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Oulun Energian 
toimitusjohtajan terveiset

”Haluamme olla luotettava, vastuullinen, 
toimintavarma ja kustannustehokas 
omassa toiminnassamme ja 
samoja ominaisuuksia haluamme 
myös kumppaneiltamme.”

Juha Juntunen
Oulun Energia Oy



Oulun Energia -konsernin vankka perusta on 
energiantuotannossa ja siinä, että 

lämmöllä ja sähköllä on turvallinen tie ihmisten luo. 
Rakennamme myös päättäväisesti 

kestävää tulevaisuutta kiertotaloudesta. 

Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstämme 
ja tavoitteenamme on energiantuotantomme 

hiilineutraalius vuonna 2035.

Oulun Energia on perustettu vuonna 1889 ja 
palveluksessamme on tänään 

noin 240 energia-alan ammattilaista. 

Oulun Energia -konserniin kuuluvat emoyhtiö 
Oulun Energia Oy:n lisäksi Oulun Energia Sähköverkko Oy, 

Turveruukki Oy ja Huoltovoima Oy.



OULUN ENERGIA OY

ENERGIALIIKETOIMINTA

KIERTOTALOUS

VASTUULLISUUS JA HR

Osakkuusyhtiöt

Oomi Palvelut Oy 23,9 %

Kolsin Voima Oy 22,5 %

Voimapato Oy 40 %

Tytäryhtiöt 100%

Oulun Energia Sähköverkko Oy 

Turveruukki Oy 

Huoltovoima Oy

Tukitoiminnot

Destia on ostanut 

Oulun Energia Urakointi Oy:n 

19.3.2021 

Oulun Energia –konserni  



Sähkön alkuperä ja energialähteet 2020 GWh

Laanilan biovoimalaitos 63

Toppila 404

Merikoski 271

Osuussähkö 276
Turve
26 %

Puu
20 %

Vesi
43 %

Tuuli
8 %

Muu fossiilinen
3 %

Turve 26 %

Puu 20 %

Vesi 43 %

Tuuli 8 %

Muu fossiilinen, öljy, hiili, teollisuuskaasu 3 %

Sähkön alkuperä ja energialähteet



Strategiset painotukset 2021 – 2025

Lähellä asiakasta
Kuuntelemme, ennakoimme ja 

vastaamme asiakkaamme tarpeisiin.
Asiakkaamme luottavat vastuulliseen 

toimintaamme ja arvostavat panostamme 
paikallisena hyvinvoinnin rakentajana.

Vastuullinen suunnannäyttäjä 
Kannamme vastuuta ihmisistä ja 

ympäristöstämme. Etenemme yhdessä kohti 
hiilineutraaliutta vuonna 2035.

Meille on tärkeää, että tulevat sukupolvet 
voivat olla ylpeitä työmme tuloksista.

Rohkeasti kohti uutta
Haemme kasvua kiertotaloudesta 

ja teollisuuskumppanuuksista. 
Vahvistamme nykyistä toimintaamme 
digitalisaatiolla ja kehitämme yhdessä 

parempia toimintatapoja.

Suomen energisin työpaikka
Meillä voi hyvin työ ja sen tekijä. 

Merkityksellinen työ, selkeät tavoitteet, 
hyvä johtaminen ja innostava ilmapiiri 

motivoivat onnistumiseen. 
Meillä saa luoda rohkeasti 

uutta ja menestyä. 

Liikevoitto 2025
15 %

Parannamme 
kannattavuutta, 

kasvamme hallitusti ja 
tuotamme lisäarvoa 

asiakkaille.



Visio

Rakennamme huomista tavalla,

josta tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä

Missio

Vahvistamme Pohjoista elinvoimaa 

kierrättämällä hyvää energiaa

Arvot

Teemme yhdessä, vastuullisesti ja innolla



Verkon hallinta

Omaisuuden hallinta 

Asiakkuuksien hallinta Voimantuotanto

Lämpöpalvelut

Energiakauppa 

Polttoaineet 

Turveruukki Oy  

Turvallisuus

HR 

Hankinta  

Laatu ja ympäristö 

Kiertotalous

Liiketoiminnan kehitys

Markkinointi ja viestintä 

Tietohallinto

OULUN ENERGIA 
SÄHKÖVERKKO OY

Anna Pasma

ENERGIA-
LIIKETOIMINTA 

Pertti Vanhala

VASTUULLISUUS 
JA HR

Katja Virkkunen

KIERTOTALOUS

Teemu Koskela

MYYNTI, 
MARKKINOINTI JA 
LIIKETOIMINNAN 

KEHITYS

Tuomas Savola

TALOUS JA HALLINTO

Sari Ukkola

Talous

Hallinto

OULUN ENERGIA -KONSERNI 
toimitusjohtaja Juha Juntunen



HIILINEUTRAALIUS-
POLKUMME



Lisää puuta, 
kierrätys-

polttoainetta ja 
tuulta

Parempaa 
energia-

tehokkuutta

Tehokkaampaa 
hiilensidontaa

Hiilineutraali 
2035

Kolmella keinolla hiilineutraaliksi
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Laanilan 
Biovoimalaitos 2020

Laanilan Ekovoimalaitos 2012

Jätteidenlajittelulaitos, 
Rusko 2020

Biokaasulaitos 2025

Geolämpö + 
muut uudet 
energiaratkaisut 
2030

Hukkalämmön 
hyödyntäminen

Tuulivoimaa

Tuhkasta metsälannoitetta

Biojalostamo 2026

Energiavarastot

46%
2016

92%
2030

100%
2035

Tavoite 59% 

63%
Tulos 2020

79%
2025

Hiilineutraaliuspolkumme



Alueen elinvoima
Oulun ja laajemmin pohjoisen

Suomen elinvoiman ja hyvinvoinnin
vahvistaminen on meille tärkeää.

Teemme sen työllistämällä, kehittämällä 
ja investoimalla eli kanavoimalla eri 

tavoin toiminnastamme syntyviä 
rahavirtoja alueen talouteen.

Turvaamme yhteiskunnan toimintaa 
kaikissa tilanteissa huolehtimalla 
luotettavasti sähkön ja lämmön 

tuotannosta ja jakelusta.

Viisi näkökulmaa 
vastuullisuuteen

Eettisyys
Korkeiden eettisten 

vaatimusten täyttäminen tuo 
varmuutta toiminnan 

jatkuvuudelle ja vahvistaa sen 
luotettavuutta. Vaadimme 

yhteistyökumppaneiltamme
samaa kuin itseltämme.

Avoimuus
Toimimme läpinäkyvästi
ja menemme rohkeasti 

eteenpäin. Vastuullisuudessa ei 
tule koskaan valmiiksi, mutta 

teemme aina parhaamme.
Tärkeintä on jatkuva 

oppiminen,
kehittyminen ja parantaminen.

Yhdessä 
olemme enemmän

Huolehdimme ihmisistä –
työntekijöistä, asiakkaista ja 

yhteistyökumppaneista. 
Tavoitteenamme on olla 

Suomen energisin työpaikka. 
Yhteistyöllä saamme aina 

aikaan enemmän 
kuin yksin.

Tulevaisuus
Pohja huomiselle luodaan tänään.

Teemme sellaisia päätöksiä ja 
toimimme niin, että tulevat 

sukupolvet voivat olla siitä ylpeitä. 
Haluamme toimia kaikin tavoin 

ympäristöystävällisesti, olla 
hiilineutraali vuoteen 2035 

mennessä ja kehittyä 
merkittäväksi toimijaksi 

kiertotaloudessa.



SÄHKÖVERKKOPALVELUT

Toimitusjohtaja 
Anna Pasma



Oulun Energia Sähköverkko Oy

Sähköverkon kokonaispituus

4117 km

Oulun Energia Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja 
jakelusta omassa jakeluverkossa Oulussa. 

Pidämme huolen siitä, että virtaa piisaa kaikille – aina :)

Kaapelointiaste

88 %

Asiakkaita

114 000
Toimitusvarmuus

99,99 % 
Liikevaihto noin

37 M€

Työntekijöitä

34
Investoimme vuosittain noin

11 M€

Avainluvut 2020

toimitusjohtaja Anna Pasma



Oulun Sähköverkko Oy 
vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta omassa 

jakeluverkossa Oulussa 

(ei Haukipudas, Oulunsalo ja 
Ylikiiminki)

• Kaupunkiverkkoa, mutta myös 
ikääntynyttä maaseutuverkkoa.

• Oulun seudulla 5 verkonhaltijaa + Fingrid 
Oyj kantaverkon haltijana.

• Voimajohtojen osalta on myös muita 
omistajia



VERKON HALLINTAASIAKKUUKSIEN HALLINTA

MITTAUS- JA VERKKOPALVELUT

• sähkömittaukset
• taseselvitys
• sähkömarkkinoiden tiedonvaihto
• katkaisut ja kytkennät
• mittaustiedon hallinta
• palvelut muille verkkoyhtiöille

LAATU JA YMPÄRISTÖ
ERILLISPROJEKTIT

OMAISUUDEN HALLINTA

YLEISSUUNNITTELU

REGULAATIO

DOKUMENTOINTI

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA 
DIGITALISAATIO

VARAUTUMINEN JA VALMIUS

PROJEKTIT

• suunnittelu
• rakennuttaminen
• kartoitus
• Tekninen neuvonta

KÄYTTÖ JA 
KUNNOSSAPITO

• verkon käyttö ja 
valvonta

• kunnossapito

Oulun Energia Sähköverkko Oy | Hallitus

Oulun Energia Sähköverkko Oy | tj. Anna Pasma



Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy | Hallitus

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy | tj. Anna Pasma

VERKON HALLINTA
Matti Lehto

ASIAKKUUKSIEN HALLINTA
Janne Kaarlela

MITTAUS- JA VERKKOPALVELUT

Pekka Annala
Hannu Hautamäki

Tanja Iisakka
Jukka Isteri
Tarja Kiljo

Katriina Kukkonen
Mika Pesälä

LAATU JA YMPÄRISTÖ
ERILLISPROJEKTIT

Timo Määttä

OMAISUUDEN HALLINTA
Jarno Liimatainen

YLEISSUUNNITTELU
Otto Honkasalo
Markku Kallunki

REGULAATIO

DOKUMENTOINTI
Janne Pennanen

Anu Pitkänen

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA 
DIGITALISAATIO

VARAUTUMINEN JA 
VALMIUS

PROJEKTIT

Janne Eerola
Juho Louhelainen

Toni Korpela
Päivi Harjuniemi
Mikko Pitkäkoski
Jouni Kytökangas

Esa Ojala
Matti Tervo
Erkki Latola
Mikko Kylli

Pasi Tiensuu
Ari Tuomikoski
Marko Vahtola
Timo Lindholm

KÄYTTÖ JA 
KUNNOSSAPITO
Kimmo Määttä

Jukka Herrala
Jari Karhula

Tarja Tuomaala



Tilanne Ukrainan ja Venäjän välisessä sodassa aiheuttaa huolta kaiken 
inhimillisen ja taloudellisen kärsimyksen lisäksi myös varautumisen 
suhteen.
Venäjälle on asetettu pakotteita ja Suomi on mukana pakoterintamassa. 
Päivittäin saamme lukea lisää uutisia yrityksistä, jotka ovat vetäytyneet 
Venäjältä.
Omaehtoinen varautuminen on tärkeää
https://www.defmin.fi/files/2256/pahasti_poikki_2012.pdf
72 tuntia.fi varautumissuositus
Venäjän merkitys Suomen energiahuollolle

Suomen monipuoliseen energiapalettiin perustuva pitkäjänteisesti 
rakennettu sähkö- ja lämpöhuolto kestää vakavatkin häiriötilanteet. Tällä 
hetkellä Suomi pystyy tuottamaan sähköä ja lämpöä ja lisäksi tuomaan 
sähköä Ruotsista ja muista maista riittävästi. Suomen sähkö- ja 
lämpöhuolto ei vaarannu, vaikka kaikki energiatoimitukset Venäjältä 
loppuisivat. Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj päätti rajoittaa Venäjältä 
sähkön tuontia. 
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkojarjestelman-tila/

Oulun Energia -konserniin kuuluvat emoyhtiö 
Oulun Energia Oy:n lisäksi Oulun Energia Sähköverkko Oy, 

Turveruukki Oy ja Huoltovoima Oy.

https://www.defmin.fi/files/2256/pahasti_poikki_2012.pdf


• Verkkoyhtiöllä on lakisääteinen velvollisuus varautua normaaliajan 
häiriötilanteisiin ja valmiuslain määrittelemiin poikkeusoloihin.

• Varautumissuunnitelma mikä käsittää myös valmiuslain mukaiset 
poikkeusoloihin varautumiset ja varautumissuunnitelman kehittämisohjelma on 
toimitettava Energiavirastolle kesäkuun lopussa.

• Verkkosäännön (NC ER) sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta vaatimukset 
on täytettävä 18.12.2022.

• Verkkosääntö edellyttää mm. tiedonvaihtoa, esimerkiksi kriittisten 
sähköasemien ja voimalaitosten mittaus- ja tilatietojen välittämistä 
järjestelmävastaavalle Fingrid Oyj:lle.

• Suojattua Erillisverkkojen hallinnoimaa kova- verkkoa tietoliikenteen osalta.
• Automaattisia alitaajuuslaukaisuja määritellyillä tehoportailla.
• 24 h kattavaa voip- puhejärjestelmää sähköverkolle ja kriittisten 

tuotantolaitosten valvomoille.
• Kriittisiksi luokiteltuja voimalaitoksia ja sähköasemia ovat Laanila, Merikoski ja 

Toppila.
• Kriittisillä sähköasemilla 24 h varavoima, akusto tms. 



Valmiuslaki Finlex.fi

12 §
Varautumisvelvollisuus

Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion 
viranomaisten ja valtion liikelaitosten sekä kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee 
valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä 
varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

13 §
Varautumisen johtaminen, valvonta ja yhteensovittaminen

Varautumista johtaa ja valvoo valtioneuvosto sekä kukin ministeriö toimialallaan. Kukin ministeriö yhteensovittaa 
varautumista omalla toimialallaan. Varautumisen yhteensovittamisesta valtioneuvostossa säädetään erikseen.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552#a1552-2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552#a1552-2011


36 §

Sähkön käytön rajoittaminen

Yhteiskunnan toimivuuden turvaamiseksi 3 §:n 1–3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa valtioneuvosto voi 

päätöksellään rajoittaa sähkön käyttöä tai kokonaan kieltää sähkön käytön valtioneuvoston asetuksella 

tarkemmin määriteltäviin muihin kuin huoltovarmuuden kannalta välttämättömiin tarkoituksiin.

Rajoituksen tai kiellon noudattamista valvovat työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaisesti 

Energiamarkkinavirasto ja sähkömarkkinalaissa (386/1995) tarkoitettu verkonhaltija.

SähkömarkkinaL 386/1995 on kumottu SähkömarkkinaL:lla 588/2013. Energiamarkkinavirasto on muutettu 

Energiavirastoksi L:lla 870/2013. L Energiavirastosta 870/2013 8 § 3 mom. voimaantulosäännöksen mukaan, 

mitä muualla säädetään Energiamarkkinavirastosta, koskee Energiavirastoa.

37 §

Sähkön kulutuskiintiö

Maan talouselämän tai väestön toimeentulon turvaamiseksi 3 §:n 1–3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa 

sähköä saa käyttää vain valtioneuvoston asetuksessa säädetyn prosenttimäärän sähkönkäyttäjän normaalin 

vuosikulutuksen mukaisesta kulutuksesta.

Verkonhaltija määrittää kulutuskiintiön kunkin sähkösopimuksen perusteella edellisenä kalenterivuonna 

toimitetun sähkön määrän perusteella. Jos tätä perustetta ei voida käyttää, kulutuskiintiö määritetään vastaavan 

sähkönkäyttäjän tavanomaisen kulutuksen tai luotettavan selvityksen perusteella. Valtioneuvoston asetuksella 

annetaan tarkemmat säännökset kulutuskiintiön laskennasta.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552#a1552-2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950386
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950386
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130588
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130870
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130870#P8
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552#a1552-2011


38 §

Sähkön käytöstä perittävä ylitysmaksu

Kulutuskiintiön ylittävästä sähkön käytöstä on maksettava valtiolle ylitysmaksua. Ylitysmaksun suuruus 

kilowattituntia kohden on kolme kertaa vähittäismyyjän perimä keskimääräinen sähköenergian kuluttajahinta. 

Vähittäismyyjä määrittää ylitysmaksun suuruuden kuukausittain sähkön edellisen kalenterikuukauden 

kuluttajahintojen keskiarvon perusteella.

Ylitysmaksun perinnästä on voimassa, mitä verojen ja maksujen perinnästä on säädetty. Ylitysmaksun kantaa 

sähkön vähittäismyyjä. Ylitysmaksujen kantamista valvovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hakemuksesta myöntää luvan ostaa sähköä yli kulutuskiintiön määrän 

ilman ylitysmaksua väestön toimeentulon tai maanpuolustuksen kannalta välttämättömään tarkoitukseen.

39 §

Sähköntoimituksen keskeyttäminen

Maan talouselämän, väestön toimeentulon tai puolustusvalmiuden turvaamiseksi 3 §:n 1–3 kohdassa 
tarkoitetuissa poikkeusoloissa verkonhaltija voi tilapäisesti keskeyttää sähköntoimituksen, jos sähkön kulutuksen 
vähentämiseksi tämän lain nojalla toteutetut 
toimenpiteet eivät vähennä sähkön kulutusta sähköverkon toimintakyvyn ylläpitämiseksi riittävästi. 

Sähköntoimitusta ei kuitenkaan saa ilman pakottavaa syytä keskeyttää huoltovarmuuden kannalta tärkeältä 

sähkönkäyttäjältä.

Verkonhaltijan on pidettävä sähköntoimituksen keskeytykset kullakin alueella mahdollisimman lyhytkestoisina ja 

noudatettava tasapuolisuutta keskeytysten kohdistamisessa. Sähköntoimituksen keskeytysten perusteita ja 

tasapuolista kohdistamista valvoo Energiamarkkinavirasto.

Tämän lain nojalla toteutettuun sähköntoimituksen keskeytykseen ei sovelleta sähkömarkkinalain säännöksiä 

vakiokorvauksesta verkkopalvelun keskeytymisen vuoksi.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552#a1552-2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552#a1552-2011


Kaukolämmön käytön rajoittaminen

Maan talouselämän, väestön toimeentulon tai puolustusvalmiuden turvaamiseksi kaukolämpöä saa 3 §:n 1–3 

kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa ottaa jakeluverkosta kiinteistöjen lämmitystä varten vain 

valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävän määrän. Julkisten tilojen sisälämpötilaa ei saa lämmittämällä 

nostaa yli valtioneuvoston asetuksella säädettävän lämpötilan. Kaukolämmön myyjä tai muu toimittaja on 

velvollinen toteuttamaan säännöstelytoimenpiteiden vaatimat tarpeelliset säädöt sekä sinetöimään säätölaitteet 

muissa kuin kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa. Kaukolämmön jakeluverkosta ottamisen rajoitukset eivät koske 

huoltovarmuuden kannalta välttämätöntä lämmön käyttöä.

Energiamarkkinavirasto ja kunnat valvovat rajoitusten noudattamista.



Sähkömarkkinalaki 58 §

Jakeluverkonhaltijan velvollisuus ohjata verkon käyttäjien varautumista

Jakeluverkonhaltijan on annettava liittyjälle liittymissopimusta koskevassa tarjouksessa tiedot jakeluverkon 
toimitusvarmuuden tasosta ja siihen vaikuttavista suunnitelmista liittymispisteessä.

Jakeluverkonhaltijan on vähintään kahden vuoden välein toimitettava jakeluverkkonsa käyttäjille ohjeita 
varautumisesta sähkönjakelun häiriöihin.

Jakeluverkonhaltijan on annettava jakeluverkkonsa käyttäjälle tämän pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
yksilöllisiä varautumisohjeita, jos tämän sähkönkäyttö edellyttää verkonosassa sovellettavaa tavanomaista 
toimitusvarmuutta parempaa sähkönsaannin varmistamista. Verkonhaltijan on tällöin verkon käyttäjän pyynnöstä 
esitettävä arvio siitä, olisiko varautuminen edullisempaa tehdä verkon käyttäjän omilla toimenpiteillä vai 
jakeluverkkoa kehittämällä.

Erillinen liite Focus kriisien hallintaan

Sähkönjakelun keskeytyksistä voi tilata itselleen tiedotteet tekstiviestinä tai sähköpostiin. Huomioikaa, että jos 
laitatte vain päiväajan esim. 08-22 milloin tiedotteet tulevat, niin yöllisen ohimenneen katkon tiedotteet tulevat 
vasta aamulla.

Tilauksen tiedotteista voi tehdä energiatilillä Oulun Sähköverkko Oy:n asiakkaana  osoitteessa 
https://www.energiatili.fi/eServices/Online/IndexNoAuth

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130588#a588-2013
https://www.energiatili.fi/eServices/Online/IndexNoAuth


Säästöt, taloyhtiöt

• Piha, parkkihallin ja yleisten tilojen valaistuksen käyttö + valaisimien energiatehokkuus.
• Jos autolämmitykset menee taloyhtiön piikkiin niin niiden sähkönkäytön laskutus sähkön käyttäjiltä.
• Sulanapitolämmitykset: Luiskalämmitykset, sadevesikaivolämmitykset, rännilämmitykset, 

kattokaivolämmitykset. Näiden oikeanlainen käyttö, esimerkiksi päällä vain talvella pakkasten aikana.
• Yleisesti voi sano, että jos talossa on vanhoja sähkömoottoreita (hissit, pumput, puhaltimet) joiden teho on 

suuri niin uudet sähkömoottorit ovat energiatehokkaampi kuin vanhat (vuosikymmeniä vanhemmat).
• Jos on erillisiä varastoja tms. jotka lämmitetään sähköpatterilla niin niiden lämpötilan säätö.
• Jos taloyhtiössä on yhteinen sauna niin sen lämmityksellä voi vaikuttaa.
• Jos koneellinen ilmanvaihto ja iv-koneiden sähkö menee taloyhtiön laskuun niin iv-koneiden oikeanlainen 

säätö ja käyttö.
• Oma tuotanto, lähinnä aurinkopaneelit. Energiayhteisöt/hyvityslaskenta joka tulee valtakunnalliseksi 2023, 

mahdollistaa hyödyn kaikissa taloyhtiöissä.
• Taloyhtiökohtainen jäähdytys, sen sähkönkulutukseen vaikuttaa jäähdytysjärjestelmän tehokkuus.



• Jos koneellinen ilmanvaihto ja iv-koneen kuluttama sähkö menee asukkaan laskuun niin iv-koneen 
oikeanlainen säätö ja käyttö

• Järkevä tuuletus, lämmitys pois päältä tuuletuksen ajaksi ja päälle vasta kun tuuletus on ohi ja lämpö 
tasaantunut.

• Sähkölattialämmityksien oikeanlainen säätö ja käyttö. Esimerkiksi pesuhuoneen lattialämmitys voi ovien auki 
ollessa kamppailla muiden huoneiden termostaattien säädön kanssa. Kaukolämpötaloissa ihmetellään 
sähkönkulutusta ja pesuhuone yrittää lämmittää koko taloa.

• Yleinen eläminen: Saunan käyttö, ruuan valmius, viihde-elektroniikkalaitein käyttö, jääkaapin ja pakastimen 
energiatehokkuus.

• Jos asunnossa on jäädytys (ilmalämpöpumppu) niin sen oikeanlaisella käytöllä saa asunnon viileäksi, mutta 
turha sitä huudattaa, jos asunnossa ei ole ketään pitkään aikaa.

• Oma tuotanto, aurinkopaneelit

Asuntokohtaiset



Sähköautot

• Oulun Energia ei tee sähköautolatauksiin liittyviä asennuksia tai toimita laitteita.

• Sähköautokartoituksiin meiltä saa maksutta tietoja liittymän pääsulakkeesta, liittymisjohdosta ja liittymän 
nykyisen max. tuntitehon mitä se on sähköverkosta ottanut.

• OES toteuttaa nykyisen liittymän suurennoksen tai uuden sähköliittymän mihin taloyhtiö on 
sähkösuunnittelijan kanssa päätynytkään. 



Aurinkopaneelit

• Oulun Energia ei tee aurinkopaneeleihin liittyviä asennuksia tai toimita laitteita.

• Aurinkopaneelijärjestelmän mitoitukseen, jos liittymässä yksi käyttöpaikka voi tuntitehot katsoa Energiatililtä.

• Jos taloyhtiö toteuttaa Energiayhteisön ja hyvityslaskennan niin aurinkopaneelijärjestelmän mitoitukseen saa 
liittymän tuntisarjat.

• Hyvityslaskennasta on täällä materiaalia: 
https://www.elenia.fi/files/7de35936c413685a502e8cfe531bdc1e42653201/elenia-
energiayhteisokasikirja.pdf

https://www.elenia.fi/files/7de35936c413685a502e8cfe531bdc1e42653201/elenia-energiayhteisokasikirja.pdf


Turvallinen sähkön käyttö. Linkkejä

• https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-tekniikka-ja-sahko/sahkoasennukset

• https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-tekniikka-ja-sahko/auton-lammittimet-ja-liitantajohdot

• https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-tekniikka-ja-sahko/ilmalampopumput-ja-jaahdytyslaitteet

• https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-tekniikka-ja-sahko/kodin-sahkolaitteiston-kunnossapito

• https://tukes.fi/litiumioniakkujen-turvallinen-kayttaminen

• https://tukes.fi/sahko/sahkolaitteistot-tai-asennukset/sahkopalot

• https://tukes.fi/tietoa-tukesista/usein-kysytyt-kysymykset/usein-kysyttya-sahkotoiden-tekemisesta

https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-tekniikka-ja-sahko/sahkoasennukset
https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-tekniikka-ja-sahko/auton-lammittimet-ja-liitantajohdot
https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-tekniikka-ja-sahko/ilmalampopumput-ja-jaahdytyslaitteet
https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-tekniikka-ja-sahko/kodin-sahkolaitteiston-kunnossapito
https://tukes.fi/litiumioniakkujen-turvallinen-kayttaminen
https://tukes.fi/sahko/sahkolaitteistot-tai-asennukset/sahkopalot
https://tukes.fi/tietoa-tukesista/usein-kysytyt-kysymykset/usein-kysyttya-sahkotoiden-tekemisesta


Opasta lapsia

• https://slideplayer.fi/slide/1999709/

https://slideplayer.fi/slide/1999709/


Ammattilainen avuksi
• Eräs toistuva vikailmoituksen aihe sähköyhtiölle on sähkömittarista kuuluva ääni – se niin sanotusti murisee. 

Tosiasiassa ääni ei tule mittarista, vaan kontaktoreista. Ne ovat sähkömagneettisia ohjauskytkimiä, jotka 
ohjaavat lämmityslaitteistoa, lämminvesivaraajaa tai muita sähkökeskuksen laitteita. Kun kontaktori alkaa tulla 
tiensä päähän, siinä oleva sähkömagneetti ei jaksa pitää riittävän tiukasti ja laite alkaa päristä. Kontaktorin 
sisäiset kytkimet eivät pysy kunnolla kiinni, niihin muodostuu palojälkiä ja ne alkavat lämmetä aiheuttaen 
lopulta palovaaran. Nämä sähkökeskuksen kontaktorit ovat asiakkaan omia laitteita ja niiden vaihto on 
sähköalan ammattilaisen työtä. Voimakas pärinä sähkökeskuksella on yleensä viallisen kontaktorin 
aiheuttamaa.



Oikea pistorasia käyttötarkoituksen mukaan

• Sähköautojen yleistyessä ja lämmityskauden lähestyessä tulee muistaa, etteivät tavalliset ”kotipistorasiat” 
kestä jatkuvaa maksimikuormitusta, jonka auton lämmittäminen tai lataaminen vaatii, vaan ne kuumenevat ja 
aiheuttavat paloriskin. Jatkuvaa kuormitusta varten on oltava teollisuusluokan pistorasia ja sähköautoille 
mieluusti niitä varten rakennettu latausasema. Myös jo pelkkä lämmitystolppa, joka ei ole seinän vieressä on 
huomattavasti paloturvallisempi kuin tavalliset pistorasiat.

• Asennus- ja materiaaliviat yhdistettynä huollon puutteeseen aiheuttavat vuosittain merkittävän määrän 
tulipaloja. Väärin itse tehtyjen jatkojohtojen asennusten vuoksi sattuu vakavia tapaturmia, jotka voivat johtaa 
jopa kuolemaan. Tiivistettynä ohjenuorana voisi sanoa, että yksittäisten sähkölaitteiden käytön osalta on 
tärkeää, että johdot ja laitteet ovat ehjiä ja puhtaita, ja että niitä käytetään oikeassa paikassa ja oikealla 
tavalla.



Valmistajan ohjeet eivät ole turhia

• Sähkölaitteita on aina käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteen tulee olla ehjä, jotta sitä voi 
käyttää. Samoin valmistajan ilmoittama käyttöpaikka tulee ottaa huomioon – sisäkäyttöön tarkoitettua 
koristevalojen muuntajaa ei pidä laittaa ulkopistorasiaan, koska se ei kestä kosteutta kuten ulkokäyttöön 
tarkoitettu muuntaja. Eri paikoissa käytettäville laitteille on määritelty omat kotelointiluokat, joita ilmaistaan 
IP-luokituksella. Oikean IP-luokan laite kestää käyttöpaikassa ilmenevän kosteuden tai pölyn.

• Toinen asia, joka monelta jää huomioimatta, on oikosulkusuojaus. Kun ulkona käytetään jatkojohtoja ja niihin 
kytketään sähkölaitteita, keskuksessa tai pistorasiassa oleva vikavirtasuoja on mainio henkivakuutus, joka 
kytkee sähköt pois tarpeen vaatiessa. Vanhoissa asennuksissa ja taloissa vikavirtasuojia ei kuitenkaan aina ole. 
Jos pihan perälle vedetään jatkojohtoja peräkkäin riittävästi, jännitetaso pienenee ja oikosulkuvirta heikkenee, 
mikä tarkoittaa sitä, ettei vian sattuessa sulake palakaan. Tällöin on sähköiskun vaara.

• Sulakesuojauksen ja vikavirtasuojan tehtävä on aina suojata käyttäjää ja estää laitetta tai johtoja 
kuumenemasta ylikuormitustilanteessa. Sulakkeen tai vikavirtasuojan katkaistessa sähköt, voi kerran kokeilla, 
toimisiko laite sittenkin. Jos sähköt katkeavat kuitenkin uudestaan, täytyy uskoa, että laitteessa tai 
sähköryhmässä on jokin vika, joka on korjattava, ennen kuin laitetta yrittää käyttää uudemman kerran.



Puhtaus ja paloturvallisuus

• Harva tiedostaa, että myös sähkökeskuksia tulee huoltaa. Johtojen liitoskohdat löystyvät ajan saatossa tai 
saattavat olla valmiiksi löysällä huolimattoman asennuksen vuoksi. Kuormituksen vuoksi liitoskohta lämpenee, 
liitos löystyy edelleen ja kuumenee, aiheuttaen lopulta tulipalon. Tilannetta pahentaa, jos sähkökeskukseen 
kertyvää pölyä tai rakennusjätettä, kuten puupurua, ei ole koskaan siivottu pois.

• Turvallisuuden kannalta olisi hyvä edes joskus tilata paikalle ”monttööri” eli sähköasentaja, joka tarkistaisi 
liitokset, puhdistaisi keskuksen ja tarvittaessa vaihtaisi vanhentumassa olevat kytkimet ja kontaktorit. Myös 
seinän vieressä olevien sähkökäyttöisten patterien puhdistaminen on tarpeen. Patterin vastus kuumenee, eikä 
kaipaa paloriskiä lisäävää pölyä kaveriksi. Sähköasentaja voi helposti myös lämpökuvata liitokset, jolloin 
riskitekijät saadaan varmasti esiin. Samalla asentaja voi tarkistaa, että kuormitus on tasainen, eikä keskuksessa 
ole niin sanottua vinokuormaa, jossa liittymän yksi osa kuormittuu kohtuuttomasti verrattuna muihin.



Turvallinen sähkön käyttö

Tunnista hengenvaarallinen nollavika

• Ehkä kaikkein vaarallisin sähkölaitteiston vika on nollavika. Nollaviassa sähkönsyötön nollajohdin on irti tai 
huonolla kosketuksella. Nollavika voi olla myös sähkönsyötön puolella sähköyhtiön verkossa, kun esimerkiksi 
kaatunut puu on katkaissut ilmajohdon nollajohtimen. Nollavian sattuessa laitteet alkavat toimia oudosti: 
valot vuoroin himmenevät ja kirkastuvat, osassa taloa valo saattaa palaa himmeästi ja toisessa osassa taas 
kirkkaasti, tai lamput jopa hajoavat ylijännitteen seurauksena. Suihkusta, tiskipöydästä tai vastaavista paikoista 
voi saada sähköiskuja. Tällaisessa tilanteessa sähköt on välittömästi katkaistava pääkytkimestä koskettamatta 
metalliosia ja soitettava sähköyhtiön vikanumeroon. Sähköjä ei saa laittaa päälle ennen kuin sähköalan 
ammattilainen on todennut sen olevan turvallista.



Kiitos!
Matti Lehto

käyttöpäällikkö
matti.lehto@oulunenergia.fi

044 7033 260
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