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Taiteilija Antti Linnovaaran
inspiraatio löytyy omasta ateljeesta Porvoon maisemista

VIHREÄ ENERGIAYHTIÖ
Kaukolämmön tuotannosta vihreää
jo yli 70%

ASIAKASLEHTI 10 VUOTTA

Porvoon Taidekoulu
tuo taiteen sinne
missä ihmiset ovat

Viestintäpäällikkö Anja Laitimo-Strengell
yli 30 vuotta energiaviestintää

www.porvoonenergia.fi
VÄND 

Porvoossa
lapsuutensa viettänyt ja
Porvoossa jälleen asuva
Antti Linnovaara on maineeltaan kansainvälinen, mutta
mieleltään ehdottomasti
suomalainen taiteilija.

In spiraatio
löytyy ateljeesta työtä tekemällä

- Ai olenko minä myös porvoolainen? En
varmaan, sillä se kai edellyttää, että on jo
kolmannessa polvessa. Ehkä omat poikani
voivat joskus olla.
Tapaan Antti Linnovaaran Helsingissä,
ravintola Kappelissa. Se sijaitsee upealla
paikalla Esplanadin päässä ja kun katson
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ikkunasta torille päin, näen porvoolaisen kuvanveistäjän, Ville Vallgrenin Havis
Amanda –patsaan. Vallgren oli tunnettu
boheemi, joka asui veistosta tehdessään
Pariisissa ja käytti mallina kahtakin nuorta pariisitarta. Näin hän ainakin kertoi kirjeissään Porvoon museoyhdistykselle.
Kaunis veistos, vaikka sen ajan naisasialiike

piti muotoja liian kurvikkaana ja teosta
moitittiin riettaana katunaisen kuvauksena. Tänään näille ajatuksille nauretaan,
mutta historia tuntee varmasti monia
muitakin tapauksia, joissa taiteilijat ovat
joutuneet julkiseen ryöpytykseen. Nyt
eletään suvaitsevampaa aikaa ja todelliset
skandaalit ovat harvinaisia.

Taide kuitenkin elää yhä ja taiteilijat tekevät työtään samalla intohimolla ja rehellisyydellä kuin ennenkin, mutta ovatko he
edelleen samanlaisia boheemeja: kulkevat kaulaliinoissaan ja baskereissaan rannoilla ja istuvat ravintoloissa etsimässä
inspiraatiota. Sellaisenko taiteilijan kohtaan ravintola Kappelissa?

Inspiraatio löytyy
ateljeesta
En kohtaa sellaista taiteilijaa. Ei Antti
Linnovaara nyt ihan virkamieheltä näytä,
mutta ei hän myöskään millään ulkoisilla
seikoilla taiteilijan ammattiaan korosta,
edes näytä.
- On ihan hienoa, että sellaisia mystifioituja mielikuvia on, mutta minuun ne eivät
ainakaan sovi, eivätkä ne mielestäni muutenkaan anna oikeata kuvaa siitä, mitä
taiteen tekeminen on. Jos taiteilija vain
kuljeksii rannoilla haaveilemassa, hän ei
varmasti tule toimeen eikä saa mitään
valmiiksi.
- Inspiraatiota pitää hakea omasta ateljeesta kovaa työtä tekemällä, sanoo Antti
Linnovaara, joka on pukeutunut siistiin pikkutakkiin, poolopaitaan sekä farkkuihin.
Antti Linnovaara on tuottelias ja menestyvä taiteilija, omien sanojensa mukaan
ahkera. Suomalainen taideyleisö on tosin
saanut harvakseltaan tutustua hänen töihinsä. Nyt siihen jälleen oli tilaisuus, sillä
tammikuun alussa avattiin näyttely Helsingissä, galleria Uusitalossa.
Miksi Helsingissä?
- Suomalainen taideyleisö on pieni piiri. Helsingissä on pakko näkyä, jos mielii
osallistua taiteen keskusteluun. Olen ollut

Antti Linnovaaran taustalla näkyvä
triptyykki on nimeltään päiväntasaaja.

liikaa ulkomailla, vaikka tuntuukin banaalilta sanoa, mutta siellä minut on välillä
tunnettu paremmin kuin täällä.

Yksityisnäyttely
New Yorkissa
Totta! Antti Linnovaaran yksityisnäyttelyiden listaa lukiessa törmää valtavaan
määrään ulkomaisia gallerioita. Taide on
universaalia ja luulisi tämän olevan jokaisen taiteilijan suurin haave.
- Kansainvälinen tunnettuus on toki arvokasta, mutta kansainvälisyys ei oikeastaan ole mitään. Globaalius on jotain liian
suurta ja epämääräistä. Haluan olla juuriltani ja ilmaisultani suomalainen taiteilija
ja haluan että tämä myös näkyy töissäni,
Antti Linnovaara sanoo.
Mutta yksityisnäyttely New Yorkissa! Se
nyt on ainakin sen verran kova juttu, että
luulisi porvoolaispojalla sen jälkeen olevan vaikeuksia mahtua kulkemaan ravintola Kappelin ovista. Näin ei kuitenkaan
ole. Suuret meriitit näyttävät olevan Antti
Linnovaaralle lähinnä mainintoja ansioluettelossa. Tavallinen elämä sekä ahkera
työnteko ovat tässä ja nyt, tulevat taiteelliset voitot edessäpäin.
- Totta on, että olin nuori, kun kansainvälistyin. Minut valittiin itseni ja monien muidenkin mielestä yllättäen niiden
suomalaistaiteilijoiden joukkoon, joiden
näyttely lähti kiertämään maailmaa, Liettuaan, Ruotsiin, Yhdysvaltoihin ja Puolaan.
- Sen seurauksena minulle todellakin
tarjoutui mahdollisuus yksityiseen näyttelyyn New Yorkissa. Onneksi en täysin

ymmärtänyt jutun suuruutta. Enemmänkin hämmästelin, kun minulle sanottiin:
”Tää on niin kova juttu, että sulla varmasti
menee kusi päähän.”
-Tottakai menestys ja hyvät kritiikit ilahduttavat. Olen kuitenkin niin voimakkaasti sitoutunut omaan tekemiseeni, että tarvitsen näyttelyitä voidakseni itse katsoa
töitäni etäämmältä. Vasta, kun näen ne
ripustettuina gallerian seinillä, voin arvioida niitä neutraalissa ympäristössä, Antti
Linnovaara sanoo.

Taiteilijaksi aikuisiässä
Antti Linnovaara, s. 1960, on elänyt koko
lapsuutensa kuvataiteen maailmassa. Voisi siis kuvitella, että taide oli luonnollinen
valinta.
- Ei todellakaan. Olin innostunut urheilusta. Kilpapyöräily oli hauskaa, ikävä vain,
että en oikein pärjännyt, koska samaan
aikaan Porvoossa olivat kaikki Suomen
parhaat kilpapyöräilijät, jotka menestyivät myös kansainvälisesti, Antti Linnovaara sanoo vaatimattomasti. Taiteilija
hänestä tuli
vahingossa.
- Pyrin Ateneumiin, koska halusin valokuvaajaksi. En kuitenkaan päässyt ja ajattelin, että minun pitää opetella piirtämään
paremmin jotta pääsisin seuraavalla kerralla.
Sitä kertaa ei kuitenkaan tullut. Opiskelu Suomen Taideakatemian koulussa vuosina 1980 - 82 vei lopulta
Antti Linnovaaran kuvataiteiden maailmaan, millä tiellä hän yhä on ja millä
hän on alusta lähtien on alusta lähtien
tehnyt niin itsensä näköistä taidetta.

”Juureni ovat
Porvoossa ja sen
maisemat ovat
minulle tärkeitä.
– Mielestäni porvoolaiset eivät aina itse
osaa kunnioittaa
omaa kulttuurimaisemaa, jonka vaalimisessa ei saa antaa
liian helposti periksi.”
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PÄÄKIRJOITUS
Uusiutuvan energian
tavoite Suomelle on kova
EU:n uudet maakohtaiset
velvoitteet
uusiutuvan
energian käytön lisäämisestä ja päästöjen rajoittamisesta ovat kovat. Ne
tuntuvat myös epäreiluilta, koska Suomi on jo tehnyt niin paljon tällä sektorilla verrattuna moneen
vanhaan EU-maahan, jotka
yhä
y ovat tiukasti kiinni fossiilisissa
si energianlähteissä.
Teollisuuden
edustajien huoli
Te
on ymmärrettävää, kun he pelkäävät
kää Suomen menettävän nyt
sen edun, jonka monia muita
maita
ma halvempi energia on tarjonnut.
Edullisemman energian
jon
ansiosta
myös energiaintensiian
vinen
teollisuus on pystynyt
vin
kilpailemaan
vientimarkkinoilla
kil
suurista
kuljetuskustannuksista
suu
huolimatta.
huo
Ennen
EU:n päätöstä Suomen
En
en
energiasta
28,5 % oli peräisin
uusiutuvista lähteistä. Nyt määrä
pitäisi nostaa 38 prosenttiin, mikä on raju vaatimus. On
ymmärrettävää, että monet kyselevät, onko Suomen aina
oltava priimus luokallaan.

verrata Suomen tilanteeseen, sillä myös me olemme osallistuneet viimeisten vuosien aikana monia muita yhtiöitä
uutterammin ympäristötalkoisiin.
Tuottamastamme kaukolämmöstä peräti 70 prosenttia on peräisin biopolttoaineista ja omasta
sähköntuotannostakin huomattavan suuri osa on
vihreää sähköä. Olemme esimerkiksi kymmenkertaistaneet tuulivoiman käytön viime vuosien aikana.
Tämä työ on ollut ympäristöarvojemme mukaista ja on
ollut ilo saada todeta, että se on myös huomattu. Norppasähköä ostavien asiakkaiden määrä on noussut yli tuhanteen ja he tulevat eri puolilta maata. Toinen hyvä esimerkki
oli, kun Yle uutisoi EU:n energiapäätöksiä. He tulivat Helsingistä Tolkkisten voimalaitoksellemme tekemään juttua,
koska vastaavanlaista laitosta ei lähempänä ole.
Me Porvoon Energiassa jatkamme ponnisteluja. Aina se ei
ole helppoa, sillä yhteiskunnalla on monissa asioissa kaksi ristiriitaista mielipidettä. Olemme kokeneet tämän omakohtaisesti Laukkosken vesivoimalaitoksemme kohdalla.
Valtion virallisen linjan mukaista olisi kasvattaa vesivoiman
määrää ja me olemme valmiita investoimaan, mutta ympäristöjärjestöt vastustavat ja asettavat velvoitteita, jotka tekevät investoinnin meille kannattamattomaksi. Esimerkiksi kalaportaiden rakentaminen olisi luonteva valtion osuus
hankkeessa, joka tukee niitä energiaohjelmia, joihin se on
kansainvälisesti sitoutunut.

Sama pätee päästötavoitteisiin. Vaatimukset ovat niin rankat, että niihin ei taatusti päästä pelkästään uusiutuvien
energianlähteiden käytön lisäyksellä, vaan on turvauduttava ydinvoimaan. Porvoon Energian tilannetta voi tavallaan

JULKAISIJA

Porvoon Energia -yhtiöt
Mannerheiminkatu 24, PL 95, 06101 PORVOO
puh. (019) 661 411, faksi (019) 661 4211
www.porvoonenergia.fi

PÄÄTOIMITTAJA

Anja Laitimo-Strengell, puh. (019) 661 411
anja.laitimo-strengell@porvoonenergia.fi

TOIMITTAJA
KUVAT
TAITTO

Tom Kalima
Seppo J.J. Sirkka
Aptual Oy, Prikaatintie 9, 45100 KOUVOLA
puh. 0207 430 350, www.aptual.fi
Kirjapaino Uusimaa,
Teollisuustie 19, PL15, 06151 PORVOO
30 600 kpl
Taiteen tekeminen on ihana ja joskus vähän jännittävä
asia, jolloin kieltä on pidettävä tarkasti keskellä suuta.
Helén Hartman saa ohjausta Leena Stolzmannilta.

PAINOPAIKKA
PAINOSMÄÄRÄ
KANSI
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Patrick Wackström,
toimitusjohtaja

KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSTA

BIOPERÄISTÄ

70%

Työ ympäristön hyväksi
jatkuu

Tolkkinen on tehokas
laitos

Porvoon Energian kaukolämpötuotanto on
ympäristön kannalta esimerkillistä, sillä noin
70 prosenttia lämmöstä tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä ja esimerkiksi Tolkkisten päästöt ovat kasvihuonekaasujen osalta
käytännössä nolla, Christer Allén sanoo.

Tolkkisten voimalaitos on kaukolämmön
tuotannon tärkein laitos. Sitä on viime vuosina jatkuvasti uudistettu ja se edustaa alan
viimeisintä tekniikkaa.
- Tolkkinen käyttää pelkästään biopolttoainetta, jota saadaan lähialueen metsistä,
noin 100 kilometrin säteeltä Porvoosta. Tehokas savukaasujen ja lämmön talteenottojärjestelmä mahdollistaa sen, että voidaan
käyttää myös kosteata polttoainetta ilman,
että se menisi savukaasuhäviönä hukkaan.
- Ympäristölle Tolkkinen on täysin puhdas,
sillä piipusta tulee pelkästään höyryä. Ainoa jäte, jota syntyy, on lentotuhka, mitä
tulee aina, kun puuta poltetaan. Nyt se
menee kaatopaikalle, mutta sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi materiaalina
tienrakennuksessa.
Tällä hetkellä on Christer Allénin mukaan meneillään selvitystyö mahdollisuuksista lisätä Tolkkisten kapasiteettia
asentamalla voimalaitokseen toinen
lämpökattila.
- Tällä tavalla voisimme lisätä bioperäisen
kaukolämmön tuotantoa ja sen osuutta entisestään.

Porvoon Energia on järjestelmällisesti kehittänyt kaukolämmön tuotantoaan ympäristön kannalta kestäväksi. Fossiilisten polttoaineiden määrää on pystytty jatkuvasti
pienentämään siirtymällä biopolttoaineisiin.
- Tämän hetken 70 prosenttia on hyvä luku,
mutta emme halua pysähtyä siihen vaan
kartoitamme jatkuvasti, mitä voimme tehdä
vielä, jotta voisimme kasvattaa biopolttoaineen osuutta.
Nyt lopusta 30 prosentista öljyn osuus on
vain kaksi prosenttia ja maakaasun 28.
- Hyvä näin, sillä maakaasu on ympäristön
kannalta öljyä parempi vaihtoehto, tuotanto- ja lämpöjohtaja Christer Allén korostaa.
Hän toteaa kuitenkin, että tulevaisuus asettaa tuotannolle jatkuvia haasteita, joten
säästäminen olisi kaikkien kannalta paras
mahdollinen ympäristöteko.
- Se auttaa asiakkaita, koska lasku on pienempi. Se auttaa ympäristöä, koska kulutus
alenee ja se auttaa Porvoon Energiaa, koska
meidän tarvitsee tuottaa vähemmän kallista energiaa.
- Ongelmana ovat suuret kulutushuiput,
jotka joudutaan usein korvaamaa erityisjärjestelyin. Se nostaa tuotantokustannuksia ja
rasittaa ympäristöä, jos joudutaan turvautumaan öljyyn.

Porv
Porvoon Energia on
järjestelmällisesti kehittänyt
järjestelmäll
kaukolämm tuotantoaan
kaukolämmön
kann kestäväksi.
ympäristön kannalta
polttoa
Fossiilisten polttoaineiden
määrää
on pystytty jatkuvasti
jatk
pienentämään siirtymällä biopolttoaineisiin.
bi

e syyskuun alussa.
tavaksi käyttöön jo ensi
Pienen tuotantomääränsä vuoksi siinä
joudutaan ainakin aluksi turvautumaan raskaaseen polttoöljyyn, mutta on mahdollista
ottaa sielläkin käyttöön biopolttoaine, kun
asiakaskanta laajenee ja sen myötä kaukolämmön myyntimäärä kasvaa.
- Tämän lisäksi on käynnistymässä Kirjaltajantien voimalaitoksen laajennus, Christer
Allén, kertoo.

Uusi laitos Loviisaan
Kaukolämmön kysyntä kasvaa jatkuvasti
myös Loviisassa. Porvoon Energian nykyinen lämpölaitos Loviisassa toimii biopolttoaineella ja on siten ympäristöystävällinen.
- Olemme kuitenkin päättäneet perustaa
uuden laitoksen vastaamaan Valkon satama-, asutus- ja teollisuusalueen kaukolämmön kasvavaan kysyntään. Ensimmäiset sopimukset on jo tehty ja aikataulun mukaan
kuuden megawatin laitos on valmiina otet-

Laukkosken voimalaitos
on paitsi vihreän energiaohjelman mukainen,
myös kaunis.
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Haikon Kartano, yksi Porvoon perinteisistä
helmistä, panostaa ympäristöohjelmassaan
kestävään energiantuotantoon. Sen vuoksi
vihreä sähkö on Haikon Kartanon valinta.

Haikon Kartano valitsi

V HREÄN ENERGIAN
Varatoimitusjohtaja Kai Mattssonin
mukaan vihreän energian valintaa on helppo perustella.
-Me teemme ympäristöystävällisiä valintoja
kaikessa, missä se vain on mahdollista ja toilt se on myös
ö ohjelmamme
hj l
k it
saalta,
mukaista.
Lisäksi tätä edellyttävät myös monet yrityskumppanimme.
-Yritysmyynti on tärkeä osa liiketoimintaamme ja nykyisin suurin osa yrityksistä
edellyttää, että kumppaneilla on kestävä
ympäristöohjelma.
Kai Mattssonin mukaan koko Haikon Kartanon henkilökunta on erittäin hyvin sisäistänyt tämän ajattelun. Osoituksena siitä ovat
monet aloitteet, joita työntekijät tekevät.
-Jos he havaitsevat, että jonkin asian voisi
tehdä myös vähemmän ympäristöä rasittaen, kertovat he siitä meille, Kai Mattsson
kertoo.
-Maine on Haikon kartanolle tärkeä asia, johon myös liittyvät hyvin hoidetut ympäristöasiat. Jätteiden käsittely on ravintola-alalla
ylipäätänsäkin tarkkaa ja me olemme myös
eturintamassa allekirjoittaneet sopimuksen,
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jonka tavoitteena on vähentää energiankulutusta 9 %.

Kartano ja Villa ovat
erilaisia
Lämmitysenergiansa Haikon kartano saa
suurelta osaltaan merenpohjasta, mutta se
ei täysin riitä, joten loput ostetaan Porvoon
Energialta.
-Energiansäästö kuuluu luonnollisesti ympäristöohjelmaamme, mutta hotelli- ja
ravintola-alalla säästäminen ei aina ole
helppoa. Suomessa on pitkä pimeän aika ja
koska alueemme on iso, valaistus on melko
suuri kustannus. Siitä ei kuitenkaan voi tinkiä, koska valot ovat myös oleellinen osa
turvallisuutta. Valoina käytämme kuitenkin
energialamppuja.
-Toinen vaikuttava asia on kartanon ikä. Se
ei voi tämän vuoksi edustaa kaikilta osiltaan
edistyksellisintä tekniikkaa, kuten esimerkiksi uudisrakennuksemme Villa. Siellä on
pystytty myös nämä seikat ottamaan huomioon.

Kai
K i Mattssonin
Ka
M ttssonin mukaan Villassa on esimerMa
kiksi
kiksii sellainen moderni ilmanvaihto, joka
käynnistyy
käynni
kä
n styy vain tarpeen mukaan eikä siis
hukkaa
hu
ukkaa
aa energiaa. Investointina Villa oli merkittävä,
kitt
ttävä,
ä, lähes
lähes 2 miljoonaa euroa. Myös se
olili ympäristön
ä i tö kannalta
k
lt hyvä
h ä ratkaisu.
tk i AiAi
kaisemmin tähän tarkoitukseen oli samalla
paikalla teltta, jolloin siellä pidettyjen konserttien tai juhlatapahtumien melu saattoi
haitata ympäristöä. Nyt tämä asia on kohentunut.

Puolet yrityksiä
Haikon Kartanon asiakkaista on yrityksiä jo
yli puolet.
-Myynnin tasapaino on melko hyvä. Valtaosa yritysvieraista tulee arkisin ja yksityisasiakkaat painottuvat viikonloppuihin ja
juhlapyhiin, kertoo nyt 2 ½ vuotta Haikon
Kartanon varatoimitusjohtajana toiminut
Kai Mattsson.
Viimeiset vuodet ovat sujuneet taloudellisesti hyvin ja esimerkiksi viime vuosi oli parhaimpia aikoihin.

ENSI VUONNA MYÖS
VANHOIHIN RAKENNUKSIIN
Energiatodistus tuli
pakolliseksi
Tämän vuoden alussa astui voimaan
laki rakennuksen energiatodistuksesta. Sen mukaan todistus on oltava laadittuna kiinteistöä tai asuntoa myytäessä ja vuokrattaessa.
Suomen Talokeskus Oy on yksi kiinteistöalan merkittävimmistä toimijoista, joka on
keskittynyt korjaus- ja uudisrakentamisen
konsulttipalv
konsulttipalveluihin sekä energiatalouden
hallinnan ja kkiinteistöjen hoidon ja huollon
asiantuntijap
asiantuntijapalveluihin.
-Laki on mei
meille tuttu asia ja olemme jo pitkään joutune
joutuneet vastaamaan epätietoisten
ihmisten kysy
kysymyksiin, markkinointipäällikkö
Peter Ström ttoteaa.
Hänen muka
mukaansa oleellista on, että laki koskee ensin vain
vai niitä uusia rakennuksia, jotka
ovat valmistu
valmistuneet tai valmistuvat lain voimaantulon jälkeen.
jä
-Laki kuitenkin
kuitenk laajenee ja vuoden 2009
alusta sitä aletaan
a
soveltaa myös muihin
rakennuksiin, asuintaloissa se tarkoittaa
yli kuuden huoneiston
h
rakennuksia, Peter
Ström kertoo
kertoo.
Energiatodist
Energiatodistus on asiapaperi, joka kertoo
k
k
rakennuksen
energiatehokkuuden.
Uusien rakennusten energiatodistukset
laatii rakennuksen pääsuunnittelija. Todistus on voimassa neljä vuotta. Vanhoissa
olemassa olevissa rakennuksissa todistus
voidaan tehdä energiakatselmuksen yhteydessä. Erillinen energiatodistuksen antaa
henkilö, joka täyttää säädetyt pätevyysvaatimukset. Todistus perustuu tarkastukseen
ja se sisältää myös suositukset tehokkuuden
parantamiseksi. Näillä kahdella eri tavalla
tehtynä energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta.
Isännöitsijätodistuksen osana tehtävä energiantodistus perustuu kulutusseurannasta
saataviin tietoihin ja sen voi tehdä kiinteistön isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. Sen voimassaoloaika on yksi vuosi.

Energiatodistusta ei vaadita rakennuksille,
joiden pinta-ala on enintään 50 m2, vapaaajan asunnoille, joita käytetään korkeintaan
neljä kuukautta vuodessa, suojeluille rakennuksille, teollisuus- ja korjaamorakennuksille, kirkoille tai muiden uskonnollisten yhdyskuntien omistamille rakennuksille joita
käytetään vain kokoontumiseen.

luokitteluasteikolla. Luokitteluasteikot ovat
omat eri rakennustyypeille ja ne ilmaistaan
kirjaimilla A-G.
-On hyvä muistaa, että ei kannata miettiä
kotikoneiden vastaavia luokituksia, joissa
modernit laitteet ovat yleensä A-luokkaa
energiatehokkuudessa. Asuntojen keskiarvo
asettunee luokkaan D, Peter Ström toteaa.

Todistus kertoo
energiatehokkuuden

-Tärkeätä kuitenkin on, että ensi vuodesta
lähtien energiatodistus on aina annettava
myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Jos
sitä ei voida määritellä, annetaan huonoin
energialuokka G ja mainitaan, että energiatehokkuutta ei voitu määritellä, Peter Ström
muistuttaa.

Suomen Talokeskus on ottanut energiatodistuksen osaksi kulutusseurantapalvelua.
- Kulutusseurantapalvelu on oleellinen osa
toimintaamme. Siinä me huolehdimme
kiinteistöjen yhdestä suurimmista menoeristä. Seuraamme jatkuvasti myös tuntitasoisesti lämpö- ja sähköenergian sekä
veden kulutuksia. Kulutusseurannan tarkoituksena on havaita myös laite- ja käyttöteknisten vikojen aiheuttamia kulutuspoikkeamia. Voidaan myös havainnoida käyttö- ja
energiansäästötoimenpiteiden vaikutuksia
kulutukseen ja energiankulutuksen taloudellinen vaikutus kiinteistölle.
Palveluun kuuluu, että asiakas saa säännöllisesti raportin mm.kulutuksesta. Jos yllättäviä poikkeamia ilmenee, asiasta raportoidaan, jotta mahdolliset viat tai vuodot
saadaan korjatuksi, Peter Ström toteaa.
-Tähän palveluun olemme liitäneet myös
energiatodistukset. Ne ovat valmiina ohjelmassamme ja asiakas pystyy ne tarvittaessa
tulostamaan vaivattomasti. Raportointivälineenä on joko www.kulunet.com –osoitteessa toimiva käyttöliittymä tai Tampuuri
–kiinteistöjärjestelmän kulutusseurantaosio.
Lisää tietoa energiatodistuksesta, laista,
asetuksista ja ohjeistuksista todistuksen
laatimista varten saa ympäristöministeriön
Internet-sivuilta, Peter Ström toteaa.

Todistuksen perusteina ovat rakennuksen
vuotuinen energiankulutus sekä bruttopinta-ala, joka käsittää rakennuksen kaikki
pinta-alat, vaikka ne olisivat kylmiä tiloja. Lisäksi todistusta varten on selvitettävä mm.
huoneistokohtaisten sähköisten lattialämmitysten pinta-alat, ilmanvaihtojärjestelmien sähkölämmitysten kulutus ja rakennuksen jäähdytysjärjestelmien kylmäenergian
tuotto, Suomen Talokeskuksen markkinointipäällikkö Peter Ström toteaa.
Suomen Talokeskuksen
markkinointipäällikkö Peter Ström

Energiatehokkuus
kuvataan luokituksena
Asiapaperin tarkoitus on kertoa kohteen
energiatehokkuudesta, jota kuvataan
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Rehtori Leena Stolzmann

TAIDEKOULU
HALUAA VIEDÄ TAIDETTAAN IHMISTEN KESKUUTEEN
Jatkoa seuraa
Monet ihmiset eivät käy taidenäyttelyissä, vaikka nauttivat taiteen katselemisesta. Sen
vuoksi on hienoa, jos löytyy
luontevia keinoja viedä taidetta
kaupunkeihin, ihmisten keskuuteen. Yksi tällainen projekti oli
Porvoon Sähköverkon sähkökaappien maalaaminen, minkä
toteutti Porvoon Taidekoulu.
- Idea sähkökaappien maalaamisesta lähti
erään kulttuurilautakunnan jäsenen aloitteesta. Oli tosi hienoa, että Porvoon Sähköverkko suhtautui hankkeeseen heti myönteisesti. Porvoon Taidekoululle se oli haaste,
johon mielellämme tartuimme, koulun rehtori Leena Stolzmann kertoo.
Hänen mukaansa projekti tehtiin kahdella
tavalla. Toinen ryhmä valmisteli työn huolella ja teki koulussa valmiita sapluunoita,
toiset taas tekivät koko maalauksen paikan
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päällä. Projekti toteutettiin viikonlopun aikana, koska se piti tehdä päiväsaikaan ja
muina päivinä taidekoulun oppilaat ovat
koulussa.
- Tulos on hyvä ja olemme saaneet siitä
runsaasti palautetta. Vähän surullista tosin
on, että joitakin niistä on töhritty graﬃteilla.
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ne olisivat saaneet olla jonkin verran paremmin rauhassa
kuin monet muut kohteet, joita töhritään,
Leena Stolzman toteaa.

Taidetta sinne missä
ihmiset ovat
Leena Stolzmannille projekti oli erityisen
mieluisa, koska se tukee hänen omia ajatuksia taiteen tehtävästä. Lasten ja nuorten
opettaminen on tärkeää, koska se tukee
heidän kehitystään, mutta on sääli, jos työt
jäävät vain taidekoulun seinien sisään.
- Kunnallisena laitoksena meidän tehtävämme on tuoda työn tuloksia kaikkien nähtäville. Koska hyvin monet ihmiset eivät käy
näyttelyissä, vaikka pitävätkin taiteesta, me
voimme hyvin viedä taidetta kaupunkiin
heidän ilokseen.
Sähkökaappien maalaamisessa oli paljon

samaa, kuin ideassa käyttää vaalien jälkeen
vaalimainostelineitä piirrosten taustoina.
- Totesin, että vaalimainokset ovat hienoilla paikoilla. Ne sijoitetaan aina tehokkaasti
kaupunkilaisten silmiin heidän luonnollisille
kulkureiteilleen. Siitä sain idean, että voisimme käyttää niitä vaalien jälkeen jonkin
aikaa omaan näyttelyymme. Saimme luvan
ja pääsimme hetkeksi aitiopaikalle. Idea toimi hienosti ja ihmiset heräsivät ihmettelemään, mikähän se tällainen koulu on.

Suomen toiseksi suurin
kunnallinen
Porvoon taidekoulu on toiseksi suurin kunnallinen ja kolmanneksi suurin taidekoulu
Suomessa. Oppilaita on Porvoossa 600 ja
Sipoossa 100. Oppilaspaikat ovat jatkuvasti
täynnä ja kouluun ilmoittaudutaan keväällä
14.4.
9.5. P
14.4.-9.5.
Porvoon Taidekoulu toimii useassa
pisteessä, mutta keskuspaikkana on vanha
ruotsalaine
ruotsalainen kansakoulu Kaivokatu 40:ssä,
samassa osoitteessa
o
kuin luonnontieteellinen museo.
museo
- Vanha koulu
ko on ihana toimipaikka ja Luonnontieteell
nontieteellisessä museossa voimme aina
vierailla ha
hakemassa malleja. Talon ilmapiiri
on muutenkin
muute
innostava, Leena Stolzman
sanoo.

S-ETUKORTILLA
bonusta sähköasiakkaille
S-Etukortti on Suomen suosituin
kaupan asiakaskortti, jonka käyttäminen
tuottaa käyttäjälleen bonusta monessa
muussakin paikassa kuin päivittäistavarakaupan tiskillä. Porvoon Energian lasku
on yksi näistä paikoista.
Me olemme erittäin iloisia siitä, että Porvoon
Energia –yhtiöt on yhteistyökumppanimme ja
tiedän, että näin ajattelevat myös asiakasomistajamme.
- Kortin käyttöhän tarkoittaa selkeää rahaa, sillä
yhteistyökumppanimme tarjoavat kortin omistajalle Bonuksen suoraan rahana S-tilille, sanoo
Osuuskauppa Osla Handelslagin asiakkuuspäällikkö Tea Valjakka.
- Meille se on osa paikallisuuttamme. Kansallisissa vertailuissa Porvoon Energia on yksi edullisimmista energiantoimittajista, mutta haluamme
S-Etukortin avulla tarjota oman alueemme asiakkaille ylimääräisen lisäedun. Uskon, että tämä

- Olemme kuitenkin pahoillamme siitä, että
joudumme ilmeisesti poistumaan näistä
tiloista, koska tänne rakennetaan asuinhuoneistoja.
Porvoon Taidekoulun toiminta on moninaista ja sen oppilaat hyvin eri-ikäisiä.
- Päiväkoti-ikäisiä opetamme täällä, mutta
myös heidän omissa päiväkodeissaan, siten
että yksi päivä on taidepäivä. Se on minusta
hienoa, koska vanhempien ei silloin tarvitse
erikseen lähteä kuljettamaan lapsiaan ympäri kaupunkia, vaan taideopetus hoituu
normaalin päiväkodin aikana.

Lapsella on 100 kieltä
Leena Stolzmann on opettanut kuvataiteita jo pitkään, ensin läntisellä Uudellamaalla,
kunnes muutti Porvooseen vuonna 1985.
Kaikesta näkee, että hän pitää erityisesti lasten opettamista ja toivoo tietenkin, että kaikenlaiselle taideopetukselle olisi enemmän
sijaa kouluissa.
- Lapset ovat erittäin vastaanottavaisia opetukselle, sillä heidän luova mielikuvituksensa on pohjaton. Mielestäni italialainen Loris
Malaguzzi oli täysin oikeassa sanoessaan,
että lapsella on sata kieltä, mutta koulu riistää niistä 99.

myös sitouttaa heidät pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen, sanoo S-tiliasioita Porvoon Energiassa
hoitava Ninni Ukkola-Suuronen.
Tea Valjakan mukaan S-Etukortti on Porvoon alueella erittäin yleinen ja suosittu.
-Kortin suosiota on lisännyt se, että lokakuun
puolivälissä avattiin S-Pankki, johon S-tilit siirtyivät säästökassasta. S-Pankki maksaa osuuskauppojen asiakasomistajien S-tilille erittäin kilpailukykyistä korkoa.

Bonusta varten on
rekisteröidyttävä
Ninni Ukkola-Suuronen muistuttaa, että bonusten saaminen edellyttää rekisteröitymistä.
- Bonusta ei voida maksaa, ellei asiakas ensin ilmoita Porvoon Energialle S-Etukortistaan. Ilmoitus tehdään kirjallisesti lomakkeella, joita saa kaikista Oslan toimipisteistä sekä Porvoon Energian
konttorista. Tämän lisäksi ilmoituksen voi tehdä
myös internetin kautta.
- Kaavakkeessa
ilmenee asiakkaan tietojen
Oslalla ja Porvoon Energialla on
lisäksi asianpitkä ja toimiva asiakassuhde,
sillä S-Etukortti on ollut käytössä jo vuoden 1999 joulukuusta
lähtien, kertovat Tea Valjakka ja
Ninni Ukkola-Suuronen.

Suurin haaste Leena Stolzmannin mukaan
lapsen opettamisessa on pystyä antamaan
kurinalaista opetusta ryhmässä, mutta samalla ottaa huomioon jokainen lapsi yksilönä ja tukea heidän kehitystään.

Silmänruokaa
turisteille
Sähkökaappien maailma elää edelleen
Leena Stolzmannin luovassa päässä ja
projektille on luvassa jatkoa.
- Jalostamme ideaa varmasti siten, että
otamme kunkin kaapin ympäristön jatkossa
tarkemmin huomioon. Voimme esimerkiksi
maalata uimahallin ympäristössä oleviin uivia ihmisiä ja muualle aina sellaisia aiheita,
että ne liittyvät ympäristössä olevien rakennusten historiaan tai ihmisiin.
Leena Stolzman uskoo, että tämä ilahduttaisi myös turisteja, joita Porvoossa on etenkin
kesäaikana vilkkaasti.
- Toinen päässäni pyörinyt idea olisi vaikkapa valtiopäivien juhlavuoden hengessä
saada turistikohteiden lähistöön sellaisia
seinäkkeitä, joissa on historiallisia ihmisﬁguureita siten, että kasvojen kohdalla on
reikä, jolloin niissä voisi kuvata itseään.

omaisen jäsennumero, ei siis kortin numero.
- Kun tämän on kerran tehnyt, tiedot jäävät rekisteriin.
Ninni Ukkola-Suuronen ja Tea Valjakka muistuttavat, että Bonusta ei voi siirtää kenenkään toisen
nimiin, vaan oleellista on, että kortin haltija asuu
samassa taloudessa, mihin on sähkösopimuskin.
- Niin voi kuitenkin olla, että sähkösopimus on
esimerkiksi miehen nimissä ja kortti naisen, jos
heillä on sama osoite, Ninni Ukkola-Suuronen
sanoo.
- Oslalla on tällä hetkellä yli 21 000 asiakasomistajaa, mikä tarkoittaa, että Porvoon alueen talouksista yli 60 prosenttia on S-Etukortin haltijoita,
Tea Valjakka toteaa.
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Teksti: Tom Kalima
Kuvat: Seppo J.J. Sirkka

Yli

Anja Laitimo-Strengell viihtyy työssään
parhaiten silloin, kun hänellä on monta
rautaa tulessa.

30

Menestyvällä yrityksellä
on kasvot, jotka piirretään
ennen muuta viestinnän
keinoin. Porvoon Energia
–yhtiöiden kasvojen takana on yhtenä tärkeänä
vaikuttajana ollut viestintäpäällikkö Anja LaitimoStrengell.
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vuotta

energiayhtiön viestintää
”Asiakaslehti on kuin
oma lapsi”
Tapasin Anja Laitimo-Strengellin ensimmäisen kerran noin kymmenen vuotta sitten. Isossa neuvotteluhuoneessa pidetyssä
palaverissa olivat hänen lisäkseen silloinen
toimitusjohtaja Roy Granroth ja nykyinen
toimitusjohtaja Patrick Wackström. Aiheena
oli Porvoon Energian asiakaslehti.
Muistikuvani mukaan miehet olivat viestintäpäällikköä hieman enemmän äänessä,
mutta mitä paremmin olen oppinut häntä
tuntemaan, olen vakuuttunut siitä, että kyse
oli pelkästä näköharhasta. Anja ei vain kokenut tarpeelliseksi puuttua jokaiseen asiaan,
koska ne näyttivät etenevän juuri siihen
suuntaan mihin hän oli suunnitellutkin.
Anja näytti tuossa vuosia sitten pidetyssä
palaverissa hymyilevältä, ystävälliseltä, pitkältä ja hoikalta naiselta, jolla oli punaiset,

lyhyeksi leikatut hiukset - eli aivan samalta
kuin nytkin. Siksi minun on vaikea uskoa, että
teen hänestä nyt haastattelua sen vuoksi,
että hän on lähdössä eläkkeelle. Toinen syy
haastatteluun on se, että Anjalle niin rakas
asiakaslehti täyttää kymmenen vuotta.

Palaute lämmittää
- Asiakaslehti on varmasti jokaiselle viestintäpäällikölle läheinen ja tärkeä. Se on tavallaan kuin oma lapsi, sillä se on konkreettinen
ja näkyvä viesti yrityksen arvoista ja asioista.
Se on hyvä syy lähestyä yhtiön jokaista asiakasta, Anja sanoo.
Tämän vuoksi hän on erittäin iloinen siitä,
että lehti on alusta lähtien otettu hyvin vastaan.
- Olemme selvittäneet lukijoiden tyytyväisyyttä vapaaehtoisilla kyselyillä ja kouluar-

vosanalla mitaten lehteä on lähes poikkeuksetta pidetty kiitettävänä. Se on tuntunut
hyvältä, sillä kyse ei ole pelkästään yritysviestien lähettämisestä, vaan myös eräänlaisesta lisäarvosta.
- Tämän ovat kokeneet myös lehtien haastateltavat, jotka ovat aina mielellään suostuneet ja antaneet jälkikäteen hyvää palautetta. Lehti on ilman muuta ollut yksi kaikkein
mieluisimmista asioista omassa työssäni,
Anja sanoo.
Anja Laitimo-Strengell tuli toimitusjohtajan
assistentiksi Etelä-Suomen Voimaan, Porvooseen 33 vuotta sitten ja Porvoon Energiaan viestintäpäälliköksi 1996. Suuri syy
siihen, että hän on näin pitkään viihtynyt
työssään, on työn sosiaalinen luonne.
- Teen mielelläni sellaista työtä, jossa saan
olla tekemisissä ihmisten kanssa - sisäisessä
viestinnässä henkilöstön ja hallituksen
jäsenten kanssa ja ulkoisessa asiakkaiden,
toimittajien, median edustajien sekä sidosryhmien kanssa, Anja vakuuttaa.

Porvoon opas
Kaiken kaikkiaan Anjan työuran pituus on
jo yli 40 vuotta, ja aikaisemmatkin työt ovat
olleet luonteeltaan hyvin sosiaalisia.
- En ole syntyjäni porvoolainen. Olen valmistunut Helsingin yliopistosta, jossa opiskelin englantia, saksaa ja sosiologiaa, kaupallista alaa olen opiskellut Lilla Hankenissa,
ruotsinkielisessä kauppaopistossa. Ruotsinkielisessä siksi, että oppisin kielen mahdollisimman hyvin. Markkinointi-instituutissa
olen suorittanut tiedotustoiminnan johtamiskoulutuksen.
- Opiskeluaikana työskentelin Finnlinesilla,
Sompasaaren satamassa laituriemäntänä.
Sen jälkeen olin markkinointiassistenttina
lääkealalla ja sitten MTV:ssä.

- Kaikki työt Helsingissä olivat mukavia,
mutta asunto-ongelmat alkoivat harmittaa.
Jouduin muuttamaan lyhyessä ajassa kolme kertaa, minkä vuoksi päätin tarttua tilaisuuteen ja tulin Porvooseen, Etelä-Suomen
Voimaan, jossa virkaani kuului työsuhdeasunto.
Porvoosta Anja ei tiennyt juuri muuta kuin
kaikki ne etelän lapset, jotka ovat käyneet
luokkaretkellä Porvoossa, eli nähneet Runebergin kodin ja syöneet karkkia Brunbergin
tehtaalla. Uteliaan luonteensa ja tiedonhalunsa vuoksi hän kuitenkin halusi oppia
kaiken uudesta kotikaupungistaan, minkä
vuoksi opiskeli oppaaksi vuoden kestävällä
kurssilla.
- Virallisesti en ole oppaan työtä koskaan
tehnyt, mutta siitä on ollut suurta hyötyä
esimerkiksi kun yrityksellä on ollut vieraita
ja yksityiselämässä..

Mitkä sitten ovat ne tärkeät asiat, jotka hän
aikoo löytää eläkepäiviltään.
- Kirjoittamista, lukemista, matkailua, läheisten ja lastenlasten kanssa olemista,
liikuntaa…
Siis jälleen monta rautaa tulessa.

Aito viestittäjä
Anja Laitimo-Strengell on aito viestittäjä,
jolle kaksisuuntainen viestintä on kaikkein
rakkainta.
- Mielestäni yritysviestintää voi hyvin verrata
ihmissuhteisiin. Niitäkin pitää jatkuvasti vaalia ja lujittaa, jotta ne toimisivat ja kestäisivät.
Tämä ei onnistu ilman kaksisuuntaisuutta.
Kolmen lapsen äitinä Anja tietää, ettei
kiireisen työn yhdistäminen arjen perheelämään tai perhe-elämän sovittaminen
työhön ole aina helppoa.
- Viihdyn kuitenkin parhaiten sellaisissa tilanteissa, joissa minulla on yhtä aikaa monta
rautaa tulessa. Uskon, että silloin olen myös
parhaimmillani, Anja toteaa.
Uusia haasteita ei hänen mukaansa pidä
pelätä.
- Uskon Nalle Puhin ﬁlosoﬁaan siitä, että
kaikki tärkeä löytyy matkan varrella.

Anja Laitimo-Strengell ei ole
syntyperäinen porvoolainen,
mutta tuntee kotipaikkansa
er
erinomaisesti,
sillä hän on myös
Porvoon opas.
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Online-palvelu

Kysy vaan!

Mittarilukemien ilmoittaminen ja moni muu
asiointi käy kätevästi online-palvelussamme. Rekisteröityminen on helppoa, tarvitsee vain antaa
asiakasnumero ja laskun numero, minkä jälkeen
palvelu on käytössä, asiakaspalvelupäällikkö
Rosita Holmberg kertoo.
Asiointi on helppoa, koska se ei ole aikaan
sidottu, vaan kaikki voi hoitaa itselleen parhaiten
sopivana ajankohtana. Palvelussa on myös mahdollista esittää kysymyksiä ja antaa palautetta.
Niihin vastataan mahdollisimman pian asiakkaan
toivomalla tavalla.
- Siellä voi myös kätevästi tehdä ilmoituksen
S-Etukortista, jonka jälkeen saa hyväkseen bonukset sähkön hinnasta.
Online-palvelu löytyy Porvoon Energian kotisivulta, osoitteesta

Porvoon Energian asiantuntijat vastaavat tällä palstalla
lukijoiden tuotteitamme koskeviin kysymyksiin.
Voit kirjoittaa, soittaa, faxata, lähettää sähköpostitse
tai tulla luoksemme esittämäänkysymyksesi.
Porvoon Energia
Mannerheiminkatu 24, PL 95, 06101 PORVOO
Puh. (019) 661 411, fax (019) 661 4211
mail@porvoonenergia.ﬁ

www.porvoonenergia.fi

Vastaa ja voita!

Edellisen lehtemme 2/2007 lukijakipailuun
tuli noin 800 vastausta.
Kysymys oli:
Miten suuri osa itse tuottamastamme energiasta on peräisin uusiutuvista energialähteistä?
Oikea vastaus: Yli 60 %, tarkemmin 70 %.

Lukijakysymys
Kuinka kauan Porvoon Energia o
on julkaissut omaa asiakaslehteä?
Tällä kertaa lukijapalkintona on noin 200 euron arvoinen Navigaattori Tom Tom One.
Vastaukset viimeistään 30.5.2008.

Vastaukseni

Palkintona oli 200 euron lahjakortti
Hotelli Haikon Kartanon ja Kylpylän palveluihin.
Kilpailun voitti Anne Kilpeläinen.

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Nimi

Osoite

Porvoon Energia
Tunnus 5006633
06103 VASTAUSLÄHETYS

Puh.

Kaukolämmön
K k lä ö asiakaspalvelupäällikkö
i k
l l äällikkö Ari
A i Raunio
R i
luovutti lukijapalkinnon Anne Kilpeläisille.

