.fi

Lindorff Suomessa

Lindorff palvelee

Toimiala:
Luotonhallinnan ja maksamisen palvelut:
kuluttaja voi saada Lindorffista ostokseen
liittyvän kertaluoton, laskun,
maksumuistutuksen tai perintäkirjeen

• Sähkölaskujen sisältöön ja maksamiseen liittyvät
kysymykset ja muutokset
• Kaikkien laskujen perintä, myös kaukolämpöja maakaasulaskut
Vuoden 2015 aikana myös kaukolämpö- ja
maakaasulaskujen asiakaspalvelu siirtyy
Lindorffille

Henkilöstö:
500, joista yli 100 asiakaspalvelussa
Liikevaihto:
79 m€
Asiakkaat:
600.000 asiakasta
Laskut:
3.000.000 laskua vuodessa
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KSS Online, sähköisessä
24/7- palvelussa voit

KSS Energia palvelee
• Sähköenergia-, kaukolämpö- ja maakaasusopimukset
• Muuttoilmoitukset

• Solmia uuden sähköenergiasopimuksen

• Mittarilukemien ilmoitukset

• Nähdä omat asiakas- ja sopimustietosi 		
sekä muuttaa niitä

• Energiatehokkuuden neuvonta

• Ilmoittaa muutosta

• Sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuliittymät

• Ilmoittaa mittarinlukemia

• Tekninen neuvonta

• Saada oman energiankulutusraportin

Palvelua on näissä asioissa myös käyntiasiakkaille Energiatalolla, Hovioikeudenkatu 3,
Kouvola - muistathan tehdä ajanvarauksen,
osoitteessa kssenergia.fi

• Nähdä sähkölaskusi
• Tehdä ajanvarauksen asiakaspalveluun tai jättää
yhteydenottopyynnön
• Tilata häiriötiedotteet
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Hyvälle tuulelle
kesäteatterissa
Uskottava oleminen, eläminen ja
heittäytyminen palkitsevat yleisön
ja näyttelijän.
”Minne tuuli kylän kuljettaa” kertoo kylän
selviytymistaistelusta isoa markettia ja uutta
ohitustietä vastaan. Tuo teema sopii ajankohtaisen hyvin Iitin kesäteatteriin, missä kyseinen kappale on nähtävissä kesäkuun lopulta
heinäkuun puoliväliin.
Huumoria ja hauskuutta, sitä pitää kesäteatterissa olla ja sitä lupaa myös ohjaaja Markku
Kekki.
– Aitoa rehellistä tilannekomiikkaa, se on
tämän päivän juttu. Vanhat kesäteatterikliseet
pieru- ja kännihuumorilla eivät maistu meille.
Pitkän menestyksekkään uran ammattiteatterissa tehnyt Kekki näkee kesäteatterin vähän
vallattomampana miljöönä, mutta laadusta ei
silti tingitä, sillä teatterin on tarkoitus viihdyt-

tää. Entä miten Kekki näkee harrastelijanäyttelijöiden ohjaamisen?
– Pitää uskaltaa olla, elää ja heittäytyä, ei
näytellä. Siten tulee uskottavaa teatteria. Ohjaustyöni on hyvin näyttelijälähtöinen, ajattelen sitä paljon itseni kautta.

Hurmoshenkeä

Lahdesta parisen vuotta sitten Iittiin muuttanut
Ainokaisa Rintala löysi itsensä tänä keväänä
sekä Iitin Harrastajateatterin puheenjohtajan
pallilta että kesäteatterin näyttämöltä. Uusi kokemus on tuntunut heti omalta, Rintala toivoo
näyttelijänä ohjaajalta jämäkkää otetta.
– Hyvä ohjaaja keskittyy työhön ja tietää,
mitä pitää tehdä. Hän pureutuu yksilöllisen
näyttelijätyöhön ja auttaa minua oppimaan ja
kehittymään näyttelijänä.
Iitin teatteriporukka on pieni ja pippurinen,
apuja rinkiin on saatu lähiseudun aktiiveista.
Oman kylän tanssiorkesteri Tahdistin soittaa
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Kuvassa Ainokaisa Rintala (vas.),
Pasi Taavitsainen, Marko Soikka
ja Kiia Eklund ihmettelevät,
kuinka aika ajaa kylän ohi.

Tekstit ja kuva:
Vesa Vainio

näytelmässä elävää musiikkia 1960-luvulta,
mihin tapahtumat löyhästi ajoittuvat. Rintala
tuntee saavansa teatteriyhteisöstä paljon irti.
– Kun tulee harjoituksiin, unohtaa muut
asiat ja tämän oman porukan kanssa pääsee
hurmokseen. Tunne, minkä voi jakaa yleisön
kanssa, palkitsee työn moninkertaisesti.

Rento meininki

Kekin mukaan kesäteatteri antaa tekijöille
paljon ja tarjoaa helppoa viihdettä kaikelle
kansalle. Hänen mukaansa kynnys tulla kesäteatteriin on olematon.
– Rennon mukavaa päälle ja perheen kanssa
nauttimaan näytelmästä. Leppoisassa tunnelmassa on kiva katsoa ja tulla toistekin.
Kouvolan seudun kesäteatteritarjonta on perinteisen runsas. Yksittäiset teatterit tekevät
asioita eri tavalla ja moni vieras viihtyy kesän
mittaan useassa eri katsomossa. Paikallinen
tarjoaa tässäkin asiassa parastaan.
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Nyt kannattaa seurata energiamarkkinoiden kehitystä ja hyödyntää
Nyt kannattaa seurata energiamarkkinoiden kehitystä ja hyödyntää
tämän hetkiset alhaiset markkinahinnat. Valitse pörssisähkötuote
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Nyt kannattaa seurata energiamarkkinoiden kehitystä ja hyödyntää
Katso lisää ja tee sopimus www.kssonline.fi tai soita 05 8851 830.
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KSS Energia Oy:n sidosryhmälehti

Yhteystiedot
KSS Energia Oy
Hovioikeudenkatu 3, 45100 Kouvola
info@kssenergia.fi, etunimi.sukunimi@kssenergia.fi
Päätoimittaja
Maria Käki, KSS Energia Oy, Kouvola
Toimittajat
Vesa Vainio, Sanakammari, Kouvola
Jukka Behm, Kouvola
Birgitta Smolander, Kouvola
Markku Lintula, Kouvola

Ulkoasu ja taitto
Mainostoimisto Sepeteus Oy, Kouvola

Kannen kuva
Matti Vesala, Mainostoimisto Sepeteus Oy

Kuvaukset ja painoaineiston valmistus
Mainostoimisto Sepeteus Oy, Kouvola

Jakelu
Osoitteettomana jakeluna Kouvolan ja Iitin
alueen kotitalouksiin ja yrityksiin (38 287 kpl)
sekä osoitteellisena sidosryhmille (13 475 kpl)

Painopaikka
Scanweb Oy, Kouvola
Paperi
UPM Finesse Silk 90 g, UPM Kymi

ISSN
1799 – 5930 (Painettu)
1799 – 5949 (Verkkojulkaisu)

Vaihda

vaivattomaan
e-laskuun!

Vaihda paperilaskusi
vaivattomaan
e-laskuun käymällä
omassa verkkopankissasi. Siellä voit
tehdä ilmoituksen,
että haluat jatkossa
KSS Energialta
tulevat laskusi
e-laskuna.
Ilmoituksen
tekemiseen tarvitset
viitenumeron
viimeksi tulleesta
sähkölaskustasi.

Helppoa!
KSS Energian e-lasku tarjoaa
useita maksamista ja laskujen
käsittelyä helpottavia
ominaisuuksia:
• Laskun tietoja, kuten pitkiä tili- ja viitenumeroita,
ei tarvitse itse näppäillä
• Ei näppäilyvirheitä
• Lasku hyväksytään maksuun nappia painamalla
• Voit myös valita automaattisen maksun
• Laskut arkistoituvat verkkopankkiin ja voit ottaa
siitä myös kopion koneellesi
• Laskuista ei synny jätettä

Arvomme helpotusta arkeen…
Arvomme kaikkien e-laskuun 31.8.2015 mennessä siirtyneiden
kesken 3 kpl Gigantin 200 € lahjakortteja.

