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Y
hteiskunta on todella haavoittuvai-

nen nykyisin, mistä osoituksena oli 

tapaninpäivän ja sitä seuranneet 

myrskyt. Valtavat määrät puustoa kaatui ja 

aiheutti sekä ongelmia liikenteelle, mutta 

varsinkin sähkönjakelu oli suurien ongel-

mien edessä ja niistä ei ole vieläkään selvit-

ty. Maantiet ja rautatiet saivat oman osansa 

myrskyn tuomista vaikeuksista, kun monin 

paikoin tien tukkeena oli kaatuneita puita ja 

rautatiet oli samalla tavalla ongelmissa, ja 

varsinkin sähköistetyt osuudet kärsi. Suu-

rimmat vaikeudet olivat kuitenkin sähkönja-

kelun puolella, missä kärsittiin paljon ja pit-

kään. Suuremmat keskukset lännessä ja ete-

lässä säästyivät melko hyvin, joka pääasiassa 

johtuu siitä, että valtaosa johdoista on maa-

kaapelia. Sähköntoimitus pitäisi suuremassa 

määrin toteuttaa maakaapeleilla, koska se on 

ainoita keinoja estää viimeaikaiset ongelmat 

sähkönjakelussa. Katkokset olivat muuta-

masta tunnista useisiin päiviin, ja jopa alkaa 

olla kyse joiltakin osin jopa viikoista. Siinä 

voi kyllä alkaa kysellä vastuusta, kun suurin 

korvaus on 700 euroa ja niin pieni raha ei tai-

da paljonkaan innostaa sähköyhtiötä sijoitta-

maan parempaan verkkoon. Pakastimet ovat 

sekä kaupoissa että kodeissa sulaneet ja sisäl-

tö pilaantunut, ja siksi on jouduttu poista-

maan suuria määriä muuten käyttökelpoisia 

elintarvikkeita viimeisten viikkojen aikana.  

Myös monia muita ongelmia syntyi, kuten 

veden- ja jäteveden osalta, koska ilman säh-

köä nämäkään laitteet eivät toimi. Lisäksi 

puhelinverkot, sekä lankapuhelinverkot että 

kannettavat laitteet olivat muutaman tunnin 

kuluttua mykkiä, kun ne ilman sähköverk-

koa toimivat pääasiallisesti akkujen varassa 

ja ovat siksi kestoltaan hyvin rajalliset. Miten 

hoitaa hätäpuheluita tai vikailmoituksia, kun 

mikään verkko ei toimi?

Kuitenkin tämä tilanne ei ole voinut tulla 

S
amhället är mycket såbart i dagens lä-

ge, som vi fi ck uppleva under julan-

nandag, när stormen överraskade. 

Stora mängder träd föll omkull och orsaka-

de stora skador på vägar och järnvägar men 

i synnerhet på elnätet. Elnätet är efter en 

vecka ännu på många orter ur bruk och än-

nu har mången ingen el att tillgå. Landsvägs-

trafi ken var både farlig och oframkomlig på 

grund av fallande och fallna träd, och järn-

vägen drabbades också av problem. Eldistri-

butionen var ändå den som hade de största 

skadorna, och ännu kommer det att vara 

problem för många. De större samhällen i 

väster och söder klarade sig bättre, på grund 

av att man har i huvudsak använt jordkabel 

där, som inte är läget för de glesare befolkade 

områden. Man bör bygga elnätet i framtiden 

så, att det i större utsträckning baserar sig på 

jordkabel och luftledningarna kan användas 

där de är öppna landskap, utan träd. Avbrot-

ten i elnätet varade från några timmar till 

fl era dygn och nu fi nns det platser som är på 

sin andra vecka utan el. Ansvaret torde va-

ra klart, men när nätägaren ansvara för max 

700 euro, så vad är intresset att reparera, för 

denna summa? Det är massor med mat som 

kastats bort, när frysdiskar och frysar smält 

Stormskador

och maten blivit därför förstörd. Även pro-

blem med vatten- och avloppsnät uppstod, 

när pumpar och anläggningar stannade. 

Därtill var telefonnäten snabbt obrukbara, 

när strömmen bröts, så tog det endast några 

timmar, att tömma reservsystemens batte-

rier och då var näten ur bruk. Hur kan man 

sköta om nödtrafi ken och felanmälningar 

när ingenting fungerar?

Varför har man inte byggt ett bättre nät, 

när risken för dessa problem hade redan ti-

digare erfarits i Sverige, där de större elbola-

gen hos oss också har verksamhet. Fast nog 

har vi hos oss även tidigare fått erfara pro-

blem med eldistributionen, men nu är stor-

leken på problemen betydligt större. Är de 

ledningens bonusar och dylikt som varit 

viktigare, än att säkra elleveranserna till 

kunderna när stormarna slår till?

Nu bör staten göra nya regler, så 

att motsvarande brister kan undvikas 

och vi i framtiden skulle ha elnät som 

är av bättre klass. Elnätsverksamhe-

ten är ett monopol och då bör staten 

säkra det, så att konsumenterna inte blir 

de som får lida för undermålig verksamhet.

Myrskytuhot

täytenä yllätyksenä, koska ruotsalaiset ovat 

saaneet kokea vastaavia jo muutaman kerran 

viime vuosien aikana, ja meillä olevat suu-

ret sähköyhtiöt toimivat myös Ruotsin puo-

lella. Ovat myös suomalaiset saaneet kokea 

vastaavia aikaisemmin, vaikka pienemmässä 

mittakaavassa.  Ilmeisesti bonukset ja joh-

don palkitseminen on ollut tärkeämpää, kuin 

varmistaa asiakkaiden turvallinen sähkön-

syöttö ja siksi on laiminlyöty verkkojen ra-

kentaminen paremmin myrskyjä kestäviksi. 

Nyt tulisi valtion laatia riittävän tiukat 

säännökset, jotta nämä todetut laiminlyön-

nit tulisi korjattua ja sähköverkot tulisi saat-

taa uudelle paremmalle tasolle. Verkot ovat 

monopolitoimintaa ja siksi tulee valtion olla 

kansalaisten etujen ajajana tässä asiassa.
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Lisätietoja
pullonkaulat ja markkinatilanne/ 

toimitusjohtaja Jukka Ruusunen 

puh. 040 593 8428 

talven tehotilanne/ 

johtaja Reima Päivinen 

puh. 040 556 2662

K
aupallisen siirtokapasiteetin puu-

te on käytännössä näkynyt säh-

kön hinnan eriytymisenä. Suomi ja 

Ruotsi on ollut samaa hinta-aluetta vain 75 

prosenttia ajasta 1.1.-31.10. välisenä aikana. 

Siirron pullonkaulat haittaavat kilpailua ja 

markkinoiden tehokasta toimintaa pohjois-

maisilla sähkömarkkinoilla.

- Kaikki mahdollinen siirtokapasiteetti 

on annettu markkinoille. Myös investointien 

aiheuttamat keskeytykset on pyritty suun-

nittelemaan mahdollisimman vähän siirto-

ja haittaaviksi. Alkuvuonna Suomi vei säh-

köä muihin Pohjoismaihin siellä vallinneesta 

kuivasta vesitilanteesta johtuen. Runsaat sa-

teet Norjassa ja Suomen lämmin syksy ovat 

kääntäneet sähkönsiirron suunnan täysin 

Suomeen päin, kertoi Fingridin toimitusjoh-

taja Jukka Ruusunen Fingridin järjestämäs-

sä Käyttövarmuuspäivässä tänään.

Toimitusjohtaja Ruusunen painotti pu-

heessaan sähkön siirtokapasiteettitilanteen 

jo parantuneen alkusyksyn tilanteesta. Suo-

men ja Ruotsin välisen uuden Fenno-Skan2-

merikaapeliyhteyden kapasiteetti on annet-

tu koekäyttövaiheessa sähkömarkkinoiden 

käyttöön 15.11. alkaen. Markkinoille annet-

tavan siirtokapasiteetin määrä arvioidaan 

päivittäin koekäyttötilanteen sallimissa ra-

joissa ja parhaimmillaan lisäkapasiteetti on 

800 megawattia. Fenno-Skan2-yhteyden 

koekäyttövaihe on suunniteltu jatkuvan 

15.12. saakka, minkä jälkeen alkaa yhteyden 

normaali kaupallinen käyttö. Fenno-Skan 2 

lisää Suomen ja Ruotsin välistä siirtokapasi-

teettia 40 prosenttia.

Ruotsin jakautuminen eri hinta-aluei-

siin on muuttanut maiden välistä tilannet-

ta sähkön siirtyessä entistä enemmän Suo-

men kautta Etelä-Ruotsiin. Ruotsissa sähkön 

tuotanto ja kulutus ovat jakautuneet epäta-

saisesti. Maan pohjoisosassa tuotetaan pal-

jon sähköä, mutta kulutus keskittyy etelään. 

Maan sisäiset siirtoyhteydet ovat käyneet 

riittämättömäksi eikä kantaverkon kapasi-

teetti ole riittänyt kansainvälisen sähkökau-

pan tarpeisiin. Jakamalla Ruotsi tarjousalu-

eiksi pohjoismaiset markkinat toimivat en-

tistä tehokkaammin.

- Marraskuun alusta voimassa ollut 

käytäntö on toteutunut pitkälti odotusten 

mukaisesti. Sähkön hinta on ollut kolmella 

Ruotsin pohjoisella alueella ja Suomessa pää-

osin sama. Etelä-Ruotsin hinta on eronnut 

muusta Ruotsista noin puolet ajasta. Ennak-

koon odotetun mukaisesti myös Etelä-Ruot-

sin ja Itä-Tanskan hinnat ovat olleet yhden-

mukaiset. Ruotsin tilannetta ovat vaikeutta-

neet ongelmat Ruotsin ydinvoimakapasitee-

tissa, Ruusunen kertoi.

Suomi edelleen sähköntuonnin varassa

Käyttövarmuuspäivässä tarkasteltiin 

myös tulevan talven tehotilannetta. Viime 

talvi oli hyvin kylmä, ja sähkön tuntikulutus 

nousi helmikuun 18. päivänä 14 900 mega-

wattiin. Epävarman taloustilanteen seurauk-

sena sähkönkulutuksen kasvu näyttää jälleen 

pysähtyneen, ja siksi tulevan talven kulutus-

huipun odotetaankin pysyvän vastaavissa 

olosuhteissa samalla tasolla kuin viime tal-

vena.

Suomi on edelleen sähköntuonnin va-

rassa. Sähköä saadaan Ruotsista, Venäjältä 

ja Virosta kattamaan 1700 megawatin va-

jetta. Viime talveen verrattuna tilanne on 

parempi, koska Fenno-Skan 2 -yhteys lisää 

merkittävästi siirtokapasiteettia Ruotsista. 

Sähköntuotantokyky maassamme on 13 300 

megawattia ja kulutus korkeimmillaan 15 

000 megawattia.

Saksan ydinvoiman alasajo on vähentä-

nyt sähköntuotantokapasiteettia Keski-Eu-

roopassa. Korvaavaa sähköä voidaan joutua 

siirtämään pitkiä matkoja.   Tarjonnan vä-

hentyminen näkyy sähkön hinnassa. Käyt-

tövarmuuden osalta tilanne on hallussa nor-

maaliolosuhteissa, mutta äärimmäisen kyl-

män talven yllättäessä joudutaan Saksassa 

turvautumaan erityistoimenpiteisiin. 

Fingrid järjestää tänään Finlandia-talolla 

seminaarin, jossa käsitellään sähköjärjestel-

män käyttövarmuutta. Fingridin käyttövar-

muuspäivän seminaarin puheenvuoroja voi 

seurata internetistä online, sillä puheenvuo-

rot videoidaan internettiin webcasting-lähe-

tyksenä. Seminaarin ohjelma alkaa klo 12.40 

ja sitä voi seurata verkosta suorana lähetyk-

senä aina klo 16.00 saakka tai myöhemmin 

videotallenteina.

Suomen ja Ruotsin rajalla ennätysmäärä 
sähkönsiirron pullonkauloja tänä vuonna

- Sähkömarkkinoiden toiminta vaatii riittävästi siirtokapasiteettia.

Sähkönsiirtokapasiteetti ei ole riittänyt tänä vuonna Suomen ja Ruotsin 
välisellä rajalla. Fyysinen kapasiteetti on ollut lähes sama kuin aikaisem-
pina vuosina, mutta markkinat olisivat tarvinneet selkeästi enemmän 
siirtokapasiteettia. Marraskuussa siirtokapasiteetin määrä lisääntyi, 
kun uuden koekäytössä olevan tasasähkösiirtoyhteyden Fenno-Skan2:n 
kapasiteettia annettiin osittain markkinoiden käyttöön.
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Suomen sähköntuotanto ja 
-kulutus marraskuussa 2011

miljoonaa                            
kilowattituntia                                

(GWh, milj. kWh)

osuus sähkön 
kokonaiskulutuksesta

prosenttia

muutos edellisen 
vuoden vastaavaan 
jaksoon prosenttia

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) 2 222 30,7 -23,3

Ydinvoima 1 977 27,3 0,1

Vesivoima 1 242 17,1 19,6

Hiili- ja muu lauhdutusvoima ym. 522 7,2 -55,2

Tuulivoima 50 0,7 73,5

Nettotuonti 1 231 17 26,9

Sähkön kokonaiskulutus 7 244 100,0 -10,3

Lämpötila- ja kalenterikorjattu muutos 7 459 -5,4

Suomen sähköntuotanto ja -kulutus 
viimeisten 12 kuukauden aikana, 
marraskuu 2010 – lokakuu 2011

miljoonaa                            
kilowattituntia                                

(GWh, milj. kWh)

osuus sähkön 
kokonaiskulutuksesta

prosenttia

muutos edellisen 
vuoden vastaavaan 
jaksoon prosenttia

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) 26 975 31,4 -2,7

Ydinvoima 22 261 25,9 1,7

Vesivoima 12 090 14,1 -4,6

Hiili- ja muu lauhdutusvoima ym 10 920 12,7 -20,7

Tuulivoima 449 0,5 52,9

Nettotuonti 13 253 15,4 24,3

Sähkön kokonaiskulutus 85 948 100,0 -1,2

Lämpötila- ja kalenterikorjattu muutos 86 073 -0,2

Sähkön kuukausitilaston mukaan teollisuuden sähkönkulutus on nyt 
laskussa, ja lämpötilakorjattuna kulutus laski selvästi edellisvuoden ta-
sosta. Koko Suomen sähkönkulutus laski ja oli 10,3 prosenttia pienempi 
kuin edellisenä vuonna. Marraskuun sääkorjaus muutti tilanteen, koska 
sää oli tavanomaista lämpimämpi. Olemme tilanteessa jossa sähkönku-
lutus on laskussa, johtuen lähinnä teollisuuden kulutuksen laskusta. 
Muu kulutus on lähes ennallaan, ja on riippuvainen ulkolämpötilasta. 
Suurimpia muuttujia ovat nyt olleet erillistuotannon puolittuminen, 
vesivoiman kasvu ja tuonti on ollut kovassa nousussa, sekä tuulivoiman 
kasvu.

Sähkön käytön lasku jatkuu edelleen viime vuoden 
tasosta ja marraskuussa kulutus oli 10,3 prosenttia 
edellisvuotta pienempi

Teollisuuden sähkönkulutus on muuttunut selkeään laskuun marraskuussa.

Suomi on käyttänyt sähköä viimeisten 12 

kuukauden aikana 1,2 prosenttia vähemmän 

kuin edellisellä vastaavalla 12 kuukauden 

jaksolla. Sähkönkulutus on kääntynyt las-

kuun ja on viime kuukausina tuonut vuosi-

kulutuksen edellisvuoden tasolle. Teollisuu-

den kasvu on selkeästi muuttunut laskuun ja 

viime kuukausina lasku on kiihtynyt. 
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E
TLA:n tutkijoiden mukaan synkistä 

talousnäkymistä huolimatta Suomes-

sa ei ole tarvetta kiirehtiä menoleik-

kauksia tai veronkorotuksia. ETLA kuiten-

kin arvioi, että taloutta on katsottava pitkä-

jänteisesti ja peräänkuuluttaa rakenteellisia 

uudistuksia. Toimitusjohtaja Sixten Kork-

man syyttää erityisesti maan hallitusta ja 

työmarkkinajärjestöjä ”lässytyksestä” talous-

kysymyksissä (Helsingin Sanomat 22.12.).

työelämän keinot ovat etusijalla ja eläkepoli-

tiikka voi antaa tälle tavoitteelle taustatukea. 

Eläkepolitiikkaa on kuitenkin tehtävä pitkä-

jänteisesti ja turvattava riittävä työeläketur-

va eri ikäpolville kohtuullisilla työnantaja- ja 

palkansaajamaksuilla.

STTK on korostanut sitä, että eläkkeelle-

siirtymisikään ja työurien pituuteen vaikut-

tavat hyvin monet tekijät työurien eri vai-

heissa. Erityisesti työelämän laadun ja työhy-

vinvoinnin parantaminen on tärkeää. 

- Ratkaisevaa on hyvä talous- ja työlli-

syyskehitys, osaamisen vahvistaminen, osa-

työkykyisten ja vajaatyöllistettyjen työssä-

käynnin edistäminen, työnantajien talou-

dellisten vastuiden järjestäminen työuria 

pidentäväksi sekä alkavien työkyvyttömyys-

eläkkeiden vähentäminen. Hevoskuurien 

sijaan raamisopimuksen jatkoksi tarvitaan 

laaja ohjelma, joka luo kasvunäkymiä, mah-

dollistaa innovaatiot ja turvaa työpaikat ni-

menomaan suomalaisille. Vahvuutena Suo-

mella on tässä toimiva julkinen sektori, joka 

turvaa yrityksille infrastruktuurin, työvoi-

man ja vakaan toimintaympäristön, Mikko 

Mäenpää toteaa.

STTK:n puheenjohtaja 
Mikko Mäenpää 

T
uore esimerkki sosiaalisen medi-

an käytöstä asiantuntijaverkostossa 

on keväällä 2011 käynnistynyt TJS 

Opintokeskuksen luotsaama Reilu Peli ver-

kosto, jossa epäasiallisen kohtelun haastei-

siin työelämässä pureudutaan sähköisen yh-

teistyön voimin. 

 

Ihana kamala 
sosiaalinen media 

 

Surff ailua työajalla ja potkuihin johtavia tun-

nustuksia statuspäivityksissä. Lipsautuksista 

huolimatta sosiaalinen media on sulautunut 

osaksi ihmisten arkea. Verkossa pidetään 

yhteyttä, tunnustetaan päivän kuulumiset ja 

vinkataan kiinnostavista, ja useimmin myös 

turhemmista asioista itselle tärkeille ihmisil-

le ja verkostoille. Jokapäiväistymisestä huo-

limatta organisaatioiden ja asiantuntijoiden 

ammatilliseen käyttöön sosiaalisella medial-

la on kuitenkin ollut takkuisempi tie. 

Sosiaalisen median käyttöä työhyvin-

voinnin ja -turvallisuuden asiantuntijayh-

teisöissä tutkineessa Openrisk-hankkeessa 

sosiaalisen median käytön osana työtä ja 

asiantuntijayhteistyötä todettiin kompas-

tuvan helposti sosiaaliseen mediaan liitty-

viin ennakkoluuloihin. Sosiaalista mediaa ei 

mielletä työpaikalle kuuluvaksi työvälineek-

si, vaan henkilökohtaisten kaverisuhteiden 

ylläpitofoorumiksi, jonka sisältö jää usein 

pinnalliseksi tai kauhukuvissa esimiehiä tai 

asiakkaita ruotivaksi verkkovuodatukseksi.   

Sosiaalisen median kentän monipuolisuus 

jää helposti näkymättömäksi, kun uutiskyn-

nyksen ylittävät useimmin ongelmat ja epä-

kohdat. 

Muutakin kuin Facebook

Vaikka sosiaalinen media voidaan useinkin 

sallia kivuttomasti osaksi organisaation vies-

tintä- tai markkinointistrategiaa, työntekijöi-

den omaehtoista sosiaalisen median käyttöä 

on suitsittu tomerammalla kädellä. Työn 

kannalta korvaamattomiin verkostoihin 

osallistuminen saattaa vielä hyvinkin kaatua 

organisaation asettamiin käyttörajoituksiin. 

Sosiaalinen media henkilöstön 
edustajan apuvälineenä
Suvi Pihkala

Uutiset mediassa viestivät sosiaalisen median mahdollisuuksista, mutta 
samalla uhkakuvat sosiaalisen median varjopuolista saavat työnantajat 
varpailleen ja suitsemaan työntekijöiden surff ailua sosiaalisen median 
kentällä. Suunnitelmallinen ja tarvelähtöinen sosiaalisen median käyttö 
tarjoaa kuitenkin aitoja mahdollisuuksia työntekijöille ja työnantajille.

Mikko Mäenpää
STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää 

torjuu tiukasti ETLA:n toimitusjohtajan pu-

heet ja korostaa syksyllä solmitun raamiso-

pimuksen merkitystä ennen kaikkea talou-

den vakauden ja ennustettavuuden näkökul-

masta. 

- Suomessa löydettiin työnantajien ja 

palkansaajien välillä vuosien jälkeen yhtei-

nen sävel ja solmittiin historiallisen katta-

va työmarkkinasopimus. Se turvaa ostovoi-

maa, kilpailukykyä ja työrauhaa kaksi vuotta 

eteenpäin. Muissa Euroopan maissa tällais-

ta laajaa yhteiskuntasopua katsotaan kadeh-

tien, mutta täällä kaikille ei kelpaa. Tuli on 

väärin sammutettu, Mäenpää pohtii.

Mäenpään mielestä Korkmanin pur-

kaus kuvastaa ennen kaikkea elinkeinoelä-

män kellokkaiden turhautumista siihen, et-

tä työurien pidentämiseen etsitään kestäviä 

keinoja sen sijaan, että tehdään talouskriisin 

varjolla tarpeettomia äkkiliikkeitä. 

- Eläkepolitiikka ei ole julkisen talou-

den korjauskeino. Eläkejärjestelmämme on 

erinomaisessa kunnossa, eläkkeellesiirtymi-

sikä on viime vuosina noussut jopa asetettuja 

tavoitteita nopeammin eikä paniikkiratkai-

suihin ole tarvetta. Työurien pidentämisessä 
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Lisätietoja verkoston 
toiminnasta: 
www.reilupeli.net

TJS Opintokeskus, 

www.tjs-opintokeskus.fi 

Sähköpostilla: 

repe@tjs-opintokeskus.fi 

http://openrisk.wordpress.com/

Epäilyksistä huolimatta organisaatioilla 

on monta syytä vakavasti tutkailla sosiaa-

lisen median välineitä ja mahdollisuuksia 

markkinointia ja viestintää laveammin. So-

siaalisessa mediassa vaikutetaan ja keskus-

tellaan koko ajan – nytkin ja myös tästä. 

Mukana oleminen on mahdollisuus osallis-

tua aktiivisesti ammatillisesti kiinnostaviin 

keskusteluihin. 

Sosiaalisessa mediassa myös ylläpide-

tään ja rakennetaan verkostoja organisaati-

oiden sisällä, välillä ja yli. Sosiaalisen median 

käytön potentiaali on sen kyvyssä vahvistaa 

vuorovaikutusta osaamiselle ja hyvinvoinnil-

le tärkeiden asioiden ympärillä. 

Tietointensiivisessä työssä verkostot ja 

ajankohtaisten keskustelujen seuraaminen 

on välttämätöntä osaamisen ylläpitämisek-

si. Sosiaalisen median kuluttajat todennäköi-

sesti imevät tätä pääomaa verkosta jo nyt, 

mutta organisaatioiden positiivisen asenteen 

avulla se voidaan saattaa myös suunnitelmal-

lisesti yhteiseen käyttöön. 

Reilulla pelillä 
avoimeen oppimiseen

keväällä 2010 ensimmäisen kerran joukko 

epäasiallisen kohtelun asiantuntijoita ko-

koontui yhteen tunnustelemaan uudenlai-

sia yhteistyömahdollisuuksia oppimisen ja 

asiantuntijuuden tueksi, nousi vertaistuen 

vähyys selkeästi esiin – toimintamallien rin-

nalle kaivattiin tukiverkostoa ja elävän tie-

don tuottamisen foorumia.

Ammattijärjestöjen toimijoille sosiaali-

sen median toimintatavat tarjoavat lukuisia 

mahdollisuuksia. Reilu Peli verkosto käyn-

nistettiin TJS Opintokeskuksen koordinoi-

mana keväällä 2011 yhtenä Openrisk-hank-

keen piloteista. Luottamusmiesten, työsuo-

jeluvaltuutettujen ja asiamiesten toiminta 

kytkettiin sosiaaliseen mediaan, ja epäasial-

lisen kohtelun ympärille rakennettiin vuo-

rovaikutteinen, matalan kynnyksen yhteis-

työverkosto.

Välitön ja keskusteleva sosiaalisen me-

dian kulttuuri osana työtä vertautuu par-

haimmillaan ajasta, paikasta ja organisaa-

tiosta riippumattomaksi kahvihuoneeksi. 

Keskustelua ja ajatustenvaihtoa käydään vä-

littömässä ilmapiirissä. Vaikka keskustelussa 

olisikin rento vire – tai ehkä juuri sen takia 

– ovat epämuodolliset keskustelut omiaan 

tuottamaan autenttisia ja merkityksellisiä 

kokemuksia ja liikuttamaan hiljaista tietoa. 

Kahvihuoneisiin kuuluu toki myös kritiikki, 

mutta oikein käytettynä sosiaalisen median 

läpinäkyvyys auttaa karsimaan pahimmat 

piikit ja riitasoinnut voivat kääntyä raken-

tavaksi vuoropuheluksi, jossa sallitaan myös 

keskeneräisyys. 

Voinko osallistua? 

Keskusteleva kulttuuri voi läpinäkyvyydes-

sään saada niin organisaatiot kuin yksittäi-

set käyttäjätkin varovaisiksi, kuuluuhan jaet-

tu kommentti verkossa aiempaa laajemmalle 

yleisölle. Kieltämisen tai kieltäytymisen si-

jaan parempaan lopputulokseen päästään 

silloin kun sosiaalisen median käytöstä kes-

kustellaan rakentavasti.

Mistä sitten kannattaa keskustella? Läh-

tökohdaksi voi ottaa kysymyksen ”Miten 

voin osallistua?”. On hyvä pohtia muun mu-

assa sitä, miten yksityisen ja työroolin tasa-

painottelu verkossa parhaiten onnistuu: mil-

laista verkkojulkisuutta työnantaja voi odot-

taa työntekijältä tai missä roolissa on sopivaa 

puhua työhön liittyvistä asioista. Aina eron-

teko roolien välillä ei ole helppoa. Uhkakuvia 

ei ole syytä ottaa keskustelun lähtökohdak-

si, mutta terve kriittisyys on tärkeää. Muun 

muassa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan 

Silmät auki sosiaaliseen mediaan (2011) an-

taa visioiden lisäksi näkökulmia sosiaalisen 

median käytön eettiseen pohdintaan. 

Usein organisaatioista jo valmiiksi löy-

tyvät sosiaalisen median suurkuluttajat ovat 

hyvää resurssia suunnitella omaa sosiaalisen 

median käyttöä, mutta kokemusten mukaan 

liikkeelle lähtiessä on yhtä tärkeää kuunnel-

la myös uusia käyttäjiä. Uudenlaisten käyt-

tötapojen ja näkökulmien pohtiminen tuo 

positiivista kirjoa keskusteluun sosiaalisesta 

mediasta. Tarpeista ja sisällöistä ponnista-

va suunnittelu varmistaa myös sen, ettei toi-

minta kuihdu heti alkuhuuman haihduttua.

Suunnitelmallinen kehittäminen ja pe-

lisääntöjen yhdessä sopiminen varmistavat, 

että sosiaalisen median käytöstä tulee tar-

koituksenmukainen ja turvallinen osa työn 

tekemistä ja asiantuntijuuden kehittämis-

tä. Samalla yhteiseen keskusteluun tulevat 

luontevasti työn prosessit laajemminkin.

Reilu Peli verkosto 

Reilu Peli verkoston toiminnan kehittämi-

seen on osallistunut TJS Opintokeskuksen 

lisäksi joukko akavalaisten ja STTK:laisten 

liittojen asiamiehiä ja asiantuntijoita. Rei-

lu Peli verkostoa on tutkittu yhtenä VTT:n 

koordinoiman sosiaalisen median käyttöä 

tarkastelevan Openrisk -hankkeen piloteis-

ta. Hankkeen tutkimusyhteistyökumppanina 

Reilu Peli verkostossa on Oulun yliopiston 

Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Verkoston 

toiminta on tarkoitettu liittojen asiamiehille, 

luottamushenkilöille ja työsuojeluvaltuute-

tuille. Osallistuminen vaatii rekisteröitymi-

sen Reilu Peli verkoston sivuille Ning-yhtei-

söpalvelussa, mutta on osallistujilleen mak-

sutonta.

www.pohjolanvoima.fi 

Huomisen 
energia-
ratkaisut
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Lisätietoja
ilmastoasiantuntija Johannes Lou-

nasheimo, puh. 0400 100 601, johan-

nes.lounasheimo@hsy.fi 

ilmastoyksikön päällikkö Leena Mik-

konen-Young, puh. 045 657 8744, 

leena.mikkonen-young@hsy.fi 

P
ääkaupunkiseudun kasvihuonekaa-

supäästöt kasvoivat vuonna 2010, ja 

muutaman vuoden jatkunut laskeva 

suuntaus pysähtyi. Kaukolämmön päästöt 

pienenivät, mutta liikenteen ja sähkönku-

lutuksen päästöt kasvoivat kahden taantu-

mavuoden jälkeen. Tämä käy ilmi Helsin-

gin seudun ympäristöpalveluiden tekemästä 

laskelmasta, joka sisältää Helsingin, Espoon, 

Vantaan ja Kauniaisten kasvihuonekaasu-

päästöt. 

HSY:n laskelmien mukaan pääkaupunki-

seudun kasvihuonekaasupäästöt olivat kuu-

si miljoonaa hiilidioksiditonnia (CO2-ekv.) 

vuonna 2010. Tämä oli runsas prosentti 

enemmän kuin edellisvuonna. Viileän talven 

vuoksi asuntojen lämmitykseen kului run-

saasti energiaa, mutta vuosien välisiä eroja 

tasoitetaan päästölaskennassa lämmitystar-

vekorjauksella. Ilman korjausta kokonais-

päästöjen kasvu olisi ollut peräti yhdeksän 

prosenttia. Myös Suomen ja koko maailman 

kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat merkittä-

västi vuonna 2010.

”Kaukolämpö on pääkaupunkiseudun 

merkittävin päästölähde, sillä sen tuotanto 

perustuu lähes kokonaan fossiilisiin polttoai-

neisiin. Kaukolämmön osuus pääkaupunki-

seudun kokonaispäästöistä on vajaa 40 pro-

senttia”, kertoo ilmastoasiantuntija Johan-

nes Lounasheimo HSY:stä.

Kaukolämpöä kului pääkaupunkiseu-

dulla vuonna 2010 enemmän kuin koskaan 

aikaisemmin. Runsaspäästöisen kivihiilen 

osuus kaukolämmön tuotantoon käytetyis-

tä polttoaineista kuitenkin pieneni, ja läm-

mitystarvekorjatut kasvihuonekaasupäästöt 

laskivat.

Kotitalouksien 
sähkönkulutus kasvoi

Kulutussähkö tuotti pääkaupunkiseudun 

kasvihuonekaasupäästöistä noin 25 prosent-

tia ja sähkölämmitys 7 prosenttia. Erityisesti 

kotitalouksien sähkönkulutus kasvoi. 

Myös liikenteen kasvihuonekaasupääs-

töt kääntyivät jälleen lievään nousuun, vaik-

ka polttoaineiden bio-osuus kasvoi ja henki-

löautojen ominaispäästöt laskivat päästöpe-

rusteisen verotuksen ansiosta. Taloustilan-

teen elpyminen kasvatti erityisesti raskaan 

kaluston kasvihuonekaasupäästöjä, mutta 

myös henkilöautojen polttoaineenkulutus 

lisääntyi. Liikenteen osuus seudun päästöis-

tä oli noin neljännes.

Asukaskohtaiset päästöt 
laskeneet selvästi 

vuodesta 1990

Yhden pääkaupunkiseudun asukkaan kasvi-

huonekaasupäästöt olivat vuonna 2010 kes-

kimäärin 5,7 hiilidioksiditonnia. Tämä oli 

20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1990. 

Väkiluku on kasvanut samassa ajassa mer-

kittävästi, mikä näkyy pienentyneinä asukas-

kohtaisina päästöinä.

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian 

tavoitteena on, että asukaskohtaiset kasvi-

huonekaasupäästöt laskevat 39 prosenttia 

vuoden 1990 tasosta, jolloin päästöt olisivat 

4,3 tonnia vuoteen 2030 mennessä.

”Vuosina 2009 ja 2010 asukaskohtai-

set päästöt olivat pienemmät kuin koskaan 

2000-luvulla, mutta kokonaispäästöt ovat 

kasvaneet. Ilmaston kannalta kestävästä 

tasosta ollaan vielä kaukana ja tavoitteiden 

saavuttaminen vaatii voimakkaita toimia”, Jo-

hannes Lounasheimo sanoo.

Erityisesti kaukolämmön, jätteiden kä-

sittelyn ja teollisuuden aiheuttamat asu-

kaskohtaiset päästöt ovat laskeneet vuoden 

1990 tasosta. Liikenteen päästöt ovat niin 

ikään laskeneet hieman, mutta sähkönkulu-

tus ja sen päästöt ovat nousseet voimakkaas-

ti. Sähkönkäyttöä on lisännyt muun muassa 

se, että kodinkoneiden sekä tietotekniikka-, 

valaistus ja jäähdytyslaitteiden määrä on kas-

vanut, sähkölämmitys on yleistynyt ja raken-

nusten käyttöaika on kasvanut, mikä tarkoit-

taa esimerkiksi pidentyneitä kauppojen au-

kioloaikoja.

HSY seuraa pääkaupunkiseudun kas-

vihuonekaasupäästöjen kehitystä ja edistää 

seudun ilmastotyötä. Päästölaskenta sisältää 

seudun suorat päästöt lukuun ottamatta len-

toliikennettä ja esimerkiksi ruoantuotannos-

ta ja kulutushyödykkeiden valmistamisesta 

syntyviä välillisiä päästöjä. Tuore julkaisu 

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti - pääs-

töjen kehitys 2010 on saatavilla osoitteesta 

www.hsy.fi /seututieto/ilmasto/paastot

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt 
kääntyivät kasvuun vuonna 2010
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Lisätietoja
Dick Kronman, p. 050 33 42287, 

dick.kronman@fi .abb.com 

Jyrki Penttonen, p. 040 5705775, 

jyrki.penttonen@violasystems.com 

Lisätietoja
Sebastian Johansen, 

tuuli- ja aaltovoimapäällikkö, 

Fortum,

puh. +358 40 354 3683 

(suomeksi ja ruotsiksi)

”
Viola Systems on sähköverkkojen lan-

gattoman viestintäteknologian pioneeri. 

ABB on käyttänyt yhtiön tuotteita rat-

kaisuissaan jo vuosia. Strategisen kumppa-

nuuden myötä tutkimus- ja tuotekehitysyh-

teistyö tiivistyy”, liiketoiminnan kehitysjoh-

taja Dick Kronman ABB:ltä sanoo. ”Yhdistä-

mällä suomalainen langaton teknologiaosaa-

minen ABB:n verkostoautomaatiotarjontaan 

kykenemme ratkaisemaan verkkoyhtiöiden 

haasteita ja olemme eturintamassa edistä-

mässä älykkäiden sähköverkkojen kehitystä 

ja yleistymistä.”

Uusiutuvien energiantuotantomuotojen 

yleistyminen, EU:n tavoitteet kasvihuone-

päästöjen rajoittamiseksi sekä panostami-

nen sähkön laatuun ja luotettavaan jakeluun 

edellyttävät sähköverkoilta älykkyyttä. Älyk-

käisiin sähköverkkoihin kytkeytyvän liiketoi-

minnan on arvioitu vuosittain kasvavan Eu-

roopassa jopa yli 40 prosenttia.

”Kumppanuus ABB:n kaltaisen maail-

man johtavan toimijan kanssa mahdollistaa 

sen, että pysymme nopeasti kasvavan mark-

kinan tahdissa, kykenemme kasvamaan ja 

kehittymään. Vuosien pitkäjänteinen yh-

teistyö ABB:n kanssa antaa vankan pohjan 

kumppanuuden syventämiseen”, Viola Sys-

temsin toimitusjohtaja Jyrki Penttonen sa-

noo.

Viola Systemsin tuotteita ovat muun 

muassa langattomat reitittimet ja ohjainyk-

siköt. Ne mahdollistavat älykkäissä sähkö-

verkoissa laitteiden langattoman viestinnän. 

Laajan kansainvälisen hyväksynnän saaneen 

Violan ratkaisuissa ainutlaatuista on, että ne 

kykenevät hyödyntämään julkista tietolii-

kenneverkkoa kustannustehokkaasti, luo-

ABB investoi suomalaiseen teknologiaosaamiseen - 
ABB:n ja Viola Systemsin strateginen kumppanuus 
vastaus älyverkkoliiketoiminnan nopeaan kasvuun
28.11.2011 - ABB tekee 20 prosentin pääomainvestoinnin suomalaiseen 
sähköverkkojen langattomien viestintäratkaisujen toimittajaan Viola 
Systemsiin. Investointi vahvistaa ABB:n tarjoamaa ja asemia nopeasti kas-
vavassa älykkäiden sähköverkkojen liiketoiminnassa. 

tettavasti ja turvallisesti. Perinteiset ratkai-

sut perustuvat tyypillisesti erillisverkkoihin, 

joiden rakentamis- ja ylläpitokustannuksia ei 

voida jakaa useamman käyttäjän kesken, ku-

ten julkisissa verkoissa.

Älyverkkoratkaisujen kehittämisessä ja 

toteuttamisessa ABB tekee yhteistyötä muun 

muassa Deutche Telekomin tytäryhtiön T-

Systemsin, Genovan kaupungin, Fortumin, 

Vattenfallin, Helsingin Energian ja E.ONin 

kanssa. Suomessa yhtiö on mukana muun 

muassa teknologiayhteistyössä, jonka ta-

voitteena on kehittää älykkäitä energiarat-

kaisuja Helsinkiin rakentuvalle Kalasataman 

alueelle.

ABB-yhtymässä globaali vastuu sähkön-

jakelun automaatiosta on Vaasassa.

V
uoden 2012 alkupuolella Seabased 

käynnistää poijujen, generaattorei-

den, kytkinlaitosten ja muuntajien 

sarjatuotannon Lysekilin kuntaan Ruotsiin 

perustettavassa tehtaassa.

Tavoitteena on asentaa mereen ensim-

mäiset 42 aaltovoimapoijua laitteineen syk-

syn ja talven 2012 aikana. Seuraavan vaiheen 

asennukset on suunniteltu toteutettavan 

noin vuoden tutkimusvaiheen jälkeen. Val-

mistuttuaan aaltovoimapuisto koostuu puo-

len neliökilometrin alueelle asennettavista 

420 poijusta, joiden yhteisteho on noin 10 

megawattia. Laitoksen on määrä valmistua 

vuonna 2014 - 2015.

”Aaltovoima tarjoaa maailmanlaajuises-

ti merkittäviä mahdollisuuksia seuraavan 

sukupolven energiantuotantoon. Fortum 

on lähtenyt jo varhaisessa vaiheessa kehit-

tämään alan teknologiaa kaupalliseen käyt-

töön. Odotamme paljon Ruotsin demonst-

raatiohankkeelta”, sanoo Fortumin uusiutu-

vasta energiasta vastaava johtaja Risto An-

dsten.

Aaltovoimapuiston tekniikka perustuu 

Uppsalan yliopiston aaltovoimatutkimuk-

seen, johon Fortum on osallistunut vuodes-

ta 2007 alkaen. Hanke on saanut päätöksen 

investointituesta Ruotsin energiaviranomai-

silta.

Fortum on mukana myös suomalaisessa 

Waveroller-kehityshankkeessa, jossa muun-

netaan aaltojen energiaa sähköksi lähellä 

rantaa. Hankkeen tavoitteena on vuoden 

2012 aikana rakentaa Portugalin Penichessä 

300 kW:n demonstraatiolaitos, joka tuottaa 

sähköä sähköverkkoon. Fortum ja ranskalai-

nen meriteollisuusalan suuryritys DCNS ke-

hittävät aaltovoimaa Ranskassa. Yhtiöt ovat 

käynnistämässä aaltovoiman koehanketta 

koskevan esiselvityksen.

Aaltovoimahankkeet ovat osa aurinkota-

louteen perustuvia energiaratkaisuja. Fortu-

min toiminnan tarkoitus on tuottaa energi-

aa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien su-

kupolvien elämää sekä tarjota kestäviä rat-

kaisuja, jotka auttavat vähentämään päästö-

jä, tehostamaan luonnonvarojen käyttöä ja 

varmistamaan energian saatavuuden.

Fortum ja Seabased AB käynnistävät 
aaltovoimapuiston rakentamisen Ruotsissa
Fortum ja Seabased AB ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen yhteisen 
aaltovoimapuiston rakentamisesta Ruotsin Sotenäsiin. Valmistuttuaan aal-
tovoimapuistosta tulee lajissaan maailman suurin täysimittainen demonst-
raatiohanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 25 miljoonaa euroa, josta 
Fortumin osuus on noin puolet. 
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For further information 
please contact:
Mr Sampo Suvisaari

General Manager, 

Central America and the Caribbean

Wärtsilä Power Plants

Tel: +1 713 598 2851

sampo.suvisaari@wartsila.com  

W
ärtsilä, a leading global suppli-

er of fl exible and effi  cient pow-

er plant solutions, has been 

awarded the contract to supply a complete 

Flexicycle(TM) dual-fuel power plant to the 

Dominican Republic. Th e turnkey project 

has been ordered by Empresa Generado-

ra de Electricidad Haina (EGE Haina), the 

country’s largest power generation company. 

Th e value of the order is approximately EUR 

150 million.

Th e Quisqueya II power plant ordered 

by EGE Haina will feature 12 Wärtsilä 50DF 

generating sets in combined cycle running 

primarily on natural gas, but with the capa-

bility to switch to heavy fuel oil as needed. 

Th e plant is scheduled to be fully operational 

during the second half of 2013, and will sup-

ply baseload electricity to the national grid.

Th is will be an identical twin power plant 

to the Quisqueya I plant located at the same 

site, which was ordered by Barrick Gold in 

September 2011. Th e two power plants have 

a total output of 430 MW. Th ey have sep-

arate owners, but both plants will be con-

structed on the same site as a single unit, 

that can be operated from one control room. 

Largest power plant in the 
world delivered by Wärtsilä

”Th is Quisqueya I and II power plant com-

plex becomes the biggest power plant in the 

world, delivered by Wärtsilä. Th is is solid 

proof of the attractiveness of the Wärtsilä’s 

Flexicycle(TM) combined cycle solution. 

A key factor in the award of this important 

contract to Wärtsilä was the high effi  ciency 

off ered by the Flexicycle(TM) solution. Th e 

suitability of a power plant based on mul-

tiple generating units for a relatively small 

power grid, and the dual fuel capability, were 

also crucial considerations,” says Sampo Su-

visaari, General Manager, Central America 

and the Caribbean, Wärtsilä Power Plants. 

Th e Wärtsilä Flexicycle(TM) solution 

combines the advantages of a fl exible sim-

ple cycle plant with the superb effi  ciency 

of a combined cycle plant, in a unique way. 

Flexicycle(TM) power plants can be op-

timised for diff erent outputs in the 100 to 

500 MW range. Th e power plant solution is 

based on gas fi red combustion engines and a 

steam turbine combined cycle. Each engine 

is equipped with a waste heat recovery steam 

Wärtsilä receives EUR 150 million dual-fuel power 
plant order from Dominican Republic 

generator. Th e power plant has one common 

steam turbine and a condenser. Th e cooling 

is typically arranged so that the combustion 

engines are cooled with closed loop radia-

tors and the steam cycle with cooling towers.

EGE Haina is a 50 per cent state-owned 

and 50 per cent privately owned compa-

ny and it owns several power plants in the 

Dominican Republic including a 150 MW 

barge-mounted power plant supplied by 

Wärtsilä. Wärtsilä already has a very strong 

presence in the country having more than 

1100 MW of installed electricity generating 

capacity in operation.
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Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen 

p. 040 593 8428 

varatoimitusjohtaja Kari Kuusela 

p. 040 502 7333

P
ohjanmaan sähköverkkoa vahviste-

taan lisääntyneen sähkönkysynnän 

vuoksi ja uuden sähkötuotannon liit-

tämiseksi kantaverkkoon. Pohjanmaalle ja 

länsirannikolle on suunnitteilla huomattava 

määrä uutta sähköntuotantoa: suunnitteilla 

on kaksi uutta ydinvoimalaa sekä paljon tuu-

livoimalaitoksia. Samalla korvataan käyttö-

ikänsä päähän tuleva 220 kilovoltin jännit-

teinen alueen sähkön siirtoverkko.

Valmistunut Seinäjoen ja Tuovilan säh-

köasemien välinen 400 kilovoltin siirtoyhte-

ys on ensimmäisen askel Pohjanmaan ver-

kon vahvistamiseksi. Maankäytön säästämi-

seksi voimajohto toteutettiin niin sanottuna 

yhteispylväsrakenteena. Aikaisemmin välil-

lä kulki vain yksi 110 kilovoltin voimajohto. 

Nyt sen paikalle on rakennettu voimajohto, 

jossa samoissa pylväissä kulkee sekä 110 et-

tä 400 kilovoltin siirtoyhteys. Voimajohdon 

urakoitsijana toimi saksalainen SAG GmbH. 

Urakoitsijana Tuovilan sähköaseman uusi-

misessa toimi Infratek Finland Oy ja Seinä-

joen sähköaseman laajennuksessa ABB Oy.

Fingrid on saanut päätökseen tänä syk-

synä toisenkin Pohjanmaan hankekokonai-

suuden eli Uusnivalan sähköaseman laajen-

tamisen. Sähköasemaprojektin urakoitsijana 

toimi Infratek Finland Oy ja siihen liittyvät 

110 kilovoltin voimajohtojärjestelyt teki Eltel 

Networks Oy.

Näiden projektien päättymistä juhlistet-

tiin tänään Vaasassa. 

- Vaikka meillä on nyt syytä juhlistaa 

onnistuneesti maaliin vietyjä projekteja, jat-

kotyötä Pohjanmaalla riittää. Olemme seu-

raavassa vaiheessa rakentamassa uutta siir-

toyhteyttä Vaasasta Poriin. Sen arvioidaan 

valmistuvan vuonna 2014. Kolmannessa vai-

heessa vahvistamme siirtoyhteyksiä Vaasas-

ta Ouluun. Nämä saataneen valmiiksi ennen 

vuotta 2017, kertoi Fingridin toimitusjohtaja 

Jukka Ruusunen tänään Vaasassa.

Pohjanmaan verkon vahvistaminen on 

erittäin tärkeätä koko Suomen sähköjärjes-

telmän kannalta. 

- Sähkönsiirtoa vahvistetaan pohjois-

etelä-suunnassa, jotta Suomi voitaisiin pitää 

sähkömarkkinoilla yhtenä ja samana hinta-

alueena, painotti Ruusunen.

Osa mittavaa 
investointiohjelmaa

Pohjanmaan verkon vahvistaminen on mer-

kittävä osa Fingridin kymmenvuotista 1,7 

miljardin investointiohjelmaa. Maansisäis-

ten siirtoyhteyksien lisäksi Fingrid on inves-

toimassa uusiin maiden välisiin merikaapeli-

siirtoyhteyksiin ja varavoimalaitoksiin. 

Investointeja tarvitaan luotettavan säh-

kösiirron varmista-

miseksi, sähkömark-

kinoiden toiminnan 

edistämiseksi ja uu-

den tuotannon liit-

tämiseksi kantaverk-

koon. Ohjelmassa on 

muun muassa varau-

duttu liittämään 2500 

megawattia tuuli-

voimaa ja kaksi uut-

ta ydinvoimalaitosta 

kantaverkkoon kulu-

van vuosikymmenen 

aikana. Myös ikään-

tyvän verkon uusimi-

nen sekä kulutuksen 

ja tuotannon alueel-

liset muutokset Suo-

messa vaativat vah-

vistuksia.

Kaiken kaikkiaan 

yhtiö varautuu raken-

tamaan lähes 3000 ki-

lometriä voimajohto-

ja ja 30 sähköasemaa. 

Voimajohtojen suun-

nittelussa korostu-

vat maanomistajien ja maankäytön tarpeet: 

noin 90 prosenttia voimajohtohankkeista si-

joittuu nykyisten johtojen rinnalle tai niiden 

paikalle.

- Pyrimme rakentamaan uudet siirto-

yhteydet vanhoille johtokaduille tai niiden 

rinnalle. Tämä periaate asettaa käyttötoi-

minnallamme isot haasteet. Sähkön keskey-

tystilanteet vaativat huolellista suunnittelua 

ja tiivistä yhteistyötä paikallisen jakeluver-

kon kanssa. Seinäjoki - Tuovila-hankkeessa 

keskeytyssuunnittelu oli erittäin vaativaa, ja 

teimmekin tiivistä yhteistyötä EPV Alue-

verkko Oy:n ja Vaasan Sähköverkko Oy:n 

kanssa. Kaikki sujui suunnitellusti eikä ku-

luttajille koitunut keskeytyksistä haittaa, 

Ruusunen kertoi.

Ensimmäinen vaihe valmistunut: 
Pohjanmaan sähköverkkoa vahvistetaan

Fingrid on saanut valmiiksi Po-
hjanmaalla Seinäjoen ja Tuovilan 
sähköasemien välisen sähkön-
siirtoyhteyden sekä Uusnivalan 
sähköaseman. Pohjanmaalla lu-
ovutaan 220 kilovoltin jännitteen 
käytöstä ja siirrytään vähitellen 
400 kilovoltin verkkoon. Pohjan-
maan verkon vuosina 2011 - 2016 
vaiheittain valmistuvat vahvis-
tukset parantavat sähkön saannin 
varmuutta alueellisesti, mutta 
samalla niillä turvataan sähkönsi-
irtoa pohjois-eteläsuunnassa koko 
Suomen voimajärjestelmässä. 
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Lisätietoja

Petteri Kytönen, toimitusjohtaja, 

Energy Brokers Finland Oy

puh. 040 500 9906 tai 046 712 1310, 

sähköposti etunimi.sukunimi@ebf.fi 

S
ähköpörssin tulevien vuosien hinta-

noteeraukset ovat tulleet alas ja siksi 

määräaikaisten sopimusten tarjous-

hinnat ovat jopa laskeneet talvea vasten. 

- Poikkeuksellinen tilanne tarjoaa mah-

dollisuuden säästää sähkölaskussa etsimällä 

verkosta hyvä määräaikainen tarjous ja suo-

jautua mahdolliselta hinnannousulta, sanoo 

Kilpailuttaja.fi -palvelusta vastaavan Energy 

Brokers Finland Oy:n toimitusjohtaja Pette-

ri Kytönen. 

Sähkölaskun esille ottaminen kannattaa, 

sillä toistaiseksi voimassaoleva tai spot-hin-

taan sidottu sähkösopimus voi tulla kalliiksi 

jos hinnat lähtevät tästä nousuun. Internetin 

verkkopalveluista löytyy valmiiksi kilpailu-

tettuja tarjoushintoja, joita sähköyhtiöt eivät 

tarjoa suoraan itse. 

- Vertailupalveluissa käyminen vaatii 

hieman omaa aktiivisuutta, mutta sopimuk-

sen vaihto on tehty helpoksi. Se onnistuu 

yhdellä kertaa, sillä uusi sähköyhtiö hoitaa 

kaikki myyjän vaihtoon liittyvät asiat ja ir-

tisanoo vanhan sopimuksen asiakkaan puo-

lesta, Petteri Kytönen sanoo.

Energy Brokers Finland Oy:n tilasto ker-

too, että tänä vuonna tullaan rikkomaan kaik-

kien aikojen ennätykset verkkovertailun kaut-

ta solmittujen sähkösopimusten määrässä. 

Verkossa yli kahdeksan vuotta toiminut Kil-

pailuttaja.fi  –palvelu on jo nyt ylittänyt koko 

viime vuoden luvut. Energiamarkkinaviras-

ton mukaan kaikista sähkönkäyttäjistä noin 

230 000 on vaihtanut toimittajaa mukaan vii-

meisten 12 kuukauden aikana.

Sähkön kilpailutus verkossa ennätysvilkasta  

Sähkön tarjoushinnat ovat edelleen 
laskeneet syksystä
Sähkön määräaikaisten sopimusten tarjoushinnat ovat edelleen laske-
neet syksystä. Tämä on saanut yhä useamman kuluttajan solmimaan 
määräaikaisen kiinteähintaisen sopimuksen, jolla varmistetaan sähkön 
hinta määräajaksi. Sähkön hinnan kilpailuttaminen verkkopalveluilla 
on kasvattanut suosiotaan, ja niiden kautta tehtyjen sopimusten määrä 
yltää tänä vuonna kaikkien aikojen ennätykseen. 

Sähkön hinta on kotitalouksille tärkeä, 

sillä lähes puolet sähkölaskusta on energian 

osuutta ja vapaasti kilpailutettavissa. Säh-

kön laatu pysyy sähkönmyyjän vaihdon jäl-

keen ennallaan, sillä jakelusta huolehtii aina 

paikallinen verkkoyhtiö. Maksuton sähkön 

kilpailutuspalvelu löytyy osoitteesta: www.

kilpailuttaja.fi 

Energy Brokers Finland Oy auttaa ko-

titalouksia sähkösopimusten, matkapuhe-

linliittymien ja autovakuutusten kilpailut-

tamisessa sekä lento- ja hotellitarjousten 

vertailussa. Maksuton palvelu toimii www.

kilpailuttaja.fi  -verkkosivuilla. 

A
BB toimittaa kolme veden-

alaista er ikoismuuntajaa 

(19MVA/30,5kV/7kV) norjalaisen 

öljy- ja kaasuyhtiö Statoilin kaasukentälle 

Norjanmerelle. Muuntajat tulevat syöttä-

mään tehoa kaasuntuotannon painetta li-

sääviin kompressoreihin Åsgardin kentällä, 

noin 260 kilometriä Trondheimista länteen. 

Toimitus sisältää lisäksi kuusi vedenalaista 

pumppu- ja apumuuntajaa sekä kuusi lautal-

le sijoitettavaa käyttömuuntajaa.

Vedenalainen muuntajatekniikka on 

Suomen ABB:n innovaatio, joka mahdollis-

taa öljyn- ja kaasuntuotannon jopa kolmen 

kilometrin syvyydestä.

”Tämän kaupan sisältämät muuntajat 

upotetaan Norjanmerellä puolen kilometrin 

syvyyteen. Ne ovat omalta osaltaan edistä-

mässä tehokasta kaasun ja öljyn tuotantoa”, 

tutkimusjohtaja Esa Virtanen ABB:ltä sanoo.

ABB:n erikoismuuntajat sukeltavat 
Norjanmeren syvyyksiin

Vedenalaisen muuntajatekniikan kehi-

tystyö aloitettiin Suomen ABB:llä 80-luvun 

puolivälissä ja ensimmäinen vedenalainen 

muuntaja otettiin käyttöön vuonna 1999. 

Kaikkiaan ABB on toimittanut 20 veden-

alaista muuntajaa. Kysyntä on matalien ve-

sien kaasu- ja öljykenttien tuotannon hiipu-

essa tasaisessa kasvussa.

Maailman suurimman merenalaisen öl-

jy- ja kaasukentän Åsgardin tuotanto käyn-

nistyi keväällä 1999. Åsgard tuottaa vuosit-

tain noin 11 miljardia kuutiometriä kaasua 

Eurooppaan.

Kaupan sisältämät muuntajat toimite-

taan loppuvuodesta 2012.

Lisätietoja
Esa Virtanen, p. 050 33 41634

ABB toimittaa kolme ve-
denalaista erikoismuuntajaa 
(19MVA/30,5kV/7kV) norjalai-
sen öljy- ja kaasuyhtiö Statoilin 
kaasukentälle Norjanmerelle. 
Muuntajat tulevat syöttämään 
tehoa kaasuntuotannon painetta 
lisääviin kompressoreihin Åsgar-
din kentällä, noin 260 kilometriä 
Trondheimista länteen. Veden-
alainen muuntajatekniikka on 
Suomen ABB:n innovaatio, joka 
mahdollistaa öljyn- ja kaasuntuo-
tannon jopa kolmen kilometrin 
syvyydestä. 
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Lisätietoja
Fingrid Oyj, projektipäällikkö Mika Penttilä, 

puh. 030 395 5230 

Fingrid Oyj, vanhempi asiantuntija Hannu Ylönen, 

puh. 030 395 5259

F
ingrid Oyj on tarkastellut uuden ydinvoimalaitosyksikön 

kantaverkkoon liittämisen vaihtoehtoja ja kantaverkon vah-

vistamistarpeita. Uusi ydinvoimalaitosyksikkö tulee liittää 

muuhun voimajärjestelmään siten, että verkkoliityntä mahdollis-

taa omalta osaltaan ydinvoimalaitosyksikön turvallisen ja suun-

nitellun toiminnan sekä laitosyksikön tuottaman sähköenergian 

siirron eri verkkotilanteissa.

Uuden laitosyksikön verkkoon liittämiseksi tarvitaan Olkiluo-

dosta Raumalle uusi 400 kilovoltin, kahdella virtapiirillä toteutettu 

voimajohto. Olkiluodosta varaudutaan rakentamaan myös uusi 

110 kilovoltin voimajohtoyhteys Raumalle tämän 400 kilovoltin 

voimajohdon rinnalla.

Lisäksi kantaverkkoa on vahvistettava uusilla 400 kilovoltin 

voimajohtoyhteyksillä Raumalta Ulvilaan, Forssaan ja Lietoon. Yh-

teensä uusia voimajohtoja tarvitaan noin 290 kilometriä. Kanta-

verkon uudet voimajohdot rakennetaan suurelta osin nykyisten 

voimajohtojen rinnalle tai paikalle käyttäen hyväksi mahdollisim-

man paljon nykyisiä johtoalueita ottaen huomioon verkon käyt-

tövarmuus.

YVA-menettelystä tietoa 
voimajohtojen suunnitteluun

Voimajohtohankkeisiin sovelletaan lakisääteistä ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelyä, jonka avulla johtoreitit tarkentuvat 

ympäristövaikutuksista saatavien tietojen perusteella.

YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa on laadittu arvioin-

tiohjelma, joka on toimitettu hankkeessa yhteysviranomaisena toi-

mivalle Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Siinä kuvataan, mitä 

vaikutuksia ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä 

selvitetään ja miten selvitykset tehdään. Lisäksi arviointiohjelma 

sisältää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aika-

taulusta sekä suunnitelman tiedottamisesta. Arviointityön tulok-

set kootaan arviointiselostukseksi kesällä 2012. YVA-menettelyn 

arvioidaan päättyvän loppuvuodesta 2012.

Hankkeen yhteysviranomainen Varsinais-Suomen ELY-keskus 

vastaa virallisesta kuuluttamisesta ja tarvittavien lausuntojen pyytä-

misestä sekä antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta ja -selostuksesta.

Tiedottamista ja osallistumista varten hankkeille on perustettu 

verkkosivustot palveluun www.fi ngrid.fi  (ympäristö>YVA-menette-

lyt).

Fingrid tekee päätökset voimajohtojen jatkosuunnittelusta ja ra-

kentamisesta myöhemmin Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitos-

hankkeen aikataulujen mukaisesti.

Fingrid on käynnistänyt Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyk-
sikköön liittyvien voimajohtoreittien ympäristövaikutus-
ten arvioinnin
Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj varautuu liittämään Olkiluodon neljännen ydinvoima-
laitosyksikön kantaverkkoon. Yhtiö on jättänyt yhteysviranomaiselle ydinvoimalaan liittyvien 
voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Ympäristövaikutusten arviointimenet-
tely jatkuu vuoden 2012 aikana arviointiselostuksen laatimisella.
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Lisätietoja
Ekokem Oy Ab, Petri Onikki

tekninen johtaja, puh. 050 5300 404

E
kokem Oy Ab ja Oy KWH Mirka 

Ab ovat allekirjoittaneet sopimuksen 

energiantuotannosta Mirkan Jepuan 

tuotantolaitokselle sekä tuotantojätteen hyö-

tykäytöstä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa 

Ekokem Oy Ab:n ja Renewa Oy:n yhteistyö-

nä ensimmäinen bio- ja jäteperäistä poltto-

ainetta hyödyntävä pienen kokoluokan kat-

tilalaitos. 

Ekokem Oy Ab ja Oy KWH Mirka Ab 

ovat allekirjoittaneet sopimuksen energi-

antuotannosta Mirkan Jepuan tuotantolai-

tokselle sekä tuotantojätteen hyötykäytöstä. 

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Ekokem 

Oy Ab:n ja Renewa Oy:n yhteistyönä ensim-

mäinen bio- ja jäteperäistä polttoainetta hyö-

dyntävä pienen kokoluokan kattilalaitos.

Mirka korvaa aiemman, raskaaseen polt-

toöljyyn perustuneen energiantuotannon 

pääasiassa lähialueilta saatavilla polttoaineilla 

tuotetulla energialla. Uudessa ekovoimalassa 

käytetään pääpolttoaineina biopolttoaineita, 

KWH Mirkan hiomatuotejätteitä sekä muita 

energiajätteitä.

Ekovoimalan investoi ja rakentaa Eko-

kem. Polttoaineteholtaan 10 MW:n katti-

lalaitos tuottaa Mirkan Jepuan tehtaan tar-

vitseman energian, noin 43 GWh vuodessa. 

Savukaasujen aiheuttama ympäristökuormi-

tus alueella vähenee, ja laitoksella arvioidaan 

olevan myönteisiä vaikutuksia lähialueen il-

manlaatuun.

Ekokem panostaa paikalliseen energiantuotantoon ja 
kierrätykseen - Luonnonvaroja säästävä kokonaisratkaisu

Raaka-ainekierrätystä 
kehitetään 

Uudella ekovoimalalla hyödynnetään tuotan-

nosta syntyviä jätteitä ja vähennetään uusiu-

tumattomien energialähteiden käyttöä. Ener-

giantuotantoon käytettävät hiomatuotejätteet 

vietiin aiemmin kaatopaikalle. Nyt kaatopai-

kalle sijoittaminen loppuu.

Mirkan tavoitteena on materiaalien hyö-

dyntämistä monipuolisesti tehostava ratkai-

su. Ekokem ja Mirka tekevät tutkimusyhteis-

työtä selvittääkseen mahdollisuuksia energi-

antuotantoprosessin ohessa materiaalikierrä-

tykseen, jolla hyödyntämiskelpoiset materi-

aalit palautetaan takaisin Mirkan tuotantoon.

Uutta kattilateknologiaa, 
myös uusiin kohteisiin 

Ekokem on allekirjoittanut Renewan kanssa 

aiesopimuksen leijukerrospolttoon perus-

tuvan höyrykattilan toimittamisesta uuteen 

ekovoimalaan.

Mirkan tuotantojäte on käsittelyltään 

haasteellinen jäteperäinen polttoaine, jonka 

hyödyntämiseen ei löydy markkinoilta val-

mista ratkaisua. Ekokem haki hankkeeseen 

kattilateknologian kehitystyöstä kiinnostu-

nutta kumppania ja päätyi tekemään yhteis-

työtä Renewan kanssa. Renewa puolestaan 

on kohdannut markkinoinnissaan paikallis-

ten haastavien polttoaineiden hyödyntämis-

tarpeen. Lähtökohta uuden teknologian ke-

hitystyöhön on siis yhteinen.

Ekokem ja Renewa ovat solmineet sopi-

muksen leijukerrospolton ja kattilateknolo-

gian kehittämisestä pienen kokoluokan jäte-

polttoaineita käyttävissä höyrykattiloissa.

Varsinaisen kehitystyön tekee Renewa, 

joka tavoittelee markkinoita myös Suomen 

ulkopuolella. Ekokem tarjoaa yhteistyöhön 

ensimmäisen toteutuskohteen Jepualla ja tuo 

mukanaan pitkän kokemuksen jätteen poltos-

ta ja energiahyötykäytöstä.

Jepuan hanke viranomaisten 
käsittelyssä 

Ekovoimalan investoinnista on jätetty ener-

giatukihakemus Pohjanmaan elinkeino-, lii-

kenne - ja ympäristö keskukseen sekä ym-

päristölupahakemus Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintovirastoon. Varsinainen höyrykat-

tilan toimitussopimus solmitaan sen jälkeen, 

kun investoinnin energiatukihakemuksesta 

on annettu päätös työ- ja elinkeinoministe-

riössä.

Suomen ja Ruotsin välinen tasasähkösiirto-

yhteys Fenno-Skan 2 on valmistunut. Usean 

vuoden projekti saatiin tänään päätökseen, 

kun tasasähköasemien rakennustyöt otettiin 

vastaan. Merikaapeli laskettiin Pohjanlahteen 

jo aiemmin tänä vuonna. Yhteyden kapasi-

teetti on ollut markkinoiden käytössä osittain 

jo koekäyttöaikana, nyt kapasiteetti on täysi-

määräisesti käytettävissä. 

Fenno-Skan2 - siirtoyhteys parantaa sel-

västi pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toi-

mivuutta. Sähkönsiirtokapasiteetti ei ole riit-

tänyt tänä vuonna Suomen ja Ruotsin välisellä 

rajalla. Fyysinen kapasiteetti on ollut lähes sa-

ma kuin aikaisempina vuosina, mutta mark-

kinat olisivat tarvinneet selkeästi enemmän 

siirtokapasiteettia. Tästä syystä Fenno-Skan2-

yhteyden kapasiteettia annettiin jo koekäyttö-

vaiheessa 15.11. alkaen markkinoiden käyt-

töön. Tästä päivästä lähtien 800 megawatin 

sähkön siirtoyhteys on kokonaisuudessaan 

markkinoiden käytössä lisäten maiden välis-

tä siirtokapasiteettia 40 prosenttia.

Fenno-Skan 2 on 800 megawatin ja 500 

kilovoltin sähkön siirtoyhteys Suomen ja 

Ruotsin välillä. Yhteys on toteutettu tasasäh-

köyhteytenä. Sen kokonaispituus on noin 300 

kilometriä, mistä varsinaisen merikaapelin 

osuus on noin 200 kilometriä. Laajennus to-

teuttivat yhteistyössä Fingrid Oyj ja Svenska 

Kraftnät. Siirtoyhteyden rakentaminen mak-

soi kaikkiaan noin 315 miljoonaa euroa.

Tasasähkösiirtoyhteyden suuntaaja-ase-

man kokonaisurakoinnista vastasi Ruotsin 

ABB. Urakkaan kuuluivat maanrakennustyöt, 

uusi venttiilihalli, tasasähkömuuntajat perus-

tuksineen, tasasähkö- ja vaihtosähkökentät 

kojeineen sekä linkin ohjaus- ja suojausjärjes-

telmä. Samaan aikaan rakennettiin vastapään 

asema Ruotsin Finnböleen.

Fenno-Skan 2 merikaapeliyhteys valmistunut 
sähkömarkkinoiden käyttöön

Lisätietoja
projektipäällikkö Timo Kiiveri 

puh. 040 543 3039
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English in England in April 2011 
A trip as part of a course module in English at the 

Åland Maritime Academy, Finland 
 

 
Departure from the London hostel near King’s Cross
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The trip was sponsored by: The Finnish Engineers’ Association, Eckerö Line, Birka 
Line, Gustaf Erikson’s Foundation, Godby Shipping, and the Åland Student 

Association 
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- Machinae Supremacy 
- Ensiferum 
- Amon Amarth 
- Children of Bodom 

 

Thank you for 

your support:  

The Finnish 

Engineers’ 

Association, 

Eckerö Line, Birka 

Line, Gustaf 

Erikson’s 

Foundation, Godby 

Shipping, and the 

Åland Engineering 

Student 

Association 



24     HELMIKUU 2012     VOIMA & KÄYTTÖ

A
.P. Möller-Maersk on maailman 

suurin laivarahtien kuljettaja. Sen 

sinikonttien rivistöt valkoisine täh-

tineen, täyttävät Hongkongin, Singaporen, 

Rotterdamin ja maailman muita suursata-

mia. Tanskalaisyrityksen perusti Arnold 

Peter Möller 1904. Hän johti puhetta yhti-

össä vuoteen 1965, jolloin hän kuoli 88-vuo-

tiaana. Möllerin poika Maersk McKinney-

Möller pysyi johdossa 90-vuotiaaksi eli 

2003 saakka. 1960- ja 1970-luvuilta saakka 

A.P.Möller-Maersk on kukoistanut monia-

layrityksenä. Tällä vuosisadalla suuri Maersk 

on karsinut ”rönsyjään”, esimerkiksi Maersk 

Air lentoyhtiön. 2005 yhtiö teki suurhankin-

toja ostaessaan maineikkaan P&O Nedlloyd-

varustamon ja useita oikeuksia Pohjanmeren  

öljykenttiin yli 2 miljardilla eurolla. Yritys siis 

keskittyi selvästi kahteen toimialaan meri-

rahtiin ja energiaan. Edelleenkin se omistaa 

esim. Tanskan suurimmasta pankista Dans-

ke Bankista 20% (meillä Sampo Pankki). 

Container-kuljetusten voittaja 

Maersk tunnetaan parhaiten ylivoimaisesta 

markkinajohtajan asemasta konttien (con-

tainers)) alalla. Koska tärkeimmät reitit ovat 

Kiinasta Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, 

Maerskin sanotaan olevan selvä voittaja, 

kun kuljetusmäärät tulevaisuudessa kasva-

vat; tuotanto siirtyy itään ja länsimaalaiset 

lisäävät huolettomasti kulutustaan. Huomi-

oikaamme ”patruunan” Maersk McKinney-

Möllerin imperiumia myös näin: A.P. Möl-

ler- Maersk kuuluu maailman 200 suurim-

man yrityksen joukkoon, ja patruuna itse on 

maailman sadan rikkaimman joukossa. Mut-

ta ydin ei ole tämä vauraus, vaan muotisa-

nonnan mukaisesti ”syvä osaaminen” Osaa-

minen tunkee läpi varustamotoiminnoissa, 

jossa niin huoltoaluksia, rahtilaivoja, öljy-

tuotantolaivoja, kaasutankkereita, hinaajia 

ja omia satamiakin maailmalla. Lokakuussa 

2006 valmistui heidän Odense Staalskibsva-

erftillaan ”Emma Maersk” – maailman suu-

rin konttilaiva. Se on melkein 400 m pitkä ja 

pystyy puskeman valtameriä 34 solmun no-

peudella lastinaan peräti 11.000 konttia! Lai-

va sai kasteessa nimensä Emma McKinney-

Möllerin mukaan: Maersk McKinney-Möl-

lerin puoliso, joka oli kuollut 2005. Konttilai-

va Emma Maerskilla on jo muutama sisarus, 

niinkutsutussa E-sarjassa.  

Suuri, Suurempi, 
Maersk Linesin laivat 

Vuosien saatossa varustamo on saavuttanut 

monen monta ennätystä laivoillaan. Aloite-

taan vaikka ”Marchen Merskista” joka 1988 

oli maailman suurin rahtilaiva joka kulki Pa-

naman kanavaa. 1996 Maersk Linesillä oli 

maailman suurin konttilaiva ”Regina Ma-

ersk” 6000 TEUn (Twenty-feet Eqivalent 

Unit – 20 jalan kontti) lastauskapasiteetil-

taan. Seuraavan ennätyksen saavutti ”Sove-

Tanskalainen yritysimperiumi jossa yli viisisataa rahtilaivaa 

Suuri ja mahtava Maersk
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reign Maersk” 1988 lastaamalla 6600 TEU 

Laivastoa suurennettiin tasaisesti ja 10.000 

TEUn konttimääriä sopii seuraavaksiksi 

hämmästellä. Ja sitten 2006 syntyi jo usko-

mattomalta tuntuva Emma Maersk-jätti-

läinen maailman suuria meriliikenneväyliä 

hyödyntämään. Huomioidaan myös että va-

rustamo vuosituhannen vaihtuessa hankki 

omistukseensa suuren yhdysvaltalaisen Sea 

Land Services`in sekä myös Etelä-Afrikka-

laisen South African Services`in, tutumpi ni-

mellä Safmarine. Suuresta tuli siis vielä suu-

rempi, ja näin Maersk Mckinney-Möller oli 

kuvannut tehtäväänsä jo 1967: ”Se mitä minä 

teen, on maapallon kattavan bussiliikenteen 

pyörittämistä”. 

Maailman suurin 
dieselmoottori Wärtsilältä 

Wärtsilä sai tehtävän valmistaa pääkoneen 

Emma Maerskiin. Oli siis kehitettävä valta-

va kone, laivadieselmoottori voimanlähteek-

si suurelle ja nopealle konttilaivalle. 80 MW 

teholla (melkein 109.000 hv) se on maailman 

vahvin dieselmoottori. Moottori on kaksi-

tahtinen rivikone jossa on 14 sylinteriä. Jo-

kainen sylinteri on halkaisijaltaan 960 mm ja 

iskupituus on 2.500 mm. Moottorin pituus 

on 27,4 m, korkeus 13,4 m ja se painaa 2.300 

tonnia. 

– ”Kun Wärtsilä tiedosti, että varusta-

mot olivat kiinnostuneita äärimmäisen vah-

voista moottoreista uuden sukupolven kont-

tilaivoihin, päädyttiin suunnittelun lähtö-

kohdaksi ottaa 12-sylinterinen moottori joka 

oli ollut käytössä vuodesta 1988. Lisäämällä 

moottoriin yksi tai kaksi sylinteriä, enintään 

14 sylinteriseksi, mahdollistettiin tehon li-

säämisen 80.080 kWìin. Insinöörimme päät-

telivät että kampiakseli kestäisi lisärasituk-

sen joka syntyisi kahdella lisätyllä sylinteril-

lä. Moottorilla on common-rail syöttö, yhä 

käytetympi tekniikka joka lisää moottorin te-

hoa. Pakokaasut käyvät lämpövaihteistossa, 

syntyy höyry joka pyörittää turboahdettua 

generaattoria. Tämä uusiokäyttöosasto tuot-

taa sähköä joka vastaa 12 % pääkoneen te-

hosta.1.820 litran moottori haukkaa poltto-

ainetta kokonaista 271,32 litraa/minuutissa”. 

(Sitaatti: Merenkulkujulkaisu Ålands Sjöfart 

marraskuussa 2011/Tidn. Ny Teknik)

”Shipping Line of the year 2011”, from 

Chain Asia Logistic Awards 

Maersk Line on maailman johtava kont-

tilaivaoperaattori  ja osa tanskalaista A.P. 

Möller – Maersk Groupia. Varustamolla on 

tänään moderni tonnisto jossa yli viisisataa 

laivaa, ja hallussa peräti 1,9 miljoonaa kont-

tia. Terminaaleja ja konttoreita löytyy 125 

maassa.

Elokuussa 2000 Maersk McKinney-

Möller kertoi että hän rakennuttaisi uuden 

oopperatalon Kööpenhaminaan, lahjaksi 

Tanskan valtiolle. Talo luovutettiin Kunin-

kaalliselle teatterille lokakuussa 2004. Tämä 

Maerskin maamerkki on kuvattu vain sanoil-

la upea ja fantastinen. Sen hinnaksi tulikin, 

ei enemmän eikä vähemmän kuin 400 mil-

joonaa euroa. Tällä lahjalla halusi viimeinen 

patruuna osoittaa kiitollisuutensa maalleen 

ja sen kansalle. On sanottu että seuraavan 

sukupolven Maerskeiltä ehkä puuttuu jota-

kin olennaista. Yltäkylläisyys ehkä sammut-

taa yrittämisen palon. Maailman suurinta 

jossakin asiassa on vaikea enää ohittaa. Jo 

vuosia eivät hallituksen puheenjohtaja tai 

toimitusjohtaja ole Maersk-perheestä. Erin-

omaiset ja hyvin ansaitsevat palkansaajat sen 

sijaan ovat.

”Tuulet ovat suotuisia niille, 

jotka tietävät mihin ovat menossa”. 

– Vasco Da Gama

Teksti: Bengt Karlsson
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A
.P.Möller-Maersk i Danmark är 

världens största fraktfartygsaktör. 

Deras Maersk Line, med den vi-

ta stjärnan på ljusblåa containers fi nner vi 

i massiva rader fylla Hongkongs, Singapo-

res, Rotterdams och andra stora världsham-

nar. Företaget grundades av Arnold Peter 

Möller 1904. Han ledde företaget ända till 

1965, då han avled 88 år gammal. Möllers 

son Maersk McKinney-Möller drev där-

efter det börsnoterade storföretaget till fyll-

da 90 år (2003). Under 1960- och 1970-ta-

let blomstrade A.P.Möller-Maersk, som ett 

företag med ägardominans i fl era brancher, 

bl.a med Maersk Air-fl ygbolaget och livs-

medelsbutikkedjor. De senaste åren har fö-

retaget dock systematiskt avyttrat en hel del 

i sitt aff ärsimperium. År 2005 köpte företa-

get ändå  inte mindre än det anrika rederi-

et P&O Nedlloyd och rättigheter till Nord-

sjöns oljefyndigheter för över 2 miljarder eu-

ro. Man statuerade tydligt att man bestämt 

gick in för business i framförallt sjöfrakter 

och energi. Men visst äger man t.ex. fort-

sättningsvis 20% av Danmarks största bank, 

Danske Bank(Sampobanken, i Finland). 

Segraren i containerfrakter 

Maersk känner man bäst som den överlägs-

na marknadsledaren vad gäller container-

frakter till sjöss. Då deras viktigaste trader är 

från Kina till Europa och USA förutspår man 

att  Maersk Line är segraren även i framti-

den: med ökade transporter från varutill-

verkningsleverantörer i öst som förs till kon-

sumenterna i Europa och Amerika.  Finans-

krisen 2008-2009 dämpade optimismen en 

aning men inte aktiviteterna och framtids-

strategierna. Vi kan påminna oss “patronen” 

Mc-Kinney Maesk imperium såhär: Möller-

Maersk är ett av världens 200 största företag 

och han själv hör till världens 100 rikaste. 

Men själva kärnan är inte förmögenheten i 

sig, utan det som lite trendigt brukar kall-

las för “djup yrkesskicklighet”. Det genomsy-

rar rederiverksamheten med servicefartyg, 

fraktfartyg, oljeproduktionsfartyg, gastan-

kers, bogserbåtar och t.o.m egna hamnar 

ute i världen. 2006 levererade deras Odense 

Staalskibsvaerft “Emma Maersk” – världens 

största containerfartyg. Hon är nästan 400 

meter lång och kan dåna fram över världsha-

ven lastad med 11.000 containers i 34 knops 

fart! När vi nu skriver år  2012 har hon redan 

några syskon (i den sk. E-serien) Fartyget är 

döpt efter Emma McKinney-Möller, Maersk 

McKinney-Möllers fru, som gick bort 2005. 

Stor,Större, Maersk-fartygen 

Under gångna år har rederirörelsen skaff at 

sig fl era rekord framförallt när det handlar 

om  containers och sjötransporter. Det bör-

jade med “Marchen Maersk” som 1988 var 

världens största fraktfartyg som gått genom 

Panama kanalen. Från 1996 ägde Maersk 

Line världens största containerfartyg “Regi-

na Maersk” med lastkapacitet på 6000TEU 

(Twenty-feet Eqivalent Unit – 20 fots contai-

ners). Följande rekord kom med “Sovereign 

Maersk” 1998 som lastade 6600TEU. Flottan 

förstorades därefter kontinuerligt med allt 

större fartyg och “häpnadsväckande” lastka-

paciteter på hela 10.000TEU. År 2006 föddes 

sedan en nästan ofattbar jätte för världens 

största tranportleder och hamnar, nämligen  

“Emma Maersk”. Noteras kan dessutom  att 

rederiet vid sekelskiftet förskaff ade sig ägan-

Det danska företagsimperiet med över femhundra fraktfartyg  

Stora och mäktiga Maersk Line
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det till det stora  amerikanska Sea Land Ser-

vices och  sydafrikanska South African Ma-

rine Service, mer känt som Safmarine. Stor 

blev bara större och såsom Maersk Mc-Kin-

ney lär ha sagt redan 1967: “Det vad jag syss-

lar med är att hålla hjulen snurrande, som i 

ett hela jordklotets linjebussnät”. Nu har han 

nått den aktningsvärda åldern av 98 år. 

Världens största 
diesel från Wärtsilä 

Det var Wärtsilä som fi ck uppdraget att byg-

ga huvudmaskinen till Emma Maersk. Mao 

att utveckla en jättelik fartygsdieselmotor 

för att driva ett stort snabbt containerfar-

tyg: Med eff ekten 80 MW (nästan 109.000 

hkr) är det världens starkaste dieselmotor. 

Motorn är en tvåtakts radmotor av tvär-

styckstyp med 14 cylindrar. Varje cylinder 

har diametern 960mm och slaglängden är 

2.500mm. Hela motorn är 27,4m lång och 

13,4 m hög. med en vikt på 2.300 ton.

– “När Wärtsilä blev varse at rederierna 

var intresserade av extremt starka motorer 

för den nya generationens containerfartyg 

beslöt man sig för att utgå från en 12-cylin-

drig motor som funnits i bruk sedan 1998. 

Genom att lägga till en eller två cylindrar 

upp till maximalt 14 blev det möjligt att öka 

eff ekten till 80.080 kW. Våra ingenjörer be-

dömde att vevaxeln skulle tåla den extra be-

lastning som de två ytterligare cylindrarna 

skulle medföra. Motorn har en common-rail 

matning, en allt vanligare teknik som ökar 

motorns eff ekt. Avgasåtervinningen är upp-

delad i fl era steg. Avgaserna passerar en vär-

meväxlare och genererar ånga som driver en 

turbodriven generator. Återvinningsavdel-

ningen producerar elektricitet som motsva-

rar 12 % av huvudmotorns eff ekt. Motorn är 

på 1.820 liter och sörplar i sig hela 271,32 li-

ter/minut”. (Citat: sjöfartsmagasinet  Ålands 

Sjöfart i nov. 2011/ tidn. Ny Teknik)

“Shipping Line of the year 2011”, from 

Chain Asia Logistic Awards 

Maersk Line är den ledande container-

fartygsoperatören i världen och en del av 

A.P. Möller – Maersk Group, i Danmark. Re-

deriet har en modern fl otta på mer än 500 

fartyg, och 1,9 miljoner containers. Kontor 

och terminaler fi nns i 125 skilda länder.

I augusti 2000 berättade Maersk McKin-

ney-Möller att han skulle låta bygga ett nytt 

operahus i Köpenhamn som gåva till dans-

ka staten. Huset överläts till Kungliga tea-

tern i oktober 2004. Maersks landmärke, en 

fantastisk byggnad allt igenom kostade inte 

mindre än 400 miljoner euro. Med gåvan 

ville den nu sista patronen visa sin tacksam-

het till landet och det danska folket. - Nästa 

generations Maerskar saknar någonting vä-

sentligt, har någon vågat påpeka. För mycket 

av det goda släcker kanhända eldsjälar för 

fortsatt entreprenörskap. Och oberoende,  

visst är världens största i viss mån åtmins-

tone svår att passera. Idag är varken styrel-

sens ordförande eller verkställande direktö-

ren familjemedlemmar, dock skickliga och 

välbetalda löntagare.

“Vindarna är gynnsamma för dem, 

som vet vart de är på väg” 

– Vasco Da Gama 

Text: Bengt Karlsson 
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T
yöttömyysetuuksien määrää korotetaan vuodenvaihteessa 

hallitusohjelman mukaisesti. Lisäksi raamisopimus tuo mu-

kanaan helpotuksia työttömyysturvan sovitteluun ja lomau-

tustilanteisiin. 

Vuoden 2012 alusta täysimääräinen peruspäiväraha ja työmark-

kinatuki ovat 31,36 e/pv. Määrä sisältää indeksikorotuksen. Korotus 

merkitsee noin 120 euroa lisää kuukaudessa.

Yleisen asumistuen tulorajoja nostetaan vastaavasti 120 eurolla 

kuukaudessa. Näin täyttä peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saa-

va yksin asuva henkilö saa vastedeskin tulojen puolesta täyttä asu-

mistukea.

Työttömyysturvan lapsikorotuksia sekä korotusosan ja muutos-

turvalisän määrää korotetaan vuoden-vaihteessa indeksikorotuksen 

verran. Lapsikorotus on 1.1.2012 alkaen yhdestä lapsesta 5,06, kah-

desta lapsesta 7,43 ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 9,58 

e/pv.

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korotusosa sekä peruspäi-

värahan muutosturvalisä ovat 1.1.2012 alkaen 4,59 e/pv. Kela.fi -sivu-

jen laskureihin uudet tukimäärät päivitetään 19. joulukuuta.

Uusia hakijoita 
työttömyysturvan piiriin

Tasokorotuksen vuoksi työmarkkinatukeen oikeutetuksi voi tul-

la myös sellaisia henkilöitä, joilta työmarkkinatuki on aikaisemmin 

evätty tarveharkinnan tulojen perusteella. Jatkossa lapsettomalla ha-

kijalla työmarkkinatuki alkaa pienentyä, jos puolison tulot ovat yli 1 

704 e/kk. Tarveharkinnan takia työmarkkinatukea ei makseta lain-

kaan, jos puolison kuukausitulot ylittävät 3 022 e/kk.

Kela tarkistaa työmarkkinatuen määrän automaattisesti niiltä 

henkilöiltä, jotka jo saavat työmarkkinatukea. Niiden työttömien, 

joilta työmarkkinatuki on evätty puolison tulojen tai omien pääoma-

tulojen perusteella tai jotka eivät ole edes hakeneet tukea, kannattaa 

tarkistaa tilanteensa ja jättää uusi työmarkkinatukihakemus.

Työttömyysturvahakemuksen voi tehdä verkossa osoitteessa 

http://www.kela.fi /asiointi. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkko-

pankkitunnuksilla.

Sovitteluun ja lomautetuille parannuksia 

Jos henkilöllä on työttömyysaikanaan tuloja työstä tai yritystoimin-

nasta, nämä tulot sovitellaan työttömyysetuuden kanssa. Perussääntö 

on, että jokainen palkkaeuro vähentää työttömyysetuuden määrää 50 

senttiä. Myös sovitteluun tulee parannuksia. Sovittelussa käytettävää 

työaikarajaa nostetaan 1.1.2012 alkaen nykyisestä 75 prosentista 80 

prosenttiin. Jatkossa henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, 

jos hänen työaikansa ylittää 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta.

Jos henkilö lomautetaan yhdeksi tai useammaksi kokonaiseksi 

päiväksi viikossa, työttömyysetuutta ei jatkossa sovitella, vaan lomau-

tuspäiviltä maksetaan täysi työttömyysetuus.

Takuueläkkeen vaikutus muuttuu 

Takuueläkkeen vaikutus työttömyysetuuksiin muuttuu 1.1.2012 alka-

en. Työttömyysetuutta saavalla voi vain harvoin olla oikeus takuue-

läkkeeseen. Tällainen tilanne voi kuitenkin syntyä silloin, kun kyse on 

tietyistä työkyvyttömyyseläkkeistä. Jatkossa takuueläke vähennetään 

työttömyysetuuden määrästä. 

Työttömän perusturvaan parannuksia vuodenvaihteessa 

Lisätietoja
www.kela.fi /tyottomyys

Työttömyysajan tukien palvelunumero 020 692 210 arkisin 

klo 8-18

Kaikki kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien määrät 

vuonna 2012

P
ienten palkkojen verotus on Suomes-

sa jopa kevyempää kuin Euroopassa 

keskimäärin, mutta tulojen noustessa 

verotus muuttuu muita maita kireämmäk-

si. Esimerkiksi 25 000 euron vuosipalkkaa 

verotetaan Suomessa 2,4 prosenttiyksikköä 

kevyemmin kuin eurooppalaisissa vertailu-

maissa. Sen sijaan hyvää 59 000 euron vuosi-

palkkaa verotetaan Suomessa jo 2,8 prosent-

tiyksikköä ankarammin.

Tulokset käyvät ilmi Kansainvälinen 

palkkaverovertailu 2011 -selvityksestä, jossa 

vertaillaan työn verotusta 18 OECD-maassa* 

neljällä eri palkkatasolla. Selvityksen on laa-

tinut Veronmaksajain Keskusliiton pääeko-

nomisti Minna Punakallio.

”Suomen palkkaverotus on kansainväli-

sesti vertailtuna varsin progressiivista. Prog-

ression kireys näkyy jo keskituloisella pal-

kansaajalla, jonka lisätuloa verotetaan Suo-

messa 5,7 prosenttiyksikköä kireämmin kuin 

muissa Euroopan maissa”, Punakallio toteaa.

Meneillään oleva velkakriisi on vaikut-

tanut eurooppalaiseen veropolitiikkaan, sillä 

monet maat ovat ryhtyneet kiristämään ku-

lutusverojaan sekä leikkaamaan menojaan. 

Lisäksi on kiristetty pääomien verotusta ja 

lykätty tai peruttu aiemmin tehtyjä veron-

kevennysohjelmia.

Työn verotus on pysynyt vertailumais-

sa lähes ennallaan. Britanniassa, Espanjassa, 

Italiassa ja Ranskassa on kuitenkin kiristetty 

hyvätuloisimpien palkkaverotusta, mutta ki-

ristykset ovat koskeneet niin korkeita tuloja, 

että ne eivät juurikaan näy tämän vertailun 

palkkatasoilla.

”Kestävän ratkaisun hakeminen talous-

kriisiin edellyttää talouskasvua edistävää 

veropolitiikkaa ja rakenteellisia uudistuk-

sia. Siksi on hyvä, että eri Euroopan maissa 

on haettu mahdollisia veronkiristyskohteita 

ensisijaisesti kulutusverotuksen puolelta, ja 

vastaavasti vältetty työn verotuksen kiristä-

mistä.”

* Selvityksen maat ovat Alankomaat, Bel-

gia, Espanja, Italia, Itävalta, Ranska, Sak-

sa, Suomi, Viro, Britannia, Norja, Ruotsi, 

Sveitsi, Tanska, Australia, Japani, Kanada 

ja Yhdysvallat.

Lisätietoja
pääekonomisti Minna Punakallio, 

puh. 09 6188 7326, 040 751 5175

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011
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H
allitus esittää muutoksia merenkul-

kijoiden työnteon ehtoihin. Muu-

tokset koskevat erityisesti työhar-

joittelussa olevia ja itsenäisiä työnsuorittajia. 

Lisäksi vahtihenkilöstön ja lyhyissä työsuh-

teissa olevien asema paranee. Muutoksia teh-

dään merityösopimuslakiin, merityöaikala-

kiin, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 

annettuun lakiin ja merimiesten vuosiloma-

lakiin. 

Merityösopimuslain muutokset tarkoit-

tavat, että jatkossa kaikilla aluksella työtä te-

kevillä tulisi olla kirjallinen sopimus. Lisäksi 

kaikki aluksella työtä tekevät olisivat oikeu-

tettuja sairaanhoitoon joko aluksella tai tar-

vittaessa maissa. Kaikilla aluksella olevilla oli-

si myös oikeus vapaaseen kotimatkaan, kun 

työnteko päättyy ulkomailla ja se on kestänyt 

vähintään kuusi kuukautta. Kaikkien aluksella 

työtä tekevien tulisi myös saada korvaus hen-

kilökohtaisen omaisuuden menettämisestä, 

joka on johtunut alusta kohdanneesta vahin-

gosta. 

Merityöaikalain ja työajasta kotimaanlii-

kenteen aluksissa annetun lain muutoksilla 

luovuttaisiin mahdollisuudesta lyhentää vah-

tihenkilöstön lepoaikaa. Lisäksi hallitus eh-

dottaa, että merimiesten vuosilomalain mu-

kainen lomakorvausprosentti alle vuoden 

kestäneissä työsuhteissa korotetaan 11 pro-

senttiin. Muutos parantaa sellaisten työnteki-

jöiden asemaa, joiden työsuhde on kestänyt 

Merenkulkijoiden asema paranee 

Lisätietoja
hallitusneuvos Susanna Siitonen, 

TEM, puh. 010 604 8932

alle vuoden ja jotka ovat niin harvoin tai niin 

lyhyen aikaa töissä, ettei heille synny oikeutta 

vuosilomaan. 

Muutokset liittyvät ILO:n merityösopi-

muksen ratifi ointiesteiden poistamiseen sekä 

merityödirektiivin ja kansainvälisten sopimus-

ten toimeenpanoon. Tasavallan presidentin 

on tarkoitus antaa hallituksen esitys eduskun-

nalle perjantaina 25. marraskuuta 2011.

Tiedote TEM:n sivuilla: 

http://www.tem.fi /?s=2467&89506_m=104682

K
aksi rekrytointimessua oli loppuvuodesta joissa molemmis-

sa kävi runsaasti lähinnä jatko-opintopaikkoja etsiviä nuoria. 

Know How messut Mustasaaressa, Botniahallissa ovat toimi-

neet jo useita vuosia ja 23.-24.11.2011 olleeseen messutapahtumaan 

kävi tutustumassa yli 8700 kävijää ja niistä toistatuhatta kävi Seaventu-

res näyttelytilassa. Esittelijöinä ja kuvissa ovat Raumalta Winnovasta, 

Mikael Seppel ja Irja Tauriainen, Högskolan på Åland oli lähettänyt 

Ann Tertychnauan ja lisäksi paikalla oli Leif Wikström.

Studiamessut ja sen yhteydessä toteutettu Job forum on suuri ta-

pahtuma Helsingin messuhallissa ja kävijöitä oli lähes 15000, joista lä-

hes 2000 kävi tutustumassa meidän näyttelytilaan. Tällä kertaa näytte-

lytila oli yhteinen STTK, TJS:än Tehyn ja Jytyn kanssa, mutta saimme 

hyvin nuoria tutustumaan merenkulun osioon, kun meillä oli tarjota 

arpajaiset, jossa oli mahdollista voitta joko Viking Linen tai Silja Linen 

risteilyjä. Samalla tavalla Know How messujen osalta oli vetonaulana sa-

mojen yhtiöiden vapaaliput houkuttimena. Esittelijöinä ja kuvissa ovat 

Jesse Salonen, Satakunnan AMK:sta SAMK ja Sami Uolamo, sekä paikalla 

oli myös Leif Wikström.

Kiinnostusta merenkulusta kyllä on, mutta tietoa on yleensä vähän.

Seaventuret under slutet av år 2011

Seaventures loppuvuonna 2011
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V
uonna 2012 yleinen työeläketurva 

on ollut voimassa puoli vuosisataa. 

Sopivasti merkkivuoteen ajoittuu 

entistä kattavamman työeläkeotteen lähet-

täminen kaikille 18–68 -vuotiaille Suomes-

sa asuville, ei eläkkeellä oleville henkilöille. 

Vuoden 2012 työeläkeote sisältää ensim-

mäisen kerran sekä yksityisen että julkisen 

sektorin ansiotiedot. Työeläkeotteelta voi 

tarkistaa koko työeläkekertymänsä, mihin 

kuuluu palkkatyö, yrittäjätoiminta ja eräät 

palkattomat etuudet.

Työeläkkeiden 
indeksikorotukset ja 

elinaikakerroin

Työeläkkeitä ja muita työeläkeindeksiin si-

dottuja maksettavia etuuksia korotetaan 

vuoden 2012 alusta 3,6 prosenttia. Työelä-

keindeksissä palkkojen muutoksen osuus 

on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 

prosenttia.

Tulevan työeläketurvan arvoon vaikutta-

va indeksi on nimeltään palkkakerroin. Työ-

uran aikaisia palkkoja ja työtuloja tarkiste-

taan palkkakertoimella. Vuoden 2012 palk-

kakerroin on 1,291 – korotusta edellisvuo-

desta on kolme prosenttia. Palkkakertoimes-

sa palkkojen muutoksen osuus on 80 pro-

senttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Elinaikakerroin pienentää vuonna 1950 

syntyneiden vuonna 2012 tai sen jälkeen al-

kavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkei-

tä 1,649 prosenttia. Elinaikakertoimen vai-

kutuksen voi välttää jatkamalla töissä hie-

man pidempään.

Kaikki työeläkemaksut 
nousevat

Vuonna 2012 työntekijän eläkelain TyEL:in 

mukainen keskimääräinen työeläkevakuu-

tusmaksu on 22,8 prosenttia palkasta eli 0,4 

prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 

2011.

Työeläkemaksu jakautuu työntekijöiden 

ja työnantajien osuuteen. Työntekijöiden 

maksu vaihtelee henkilön iän mukaan. Al-

le 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu 

on 5,15 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneiden 

6,50 prosenttia palkasta. Työntekijöillä mak-

sut nousevat noin puolella prosenttiyksiköllä 

edellisestä vuodesta.

Yksityisten työnantajan maksu on vuon-

na 2012 keskimäärin 17,35 prosenttia ja 

kunta-alan työnantajilla palkkaperusteinen 

KuEL-maksu 16,35 prosenttia.

Maatalousyrittäjän eläkelain MYEL-pe-

rusprosentti ja yrittäjän eläkelain YEL-työ-

eläkevakuutusmaksuprosentti ovat ilman 

mahdollisia alennuksia alle 53-vuotiail-

la 22,50 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 

23,85 prosenttia. Nousua vuoteen 2011 on 

lähes prosenttiyksikkö.

Merimieseläkelain (MEL) mukainen elä-

kemaksu on yhteensä 22,4 prosenttia, jonka 

maksavat puoliksi työnantaja ja työntekijä. 

MEL-maksu on kaksi prosentin kymmenys-

tä suurempi kuin 2011.

Työeläkkeisiin korotuksia ja maksuissa nousua
Vuodenvaihteen muutokset työeläketurvaan

Å
r 2012 har det gått ett halvsekel se-

dan den allmänna arbetspensions-

försäkringen trädde i kraft. Lagom 

till märkesåret kommer alla 18–68-åringar 

som bor i Finland och inte är pensionerade 

att få ett mer heltäckande pensionsutdrag än 

tidigare. År 2012 innehåller pensionsutdra-

get för första gången uppgifterna om arbe-

te inom både den privata och den off entliga 

sektorn. Med hjälp av pensionsutdraget år 

2012 kan man kontrollera hela sin intjänade 

arbetspension av anställningar, företagsverk-

Lisätietoja
Eläketurvakeskus, viestintä 

p. 010 800 100

Pitkäaikaistyöttömille 
varhennettu vanhuuseläke

Vuoden 2012 helmikuun alusta 1950-luvulla 

syntynyt 62 vuotta täyttänyt pitkäaikaistyö-

tön voi saada vanhuuseläkkeen ilman var-

hennusvähennystä.

Oikeus vanhuuseläkkeeseen on työttö-

mällä, joka on syntynyt vuonna 1950 tai sen 

jälkeen, on täyttänyt 62 vuotta ja saanut an-

siopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäivil-

tä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden 

aikana vähintään yhdeltä päivältä. 

Vaihtoehtoisesti tällaiselle henkilölle 

voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen 

kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyt-

tää 65 vuotta.

Eläkkeensaajien määrä noin 1,5 miljoo-

naa

Eläkkeensaajia on kaikkiaan noin 1,46 

miljoonaa henkilöä, heistä 63  000 asui ul-

komailla. Eläkkeelle jääminen lienee vuonna 

2012 edelleen vilkasta, koska eläkeiässä ole-

vat ikäluokatkin ovat suuria.

Suomessa asuvan omaa eläkettä saavan 

(mukana ei ole osa-aikaeläkettä tai pelkkää 

perhe-eläkettä saavia) keskimääräinen koko-

naiseläke oli 1 370 euroa kuukaudessa, naisil-

la 1 217 ja miehillä 1 561 euroa.

Så här ändras arbetspensionerna vid årsskiftet
Arbetspensionerna och avgifterna höjs

samhet och vissa sociala förmåner för oav-

lönade tider.

Indexhöjningar av 
arbetspensionerna och 
livslängdskoeffi  cienten

Arbetspensionerna och andra förmåner som 

är bundna till arbetspensionsindex höjs med 

3,6 procent i början av år 2012. Arbetspen-

sionsindex räknas så att förändringen i lö-

nerna väger 20 procent och förändringen i 

prisnivån 80 procent.

Det index som påverkar framtida arbets-

pensioners värde kallas lönekoeffi  cient. Lö-

nerna och arbetsinkomsterna under tiden i 

arbetslivet justeras med lönekoeffi  cienten. 

År 2012 är lönekoeffi  cienten 1,291, vilket 

innebär en höjning på tre procent från året 

innan. Lönekoeffi  cienten räknas så att för-

ändringen i lönerna väger 80 procent och 

förändringen i prisnivån 20 procent.

Livslängdskoeffi  cienten minskar ålders-

pensionerna enligt arbetspensionslagarna 
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Närmare
Pensionsskyddscentralens 

informationsavdelning 010 800 100

till dem som är födda 1950 med 1,649 pro-

cent, om pensionen börjar år 2012 eller se-

nare. Man kan undvika livslängdskoeffi  cien-

tens inverkan genom att arbeta lite längre.

Alla arbetspensionsavgifter 
stiger

År 2012 är den genomsnittliga arbetspen-

sionsförsäkringsavgiften enligt lagen om 

pension för arbetstagare, ArPL, 22,8 pro-

cent av lönen, dvs. 0,4 procentenheter mer 

än år 2011.

ArPL-avgiften fördelas i arbetstagarens 

och arbetsgivarens avgift. Arbetstagarens 

avgift är beroende av arbetstagarens ålder. 

För arbetstagare som inte fyllt 53 år är den 

5,15 procent av lönen och för dem som fyllt 

53 år 6,50 procent av lönen. Båda avgifterna 

stiger med ca en halv procentenhet från året 

innan. 

Privata arbetsgivares avgift är 17,35 pro-

cent i genomsnitt år 2012. Kommunala ar-

betsgivares lönebaserade KomPL-avgift är 

16,35 procent. 

Grundavgiften enligt lagen om pension 

för lantbruksföretagare, LFöPL; och arbets-

pensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om 

pension för företagare, FöPL, är 22,50 pro-

cent för företagare under 53 års ålder och 

23,85 procent för dem som fyllt 53, even-

tuella rabatter obeaktade. Avgifterna stiger 

med nästan en procentenhet från år 2011.

Pensionsavgiften enligt lagen om sjö-

manspensioner, SjPL, är sammanlagt 22,4 

procent. Arbetsgivaren och arbetstagare be-

talar hälften var. SjPL-avgiften är två tiondels 

procentenheter högre än år 2011.

Förtida ålderspension till 
långtidsarbetslösa

Från och med februari 2012 kan långtids-

arbetslösa som är födda på 1950-talet få ål-

derspension vid 62 års ålder utan att pensio-

nen förtidsminskas.

Rätt till ålderspension har arbetslösa 

som är födda år 1950 eller senare, har fyllt 

62 år och har fått inkomstrelaterad arbets-

löshetsdagpenning eller grunddagpenning 

för tilläggsdagar för minst en dag under den 

månad som föregår den då pensionen börjar. 

Alternativt kan de få arbetslöshetsdag-

penning till slutet av den kalendermånad då 

de fyller 65 år.

1,5 miljoner pensionstagare

I slutet av år 2010 fanns det sammanlagt ca 

1,46 miljoner pensionstagare, varav 63 000 

bodde utomlands. År 2012 kommer också 

många att gå i pension, eftersom de ålders-

grupper som uppnår pensionsålder är stora.

Den genomsnittliga totalpensionen för 

egenpensionstagare som bor i Finland var 

1 370 euro i månaden, bland kvinnor 1 217 

euro och bland män 1 561 euro. De som får 

deltidspension eller enbart familjepension 

har inte räknats med här.

VTT on puolueeton, moni teknologinen, kansain välisesti verkottunut tutkimus- ja kehitys organisaatio. 
VTT:llä työskentelee noin 3100 eri alojen asiantuntijaa. Liikevaihtomme on 290 M€. Pää  toimi pisteemme 
ovat Espoossa, Tampe reella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Teknologiasta liiketoimintaa

Teknologia- ja liiketoimintaennakointi • Strateginen tutkimus • Tuote- ja palvelukehitys • IPR ja lisensointi   

• Asiantuntijaselvitykset, testaus, sertifiointi • Innovaatio- ja teknologia johtaminen • Teknologiakumppanuus

Lue lisää: www.vtt.fi

VTT on energiasektorin tutkimus- ja kehityskumppani. Olemme monipuolinen energian 
tuotantomuotojen, jakelun, käytön ja ympäristövaikutusten asiantuntija. Taloudellinen 
ja häiriötön tuotanto varmennetaan prosessien, laitteistojen ja materiaalien kokeellisen 
tutkimuksen, mallinnuksen ja simuloinnin avulla.

VTT:n tekemät voimalaitosten käyttökunto- ja elinikäarviot perustuvat
• pätevöityihin NDT-tarkastuksiin
• testattuihin materiaaliominaisuuksiin
• tutkittuihin vauriomekanismeihin
• todennettuihin rasituksiin
• mitattuihin käyttöolosuhteisiin
• luotettaviin tuloksiin sekä
• kansainväliseen kokemukseen

Lisätietoja:
VTT
Ari Koskinen
Puh. 020 722 4027
ari.koskinen@vtt.fi

Tehokkuutta ja käyttövarmuutta
energiantuotantoon



32     HELMIKUU 2012     VOIMA & KÄYTTÖ

S
atamajäänsärkijä s/s Turson kanna-

tusyhdistyksen puheenjohtaja Pekka 

Snellman toivottaa tervetulleeksi juh-

laväen, kun alus soljuu kohti merta Helsingin 

Kauppatorilta. Hetki on historiallinen. Väsy-

mys ei runsaan kuuden vuoden työstä paina 

harteita, nyt vain ihaillaan viimeisen päälle 

remontoitua ja puleerattua kaunotarta. 

Juhlakansa voi käydä kurkistamassa esil-

lä olevaa albumia, jossa on kuvia siitä millai-

nen romu alus oli, kun se käytiin ostamassa 

ja hakemassa Venäjältä vuonna 2004. Se oli 

ollut 66 vuotta ankarassa käytössä Neuvos-

toliitossa, johon se piti luovuttaa sodan jäl-

keen vuonna 1945 sotakorvauksena.

Sponsoreiden metsästystä

Venäläiset huomasivat heti, miten upea sata-

majäänsärkijä Turso oli, joten sieltä tilattiin 

samaa mallia vielä 20 lisää. 

– Meitä on pieni joukko Satamajään-

särkijä s/s Turso Yhdistys ry:n aktiiveja ja 

muutamia muita, jotka olemme olleet Tur-

son kunnostuksen liikkeelle paneva voima, 

Snellman puhuu. 

Pekka Snellman on vetänyt remonttityön 

taloudellista puolta. Vanhan aluksen korjaus 

ei ollut mitään halpaa puuhaa. Rahaa on pi-

tänyt hankkia ja paljon. Turso Yhdistyksen 

kannattajajäsenten tuki on ollut vain pisara 

meressä. Onneksi lahjoituksia on tullut yri-

tyksiltä niin, että kaikkiaan Turson kunnos-

tukseen on voitu sijoittaa lähes kaksi miljoo-

naa euroa.

– Työ on vaatinut ison joukon tukijoita. 

Lisäksi viranomaisasioiden hoitaminen on 

ollut vastuullani eikä sekään ole ollut help-

po urakka. 

Hilkka Kotkamaa

S/s Turso risteilee entisessä loistossaan

Kahden miljoonan keikka

Esko Härö on vastannut aluksen kunnos-

tamisesta ja entisöinnistä. Siinä on pitänyt 

hallita höyrytekniikka, mutta lisäksi on osat-

tava entisöinti. 

– Alusta oli korjailtu ja muunneltu jo 

neuvostoaikana, mutta työn laadusta en sa-

no mitään. 

Laivalla on ollut koko remontin ajan 4-5 

ihmistä palkattuna ja parin yrityksen lahjoit-

tamaa työvoimaa. Eräät fi rmat ovat antaneet 

tavaralahjoituksia. 

– Suomessa on paljon vanhojen höyry-

alusten harrastajia, joten aluksi sponsori-

rahan saaminen on melko helppoa. Mutta 

parista viime vuodesta voisin käyttää sanaa 

haasteellinen. Pari isoa fi rmaa ovat olleet pe-

lastajamme, Snellman kiittelee.

Kiitokset menevät myös tiiviisti mukana 

olleille Museovirastolle ja Perinnelaivarekis-
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terille. Niiden tuki on ollut yhteenlaskettuna 

noin neljännesmiljoona euroa.

Ensin purettiin 
entinen remontti

Runnomalla kunnostetun laivan saaminen 

nykykuntoon on ollut vaativa prosessi. En-

tiset omistajat ovat käyttäneet korjaamiseen 

jopa sementtiä!

– Korjaus ja entisöinti sai hyvän lähtö-

kohdan, kun Museovirastosta löytyivät Tur-

son suuntaa-antavat alkuperäispiirustuk-

set. Kaikessa on noudatettu vanhaa mallia, 

muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Laiva on saanut pienen nykyaikaisen keitti-

ön ja saunan. Konehuone on alkuperäinen, 

tosin tarkoin läpikäytynä, korjattuna ja niin 

modernisoituna, että nykyajan vaatimukset 

täyttyvät.

Savun tuprutessa laivan piipusta satama-
jäänsärkijä Turso irtaantui Kauppatorin 
rannasta. Kannatusyhdistysaktivisti Esko 
Härö on tehnyt työtä vuositolkulla, että 
alus on saatu valmiiksi lähtemään merelle 
entisessä loistossaan.

Ilman näitä miehiä ei Turso purjehtisi kauniisti alkuperäisessä asussaan: Remontin 
alusta asti työskennellyt monitaituri Marko Runtal, s/s Turson kannatusyhdistyksen ja 
Suomen Höyrypursiseuran puheenjohtaja Pekka Snellman ja aluksen konemestarina 
toimiva Ari Reunanen. 

Turson päällikkönä on Jaakko Helanto. 
Hän kertoo olevansa keikkahommissa 
merentutkimusalus Arandan perämiehen 
paikalta. 
- Olen tottunut, että minulla koneet ovat 
suoraan käytössäni. Tässä on luotettava 
yhteistyöhön. Myös ruoritoiminta on val-
lan erilaista kuin nykyaikaisessa laivassa, 
jossa ohjauksen viiveitä ei juuri ole. Jopa 
peräsin liikkuu melkoisella viiveellä, joten 
kaikki pitää ajatella ennakoimalla. Kaik-
keen on totuttava. Kokemuksena tämä on 
tosi mahtava, Helanto hehkuttaa. 

Ylläpitokin vaatii rahaa

Laiva on nyt kunnossa ja sponsorit ylen tyy-

tyväisiä. Rahanmeno ei kuitenkaan lopu, 

vaan huoltoon ja käyttökustannuksiin on 

saatava varoja. 

– Tervetuloa vain hienolle risteilylle, ai-

nutlaatuisen vanhan jäänmurtajan tunnel-

missa. Eräät yritykset, yhteistyökumppanit, 

Helsingin kaupunki, Merenkulkulaitos ja Lii-

kennevirasto ovat jo osittaneet kiinnostusta, 

Snellman iloitsee.

Pekka Snellman tietää mistä hän puhuu, 

koska hänellä on oma höyrylaiva s/s Tommy 

Saimaalla. 

Innokkaiden intohimo

– Nämä ovat höyrähtäneiden harrastuksia, 

taloudellisesti nämä ovat surkeaa bisnestä, 

mutta me innokkaat huolehdimme, että höy-

rylaivat liikkuvat Suomessa ikuisesti. Suo-

men vanhin liikkuva höyrylaiva on vuodelta 

1877, s/s Metse Päijänteellä. 

Suomen Höyrypursiseuraan kuuluu yli 

80 höyrylaivaa – kaikki hienossa kunnossa. 

Niistä on perintölaivarekisterissä 54 laivaa. 

S/s Turso toimii nyt seuran laivaston lippu-

laivana. 

– Uskallan sanoa, että meillä on Suomes-

sa yksi maailman hienoimmista höyrylaivas-

toista, Pekka Snellman kehuu.
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M
arko Runtal on työskennellyt 

Turson kunnostustöissä pian 

kuusi vuotta. Marko Runtal on 

vastannut putkitöistä, metallitöistä, hitsa-

uksista, koneiden siirroista jne.

– Laivan saaminen nykykuntoon on ol-

lut  suuren työn takana. Olisittepa nähneet 

millainen se oli tänne tuotaessa. Voi sanoa, 

että kaikki oli korjattava. Vaikka mihin kos-

ki, se oli korjattava. Lattiat, ovet, putkistot, 

koneet ym. oli tehtävä uusiksi. 

– Olemme tehneet paljon valokuvien 

mukaan, koska kunnon piirustukset puut-

tuivat. Säilytimme kaiken mahdollisen alku-

peräisenä, mutta niin että toimivuus toteu-

tuu sekä määräykset ja käytön vaatimukset 

täyttyvät. Nyt tunnen koko laivan pienintä 

venttiiliä myöten. Onneksi työpäällikkömme 

Esko Härö osasi vastata useimpiin kysymyk-

siimme. 

Tuleeko tästä yhtään mitään?

Marko Runtal on tyytyväinen valmiiseen 

Tursoon, mutta myöntää että on myös ollut 

päiviä, jolloin hän on sanonut: ”tästä ei tule 

yhtään mitään”. 

Runtal on auttanut monessa muussakin 

pulmatilanteessa, koska hänen äidinkielen-

sä on venäjä. Hän on saanut toimia tulkkina 

kielessä ja vähän muussakin.

Marko Runtal työskenteli Suomeen 

muutettuaan aluksi Turun telakalla. Sieltä 

hän siirtyi Turson entisöintityöhön ja hän 

on ollut remontissa mukana alusta saakka.

– Tämä on työtä, jota ei opeteta missään 

koulussa. Kaikki on opeteltava käytännössä. 

Moni suomalainen ja Viron kaveri on ollut 

työssä mukana, mutta vain vähän aikaa. Mi-

nä olen ainoa, joka on pysynyt loppuun asti, 

Marko Runtal nauraa. 

Marko Runtal uskoo, että Suomessa on 

sen verran korjausta vaativia höyrylaivoja, 

että alan salat tuntevalle, kokeneelle miehel-

le riittää töitä loppuiäksi. Seuraava työmaa 

on Hietalahden rannassa oleva s/s Lokki, jo-

ka vaatii höyrykattilaansa uudet arinaraudat 

ja vetopellit.

Lisätietoja  www.turso.fi 

Entisöintiä 
valokuvien 
perusteella

Turson pannuhuoneessa heiluu kolilapio vanhaan malliin. Lapion varressa oleva Mar-
ko Runtal pystyy olemaan kuumuudessa vain pieniä hetkiä kerrallaan. - Vanhojen suo-
malaisten höyrylaivojen kunnostukset, käyttö ja huoltotyöt työllistävät minut varmaan 
loppuiän. Se on työtä, jota voi oppia vain käytännössä, koska höyrylaivakorjausta ei 
opeteta missään oppilaitoksessa, Marko Runtal toteaa. 

Satamajäänsärkijä Turson konemestarina toimiva Ari Reunanen ja konemiehenä toimi-
va Seppo Järveläinen kokevat olevansa varsin etuoikeutettuja aluksen konehuoneessa. 
On harvinaista, että pääsee työskentelemään alkuperäisen – toki täysin kunnostetun – 
höyrykoneen parissa. Hevosvoimia vuonna 1944 Hietalahdentelakalla valmistuneessa 
koneessa on 150.
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K
ymenlaakson ammattikorkeakou-

lusta matkasi 7 rohkeaa opiskelijaa 

junalla Pietariin tutustumaan suo-

malaisten avulla valmistuneeseen jäteveden-

puhdistuslaitokseen. Laitos oli vaikuttavan 

kokoinen ja ilmeisen toimiva. Yksityiskoh-

tana mainittakoon eläinten käyttö teollisuu-

den palveluksessa. Itämereen päästettävän 

veden laatua oli akvaariossa tarkkailemassa 

kolme rapua. Selkää uivat ravut ovat merkki-

nä huonosta veden laadusta. Laitosta vartioi 

53 Kaukaasiapaimenkoiraa.

Jos jätevedenpuhdistuslaitos oli vaikut-

tava, niin Pietarin vesilaitoksen, Vodokana-

lin, vesinäyttely oli mykistävä. Pietarissa vie-

railtaessa vesimuseo on ehdottomasti näke-

misen arvoinen. Ryhmille tarkoitettu esitte-

lyvideo ja kierros antoivat mielenkiintoisen 

tarinan veden elämästä.

Alussa mainitut 7 rohkeaa opiskelijaa 

nousivat venäläisen halpalentoyhtiön van-

hahkon koneen kyytiin ja matkasivat Itäme-

ren satelliittiin, Kaliningradiin. Tämä len-

to oli niin sanotusti mieleenpainuva mutta 

kaikesta huolimatta pääsimme perille. Ka-

liningradissa tutustuimme 1000 megawat-

tia sähköä tuottavaan kombilaitokseen, jo-

ka koostui neljästä kaasuturbiinista, neljästä 

lämmön talteenottokattilasta sekä kahdesta 

höyryturbiinista. Kaukolämmön rakennus 

alueelle oli aloitettu ja pieni omakotitalo alue 

oli jo liitetty.

Matkailu avartaa ja erityisesti Venäjällä 

se avarsi vieläkin enemmän. Kiitämme Ko-

nepäällystöliittoa matkan tukemisesta.

Turo Valkama

Opiskelijoiden Pietarinmatka
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Ammattihakemisto

Generaattorit ja sähkömoottorit Laivasähkötyö s. 39

Höyrytykset ja kattilannuohoukset H&T-Höyrytys ja 

 Tehdaspesu s. 36

Koneet ja laitteet Alfa Laval s. 38 

 Kopar s. 36

Korkeapainepesut ja imupalvelut Pesupalvelu Hans Langh s. 37

Kunnossapitopalvelut KiL-Voitelutekniikka s. 39

Käyttövarmuutta teollisuudelle YIT s. 37

 YIT s. 39

Laivadieseleiden huolto ja korjaus  Marine Diesel Finland Oy s. 36 

Laivaelektroniikka ja huolto AT-Marine s. 38

Laivakorjauksia ABB s. 39

 JAP-Metalli s. 38

 Laivakone s. 39

Laivatarvikkeita Tecmarin Ship Supply s. 39

Lämpötekniset laitteet Viitos-metalli s. 39

Paineenalaiset tiivistykset FSC-Service s. 38

Paineen- ja 

lämpötilanmittauslaitteita WIKA Finland s. 38

Palovartiointia Easy Wash s. 39

Sukelluspalvelut Diving Group s. 38

 Rannikon 

 Sukelluspalvelu Oy s. 39

Sähköasennukset Laivasähkötyö s. 39

Tiivisteet Tiivistetekniikka s. 38

 Tartek Oy s. 38

 Roneco / Nordparts Oy s. 38

Tulenkestäviä muurauksia Erikoismuuraus s. 36

Turva- ja Valvontajärjestelmät Autrosafe s. 36

Veden käsittely Suomen KL-Lämpö s. 39

Voimalaitos- ja prosessipolttimet JS Oy Pietarsaari s. 38

 Oilon Energy Oy s. 39

Voimansiirtolaitteet  Trans-Auto Marin Oy s. 39

Öljy- ja kaasupolttimia Laivapoltin s. 38

Pyörrekuja 5 B, 04300 Tuusula, 

puh. (09) 568 22901, Lasse Niemelä 040-548 7328

www.marinediesel.fi
Eteläkaari 10, 21420 Lieto
Puh 020 711 8220

Kopar 
in energy and power

Tuhkan käsittelyjärjestelmät (Elmomet)
Raakaveden suodatuslaitteet
Takolenkkiset kuljetinketjut

Kopar Oy - Sepänkatu 2 - 39700 Parkano - Puh. (03) 440 180 - Fax (03) 440 1811 
Elmomet Oy - Pyöräisentie 2 - 63500 Lehtimäki - Puh.  0207 599 930 - Fax (06) 527 1743
Site Teollisuus Oy - Keskustie 44 B3 - 63100 Kuortane - Puh.  (03) 440 180 - Fax (06) 487 2621

info@kopar.fi    www.kopar.fi

Airchime / Kahlenberg (USA) paineilmatyfonit
Autronica Fire & Security, Marine (Norja) 
laivojen palohälytys- , sammutusjärjestelmät  
ja testilaitteet
Color Light (Ruotsi) valonheittimet 
Kongsberg Maritime As (Norja)  
lämpö- ja paineanturit (aik. Autronica),  
konehälytysjärjestelmät, navigointijärjestelmät
Martechnic Gmbh (Saksa) poltto- ja 
voiteluaineiden testilaitteet
Pfannenberg ja E2S (Saksa, Englanti) 
elektroniset ääni- ja valohälyttimet
Wikrolux Oy (Suomi) turvavalaistus
oma tuotanto: Plansafe turvavalokeskukset, 
perinteiset sekä osoitteelliset järjestelmät
valopylvästaulut 

Uranuksenkuja 10, 01480 VANTAA
P. (09) 2709 0120, F. (09) 2709 0129
autrosafe@autrosafe.fi     www.autrosafe.fi 

•
•

•
•

•

•

•
•

•
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Ammattilaisemme 
paikallisesti lähellä
Kunnossapito- ja investointiratkaisut
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pekka.vallin@japmetalli.inet.fi

Sälinkääntie 12, 04600 Mäntsälä

PUHELIN 
0400-870 947

WIKA Finland Oy
Melkonkatu 24, 00210 Helsinki
P. (09) 682 4920, F. (09) 682 49270
info@wika.fi , www.wika.fi 

Asiantuntija
paineen- ja lämpötilanmittauksessa

Prosessia pysäyttämättä
Paineenalaiset
FSC-tiivistykset
Vuodesta 1977

Varoventtilien säätö ja
käynninaikainen

Koestus DENSITEST-menetelmällä
Vuodesta 1985

Pl 629, 33101 TAMPERE
Puh. (03) 254 0750, Fax. (03) 254 0751

www.fsc-service.fi 
fsc@dens.fi 

PUMPPUJEN TIIVISTEET

TIIVISTEIDEN KORJAUS
• Kaikkien pumppujen tiivisteet

VARAOSATIIVISTEET
• Kaikkiin pumppuihin
• Nopea toimitusaika

TARTEK OY
www.tartek.fi 
Jyrsijäntie 3, 26820 RAUMA
p. 02-8223 406 f. 02-8227 222

AT-Marine Oy

www.atmarine.fi 
VANTAA p. (09) 5494 2600 

TURKU p. 0208 353400 

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja 

telakoille

Navigointilaitteet
Konehuonelaitteet

Radioasemat
Säiliömittauslaitteet 

teollisuudelle

Tarjantie 5, 01400 Vantaa
Puh. 050 558 2100

laivapoltin@elisanet.fi 
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-www.lst.fi/webshop on avattu
-Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
-Laivasähköasennukset
-Sähkömoottoreiden ja generaattoreiden
 huollot, käämitykset ja korjaukset.
-Sähkömoottorit varastossa.

 LAIVASÄHKÖTYÖ OY
Rautatehtaankatu 22, 20200 Turku

Puh. 02-5100300 www.lst.fi

KÄYTTÖVARMUUDEN PUOLESTA 

• Öljyn analysointi ja huollon tarvekartoitukset 

• Myös öljyn käsittelylaitteistojen myynti ja  
    vuokraus 

www.kilyhtiot.fi 

KiL-Yhtiöt Oy, PL 9, 40701 Jyväskylä, puh. (014) 6444 56 

ABB Turboahtimet

Myynti:  Tel. 010 221 1
Fax    010 222 6379
Huolto:  Tel. 010 222 6477

ABB Oy, 
Turboahtimet
Lyhtytie 20
PL 20
00751 HELSINKI

• Öljy- ja kaasukäyttöiset
höyry- ja lämpökeskukset

• Kattilalaitosten säiliöt
• Putkilämmönsiirtimet
• Raskasöljykoneikot
• Suunnittelu, valmistus,

asennus ja käyttöönotto

VIITOS-METALLI OY
Heinola

Aitjärventie 109, 19260 PAASO
Puh. (03) 883 4601, (03) 883 4602

Fax  (03) 883 4600
www.viitos-metalli.fi 

viitos-metalli@viitos-metalli.fi 

PALOVARTIOINTI - BRANDBEVAKNING
• Laaja sammutuskalusto, asiantunteva henk-

ilökunta, paloautot ja palopumput
• Omfattande brandutrustning, yrkeskunnig 

personal, brandbilar och brandpumpar

PUHDISTUSTYÖT - RENGÖRINGSARBETEN
• Korkeapainepesut, ADR ja märkäimut. Teol-

lisuus, laivat, säiliöt... Palosaneeraukset & JVT.
• Högtryckstvättning, ADR och våtsugning. 

Industri, fartyg, cisterner... Brandsaneringar 
och RVR

LIETTEENKUIVAUS - SLAMTORKNING
• Lietteen linkousta koko Suomessa 
• Slamcentrifugering i hela Finland

ALANDIA EASY WASH AB
Långkärrvägen 14, 65760 ISKMO

06-3218200, 0500-166263, fax 06-3218201
www.easywash.fi     info@easywash.fi 

Pikku-Hietanen, Kotka 
0400 751 399 
0400 803 926

info@sukelluspalvelu.fi 
www.sukelluspalvelu.fi 

Rannikon Sukelluspalvelu Oy 
Coastal Diving Service Ltd

Puh. +358 20 155 8250 
faksi +358 20 155 8259

Twin Disc
Merivaihteet ja irrotuskytkimet

Hamilton Jet
Vesijetit

Transfluid
Nestekytkimet

Reich
Joustavat kytkimet

09 - 684 258 60   www.transauto.fi

OILON ENERGY OY
Metsä-Pietilänkatu 1
PL 5, 15801 Lahti
Puh. (03) 85 761
Fax (03) 857 6277
info@oilon.com

Voimalaitos- ja
prosessipolttimet

 Laitetoimitukset
 Käyttöönotto
Koulutus

 Vuosihuollot
 Varaosat
 Modernisoinnit
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Yhdistys tekee virkistysmatkan Sloveniaan 14 – 18.6.2012

Lähtö: Helsinki-Vantaan lentoasemalta 14.6.2012 09.40-11.20, Finnairin reittilento Helsinki - Ljubljana
Paluu:  Helsinkiin 18.6.2012, Finnairin reittilento 19.30-23.05 

Paikkoja varattu 30 kpl. 

1.päivä  Kaupunkikierros Ljubljanassa
 Majoittuminen hotelliin Best Western Premier Hotel Slon****
 Iltapäivä vapaata aikaa Ljubljanassa
 Illalla yhteinen päivällinen paikallisessa ravintolassa

2.päivä Kokopäivänretki rannikolle Piran ja Koper
 Piranin keskusta kutsutaan Slovenian historialliseksi helmeksi
 Yhteinen lounas 
 Koper on Slovenian rannikon suurin kaupunki Italian rajalla
 Paluu Ljubljanaan

3.päivä Vapaapäivä tai kokopäivän retki Moriboriin (lisämaksusta)
 Maribor on Slovenian toiseksi suurin keskiaikainen kaupunki

4.päivä Retki Postojnan tippukiviluolille ja Lipican hevostilalle
 Postojna on suurin Slovenian tippukiviluola
 Yhteinen lounas 
 Lipizzanhevoseen tutustuminen Lipican hevostilalla, ratsastusnäytös tilalla 
 Paluu Ljubljanaan

5.päivä Kokopäivänretki Blediin ja paluu Suomeen
 Bled on maisemiltaan juliaanisten Allpien vuoristokohteiden helmi.
 Bledissa siirrytään pikkuveneillä järven keskellä olevalle saarelle ja 
 tutustutaan saaren kirkkoon. 
 Yhteinen lounas

Majoitus:  Best Western Premier Hotel Slon****

Matkan hinta:  kahden hengen huoneessa 1035 € / hlö, 
 yhden hengen huoneen lisä 208 € / hlö

Hinnat sisältävät:
• Finnairin reittilennot Helsinki – Ljubljana – Helsinki 
• Lentokenttäverot ja matkustajamaksut
• opastettu kaupunkikiertoajelu
• ohjelmassa mainitut retket
• ruokailut ohjelman mukaan 
• Suomalaisen matkanjohtajan palvelut (Yrjö Lautela)
• Majoitus em. hotelleissa
• hotelliaamiaiset

Maksut:  Varausmaksu 250 € / varattu paikka maksettava varauksen 
 yhteydessä 5.3.2012 mennessä
 Loppusumma maksettava 6.6.2012 mennessä
 Maksut tilille 101130-213768

HUOM. Matkatoimisto suosittelee, että kaikilla osanottajilla 
on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen matkavakuutus.

Lisätietoja matkasta www.jame.fi 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Heino Kovanen, puh 040 541 1469 heino.kovanen@jame.fi 

Julkisen Alan Merenkulku Erikois- ja Energiatekniset 

JAME ry:n



KRAFT&DRIFT    FEBRUARI 2012     41

KUTSU
Tampereen Konemestarit ja Insinöörit ry. kutsuu 

jäsenistöään juhla-aterialle yhdistyksen 75-vuotisjuhlan 

kunniaksi. Tilaisuus on Ravintola Masuunin Ruukki-kabine-

tissa (Hotelli Ilveksen alakerta) 

lauantaina 24.03.2012 klo 16.00 alkaen.

Ilmoittautumismaksu on 40 euroa jäseneltä sisältäen ave-

cin. Tilaisuuteen ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 

ilmoittaumismaksu 40 euroa yhdistyksen 

Sampo-tilille FI 59 8000 1700 759 872 

helmikuun loppuun mennessä. Ja ilmoittamalla henkilölu-

vun Eero Kilpiselle 050-5455765 tai 

sähköposti eero.kilpinen@tpnet.fi  tai 

puheenjohtajalle pentti.aarnimetsa@gmail.com.

Tervetuloa

Johtokunta

JÄSENPALSTA

Tampereen Konemestarit ja 
Insinöörit ry:n

Vuosikokous pidetään Tampereen Seudun 

Osuuspankin Näsijärvi-kokoustiloissa ,

osoite: Hämeenkatu 12 B 6.krs, 

maanantaina 20.02.2012 klo 18.00 alkaen.

Tervetuloa

Johtokunta

Erkki Ensio Aurtova menehtyi sairauden mur-

tamana 19.9.2011. Erkki Aurtova oli syntynyt 

12.7.1942 ja oli aktiivinen sekä Suomen Kone-

päällystöliitossa että Helsingin Konemestariyh-

distyksessä. 

Erkki Aurtovan saattotilaisuus oli 30.9.2011 

Hietaniemen krematoriokappelissa.

Erkki Aurtova tuli aktiivisesti mukaan liiton 

toimintaan jo vuonna 1974, jolloin hän osallistui 

ensimmäiseen liittokokoukseensa ja samassa ko-

kouksessa hänet valittiin liittohallituksen varajä-

seneksi. Ja vuonna 1975 Aurtova valittiin Suomen 

Konepäällystöliiton asiamieheksi , ja seuraavaksi hän siirtyi lii-

ton järjestösihteeriksi vuonna 1979. Vuonna 1981 hänet valittiin 

toiminnanjohtajaksi, missä tehtävässä hän jatkoi vuoteen 1991.

Vuonna 1992 Aurtova aloitti liittohallituksen varsinaisena 

jäsenenä, mitä tehtävää hän hoiti liittokokoukseen vuonna 2008.

Kun Erkki Aurtova toimi liiton asiamiehenä, järjestösihtee-

rinä ja toiminnanjohtajana yli kuusitoista vuotta, niin tehtäviin 

kuuluivat lukuisat tehtävät eri järjestöissä, kuten keskusjärjestö 

IN MEMORIAM 19.9.2011

STTK:ssa, sekä eri neuvottelukuntien ja toimi-

kuntien jäsenyyksiä, vaikuttamista ministeriö-

tasoilla ja lukuisat muut tehtävät. Näitä tehtäviä 

Erkki Aurtova sai hoidettavakseen suuria mää-

riä. 

Työehtosopimukset ja niiden solmiminen 

on aina jäsenistön kannalta se liiton tärkein teh-

tävä ja niihin sekä jäsenistön ongelmien selvit-

tämiseen kuluu paljon aikaa, mutta jäsenistön 

asioiden hoito on aina ykkössijalla. Aktiivisel-

la otteellaan Erkki Aurtova sai kuitenkin hyvin 

hoidettua sitä laajaa tehtäväkenttää.

Koska aktiivinen henkilö ei pelkästään tee sitä varsinaista 

tehtäväänsä, niin Aurtova oli jo varhain mukana oman yhdis-

tyksensä, Helsingin Konemestariyhdistyksen toiminnassa ja sen 

puheenjohtajana kahdeksantoista vuotta ja lisäksi muutaman 

vuoden johtokunnan jäsenenä.

Erkki Aurtovan poistuminen joukostamme oli suurelle osal-

le häntä tunteneille suuri yllätys ja hänen muisto säilyy monen 

mielessä.

Helsingin 
Konemestariyhdistys ry:n

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään yhdistyksen tiloissa,

keskiviikkona 7.3.2012 klo 19.00 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 14 mukaiset asiat.

Tervetuloa!

-Johtokunta-

Olemme perinteisen tavan mukaisesti muistaneet 

Suomen Merimieskirkko ry:n toimintaa lahjoituksella.

Helsingin Konemestariyhdistys ry haluaa näin kiittää 

muita jäsenyhdistyksiä vuodesta 2011 ja toivottaa hyvää 

yhteisymmärrystä kuluvalle vuodelle 2012.

-Johtokunta-
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N R O  0 1  E T E L Ä - S A I M A A N

K O N E PÄ Ä L LY S T Ö Y H D I S T Y S

(Perust.  -  Grund.  1921) 

Puh.joht. Tapani Hirvonen

Iltaruskonkuja 5

55120 Imatra, GSM 040-5401 385

Varapuh.joht. Markku Rautio

Yrjönkuja 5as19 53600 Lappeenranta

GSM 040-543 8479

Siht. Pekka Sievänen

Kalervonkatu 53, 53100 LPR

puh. k. 05-451 3106, 050-437 5649

Rah.hoit. Taito Mielonen 

Valto Käkelänkatu 8 as 11, 53130 

LPR, puh. k. 0400-294 140, 

t. 0204 154 090, 

sievanen.pekka@luukku.com

Kokoukset syys-toukokuun aikana, 

kuukauden kolmantena arkikeskivi-

ikkona klo 18.00 Lappeenrannan 

Upseerikerho,  Upseeritie 2, LPR

N R O  0 2  H A M I N A N

K O N E M E S TA R I Y H D I S T Y S

(Perust.  -  Grund.  1947) 

Puh.joht. Juha Suomalainen 

Humaljoenkatu 14, 49400 Hamina 

GSM 0400-700710

juha.p.suomalainen@kymp.net

Varapuh.joht. Niilo Siro

Niinistöntie 16, 49660 Pyhältö 

puh. k. 040-502 8131

Siht./Rah.hoit. Juhani Jussilainen

Torpparinpolku 1, 49410 Poitsila 

040-554 5239

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan 

kirjeitse.

N R O  0 3  S V E N S K A 

M A S K I N B E FÄ L S F Ö R E N I N G E N 

I  H F O R S

(Perust.  -  Grund.  1909) 

Ordf. Bertil Bertula

Bränningsberget 11 B 13, 

02320 Esbo

GSM privat 050-595 2384

bertil.bertula@gmail.com 

Viceordf. Bo Wickholm

Lisebergsvägen 33, 

01180 Kalkstrand 

GSM 0400-670 745

Sekret. Bertel Bergström 

Lappbrinken 2 A 7, 00180 Helsingfors 

tel. h. 694 9918 

Kassör Leif Wikström 

Brovägen 2 bst. 1, 02400 Kyrkslätt 

tel. h. 09-296 2287, 

tj. 09-5860 4810, 050-3310 180

Föreningens lokal Stora Robertsgatan 

36-40 D 51. OBS. Ingång via Fredrikg-

storget där summert     elefon finns. 

Månadsmöten den första heglfria 

onsdagen i månaden kl. 18.00, sty-

relsemöte kl 17.00. Onsdagsklubben 

möts den fjärde onsdagen i månaden 

kl. 14.00. Juni, juli och augusti inga 

möten. 

N R O  0 4  H E L S I N G I N

K O N E M E S TA R I Y H D I S T Y S

(Perust.  -  Grund.  1869)

Puh. joht. Kimmo Kojamo

Myötätuulenkuja 4 B 24 , 02330 Espoo

puh. k. 040-747 9865, t. 044-762 3416 

kimmokalervo@hotmail.com

Varapuh.joht. Paavo Tahvanainen 

Laitatuulenkaari 28, 00850 Helsinki 

puh. k. 09-698 7328, 040-584 1078

paavo.tahvanainen@saunalahti.fi

Siht. Jari Luostarinen

Tyynelänkuja 5 E 65, 00780 Helsinki 

puh. k. 050-310 3347, t. 09-617 3770

jari.luostarinen@kolumbus.fi

Rah.hoit. Raimo Harju

Tulisuonkuja 1 B 9, 00930 Helsinki

puh. 050-356 2716 

raimo.harju@saunalahti.fi

Kokoukset pidetään syys–toukokuun 

välisenä aikana (vaalikokous jouluku-

ussa ja vuosikokous maaliskuussa) 

kuukauden ensimmäisenä arkike-

skiviikkona klo 19.00, osoitteessa 

Tunturikatu 5 A 3, 00100 Helsinki, 

puh 09-494 838. Mikäli em. ajankohta 

on pyhä- tai aattopäivä, pidetään 

kokous seuraavan viikon keskiviik-

kona. Tervetuloa.

N R O  0 5  H Ä M E E N L I N N A N

K O N E M E S TA R I Y H D I S T Y S

(Perust.  -  Grund.  1945)

Puh.joht. Markku Säynäjäkangas 

Länsitie 25, 12240 Hikiä 

puh. t. 0107 551 267, 

GSM 050-550 4606. 

Varapuh.joht. Lauri Päivänen 

Mäntytie 7, 12540 Launonen 

puh. k. 019-762 139 

Siht. Seppo Helminen 

Aleksinkatu 8, 11130 Riihimäki 

puh. k. 0400-527 006  

Rah.hoit. Risto Mukkala

Kertunkatu 4, 

05860 Hyvinkää

GSM 050-5300418 

N R O  0 7  K E M I N

K O N E M E S TA R I Y H D I S T Y S

(Perust.  -  Grund.  1941)

Puh.joht. Tapio Huuska

Heikinkuja 10, 94100 Kemi 

puh. 010-466 1718

Varapuh.joht. Kalle Kostamo

Perttusenkatu 25, 94600 Kemi 

puh. k. 016-262 586, 

Siht. Timo Kesti 

Seponkatu 30, 94830 Kemi 

puh. 016-251 231

Rah.hoit. Marja-Leena Huuska

Heikinkuja 10, 94100 Kemi 

puh. GSM 041-507 8442

Yhdistys kokoontuu erikseen 

ilmoitettuna aikana.

N R O  0 8  K E S K I - P O H J A N M A A N 

K O N E M E S TA R I Y H D I S T Y S - 

M E L L E R S TA  Ö S T E R B O T T E N S 

M A S K I N M Ä S TA R E F Ö R E N I N G

(Perust.  -  Grund.  1939)

Puh.joht. Lauri Mattila 

Kihutie 15, 68630 Pietarsaari

puh. k. 06-723 4538, 

t. 040-849 9750

Varapuh.joht. Teuvo Pietilä

Ruusasmäki 4, 68660 Pietarsaari 

puh. k. 06-723 5561, 

t. 0204 169 284, 040-585 2284 

Siht. Esa Sakari Jylhä

Kermatie 4, 67900 Kokkola

puh. k. 040-556 1667, 

t. 040-779 8508

Rah.hoit. Pertti Nevala 

Kedontie 20 H 28, 68630 Pietar-

saari puh. k. 06-723 1859, 

t. 0204 169 757, 040-585 2757 

N R O  0 9  K E S K I - S U O M E N

K O N E M E S TA R I Y H D I S T Y S

(Perust.  -  Grund.  1947) 

Puh.joht. Hannu Orslahti 

Kuikantie 322, 41140 Kuikka 

puh. 0400-540 493 

Varapuh.joht. Raine Norrena 

Erämiehenkatu 11, 40630 

Jyväskylä puh. 050-537 5008 

Siht. Tapio Roiha

Keskustie 24 a 11, 40100 Jyväskylä 

t. 040-845 6791

Rah.hoit. Pekka Raatikainen 

Sääksmäentie 10, 40520 Jyväskylä 

puh. k. 014-642 915 

Kokoukset kuukauden toisena 

keskiviikkona klo 19.00 ravintola 

Sohvissa. 

N R O  1 0  K O T K A N

K O N E PÄ Ä L LY S T Ö Y H D I S T Y S

(Perust.  -  Grund.  1923)

www.kotkaengineers.fi

Puh.joht. Mikko Järvinen 

Rauduskatu 21, 48770 Kotka 

puh. k. 05- 289 938, 040-564 6352 

Varapuh.joht. Pekka Hemminki

Hintuntie 22

49400 Kotka

puh. 050 3636 236

Siht./Rah.hoit. Jouko Pettinen 

Rotinpää 39, 48300 Kotka

puh. k. 05-228 5133, 

044-307 9425 

jouko.pettinen@keng.fi 

Kokoukset talvikuukausien ensim-

mäisen arkitorstaina klo 18.30, 

kokouspaikka Kotkan Klubi.

N R O  1 1  K O N E M E S TA R I T  J A 

E N E R G I AT E K N I S E T  K M E  R Y

(Perust.  -  Grund.  1958)

www.kme.fi

Puh.joht. Pertti Roti 

Oppipojantie 13 A, 00640 Helsinki

Puh. t. 09 617 3041, 

GSM 050 559 1637 

Varapuh.joht. Pekka Teittinen 

Puronvarsi 8 A, 02300 Espoo 

GSM 050 387 5622

Siht. Juha Uimonen 

Pallastunturinkuja 7 E 15, 01280  

Vantaa 

Puh. t. 09 471 88287, 

GSM 040 059 6015

Varasiht. Taneli Varjus

Finnoontie 54 P 41, 02280 Espoo

GSM 040 709 5798

Rah. hoit. Lasse Laaksonen 

Ojaniityntie 1, 33340 Tampere

Puh. t. 040 739 3363 

GSM 045 678 9856 

Yhdistyksen sähköpostiosoitteet on 

etunimi.sukunimi@kme.fi. Yh-

distyksen postiosoite on Ristolantie 

10 A, 00320 HELSINKI. Yhdistyksen 

yleisistä kokouksista ilmoitetaan en-

sisijaisesti Voima ja Käyttö –lehdessä 

ja www.kme.fi. Mutta ellei se jostain 

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON 
JÄSENYHDISTYKSET /

FINLANDS MASKINBEFÄLSFÖRBUNDS 
MEDLEMSFÖRENINGAR

Jäsenyhdistykset / 
Med lems fö re nin gar
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syystä ole mahdollista, kuukauden 

ensimmäisen maanantain Helsingin 

Sanomissa.

N R O  1 2  K U O P I O N

K O N E PÄ Ä L LY S T Ö Y H D I S T Y S

(Perust.  -  Grund.  1899)

www.kkpy.fi

Puh.joht. Mika Karttunen

Kaarikuja 11, 71750 Maaninka

GSM 050-400 6363

mika.karttunen@netti.fi

Varapuh. joht. Ilkka Relander

Lohkaretie 9 as 5, 70700 Kuopio 

GSM 040-709 7323

Siht. Veijo Tolonen 

Vihurintie 7, 70780 Kuopio

GSM 040-709 7336

Rah.hoit. Merja Korhonen

Häntäahontie 33, 70800 Kuopio

GSM 040-709 7198

Kuukausikokoukset talvikuukausina 

erikseen ilmoitettuna aikana. 

N R O  1 3  L A H D E N

K O N E M E S TA R I Y H D I S T Y S

(Perust.  -  Grund.  1945)

w w w.lahdenkonemestariyhdist ys. f i

Puh.joht. Matti Kämi

Syrjätie 10, 15560 Nastola

puh. k. 040-5551256

puheenjohtaja@lahdenkone..*

Varapuh.joht. Mikko Timonen 

Rajapolku 18, 15540 Lahti 

puh. 050-582 1003 

puheenjohtaja@lahdenkone..*

Siht./ Rah.hoit. Juha Sinivaara 

Viherlaaksontie 9, 15200 Lahti 

puh. k. 050-5541177

sihteeri@lahdenkone..*

Kuukausikokoukset tammi-toukokuun ja 

syys-joulukuun ensimmäisenä arkitors-

taina klo 19.00 Hotelli Cumuluksessa.  

Sähköpostiosoitteiden loppuosa on

*@lahdenkonemestariyhdistys.fi 

N R O  1 4  M I K K E L I N

K O N E PÄ Ä L LY S T Ö Y H D I S T Y S

(Perust.  -  Grund.  1948)

Puh.joht. Seppo Piira 

Suentassu 4, 50100 Mikkeli 

puh. k. 015-177 523, t. 015-195 3808, 

GSM 044-735 3726 

seppo.piiira@ese.fi 

Varapuh.joht. Osmo Blom 

Kölikaari 29 D 44, 50170 Mikkeli 

GSM 040-564 4829, 

Siht. Tapio Haverinen 

Aurakatu 5 H 59, 50190 Mikkeli 

puh. t. 015-195 3808

GSM 044-735 3739

tapio.haverinen@ese.fi 

Rah.hoit. Mika Manninen

Mukulapolku 3, 50100 Mikkeli 

puh. t. 195 3898 

GSM 044-735 3898 

mika.manninen@ese.fi 

Kuukausikokoukset tammi-, maalis-, 

touko- syys- ja marraskuussa kuukauden 

ensimmäisene arkitiistaina klo 20.00. 

Ravintola Pruuvi, Mikkeli

N R O  1 5  O U L U N

K O N E M E S TA R I Y H D I S T Y S

(Perust.  -  Grund.  1903)

Puht. joht. Veikko Eerikkilä

Nokelantie 55 A 1, 90150 Oulu

GSM 044-330 0241

veke.eerikkila@mail.suomi.net

Siht. Ari Heinonen

Hekkalahdentie 24, 90820 Kello

puh. k. 040 551 4442

puh. t. 040 354 6047

ari.heinonen@trafi.fi

Rah.hoit. Kai Väisänen 

 Villentie 5, 90850 Martinniemi

GSM 0500-184 220

kai.vaisanen@dnainternet.net

Teollisuusjaoston yhdysmies 

Hannu Pesonen

Toppilansaarentie 3 C 49 

90500 Oulu

GSM 0400 372 882

hannuw.pesonen@luukku.com

Kuukausikokoukset syys-toukokuun 

toinen arkimaanantai klo 18.30 Oulu 

laivalla, Toppilan Satama. 

Vaali- ja vuosikokouksista eri ilmoitus. 

Raahen kerho 

Puh.joht. Hannu Pesonen 

Toppilansaarentie 3 C 49, 

90500 Oulu

Puh. 0400-372 882

hannuw.pesonen@luukku.com

Siht./rah. hoit. Pentti Ala-Lehtimäki 

Seminaarinkatu 9 A 23, 92100 Raahe 

puh. 040 504 5119

pentti.ala-lehtimaki@kotinet.com

Kajaanin kerho

Puh.joht. Taisto Karvonen

Koivikoskenkatu 17 A 8, 87100 

Kajaani, puh 0400-278 695

Varapuh.joht. Pentti Mäkeläinen

Virkotie 5, 87200 Kajaani

Puh. 050-358 2146

Sihteeri Timo Myllyniemi

timo.myllyniemi@kainuu.fi

Rovaniemen kerho

Puh.joht. Reijo Rajala

Kolpeneentie 41 C 4, 96440 

Rovaniemi

Puh. 040-591 3318

Siht. Harri Juntunen

Karjatie 16, 96900 Saarenkylä

Rah.hoit. Tapio Kakkinen

Kellokastie 3 D 2, 96440 Rovaniemi

Puh. 050-583 8701

Laiva-asiamies Kai Väisänen 

Villentie 5, 9085 Martinniemi

puh. 0500-184 220

kai.vaisanen@dnainternet.net

N R O  1 6  PA R G A S

M A S K I N B E FÄ L S F Ö R E N I N G

(Perust.  -  Grund.  1925)

www.parnet.fi

Ordf. Tage Johansson 

Skogsuddevägen 8, 21600 Pargas

tel.hem. 044-458 0425, 

040-845 8042

Viceordf. Lars Andersson 

Skepparvägen 38, 21600 Pargas

tel. 02-458 5331, 040-5852398

lars.andersson@parnet.fi

Sekr. Berndt Karlsson

Tervsundsvägen 150, 21600 Pargas 

tel. 02-4580 017, 040-7352182 

berndt.karlsson@finnsementti.fi 

N R O  1 7  P O R I N

K O N E M E S TA R I Y H D I S T Y S

(Perust.  -  Grund.  1894)

Puh.joht. Pasi Kaija

Hiitteenharjuntie 3, 

29200 Harjavalta

puh. 050-389 1694

pasi.kaija@satshp.fi 

Varapuh.joht. Jorma Elo

Kivenhakkaajankatu 33, 28130 Pori 

puh. 050-586 3528, k. 02-6356792

Siht. Mikko Jaakola

Itäpuisto 12 B 35, 28100 Pori

mikko.jaakola@porienergia.fi 

Rah.hoit. Timo Kuosmanen 

Aittaluodonkatu 4 E 43, 28100 Pori 

puh. 0400-439 995

timo.kuosmanen@fortum.com

Laiva-asiamies Pertti Venttinen 

Hiekkapellontie 18, 28610 Pori 

puh 0400556345

 pventtinen@gmail.com

Kokoukset tammi-toukokuun ja syys-

joulukuun aikana joka kuukauden 

toisena keskiviikkona klo 18.30 Porin 

Klubilla, Etelärantakatu 10. Toukokuun 

kuukausikokous pidetään perinteisesti 

BSF:n purjehduspaviljongilla. Vuosikok-

ous huhtikuussa ja vaalikokous 

joulukuussa. 

N R O  1 8  R A U M A N

K O N E PÄ Ä L LY S T Ö Y H D I S T Y S

(Perus.  -  Grund.  1926)

Puh.joht. Anitta Heikura 

Mäkitie 6 A 2, 26840 Kortela 

puh. 044-455 8040 

eaheikura@gmail.com

Varapuh.joht. Vesa Kolumäki 

 Nummelantie 7, 26820 Rauma

 vesa.kolumaki@tvo.fi 

Rah.hoit. Kari Laukkanen 

 Eteläpitkäkatu 34 A, 26100 Rauma

 puh. 050-520 6509 

 kaari.laukkanen@tvo.fi  

Siht. Kari Sinikallas

 Karjalankatu 9 C 33, 26100 Rauma

 puh. 044-377 5031

 kari.sinikallas@tvo.fi 

Kuukausikokoukset pidetään talvikuu-

kausina ensimmäisinä keskiviikkoina 

klo 19.00 hotelli Kalliohovin kabi-

netissa.

N R O  1 9  S AV O N L I N N A N

K O N E M E S TA R I Y H D I S T Y S

(Perust.  Grund.  1933)

Puh.joht. Esa Pekkinen 

Aino Actén puistotie 2 A 1, 

57130 Savonlinna 

puh. 0400 752 967 

Varapuh.joht. Veijo Anttonen 

Kangesvuokontie 21 C 27, 

57220 Savonlinna 

puh. 015-278 339 

Siht./rah.hoit. Juha Puurtinen 

Tottinkatu 2 B 16, 

57130 Savonlinna 

puh 050-599 6541. 

Kokoukset pidetään erikseen 

ilmoitettavana ajankohtana. 

N R O  2 0  TA M P E R E E N

K O N E M E S TA R I T  J A 

I N S I N Ö Ö R I T  R . Y.

(Perust.  -  Grund.  1937)

Puh.joht. Pentti Aarnimetsä 

Paavo Kolinkatu 10 A 9, 33720 Tampere 

puh. 040-758 9869 

pentti.aarnimetsa@gmail.com 

Varapuh.joht. Martti Nupponen 

Porrassalmenkuja 4 A 11, 

33410 Tampere 

puh. 050-522 0730 

Sihteeri Eero Kilpinen 

Ahvenisjärventie 22 C 42, 

33720 Tampere 

puh. 050-545 5765 

eero.kilpinen@tpnet.fi 

Rah.hoit. Veikko Lehtonen 

Kangastie 1, 36220 Kangasala 

puh. 040-734 3375 

Kuukausikokoukset pidetään erikseen 

ilmoitettavana ajankohtana.

N O  2 1  T U R U N

K O N E PÄ Ä L LY S T Ö Y H D I S T Y S

(Perust.- Grund.  1874)

w w w.tkpy.f i 

Puh.joht. Jukka Lehtinen 

Somersojantie 13, 21220 Raisio 

puh. 050-557 3238 

jukka.lehtinen@turkuenergia.fi   
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Varapuh.joht. Harri Piispanen 

Kattarakatu 3, 21260 Raisio 

puh. 050-458 0796

hari.pispanen@nesteoil.com 

Siht./jäsenkirjuri Heimo Kumlander

Betaniankatu 2 as. 16, 20810 Turku

puh. 040-593 4021 

heimo.kumlander@elisanet.fi 

Rah.hoit. Ismo Sahlberg 

puh. 050-454 2437

ismo.sahlberg@fortum.com 

Huoneistoasiat Rauno Palonen

Varsojankatu 33, 20460 Turku 

puh. 040-552 5989

ulla.ahlqvist-palonen@pp.inet.fi

Huvitoimikunta Jarmo Mäkinen 

Tikkumäenkuja 2 A 10, 20300 Turku

Puh. 050-512 3222

jarmo-makinen@luukku.com

Yhdistyksen kokoukset pidetään joka 

kuukauden ensimmäisenä arkitorstaina 

(syys-toukokuu) klo 19.00 yhdistyksen 

huoneistossa Puutarhakatu 7 a as. 2, 

20100 Turku. Helmikuun kuukausiko-

kous on yhdistyksen vuosikokous ja 

joulukuun kokous on vaalikokous.

Ikäveljet kokoontuvat joka tiistai 

(syys-toukokuussa) klo 10.00 - 12.00. 

Yhdistyksen sähköposti on tkpy@tkpy.

fi ja kotisivut www.tkpy.fi. 

Yhdistyksen tilinumero on Liedon 

säästöpankki 430921-2134 (vuokrat, 

lahjoitukset yms., ei osallistumismak-

suja). 

Huvitoimikunnan tilinumero, johon 

maksetaan kaikki osallistumismaksut, 

on Liedon säästöpankki 430900-

1143618

N R O  2 2  VA A S A N

K O N E M E S TA R I Y H D I S T Y S

-  VA S A  M A S K I N M Ä S TA R E -

F Ö R E N I N G

(Perust.  -  Grund.  1911)

www.vaasankonemestarit.fi

Puh.joht./ordf. Timo Leppäkorpi

puh. 050-530 3330

Varapuh.joht./Viceordf. Antti Tanttari

puh. 050-313 3265 

Siht./sekr. rah. hoit./kassör

 Veli-Pekka Uitto 

puh. 050-540 5431

Laiva-asiamies Timo Leppäkorpi

Kuukausikokoukset/månadsmöten, 

Kevät ja talvikauden kokoukset pidetään 

Ravintola BRANDO, Palosaarentie 

58, joka kuukauden ensimmäinen 

arkitorstai, ellei toisin ilmoiteta. Vår 

och vintermöten hålls på restaurang 

BRANDO, Brändövägen 58, den första 

helgfria torsdagen i månaden, ifall 

annat inte meddelas.

N R O  2 3  J U L K I S E N  A L A N

M E R E N K U L K U - ,  E R I K O I S - ,  J A

E N E R G I AT E K N I S E T  J A M E  R . Y.

(Perust.  -  Grund.  1950)

www.jame.fi 

Puh.joht. Heino Kovanen 

Vihertie 53 B, 01620 Vantaa 

GSM 040-541 1469

heino.kovanen@saunalahti.fi  

Varapuh.joht. Tommi Nilsson

Suomenlinna, C 52 A 1, 

oo19o Helsinki

GSM 040-507 6454

Siht. Pekka Savikko 

Varkkavuorenkatu 19 B 46, 

20320 Turku 

puh. 046-8767 669

Rah. hoit. Hannele Haaranen, 

Kalliopohjantie 5 E 50, 04300 Tuusula

puh. 0500-631 155 

Turun kerho: 

Puh.joht. Mauno Hasunen

Siltavoudinkatu 1 as 19, 21200 

Raisio

puh. 050 511 0077

Vaasankerho: 

Puh.joht. Åke Norrgård 

Eriksgrånd 3, 64610 Övermark 

puh. k. 06-225 3695

Siht. Pertti Toropainen 

Rinnetie 5, 69400 Vaasa

puh. 06-325 9399

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan 

Voima ja Käyttö -lehdessä.

N R O  2 4  L O V I I S A N

V O I M A L A I T O S M E S TA R I T  R . Y.

(Perust.  Grund.  1974)

Puh.joht. Pekka Vainio 

Rauhalantie 48 C 24, 07900 Loviisa 

puh. k. 040-483 8470 

Varapuh.joht. Pekka Seppälä 

Haapapolku 2, 07955 Tesjoki 

puh. 019-514 086 

Siht. Markku Sopanen 

Kuovintie 2, 49220 Siltakylä 

puh. 05-220 1776 

Rah. hoit. Pekka Tahvanainen 

Runar Schildtintie 18, 07920 Loviisa 

puh. k. 019-509 035, t. 019-550 4112

N R O  2 5  Å L A N D S  E N E R G I 

O C H  S J Ö FA R T S T E K N I S K A 

F Ö R E N I N G  R . F.

(Perust.  -  Grund.  1942)

www.maskinisterna.ax

Ordf. Hans Palin 

Ljungvägen 4, 22100 Mariehamn 

tel. h. 018-21 134, tj. 0400-330 455 

ordforande.aesf@aland.net

Viceord. Ole Ginman 

Musterivägen 2, 22410 Godby 

tel. 0500-566 503 

Sekr. Magnus Eriksson 

Högbackagatan 12, 22100 

Mariehamn 

tel. 018-23 032 

Kassör Thomas Strömberg 

Granvägen 54, 22100 Mariehamn 

tel. 018-15 572 

Om ej Strömberg är anträff bar, 

kontakta Hans Palin. Månadsmöte den 

andra tisdagen i månaden kl. 19.30 

i TCÅ-kansliet, Strandgatan 23. Inga 

möten juni, juli, augusti. 

N R O  2 6  K O K K O L A N S E U D U N 

K O N E M E S TA R I T  R . Y.

(Perust.  -  Grund.  1974)

Puh.joht. Tapio Järvinen 

Raksontie 18, 

67700 Kokkola 

puh. GSM 050-334 3810 

Varapuh. joht. Kaj Siltanen 

Kettufarmintie R5, 67700 Kokkola 

puh. GSM 050-454 9413, 

k. 040-592 1335

Siht. Seppo Tuikka 

Leppäkertunkatu 1 C 15, 

67800 Kokkola 

puh. GSM 050-454 9443 

Rah.hoit. Ari Frilund 

Lappilantie 8, 67400 Kokkola 

puh. GSM 050-454 9412

N R O  2 7  P O H J O I S - K A R J A L A N

K O N E M E S TA R I Y H D I S T Y S  R . Y.

(Perust.  -  Grund.  1987)

Puh.joht. Erkki Laitinen 

Kärritie 27, 80400 Ylämylly

puh. k. 013-852 044, t. 0104 511 

Varapuh. joht. Jukka Ahtonen 

Rauhan katu 37 as 1, 80100 Joensuu 

puh. 050-597 1920

Siht. Martti Kukkonen

Turjankatu 4, 80260 Joensuu 

Rah.hoit. Jorma Taivainen 

Opotantie 5, 80230 Joensuu 

puh. 0400-661 680

N R O  2 8  L U O T S I K U T T E R I N -

K U L J E T TA J AT  R . Y. 

-  L O T S K U T T E R F Ö R A R N A  R . F.

(Perust.  -  Grund.  1989)

Puh.joht./ordf. Teemu Kouri

Talonmäenkatukatu 14, 20810 Turku

puh. t. 044-569 0065 

Varapuh. joht./viceordf. 

Hannu Poskiparta

Niittykatu 3, 26650 Rauma

puh. 044 522 8130

Rah.hoit. Antero Vihavainen

Päivästöntie 1, 21360 Lieto asema

puh. 0400 240 027

N R O  3 0 

E N E R G I A I N S I N Ö Ö R I T  R . Y.

(Perust.  -  Grund.  1992)

Puh.joht./siht. Anssi Laaksonen

Talpiakuja 6 F 33, 

20610 Turku

puh. 050-313 8748

anssi.laaksonen@kolumbus.fi . 

Rah.hoit. Ruth Lähdeaho 

Haagan urheilutie 15 A 1, 

00400 Helsinki
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Laiva-asiamiehet - Fartygsombudsmän

Kemi 
Kari Kinnunen

Jääsalo 
t. 040-5025757

Oulu 
Timo Leppäkorpi

puh. 050-530 3330

Mariehamn 
Hans Palin, 

Ljungvägen 4, 22100 Mariehamn, 
puh. (018) 21 134, 0400-330 455

Kotka 
Timo Laihonen 

Muurainpolku 26, 48710 Karhula 
puh. k. (05) 260 4253,  t. 0400-648 122

Turku 
Ismo Waarna 

Puolalankatu 3 B 33, 20100 Turku
puh. t. +358 (0)18 263 40
GSM +358 (0)44 052 3713
ismo.waarna@gmail.com

Vaasa 
Timo Leppäkorpi

puh. 050-530 3330

Pori 
Pertti Venttinen

Hiekkapellontie 18, 28610 Pori
puh. 0400-556 345, 

pventtinen@gmail.com

Työttömyyskassa - Arbetslöshetskassan

Maa- meri- ja metsäalojen työttömyyskassa –
Land- sjö- och skogssektorernas arbetslöshetskassa
PL 115, 00181 Helsinki
Käyntiosoite: Lastenkodinkatu 5 B
puhelin (09) 6866 340
faksi (09) 6866 3441
etunimi.sukunimi@mmtk.fi 
www.mmtk.fi 
puhelinpäivystys ma-pe 9.00-11.00

Kassanjohtaja 
Anja Tikka  6866 3442

Etuuskäsittelijät
Isberg Christel 6866 3446
Koskinen Heli 6866 3443 vuorot.vap. 30.9.2012 saakka
Lindgren Soile 6866 3444
Olin Aija  6866 3445

Toimistosihteeri/Jäsenasiat
Jeanette Pitkänen 6866 340

JÄSENPALSTA

Meripäällystövälitys
Helsinki: 

puh. 010 607 0227
Haapaniemenkatu 4 B

00530 Helsinki

Turku: 
puh. 010 604 3146

Linnakatu 52, 20100 Turku

Maarianhamina:
(018) 25 000

Ålandsvägen 31
PB 60, 22101 Mariehamn

Merikatselmusmies: 
puh. (09) 730 535

Luotsikatu 3
00160 Helsinki

Merimiespalvelutoimisto:
puh. (09) 668 900

- Merimiesklubi ja -hotelli
puh. (09) 668 900 25

Linnankatu 3
00160 Helsinki

Merimieseläkekassa: 
puh. 010 633 990

Uudenmaankatu 16 A
00120 Helsinki

www.merimieselakekassa.fi

Kansaneläkelaitoksen 
Helsingin toimisto

Merimiesasiat
puh. (09) 777 01

Et. Hesperiankatu 2
00100 Helsinki

Sjöbefälsförmedlingen
Helsingfors: 

tel. 010 607 0227
Aspnäsgatan 4 B

00530 Helsingfors

Åbo: 
tel. 010 604 3146

Slottsgatan 52, 20100 Åbo

Mariehamn: 
(018) 25 000 

Ålandsvägen 31
PB 60, 22101 Mariehamn

Mönstringsförrättare: 
tel. (09) 730 535 

Lotsgatan 3 
00160 Helsingfors 

Sjömansservicebyrån: 
tel. (09) 668 900 

- Sjömansklubb och -hotell
tel. (09) 668 900 25 

Slottsgatan 3
00160 Helsingfors

Sjömanspensionkassan: 
tel. 010 633 990

Nylandsgatan 16 A 
00120 Helsingfors

www.sjomanspensionskassan.fi

Folkpensionanstaltens 
byrå i Helsingfors 
Sjömansärenden

tel. (09) 777 01 
S. Hesperiagatan 2 
00100 Helsingfors

Toimisto tiedottaa
Byrån meddelar

Lastenkodinkuja 1/Barnhemsgränd 1

00180 Helsinki/00180 Helsingfors

faksi/fax (09) 694 8798

www.konepaallystoliitto.fi 

Jäsenasiat - Medlemsärenden

Gunne Andersson (09) 5860 4815

Kassanhoitaja - Kassör

Kaarina Kärkkäinen (09) 5860 4814

Toiminnanjohtaja - Verksamhetsledare

Leif Wikström

puhelin (09) 5860 4810, GSM 050 3310 180

Järjestösihteeri - Förbundssekreterare

Reima Angerman (09) 5860 4812, GSM 0400-417 757

Asiamiehet - Ombudsmän

Sami Uolamo (09) 5860 4813, GSM 043-824 3099

Päivi Saarinen (09) 5860 4811, GSM 040-525 7805

e-mail: etunimi.sukunimi@konepaallystoliitto.fi

fornamn.efternamn@konepaallystoliitto.fi

Suomen Konepäällystöliitto - 
Finlands Maskinbefälsförbund

PL14, 00501 Helsinki
0400 - 700 080, 09 - 8516 3860, fax 09 - 851 2009
jarmo.ikonen@eptikonen.inet.fi, www.eptikonen.fi

AMMATTITAIDOLLA: * teollisuusimuroinnit 
 * puhdistukset 
 * tulivartioinnit 
 * aputyöt
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Tiedote merenkulkualalle 
8/2011 - 20.12.2011 

Suomalais-ruotsalaisten jääluokkamääräysten soveltamisohjeet 
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) ja Ruotsin merenkulkuviranomaiset ovat 
yhteistyössä laatineet vuonna 2010 annettujen suomalais-ruotsalaisten 
jääluokkamääräysten (TRAFI/31298/03.04.01.00/2010) soveltamisohjeet, 
jotka sisältävät muun muassa: 

lisätietoa jääluokkamääräysten taustasta ja käytännön soveltamisesta,  
yhtenäisen tulkinnan jääluokkamääräysten eräistä kohdista, joiden 
soveltamisessa on ilmennyt erilaisia näkemyksiä, sekä 
ohjeita täydessä mittakaavassa suoritettavia kokeita ja mallikokeita varten.  

Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2012. 

Ohjeet korvaavat Merenkulkulaitoksen 16.12.2005 antamat suomalais-
ruotsalaisten jääluokkamääräysten soveltamisohjeet (Dnro 2228/30/2005). 

Ohjeet julkaistaan vain englanninkielisinä, koska niitä käyttävät pääasiassa 
luokituslaitokset hyväksyessään aluksia koskevia piirustuksia ja laskelmia.  

Ohjeet (20.12.2011, TRAFI/31298/03.04.01.01/2011) ovat saatavissa 
verkko-osoitteesta www.trafi.fi 1.1.2012 alkaen tai Liikenteen 
turvallisuusvirastosta. 

Lisätietoja 
Merenkulunylitarkastaja Jorma Kämäräinen, puh. 020 618 6440                     
sähköposti: jorma.kamarainen(at)trafi.fi 

Anvisningar om tillämpningen av isklassföreskrifterna
Trafiksäkerhetsverket (Trafi) och svenska Transportstyrelsen har i samråd 
utarbetat anvisningar om tillämpningen av 2010 års finsk-svenska isklassfö-
reskrifter (TRAFI/31298/03.04.01.00). Anvisningarna innehåller bl.a.: 

närmare uppgifter om bakgrunden till isklassföreskrifterna och den prak-
tiska tillämpningen av dem 
en enhetlig tolkning av vissa punkter i föreskrifterna, om vars tillämp-
ning det förekommit divergerande uppfattningar, samt 
anvisningar om genomförandet av fullskaletest och modellprov.  

Anvisningarna träder i kraft 1.1.2012. 

Anvisningarna ersätter de anvisningar om tillämpningen av de finsk-svenska 
isklassföreskrifterna (Dnr 2228/30/2005) som Sjöfartsverket gav 
16.12.2005. 

Anvisningarna publiceras endast på engelska, eftersom det är i huvudsak 
klassificeringssällskapen som behöver dem för godkännande av fartygsrit-
ningar och beräkningar.  

Anvisningarna (20.12.2011, TRAFI/31298/03.04.01.01/2011) finns på 
webbadressen www.trafi.fi  men kan också erhållas från Trafiksäkerhetsver-
ket.  

Ytterligare upplysningar 

Sjöfartsöverinspektör Jorma Kämäräinen, tfn 020 618 6440 
e-post: jorma.kamarainen(at)trafi.fi   
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AT WÄRTSILÄ, PEOPLE ARE THE ULTIMATE

POWER SOURCE




