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VANTAALLA MUUTETAAN ahkerasti, Vantaan sisällä esimerkiksi yli 20 000
kertaa joka vuosi. Vuonna 2013 Vantaalle muutti lähes 16 000, Vantaalta pois
vajaa 15 000 henkilöä.
Minna Korhonen muutti tammikuun lopulla pois kaksiostaan Vantaan
Asolasta. Tavarat pakattiin noin 40 muuttolaatikkoon. Koska uusi
asunto on tilapäinen, osa tavaroista valikoitui varastoon, osa Konttiin
uudelleenkierrätettäviksi ja osa lajittelun jälkeen kirpputorille ja roskiin.
Kaikkiaan vuosittain miljoona suomalaista muuttaa, etunenässä
nuoret ja opiskelijat. Muuton yhteydessä on monta muistettavaa asiaa.
Vantaan Energian nettisivuilta löytyy muuttajan muistilista, jonka avulla
muuttaminen sujuu kätevästi.
www.vantaanenergia.fi > Muuttajat
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PÄÄ KIRJOITUS

KULUTUS PUNTARISSA

Peiliin katsomisen aika

 Vantaan Energian toimintaa leimaa
ympäristövastuullisuus ja asiakaskeskeisyys. Yhtiöllä on ollut vuodesta 1999 käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä.

VUODEN ALKAJAISIKSI olen astunut uusiin saappaisiin, asiakaslehtemme päätoimittajaksi. Vähän
jännittää, mutta päällimmäisenä tunteena on aito
innostus tehdä ja oppia uutta.
Vuosittaisten asiakastyytyväisyystutkimustemme
tulosten valmistuminen on meille myös jännä paikka. Niillä mittaamme, miten olemme onnistuneet
työssämme. Tuloksia tutkitaan, niistä keskustellaan
ja pohditaan, mitä voisimme tehdä entistä paremmin. Tyytyväinen asiakas on paras äänikellomme.
Tulosten lukeminen on ollut mieluista luettavaa;
asiakkaamme ovat meihin hyvin tyytyväisiä ja
tulokset ovat korkeammalla tasolla kuin energiaalalla vastaavanlaisissa tutkimuksissa!
Erityisesti meitä ilahduttaa se, että asiakkaamme luottavat osaamiseemme ja yli 80 %
yritys- ja kotitalousasiakkaistamme haluaisivat
valita meidät energiayhtiökseen, jos olisivat
nyt valinnan edessä. Asiakkaidemme mielestä
olemme onnistuneet vastaamaan heidän
odotuksiinsa palveluiden, verkkosivujen
hyödyllisyyden ja tuotteiden ympäristöystävällisyyden osalta.
Kaukolämmön vahvuuksiksi asiakkaamme mainitsevat asiakaspalvelumme sekä ongelmanratkaisu
kykymme. Myös jätevoimalaa
pidetään erittäin hyvänä ratkaisuna.
Sähköverkon toiminnassa arvostetaan erityisesti sähkönlaatua ja
sähkönjakelun häiriöttömyyttä.
Kehittämisen tarvetta nähdään muun
muassa laskutusperusteiden ymmärrettävyydessä sekä suunniteltujen kaukolämpö- ja
sähkökatkojen tiedottamisessa.
Kiitämme lämpimästi ja lupaamme tehdä
jatkossakin kovasti töitä tyytyväisyytenne
eteen! Haluamme tarjota teille vain hyviä
asiakaskokemuksia.
Kiitokset myös pitkäaikaiselle viestintäpäälliköllemme Mari Lehtiselle Energia
virtaa -lehden luotsaamisesta. On mukavaa
jatkaa Marin viitoittamalla tiellä.
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Energiavirtaa on
Vantaan Energia Oy:n
Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n
asiakaslehti
17. vuosikerta.
Energiavirtaa ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Katuosoite Peltolantie 27, Tikkurila
Postiosoite PL 95, 01301 Vantaa
puhelin (09) 82 901
faksi (09) 826 517
www.vantaanenergia.fi
Lehden osoitteenmuutokset
asiakaspalvelu@vantaanenergia.fi
Päätoimittaja Mervi Suorsa,
mervi.suorsa@vantaanenergia.fi,
puhelin (09) 829 0331
Toimitus ja ulkoasu Legendium Oy
Kannen kuva Matti Immonen
Paino Forssa Print 2015
Ympäristösertifikaatti ISO 14001:2004

Mr. Maahanmuuttajaa
ei shoppailu innosta
Aadan Ibrahim on tehnyt monikulttuurisuustyötä R3yhdistyksessä ja toiminut nuoriso-ohjaajana Vantaan
kaupungilla. Hänet on palkittu työstään Mr. Maahanmuuttaja -palkinnolla. Ibrahim on nähnyt ilmastonmuutoksen seuraukset konkreettisesti kotimaassaan. Siksi
hän lajittelee, kierrättää ja haluaa lisää puita Afrikkaan.

ISSN 1456–7091

Teksti Minna Saano |  Kuvitus Elina Warsta

Vantaan Energia palvelee

HANNA LINNAKKO

Mervi Suorsa
viestintä- ja henkilöstöjohtaja

ORGANISATION
CERTIFIED BY

• www.vantaanenergia.fi
• asiakasnumerossa
(09) 829 0225 ma–pe 8.30–16.00
• Vikailmoitukset 24 h
0800 0025 (maksuton numero)
www.vantaanenergia.fi >
jakelukeskeytykset
• www.twitter.com/VantaanEnergia
• www.facebook.com/
VantaanEnergia
• www.linkedin.com/company/
vantaan-energia-oy

Harrastatko shoppailua?
Mieluummin tapaan kavereita tai urheilen.
Shoppailen harvoin. Se on toissijaista minulle.

muuttuu nopeasti samanlaiseksi kuin suomalaisilla.

Kierrätätkö?

Mikä on lähiaikojen huonoin
ostoksesi?

Kyllä, kierrätän kotona ja työpaikalla. Lajittelen pahvit, lehdet, biot ja muut. Jos tulee
jotakin erikoisempaa, vien ne erikseen keräykseen.

Ostan paljon kenkiä, enkä edes käytä niitä
kaikkia. Olen joutunut miettimään, miksi
ostan niitä liikaa, kun joillakin ei ole kenkiä ollenkaan. Kengät ovat heikko kohtani.

Vaikuttaako erilainen
kulttuuritausta kulutukseen?

Miten ilmastonmuutos näkyy
käyttäytymisessäsi?

Maassa kulutetaan maan tavalla, vaikka
omassa kotimaassa olisikin kuluttanut eri
tavalla. Ympäristö määrittää kulutusta, ja se

Ilmastonmuutos koskettaa minua, koska kotimaani aavikoituu. Somaliassa näkee käytännössä, että ilmastonmuutos ei ole

vain puhetta tai liioittelua. Sateet ovat vähentyneet, luonnonkatastrofit lisääntyneet,
viljelys- ja laidunmaita ei enää juuri ole. 15
vuoden aikana muutos on ollut raju. Otan
osaa projekteihin, joissa esimerkiksi istutetaan puita Afrikkaan – ja muutenkin haluan puhua näistä asioista ihmisille, se on minulle tärkeää.

Mistä itse saat energiaa?
Läheisistä ihmisistä, pienistä päivittäisistä
onnistumisista ja myös niistä asioista, joihin
haluan vaikuttaa. 
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Lainaa lämpökamera,
löydä lämpövuodot
Vantaan Energia on hankkinut lämpökameran asiakkaittensa
lainattavaksi. Lämpökameralla voidaan etsiä rakennuksista
korjausta vaativia lämpö- ja ilmavuotoja. Vuotokohdat
paikkaamalla säästyy energiaa ja asumismukavuus paranee.
Lämpökameran
toiminta

Teksti Minna Saano
Kuvat Infradex

perustuu kappaleiden lähettämälle lämpö- eli infrapuna
säteilylle. Lämpökamera
vastaanottaa lämpösäteilyn,
mittaa sen voimakkuuden ja
muuntaa lämpöjakauman värilliseksi kuvaksi. Kuvaa voidaan
tarkastella kameran näytöltä
tai kuva voidaan siirtää tietokoneen ruudulle. Tarkan raportin kuvattavasta kohteesta
saa käyttämällä raportointi
ohjelmaa.

L

Kuvassa avattavan
ikkunan alanurkassa
näkyy ilmavuoto.
Tällaisen vetoisen
kohdan saa yleensä
korjattua itse uusimalla
ikkunatiivisteet.
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ämpökamerakuvauksella
saadaan
kodin lämpövuodot nopeasti ja helposti esiin. Nykyaikaiset lämpökamerat ovat keveitä ja helppokäyttöisiä, ja niillä voi kuka tahansa tarkistaa, onko
rakennuksessa tarvetta vuotokohtien korjaukseen.
Ilmavuodot ilmenevät usein epämukavana vedon tunteena huoneissa. Vedon tunnetta pyritään korjaamaan lisäämällä lämmitystä, mikä ei poista oireen aiheuttajaa,
mutta kasvattaa lämmityslaskua.
Vuotokohtien löytäminen ja niiden korjaaminen lisää asumismukavuutta, mutta
säästää myös energiaa. Lämpövuodot tukkimalla omakotitalon lämmityskustannuksia voidaan saada vähennettyä jopa 20 %.
Teollisuushalleissa vuotokohtien korjaaminen voi säästää useita tuhansia euroja vuodessa.

Sisäilma paranee
Asuintilat pidetään käytännössä aina alipaineisina. Jos huoneissa on vuotokohtia, voi
alipaineen takia sisälle virrata rakenteiden
kautta likaista ilmaa. Ulkopinnoilla saattaa
olla esimerkiksi hometta, joka ei siellä välttämättä haittaa, mutta kun ilma virtaa sisälle ulkorakenteiden vikakohtien kautta, syn-

tyy sisäilmaongelmia. Vuotojen löytäminen
ja paikkaaminen parantaa siten usein myös
sisäilman laatua.
Yleisimpiä vuotokohtia rakennuksissa
ovat ikkuna- ja ovirakenteet, huoneiden
nurkka-alueet, ala-, väli- ja yläpohjan liitoskohdat, kaapeleiden läpiviennit ja pistorasioiden kohdat.
Ilmavuodot näkyvät lämpökameran
kuvissa ilmavirran muodostamina viuhkamaisina kuvioina. Epätasaiset pyöreähköt
muodot kielivät kosteusvaurioista.
Pienet vuotokohdat voi korjata täyttämällä ne esimerkiksi silikonilla, isompiin
kannattaa pyytää ammattilaisen näkemys
korjauksesta.
Vanhoissa rakennuksissa seinien lämpöeristeet ovat ohuempia kuin uusissa. Koko
rakennuksen lisälämmöneristys on iso operaatio, mutta lämpökameralla voidaan paikantaa heikoimmat kohdat. Esimerkiksi vanhojen talojen ikkunoiden alapuoliset seinärakenteet kannattaa tarkastaa. Heikot kohdat korjaamalla saadaan usein merkittävä
parannus lämmöneristykseen kohtuukustan
nuksin. 

Lämpökamera
lainaksi
Jokaisen ei kannata monta
tuhatta euroa maksavaa lämpökameraa itselleen hankkia,
joten Vantaan Energia on hankkinut lämpökameran asiakkaidensa lainattavaksi. Laina-aika
on perjantaista maanantaihin
tai tiistaista torstaihin. Lainaaminen on maksutonta.
Kameran mukana tulevat
yksinkertaiset ohjeet, joiden
avulla kameran käyttö on helppoa. Sähkön tai lämmön Vantaan Energialta ostava voi lainata lämpökameran Vantaan
Energian asiakaspalvelusta
osoitteessa Peltolantie 27. Vantaan Energian verkkosivuille on
tulossa lähiaikoina varauskalenteri toimintaohjeineen. Sen
kautta lämpökameran varaaminen käy vaivattomasti.

Juttua varten on haastateltu Infradex Oy:n
toimitusjohtaja Seppo Vihistä.
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Kierrätys

kuuluu kaikille

Heli Peltonen-Räty
kierrättää kaiken, mutta
ajaa töihin autolla. Sirpa
Karppisen ympäristösynti
on polttaa paperia
saunanpesässä, mutta
matkat hän taittaa
julkisilla.
Teksti Niina Mälkiä
Kuvat Matti Immonen

P

Sirpa Peltonen-Rädyn
(vas) ja Heli Karppisen
kierrätys- ja kulutustavat
eroavat toisistaan. Ne ovat
paitsi aatteiden, myös arjen
muovaamia.
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öydällä on tyhjä, öljyinen fetajuustopurkki ja särkynyt juomalasi.
Mitä niille pitäisi tehdä? Lasipurkin voi pestä ja käyttää uudelleen,
mutta kun niitä kertyy kotiin kaapin täydeltä, oikea osoite on lasinkeräysastia. Rikkoutunutta juomalasia keräysastiaan ei sen sijaan sovi laittaa. Sen paikka on sekajätteessä.
Tällaisia kysymyksiä Sirpa Karppinen ja
Heli Peltonen-Räty pohtivat arjessaan.
Heli Peltonen-Räty on ympäristökasvatukseen erikoistunut luokanopettaja, Suomen Ladun metsämörriohjaaja ja oman työpaikkansa ekotukihenkilö, jolle kierrättäminen ja jätteen määrän minimointi on sydämen asia.
Sirpa Karppinen on ollut reilun vuoden
eläkkeellä psykiatrisen erikoissairaanhoitajan työstä. Päivät täyttyvät taideharrastuksista ja usein myös lastenlasten, 4-vuotiaiden kolmospoikien ja 1,5-vuotiaan tytön
seurasta. Hän ei ole aivan yhtä ahkera kierrättäjä kuin Peltonen-Räty, mutta Karppinenkin vie keräyspisteeseen sanomalehdet,
lasin, kartongin ja metallin. Biojäte menee
kotipihan kompostiin.

Poltto ei korvaa kierrätystä
Suomessa hyödynnetään tällä hetkellä noin
70 prosenttia jätteestä. Sadan prosentin tavoitteeseen pääsemme lähivuosina, jolloin
kaatopaikoille ei enää päädy roskaa. KierrätVantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
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Sirpan
kierrätysvinkit
• Kissanhiekan voi korvata
sanomalehtisuikaleilla. Se
ei haise eikä sottaa, ja sen
voi hävittää biojätteen joukossa.
• Kananmunakennoista ja
kynttilänjämistä kannattaa
tehdä sytykeruusuja.
• Suhauta aerosolipullo tyhjäksi ennen kuin laitat sen
metallinkeräykseen. Puolityhjä pullo kuuluu vaaralliseen jätteeseen.
• Asukasyhdistysten kautta
voi lahjoittaa puutarhan
satoa ja lainata työkoneita.
• Pakasta paistoliemi lihaliemikuutioiksi.

Heli PeltonenRädyn perheen
koti on suunniteltu
ekotehokkaaksi.

Sirpa Karppinen pyrkii vähentämään pienhiukkasten määrää
sytyttämällä puut oikeaoppisesti päältä.

Helin
kierrätysvinkit
• Oletko huomannut, että
keräyspisteissä on oma astia
myös muovikasseille?
• Pinterestistä löytyy valtavasti hienoja ideoida roskien
hyödyntämiseksi.
• Ompele hedelmäpussit
ohuesta kankaasta tai
valitse kaupassa biomuovipussi.
• Järjestäkää taloyhtiön
roskakatokseen Ota ja vie
-hylly esimerkiksi kirjoille ja
koriste-esineille.
• Kun etsit tietoa kierrätyksestä, tutustu myös hauskoihin lapsille suunnattuihin
kierrätyspeleihin.

10

Vantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy

tämättä jäävä osuus jätteestä käytetään silloin kokonaan energiantuotannossa.
Kierrätyksen merkitys ei kuitenkaan
vähene. Lasi, metalli, muovi, kartonki,
paperi ja puu käytetään uusioraaka-aineena
teollisuudessa, ja biojätteestä valmistetaan
multaa ja muita puutarhatuotteita.
Jätteenpolttolaitokset eivät siis kilpaile kierrätyksen kanssa vaan ne täydentävät jätteen
hyötykäyttöä. Vantaan Energian uusi jätevoimalakin on tarkoitettu sekajätteelle, josta kierrätettävät materiaalit on jo lajiteltu pois.

Lajittelu antaa
roskalle uuden elämän
Karppisen kodin eteisessä paperikassit odottavat palautuspulloja ja paperiroskaa, jonka
Karppinen polttaa saunanpesässä – tietäen,
että pienhiukkasten synnyn takia se ei ole
suotavaa. Sanomalehtipino kasvaa toisaalla ja päätyy kauppareissuilla paperinkeräykseen. Keittiössä lajitellaan biojäte, ja lasit ja
metallit huuhdellaan pussiin, jonka viedään
keräyspisteelle, kun se täyttyy. Maito- ja me-

hupurkkeja eli nestepakkauskartonkia Karppiselle kertyy oikeastaan vain silloin, kun
lastenlapset ovat käymässä.
Heli Peltonen-Rädyn kaksilapsisessa perheessä nestepakkauskartonkia kertyy eniten. Ne, paperit ja palautettavat juomatölkit kerätään ostoskassiin, jolla on oma
paikkansa keittiössä. Kassin sisältö viedään
kierrätykseen aina kun käydään kaupassa.
Muun roskan perhe lajittelee lähes puolitoista metriä leveään, itse suunniteltuun roskalaatikkoon, josta löytyvät omat astiansa
lasille, metallille, lääkkeille, biojätteelle,
muovipusseille ja sekajätteelle.
− Meillä menee sekajätteeseen vain lihan
muovipakkaukset. Kaikki muu kierrätetään,
Peltonen-Räty kertoo.
Ongelmalliseksi hän kokee käytetyt
tekstiilit, esimerkiksi rikkinäiset vaatteet.
Lumppukeräyksiä järjestetään harvoin. Harmia lieventää hieman se, että perheen neljä
kania voivat käyttää kangasjätettä pesänrakentamiseen ja vaatteesta tulee roska vasta
sen jälkeen.

Viilipurkit, kartonkitölkkien muovikorkit, tekstiilit ja tuikkukynttilöiden metallikuoret päätyvät luokanopettajalla askartelutarvikkeiksi.
Taideterapiaryhmää ohjaavalla Karppisellakin on kaapissa aina sopiva varasto
vesiväripurkeiksi sopivia muovipakkauksia. Työssä ollessaan hän keräsi myös poretablettiputkiloita. Niissä hävitettiin käytetyt
akupunktioneulat.
Karppisen työpaikalla oli järjestetty lajittelu, mutta siivoojan mukaan kaikki roska
päätyi lopulta yhteen ja samaan sekajäteastiaan.
− Epäkohta, johon törmään omassakin
työssäni, on ihmisten välinpitämättömyys,
Peltonen-Räty sanoo. Hän kuulee joskus
jopa kymmenvuotiailta oppilailtaan lausahduksen, ettei roskia tarvitse lajitella, koska
ne poltetaan.
− Silloin on vain keskusteltava lasten
kanssa ja pyrittävä lisäämään tietoisuutta
heidän kauttaan. Kerron, että kun esimerkiksi metallitölkki sulaa jätevoimalassa

Vantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
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VINKIT

arinalle, puhdistaminen on kallista ja se
maksaa meille kaikille.
Peltonen-Räty iloitsee siitä, että opetussuunnitelmaan tulee ensi vuonna myös ekososiaalinen sivistys. Koulukohtaisesti kuitenkin päätetään toimista, vaikkapa lajittelun
tasosta: riittääkö, että lajitellaan paperi vai
lajitellaanko myös lasit, metallit ja biojätteet.
− Pääpaino on silti jätteen synnyn
ehkäisyllä. Kouluissa voidaan esimerkiksi
jättää oppikirjat ostamatta ja käyttää sähköi-

siä oppimisympäristöjä ja -materiaaleja, Peltonen-Räty sanoo.

Paras jäte ei koskaan synny
Ihmisen käyttöön ottamista luonnonvaroista 90 prosenttia kuluu tuotteiden valmistuksessa ja vain kymmenen prosenttia päätyy jätteeksi. Jätteen vähentäminen
on helpompaa jättämällä turha tuote tai
pakkaus ostamatta kuin miettimällä, mihin
sen sijoittaa käytön jälkeen.

Osaatko itse lajitella ja kierrättää?
Tee testi nettisivuillamme
www.vantaanenergia.fi/testi.

− Ei ole kamalan kauan siitä, kun kellään
ei tullut edes mieleen valitseeko kaupassa
mehun kartonkitölkissä vai muovipullossa,
Karppinen sanoo.
− Ja vaikka valitsisi muovipullon, on loistavaa, että käytämme hetken valinnan miettimiseen, Peltonen-Räty sanoo.
Viime vuonna maapallon luonnonvarojen kestävän käytön raja ylitettiin jo elokuussa. Tällaisessa mittakaavassa omat teot
voivat tuntua vähäisiltä. Peltonen-Räty ja
Karppinen luottavat silti siihen, että pienetkin teot ovat tärkeitä.
− Vaikka toiset tuhoavat maapalloa, se
ratkaisee mitä teet itse. Oppilaani eivät aina
voi tehdä perheissään ostovalintoja, mutta
he tietävät, mitä tehdä syntyneelle jätteelle,
Peltonen-Räty sanoo.
− Jos maailman tilaa alkaa ajatella, moni
asia tuntuu epätoivoiselta, Karppinen sanoo.
– Se, mitä tapahtuu vaikka toisella puolella
maailmaa, ei kannusta minua kuluttamaan
toisin, mutta ei se tee minusta välinpitämätöntäkään. Teen parhaani, mutta joissakin
asioissa luovutan. Olisi kauheaa, jos omista
valinnoista tulisi syyllinen olo tai jos olisi
niin tarkka, että alkaisi kytätä toistenkin
toimia.
Peltonen-Räty on samaa mieltä: – Syyllistää tai leimata ei saa. En voi pamauttaa
oppilaalleni päin naamaa, että äitisi toimii
väärin. Ammattini kautta voin sen sijaan
vahvistaa lapsen osaamista, ohjata lempeästi
oikeaan suuntaan.
Omia lapsiaan Peltonen-Räty ohjaa kestävämpiin valintoihin kysymällä, tarvitseeko
lapsi tai nuori varmasti haluamaansa uutta
asiaa vai säästäisikö hän rahan mieluummin
johonkin muuhun. Parin kysymyskerran
jälkeen lapsi usein päättää säästää. Silloin
vanhemman ei tarvitse sanoa ”ei”.
– Itse jätän hyvin usein ostamatta jotain
sellaista, joka minulla jo on. Enkä osta vaatteista halvinta vaan vähän laadukkaampaa,
Peltonen-Räty kertoo. 

HYVÄÄN ENERGIANKÄYTTÖÖN
Toimittanut Minna Saano
Kuvat ShutterStock ja valmistajat

Arki sujumaan
omassa taloyhtiössä
Isännöintiliiton julkaisemassa, asukkaille
tarkoitetussa Asuminen taloyhtiössä
-oppaassa puhutaan taloyhtiössä asumisen
yleisistä periaatteista, kuten yhteisten tilojen käytöstä, huoneistoremonttien ilmoittamisesta, siivous- ja kunnossapitotöistä sekä
veden ja sähkön käytöstä.
Oppaassa esitellään myös ratkaisuja
naapurisovun sujuvoittamiseksi ja häiriö
tilanteisiin. Siinä kerrotaan myös, milloin
olla yhteydessä huoltoyhtiöön, milloin
isännöitsijään. Tilatkaa vaikka talon
jokaiseen kotiin!

Tilava roskalaatikko toimii. Jokaiselle jätelajille on oma paikkansa.

Käytä vain ympäristömerkittyjä pesuaineita. Annostele pesuaineet oikein
– pesutuloskin kärsii liiallisesta määrästä. Vältä desinfioivia pesuaineita,
sillä ne saattavat lisätä kestäviä bakteerikantoja. Käytä täyttöpakkauksia
ja tiivisteitä.
Mikroliinalla saa puhdasta kokonaan ilman pesuainetta. Etikka ja ruokasooda taas sopivat pintojen puhdistukseen ja pyykinpesuun.
www.hsy.fi

1 kpl 15 €, 2–199 kpl 10 €/kpl + toimituskulut
Tilaukset sähköpostilla
tilaukset@isannointiliitto.fi

Kontti kierrättää ja auttaa
Lahjoita hyväkuntoiset, tarpeettomat
tavarasi Punaisen Ristin Kontti-tavarataloon. Kontti vastaanottaa vaatteita,
kodin käyttötavaroita, lasten tarvikkeita, urheiluvälineitä, astioita, kirjoja
ja huonekaluja. Suurikokoiset huone
kalut Kontti-auto hakee kaupunki
alueilta ilmaiseksi. Käy Kontissa myös
ostoksilla, niin kerrytät Punaisen Ristin
katastrofirahastoa.
Espoon Muuralaan avataan maalis
kuussa uusi Kontti-tavaratalo, käy
tutustumassa!
www.kontti.punainenristi.fi
Vantaan Kontti , Horsmakuja 1
Asiakaspalvelu: puh. 040 5880 359
Espoon Kontti, Nimismiehenpelto 6
Asiakaspalvelu: puh. 040 845 6987

Koti lomailee
Kun koti jää tyhjilleen pitemmäksi aikaa, kannattaa
huonelämpötilaa alentaa reilusti, useilla asteilla. Myös
ilmanvaihto kannattaa säätää pienemmälle. Jos käytössä on takka tai leivinuuni, niitä kannattaa hyödyntää
kodin lämpötilan nostamiseksi nopeasti ja energia
tehokkaasti takaisin mukavuuslämpötilaan.
www.motiva.fi

kierratys.info: alueelliset keräyspisteet ja kiertävät keräykset
kiitoskunlajittelet.fi:
HSY:n lajitteluvinkkejä

Kestävää kevätkuurausta

Tehoa talvikompostointiin
Biolan talvikuivike on kuituhampusta, havupuun kuoresta ja turpeesta
valmistettu kuivike kylmän vuodenajan kompostointiin.
Hinta: 30 l noin 10 €
Vinkit talvikompostointiin:
Vie biojätettä kompostoriin mahdollisimman usein.
• Lisää kuiviketta aina biomassan viennin yhteydessä.
• Tyhjennä kompostori myös talvella. Kerralla tyhjennetään korkeintaan
1/3 kompostimassasta.
• Virkistä jäätynyttä kompostoria lisäämällä litraan kiehuvaa vettä kolme litraa
talvikuiviketta. Sekoita kompostorin pintakerrokseen ja peitä kuivikkeella.
• Hautaa kuumalla vedellä täytetty vesiastia kompostorin pintamassaan.
Vaihda kuuma vesi muutaman päivän välein.

www.biolan.fi
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Alussa Vesa Matikainen
tarkkaili perheen
energiankulutusta lähes
päivittäin, nykyään
noin kerran kuussa.

Kulutustieto lopetti

lotrauksen

Työssään Vesa Matikainen kehittää Vantaan
Energian sähköistä liiketoimintaa. Kotonaan
hän edistää energiansäästöä hyödyntämällä
Energiapeili-raportointipalvelua. Se
muutti Matikaisen perheen arkea ainakin
kylpyhuoneessa.
Teksti Vesa Ville Mattila
Kuvat Maria Miklas

Vesan vinkit Energiapeilin käyttöön:
• Käytä Energiapeiliä aluksi päivittäin, jotta opit tuntemaan ja
ymmärtämään asuntosi ener
giankulutusta.
• Selvitä mahdollisten kulutuspiikkien syy ja mieti, voiko niihin
vaikuttaa.
• Tee tai teetä tarvittavat korjaukset tai muutokset.
• Tarkista, että tehdyt toimenpiteet
ovat vaikuttaneet toivotulla
tavalla.
• Jatka Energiapeilin seuraamista
säännöllisin väliajoin, esimerkiksi
kerran kuukaudessa.

14
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K

un lapset tulevat teini-ikään, kodin
vedenkulutus kasvaa hurjasti. Niin
kävi Matikaisillakin. Suihkusta valui
lämmintä vettä solkenaan ja tuntikaupalla.
– Yritin puhua lapsille maailman ehtyvistä vesivaroista ja lotraukseen tuhraantuvista euroista. Eivät ne tepsineet, muistelee
Vantaan Energian e-business managerina
työskentelevä Vesa Matikainen.
Oman työpaikan Energiapeili-raportointipalvelun avulla löytyi lopulta tehokas
keino vähentää veden- ja energiankulutusta.

Aina lämmintä vettä
Matikaisen perheen rakennuttama omakotitalo valmistui runsaat 13 vuotta sitten.
Leca-harkoista tehdyssä kolmikerroksisessa
talossa on yli 300 neliötä.
Nyt talossa asuu Vesan lisäksi hänen vaimonsa, kolme lasta ja koira. Lapsista kaksi

nuorimmaista viihtyy vielä kotona, sen
sijaan Otaniemessä opiskelevaa perheen esikoista näkee enää lähinnä viikonloppuisin.
Talon lämmitys perustuu maalämpöön.
Maalämpöpumppu tuo maaperään varastoitunutta lämpöenergiaa käytettäväksi rakennuksen ja käyttöveden lämmittämiseen. Lisäksi ilmastointikoneen yhteydessä toimii
lämmöntalteenotto.
– Monet lämmitysasiantuntijat sanoivat,
ettei tuollainen varustelu riitä. Koettivat sitten myydä kattolämmitystä tai jotain muuta
lisälämmitysjärjestelmää. En niistä innostunut – ja oikein hyvin olemme tähän asti pärjänneet, Vesa toteaa.
– Sen sijaan lämpimän käyttöveden riittävyys kaikissa tilanteissa tuntui tärkeältä.
Siihen satsasin.
– Tulin siihen tulokseen, että meille riittää lämminvesivaraajan toimiminen sarjassa

Vantaan Energia Oy • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
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Matikaisten koti lämpiää maalämmöllä.
Ilmastointikoneen yhteydessä on
lämmöntalteenottojärjestelmä.

lämpöpumpun ja sen vesivaraajan kanssa.
Tällöin lämpöpumppu tekee veden, jonka
lämpöä lämminvesivaraaja vain ylläpitää.

Tieto paljasti energiatuhlarin

Energiapeili havainnollistaa kotisi kulutuksen
ENERGIAPEILI-RAPORTOINTIPALVELU havainnollistaa, kuinka kotisi kuluttaa sähköä vuosi-,
kuukausi-, päivä- ja tuntitasolla.
Voit vertailla omaa sähkönkäyttöäsi edellisiin
vuosiin sekä vuosi- että kuukausitasolla. Lisäksi
pystyt vertailemaan omaa kulutustasi muiden
samantyyppisten sähkönkäyttäjien kulutukseen.

16
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Energiapeilin saat käyttöösi rekisteröitymällä
palveluun pankkitunnuksillasi. Rekisteröitymistä
varten tarvitset myös asiakas- ja käyttöpaikkatunnukset, jotka löydät esimerkiksi sähkölaskustasi.
Katso lisätietoja osoitteesta
www.vantaanenergia.fi >
Energiapeili-raportointipalvelu

Lapsiperheiden tapaan sähkö- ja vesimittarit ovat Matikaisilla monesti pyörineet vinhasti. Talossa on eletty ja viihdytty täysipainoisesti.
Aiemmin energiankäyttö merkitsi Vesalle
lähinnä sähkölaskua. Tultuaan töihin Vantaan Energialle neljä vuotta sitten hänelle
rupesi kirkastumaan koko ketju tuotannosta
sähköpistokkeeseen. Samalla alkoi askarruttaa, mihin energiaa kotona kuluu.
– Energiankulutukseen pystyy vaikuttamaan kunnolla, kun ymmärtää, mistä kulutus muodostuu. Erilaisten energiansäästötoimenpiteiden vaikutus taas tarkentuu vertailutiedon avulla, Vesa selittää.
Tuolloin vasta kehitys- ja kokeiluvaiheessa olleen Energiapeili-raportointipalvelusta ilmeni, ettei Matikaisten talon varsinainen lämminvesivaraaja toiminut energiatehokkaasti. Se kuumensi vettä turhaan
ja sellaisinakin vuorokauden aikoina, jolloin
kukaan ei käynyt suihkussa.

Testistä tuli pysyvä muutos
Vesa päätti kytkeä varsinaisen lämminvesivaraajan pois käytöstä. Hän halusi testata,
riittääkö maalämpöpumpun 150 litran lämminvesivaraaja perheen tarpeisiin.
Ilmoitusasiana läpiviety toimenpide
herätti aluksi perheessä pientä nurinaa. Jotain

Vesa Matikainen tuntee
kotinsa energialaitteet ja
niiden kulutuksen.

Lämpimän veden käyttö
on Matikaisten perheessä
vähentynyt selvästi.

"Omaan energiankulutukseensa
pystyy vaikuttamaan kunnolla,
kun ymmärtää, mistä kulutus
muodostuu."
kuitenkin nuorten ajatusmaailmassa muuttui, sillä entiseen ei enää tarvinnut palata,
vaikka lämminvesivaraajan olisi varsin vaivattomasti voinut kytkeä takaisin päälle.
Käytännön kokeilulaboratoriona toimi
kylpyhuone. Tulokset – eli tuntikohtaiset
kulutusluvut – Vesa tarkisti päivittäin Energiapeili-raportointipalvelusta.
Kumpikin
osoitti suunnan oikeaksi.
– Maalämpöpumpun vesivaraaja jaksottaa lämpimän veden saantia. Veden viilentyminen väliaikaisesti 5–10 minuutiksi osoittautui tehokkaaksi kasvatukselliseksi tekijäksi. Se sai lapset pysyvästi lyhentämään
suihkukäyntejään, Vesa kertoo.
Matikaisen perheen vuotuinen energiakulutus painui alle 25 000 kilowattituntiin.
Sähkölasku pieneni joitakin satasia vuodessa.

Ulkovalaistuskin uusiksi
Toinen tavallista suurempi energiansäästötoimenpide Matikaisten kotona koski ulkovalaistusta. Kaikkien 17 ulkovalon lamput
vaihdettiin viime vuonna LED-lampuiksi.

– Sähkönkulutuksesta näkee selvästi,
palaako sellaisessa määrässä valaisimia 60
watin vai 6 watin lamput, Vesa huomauttaa.
LED-lamppua valittaessa Vesa kehottaa
kokeilemaan erilaisia lamppuja ensin yksin
kappalein. Kun silmää miellyttävä lamppu
on löytynyt, kannattaa kaikkiin valaisimiin
hankkia kerralla tismalleen samanlaiset ja
saman valmistajan lamput. Muuten lopputulos voi yllättää epätasaisuudellaan.
Ulkovalaistuksen ohjauksessa Matikaiset hyödyntävät sekä ajastinta että hämäräkytkintä. Tämän ansiosta ulkovalot toimivat todellisen tarpeen mukaan eikä ajoitusta
tarvitse rukata vuodenaikojen vaihtuessa.
Yhä edelleen Vesa tarkistaa keskimäärin
kerran kuussa kotinsa sähkönkulutustiedot
nyt jo yleisesti asiakkaiden käytössä olevasta
Energiapeilistä.
– Raportointipalvelu on eräänlainen
köyhän miehen vakuutus. Siitä näkee nopeasti, jos jotain energiankulutukseen vaikuttavaa on pielessä. 
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TESTISSÄ

René Tigerstedtin neuvoilla
Sirkka-Liisa Sävy löysi
älypuhelimestaan paljon
uusia ominaisuuksia.

Vertaisopastaja ja ohjattava päivittelevät yhdessä, mitä kaikkea Googlella voikaan hakea ja muistuttavat toisilleen, ettei
esimerkiksi sairauksien selvittelyssä kannata
turvautua vain netistä löytyviin tietoihin.

Monenlaiset oppijat

Vertaisohjausta
tietotekniikan saloihin
Enterin vapaaehtoiset vertaisohjaajat neuvovat ikäihmisille tietotekniikkataitoja.
Teksti Jukka Nortio • Kuvat Aapo Huhta

T

ikkurilan kirjaston työtilassa ahkeroidaan. Viime kesänä eläkkeelle jäänyt
René Tigerstedt neuvoo tarkkaavaiselle ohjattavalleen älypuhelimen saloja. Tigerstedt on yksi kahdeksastakymmenestä
Enter ry:n vertaisohjaajasta, jotka neuvojat
ikäihmisiä tietotekniikkapulmissa.
Viitisentoista vuotta sitten eläkkeelle
jääneellä englanninopettaja Sirkka-Liisa
Sävyllä on mukanaan näppäränkokoinen
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Samsungin älypuhelinmalli, jossa on koreat
turkoosit kuoret.

Googlen haut
– Olen lähetellyt tekstiviestejä ja käyttänyt
myös sähköpostia puhelimella, kun lapsenlapset sen opettivat. Nyt on hyvä oppia tekemään tällä muutakin, hän sanoo.
Ensimmäisenä opetellaan selaimen käyttöä, jossa Google-haku tuo jo paljon iloa.
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Kirjastossa lainatussa kirjassa on ollut hieman vieras sana.
– Katsotaan sellainen sana kuin onomastinen. Haluaisin tietää tarkasti sen merkityksen, Sävy ehdottaa.
Koska sormella kirjoittaminen ei tunnu
kätevältä, avuksi otetaan kosketusnäytölle
suunniteltu tikku. Sillä näytön näppäily
sujuu hyvin. Google paljastaakin hetkessä
sanan salaisuuden.

René Tigerstedtille vertaisohjaus on mukavaa vapaaehtoistyötä. Vipinää on riittänyt, sillä Tikkurilan kirjaston kolmen tunnin vastaanotto, josta kuka tahansa voi varata itselleen maksuttoman tietotekniikkaopastuksen, on ollut viime syyskuusta alusta alkaen joka torstai täynnä.
Mukana on ollut erilaisia ikätovereita,
kullakin omat tarpeensa saada apua tietotekniikkapulmiin. Joku toivoo apuja uusien
yhteydenpitovälineiden kuten Skypen käyttöön, toinen haluaa hoitaa pankkiasiat sujuvasti tietokoneella tai kännykällä. Kolmas
toivoo pysyvänsä ajan hermolla ”kun kerran
muutkin osaavat”.
– Monilla on hyvä perusosaaminen tietokoneen kanssa, esimerkiksi tekstinkäsittely
ja sähköposti sujuvat. Ongelmat syntyvät
yleensä kosketusnäyttöisen älypuhelimen tai
tablettitietokoneen kanssa, kun pitää oppia
aivan uusi käyttötapa, Tigerstedt kertoo.
Hän on huomannut, että ikäihmiset saavat usein nuoremmilta sukulaisiltaan lahjaksi laitteita ilman minkäänlaista opastusta.
Kaupoissakin myydään usein laitteita ilman,
että ostajille tarjotaan neuvoja edes asennukseen, saati kysytä, minkälaiseen käyttöön laite hankitaan. Neuvottomat uuden
koneen käyttäjät tulevat Tigerstedtin tai
hänen kollegoidensa pakeille – ja hyvä että
tulevat.
– Tässä hommassa saa tavata hyvin
monenlaisia ihmisiä. On mukava huomata,
miten ihmiset oppivat uusia asioita jokainen
omalla tavallaan. Jokaisen kanssa pitää edetä
hänelle sopivaa tahtia, eikä koskaan tiedä,
minkälainen on seuraava opastettava. Tämä
on monella tapaa samanlaista kuin lääkärin
homma, Tigerstedt sanoo.

Tuhansille opastusta

Ensimmäinen WhatsApp-viesti

Enter ry on jakanut tietotekniikkaoppia
ikäihmisille vapaaehtoispohjalta vuodesta
1998. Lisävauhtia saatiin pari vuotta sitten,
kun Juulia Andersson palkattiin yhdistyksen toiminnanjohtajaksi. Nyt toimintaa on
laajennettu kahdelta paikkakunnalta viidelle. Tätä nykyä vapaaehtoiset jakavat neuvoja jo 34:ssa kirjastossa ja vanhusten palvelukeskuksessa. Toimintaa rahoitetaan RAY:n
avustuksilla.
– Tälle on koko ajan kasvavaa kysyntää.
Esimerkiksi Vantaalla meillä on vain yksi
toimipiste, mutta jatkuvasti tulee kyselyjä,
josko voisimme aloittaa toiminnan Tikkurilan lisäksi myös Myyrmäessä. Ottaisimme
ilolla vastaan innokkaan uuden vapaaehtoisen vertaisohjaajan sinne, Andersson kannustaa.
Erityisiä tietotekniikkataitoja tai alan
ammattitutkintoa vertaisohjaajalta ei vaadita. Tärkeintä on kiinnostus tietotekniikkaan sekä halu opastaa ikätovereitaan erilaisissa pulmatilanteissa. Opastamalla ja ohjaamalla oppii samalla myös itse. Tämän tietää
myös Tigerstedt.
– Välillä joutuu improvisoimaan ja etsimään yhdessä opastettavan kanssa vastauksia. Useimpiin pulmiin ei ole vain yhtä
oikeaa vastausta, hän sanoo.
Vertaisohjauksen lisäksi enteriläiset pitävät vuosittain satakunta tietoiskua, jotka
keräävät parituhatta kiinnostunutta kuulijaa. Vertaisohjausta sai viime vuonna noin
3 000 henkeä. Viime vuonna Vanhus- ja
lähimmäispalvelun liitto valitsi Enter ry:n
vuoden isovanhemmaksi.

Palataan vielä Tikkurilaan. Sävy ja Tigerstedt paneutuvat pikaviestipalvelu Whats
Appin saloihin, joka on juuri hankittu
Googlen sovelluskaupasta.
Pian Sävy jo lataa omatoimisesti puhelimeensa lisää itselleen hyödyllisiä sovelluksia, kuten Reittioppaan ja Pääkaupunkiseudun pysäkkiaikataulut. Sitten Sävy lähettää
ensimmäisen WhatsApp-viestinsä lapsenlapselleen.
– Mitähän se poika sanoo, kun mummilta tulee tämmöinen viesti kesken työpäivän, hän nauraa iloisesti. 
Lisätietoja: www.entersenior.fi,
toiminnanjohtaja Juulia Andersson,
enter.juulia@gmail.com
Ajanvaraukset opastukseen:
p. (09) 8392 2817 tai kirjaston nettisivuilta
www.helmet.fi/tikkurilankirjasto

Usein käyttämiensä palvelujen
sovellukset kannattaa ladata
suoraan puhelimen muistiin.

Vertaisohjaus on René Tigerstedtille
mukavaa vapaaehtoistyötä.
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TIETO VIRTAA

Tietoa, uutisia, ajankohtaisia asioita ja tapahtumia

25%
Neljännes Vantaalla sähkön ja
lämmön tuotantoon käytetystä
polttoaineesta oli sekajätettä.

Seuraa meitä
sosiaalisessa mediassa!
 Vantaan Energian sosiaalisen median kanavista löydät
aina viimeisimmät uutiset ja kuulumiset.

1%
www.twitter.com/
VantaanEnergia

www.facebook.com/
VantaanEnergia

25 %
29 %

www.linkedin.com/
company/vantaanenergia-oy

45 %

Valitse vihreämmin –
Uusiolämpö100 ja Uusiolämpö50
 Jätevoimalan myötä Vantaan Energian kaukolämpöasiakkailla
on mahdollisuus vaihtaa vihreämpään kaukolämpöön: Uusio
lämpöön.
Uusiolämpö syntyy jätevoimalassa samalla kun voimalassa
poltetaan roskasta Uusiosähköä. Kun sähkö ja lämpö tuotetaan
yhdessä, energiantuotannosta syntyvät päästöt lähes puolittuvat.
Uusioenergia onkin ympäristölle edullinen, kestävä tapa lämmittää kaupunkeja.
Vantaan Energian kaukolämpöasiakkaat voivat nyt valita,
miten ympäristöystävällistä heidän oma lämpönsä on.
Valitsemalla Uusiolämpö100:n lämpö on 100-prosenttisesti
uusiutuvaa energiaa ja CO2-päästöt ovat 0 kg/MWh.
Valitsemalla Uusiolämpö50:n lämpö on 50-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa ja CO2-päästöt ovat 144 kg/MWh.
Koska Uusiolämmön lähde on kotimaista, pääkaupunkiseudun
asukkailta kerättyä roskaa, sen myötä energiantuotannon kustannukset pysyvät pitkällä aikavälillä aisoissa. Uusiolämpö on siis
myös edullista lämpöä.
Lue lisää: www.uusioenergia.fi

Sekajäte

Hiili

Maakaasu

Öljy (Kevyt- ja
raskas polttoöljy)

Sähkönkulutus kasvaa etenkin KeskiVantaalla, ja sen myötä sähköverkkoa
on kehitettävä.

Uusi sähköasema
Tuupakkaan
 Vantaan rakentuminen kasvattaa sähkönkulutusta, ja alueen sähkönjakeluverkkoa on kehitettävä jatkuvasti. Tuupakan
uutta 110 kV/20 kV sähköasemaa tarvitaan
Keski-Vantaan, erityisesti Tuupakan ja
Viinikkalan alueiden, kasvavan sähkön
kulutuksen turvaamiseksi sekä Pakkalan
ja Martinlaakson asemien vikatilanteiden
poikkeusjärjestelyjen hallintaan.

Kerro meille!
Puita kaatoon Itä-Vantaalla
 Sähkölinjojen reunavyöhykkeiltä kaadetaan puita
Vaaralan, Rekolan ja Ilolan alueilla. Vantaan Energia
Sähköverkot Oy teettää reunavyöhykehakkuun
110 kV voimajohdoille.
Voimajohdon johtoalueen reunalla kasvavien puiden
hakkuilla halutaan varmistaa voimajohtoverkon häiriötön
sähkönsiirto myös pahimpien myrskyjen aikana. Reunavyöhykehakkuu koskee Vaaralasta Rekolaan ja Rekolasta
Ilolaan meneviä voimajohtoja. Työn arvioidaan valmistuvan huhtikuussa.
Pääurakoitsijana toimii Eltel Networks Oy. Vantaan
Energia Sähköverkot Oy:n yhteyshenkilönä toimii siirron
kunnossapitoinsinööri Mikko Piironen, p. 050 599 0141.
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mielenkiintoisin
Mikä oli mielestäsi tämän lehden
i joku sähköön,
juttu? Tai askarruttaako mieltäs
töön liittyvä
kaukolämpöön tai energiansääs
tai kysymyksesi
eesi
lipit
mie
lle
mei
kysymys? Kerro
energia.fi/
meille osoitteessa www.vantaan
lukijakilpailu.
osoitteella
Voit myös osallistua postikortilla
PL 95,
ti,
a-leh
virta
rgia
Ene
,
Vantaan Energia
ystietosi ja
yhte
ttiin
ikor
post
a
01301 Vantaa. Lait
stiosoite.
osoitteesi ja mahdollinen sähköpo
neiden kesken
listu
osal
ä
ness
men
.
Arvomme 31.3
kolme Victorinoxin veitsisettiä.

Tervetuloa jätevoimalaan
 Kotisivuillemme on avattu kalenteri, josta voi varata tutustumis
kierroksia uuteen jätevoimalaan.
Tutustumiskierros kestää 1,5–2 tuntia. Opastus perehdyttää jätteen
syntyyn, kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön, jätevoimalan tekniikkaan sekä laajemmin jätteestä energiaa -tuotantoon. Kokonaisuus
käydään läpi kuvin ja sanoin, pelin, pienoismallin ja ainutlaatuisen
äänimaailman avulla sekä lyhyellä kiertokäynnillä voimalaan.
Kalenterissa on tarjolla tutustumiskierroksia niin ryhmille kuin
yksityishenkilöillekin. Ryhmäkierroksia järjestetään arkisin, yksityis
henkilöt voivat ilmoittautua lauantain kierroksille yksin tai vaikkapa
koko perheen kanssa.
www.vantaanenergia.fi/jatevoimalavierailu
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PÄHKINÄ

ASIANTUNTIJA VASTAA

PURTAVAKSI
HANNA LINNAKKO

Ristikon 1/15 oikeat vastaukset julkaisemme
seuraavassa Energiavirtaa-lehdessä.

Asiantuntija työssään

Ristikon 4/14 ratkaisu
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Työhöni viestintä- ja henkilöstöpalvelut
-yksikössä kuuluvat muun muassa rekrytointi- ja perehdytysprosessiemme hoito,
oppilaitosyhteistyö, työnantajamielikuvan kehittäminen sekä henkilöstömme
osaamisen kehittämiseen liittyvät tehtävät – oikeastaan kaikki muut paitsi palkkaan ja työsuhdeasioihin liittyvät henkilöstöasiat.
Osallistun myös työhyvinvointihankkeisiin. Parhaillaan mietimme esimerkiksi uusia työtiloja ja miten niiden avulla voisimme lisätä tiedonkulkua
sekä yksiköiden sisäistä ja niiden välistä
yhteistyötä. Työssäni onkin tärkeää tukea
henkilöstöä ja esimiehiä heidän päivittäisessä työssään.
Olen koulutukseltani liiketalouden
tradenomi. Se on hyvä tausta, mutta
vasta työ on tekijäänsä opettanut, täytyy
sanoa. Myös tehtäväni ovat muuttuneet
vuosien varrella osaamisen karttuessa.
Omassa työssäni pidän eniten rekrytoinneista: saan olla tekemisissä erilais-

ten ihmisten kanssa ja työlläni on konkreettinen vaikutus yrityksemme menestykseen.
Vantaan Energiaa pidetään mukavan
kokoisena ja helposti lähestyttävänä, ja
toimiala kiinnostaa. Monille yhtiö on
kuitenkin varsin tuntematon. Joskus
kuvitellaan, että työllistämme vain energia-alan insinöörejä ja sähköasentajia.
Insinöörejä meillä on toki paljon, lähemmäs sata, mutta muut 250 henkilöä työskentelevät hyvin erilaisissa tehtävissä;
asiakaspalvelusta myyntiin ja tietohallintapalveluihin.
Omassa yksikössäni meitä on seitsemän. Parasta työssäni on ammattitaitoiset ja mukavat työkaverit. Meillä on
hyvä yhteishenki ja töissä rento fiilis.
Anna Suurjoki
henkilöstöasiantuntija,
Vantaan Energia Oy

Miten Vantaan
Energia rekrytoi
kesätyöntekijöitä?
Kesällä 2015 meillä työskentelee
yhteensä 38 kesätyöntekijää tai
harjoittelijaa, eniten erilaisissa
tuotannon kunnossapidon tehtävissä, esimerkiksi kunnossapitoasentajina, sähkö- ja automaatioasentajina sekä varastossa. Lisäksi
palkkaamme kesätyöntekijöitä
esimerkiksi asiakaspalveluumme,
taloushallintoon sekä sähköverkkoyhtiöömme.
Suurimmalla osalla kesätyöntekijöistämme on taustallaan
ammattikoulu- tai korkeakouluopintoja. Tuotantolaitoksillamme
työskenteleviltä edellytämme
turvallisuussyistä 18 vuoden ikää.
Kesätyöpaikkojamme voi hakea
helmikuun loppuun asti kotisivujemme www.vantaanergia.fi
kautta.
Peruskoululaisille tarjottavat
työhöntutustumisjaksot ovat osa
Energiateollisuuden Piirrä itsellesi kesäduuni -kampanjaa. Jaksoista saa lisätietoja osoitteesta
www.energiamaailma.fi. Hakuaika
päättyy 22.3.2015.
Kun hakuaika kesätöihimme on
päättynyt, olemme yhteydessä
haastatteluun kutsuttaviin hakijoihin. Usein yhteen tehtävään
haastatellaan 3–8 hakijaa. Osassa
tehtävistä teemme ensimmäisen
hakukierroksen videohaastatteluiden avulla. Pyrimme hoitamaan
haastattelut, kesätyöntekijöiden
valinnat ja työsopimusten allekirjoitukset maalis-huhtikuun aikana.
Tiedotamme kaikille hakijoille
heidän tilanteestaan viimeistään
huhtikuussa.
Kysymykseen vastasi
Anna Suurjoki
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KAUKONPÄIVÄNÄ POLSKITAAN
KAUKOLÄMMÖN KUNNIAKSI!
Tervetuloa uimaan ilmaiseksi Kaukonpäivänä 3.3. Koko päivän vapaa pääsy Hakunilan, Korson,
Martinlaakson, Myyrmäen ja Tikkurilan uimahalleihin Kaukon ja kaukolämmön kunniaksi! Katso
tarkempi ohjelma osoitteesta www.vantaanenergia.fi/kaukonuinnit.

