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Politiikan taitoa on osata pistää nenänsä asioihin sopivassa määrin. Kaik-
kea ei voi jättää oman onnensa nojaan, mutta joka yksityiskohtaan se-
kaantuminen ei sekään ole hyvä. Energiapolitiikasta on vaikea päätellä 
muuta kuin, että politiikka on saanut liian ison roolin. Kun tilanne on nyt 
mikä on, siis että kukaan ei halua investoida uuteen sähkön tuotanto-
kapasiteettiin ellei saa tukia, meillä ei enää ole nimensä arvoisia sähkö-
markkinoita.

Samalla Suomi poikkeaa muista tässä yhteydessä. Kaikissa sähkönhin-
taamme merkittävästi vaikuttavissa maissa – Ruotsissa, Norjassa, Tans-
kassa ja Saksassa – poliitikot ovat subventoineet suuret määrät uusiutu-
vaa sähköä, etupäässä tuulivoimaa. Tuskin yllättävää, että sähkön reipas 
ylitarjonta ja sen myötä hintojen polkeminen ovat nyt normaalitilanne.

Suomen osalta erona on, että olemme päästäneet itsemme riippuvai-
siksi tuontisähköstä ja hyväksymme hintadumpatun sähkön tuonnin 
nurisematta. Energiakäänteen lipunkantaja Saksa ei sitä tee vaan sulkee 
Ruotsiin ja Tanskaan johtavat siirtolinjat, kun hintapaine sieltä päin käy 
liian kovaksi.

Tilanne on pitkällä aikavälillä kestämätön kaikille. Markkinatalouden 
ideana on, että hintasignaalit luovat tehokkaita virtoja ja tarjoavat kan-
nustimia uusiin investointeihin. Mutta nykyiset sähkömarkkinat eivät 
siis toimi niin, ja päivänselvä johtopäätös siitä on, että kaikki tuet on 
lopetettava.

Toinen sähköjärjestelmän trendi liittyy huoltovarmuuden heikenty-
miseen, koska yhä suurempi osa sähköntuotannosta on suunnittelema-
tonta. Kun Ruotsi vähitellen sulkee ydinvoimansa, mahdollinen sähkö-
ylijäämän riippuu tuulesta. Mitä Ruotsin sähköntuottajilla on jatkossa 
tarjota Suomelle, kun Pohjois-Euroopan talvinen korkeapaine hiljentää 
tuulivoimalat?

Olen vakuuttunut siitä, etteivät poliitikot olleet ajatelleet tällaista kehi-
tystä. Suomen on palautettava energiaturvallisuutensa (”kohtuuhintai-
sen energian jatkuva ja keskeytymätön saatavuus”, politiikan sanastol-
la), ja silloin bulkkitavarana ei voi olla sähköntuotanto, joka riippuu sääs-
tä ja tuulesta. Meillä on tässä maassa kaksi erinomaista, vaatimukset 
täyttävää energianlähdettä, biomassa ja turve. Molemmat uu-
siutuvat nopeampaa tahtia kuin niitä käytämme ja molemmat 
tuottavat työpaikkoja ja taloudellista toimeliaisuutta sinne, 
missä niitä eniten tarvitaan, Suomen maaseudulle.

Katternö-konsernilla on nyt uusi toimitusjohtaja, 
Roger Holm, joka on yhdessä hallituksen kanssa 
laatimassa konserniyhtiöiden strategiaa. Miten 
energiapoliitikot navigoivat ulos nykyisestä sub-
ventioympäristöstä ja miten me siinä ohjaamme 
Katternö-ryhmää, ratkaisee, pystyykö Katternö 
jatkamaan yhteiskunnan ja alueellisen identi-
teetin rakentajan roolia.

Stefan Storholmin liki  vuoden toimi-
tusjohtajuuden aikana Katternön kehitys oli 
huimaa, ja hän voi lähteä yrityksestä ylpeänä 
työstään.

PETER BOSTRÖM
hallituksen puheenjohtaja, Katternö
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Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

Oletko koskaan miettinyt 
siirtolaiseksi lähtemistä?

u Doris Lindgren, 

      Kantlax

En, mutta muutan pian 
20 km pohjoisemmaksi 
Uuteenkaarlepyyhyn lä-
hemmäksi sisaruksiani ja 
heidän lapsiaan. Minulla 
on ollut maailman paras 
naapuri ja toivon, että voim-
me jatkaa yhteydenpitoa, 
vaikka muutankin pois. 
Ulkomaat eivät ole koskaan 
houkuttaneet minua, viih-
dyn täällä.

u Thomas Byggmästar,  

      Luoto

Minulla on monia ystäviä 
Ruotsissa ja Norjassa, ja he 
viihtyvät siellä hyvin. Olen 
itsekin eri aikoina mietti-
nyt muuttamista. Vaihtelu 
houkuttelee, mutta vaimoni 
ei ole ollut samaa mieltä. 
Näyttää siltä, että maas-
tamuutto jää haaveeksi, 
rakennamme parhaillaan 
neljättä taloamme.

u Marita Hartvik, 

      Uusikaarlepyy

En, mutta suhteemme alus-
sa mieheni haaveili Austra-
liaan muutosta. Niin kauas, 
voitteko ajatella? Minä olen 
hyvin kotiseuturakas, joten 
kieltäydyin ehdottomasti. 
Nautin kyllä muista paikois-
ta matkoillamme, mutta 
kotiin on aina ihaninta tulla. 
Täällä on niin turvallista.

u Christer Blomqvist, 

      Pietarsaari

Ulkomaat eivät ole houku-
telleet minua mutta asuin 
33 vuotta Etelä-Suomessa. 
Muutin sinne nuorena pe-
laamaan jalkapalloa mutta 
jäin sinne sitten muista 
syistä. Sitten sain työkyvyt-
tömyyseläkkeen ja muutin 
takaisin kotiin Pietarsaa-
reen ja viihdyn täällä hyvin.

Miten pohjalaiset teknologiayritykset suoriutuvat koti-
maan vertailussa ja kansainvälisillä markkinoilla?

Ne menestyvät, kuten muutkin pohjalaisyritykset, vahvan 
yrittäjyyden, pitkäjänteisyyden ja osaamisen ansiosta ja 
uskomalla itseensä, yritykseensä ja tuotteisiinsa. Alueen 
kaksikielisyydestä on merkittävää hyötyä kansainvälisillä 
markkinoilla.

Sitä vastoin etäisyydet asiakkaisiin, yhteistyökump-
paneihin ja päämarkkinoihin ovat iso haaste, mutta 
tässä tietoliikenneteknologia on helpottanut tilannetta 
merkittävästi ja vähentänyt liikematkojen tarvetta. Se on 
puolestaan parantanut kustannusrakennetta ja kilpailuky-
kyä. Teknologiayhtiöiden palkkakustannukset karkasivat 
2000-luvun alussa, kun Nokia ja sen alihankkijat kasvoivat 
ja kuumensivat tekniikan osaajien kysyntää. Valitettavasti 
emme ole siinä suhteessa vielä täysin palanneet normaa-
litilaan.

Mitkä ovat elinkeinoelämän ja kunnallisen toiminnan 
suurimmat erot?

Kunnallinen päätöksenteko on moniportaista ja hidasta, 
mutta toisaalta se vähentää tarvetta tehdä korjaavia 
päätöksiä. Olemme luoneet Vetelille vision ja strategian, 
jota toteutetaan koko kuntakonsernissa. Olemme myös 
uudistamassa kunnan hallintosääntöä nopeuttaaksemme 
päätöksentekoa ja vähentääksemme byrokratiaa.

Kuntien on myös tehtävä suuri digiloikka eli hyödynnet-
tävä digitaalisten palvelujen tarjoamat uusimmat mahdolli-
suudet. Tässä elinkeinoelämä on selvästi kuntien edellä.

Mitä elämänlaatu sinulle merkitsee?

Elämänlaatu on minulle terveyttä, mielekästä työtä, yhteis-
tä aikaa perheen kanssa ja omasta kunnosta ja mielenrau-
hasta huolehtimista.

HANNU JYRKÄLLE,  

joka on toiminut Vete-

lin kunnanjohtajana 

helmikuusta 2016. Hän 

on varttunut Vetelissä 

ja on ammattiuransa 

aikana ehtinyt hank-

kia vankkaa osaamista 

niin teknologia-alalla 

kuin strategisessa 

johtamisessakin.



4  – K ATTERNÖ K ATTERNÖ – 5

varalla. Missä se hyöty on?
Selkein esimerkki on Saksa, jonka 

energiamuutosta kiiteltiin pitkään 
suurena vihreänä edistysaskeleena. 
Mitä on saatu? Valtava sähkön yli-
tuotanto tuulisella säällä, tähtitie-
teellisin kustannuksin, ja joukkio 
hiilivoimaloita tyhjäkäynnillä odot-
tamassa tuulen tyyntymistä, jolloin 
energiantuotanto jää niiden har-
teille. Ja Saksan hiilidioksidipäästö – 
niin, se ei ole laskenut vuoden 2009 
jälkeen.

Tätä yksinkertaista tosiasiaa, siis 
että tuulivoima toimii vain joskus, 
yritetään piilottaa sanomalla esim. 
että ”tuulivoima tuottaa sähköä niin 
ja niin moneen kotiin” – mutta välttä-
mätön sivulause ”silloin kun tuulee” 
jätetään sanomatta. Ihmisten tietä-
mättömyyttä käytetään hyväksi.

Stefan: Mitä ajattelet fossiilisista 
polttoaineista?

Hyvä jos ne voidaan korvata, mutta 
siihen liittyvät vaikeudet on tunnus-
tettava. Fossiiliset polttoaineet vas-
taavat nykyään yli 80 %:sta maail-
man energiankäytöstä, myös Sak-
sassa, ja täysin fossiilittoman ener-

giajärjestelmän rakentaminen vaatii 
useita sukupolvia. Panostakaa tut-
kimukseen, esim. energian varas-
tointiin. Tätä ei ratkaista mielipiteillä 
vaan uudella, riittävän edullisella 
tekniikalla.

Stefan: Miten suuri ilmastouhka 
on?

Se riippuu siitä, mitä siihen käsit-
teeseen luetaan. Maailma on täynnä 
uhkia, mutta ne on asetettava astei-
kolle. Minun maailmassani reaali-
simpia uhkia ovat esim. pandemiat 
ja ydinsota. Kun ihmisten käsityk-
siä tutkitaan maailmanlaajuisesti, ei 
vain Suomessa ja Ruotsissa, ilmas-
toasia on asteikossa aika alhaalla. 
Katso YK:n globaali tutkimus tästä 
vierestä.

Kokemukseni on, että uhkaku-
vat haalistuvat tiedon karttuessa. 
Ilmastosta on nykyään saatavilla 
empiiristä faktaa, joka tarjoaa koh-
tuullista osviittaa. Teollisuusyh-
teiskunnan aikana ilmakehän kas-
vihuonekaasut ovat lisääntyneet 
kokonaishiilidioksidiekvivalenttina 
(kun siis kaikkien kasvihuonekaa-
sujen vaikutus muutetaan hiilidiok-

sidivaikutukseksi) 80 %.  Siitä huoli-
matta globaali lämpötila on noussut 
vain 0,8–1 astetta, ja tällöin lämpöä 
kohottavina tekijöinä on laskettava 
mukaan myös luonnollinen vaihtelu 
(”pikkujääkauden” jälkeinen lämpö-
sysäys).  Se ei viittaa suureen ilmas-
toherkkyyteen eikä perustele tiuk-
kaa alarmistista sävyä.

Stefan: Miksi TV:n ilmastoasian-
tuntijat eivät sano niin? 

Siksi että nämä ”ekspertit” eivät 
edusta tieteellistä keskustelua. 
Olen seurannut keskustelua riittä-
vän tarkkaan tietääkseni, että kon-
sensusta ei ole muualla kuin poliit-
tisia agendoja ajavien sanastossa. 
Päinvastoin, ilmastontutkijat käy-
vät tiukkaa keskinäistä keskustelua 
ja keskeisistä ilmastoasioista ollaan 
erittäin epävarmoja suunnattomista 
tutkimuspanoksista huolimatta. Jos 
tiedemaailma on yksimielinen, IPCC 
ei tarvitse 1535 sivua tieteellisessä 
raportissaan siihen epävarmaan 
lopputulokseen, että ilmastoherk-
kyys on luultavasti jossain 1,5:n ja 
4,5 asteen välillä. 

Kukaan ei voi vaatia yksinoi  keutta totuuteen

Stefan: Muistanko oikein, minäkö 
sain sinut tutkimaan ilmastoasiaa 
kysyessäni v. 2007, voitko esitellä 
tuolloin ajankohtaista IPCC:n nel-
jättä ilmastoraporttia Katternö-
lehdessä? Sanoit silloin ei ja väitit, 
ettet tiedä ilmastoasiasta tarpeeksi.

Aivan, mutta pyyntösi toimi lähtö-
laukauksena ja aloin lukea ja opis-
kella aihepiiriä. Olin jo aiemmin 
ihmetellyt, kuinka jotkut tahot halu-
sivat niin kuumeisesti vakuuttaa 
science is settled, että keskustelua 
ei tarvita. Se ei ole terve suhtautu-
mistapa, ja pari vuotta myöhemmin 
Climategate osoitti koko maailmalle 
ilmastontutkijayhteisössä havaitut 
vilppikulttuurin piirteet ja voimak-
kaan politisoitumisen. 

Samalla Climategate osoitti 
monien tiedotusvälineiden luovut-

taneen kriittisen tarkastelijan roo-
linsa. Jos kyseessä olisi ollut jokin 
muu aihe, otsikot olisivat olleet 
kissankorkuisia ja päitä olisi vaa-
dittu vadille. Media jätti Climatega-
ten huomiotta etenkin Suomessa ja 
Ruotsissa, ilmeisesti koska täällä on 
vaikea uskoa, että myös ”hyvikset” 
voivat olla turmeltuneita. 

Stefan: Onko medialla mielestäsi 
erityinen vastuu?

On. On ymmärrettävää, että ihmi-
set tarttuvat tarjoutuviin tilaisuuk-
siin, että tutkijat haluavat huomiota 
saadakseen apurahoja, että poliiti-
kot hakevat seikkoja, joilla he saa-
vat ääniä. Siksi on tärkeää, että hei-
dän sanomisiaan tutkitaan, ilman 
ennakko-odotuksia, ja erityisesti sil-
loin, kun he väittävät omistavansa 
yksinoikeuden totuuteen.

Stefan: Miksi media on pettänyt 
yleisön?

Äärimmäisen harvoilla toimittajilla 
on luonnontieteellistä koulutusta, 
siinä on varmasti yksi vastaus. Toi-
nen on toimittajakunnan taipumus 
laumasieluisuuteen.  Etenkin nuo-
rempien toimittajien tuntuu olevan 
vaikea nähdä ”vihreän” kehysker-
tomuksen läpi (”narratiivin”, hienoa 
sanaa käyttääkseni); se on ilmei-
sesti lyönyt leimansa moniin heistä.  

En ole nähnyt vastaavia Suomen 
lukuja, mutta Ruotsissa journalis-
miprofessori Kent Aspin uusin tut-
kimus paljasti 65 % politiikasta/
yhteiskunnasta kirjoittavista toimit-
tajista joko Ympäristöpuolueen tai 
Vasemmiston kannattajiksi. Radion 
ja tv:n osalta luku oli tätäkin suu-
rempi. Tietenkin tämä suhtautumi-
nen heijastuu journalistien tekemi-
siin heidän päättäessään, mikä on 
uutinen, mikä ei.

Lisäksi väitän, oman kokemuk-
seni pohjalta, että aktivismiin suun-
tautuneet toimittajat hakeutuvat 
usein asemaan, jossa he voivat vai-
kuttaa ympäristö- ja ilmastoasioi-
den uutisointiin. Toimittajat eivät 
mielellään häiritse kollegoja arvos-
telulla, joten se joka on paaluttanut 
jonkin alueen itselleen, voi usein toi-
mia sen sisäisenä tiedotuspoliisina. 

Mediakin toimii opportunistisesti. 
Kun uutinen esitetään hätäsignaa-
lina, uhkana ja katastrofi na, luke-
miskynnys madaltuu. Samaa jut-
tua toistetaan kerta kerran jälkeen, 
uhkan ja sen esittäjän nimet vain 
vaihtuvat. Mutta kaikkein vakavinta 
on, että media sulkee portit kyseen-
alaistajilta – ja näin rikkoo räikeästi 
omia eettisiä sääntöjään.

Stefan: Olemmeko me Katternö-
lehdessäkin olleet yksipuolisia?

Kyllä, vähitellen niin on käynyt. 
Olemme kyllä kutsuneet lehteen 
vihreitä poliitikkoja, mutta keskus-
telun vältteleminen tuntuu olevan 

sillä puolella taktiikkana. Jos kiel-
täytyy kohtaamasta eri mieltä ole-
via, minusta saa sitten vastata seu-
rauksista.

Näen Suomen Kuvalehden äsket-
täisen artikkelin puhtaasti pahan-
tahtoisena hyökkäyksenä. Suur-
kaupunkilaisella ylimielisyydellä 
yritetään pelotella maalaispoliitik-
koja pysäyttämään kaikki, mikä ei 
tue ”vihreää” maailmankuvaa.

Stefan: Miksi ilmasto yhdistetään 
energiaan?

Ilmasto- ja energiapolitiikasta on 
vähitellen tullut saman kolikon eri 
puolia. Lähes kaikkea energiapoli-
tiikkaa perustellaan ilmastolla, joten 
energia-alan on pakko yrittää tulkita 
omaa todellisuuttaan siitä lähtökoh-
dasta. 

Stefan: Olet toimittajana oppinut 
tuntemaan energia-alan hyvin. 
Millaisena ilmastopolitiikka koe-
taan energia-alalla?

Saamani kuvan mukaan energia-ala 
on lähinnä alistunut. Ei siksi, että 
ilmastouhkaa kyseenalaistettaisiin, 
vaan siksi, että ilmasto- ja energia-
politiikan logiikka ei täsmää. Poli-
tiikkaa harjoitetaan esimerkiksi 
tukiaisilla, jotka eivät ole rationaali-
sia tai ennakoitavia ja rikkovat toimi-
via rakenteita. Energia-alan jokapäi-
väisenä, hyvin konkreettisena haas-
teena on saada energiajärjestelmä 
toimimaan tehokkaasti joka päivä, 
tunti ja minuutti, mutta politiikka 
tekee siitä usein mahdotonta.

Stefan: Voitko antaa esimerkin?

No vaikka tuulivoima. Sillä on ehdot-
tomasti etunsa tietyissä tilanteissa, 
mutta sen kiistattomana haittana 
on, että se tuottaa sähköä sattu-
manvaraisesti. Muuta tuotantoka-
pasiteettia on toisin sanoen oltava 
koko ajan valmiina käyttöön silloin 
kun ei tuule. Tuulivoimalle makse-
taan kalliit tuet, ja kuitenkin van-
hat tuotantolaitokset on pidettävä 

Svenolof Karlsson: Tiedotusvälineet kädet pystyssä ilmastoasiassa

YK:n globaalin kartoi-
tustutkimuksen lukuja. 
Runsaat 9,7 miljoonaa 
ihmistä on asettanut 
paremmuusjärje-
stykseen esitykset 
siitä, miten maailmaa 
voisi parantaa. Kartoi-
tukseen osallistui 
n. 2400 suomalaista.

SVENOLOF KARLSSON
Syntynyt Luodossa, omistaa 
osan tilasta Purmossa, jossa 
molempien vanhempien suku-
juuret ulottuvat keskiajalle. 
Matematiikasta kiinnostunut 
humanisti Åbo Akademista. Toi-
mittaja Suomessa ja Ruotsissa, 
useita kertoja Jakobstads Tid-
ningissä. Erikoistunut energia-
asioihin, kirjoitti vuosina 2013–
2015 noin 250 artikkelia Dagens 
industri -lehden energiatoimitta-
jana. 

Kirjoittanut tai toimittanut noin 
50 kirjaa, joiden aiheina ovat eri-
tyisesti olleet elinkeinoelämän 
historia, televiestintä, johtajuus 
sekä seikkailut vuorilla ja merillä. 
13 kirjaa käsittelee Pohjanmaan 
historiaa.

Sukkuloi jatkuvasti Suomen ja 
Ruotsin välillä, tavataan usein 
Friskis & Svettis -liikuntaseuran 
harjoituksissa. Tukholman 
Finska Akademienin perustava 
jäsen, akatemian ensimmäinen 
puheenjohtaja. Toimi 7 vuotta 
Ruotsin kirjailijaliiton hallituksen 
jäsenenä.

Stefan: Journalistisen kokemuk-
sesi rinnalla olet hankkinut koke-
musta myös politiikan kentällä...

Työskentelin liki seitsemän vuotta 
Pohjoismaiden neuvoston puheen-
johtajiston sihteeristön virkamie-
henä; työsopimukseni allekir-
joitti Norjan entinen pääministeri 
Jan P. Syse. Luin työssäni kaikki, 
mitä poliitikot sanoivat puhujanpön-
tössä, ja toimitin heidän tekstejään. 
Kirjoitin myös pohjatekstejä polii-
tikkojen puheisiin. Opin kunnioitta-
maan poliitikon työtä, se on vaikeaa. 
Mutta opin myös, että politiikka 
edellyttää opportunismia, jossa fak-
tat ovat joskus toissijaisia. Näine 
kokemuksine minua ei kovin hel-
posti hämätä kauniilla poliittisella 
sanahelinällä.

Svenolof Karlsson tunnetaan energia-alan toimittajana Suo-
messa ja Ruotsissa, ja hän on julkaissut monia energia-alan 
artikkeleita Dagens industrissa, ruotsalaisessa elinkeinoelä-
män sanomalehdessä, ja Second Opinionissa, energia-alan 
omalla uutissivustolla.

Hän on kirjoittanut Katternö-lehteen vuodesta 2005, heti 
ensimmäisestä numerosta, ja ollut minulle tärkeä keskustelu-
kumppani toimituksellisissa asioissa. Tässä roolimme kään-
tyvät nyt päälaelleen niin, että minä haastettelen häntä eikä 
hän minua. Miten hän ammattitoimittajana näkee Katternö-
lehteen kohdistetun arvostelun siitä, että lehti on antanut 
ilmastoasiassa palstatilaa kriittisille äänille?    

STEFAN STORHOLM
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Takaisin tule vaisuuteenTakaisin tule vaisuuteenTakaisin tule vaisuuteen
Karl Vilhjálmsson

Åsa Allan johtaa aluetta, joka on Pohjan-
maan maakuntaa suurempi. Hänellä on 
johdettavanaan takaisin tulevaisuuteen 
Pajalan kunta, jota kohtasi Ruotsin 
nykyajan suurin teollisuuskonkurssi.
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”He hakivat uudenlaista ajattelutapaa... minun palkkaa    miseni oli heiltä rohkea teko”
Karl Vilhjálmsson

Godmorgon, hyvää huomenta!” kuu-
luu kahvihuoneen edustalta työnte-
kijöiden tömistellessä lunta kengis-

tään. Pajalan maisema on todellista talvi-
idylliä, ja kunnantalon pihamaalle on py-
säköity niin autoja kuin potkukelkkojakin.

Ilmoitustauluilla näkyy kolmea kieltä: 
ruotsia, suomea ja meänkieltä. Joka toi-
mistonoven kyljessä on lipputarrat, jotka 
osoittavat, mitä kieliä kyseinen virkamies 
hallitsee. Kunnanjohtaja Åsa Allanin ovi on 
käytävän päässä ja oven vieressä on Ruot-
sin ja Suomen liput, mutta hän ymmärtää 
melko hyvin myös meänkieltä.

”En olisi Ruotsiin muuttaessani usko-
nut, että minulla olisi täällä hyötyä koulu-
suomestani, mutta Pajalan kunnanhallinto 
toimii kolmella kielellä”, sanoo Åsa Allan, 
joka valittiin kunnanjohtajaksi syyskuus-
sa .

Kiinnostus eri kieliin ja kulttuureihin 
on yksi Åsan elämän punaisista langois-
ta, eikä Pajalassa monimuotoisuutta puu-
tu. Hän puhuu kotona englantia miehelleen 
Lionel Allanille ja ruotsia kahdelle lapsel-
leen, -vuotiaalle Viggolle ja -vuotiaal-
le Adinalle. Naapuritalossa puhutaan tätä-
kin useampia kieliä, koska siellä toimivas-
sa vastaanottokeskuksessa asuu osa niistä 
noin  pakolaisesta, joita kuntaan on saa-

punut vuoden  jälken.
”Lapseni puhuvat Pajalan murretta mut-

ta pystyvät hyvin keskustelemaan suku-
laisten ja ystävien kanssa, kun käymme 
kesäisin kotona Oravaisissa. Niin, minulle 
Oravainen on koti, mutta lasten mielestä 
koti on Pajalassa.”

Lionelin sukua on viikon kuluttua tulos-
sa kyläilemään Etelä-Afrikasta, ja silloin 
Erkheikin kylän kansainvälisyys kasvaa 
entisestään.

”Kiva kun lapset pääsevät leikkimään sa-
manikäisten serkkujen kanssa. Toivotta-
vasti sää säilyy tällaisena, sillä serkut eivät 
ole koskaan nähneet lunta.”

Lontoosta Pajalaan
Åsa Allan ei pidä päätymistään Oravaisista 
Pajalaan itsestään selvänä, mutta ei se silti 
ole täysin epäloogistakaan. Pajala on kai-
vospaikkakunta, vaikka nyt ilman toimi-
vaa kaivosta, ja Åsa Allan on toiminut mal-
migeologian parissa suuren osan uraansa.

Åsa väitteli tohtoriksi v. , tuolloin vie-
lä Åsa Edfeltin nimellä, Luulajan teknisessä 
yliopistossa aiheenaan Kiirunan lähellä 
sijaitsevan Tjårrojåkkan malmilöydökset. 
Sitten hänet nimitettiin Pohjoismaiden 
johtaviin projektointiyrityksiin kuuluvan 
Hifabin osastonjohtajaksi Luulajassa.

”Johtajuus on toinen asia, josta olen to-
della innostunut. Henkilöstön hyvinvointi 
on äärettömän tärkeää koko organisaation 
onnistumiselle. Se koskee kaikkia aloja.”

Pajalaan muutto johtui kaivosbuumis-
ta, joka puolestaan oli seurausta Kiinan 
ja muiden kasvavien talouksien lisäänty-
neestä metallien kysynnästä. Kaikkialla 
Pohjolassa avattiin vanhoja, jo kertaalleen 
suljettuja kaivoksia ja uusia perustettiin. 
Geologeista tuli jälleen kysytty ammatti-
ryhmä.

Pajalanseudun odotukset heräsivät pörs-
siyhtiö Northland Resourcesin ilmoittaes-
sa raudanrikastamon rakentamisesta Kau-
nisvaaraan. Tuotanto käynnistyi keväällä 

, ja Åsa Allan oli tuolloin palkattu yhti-
öön tittelillä ”senior geologist”. Pian sen jäl-
keen hänet nimettiin kaivoksen geologisen 
toiminnan suunnittelujohtajaksi.

”Minulla ei ollut mitään siteitä Pajalaan 
paitsi, että olin ajanut tästä ohi tuntureil-
le matkatessani”, hän kertoo ajellessamme 
katsemaan maisemia ja Kaunisvaaran kai-
vosta.

Kaivos oli Pajalan uusi ylpeys, ja monet 
paikkakuntalaiset olivat sijoittaneet sääs-
töjään Northland Resourcesin osakkeisiin.

”Henkilökunnan työmotivaatio oli us-
komattoman vahva. Kaivos antoi puhtia 

kaikkeen toimintaan ja mahdollisuuden 
jäädä asumaan Pajalaan. Eniten kasvoi 

– -vuotiaitten asukasryhmä, jokaisen 
haja-asutuskunnan unelma.”

Mutta sitten metallien maailmanmark-
kinahinnat laskivat. Yhtiö kärsi kannatta-
vuusongelmista. Northland Resourcesin 
kaivostoiminta päättyi syksyllä  vain 
kahden vuoden toiminnan jälkeen. Ruotsin 
nykyajan suurin teollisuuskonkurssi oli ta-
pahtunut.

Sen myötä kaatuivat myös Northland 
Resourcesin suunnitelmat Hannukaisen 
vanhan kaivoksen avaamisesta Kolarissa.

Entä Pohjanmaalla?
Åsa Allan on seurannut Pohjanmaan mal-
milöydöksiä vain matkan päästä mutta pi-
tää Kaustisen ja Ullavan litiumlöydöksiä 
sekä Oravaistenlahden nikkelilöydöksiä 
potentiaalisina.

”Kaivosteollisuuden etuna on, että se on 
sidottu paikkaan ja tuo työtä paikkakun-
nalle. Pitää kuitenkin muistaa, että kaiken-
lainen metallintuotanto on taloudellisesti 
erittäin riskialtista. Monet tekijät vaikut-
tavat asiaan eikä investoinneille voi taata 
tuottoa.”

Åsa mainitsee Bolidenin ostaman Keivit-
san esimerkkinä onnistuneesta kaivokses-
ta.

”Se on aika lailla Kaunisvaaran kaltai-
nen sekä tekniikaltaan että toiminnaltaan 
ja käynnistyi samoihin aikoihin, mutta Kei-

vitsassa louhitaan kuparia, nikkeliä ja kul-
taa, joiden hintakehitys on hiukan erilai-
nen kuin raudalla.”

Toiveita uudesta alusta
Joudumme hidastamaan puolimatkassa 
kaivokselle, kun kaksi hirveä ylittää tietä 
kaikessa rauhassa.

”Kunnan tiealueilla sattui kolme vakavaa 
riistaonnettomuutta vuonna . Kotipal-
velun työntekijöitä on koulutettu erikseen 
riistakolareiden välttämiseen.”

Hirvet harppaavat parilla askeleella met-
sään. Hetkeä myöhemmin näemme suun-
nattoman suuren rikastamon pilkottavan 
puiden välistä. Kourallinen työntekijöitä 
pitää ydintoimintoja käynnissä, jotta kai-
vos voidaan jälleen avata maailmanmark-
kinatilanteen muuttuessa suotuisammak-
si. Täyteen toimintaan saattaminen kestää 

–  kuukautta.
Viivasuora ja leveä mutta huonosti aurat-

tu tie johtaa aidatulle alueelle. Rakennuk-
set ja suuret työkoneet ovat paksun lumi-
kerroksen peitossa.

Rikastamon omistaa nykyään Abecede-
yhtiö, jonka puolestaa omistaa viisi me-
nestynyttä teollisuusmiestä, yhtenä heis-
tä naapurikunnassa Jokkmokkissa varttu-
nut Carl-Henric Svanberg. Uudet omistajat 
ostivat kaivoksen ja Svappavaaran siirto-
kuormausaseman murto-osalla perusta-
miskustannuksista ja ovat antaneet toivon 
kipinää kaivoksen avaamisesta lähitule-
vaisuudessa.

”Raudan hinta on konkurssin jälkeen 
taas nousussa, ja merikuljetukset ovat hal-
venneet. Henkilökohtaisesti uskon, että 
tuotteet olisi kannattanut ajaa joen yli Ko-
lariin ja rahdata ne junalla Suomen puolel-
la sen sijaan, että ne vietiin Svappavaaran 
kautta Narvikiin Norjaan”, sanoo Åsa Al-
lan, joka ehti työskennellä myös konkurssi-
pesälle jonkin aikaa sitten, kun työntekijät 
oli irtisanottu.

Pohjanmaata suurempi
Konkurssi oli kova isku kunnalle, mutta 
elämä jatkui. Pajala haki kesällä  uutta 
kunnanjohtajaa eikä Åsa Allan voinut vas-
tustaa haastetta. Perhe oli juurtunut ja al-
kanut viihtyä Pajalassa, ja kuten sanottua, 
Åsa syttyy juuri johtajuudesta. Hänet valit-
tiin virkaan ilman aiempaa kunnanhallin-
non kokemusta.

”Pajalan kunta oli rohkea palkatessaan 
minut. Uskon, että he hakivat uudenlaista 
ajattelutapaa.”

Rohkeaa oli sekin, että otti johtaakseen 
Ruotsissa korkeinta veroa kantavan kun-

Åsa Allan
Tutkimustyö houkutteli tuolloista Åsa Edfel-
tiä Åbo Akademissa suoritetun maisterintut-
kinnon jälkeen. Seuraava pysähdyspaikka oli 
Luulajan tekninen yliopisto ja sen arvostettu 
geologian laitos.

”Sain tohtoriopiskelijan viran, johon oli 
helppo sanoa ’kyllä kiitos’. Ruotsiin muutto 
ei tuntunut isolta askeleelta. Sitä vastoin sain 
uutta perspektiiviä Suomeen, kun useita vuo-
sia myöhemmin olin työmatkalla vanhassa 
kotimaassani. Tuntui kuin olisin tullut vieraa-
seen maahan, ajattelin, että ahaa, näin ulko-
maalaiset kokevat Suomen.”

Åsa oli opiskeluaikanaan geologian vaih-
to-oppilaana Espanjassa ja Englannissa, ja 
tohtoriopiskelijana hän sai Marie Curie -sti-
pendiaattina mahdollisuuden tehdä mine-
raalianalyyseja Natural History Museumissa 
Lontoossa.

”Oli todella upeaa päästä nuorena tutkija-
na kokemaan se. Museossa on niin valtavasti 
nähtävää. Sain vieraileva tutkijana kulkea ku-
lissien takana, siellä on aivan uskomattomia 
historiallisia aarteita. Esim. Charles Darwinin 
alkuperäiset piirustukset.”

Åsa tapasi Lionelin, tulevan miehensä, uu-
denvuoden juhlissa Lontoossa.

”Hän on Etelä-Afrikasta mutta hän oli 
asunut Lontoossa monta vuotta. Jonkin ajan 
kuluttua Lionel muutti Luulajaan ja nyt hän 
viihtyy Norrlannissa niin hyvin, ettei muuttai-
si pois. Hän pitää elämänlaatuna sitä, että ih-
miset laittavat vain luudanvarren ovea vasten 
osoittamaan, etteivät he ole kotona sen si-
jaan, että laittaisivat oven lukkoon ja hälytyk-
sen päälle joka kerta kotoa lähtiessään.”

Emma-Sofi a Olsson, SvD/TT

Kaivosdumppereita rivissä Northland Resourcesin 
lakkautetulla Kaunisvaaran kaivoksella talvella 
2015.
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Pajala kaivoksen lakkautusuutisen jälkeen. Åsa Allan mielenosoituskulkueen eturivissä yhdessä tuolloisen 

kunnanjohtajan, Bengt Niskan, kanssa.

nan. Tämä silloin kun työttömyys lisääntyi 
ja kuntaan muuttaneet alkoivat hakeutua 
muualle. Samaan aikaan Pajalaan saapui 
lyhyessä aikaa  pakolaista.

”Ennusteita laatiessa on oltava realis-
tinen ja rehellinen. Joudumme tekemään 
tiukkoja priorisointeja vuosina – . 
Arvioimme, että väkimäärä vähenee  
asukkaalla vuodessa. Mutta tilanne olisi 
vieläkin heikompi, jos meillä Pajalassa ei 
olisi niin paljon suurperheitä ja emme oli-
si saaneet pakolaisista uusia kuntalaisia.”

Maantieteelliset realiteetit asettavat 

omat vaatimuksensa. Kunta on  km :n 
pinta-alallaan suurempi kuin Pohjanmaan 
maakunta. Pajalan kotipalvelun työntekijät 
ajavat joka kuukausi matkan, joka vastaa 
kahta kierrosta maapallon ympäri.

”Tarjoamme avokätisesti kotipalvelua, 
jotta vanhukset voivat asua kotona omis-
sa kylissään. Valitettavasti henkilökunnan 
rekrytointi on vaikeaa, ja se hankaloittaa 
tavoitettamme.”

Entä mahdollisuudet? Kaivos ja sen inf-
rastruktuuri ja huipputeknologiset laitteet 
ovat tallella, ja jos malminlouhintaa ei enää 

”Samoista asioista keskustellaan, olipa kunta sitten    Kolari tai Jokkmokk”
Karl Vilhjálmsson

”Pajalalla on ollut suruvuotensa. 

Nyt olemme alkaneet jälleen kat-

soa eteenpäin”, Åsa Allan sanoo.

käynnistetä, muitakin liiketoimintamah-
dollisuuksia on. Åsa Allanin Luulajan aiko-
jen professori otti jokin aika sitten yhteyt-
tä ja ehdotti, että kaivos voisi toimia tutki-
muksen ja kehityksen testiympäristönä.

”Kaivosteollisuusyhtiöt ovat todella kiin-
nostuneita automaatioasteen nostamises-
ta ja entistä kestävämpien tuotteiden val-
mistamisesta. Ne voisivat vuokrata tiloja 
ja laitteita testatakseen kaikkea mahdol-
lista rasvoista ja porista robottiautoihin ja 
virtuaalitodellisuuslaitteisiin arktisessa il-
mastossa.”

Hanke sai vuoden  lopussa valtion 
rahaa esitutkimusta varten. Siinä kuullaan 
kaivosalan toimijoita arktisen tutkimus- ja 
kehityslaboratorion tarpeellisuudesta.

”Tämä hanke heijastaa ajanhenkeä ja 
Ruotsin hyväksymää tutkimusstrategiaa”, 
Åsa Allan sanoo.

Maaseudun uusi kevät?
Åsa Allan näkee kaivoksen lisäksi potenti-
aalia seudun puuteollisuudessa ja matkai-
lualalla.

”Matkailussa löytyy menestyviä edellä-
kävijöitä rajajoen molemmin puolin. Meillä 
on oma kunnallinen lentokenttä ja yrittäjiä, 
jotka ovat rakentamassa elämysmatkailun 
palveluverkostoa”, Åsa Allan kertoo kun-
nantalolle palattuamme.

Suomen läheisyys on ilmeinen, ja kunnil-
la on useita yhteisiä hankkeita valtionra-
jan molemmin puolin. Keskusteltavat asiat 
ovat suurin piirtein samoja, olipa kunta Ko-
lari tai Jokkmokk.

”Ihmisten arkeen liittyvät asiat herät-
tävät aina eniten kiinnostusta, terveyden-
huoltouudistuksista kuntaliitoksiin. Ero-
tuksena on, että Suomessa panostetaan 
maaseutuasioihin enemmän kuin Ruotsis-
sa. Maaseutuasiat nousevat varmasti pin-
nalle, kun Ruotsissa käydään vaaleihin syk-
syllä .”

Hallitus esitteli tämän vuoden alus-
sa maaseutupoliittisen mietinnön, jossa 
muun muassa ehdotetaan   valtiolli-
sen työpaikan siirtoa Tukholmasta  ha-
ja-asutuskuntaan. Pajala mainittiin yhtenä 
niistä.

”Lobbaamme kovasti, jotta saisimme uu-
sia työpaikkoja kuntaan. Monia töitä voi 
tehdä missä tahansa, kunhan vain on laaja-
kaista ja osaavaa henkilökuntaa.”

Parin minuutin kuluttua alkaa kokous 
kunnan eläkeläisyhdistyksen kanssa. Hei-
tä ei sovi jättää odottamaan.

”Tulemme lomalla taas kotiin Oravai-
siin”, Åsa Allan lupaa.

JOHAN SVENLIN

Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailulla Kaunisvaarassa.

Kenneth Paulsson/SCANPIX

Erland Segerstedt/TT
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Tornionjoen jäällä 280 vuotta sitten saatiin vastaus 
yhteen sen ajan suurista tiedekysymyksistä. 
Muistuttaako maapallo sitruunaa vai mandariinia?

Kaksi insinööriä raapii päätään 
Tornionjoen jäällä: Näinkö se to-
siaan tehtiin?

Miten mitataan aste viisi syltä pit-
källä seipäällä? Tarkemmin sanoen, 
miten mitataan perusviiva, jonka pi-
tuus tarvitaan leveysasteen pituuden 
laskemiseen?

Veli-Markku Korteniemi ja Kari Kal-
lio viittaavat siihen joulukuun  
tapahtumaan, jolloin joukko Ranskan 
tiedeakatemian jäseniä seisoi sam-
alla paikkaa joenjäällä ratkaisemassa 
maapallon muotoa. Oliko maapallo 
navoiltaan litistynyt vai suipponeva? 
Muistuttiko se mandariinia vai sit-
ruunaa?

Tämän astemittausretkikunnan tu-
losta pidettiin aikanaan suurtekona, 
joka ratkaisi pitkällisen tieteellisen 
kiistakysymyksen. Saavuttuaan ko-
tiin Pariisiin retkikunnan johtajasta 
Pierre Louis Maupertuis’ta tuli kolle-
goineen kuuluisia kautta koko Euroo-
pan, ja Tornionlaakso sai varhaisena 
matkailukohteena reippaan sysäyk-
sen eteenpäin.

Veli-Markku Korteniemi ja Kari 
Kallio ovat varttuneet Tornionjoen 
varrella samassa ympäristössä, jossa 
astemittausretkikunta teki mittauk-
sensa.

Nämä insinöörit haluavat tutkia, 
pystyivätkö ranskalaiset todella saa-
vuttamaan riittävän tarkan tuloksen 
oman aikansa mittausmenetelmillä. 
Miten tarkasti pystytään laskemaan 
Närkin ja Niemen kylien etäisyys, 
nehän sijaitsevat liki  kilometrin 
päässä toisistaan, käyttämällä oma-
tekoisia mittatankoja, joita laitetaan 
peräjälkeen riviin jään poikki?

(Astemittausretkikuntaa ja sen 
matkaa kuvataan tarkemmin myö-
hemmin tässä lehdessä, historia-ar-
tikkelissa sivuilla – .)

Näin se tehtiin
Ranskalaisten oma matkakertomus 
antaa osviittaa.

• Tutkijoilla oli mukana raudasta val-
mistettu ranskalainen sylenmitta 
ja lisäksi ns. mallimitta, jossa sy-
lenmittaa säilytettiin. Kumpikin oli 
kalibroitu Pariisissa  asteen läm-
mössä  siellä säilytetyn virallisen 
sylenmitan  mukaiseksi.

• Aluksi tehtiin kuusipuusta viisi 
yhtä pitkää mittatankoa. Se tapah-
tui Ylitornion kirkkoherra Erik 
Brunniuksen luona.  Mittatanko-
jen molempiin päihin kiinnitettiin 
suuri pyöreä nasta, jota viilattiin, 
kunnes tanko mahtui täsmälleen 
mallimittaan. Eroa oli enintään pa-
periliuskan paksuuden verran.

• Seuraavassa vaiheessa valmis-
tettiin pidempi viiden sylen mitta, 
jota käytettäisiin jäällä tehtävässä 
mittauksessa. Sille tehtiin uusi mal-
limitta, johon juuri valmistetut viisi 
sylenmittaa mahtuivat peräjälkeen 
täsmälleen.

• Lopuksi tehtiin kahdeksasta pit-
kästä männynrungosta vastaavalla 
tavalla viiden sylen mitat, joiden 
päässä olevia nauloja viilattiin, 
kunnes pituus oli täsmälleen viisi 
syltä.

TTornionjjooeenn jjäääällllää 22880 vuottaa ssitten saatiin vastaus
yhteenn sseenn aajjaann ssuuuurriisstta tiedekysymyksistä

Miten mitataan
    aste?

1.  Koska rauta, kuten muutkin metallit, laajenee 
lämmössä, täytyy tietää, missä lämpötilassa mitta 
osoittaa täsmälleen oikean pituuden.

2. Ranskan syli (”toise”) vastasi tuohon aikaan 
1,949 metriä. Ranskan jalka (”pied”) oli 35 sentti-
metriä ja tuuma (”pouce”) 27,07 millimetriä.

3. Kirkkoherra Erik Brunnius oli ranskalaisten 
vierailun aikaan 76-vuotias ja sokea. Hänellä oli 
apunaan samanniminen poikansa, hänkin pappi. 
Pojanpojasta, hänkin nimeltään Erik, tuli Pedersö-
ren kirkkoherra v. 1788.

Karl Vilhjálmsson

Kuinka Maupertuis kollegoineen oikein 

teki mittaukset? Veli-Markku Korteniemi 

ja Kari Kallio ovat kumpikin varttuneet 

Tornionjoen varrella. Molemmat 

ovat insinöörejä ja vaikuttuneita 

ranskalaistutkijoiden mittauksissa 

saavuttamasta tarkkuudesta.
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Karl Vilhjálmsson

”Tarinoissa on kaikki: rohkeita sankareita, eksotii  kkaa, rakkautta ja jokunen nolostuttava juttu”

Seuraavaksi piti sitten tehdä mittaukset 
käyttäen näitä viiden sylen mittoja tar-
kasti Närkin ja Niemen välistä linjaa pit-
kin. Tämä linja merkittiin riu’uilla juuri 
ennen mittausta käyttäen apuna erilai-
sia kojeita, muun muassa  tuumaista 
kvadranttia. Närkin ja Niemen välillä oli 
näköyhteys, mutta etäisyys oli siis liki  
kilometriä.

Mittaukset jään poikki alkoivat . joulu-
kuuta . Ranskalaiset saivat muutama-

tyksiä sekä omaan että muiden laskuun.
Hän kiinnostui Maupertuis’n aste-

mittausretkikunnasta jo lapsuudessaan. 
Hän seurasi -vuotiaana retkikunnan 
muistomerkin pystytystä Kittisvaaralle 
lähelle kotitilaa. Koulussa Pellossa oli ret-
kikuntaa kuvaavia tauluja.

Vuonna  Veli-Markku Kortesniemi 
ja muutamat muut tornionlaaksolaiset pe-
rustivat Maupertuis-säätiön, jonka tarkoi-
tuksena ei ole vain vaalia tätä historiallista 
perintöä vaan myös luoda pohjaa retkikun-
taan perustuvalle kulttuurimatkailulle.

”Monet ovat kiinnostuneita historial-
lisista tapahtumista, ja astemittausret-
kikunnan synnyttämissä tarinoissa on 
kaikki ainesosat, joita ihminen voi pyy-
tää: ihmiskunnan hyväksi suoritettava 
tehtävä, rohkeita sankareita, eksotiikkaa, 
rakkautta ja yksi jos toinenkin nolostut-
tava juttu”, hän sanoo.

Vuosina –  toteutettiin EU:n ra-
hoittama hanke, joka kehitti joukon ide-
oita kulttuurimatkailua varten. Hankera-
portissa arvioidaan kohderyhmäksi noin 

 miljoonaa ihmistä, jotka on luokiteltu 
ihmisen historiasta ja edistysaskeleista 
kiinnostuneiksi ”moderneiksi huma-
nisteiksi”.

Veli-Markku Korteniemellä on pitkän ai-
kavälin tavoite: että astemittausretkikun-
nan ympäristö luokiteltaisiin maailman-
perinnöksi retkikunnan -vuotisjuhlan 
kunniaksi v. – .

SVENOLOF KARLSSON

na päivänvalon tuntina mitattua ensim-
mäisenä päivänä  syltä. Koko matka oli 
mitattu . joulukuuta, mittausten päivä-
keskiarvo oli noin  syltä.

Jäälle pystytettiin numeroitu paalu jo-
kaisen  sylen jälkeen. Vielä lopputar-
kastuksena koko matka mitattiin uudel-
leen  jalan pituisella köydellä.

”Vaikuttava suoritus”, on Veli-Markku 
Korteniemen ja Kari Kallion yksimielinen 
lausunto.

Korteniemen poika
Veli-Markku Korteniemi on . sukupolven 
jälkeläinen sille talonpoika Mikko Korte-
niemelle, joka vuosina –  majoitti 
ranskalaistutkijoita. Mikon vaimo Marga-
reta Grape oli kuuluisan Köngäksen ruu-
kin Pajalaan perustaneen Arendt Grapen 
pojantytär.

Tilan rakennuksia ei enää ole sellaisina 
kuin astemittausretkikunta ne ikuisti 
(katso s. ). Rakennuskokonaisuus ha-
josi myöhempien sukupolvien jakaessa 
omaisuutta, ja saksalaiset polttivat vii-
meisen alkuperäisistä rakennuksista ve-
täytyessään Lapista v. .

Veli-Markusta tuli diplomi-insinööri 
Oulun yliopiston teknisen fysiikan opin-
tojen jälkeen. Hän on urallaan toiminut 
Kemiralla Vaasassa (jossa hän erikoistui 
suojavarusteisiin), kehitysaluerahasto 
KERAssa (yritysanalyytikkona) ja VTT:llä 
(tuotekehitys ja markkinointi), jonka jäl-
keen hän on ollut kehittämässä uusia yri-

Kari Kallio on yhdistelmä Tornionlaak-
soa ja Pohjanmaata, varttunut takanaan 
näkyvässä talossa Kaulinrannan kylässä 
Tornionjoen rannalla Ylitorniolla.

Isä Kalle Kallio oli syntynyt Ylihärmässä 
(Rannanjärven naapurissa) mutta varttui 
Kortesjärven Mannisessa. Hän tuli polii-
siksi Ylitorniolle v.  ja otti vaimokseen 

 vuotta nuoremman Elman, kuuluisaa 
Nivan tornionlaaksolaissukua.

Neljän tyttären jälkeen syntyi Kari ja hä-
nen jälkeensä vielä kaksi poikaa. Nykyään 
Kari hoitaa v.  rakennettua sukutilaa.

Kari Kalliosta tuli ensimmäinen diplo-
mi-insinööritutkinnon Luulajan teknises-
sä korkeakoulussa suorittanut suomalai-
nen. Hänellä on takanaan menestyksekäs 
ura, mm. pörssiyhtiöiden johtajana Suo-
messa ja Ruotsissa (Calor, Ramirent ym.).

Kari pursuaa Tornionjokilaakson tari-
noita, alueelta jossa Suomen ja Ruotsin 
rajaa pidettiin pilkkana ja salakuljetus 
oli osa elantoa.

”Rajan sijainti joessa vaihtelee, koska 
pääuoma muuttuu koko ajan. Jos uit  
metriä vastarantaa kohti, olet nykyään 
Ruotsissa.”

Karin isä oli vanhan kansan poliisi, pe-
loton ja kunnioitettu, muistutti aika lailla 
Kauhavan kuuluisaa vallesmannia, Adolf 
Hägglundia, joka vangitsi niin Isontalon 
Antin kuin Rannanjärvenkin.

Kari on Purmon ystävä. Hän on oleillut 
siellä usein vuosien saatossa, etenkin is-
änsä siskon Ailin luona. Aili-täti avioitui 
purmolaisen Väinö Höglundin kanssa, ja 
heidän kaksi poikaansa Lars ja Erik ovat 
Karin hyviä ystäviä.

Väinön kaaduttua talvisodassa Aili sol-
mi uuden avioliiton toisen purmolaisen, 
Alfred Emauksen kanssa.

”Etenkin Kirsti-siskoni ja minä vie-
railimme usein Ailin luona. Kodin ilma-
piiri oli ystävällinen ja saimme hyvää 
harjoitusta ruotsin kielessä”, Kari Kallio 
sanoo.

Elina Söderström, tässä miehensä Esa 
Rautiaisen kanssa, kuuluu niihin, joita 
astemittausretkikunnan kertomukset 
ovat kiehtoneet.

Hän on varttunut Torniossa, opiskeli 
maisema-arkkitehdiksi Ruotsin Maata-
lousyliopistossa Lundin seudulla mutta 
asuu nyt jälleen kotikaupungissa, jossa 
hän työelämän rinnalla osallistuu moni-
puolisesti kulttuurielämään ja yrittäjyy-
teen.

”Kiinnostukseni heräsi etenkin Anders 
Hellantin takia. Hän oli vain -vuotias 
ryhtyessään Maupertuis’n oppaaksi ja 
tulkiksi”, Elina kertoo.

Nuoresta iästään huolimatta Anders 
oli jo ehtinyt opiskella Upsalassa kuului-
sien opettajien, Carl Linnaeuksen ja An-
ders Celsiuksen oppilaana. Hän kirjoitti 
myöhemmin Upsalan ensimmäisen ru-
otsinkielisen väitöskirjan, Et nyt sätt at 
iska i the norländska elfwer (Uusi tapa 

kalastaa norrlantilaisissa joissa) ja antoi 
elämänsä aikana merkittävän panoksen 
tutkimukseen ja toimintaan Ruotsin tie-
deakatemian jäsenenä.

Siskosten Elisabeth ja Christine Plan-
strömin kohtalo (katso artikkeli s. –

) myös kiinnostaa Elinaa.
”He olivat yhtä vanhoja kuin Anders 

Hellant, – -vuotiaita. Pariisiin lähtö 
omin päin oli suuri ja rohkea askel. 
Heidän tiedetään poteneen koti-ikävää, 
mutta koska he olivat kääntyneet kato-
lisuuteen, he eivät olleet enää tervetul-
leita Ruotsiin.”

Elina ja Esa on luoneet kirjoja ja mu-
siikkia Maupertuis’n ajan Tornionlaak-
son maailmasta, ja he esiintyvät usein 
tähän teemaan liittyen. He ovat parhail-
laan laatimassa pitkähköä musiikillista 
kertomusta Anders Hellantista.

SVENOLOF KARLSSON

Karl Vilhjálmsson

Karl Vilhjálmsson

Veli-Markku Korteniemi takanaan navetta, joka 

rakennettiin Korteniemen kotitilalle Pelloon 

saksalaisten tuhotöiden jälkeen v. 1945.

Kari Kallio takanaan Kaulinrannan sukutila Yli-

torniolla. Talo on niitä harvoja, joita saksalaiset 

eivät polttaneet, koska heille oli saatu uskotel-

tua kylän kuuluvan Ruotsille.
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u Viima ujeltaa lakeuksilla. Kruunu-
pyyn Sähkölaitoksen kuorma-auton 
lavalle kiinnitetyssä nostokorissa 
on kaksi kelta-asuista miestä pois-
tamassa vanhoja ilmajohtoja. Kori 
vähän huojuu laskeutuessaan hi-
taasti alas. Korista kiipeää kaksi 

asentajaa, Rasmus Libäck ja Mikael 
Holmqvist.

”Olemme ilmoittaneet alueen 
asiakkaille, että sähkö on poikki klo 
12–13. Nyt kello on 12.47, ja kuten ta-
vallista olemme aikaamme edellä”, 
Holmqvist sanoo hymyillen veike-
ästi ennen kun kiiruhtaa tekemään 
maanläheisempää hommaa sata 
metriä kauemmas. Kollega Libäck 
jää juttelemaan.

Hän toteaa, että huumori on hyvä 
kumppani ulkona sateessa ja tuis-
kussa. Kruunupyyn Sähkölaitok-
sella on neljä linja-asentajaa, ja he 
tekevät työnsä lähes aina pareittain.

”Kun on kahdeksan tuntia joka 
päivä samojen ihmisten kanssa, työ-
kavereista tulee melkein kuin omaa 
perhettä. Kuorma-auton ohjaamos-
sa ehtii puhua kaikenlaista. Joskus 
ehkä vähän väsymmekin toisiimme, 

u ”Meitä oli neljä tyttöä, kaikilla 
omat piirit, ja kiersimme asiakkai-
den luona ja keräsimme maksut 
sähkönkulutuksen mukaan. Mak-
su hoidettiin käteisellä”, kertoo 
Irmeli Käldström, joka aloitti työn 
Pietarsaaren Energialaitoksen ra-
hastajana lokakuussa 1945.

Vaikka siitä on yli 70 vuotta, 
hän muistaa selvästi ensimmäi-
sen työpäivänsä.

”Oli kylmä, mutta aurinko pais-
toi, ja minulla oli kotona kudotut 
ruskeat villasukat.”

Rahastajat kiersivät piireissään 
maanantaista lauantaihin ja ko-
koontuivat joka päivä klo 15 Raa-

tihuoneen toimistolle tekemään 
selkoa päivän tuotoista.

”Luvut täsmäsivät aina pen-
nilleen, vaikka olimme lapsia. 
Nykyään ei tulisi kuuloonkaan, 
että nuorten tyttöjen annettaisiin 
kulkea ympäriinsä sellaiset raha-
summat salkussaan”, sanoo Ragni 
Wiklund, joka aloitti rahastajana 
13-vuotiaana v. 1943.

Hänen sukupolvensa aloitti ai-
van yleisesti kokopäiväisen työn-
teon jo nuorena teininä.

”Minun piirini kattoi Alholman, 
Skatan, Itälän ja Karhusaaren, ja 
siellä asui paljon suomenkielisiä. 
Siihen aikaan puhuin todella huo-
noa suomea, mutta hyvin asiat tu-
livat kuitenkin hoidettua”, Ragni 
Wiklund muistelee.

Irmeli Käldströmin piiriin kuului 
lähinnä keskustan osoitteita.

”Muistan, että ensimmäinen 
asiakkaani oli kampaamo Visas-
mäellä. Useimmat olivat ystäväl-
lisiä, ja joissain kodeissa minua 
oli odotettukin ja laitettu rahat 
sivuun sähkölaskua varten.”

”Kyllä, mutta niinkin kävi jos-
kus, että asiakkaat pyysivät tule-
maan uudelleen perjantaina, kun 

he olivat saaneet palkan”, lisää 
kollega Wiklund.

Tunsi asiakkaat
Kaupunginrajojen ulkopuolella 
asuvien asiakkaiden piti tulla itse 
toimistolle maksamaan sähkö-
laskunsa, viimeistään joka kuu-
kauden 10. päivänä. Jos lasku jäi 
maksamatta, rahastaja lähetettiin 
perimään summa plus 20 pennin 
sakkomaksu.

”Muistan erään talvipäivän, kun 
olin saanut lainata potkukelkan 
ja kiidin jäitä pitkin Pirilöön ke-
räämään maksuja. Se vei melkein 
koko työpäivän”, Irmeli Käldström 
kertoo.

Ragni Wiklund kertoo yhtä yksi-
tyiskohtaisesti, kuinka hän kiersi 
Karhusaarta pyöränrohmelollaan.

”Opimme tuntemaan asiak-
kaamme. Jokin aika sitten eräs 
nainen tuli luokseni ja kysyi, 
muistanko hänet niiltä ajoilta, jol-
loin koputtelin heidän ovea. Hän 
oli silloin pikkutyttö, nyt hän kulki 
rollaattorilla, mutta toki tunnistin 
hänet”, Ragni Wiklund nauraa.

Sähkönkulutus oli vielä 1940-lu-
vulla murto-osa nykyisestä. Säh-

köverkoissa oli usein häiriöitä, ja 
äärimmäisen harvassa kodissa oli 
sähkökäyttöinen jääkaappi tai pe-
sukone.

”Kaikilla asiakkailla ei ollut 
sähkömittaria. Joillain oli vain 
lamppu katossa, ja he maksoivat 
40 tai 60 watin taksan mukaan.”

Raatihuoneen toimiston varus-
tus oli myös aika yksinkertainen.

”Siellä oli kirjoituskone, yh-
teenlaskukone ja Facit, joka osasi 
yhteen-, vähennys-, kerto- ja jako-
laskuja”, naiset muistelevat.

Panee pasianssia
Ragni Wiklundille tämä ensimmäi-
nen työpaikka jäi lyhytaikaiseksi. 
Hän siirtyi jo v. 1946 Schaumanin 
tehtaan toimistoon, sillä palkka 
oli siellä suurempi. Irmeli Käld-
ström sen sijaan jäi energialaitok-
selle 43 vuodeksi ja työskenteli 
siellä aina siihen saakka kunnes 
jäi eläkkeelle v. 1988.

”Kerran itse asiassa sanoin it-
seni irti ja tarkoitukseni oli aloit-
taa työ Strengbergin tupakkateh-
taalla, sillä siellä maksettiin pa-
remmin. Mutta kun siellä huomat-
tiin, etten ollut vielä 16-vuotias, 
he ottivat jonkun toisen tilalleni. 
Onneksi sain palata energialai-
tokselle, koska yksi naisista oli 
jäämässä äitiyslomalle.”

Hän ehti nähdä energialaitok-
sen monet muutokset 43-vuotisen 
työuransa aikana. Rahastajien 
sijaan siirryttiin asiakkaille posti-
tettaviin sähkölaskuihin. Työpaik-
ka muutti v. 1957 Raatihuoneelta 
Schaumaninpuistikolle ja sekä 
asiakaspiiri että sähköverkko 
kasvoivat.

”Suurin muutos minun kohdal-
lani oli siirtyminen tietokoneisiin 
v. 1982. Eläkkeelle jäädessäni 
ajattelin, että tietokonetta en kyl-
lä hanki, mutta sitten kuitenkin 
ostin sellaisen. Nyt panen pasi-
anssia, kun on niin huono keli, 
ettei voi mennä ulos”, Irmeli Käld-
ström sanoo.

JOHAN SVENLIN

Kunnossapitäjät korissa Ragni Wiklund ja Irmeli Käldström mu-
istavat, kuinka he 1940-luvulla koput-
telivat sähköasiakkaiden ovella.

Näppärät tytöt keräsivät sähkömaksut

Kauan ennen e-lasku-
jen aikaa sähköyhtiön 
rahastajat kiersivät 
säännöllisesti sähkö-
asiakkaiden luona. 
Ovelle koputtaneet 
rahastajat olivat usein 
nuoria tyttöjä.

u Vuoden pimeinä kuukausina 
tarvitsemme kaikki apua näky-
vyyteen. Herrfors on useita vuosia 
toimittanut päiväkodeille ja esikou-
luille heijastinliivejä, sähköyhtiön 
logolla varustettuina.

Nyt viimeksi joulukuussa Pietar-
saaren Tallmon päiväkoti ja Peder-
sören Kolpin esikoulu ja päiväkoti 
saivat kukin oman sarjan heijastin-
liivejä.

”Haluamme lasten näkyvän, kun 
he lähtevät retkelle tai leikkivät ul-

kona pihalla. Heijastinliivi on hyvä 
keino, jolla lisätään lasten ja aikuis-
ten turvallisuutta”, sanoo Herrfor-
sin johdon sihteeri Siv Granqvist.

Heijastinliivejä tarvitsevat päivä-
kodit ja esikoulut voivat ilmoittaa 
itsestään Herrforsille.

VALMIINA ULKOLEIKKEIHIN. Siv Gran-

qvist jakoi heijastinliivejä Tallmon 

päiväkodin lapsille Pietarsaaressa.

Heijastinliivit 
valaisevat arkea

Jasmine Edfelt

NOSTETTA. Rasmus Libäck ja hänen 

kollegansa viljelevät arkihuumoria 

kuorma-auton ohjaamossa.

mutta niihän se on kai perheissä-
kin.”

Hänen oikea perheensä on asunut 
Luodossa vuodesta 2015. Perhee-
seen kuuluu hänen itsensä lisäksi 
vaimo ja kaksi lasta. Perheenlisä-
ystä on tulossa toukokuussa, ja 
Rasmus odottaa kuukauden isyyslo-
maa. Hän oli isyyslomalla syyskuun 

2014, ja silloin ajatukset toisinaan 
karkailivat ohjaamon juttuihin.

”Kuukauden kyllä selviän, voin pi-
tää yhteyttä suljetun Facebook-ryh-
mämme kautta, siellä lähettelemme 
toisillemme poikaporukan sisäisiä 
vitsejä.”

Valokuvaus on Rasmuksen rak-
kaimpia harrastuksia, ja hän saa 
harrastaa sitä myös työssä doku-
mentoimalla sähköverkkohankkeita.

”Aion tänä kesänä pitää taukoa 
omissa yksityisissä kuvauksissani, 
jotka muuten yleensä vievät paljon 
vapaa-aikaani.”

Sitten kollega palaa, ja he kiipeä-
vät kuorma-auton hyttiin ja lähtevät 
seuraavalle työtehtävälle, yhdessä 
kuin poliisifi lmin parivaljakko.

JOHAN SVENLIN
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Piirrokset: Terese Bast
Teksti: Svenolof Karlsson

Tänä iltana saatte mennä 
nukkumaan vähän myöhemmin.

Mutta isä ja äiti 
sanoivat...

Niin niin, mutta minä olen isän 
isä, joten hän saa totella minua. 

Tulkaa nyt vaan ulos!

Katsokaa, miten upeat 
revontulet! Aurinkotuuli 
tervehtii meitä.

Opettaja sanoi, että auringon 
hiukkaset törmäävät ilmakehään, 
ja se synnyttää revontulet.

Katsokaa, tähdenlento!

Tuo on varmaan 
satelliitti.

Luonto on kaunis kuin satukirja. 
Mutta sitten Tuulia alkaa huolettaa.

Mikä täällä oikein 
lentelee?

Jokin sirisee. Se näyttää 
kummituslinnulta.

Höpöhöpö. Ei 
kummituksia ole.

Sanoit, että olit 
laittanut sen asetukset 
niin, että se seuraisi 
sinua. Ajattelin, että 
kopterikamera kuvaisi 
teitä ulkona.

Ilta venyi pitkälle, sillä kaikki 
halusivat katsoa fi lmin.

Mitä sähinää täällä 
oikein kuuluu?

Anteeksi, tarkoitus 
ei ollut pelotella. Mutta miksi otit esiin 

kuvauskopterini?
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Keräilijöiden  maakunta

Barbro Enholmin mini-SWOT pohjalaisesta mielenmaisemasta:

Olemme kahdessa sukupol-
vessa siirtyneet aineellisesta 
niukkuudesta rehentelevään 
yltäkylläisyyteen. Kirpputori-
pöydät pullistelevat tavaraa, 
ja nyt myös ulkomaiset keräi-
lijät kalastelevat leluaartei-
tamme.

Karolina Isaksson

Pohjanmaa
osa 15

 E
nnen riittivät käpy ja neljä tikkua, 
mielikuvitus huolehti lopusta. Nyt 
lapsille syötetään valmiita tarinoita, 

joihin täytyy jatkuvasti lisätä uusia hah-
moja. Juuri kun kokoelma alkaa olla täy-
dellinen, leluteollisuus vyöryttää esiin 
seuraavan suuren villityksen. Ja aivan 
kuin sekään ei riittäisi, lapset saavat uu-
den lelun joka kerran hampurilaisen os-
taessaan.

”Säälin nykypäivän lapsia, jotka kas-
vavat tässä yltäkylläisyydessä. Minulla 
ei lapsuudessani ollut juuri leluja mutta 
en kaivannutkaan niitä. Käytimme mie-
likuvitusta ja loimme omia maailmojam-
me”, sanoo leluihin erikoistunut keräilijä 
Barbro Enholm.

Nykyään yksi hänen asuntonsa huo-
neista on katosta lattiaan täynnä leluja 
Pietarsaaressa, jossa hän asuu miehen-
sä Reijo Luoman kanssa. Barbro näkee 
keräilynsä pikemminkin kulttuuriperin-
nöstä huolehtimisena kuin lapsuusajan 
lelujen puutteen korvaamisena.

”Lelut ovat kulttuuria, ja minä halu-
an keräilijänä huolehtia talteen hienot 
esineet, jotka muuten saatettaisiin vain 
heittää pois. Pidän niistä huolehtimista 
tärkeänä tehtävänä tulevaisuuden kan-
nalta”, hän selittää.

Ajanhengen heijastusta
Kestävämmät muovinuket alkoivat 

-luvulla korvata siihen saakka lähin-
nä koriste-esineinä toimineet hauraat 
nuket. Muovinukkeihin liittyy myös pala-
nen paikallishistoriaa. Barbro Enholmin 
kokoelma sisältää muun muassa ne neljä 
erilaista PVC-nukkemallia, joita valmis-
tettiin Forss & Goveniuksen tehtaalla Pie-
tarsaaressa vuosina – .

”Ennen oli tapana, että nuket katosivat 
syyskuussa ja sitten ilmaantuivat jälleen 
jouluaattona yllään uudet vaatteet. Siihen 
aikaan lapsilla oli usein yksi tai pari lelua, 
jotka kulkivat heidän mukanaan koko lap-
suusajan.”

Edessämme on iso kaappi täynnä nuk-
keja. Lasiovien takana poseeraa uranai-
nen Barbie kollegoineen erilaisissa am-
matti- ja vapaa-ajan tamineissa.

”On niin hauska katsella Barbien vaat-
teita ja muita varusteita. Niistä näkee, 
kuinka ne heijastavat kulloistakin ajan-
henkeä ja maailman tapahtumia.”

Barbro Enholm ei erotuksena moniin 
muihin keräilijöihin välitä alkuperäis-
pakkauksista. Hän kaappaa toisinaan 
matkaansa joukon nukkeja ja vierailee 
koululuokissa ja lainaa nukkeja mielellään 
näyttelyihin vanhainkoteihin.

”Tietenkin on tärkeää suojata nuket 
valolta ja pölyltä, mutta ne ovat kaikesta 

huolimatta leluja ja silloin nii-
hin pitää kyllä saada koskea. 
Toivon sydämestäni, että ko-
koelmani pääsee jonain päivä-
nä näyttelyyn, jotta kaikki ha-
lukkaat pääsisivät näkemään 
sen.”

Pölyt pois vanhoista 
muistoista

Eri kokoelmat kasvavat koko 
ajan, ja niiden rakentaminen 
on vaatinut paljon aikaa ja vai-
vaa. Mutta Barbro ei pidä sitä 
vaivana.

”Hauskoja esineitä vain tup-
sahtelee eteeni. Elämästäni on 
tullut todella paljon kiinnos-
tavampaa keräämieni tavaroi-
den ansiosta. Olen saanut op-
pia paljon. Suurinta antia ovat 

kaikki ne ihanat ihmiset, joita 
olen keräilyn kautta tavannut.”

Barbron uusin keräilyteema 
liittyy sairaaloihin ja vanhoi-
hin lääkäri-instrumentteihin. 
Osa lasikaasin sisällöstä näyt-
tää tutuilta, esim. ruiskut, sak-
set ja lääkepullot. Kaapissa on 
myös esineitä, joiden käyttö-
tarkoituksen pystyy jotenkin 
päättelemään, ja sitten siellä 
on esineitä, joita (hui) tarkkai-
lee mieluiten matkan päästä.

”Minä vartuin Östanlidin 
parantolassa. Se on leimannut 
suhdettani kaikkeen, mikä liit-
tyy sairaalaan.”

Barbro pitää sairaalakokoel-
massakin tarkan huolen siitä, 
että hän pystyy yhdistämään 
fyysisiin esineisiin niiden 

käyttäjiltä keräämiään kerto-
muksia.

”Olen nyt myöhemmin haas-
tatellut monia Östanlidin poti-
laita, ja heillä on enimmäkseen 
valoisia muistoja siltä ajalta.”

Laaja kontaktiverkosto

Barbro Enholm on vuosien 
saatossa rakentanut oman 
kontaktiverkoston muihin 
keräilijöihin. Hän on löytänyt 
suuren osan esineistä kotiseu-
dulta mutta osan hän on hank-
kinut eri matkoilla.

”Keräilijällä pitää olla onni 
puolellaan, olla oikeassa pai-
kassa oikeaan aikaan. Haus-
kinta on vaihtaa esineitä ja tie-
toa ilman rahaa keräilijöiden 
kesken.”

Kirppislöytöihin on edelleen 
hyvät mahdollisuudet mei-
dän seudullamme, mutta vii-
me vuosina keräilykohteiden 
kauppa on siirtynyt verkkoon 
kuten niin moni muukin asia. 
Toki keräilijöiden on helpompi 
paikallistaa verkosta juuri se, 
mitä he hakevat, mutta usein 
myös hintataso on noussut. 
Muumi-esineet esimerkiksi on 
kovasti haluttuja Japanissa, ja 
niitä myydään kovaan hintaan.

”Se on ikävä kehityssuunta, 
koska nyt emme saa pidettyä 
omia leluaarteitamme koti-
maassa. Keräilijöiden väliset 
henkilökohtaiset yhteydet 
ovat heikentymässä ja raha 
nousemassa tärkeimmäksi.”

JOHAN SVENLIN

UHAT:

• ihmiset muuttavat 

maakunnasta

• ikääntyvä väestö

VAHVUUDET:

• sosiaaliset        

verkostot

• koulutus

• luonto

HEIKKOUDET:

• vanhustenhuolto ei 

saa tarvitsemiaan 

resursseja

MAHDOLLISUUDET:

• yritteliäisyys

Karolina Isaksson

Barbro Enholmilla on selkeä toive: ”Toivon sydä-
mestäni, että kokoelmani pääsee jonain päivänä 
näyttelyyn, jotta kaikki halukkaat pääsisivät näke-
mään sen.”

KIINNOSTAVAMPAA ELÄMÄÄ. ”Haus-
koja esineitä vain tupsahtelee eteeni, 
se on antanut minulle paljon”, sanoo 
Barbro Enholm muutamien Muumi-
esineidensä äärellä. 
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On lauantai-iltapäivä . lokakuuta , 
näennäisesti ihan tavallinen syyspäivä Pi-
rilössä. Silloisen merenlahden (nykyään 
osa Luodonjärveä) rannalla sijaitsee Gädd-
vikin torppa ja siitä parin kivenheiton pääs-
sä pohjoiseen pieni taloryhmä, jossa on viisi 
asuinrakennusta ja rivi ulkorakennuksia.

Eteläisimmässä talossa asuu Karl Gran-
roth perheineen. Hän on -vuotias, arvos-
tettua pappissukua, taitava puhuja ja hyvä 
laulaja, joka yleensä johtaa pietistien koko-
uksia.

Karl on toista kertaa aviossa ja seitsemän 
lapsen isä, viisi lapsista on elossa. Neljä 
vuotta sitten kuollut ensimmäinen vaimo, 
Kajsa Stina, synnytti viisi lapsista. Kaksi 
on toisesta avioliitosta Brita Kajsan kans-
sa. Karlin viiden lapsen lisäksi perheeseen 
kuuluvat myös Brita Kajsan lapset tämän 
ensimmäisestä avioliitosta, Henrik, , ja 
Augusta, ½.

Tuona iltapäivänä kotona ovat Karl, hä-
nen äitinsä Anna Greta ja piika Maria Lena. 
Renki, Gustaf Storgård, on kyntämässä 
läheistä peltoa. Muutamat naapurit man-
keloivat liinavaatteita vajassa. Brita Kajsa 
on soutanut talon toisen piian, Anna Lisan, 
kanssa asioille sepän, Matts Granholmin, 
luo.

Taloryhmän lasten kuullaan leikkivän 
ympäristössä – kaikkien muiden paitsi 
Karlin vanhimpien lasten, Gusta in, , ja 
Johanin, , jotka isä on lähettänyt läheisel-

le veneveistämölle hakemaan päreitä.
Brita Kajsa ja Anna Lisa palaavat soutu-

matkaltaan ½ :n aikaan. Brita Kajsa siir-
tyy yölevolle jo puoli tuntia myöhemmin. 
Hänen lapsiaan Henrikiä ja Augustaa ei näy, 
mutta lasten huolehtiminen nukkumaan 
on piikojen tehtävä. Karl asettuu yölevolle 
½ :n aikaan.

Henrikiä ja Augustaa ei näy vielä sunnun-
taiaamunakaan. Sisarukset tietävät kertoa 
Henrikin ja Augustan lähteneen vuoden-
ajasta huolimatta keräämään ”plumppuja” 
(ulpukoita). Lasten perään kysellään naa-
puritaloista, ja heitä etsitään lähiympäris-
töstä koko sunnuntain mutta tuloksetta.

Maanantaina ½ :n aikaan Jakob Bagar-
näs, Karl Granrothin lanko, tekee karmean 
löydön. Lapset makaavat mahallaan päät 
liejussa Hemträskin purossa siinä, missä 
puro laskee Hemträsketin lammesta, noin 

 m päässä kotoa.

Aivan ilmeisesti on kyse murhasta. Epäi-
lykset lankeavat heti Karliin ja Brita Kaj-
saan. Heillä on motiivi – he nimittäin sai-
sivat kuolleiden lasten osuuden kotitilasta.

Karl ja hänen Gustaf-veljensä omisti-
vat yhdessä /  Pirilön verotilasta. Sitten 
Karlin vaimo Kajsa Stina kuoli ja pian sen 
jälkeen Brita Kajsan aviomies Gustaf, ja 
suruvuoden jälkeen Karl and Brita Kajsa 
avioituivat. Brita Kajsa oli tuolloin perinyt 
kolmasosan Gusta in osuudesta verotilaan 

ja heidän lapsensa Henrik ja Augusta olivat 
kumpikin saaneet oman kolmasosansa.

Sitten Karl and Brita Kajsa joutuivat va-
rarikkoon, minkä Karl katsoi johtuvan 
omistamansa aluksen menettämisestä. 
Henrikin ja Augustan holhooja oli lasten 
katoamistaan edeltäneenä päivänä hake-
nut käräjäoikeudelta lupaa lasten kiinteän 
ja irtaimen omaisuuden myyntiin julkisella 
huutokaupalla.

Murhajuttua käsiteltiin ylimääräisillä kä-
räjillä Pirilössä .– . joulukuuta. Nimismies 
Fredrik Fahler oli tehnyt esitutkinnan ja 
katsoi Brita Kajsan ja Karlin tehneen mur-
hat yhteistuumin.

Brita Kajsa selitti heti epäilevänsä ta-
poista miestään. Karl oli sunnuntaiaamuna 
jättänyt palttinapaitansa pyykkiin, ja Brita 
Kajsa oli lasten löytymistä seuraavana päi-
vänä huomannut paidanhihoissa omituisia 
vesitahroja. Brita Kajsa oli näyttänyt paitaa 
talon muille naisille ja myös Karlille, joka ei 
ollut muistanut tahrojen alkuperää.

Karl katsoi alustavissa kuulusteluissa, 
että hänellä oli alibi kyseiselle lauantai-il-
tapäivälle. Hän oli :n aikaan mennyt Gädd-
vikin torpalle hakemaan lainaamaansa kir-
vestä. Torpparinpoika Petter oli tuolloin 
huomauttanut, että kirves oli jo palautet-
tu. Karl oli sen jälkeen mennyt katsomaan, 
miten rengin kyntötyöt sujuivat, ja sitten 
hän oli sahannut kattomalkoja kuuteen 

Terese Bast

Pirilön murhat

saakka. Loppuillan hän oli viettänyt tuvas-
sa. Hän ei ollut illan aikana saanut tietää, 
että lapsipuolet olivat kateissa. Mitä tulee 
paidanhihoihin, paidan alla ollut sininen 
pusero oli Karlin mukaan tahrannut hihat.

Tästä selityksestä aiheutui ongelmia 
Karlille oikeudessa. Talonväki kertoi, että 
lasten poissaolosta oli puhuttu lauantai-
iltana Karlin kuulleen ja että tämä oli sii-
hen todennut, ”ovat he ennenkin olleet yhtä 
kauan poissa”. Karl selitti, että hän aiem-
min sanomansa oli ollut ”harkitsematonta”.

Piirilääkäri Carl Wilhelm Fontellin laati-
massa ruumiinavauspöytäkirjassa kuvat-
tiin, kuinka lasten niska oli taitettu ennen 
kun heidät oli laitettu puroon.

Uusia aihetodisteita Karlia vastaan alkoi 
ilmaantua. Piika Anna Lisa todisti, että mo-
lemmat paidanhihat olivat olleet ”ruskeaan 
vivahtavia niin kuin järviveteen kastami-
sen jäljiltä” ja että ne olivat haisseet liejulta. 
Piika kertoi, että Karl oli sunnuntain etsin-
nöissä kehoittanut häntä hakemaan lapsia 
Hemträskin purolta ja lammen rannoilta 
mutta ei puronsuulta – siis sieltä mistä lap-
set löydettiin – koska Karl etsisi lapsia vai-
monsa kanssa sieltä itse.

Karlin ja Brita Kajsan elämästä paljastui 
pahennusta herättäviä yksityiskohtia. Pii-
ka oli murhia edeltävänä päivänä lähetetty 
Pietarsaareen ostamaan tuopin rommia 
( ,  litraa), minkä jälkeen Granrothin paris-
kunta oli maannut humalaansa lauantaina 
puoliselle asti.

Talon toinen piika, Maria Lena, kertoi is-
tuneensa koko kyseisen iltapäivän tuvassa 
rukin ääressä. -vuotias Johan oli tullut :n 
aikaan päreiden hakumatkalta veneveistä-
möltä. Maria Lena oli lähettänyt Johanin 
hakemaansa isänsä kahville. Mutta Karl ei 
ollut siellä, missä hän oli sanonut olevansa. 
Hetkeä myöhemmin Maria Lena ja Johan 
olivat nähneet ikkunasta Karlin tulevan 
Hemträskin puronvartta pitkin kävellen 
kädet puuskassa rinnallaan.

Maria Lena tiesi torpparinpoika Pette-
rin palauttaneen kirveen murhaa edeltä-
neenä torstaina. Karl oli tuolloin maannut 
sängyssä, selvin päin, ja myöhemmin mai-
ninnut kirveestä vaimolleen. Oli siis outoa, 
että hän olisi unohtanut asian kaksi päivää 
myöhemmin.

Karlin Gustaf-poika kertoi tavanneensa 
isänsä Hemträskin purolla tullessaan ve-
neveistämöltä murhapäivänä ½ :n aikaan. 
Isä oli kääntänyt kasvonsa pois heidän ju-
tellessaan.

Karlin So ia-tytär, , oli kuullut isänsä 
kertovan Henrikille, kuinka lammessa oli 
paljon ”plumppuja”. Kun So ia oli halun-
nut lähteä Henrikin matkaan keräämään 

niitä, isä oli kieltänyt sen ankarasti.
Laajoista kuulusteluista huolimatta to-

distajat eivät kertoneet nähneensä Karlin 
seuranneen lapsia purolle. Faktatodisteita 
ei siis ollut.

Kun juttu tuli uudelleen oikeuteen kuu-
si viikkoa myöhemmin, alkoi kuiten-
kin tapahtua. Torpparintytär Katharina 
Klippholm kertoi olleensa murhailtapäivä-
nä yksin puolukassa Gäddvikin torpan ja 
Hemträskin puron välisessä metsässä.

Hän oli kuullut valittavan ”lapsen ään-
nähdyksen” ja sitten lapsen sanovan kirk-
kaalla äänellä: ”Mitä Isä oikein aikoo tehdä 
meille.” Katharinan hyvin tuntema ääni – 
Karl – oli vastannut kiukkuisesti: ”Ole hil-
jaa!”

Katharina oli pelästynyt ja lähtenyt heti 
kotiin. Hän ei ollut uskaltanut kertoa asi-
asta aiemmin, koska pelkäsi Karlia. Oikeu-
denkäyntipöytäkirjassa todetaan Karlin 
silmin nähden kalvenneen todistajanlau-
sunnon aikana.

Seuraavana tietoon tuli huhu, jonka mu-
kaan Karl oli ottanut ”myrkyllä” hengiltä 
ensimmäisen vaimonsa Kajsa Stinan ja vel-
jensä Gusta in.

Kajsa Stina ja Gustaf olivat menehtyneet 
rajuihin kipuihin aivan peräkkäin. Kum-
pikin oli saaneet lääkettä joko Karlilta tai 
tämän palvelusväeltä. Karl oli vain pari 
viikkoa vaimonsa kuoleman jälkeen esittä-
nyt Brita Kajsalle ”avioliittotarjouksen”. Se 
oli ensin herättänyt närkästystä Brita Kaj-
sassa, mutta lopulta tämä oli ”suvainnut” 
avioitua Karlin kanssa.

Oikeudenkäyntiä lykättiin jälleen, ja Gus-
ta in ja Kajsa Stinan ruumiit kaivettiin hau-
dasta. Tohtori Fontell katsoi heidän ilman 
epäilyksen hälvää kuolleen arsenikkimyr-
kytykseen. Kajsa Stina oli ollut ½ kuulla 
raskaana ja sikiö oli menehtynyt äitinsä 
mukana.

Karl kiisti kaikki syytteet. Hän oli tosin 
viettänyt paljon aikaa sairaiden luona mut-
ta tehnyt sen ennen kaikkea lukeakseen 
heille uskonnollisia kirjoituksia, mikä oli 
auttanut heitä pelastamaan sielunsa. Piika 
kuitenkin lisäsi tähän, että Karl oli samaan 
aikaan ”puhellut kevytmielisesti ja riet-
taasti” Brita Kajsan kanssa.

Naapuri kertoi nähneensä Karlin sylei-
levän saunassa naista, jota naapuri luuli 
Kajsa Stinaksi. Myöhemmin oli käynyt ilmi, 
että kyseessä olikin Brita Kajsa. Kun Karlil-
ta tivattiin tätä, hän selitti vain auttaneen-
sa Brita Kajsaa korvarenkaan kiinnityk-
sessä. Brita Kajsan versio oli, että Karl oli 
tuolloin viekoitellut hänet uskottomuuteen.

Myöhemmin Brita Kajsa tunnusti, että 

hän oli jo toisen avioliittovuotensa aikana 
”sortunut” ja tehnyt huorin Karlin kanssa.

Uusi todistaja, lasimestari August Hol-
länder, heikensi Karlin asemaa entuudes-
taan. Karlin lapsuudentoveri August oli 
Forsbackan vanginkuljettajanasemalla Uu-
dessakaarlepyyssä kysynyt, miten Karl oli 
joutunut rautoihin. Karl oli selittänyt, että 
häntä epäiltiin seitsemästä murhasta mut-
ta lisännyt silmät alas luotuina: ”kahdek-
salta minä olen hengen riistänyt”.

August oli muistuttanut Karlia, että tämä 
oli ”herännyt”, siis pietisti, ja moittinut tätä 
”hurskastelusta ja ylimielisyydestä”. Au-
gust oli tavannut Karlin uudelleen tämän 
kuljettua myöhemmin vankina jälleen 
Forsbackan kautta. Karl oli katuneena it-
kenyt, sanonut ettei hän halunnut kiistää 
rikosta ja lisännyt, että hänen oli parempi 
saada rangaistuksensa tässä ajassa kuin 
ikuisuudessa.

Karl oli tuolloin kertonut Augustille yk-
sityiskohtaisesti murhien toteuttamisesta. 
Lapsipuolten, Henrikin ja Augustan, koh-
dalla ”paholainen oli saanut Karlin valtaan-
sa”, ja hän oli taittanut heidän niskansa 
metsässä ja sitten kantanut heidän puroon.

Miten sitten päättyi tämä tarina, jota pys-
tyy seuraamaan yksityiskohtaisesti tuo-
mioistuinten asiakirjoista?

Karl ei loppujen lopuksi tunnustanut mi-
tään, mutta kihlakunnanoikeus tuomitsi 
hänet silti lapsipuoltensa, ensimmäisen 
vaimonsa ja veljensä murhista ”menettä-
mään mestaamalla henkensä, jonka jälkeen 
hänen kuollut ruumiinsa teilataan”. Hovi-
oikeus katsoi, ettei ”täyttä todistetta” ole 
vaimon ja veljen murhista mutta tuomitsi 
Karlin lasten murhista.

Asia vietiin keisarilliselle majesteetille, 
joka armossaan tuolloisen tavan mukaan 
muutti rangaistukseksi  paria raippoja, 
kolme lyöntiä parilta, ja elinikäisen pakko-
työn Siperian kaivoksissa. Koska Karl veto-
si tyräänsä, raipparangaistus muutettiin  
päivän vankeudeksi vedellä ja leivällä. Karl 
ei koskaan päätynyt Siperiaan. Hän kuoli 
kuljetuksen aikana Permissä, nykyisessä 
Molotovissa, Uralvuorten länsipuolella.

SVENOLOF KARLSSON

Todistajien tietojen perusteella ne kahdeksan, 
jotka Karl Granroth olisi murhannut, ovat voineet 
olla: veli Gustaf, vaimo Kajsa Stina ja tämän sikiö, 
lapsipuolet Henrik ja Augusta, torppari Johan 
Gäddvik (joka valmisti Kajsa Stinan arkun ja oli 
alkanut epäillä, etteivät asiat olleet kunnossa, ja 
joutui hänkin myrkytetyksi), ja kaksi Kajsa Stinan 
lapsista.
Juristi Lars-Otto Backman on laatinut seikkape-
räisen kuvauksen oikeudenkäynnistä.

”Kahdeksalta minä 
olen hengen riistänyt”
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Rakkaus  tarina
Kaksi taiteilijasielua tuli ”etelästä” Kaustiselle. 
Juha Kuurajärvi ja Anthoni Levonsaari ovat 
rekisteröidyssä parisuhteessa. Heidän viestinsä 
on, ettei rakkaus kysy sukupuoli-identiteettiä.

Jan Sandvik
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Tämä on rakkaustarina. Mutta ei mi-
kään ”erilainen” rakkaustarina, vaik-
ka se monien silmissä saattaakin 

sellaiselta näyttää. Kyseessä on yksinker-
tainen ja luonnollinen asia: kahden ihmi-
sen rakkaus toisiinsa. Siinä se. Ei mitään 
ihmeellistä.

Miten ihmiset reagoivat, kun ymmärtävät 
Anthoni Levonsaaren ja Juha Kuurajärven 
olevan puolisoita?

”Yleensä myönteisesti. Jonkin verran olem-
me kuulleet huutelua kulkiessamme julki-
silla paikoilla käsi kädessä. Lähinnä silloin, 
kun tapaa julkisilla paikoilla humalaisia 
miesjoukkoja, joutuu olemaan varuillaan”, 
he sanovat.

”Arkinen elo on käsittääkseni kaikissa 
liitoissa enemmän tai vähemmän saman-
laista. En usko, että on olemassa mitään 
kaavaa sille, miten vaikkapa homoliitoissa 
eletään”, Anthoni sanoo.

”Kaksi miestä ei välttämättä ymmärrä 
toisiaan yhtään sen paremmin kuin mies 
ja nainen. Tarvitaan aitoa halua kohdata 
toinen, kuunnella ja olla läsnä. Hellyyden 
ja kosketuksen sekä hyväksynnän ja tuen 
tarve lienevät tärkeimpiä useimmissa lii-
toissa. Liiton sukupuolijakaumasta ei voi 
tehdä johtopäätöksiä siitä, miten suhde 
toimii”, Juha sanoo.

Anthoni ja Juha tutustuivat kuutisen 
vuotta sitten internetissä, yhteisöpalvelu 
Qruiserissa. Juha oli hiljattain muuttanut 
Järvenpäästä Kokkolaan ja opiskeli Keski-
Pohjanmaan konservatoriossa. Turussa 
syntynyt ja kasvanut Anthoni asui Tampe-
reella heidän tutustuessaan toisiinsa. Suh-
de eteni rivakasti.

Seuraavana vuonna Anthoni muutti 
Juhan luo Kokkolaan ja aloitti teatteri-il-
maisun ohjaajan opinnot Centria-ammat-
tikorkeakoulussa. Juha opiskeli samai-
sessa opinahjossa musiikkipedagogiksi 
pääinstrumenttinaan polkuharmoni.

Juha hallitsee myös melodikan, nokka-
huilun ja kehärummun soiton. Viulu on 
sivusoitin. Juha valmistui muusikoksi Kes-
ki-Pohjanmaan konservatoriosta v. , 
jolloin hän sai vakituisen työn Kaustisen 
kansanmusiikkijuhlien tuotantokoordi-
naattorina, jossa edelleen työskentelee.

Kaupungista maaseudulle

Kolmisen vuotta sitten he ostivat omakoti-
talon Kaustiselta ja asettuivat sinne.

”On luksusta, että molemmilla on oma 
työhuone ja tilaa omille tavaroille. Pienes-
sä kaupunkiasunnossa se ei olisi mahdol-
lista. Tarvittaessa voin vetäytyä ylhäiseen 

yksinäisyyteeni yläkertaan ja keskittyä 
töihini tai taiteeseen”, Anthoni sanoo.

Miten ihmiset ottivat teidät ”etelän tulok-
kaat” Kaustisella vastaan?

”Kaikki tuntuivat heti ystävällisiltä. Sen 
takia meidänkin oli helpompi heittäytyä 
juttusille vieraiden kanssa. Olen myöntei-
sesti yllättynyt, että miesparina olemme 
saaneet pääsääntöisesti suvaitsevan vas-
taanoton”, Anthoni sanoo.

Juha lisää: ”Kaustisella ei kummastella 
nais- tai miespareja, koska täällä on aina 
asunut seksuaalivähemmistöön kuuluvia 
pariskuntia. Meille on muodostunut tääl-

lä uusia syviä ystävyyksiä. Ja jotain täällä 
varmaan on juomavedessä, koska musiikki 
kaikaa joka puolella”, Juha nauraa.

Tunteiden ja halujen kieltämistä

Lapsena Anthoni ei ymmärtänyt jakoa tyt-
töjen ja poikien juttuihin. ”Mielikuvituslei-
keissä saatoin olla poika tai tyttö, mikä nyt 
milloinkin miellytti.”

Hän ymmärsi jo ala-asteella olevansa 
normista poikkeava, mutta se ei häirinnyt 
häntä.

Juha oli -vuotias, kun hän alkoi aavis-
taa olevansa homo. ”Tosin silloin kielsin 
kaikki siihen liittyvät tunteet ja halut itsel-

täni. Ajattelin, että Jumala laittoi päähäni 
tällaisia ajatuksia vain koetellakseen mi-
nua.”

Juhaa kiusattiin yläasteella. Ystäviä 
oli vain muutama. Myöhemmin Juhalla 
oli myös vaihe, jolloin hän luuli olevansa 
biseksuaali. -vuotiaana Juha tiesi var-
muudella olevansa homo. Siitä lähtien hän 
on antanut tunteensa ja halunsa toimia ta-
valla, joka on hänelle luonnollista. Juha on 
onnellinen siitä, että hän pystyi puhumaan 
asiasta vanhempiensa kanssa.

” -luvulla ja vielä -luvulle tulta-
essa sukupuolten moninaisuudesta ja sek-
suaalisuudesta ei kirjoista ollut saatavilla 
asianmukaista tietoa. Koulussa ’transuille’ 
ja homoille naureskeltiin”, Anthoni kertoo.

Pois mustavalkoisuudesta

Entä miten Anthoni ja Juha kuvailisivat 
sukupuoli-identiteettiään, jos se pitäisi il-
maista virallisesti?

”Olen mies, vaikken halua lokeroida suku-
puoli- identiteettiäni mihinkään sukupuo-
leen”, Juha selittää.

”Joidenkin mielestä toimin joskus nais-
maisesti, jotkus miesmäisesti. Se ei minua 
häiritse.”

Juha kuitenkin ihmettelee sitä, että ih-
misten ajatukset menevät useimmiten sii-
hen, mitä pari tekee makuuhuoneessa.

”Ihmeellistä sinänsä, sillä eihän hete-
ropariskunnalta tulla kysymään, mitä he 
makuukamarissaan tekevät. Miksi emme 
pysty ajattelemaan, että kyse on kahden 
ihmisen rakkaudesta toisiinsa? Seksuaali-
vähemmistöön kuuluva pari tuntee aivan 
samanlaista rakkautta toisiaan kohtaan 
kuin heteropari”, hän sanoo.

”Kukaan ei ole täysin mies tai nainen. 
Ihmiset asettuvat johonkin kohtaan mies–
naisasteikolla. Me kohtaamme elämäs-
sämme erilaisia ihmisiä. Joitakuita koh-
taan tunnemme seksuaalista vetoa, toisia 
kohtaan emme. Meidän ei pitäisi rajoittaa 
ajatuksillamme sitä, että ’enhän minä voi 
tuntea tällaista tunnetta tuota ihmistä 
kohtaan’. Mitä enemmän rajoitamme omia 
seksuaalisia tunteitamme, sitä enemmän 
seksuaaliset tekomme yleensä kieroutu-
vat”, Juha sanoo.

Kaksinapainen järjestelmämme

Anthoni kertoo olevansa panseksuaalinen, 
mikä tarkoittaa seksuaalista ja emotionaa-
lista vetoa ihmisiin heidän sukupuolestaan 
riippumatta.

”Olen pienestä pitäen ihastunut kai-
kenlaisiin ihmisiin ja ollut enemmän tai 

vähemmän androgyyni tai sukupuoleton, 
mitä nyt milloinkin. Koen olevani elävä 
olento, en yksiselitteisesti mies tai nainen. 
Mutta jos mitataan vallitsevan kaksinapai-
sen järjestelmän mukaan, olen mies”, Ant-
honi sanoo.

Anthoni kertoo olleensa lapsena sekä 
toimelias ”tänttärä” että omissa oloissaan 
viihtyvä lukutoukka ja taiteilija.

”Liikuin paljon ja olin ikäisekseni ja ko-
koisekseni suhteellisen vahva. Isäni muis-
telee usein sitä, miten nostin hänet jaloista 
ilmaan, kun olin -vuotias. Harrastin par-
tiota ja yleisurheilua piirimestaruustasol-
la. Muut harrastukseni, kuten lukeminen ja 
käsityöt, olivat omatoimisia.”

Anthoni kiinnostui metalli- ja konemu-
siikista ja kävi keikoilla ja reiveissä.

”Otin myös tavakseni käyskennellä yk-
sikseni pimeässä metsässä, jopa yöaikaan. 
Se tuntui jännittävältä, hiukan luvattomal-
takin.”

Tampereella Anthonin elämää väritti 
”goottivaihe”. Sitten nuoruusvuosien me-
tallimusiikkikiinnostus hiipui ja hän in-
nostui goottiestetiikasta.

”Koin olevani vapaa pukeutumaan mi-
ten halusin – vaikka meikkaamaan ja lait-
tamaan ylleni korsetin ja korkokengät. 
Ilmapiiri näyttäytyi vapaana, luovana ja 
kannustavana. Normista poikkeaminen 
oli tavallista. Poika- tai tyttörakkautta tai 
sukupuolirooleilla leikittelyä ei yleensä 
oudoksuttu. Sain olla sellainen kuin olin”, 
Anthoni kertoo.

Tavallinen avarakatseinen nuorimies

Jonkin aikaa Anthoni epäili olevansa 
transsukupuolinen. Sittemmin määritelmä 
on osoittautunut hänelle turhan ahtaaksi.

”Kehoni ja identiteettini välillä ei ole ris-
tiriitaa. Olen se, minkä koen kunakin het-
kenä oikeaksi.”

Onko sinua kohdeltu negatiivisesti, kun 
olet ollut oma itsesi?

”Olen pääsääntöisesti saanut olla rauhassa. 
Mutta olen myös kohdannut monenlaista 
epäasiallistakin käytöstä. Kerran baarin 
miestenvessassa tuntematon mies oletti 
minut naiseksi ja tarrasi rinnuksiini. Tajut-
tuaan erehdyksensä hän pyyteli vuolaasti 
anteeksi. Naisen rintoihin tarttuminen 
olisi ilmeisesti ollut ihan hyväksyttävää. 
Tilanne meni onneksi nopeasti ohi eikä 
johtanut väkivaltaan”, Anthoni muistelee.

Nimittelyn lisäksi tuntemattomat ovat 
toisinaan heitelleet häntä tavaroilla, huudel-
leet perään, kourineet jalkoväliä, haukku-
neet häntä äänekkäästi ja lyöneet nyrkillä.

”Koskaan en ole provosoinut tilannetta 
vaan pyrkinyt keskustelemaan asiallisesti 
tai poistumaan paikalta. Vaikuttaa siltä, 
että jotkut ihmiset kokevat seksuaalisen 
suuntautumiseni, sukupuoli-identiteettini 
ja ilmaisutapani enemmän ongelmaksi 
kuin minä itse.”

Anthoni kertoo tuskastuneensa eniten 
ihmisten asenteisiin ja yhteiskunnallisiin 
rajoitteisiin.

”Koen olevani sangen tavallinen avara-
katseinen nuorimies, en mikään kumma-
jainen tai sairas. Mutta ilmeisesti nyky-
päivän Suomessa on edelleen lupa purkaa 
omia turhautumiaan ja epävarmuuksiaan 
normista poikkeaviin ihmisiin”, hän sanoo.

Rakkauden rekisteröinti

Anthoni ja Juha rekisteröivät parisuhteen-
sa marraskuussa . Se oli yksinkertai-
nen ja nopea toimitus maistraatissa.

”Rekisteröinti ei tuntunut meille suurel-
ta mullistukselta, vaan se johtui pitkälti 
käytännön syistä. Halusimme, että yhteis-
kunta kohtelisi meitä avioparina”, he selit-
tävät.

Parisuhteen rekisteröinti vastaa tällä 
hetkellä pitkälti siviilivihkimistä ja antaa 
muun muassa perintöoikeuden toisiinsa.

”Poikkeuksena nykyisen lainsäädännön 
mukaan on se, ettei meillä ole automaattis-
ta oikeutta yhteiseen sukunimeen. Meidän 
mielestämme sukupuolineutraali avioliit-
tolaki pitäisi olla nykypäivän Suomessa 
itsestäänselvyys”, Anthoni sanoo.

Rekisteröity parisuhde ei vastaa avio-
liittoa myöskään vanhemmuuden tunnus-
tamisen osalta. Lapsi on vielä toistaiseksi 
adoptoiva perheen sisäisesti, jotta molem-
mat puolisot tunnustettaisiin lapsen van-
hemmaksi.

”Olemme keskustelleet mahdollisuu-
desta, että perheeseemme tulisi lapsi. Se 
ei kuitenkaan ole nyt ajankohtaista. Aina-
kin lähimmän parin vuoden työtilanne on 
osaltani epävarma. Lapsenkasvatusta olisi 
vaikea sovittaa elämäntyyliimme”, Antho-
ni sanoo.

Juhalta tulee asiaan suorempi vastaus.
”Olemme tulleet siihen tulokseen, ett-

emme halua lapsia. Jos kumminkin joskus 
haluaisimme lapsen, lainsäädännön tulee 
olla sellainen, että lapsi olisi samalla taval-
la meidän yhteinen kuin uusperheissäkin, 
että toinen meistä olisi biologin isä ja toi-
nen isäpuoli, joka adoptoisi lapsen”, Juha 
kertoo.

”Miesparin kykyä kasvattaa lapsi edel-
leen kyseenalaistetaan. Useimmat aikuiset 
ihmiset ovat kuitenkin vallan kelvollisia 

”Kaikki asettuvat johonkin kohtaan mies-naisastei   kolla... Meidän ei pitäisi rajata itseämme.”
Jan Sandvik

Organisaattori Juha antaa 
kyytiä kommunikaattori 
Anthonille.
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”Kun tunnen sisälläni palavan tulen loistavan ympä   rilleni, olen onnellinen.”

vanhemmiksi perhemuotoon tai seksuaa-
liseen suuntautumiseensa katsomatta”, 
Anthoni kommentoi ja jatkaa:

”Lasten asemaa sateenkaariperheissä on 
tutkittu ainakin –  vuoden ajan eikä 
mitään sellaista ole ilmennyt, joka viittaisi 
lapsen kehityksen estymiseen. Sateenkaa-
riperheiden lapsista kasvaa tasapainoisia 
aikuisia yhtä lailla kuin muissakin perheis-
sä.”

”Lainsäädännön tulisi olla selkeää ja 
huomioida perheiden monimuotoisuus. 
Yksinhuoltaja-, uus- ja monikkoperheiden 
maailmassa perheiden yksilöllisiä ratkai-
suja olisi kunnioitettava”, Anthoni sanoo.

Mistä tämä luova ja taiteellinen pariskunta 
saa elämänvirtansa ja nautintonsa?

Anthoni: ”Nautin erityisesti tanssimisesta. 
Tanssi on itsensä hyväksymistä ja rakas-
tamista, jossa riitän sellaisena kuin olen. 
Minun ei tarvitse viihdyttää ketään tai 
esittää olevani muuta kuin olen.”

”Parhaimmillaan tanssi on meditatii-
vista ’sielun työtä’. Se voi olla sukellus 
sisäiseen maisemaani. Voin virrata va-
paasti muodosta toiseen – en ole kahlittu 
pelkkään ihmishahmoon. Se, mitä koen, 
heijastuu ulospäin liikkeeseen. Tanssies-
sani saatan käydä läpi monenlaisia tunne-
tiloja villistä riemusta suureen suruun tai 
kaiken nielevään kauhuun. Kaikki, mitä 
tapahtuu, on sallittua ja tärkeää. Myös ne 
hetket, jolloin tunnen kipua, kankeutta tai 
kömpelyyttä.”

Mitä tanssia harrastat?

”Tällä hetkellä usein itämaista tanssia. 
Enimmäkseen keskityn Butoh’oon, japa-
nilaiseen nykytanssiin, ja luovaan, vapaa-
seen tanssiin. Olen myös tanssinut suo-
menmestaruustasolla pyörätuolitanssia.”

Juhakin on pistänyt jalkaa toisen eteen: 
tanhunnut ja paritanssinut.

”Yhdessä emme juuri tanssi, mitä nyt 
jonkun kerran olemme yökerhon lattialle 

notkuneet. Tuttavien häissä olemme jos-
kus valssanneet. Siinä Juha on kokemuk-
seni mukaan hyvä viemään. Hän muistaa 
askelkuviot minua paremmin”, Anthoni 
nauraa.

Musiikin ilo ja voima

Juhan pääinstrumentit ovat polkuharmoo-
ni ja oma ääni.

”Musisointi on kuin uppoaisi tulvivaan 
maailmaan. Joka puolelta kuuluu ja tuntuu 
erilaisia värähtelyjä. Tuntuu kuin lentäisi 
värikylläisessä maailmassa, jossa sävelet 
värähtelevät ja kietoutuvat yhteen”, Juha 
kuvaa rakkauttaan musiikkiin.

”Meidän suhteemme voimavara on var-
maan yksilöllinen taiteen tekeminen”, 
Anthoni sanoo. Juha yhtyy tähän ja lisää: 
”Kun tunnen, että sisälläni palaa tuli, joka 
loistaa ympärilleni, olen onnellinen. Ja se 
onnellisuus tarttuu.”

SUSANNE STRÖMBERG

  Anthoni Levonsaari, 34

Motto: Tee ystävällisiä ja järjettömän 
kauniita tekoja sattumanvaraisesti.

Opiskellut mm. graafi sta suunnit-
telua, painoviestintää ja pukuompe-
lua. Valmistui laitoshuoltajaksi 2007. 
Valmistuu lähiaikoina teatteri-ilmai-
sun ohjaajaksi Centria-ammattikor-
keakoulusta.

Työskentelee sivutoimisesti siivoo-
jana, vapaana graafi kkona ja kuvitta-
jana. Tehnyt kulttuurialalla satunnai-
sia äänittäjän, tuottajan ja ohjaajan 
töitä. Toivoo voivansa työskennellä 
teatteri-ilmaisun ohjaajana Keski-
Pohjanmaalla. Haluaisi laajentaa am-
matillista osaamistaan eri tavoin.

Mitä ominaisuuksia arvostat ihmi-
sessä?
”Lempeyttä, kiltteyttä, kykyä tunnis-
taa omat rajansa ja ilmaista ne ystä-
vällisesti mutta selkeästi.”

NÄIN JUHA SANOO ANTHONISTA:
”Anthoni on rakastettava, viisas ja 
kaunis mies. Hän ilostuu hauskoista 
tilanteista, yllätyslahjoista ja huo-
maamisesta. Vihaiseksi hän tulee, 
jos jokin ei toimi tai häntä häiritään, 
kun hän on keskittynyt johonkin. 
Surulliseksi hän tulee, jos lemmikki-
eläin kuolee.”

”Anthonin parhaita puolia ovat hänen 
keskustelutaitonsa, kuuntelutaitonsa, 
kauneuden- ja huumorintajunsa.”

Mitä Anthoni on opettanut sinulle?
”Kutomaan villasukat ja kaulaliinan 
sekä käyttämään kuvankäsittely-
ohjelmaa. Myös näkemään tämän 
olevaisen elämämme sisälle ja sen 
ulkopuolelle. Minä olen opettanut 
Anthonille tietotekniikkaa, ruoanlait-
toa ja puutarhanhoitoa.”

”Anthoni on saanut minut tunte-
maan hyväksytyksi juuri sellaisena 
kuin olen ja että nyt olen parisuh-
teessa, jossa haluan olla lopun elä-
määni.”

Mistä riitelette?
”Emme oikeastaan riitele mistään, 
koska ei ole mitään aihetta, mikä ai-
heuttaisi riitaa. Jos tiuskaisemme toi-
sillemme, se yleensä johtuu siitä, että 
olemme väsyneitä työpäivän jäljiltä.”

Jan Sandvik Jan Sandvik

  Juha Kuurajärvi, 43

Motto: Elä tässä hetkessä, sillä men-
nyttä eikä tulevaa ole.

On työskennellyt puutarhurina, 
datanomina, muusikkona, tuotanto-
koordinaattorina ja IT-asiantuntijana 
ja hoitaa töiden lisäksi kansanmu-
siikkiyhdistys Truba ry:n sihteerin ja 
rahastonhoitajan tehtäviä.

Säveltää omaa musiikkia, jossa on 
elokuva- ja kansanmusiikin vaikut-
teita. Haluaisi oppia johtamaan or-
kesteria. Soittaa Ostrobothnian Folk 
Orchestrassa, Rätyväkkärä- ja Rosa 
Latva Uni -yhtyeissä.

”Elämä on opettanut, että pitää 
pystyä rakastamaan itseään ja anta-
maan itselleen anteeksi. Kukaan ei 
pysty rakastamaan ketään toista en-
nen kuin rakastaa itseään.”

NÄIN ANTHONI SANOO JUHASTA:
”Juha on myönteinen, avoin ja läm-
minsydäminen ihminen. Hän asettaa 
helposti muut itsensä edelle.”

”Hän on lahjakas, monipuolinen ja 
aikaansaava ’sujuvoittaja’, taitava or-
ganisoimaan asioita ja innostamaan 
ihmisiä mukaan erilaisiin projek-
teihin. Hän osaa lähestyä ongelmia 
käytännönläheisesti ja keksii yleensä 
nopeasti toimivan ratkaisun. Juha on 
elementissään sosiaalisissa tilanteis-
sa, esimerkiksi isännöidessään tilai-
suuksia.”

”Olen muistuttanut Juhaa, että hä-
nen on ensisijaisesti huolehdittava 
omasta hyvinvoinnistaan ja otettava 
aikaa sellaiseen tekemiseen, joka on 
hänelle mielekästä. Hän on puoles-
taan opettanut minua suhtautumaan 
itseeni rennommin ja hyväksyväm-
min.”

Heidän taiteellinen yhteistyönsä 
on sujunut hyvin.

”Olemme molemmat suorasanai-
sia mutta osaamme perustella kan-
tamme ja tarvittaessa myös haastaa 
toisen ajattelua. Meillä on työsken-
nellessämme selkeät roolit. Teatteri-
ilmaisun ohjaajana ymmärrykseni 
esimerkiksi taiteellisesta prosessista 
ja ryhmänohjauksesta on syvällisem-
pi kuin Juhan. Juhan vahvuutena on 
musiikki- ja äänityöskentely, jossa 
luotan hänen kokemukseensa”, Ant-
honi sanoo

”Tanssi on parhaimmillaan 
sukellus omaan sisäiseen 
maisemaan”, Anthoni sanoo.
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Asteen mit taaminen

Ranskalaisia huippututkijoita Tornionjoen jäällä jouluna 
1736. Heidän astemittausretkeään maustavat kepeä 
seuraelämä ja piristävät lemmenseikkailut, mutta he 
muuttavat maailmankuvaa pysyvästi.

Kiehtova mutta ei todenmu-
kainen kuva Maupertuis’n 
ja hänen kollegoidensa 
työstä. J. Ansseaun kaiverrus 
G. Férat’n teoksesta, julkais-
tu Louis Figuierin kirjassa 
”Vies des Savants Illustres 
du XVIIIe Siecle” v. 1874.

MVphotos
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Pariisista lähdettiin matkaan . 
huhtikuuta , ensimmäisenä 
välietappina oli Dunkerque Eng-
lannin kanaalin rannalla. Siellä 
seurueeseen liittyi Anders Cel-
sius, joka oli ollut Lontoossa teet-
tämässä muutamia erikoiskojeita. 
Merimatka pohjoiseen alkoi . 
toukokuuta.

Tuuli reippaasti, ja pikkualuk-
sen kaikki matkustajat olivat 
merisairaita. Muutamat jäivät sen 
vuoksi laivasta Tanskan Helsin-
gørissä ja lähtivät maitse Tukhol-
maan. Outhier jatkoi merimatkaa 
ja saapui Tukholmaan . touko-
kuuta,  päivän merimatkan jäl-
keen.

Ranskalaisseurue esiteltiin 
Ruotsin kuninkaalle, tuolloin 

-vuotiaalle saksalaissyntyiselle 
Fredrik I:lle, joka piti ranskalais-
ten suunnittelemaa matkaa hir-
veänä, kuningas itse lähtisi mie-
luummin kaikkein julmimpaan-
kin taisteluun. Kuninkaan määrä-
yksestä vieraille annettiin Pohjan-
lahden rannikkoseutujen karttoja.

Outhier tutki odotteluaikana 
Tukholmaa. Hän pani merkille, 
kuinka suntio kopautteli saarnan 
aikana nukkujia päähän pitkällä 
kepillä. Iltaisin  aikaan kaduilla 
kulki miehiä, jotka huusivat kello-
najan, heilläkin oli varusteena sei-
väs:

”... jonka päässä on vieterilaite. 
Jos he haluavat pidättää jonkun 
tai heidän kimppuunsa yritetään 
käydä, he kaappaavat sillä mie-
hen kiinni kaulasta tai jalasta, ja 
sen otteesta on mahdoton päästä 
irti.”

Matka jatkui Tukholmasta poh-
joiseen . kesäkuuta. Varusteet ja 
suurin osa palvelijoista lähetet-
tiin matkaa laivalla, tutkijat lähti-
vät mieluummin maitse hevosten 
vetämillä vaunuilla. Heti Upsalan 
jälkeen he ohittivat sulavan lumen 
peittämiä paikkoja. Yhdeksän päi-
vän kuluttua seurue saapui Uuma-
jaan, jossa Maupertuis vaihtoi kul-
kuneuvoksi laivan.

Luulajassa oli vielä aurinko 
näkyvissä klo .  illalla, Outhier 
kertoo:

”Le Monnier ja minä kiipesimme 
puuhun ja olisimme halunneet 
odottaa siellä kunnes näkisimme 
keskiyön auringon, mutta sääs-
ket ahdistivat meitä niin että 
meidän oli pakko tulla alas.”

Seurue tuli Tornioon . kesä-
kuuta, Maupertuis oli saapunut 
kaksi päivää aiemmin. He oli-
vat lopen väsyneitä, mutta koska 
oli kesäpäivänseisaus, he odotti-
vat uteliaina näkevänsä auringon 
ylittävän pohjoisessa meridiaa-
nin keskiyöllä. Valitettavasti usva 
peitti näkyvyyden.

Maupertuis oli onnekkaampi. 
Hän oli merellä saanut nähdä, 
kuinka ainakin osa auringosta oli 
ollut näkyvillä meren yllä koko 
yön. Hän oli Torniossa heti tavan-
nut Länsipohjan, siis Västerbotte-
nin läänin (johon Lappikin kuu-
lui) maaherran, Gabriel Gyllengri-
pin, joka oli lähdössä pohjoiseen. 
He olivat lähteneet yhtä matkaa 
Ylitorniolle, jossa Maupertuis oli 
kiivennyt Aavasaksan vaaralle 
ennen kuin palasi Tornioon kolle-
gojaan vastaan.

Maapallon ”hahmosta” käy-
tiin taistoa -luvun alun tie-
demaailmassa.  Se tiedettiin ja 
tunnustettiin, että maapallo oli 
perusmuodoltaan pyöreä, mutta 
oliko se – kuten Descartes väitti 
– hiukan munanmuotoinen (tai 
sitruunamainen) ja siis navoilla 
jonkin verran suippo, vai oliko se 
– kuten Newton väitti – hiukan 
litteä navoilla ja pullea päivänta-
saajalla (kuten mandariini)? 

Ranskan tiedeakatemia päätti 
-luvulla, että asia ratkaistai-

siin mittaamalla leveysaste kau-
kana pohjoisessa sekä lähellä 
päiväntasaajaa. Jos maapallo 
olisi täysin pyöreä, leveysaste 
olisi kummassakin yhtä pitkä; 
muussa tapauksessa leveysas-
teiden pituuksissa olisi eroa.

Kuten tiedetään, leveysaste 
(latitudi) ilmoittaa tietyn pai-
kan sijainnin maapallolla poh-
jois-eteläsuunnassa, päivänta-
saaja on °, pohjoisnapa ° poh-
joista ja etelänapa ° eteläistä 
leveyttä. Kaikki leveyspiirit 
ovat yhdensuuntaisia, ja kahden 
leveysasteen pohjois-eteläsuun-
tainen välimatka on  merimai-
lia eli noin ,  km.

Kuinka leveysaste mitataan?
Joko piirretään täsmälleen 

suora, pohjois-eteläsuuntainen 
viiva ja käytetään mittanauhaa 
– mikä edellyttää täysin tasaista 
pintaa (tasainen merenjää on 
tähän ihanteellinen), tai sitten 
käytetään kolmiomittausta – 
etäisyys lasketaan epäsuorasti 
trigonometrian avulla.

Kolmiomittausta käytettiin jo 
antiikin Egyptissä, ja kaikki var-
maan muistavat menetelmän 
koulun trigonometriatunneilta. 
Mittanauhan lisäksi tarvitaan 
myös kvadrantti kulmien mit-
tausta varten. Katso viereinen 
kuva.

Maastossa tehtävään kolmio-
mittaukseen tarvitaan toisin 
sanoen kiintopisteet kolmiota 
ja kulmamittauksia varten sekä 
mahdollisuus kolmion yhden 
sivun, peruslinjan, tarkkaan 
mittaamiseen.

Fiksua tässä on se, että raken-
tamalla kolmioiden ketju – siis 
liittämällä yhteen useita kolmi-

oita niin, että kullakin niistä on 
vähintään yksi yhteinen sivu 
jonkin toisen kolmion kanssa – 
voidaan laskea koko kolmioket-
jun kattama etäisyys. Ja edelleen 
lähtökohtana on vain yksi tosi-
asiassa mitattu peruslinja.

Ranskan tiedeakatemian kaksi
astemittausretkeä olivat arvo-
valtaisia hankkeita, jotka 
rahoitti kuningas Ludvig XV ja 
joihin otettiin taitavimmat tie-
demiehet. Ensimmäinen ret-
kikunta lähti päiväntasaajan 
Peruun (nykyiseen Ecuado-
riin) v.  matemaatikko Louis 
Godinin johdolla. Toinen retki, 
määränpäänään Cercle polaire, 
napapiiri, lähti matkaan v. , 
ja sitä johti astronomi ja geo-
deetti Pierre Louis Moreau de 
Maupertuis.

Mutta minnepäin napapiiriä, 
se aiheutti keskustelua. Poh-
jois-Norjaa ja Islantia ehdotet-
tiin, mutta ruotsalaisen Anders 
Celsiuksen myötävaikutuksella 
valinta osui Tornionlaaksoon. 
Celsius oli Upsalan yliopiston 
astronomian professori ja nuo-
resta iästään (  v.) huolimatta 
jo kansainvälisesti kuuluisa, ja 
hän oleskeli tuohon aikaan mm. 
Pariisissa. Anders Celsius teki 
retkikunnalle seuraa koko Tor-
nionlaakson matkan ajan.

Retkelle hankittiin uuden-
aikaisimmat mittausvälineet. 
Retkikuntaan valittiin Rans-
kan tiedeakatemiasta kolme 
Maupertuis’n kollegaa, ast-
ronomi ja matemaatikko Ale-
xis Claude Clairault, astronomi 
Pierre Charles Lemonnier ja 
matemaatikko Charles Étienne 
Louis Camus. Lisäksi sihteeri de 
Sommereux, piirtäjä d’Herbelot 
and pappi abbé Réginald Out-
hier, joka myös piti kirjaa retki-
kunnan tapahtumista.

Tietenkin seurueeseen kuului 
myös palvelijoita, kuusi kappa-
letta, ja kokki. Sen lisäksi lukui-
sia ihmisiä pestattiin eri teh-
täviin tutkimusretken aikana, 
etenkin tulkeiksi.

Seuraava selonteko perustuu 
pääasiassa Réginald Outhierin 
matkakertomukseen.

”Sääsket ahdistivat meitä, ne söivät ihomme  verille”

KOLMIOMITTAUS. Jos voidaan mitata kolmion yhden sivun pituus (A:n ja 
B:n välinen etäisyys) ja tämän sivun kulmat (α ja β), voidaan kosini- ja si-
nilausekkeiden avulla laskea etäisyys (d)kolmion kolmanteen kulmaan.

Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698–1759), maalaus 
sijaitsee Bretagnessa hänen syntymäkaupunkinsa Saint-Malon 
kaupunginmuseossa.

Anders Celsius (1701–1744), astrono-
mian professori, tunnetaan parhaiten 
nimeään kantavasta, satalukuun 
perustuvasta lämpötila-asteikosta. 
Hänen kerrotaan olleen aina iloinen, 
hilpeä ja huumorintajuinen.

Kolmioketjun trigonometristen tut-
kimusten alue. Punainen viiva osoit-
taa mitatun perusviivan. Kartan on 
laatinut Maupertuis’n retkikunta 
syyskuussa 1736.
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Torniossa oli vain kaksi rans-
kantaitoista, everstiluutnantti 
Carl Magnus du Rietz (joka 
asui Haapaniemessä) ja nuori 
mies, Anders Hellant, jota maa-
herra suositteli tulkiksi. Hel-
lant avusti retkikuntaa koko 
sen Tornionlaaksossa viettä-
män ajan.

Tärkeintä oli aluksi tunnis-
taa sopivia havaintopisteitä 
kolmioketjua varten. Mauper-
tuis oli nähnyt Aavasaksalta 
muutamia vaaroja, jotka voisi-
vat sopia tarkoitukseen, mutta 
valitettavasti useimpien hui-
put olivat metsän peitossa.

Maupertuis päätti tutkia 
Pohjanmaan rannikkoa toi-
voen löytävänsä kolmiomit-
taukseen soveltuvia vuoria ja 
saaria. Länsipohjan rannikon 
Maupertuis oli jo ehtinyt nähdä 
eikä se kelvannut.

Etelään suuntautunut tie-
dusteluretki toteutettiin kah-

tena retkikuntana, joista Out-
hierin seurue sai tehtäväksi 
tutkia Raaheen saakka ulot-
tuvaa aluetta. He lastasivat 
veneeseen kahden viikon muo-
nan ja ottivat mukaan kaksi 
palvelijaa ja seitsemän souta-
jaa. Hyvän pohjoistuulen ansi-
osta he saapuivat Ouluun päi-
vässä.

Outhier kiinnitti huomiota 
Oulun katuihin, ne olivat vii-
vasuoria ja hyvin pitkiä. Raati-
huoneessa oli kello. Laivat pää-
sivät aivan kaupungin ääreen. 
Siellä oli myös telakka. Pienellä 
saaressa kaupungin pohjois-
puolella oli Oulun linnake. Se 
oli kokonaan puusta, samoin 
kuin kaupungin kaikki muut-
kin rakennukset.

Matka jatkui seuraavana 
aamuna klo . Nyt heillä oli 
kova vastatuuli ja korkea aal-
lokko. Matkattuaan viisi penin-
kulmaa etelään Oulusta he 
päättivät kääntyä takaisin Tor-

nioon – he olivat toki huoman-
neet Pohjanmaan rannikon 
alavuuden. He päättivät uteli-
aisuudesta poiketa Hailuotoon, 
jonne he sitten joutuivat kovan 
tuulen vuoksi jäämään kah-
deksi päiväksi.

Saaren kappalainen, Mikael 
Allgén, oli siitä iloinen. Pappina 
hän puhui latinaa ja kävi Out-
hierin kanssa pitkän keskus-
telun ja kysyi moneen kertaan, 
miksi katoliset papit eivät saa 
mennä naimisiin. Mikael All-
gén aikoi itse piakkoin naida 
Hailuodon hiljattain kuolleen 
kirkkoherran, Simon Soliniuk-
sen, tyttären.

(Tiedämme, ettei niin käy-
nyt. Hailuotolaiset eivät hyväk-
syneet kappalaisen radikalis-
mia ja elintapaa. Hänet erotet-
tiin v.  Hailuodon virastaan 
mutta hän sai säilyttää pap-
pisvirkansa ja palveli sen jäl-
keen muissa seurakunnissa. 
Hän avioitui vasta  vuotta 

Outhierin kanssa käymänsä 
keskustelun jälkeen, kauppi-
aantytär Kristina Spormanin 
kanssa.)

Maupertuis kollegoineen ym-
märsi, ettei kolmioketjua voisi 
rakentaa rannikolle. Anders 
Celsius esitti, että he odottai-
sivat talvea ja tekisivät mit-
taukset Pohjanlahden jäällä. 
Mutta mitä seurue tekisi siihen 
saakka?

Ehdotettiin myös, että met-
sien halki hakattaisiin suora 
linja pohjoisesta etelään ja 
mitattaisiin se. Mutta siihen-
kin sisältyi suuria hankaluuk-
sia, silloin pitäisi ylittää useita 
järviä, jokia ja soita.

Maupertuis päätti, että kol-
miomittaus toteutettaisiin 
niin, että kiinteät mittauspis-
teet sijaitsisivat vaaroilla. Sil-
loin jokaisesta mittauspis-
teestä piti olla vapaa näkyvyys 
ainakin kahteen muuhun mit-

tauspisteeseen, jotta kulmaha-
vainnot voitaisiin tehdä.

Tornion koulun rehtori 
Johannes Wegelius, jonka jälki-
maailma tuntee hänen kirjoit-
tamastaan suomenkielisestä 
postillasta, kertoi Tornionjoen 
kulkevan enemmän pohjois-
eteläsuuntaisena kuin mitä sil-
loisiin karttoihin oli merkitty.

Everstiluutnantti du Rietz 
määräsi muutamat sotilaansa 
avustamaan ranskalaisia. He 
olivat ruotusotilaita, jotka 
asuivat kotona ja viljelivät 
maata, ”erittäin rohkeita ja vai-
voja pelkäämättömiä miehiä”, 
Outhierin mukaan:

”He eivät kieltäytyneet työstä, 
vaikka tuskin ehdittiin leväh-
tää välillä. Rasittavasta 
työstä huolimatta nämä sin-
nikkäät suomalaiset tulevat 
toimeen hyvin vähällä: muuta-
mia kuivattuja kaloja, joita he 
kantavat kupeellaan riippu-

vassa tuohikontissa, ja leililli-
nen piimää, siinä heidän ruo-
kansa ja juomansa.”

Vähitellen kävi selväksi, että 
ainoat mittauspaikoiksi sopi-
vat paljaat vaarat olivat Niva-
vaara, Kaakamavaara ja Hui-
taperi (”Vita berget”). Muiden 
vaarojen laelta täytyi kaataa 
puita.

Maupertuis teetti mittaus-
pisteisiin tähtäysmerkiksi kar-
tiot; ne oli tehty karsituista, 
toisiinsa nojaavista puunrun-
goista, jotka oli sidottu latvasta 
vitsaksilla. Kartioiden alle täs-
mälleen keskikohtaan tehtiin 
paikka kulmanmittauslait-
teille.

Luonnollisesti ranskalaiset 
herättivät huomiota. Lähiseu-
dun asukkaita tuli suurin jou-
koin katsomaan vieraita, ja 
monet tarjosivat innokkaasti 
veneitään ja palveluksiaan. Vie-

”Saimmehan ainakin pukeutua miten halusimme...   olimme liivisillämme ja jaloissamme nahkatossut”
raille kannettiin maitoa, lam-
paanlihaa ja kalaa. Huitaperillä 
ranskalaiset ostivat  cm pit-
kän lohen mitättömällä  livren 
hinnalla.

Kuten arvata saattaa, sääs-
ket olivat riesana:

”Suojauduimme niiltä harso-
kankaalla. Jos se tuli liian 
lähelle kasvoja tai sitä ei ollut 
suljettu hyvin, sääsket söivät 
heti ihomme verille. [...] Illalla 
oli täysi työ karkottaa ne tel-
toista, jotka sitten suljettiin 
tarkoin. Teltan ympärillä kuu-
lui niiden taukoamaton ininä, 
mutta koska ne eivät päässeet 
sisään, ääni oli pelkästään 
unettava.”

Outhier ymmärsi tornionlaak-
solaisen pukeutumiskoodin 
edut, ja vieraat omaksuivat 
pukeutumistyylin myös maa-
herran tapaamisessa:

”Vitsauksenamme olivat mäkä-
rät ja kuumuus, mutta saim-
mehan ainakin pukeutua 
miten halusimme. Olimme lii-
visillämme ja meillä oli suo-
malaiset jalkineet, eräänlaiset 
nahkatossut. Teimme olomme 
mukavaksi eikä kukaan näh-
nyt siinä mitään merkillistä.”

Toisinaan oli kiivettävä puu-
hun tutkimaan maastoa. Ker-
ran puussa oli liian vähän oksia 
alhaalla:

”Suomalaisemme kaatoivat 
näppärästi toisen puun, karsi-
vat sen oksat ja veistivät run-
gon toiselle sivulle lovet, joita 
pitkin pääsimme kiipeämään 
kuusen alimmille oksille.”

Sopivien mittauspisteiden 
etsintä sisälsi monenlaisia 
rasituksia. Kun kulkee Torni-
osta yhden leveysasteen poh-
joisemmaksi, päätyy Pelloon, 
jonne retkikunta saapui . elo-
kuuta. Sivilisaatio päättyi Pel-
loon, ainakin se, jota Ruotsin 
kuningas verotti. Vauraasta 
Korteniemen talosta tuli työn 
luonnollinen keskus tällä alu-

eella, jossa Kittisvaara valittiin 
kolmioketjun pohjoisimmaksi 
mittauspisteeksi.

Outhier kertoo ranskalaisten 
oppineen vähitellen muutamia 
suomen sanoja niin, että he esi-
merkiksi pystyivät ostamaan 
ruokaa ilman tulkkia. Hän 
ilmoittaa, että Lombele, Jerfwi 
ja Ripi tarkoittavat kaikki jär-
veä. Jerfwi tarkoittaa yleensä 
järveä, Lombele on pitkän-
omainen ja Ripi pieni järvi.

Hän kuvaa tietenkin Tor-
nionjoen koskenlaskua, Vuen-
nonkoski on erityisen vaaral-
linen.

”Pitääkseen veneen aaltojen 
päällä ja pelastaaksen sen 
perässä tulevilta hyökylai-
neilta kaksi kolmesta vene-
miehestä soutaa voimiensa 
takaa ja kolmas koko ajan 
kääntää venettä melallaan 
suuntaan ja toiseen väistäen 
kiviä. [...] Rannalta katsottuna 
veneet näyttivät joskus kiitä-
vän puoliksi ilmassa, toisinaan 
taas ne näyttivät sukeltavan 
kuohuihin.”

Vaaroista huolimatta Mau-
pertuis ja Camus laskevat ker-
ran kosken, Tornion pormes-
tari Petter Pipping vastentah-
toisena kolmantena matkusta-
jana. Maupertuis seurasi ihas-
tuneena vinhasti ryöppyävän 
veden leikkiä, mutta Pipping, 
joka oli vain kohteliaisuudesta 
jäänyt veneeseen ja pelkäsi 

Näkymä Niemivaaralle etelästä katsottuna. Huipulle on 
pystytetty tähtäysmerkki. Kuvassa näkyy retkikunta-
laisia, teltta ja puita, jotka on kaadettu tähtäysmerkin 
näkyvyyden parantamiseksi..

Maupertuis. John Daullen kaiverrus 
v. 1755.

Societé Suisse de Physique
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kovasti, totesi ettei tässä ollut 
mitään nauramista.

Kerran he tarkkailivat pit-
kään suurta eläintä, joka ui 
kaukana heistä:

”Miehemme sanoivat, että 
se oli todennäköisesti suuri 
hauki. He eivät olleet niin tai-
kauskoisia kuin monet paik-
kakuntalaiset, jotka usko-
vat niiden olevan haltio-nimi-
siä henkiä. Toisten mukaan 
ne ovat karhuja, jotka uivat 
veneitä kohti kaataakseen 
ne kumoon ja nielaistakseen 
niissä olevat ihmiset.”

Outhier palaa usein Tornion-
joen maiseman kauneuteen. 
Niityt viheriöivät, monilla pie-
nillä peltotilkuilla näkyy kau-
nista, pyöreätähkäistä ohraa ja 
ruista. Humalaa kasvatetaan 
oluenpanoon, jotkut viljelevät 
hamppua.

Pullinkivaaralla hän kiinnit-
tää huomiota blober-nimisiin 
marjoihin, siis mustikoihin. 
Hän kuvaa toistakin marjaa, 
ocrubere, mesimarjaa, joka te-
kee punaisen ja oikein hyvän-
makuisen marjan, ja vielä hiou-
teron, lakka, joka on varreltaan 
mesimarjan kaltainen mutta 
jonka marja muuttuu kypsyes-
sään keltaiseksi.

Kesää  kuvataan lämpi-
mäksi, ja Outhierin mukaan 
”joka puolella metsää” on tuli-
paloja. Joessa ei ollut moneen 
vuoteen ollut niin vähän vettä 
ja niin vaikea kuivuus. Horli-
ankerolla metsäpalo tuhoaa 
sinne aiemmin rakennetun 
tähtäyspisteen. Paloa sammut-
taa  miestä, sitten tähtäys-
merkki pystytetään uudelleen.

Mittauksessa oli tärkeää saa-
da selville kolmioketjun pää-
te pisteiden, siis Kittisvaaran 
ja Tornion kirkon kellotapulin, 
välisen meridiaanin aste-ero. 
Se toteutettiin tekemällä täh-
titieteellisiä havaintoja kum-
mastakin päätepisteestä syk-
syllä . Se tapahtui niin, 
että zeniitin ja valitun täh-
den (Lohikäärmeen tähtiku-

vion Delta) välinen etäisyys 
ensin mitattiin molemmissa 
paikoissa ja sitten verrattiin 
tuloksia.

Toinen, täysin ratkaiseva 
seikka oli kolmion yhden 
sivun, ns. peruslinjan, määrit-
täminen, jotta kulmamittauk-
siin perustuvat laskelmat voi-
taisiin tehdä. Tämä peruslinja 
täytyi saada mitattua erittäin 
tarkasti.

Siihen löydettiin hyvä paik-
ka Aavasaksan seudulta, jossa 
Tornionjoki on hyvin leveä. Pe-
ruslinja ulottui joen itärannan 
Närkin kylästä länsirannan 
Niemen kylään, matkaa ker-
tyi noin ,  km. Oli tärkeää, 
että peruslinjan päätepisteet 
näkyisivät sekä Aavasaksalta 
että Huitaperiltä.

Tämän myötä kävi selväksi, 
että ranskalaisten täytyi viet-
tää talvi Torniossa, koska 
peruslinja voitiin mitata tar-
kasti vasta joen jäädyttyä.

Seurueen palatessa Torni-
oon elokuun lopussa oli vielä 
tehtävä kaksi kulmamittausta. 
Toisessa niistä mitattiin kel-
lotapulista käsin Nivavaaran, 
Kaakamavaaran ja Huitape-
rin väliset kulmat. Huitaperi 
piti heitä pitkään pilkkanaan 
huonon sään vuoksi, ja jatku-
vasti ympärillä pyörivät ute-
liaat häiritsivät heitä. Lopulta 
he onnistuivat eräänä kirk-
kaana päivänä hiipimään salaa 
kellotapuliin ja saivat näköyh-
teyden Huitaperille.

Peruslinja mitattiin .–
. joulukuuta. Outhier kertoo, 

kuin ka ranskalaiset valmis-
tivat mittaustangot suurella 
tarkkuudella – Ranskassa +  
asteen lämmössä tarkistetun 
rautaisen sylenmitan avulla 
tehtiin täsmälleen viisi (Rans-
kan) syltä pitkät kuusitangot. 
He saivat hyvän tulen avulla 
saman lämpötilan huoneeseen, 
jossa mittaustangot valmistet-
tiin.

Mittaus tehtiin laittamalla 
tangot ( ,  m) peruslinjaa 
pitkin niin tarkasti kuin he 
vain osasivat. Paikoitellen jää 
aurattiin hevosenvetämällä 

auralla. Työssä oli kaksi mitta-
usryhmää, kummassakin neljä 
mittaajaa.

Pakkanen oli ajoittain an ka- 
 ra, ja Monnier joi har kitse-
mattomasti paloviinaa niin, 
että hänen kielensä tarttui 
hopeakuppiin ja kielestä irtosi 
nahkaa. Ranskalaiset kulki-
vat poron vetämässä pulkassa 
mutta menivät kumoon koko 
ajan, tietä näytti suomalainen, 
joka oli kiinnittänyt ”pitkät 
kapeat laudat jalkoihinsa”.

Kun molemmat mittaus-
ryhmät vertasivat tuloksiaan, 
eroa oli  cm. Toinen sai tulok-
seksi tasan  syltä ja  jal-
kaa, toinen  syltä  jalkaa 

 tuumaa. Metreiksi muutet-
tuna ne vastaavat ,  ja 

,  metriä.

Entä sitten lemmenjutut?
Outhierin mukaan ranska-

laiset viettivät viihtyisää elä-
mää porvariskodeissa, joissa 
he majoittuivat. ”Tuliset ja 
ritarilliset ranskalaiset piris-
tivät kaupunkielämää suun-
nattomasti. Vauraat ja joissain 
tapauksissa varsin sivisty-
neet kodit olivat jo entuudes-
taan kuuluisia vieraanvarai-
suudestaan. Ranskalaiset nuo-
rukaiset pitivät ohimeneviä 
lemmenseikkailuja itses  tään 
selvänä mausteena ja viihdyk-
keenä pitkän, ankaran ja tapa-
uksettoman talven aikana”, 
toteaa Arne Nordberg, joka on 
kääntänyt Outhierin matka-
kertomuksen ruotsiksi.

Ranskalaisella charmilla oli- 
kuitenkin seurauksia, joita 
Mau per tuis ei ollut ennakoi-
nut. Kun seurue lopulta lähti 
Pariisia kohti, . kesäkuuta 

, vietettyään lähes vuo-
den Tornionlaaksossa, kaup-
pias Jacob Planströmin kaksi 
tytärtä, Christine ja Elisabeth, 
lähtivät nimittäin ranskalais-
ten mukana laivalla Tukhol-
maan.

Planströmien kotona olivat 
majoittuneet Camus ja Herbe-
lot, ja Maupertuis oli ylistänyt 
Christinea itse kirjoittamil-
laan säkeillä mm. näin:

Dans les frimas
de ces climats
Christine nous enchante.
Oui, tous les lieux,
où sont tes yeux,sont la zone 
brulante

(Tässä hyytävässä ilmanalas-
sa Christine ihastuttaa meitä. 
Kyllä, kaikkialla missä silmä-
si loistavat, olemme kuumalla 
vyöhykkeellä...)

Vietettyään vuoden Tukhol-
massa Planströmin siskok-
set jatkoivat matkaa Parii-
siin etsiäkseen käsiinsä Mau-
pertuis’n ja Clairaut’n. Tilan-
ne kävi varsin piinalliseksi Ja-
cob Planströmin matkustettua 
Pa rii siin noutamaan tyttäret 
kotiin, tuloksetta. Maupertuis 
pakeni hetkeksi Bretagneen 
yrittäen välttää skandaalia.

Siskokset saivat pian nimeä 
eksoottisina Lapin kaunotta-
rina. Koska he olivat protes-
tantteja, Ruotsin ja Ranskan 
väliset suhteet kärsivät vaka-
vista, korkeimman tason han-
kauksista. Lopulta tytöt kään-
tyivät katolisiksi ja saivat 
kuninkaalta eläkkeen.

Elisabeth avioitui myöhem-
min ranskalaisen markiisin 
kanssa. Kun avioliitto kariutui, 
markiisi määrättiin oikeuden-
käynnissä maksamaan Elisa-
bethille suurehkon elatusmak-
sun. Christinen elämä päättyi 
normandilaisessa luostarissa, 
mutta sitä ei tiedetä, oliko hän 
myös nunna.

Maupertuis palasi kollegoi-
neen Pariisiin . elokuuta . 
He selostivat Ludvig XV:lle tu-
loksiaan, jotka todistivat New-
tonin olleen oikeassa. Mau-
pertuis’n mittaukset osoit tivat 
maapallon olevan navoiltaan 
hiukan litistynyt.

Kun toinen retkikunta pa-
lasi, vietettyään  rankkaa 
vuotta Etelä-Amerikassa, jossa 
retkikunnan jäsenet olivat jou-
tuneet todella riitoihin keske-
nään, tulos saatiin vahvistet-
tua.

SVENOLOF KARSSON 

”Kaikkialla missä silmäsi loistavat, olemme kuu  malla vyöhykkeellä...”

Ranskankielinen 
kuvateksti selittää 
kuvan tapahtumia: 
Poro vetää pulk-
kaa, taustalla kota, 
mies hiihtää, hän 
”kulkee hangella 
kummassakin jalas-
saan mäntylauta ja 
kädessä sauva, jonka 
päässä oleva puinen 
vanne estää sitä up-
poamasta lumeen”. 
Tähtäysmerkit näky-
vät taustalla olevien 
vaarojen laella. 

Päivätty 27. joulu-
kuuta 1736.

Korteniemen tila, 
taustalla Kittisvaara, 
jonka laella sekä 
”iso” että ”pieni” 
observatorio. Vasem-
malla Tornionjoki, 
sen vieressä ohra-
aitta.”Bain” tarkoittaa 
saunaa, ”Commodi-
tés” käymälää. 

Päivätty 
20. syyskuuta 1736.



38  – K ATTERNÖ K ATTERNÖ – 39

Haluan sydämestäni kiit-
tää kaikkia työntekijöitä! 
Tuntuu hienolta jättää yh-

tiö hyvään kuntoon”, hän sanoo.
Stefan Storholmin tullessa 

Katternön toimitusjohtajaksi 
. tammikuuta  yritys oli 

nykyiseen verrattuna pieni ja 
Albäck Ab:n ostosta  vuotta 
aiemmin aiheutuneet velat pai-
noivat edelleen tulosta.

”Minulle oli päivänselvää, että 
meidän täytyi kasvaa, saada 
kriittistä massaa. Helsingissä 
meitä kuvailtiin ’kyläkaupaksi’. 
Mutta kaikki eivät olleet va-
kuuttuneita siitä, että kasvu oli-

si meille oikea reitti, eivät edes 
omassa hallituksessamme.”

”Tilannetta voi verrata Kok-
kolan Energiaan, joka päätti 
pysyä lestissään ja nykyään 
kamppailee talousvaikeuksis-
sa. Kasvamalla pystyimme ke-
hittämään synergia- ja mitta-
kaavaetuja.”

Kasvua voi tapahtua luo-
malla uutta liiketoimintaa tai 
ostamalla muita. Stefan on hal-
lituksen puheenjohtaja Peter 
Boström parinaan ajanut mo-
lempia reittejä.

Suurimmat kaupat Stefanin 
tj-aikana ovat koskeneet silloi-
sen Vieska Energian liiketoi-
minnan hankintaa ( ), tällä 
kaupalla oli pitkä esihistoria, 
sekä Ruotsin Härjedalenissa 
toimivan Härjeåns Ab:n enem-
mistöosakkuutta ( ) ja Pie-
tarsaaren Energialaitoksen 
ostoa ( ). Nämä kaupat ovat 
maksaneet noin ,  ja  mil-
joonaa euroa.

Uutta tuotantoa
Katternö on luonut omaa uutta 
liiketoimintaa etenkin raken-
tamalla sähkön- ja lämmöntuo-
tantoa. Katternön laitoksissa 

tuotettiin ennen vuosituhan-
nen vaihdetta enimmillään vain 

 GWh sähköä ja lämpöä vuo-
dessa, suurin osa kaukana (Poh-
jolan Voima). Sähköverkkoa ei 
ollut edes rakennettu sähkön 
toimittamiseen Katternö-alu-
een ulkopuolelle.

Jo vuonna  Katternö tuot-
ti liki  GWh, ja sillä on sen 
jälkeen ollut niin paljon omaa 
kapasiteettia, että se pystyisi 
hädän tullen tuottamaan kai-
ken asiakkaiden tarvitseman 
sähkön ja lämmön saarekekäyt-
tönä omissa laitoksissaan.

Etenkin Alholmens Kraft, 
joka otettiin kaupalliseen käyt-
töön vuosi Stefanin virkaanas-
tumisen jälkeen, oli tärkeä, ja 
vuodesta  lähtien myös 
Kanteleen Voima, maailman 
suurin turpeenpolttoon sovel-
tuva voimala. Viime vuosina 
Katternön tuulivoimatuotanto 
on laajentunut nopeasti.

Energiajärjestelmän peruspi-
lareihin kuuluvat myös sähkö-
verkot, joihin kohdistuu suuri 
osa sähköjärjestelmän kustan-
nuksista. Tässäkin Katternö on 
Stefanin johdolla laajentanut 
toimintaa lähtökohtanaan, että 

on parempi omistaa ja ohjata 
sähköverkkoja itse.

Katternö on selkeästi kulke-
nut omia teitään strategisessa 
yhteistyössä, jolla on pyritty 
vahvistamaan lähiyhteisöä. Yh-
tiö on esimerkiksi suuromista-
jana JNT:ssä ja Nextjet-lentoyh-
tiössä.

”Ei ole sattumaa, että meidän 
alueellamme on Suomen laajim-
mat kuituverkot”, Stefan sanoo.

Perusajatukset
Katternön perusajatuksiin 
kuului jo ennen Stefanin aikaa 
lähiyhteisön kehittäminen, ym-
päristön kannalta hyväksyt-
tävien ratkaisujen hakeminen 
ja vastuun kantaminen koko 
ketjusta sähkön- ja lämmöntuo-
tannosta aina loppuasiakkaalle 
toimitukseen saakka.

Ne ohjaavat toimintaa edel-
leen. Mutta ajatukset täytyy 
myös toteuttaa, kaikkine yk-
sityiskohtineen, monimutkai-
sessa maailmassa, joka koos-
tuu yhdyskuntasuunnittelusta, 
sääntelystä, teknisistä haas-
teista ja jatkuvasti vaihtelevan 
lainsäädännön aiheuttamista 
muutoksista.

Stefanin työn tulos miljardi  euroa
Stefan Storholm lähtee 
Katternöstä 16 vuoden 
uran jälkeen miljardi-
toimitusjohtajana. Niin 
paljon liikevaihto on 
euroina kasvanut hänen 
toimitusjohtajuutensa 
aikana. Ja Katternö on 
vihreämpi kuin koskaan.

Mats Sandström

”Olemme panostaneet lujasti 
uusiutuvan energian investoin-
teihin. Katternön energiapaletti 
on nykyään vihrein muihin sa-
manarvoisiin yhtiöihin verrat-
tuna”, Stefan sanoo.

Haasteiden luonne on muut-
tunut etenkin Stefanin tj-ajan 
jälkipuoliskolla. Vuoden  
inanssikriisi aiheutti sähkön-

kulutukseen äkillisen loven. 
Naapurimaiden massiiviset uu-
den tuulivoiman tuet rikkoivat 
markkinamekanismit. Sähkön-
hinta on pudonnut tasolle, jolla 
lukuiset laitokset ovat kannat-
tamattomia.

Jatkuvaa raiteiden vaihtoa
Kukaan ei osannut kuvitella, 
että poliitikot vaihtaisivat rai-
teita näin usein.

”Nuorena insinöörinä kan-
noin pinssiä ’Ei ydinvoimaa’. 
Luulin silloin, että selviäisimme 
turpeella, joka sisältää enem-
män energiaa kuin koko Poh-
janmeren öljy ja kaasu. Mutta 
poliitikkomme päättivät luoki-
tella turpeemme fossiiliseksi.”

”Hajautettu kaasudiesel-
tuotanto vaikutti Wärtsilän 
aikanani varteenotettavalta 

vaihtoehdolta. Mutta biopoltto-
aine on ainoa kotimainen polt-
toaineemme, kun nykyisenä 
tavoitteena on supistaa hiilidi-
oksidipäästöt nollaan. Ja siinä 
poliitikot ovat päättäneet suo-
sia tuulivoimaa.”

Tämä politiikka on iskenyt ai-
emmin kannattaneeseen Alhol-
mens Kraftiin. Nykyään tämä 
uranuurtajahanke käy tappiol-
la.

”Selvästi suurimpana ongel-
mana on energiapolitiikan en-
nakoitavuuden puute. Poliitikot 
puhuvat mielellään kestävyy-
destä, mutta heidän oma ener-
giapolitiikkansa on sen vasta-
kohta”, Stefan Storholm sanoo.

Ylipäätään häntä häirisee 
kaksinaismoraali, joka näkyy 
suhtautumisessa energia-alaan.

”Ihmettelen pääkaupunkiam-
me, joka haluaa esiintyä koros-
tetun vihreänä, samaan aikaan 
kun Helsinki on sähköntuotan-
nossaan fossiilisten polttoainei-
den suurkäyttäjä. Kaupungissa 
on isoja nestekaasu- ja hiili-
voimaloita, vain  % Helenin 
(Helsingin energiayhtiön) säh-
köntuotannosta on uusiutuvaa. 
Fossiilisten polttoaineiden ja 

hiilidioksidin alhaisten hintojen 
tuoma taloudellinen voitto haa-
litaan kotiin ilmeisesti ilman 
moraalisia ongelmia.”

Oma lehti
Myös tämä lehti on esimerkki 
Stefanin johtamistavasta. Leh-
den päätarkoituksena on osoit-
taa, että Katternö on kiinnos-
tunut siitä pohjalaisesta maail-
masta, jossa asiakkaat asuvat, 
toisena on kertoa ja keskustella 
asioista, joita energia-ala joutuu 
kohtaamaan.

”Toimituksellinen valintam-
me on aivan alusta asti ollut 
energia-, resurssi- ja ilmastoasi-
oiden valaiseminen avoimesti 
ja rehellisesti. Tavoitteenamme 
oli saada pohjoismaisia asian-
tuntijoita jakamaan tietoa ja 
saada valaistua päätöksenteon 
taustoja.”

Monet nimekkäät asiantun-
tijat ovat esiintyneet lehdessä, 
esim. ilmastoprofessori Len-
nart Bengtsson, valtionmeteo-
rologi Anders Persson, iloso i-
an tohtori Eija-Riitta Korhola, 
entinen ympäristöministeri Vil-
le Niinistö, fysiikan prof. Peter 
Lund, ilmastoprof. Atte Korhola, 

Ilmatieteen laitoksen johtaja 
Petteri Taalas, Greenpeacen pe-
rustaja Patrick Moore ym.

”Myönteinen vastaanotto on 
yllättänyt. Useimmat ovat ker-
toneet arvostavansa kunnian-
himoista otettamme”, Stefan 
Storholm sanoo.

Eräs ryhmä on viime aikoina 
vaatinut, että lehti saisi antaa 
palstatilaa vain virallisen po-
litiikan kanssa linjassa oleville 
mielipiteille.

”Kun viittaan IPCC:n raport-
tiin ja kerron, ettei äärisää ole li-
sääntynyt, minut on leimattu il-
mastoskeptikoksi. Samoin kun 
olen kyseenalaistanut Suomen 

,  miljardin euron tuulivoima-
tuen, vaikka biopolttoaine olisi 
kansantaloudellisesti ja tekni-
sesti ylivoimainen.”

”En ymmärrä sellaista käy-
töstä kuin mitä painovapauden 
edustaja [Suomen Kuvalehti] 
esitti yrittäessään hiljentää 
meitä. Avoin keskustelu on mi-
nulle itsestäänselvyys ja vas-
takkaista mieltä olevien vaien-
tamisyritykset käsittämättö-
miä.”

SVENOLOF KARSSON 

Ajankohtainen suurinves-
tointi: ”Olemme loppusuoralla 
Härjedalenin investoinneissa. 
Rakennamme sinne Alholmens 
Kraftin vähän pienemmässä mit-
takaavassa. Saamme kustannus-
tehokkaan energiakombinaatin, 
joka tuottaa myös puupellettejä. 
Niillä voi korvata lämmityksessä 
polttoöljyn ja vähentää hiilidiok-
sidipäästöjä. Pietarsaaren ilmas-
tostrategiassa tavoitellaan 30000 
hiilidioksiditonnin vähennystä.”

Epäonnistumiset: ”Etäluettavien 
mittareiden käyttöönotto avasi 
sähköyhtiöille mahdollisuuden 
tarjota sähköisiä talonmiespalve-
luja. Emme valitettavasti saaneet 
Vaasan energiaklusteria mukaan 
tähän panostukseen, mittareita 
olisi pitänyt muokata.”

Mikä ilahduttaa? ”Se että onnis-
tuimme nostamaan yhtiön arvoa. 
Herrfors maksoi Pietarsaarelle 
viime vuonna yhtä paljon osinkoa 
kuin mitä kaupunki aiemmin vaati 
energialaitokseltaan.”

”Täytyy uskaltaa”, näin Stefan 

Storholm tiivistää, mitä Katternön 

toimitusjohtajuusvuodet ovat 

hänelle opettaneet. Tässä hän tar-

kastaa tiluksia v. 2005 kuuluisassa 

jeepissä, jossa sen saapuessa 

Katternö-ryhmän omistukseen oli 

edelleen näkyvissä ampumajälkiä 

toisen maailmansodan taisteluista 

Saharassa.
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EU visioi koko Euroopan katta-
via energiamarkkinoita, joissa 
sähkö voi virrata vapaasti val-

tionrajojen yli. Mutta siitä ollaan 
kaukana:

Valtionrajat ylittävä ja maiden 
sisäinen siirtokapasiteetti ei riitä 
mihinkään. Maiden säännöstöt ei-
vät käy yksiin. Maat haluavat suo-
jata omaa energia-alaa perustelu-
naan, että kansallinen sähköhuolto 
on strategisesti tärkeää. Puolet EU-
maista edelleen säännöstelee lop-
puasiakkaan sähkönhintaa.

Ja kaiken lisäksi joka maa on pi-
dättänyt oikeuden päättää omas-
ta energiapaletistaan. Monet maat, 
käytännössä myös Saksa, pitävät 
huolen hiilen säilymisestä valikoi-
massa. Saksa sulkee ydinvoimalat, 
Iso-Britannia investoi laajasti uu-
siin sellaisiin. Kaikki maat käyttä-
vät erilaisia ohjauskeinoja kootak-
seen oman erityisen sähköpalet-
tinsa.

Energiaunionin retoriikan taus-
talla on karumpi tavoite, jossa py-
ritään etenemään askeleittain niin, 
että eri alueet rakentavat aluksi 
sähköjärjestelmiään yhteen. Poh-
joismaat ovat siinä luokan priimuk-
sia.

Monet ovat ehdottaneet uutta de-
signia Pohjoismaiden sähkömarkki-
noille, muun muassa turvatakseen, 
että tuotantokapasiteettia on aina 
käytettävissä. Onko se hyvä ajatus?

Ei, sanovat Bettina Lemström ja 
Asta Sihvonen-Punkka. Kumpikin 
pitää parempana säilyttää nykyi-
nen energy only -malli mutta pa-
ranneltuna.

Bettina: ”Kun sähköntuotannon 
säädeltävyys ja suunnitelmallisuus 
heikkenevät tuuli- ja aurinkoener-
gian kasvavan osuuden myötä, säh-
könkäytöstä on tultava joustavam-
paa ja sen on sopeuduttava parem-
min kulloiseenkin tarjontaan.”

Asta: ”Markkinamallia on paran-
nettava niin, että se pystyy jousta-
vammin vastaanottamaan uusiutu-
vaa vaihtelevaa tuotantoa.  Käytän-
nössä niin, että sähkökauppa tapah-
tuu lähempänä sähkönkäytön tosi-
asiallista ajankohtaa ja että mark-
kinatoimijat voivat nykyistä parem-
min ennakoida käytön vaihteluja.”

Toisin kuin naapurimaansa, Suomi luottaa sähkö-
huollossaan nykyään tuontiin. Emme selviä kulutus-
huipuista omin voimin. Näin on käynyt sen jälkeen, 
kun joukko voimaloita on suljettu kannattavuus- ja 
ikäsyistä ilman, että niiden tilalle on rakennettu uutta.

Ruotsi ja Norja sitä vastoin ovat voimakkaasti laa-
jentaneet sähköntuotantoaan, ja niissä on lähes jat-
kuvasti sähkön ylituotantoa.

Koska naapurimaiden ylitarjonta polkee hintaa 
pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, suomalaiset 
kuluttajat saavat halvempaa sähköä kuin jos kaikki 
tuotettaisiin kotimaassa. Ja koska naapurimaiden 
ylituotanto on tukiaisten tulosta, naapurimaiden 
kansalaiset siis subventoivat Suomen sähkönkulut-
tajia.

Tähän saakka kaikki siis hyvin, ehkä. Mutta mitä 
tästä muuten seuraa?

Jatkokysymys kuuluu, miten hyvin sähköntuotan-
toa pystytään ohjaamaan sähköntarpeen jatkuvasti 
muuttuessa. Sähkö on tuotettava samalla hetkellä 
kun sitä kulutetaan. Sähköjärjestelmän kaatuminen 
on sekunneista vain kiinni.

Vain kaksi sähköntuotannon lajia pystyy jousta-
vasti sopeutumaan sähkönkulutukseen: vesivoima 
ja kaasuturbiinit.  Ydinvoima ja hiilivoima tuottavat 
tasaisesti sähköä, tiedetään mitä saadaan, mutta ne 
eivät sovellu säätövoimaksi. Tuuli- ja aurinkovoima 
ovat täysin riippuvaisia säästä.

Suunnittelussa ei toisin sanoen voida luottaa tuuli- 
ja aurinkovoimaan. Mitä suurempi osa sähköntuotan-
nosta on säästä riippuvaista, sitä suurempi on täy-
dentävän, säästä riippumattoman sähköntuotannon 
tarve.

Etenkin juuri tämän vuoksi Ruotsin asiasta on tullut 
meidän. Sinä päivänä kun Ruotsilla ja muilla naa-
pureilla ei ole oman maan tarvetta enempää säästä 
riippumatonta tuotantokapasiteettia, syntyy tilantei-
ta, jolloin ylijäämäsähköä ei ole saatavilla. Sammut-
taako Ruotsi silloin oman maansa, jotta Suomi saisi 
sähköä?

Ruotsi on korvaamassa ydinvoiman uusiutuvalla 
sähköllä, etenkin tuulivoimalla. Poliitikot ovat päät-
täneet, että Ruotsi rakentaa (alkaen vuodesta 2003) 
vuoteen 2030 mennessä 48 uutta TWh (terawattitun-
tia) uusiutuvaa sähköä subventoidun sähkösertifi -
kaattijärjestelmän avulla.

Mutta kuka tätä valtavaa määrää uutta sähköä 
haluaa? Sähkönkulutus ei ole Ruotsissa lisääntynyt 
vuoden 2008 jälkeen, ainoa Ruotsin ylijäämäsähköä 
ostanut suurasiakas on Suomi.

Ruotsin ydinvoiman omistajat päättivät v. 2015 säh-
kön ylituotannon vuoksi sulkea neljä Ruotsin reakto-
reista vuoteen 2020 mennessä, vaikka niitä oli juuri 
uudistettu miljardien edestä. Alasajon myötä katoaa 
2860 megawattia säästä riippumatonta tuotantote-
hoa, mikä vastaa noin 20 TWh sähköä vuodessa.

Sähkön nettoylijäämä näin ollen pienenee mutta 
on edelleen mittavaa. Sitä vastoin säästä riippumat-
toman sähkön tuotantomarginaalit supistuvat voi-
makkaasti.

Svenska kraftnät arvioi Ruotsin selviytyvän nor-
maalitilanteessa omasta sähköhuollostaan vuoden 
2020 jälkeenkin, myös talven korkeapaineissa pak-
kasineen ja tuulettomine säineen. Mutta Suomen tar-
peet eivät sisälly tähän yhtälöön. Mitä tapahtuu, jos 
yksi tai useampia isoja tuotantoyksiköitä täytyy siinä 
tilanteessa suunnittelematta pysäyttää?

Olkiluodon kolmosreaktorin voidaan odottaa ko-
hentavan Suomen tilannetta vuoden 2018 jälkeen. 
Mutta se ei lähestulkoonkaan riitä, jos Suomi haluaa 
pystyä selviytymään sähköhuollostaan itse.

SVENOLOF KARLSSON

Ruotsin asia on meidän
Suomi on nykyään riippuvainen 
naapurimaiden sähköstä. Voimmeko 
luottaa siihen, että Ruotsi ja Venäjä 
toimittavat meille sähköä?

Jos Suomen koko tuotantokapasiteetti on sa-
manaikaisesti käytössä, Suomi pystyy nykyään 
tuottamaan noin 11600 MW sähköä. Sen lisäksi 
Fingrid pitää 300 MW varalla. Huippukulutus oli 
viime vuonna 15105 MW. Tänä vuonna kulutus-
huippu sattui 5. tammikuuta, 14300 MW, josta 
tuonti vastasi sen päivän aikana enimmillään 
4750 MW:sta. Suomi pystyy teoriassa tuomaan 
maahan enintään 5100 MW sähköä.

”Tuet on aika lopettaa”
Sähkömarkki-
noiden tukien 
lopettaminen 
on ainut kestävä 
ratkaisu, 
toteavat työ- 
ja elinkeino-
ministeriön 
ylitarkastaja 
Bettina 
Lemström ja
Fingridin 
sähkömarkkina-
johtaja Asta 
Sihvonen-
Punkka.

Bettina: ”Se on poliittinen pää-
tös. Uunituoreessa kansallises-
sa energia- ja ilmastostrategiassa 
esitetään uusiutuvan sähköntuo-
tannon tukien jatkamista kuiten-
kin niin, että tuki on teknologia-
neutraalia ja perustuu tarjouskil-
pailuun eikä kiinteisiin syöttöta-
riffeihin vain tietyille energiala-
jeille. Strategian mukaan tavoit-
teena on, että investoinnit teh-
dään tulevaisuudessa markkinoi-
den ehdoilla ja ilman tukia.”

Pitäisikö Suomen selvitä omasta 
sähköhuollostaan kaikissa tilan-
teissa (ilman tuontiriippuvuutta)?

Asta: ”Toimitusvarmuus ei edel-
lytä omavaraisuutta. Naapurimai-
demme välinen siirtokapasiteetti 
on mittava, sen vuoksi pystymme 
tällä hetkellä tuomaan kolmas-
osan huippukulutuksen sähkön-
tarpeesta myös kylminä talvipäi-
vinä. Kovin paljon joustovaraa ei 
kuitenkaan vikatilanteille ole.”

Bettina: ”Emme saa pitää lii-
an selvänä, että markkinat hoita-
vat kaiken. Valtion on seurattava 
tilannetta ja jatkuvasti yhdessä 
naapurimaiden ja alan kanssa ke-
hitettävä markkinoita niin, että 
ne toimivat ja ovat tehokkaita. Yh-
teisten sähkömarkkinoiden koko 
ideana on tuotanto- ja verkkore-
surssien parempi hyödyntämi-
nen, mistä kaikki voittavat.”

Suomen hallitus ei ollut tämän 
lehden mennessä painoon vielä 
ilmoittanut kantaansa EU:n ajan-
kohtaiseen talvipakettiin. Ruotsin 
hallitus ilmoitti kannanotossaan, 
että ”kansallinen vaikuttaminen 
asioihin, joilla on merkitystä huol-
tovarmuuteen ja käyttöturvalli-
suuteen, on tärkeää”.

Ruotsin Energiaviraston uu-
siutuvan sähkön yksikön johtaja 
Gustav Ebenå ilmaisi asian suo-
remmin äskettäisessä kokouk-
sessa: ”  % uusiutuvaa Ruotsis-
sa [suhteessa sähköntarpeeseen] 
olisi upeaa. Jos saksalaiset vain 
joskus saavat kuntoon maan poh-
jois- ja eteläosan välisen kaapelin-
sa, piru miten me [Ruotsissa] tie-
naisimme rahaa.”

SVENOLOF KARLSSON

Edellyksenä on, että kaikilla on 
sama markkinadesign. Eri mailla 
ei voi olla erilaisia järjestelmiä.

Eri maiden käyttöönottamat ka-
pasiteettimekanismit (tuet joilla 
pidetään suunniteltavaa tuotan-
tokapasiteettia valmiudessa) ovat 
Astan ja Bettinan mukaan ”sub-
ventioihin vastaamista vastasub-
ventioilla”.

Bettina mainitsee Venäjän säh-
könviennissään v.  käyttöönot-
taman kapasiteettimaksun:

”Tulos on ihan hölmö. Kapasi-
teettimaksu on voimassa tiettyi-
nä tunteina silloin, kun Venäjäl-
lä ennakoidaan tarvittavan paljon  
sähköä, ja vienti Suomeen ei ole 
sen vuoksi kannattavaa venäläi-
sille sähköntuottajille, vaikka hin-
ta olisi meillä korkeampi”, Bettina 
sanoo.

”Tuontikäyrä Suomeen näyttää 
siksi usein päinvastaiselta kuin 
mitä markkinoiden kannalta voisi 
odottaa. Kun sähkönhinta on meil-
lä korkeimmillaan, Venäjältä vien-
ti on pienimmillään. Ja kun meidän 
sähköhintamme on alhaalla, ve-
näläiset vievät sähköä niin paljon 
kuin johdot kestävät.”

Bettina ja Asta tekevät saman 
johtopäätöksen:

”Tukien poistaminen on ainoa 
kestävä ratkaisu. Ne vääristävät 
kilpailua ja haittaavat rationaa-
lisia ratkaisuja. Esimerkiksi tuu-
livoimalla alkaa nykyään olla sa-
mat edellytykset kannattavuuteen 
kuin muillakin energialajeilla.”

Milloin Suomen sähkömarkkinat 
voisivat realistisesti ajatellen va-
pautua tuista?

Heidän viestinsä 

on selvä: poista-

kaa tuet! Bettina 

Lemström, työ- ja 

elinkeinoministeriön 

ylitarkastaja sekä 

Pohjoismaiden 

ministerineuvoston 

Sähkömarkkina-

ryhmän Suomen 

edustaja, sekä Asta 

Sihvonen-Punkka, 

Fingridin sähkö-

markkinajohtaja.

Karl Vilhjálmsson

Tilanne arkipäivänä tämän vuoden tammikuussa sään 

ollessa leuto. Suomen sähköntarve on n. 11 500 MW. 

Maahan tuotiin 2 452 MW ja vietiin 353 MW.
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Byrokraatit ovat työskennel-
leet lujasti EU-komission 
kulissien takana energia-

unionin edistämiseksi. Se näkyi 
Brysselin vuoden  ehkä tär-
keimmässä energiakokouksessa: 
ENTSO-E:n (Euroopan kantaverk-
koyhtiöiden järjestön) ”talvikoko-
uksessa” . joulukuuta.

EU:n energiakomissaari Maros 
Sefcovic antoi siellä suurieleises-
ti kuulla itsestään. Hän on lois-
tava lavaesiintyjä vakuuttavan 
huippumyyjän kaikkine piirtei-
neen.

Hänellä oli viesti Brysselin 
energiaeliitille. EU-komission ns. 
talvipaketissa luonnostelema uusi 
markkinadesign luo upeita liike-
toimintamahdollisuuksia energi-
asektorille (”jos vain teette niin 
kuin minä sanon”):

Tässä Sefcovicin viisi myyntiar-
gumenttia:

- Sen sijaan että toimittaisitte 
passiivisesti energiaa kuluttajille, 
te voisitte olla innovatiivisia mar-
ket makers, jotka toimittavat ku-
luttajille laajan valikoiman uusia 

palveluja rakennusten käyttämi-
seen ja kotien ohjaamiseen.

- Teidän pitäisi käsitellä ku-
luttajia ei vain asiakkainanne 
vaan myös liikekumppaneinan-
ne. Muistakaa, että hekin voivat 
myydä energiaa takaisin teille ja 
kilpailukykyiseen hintaan.

- Asiakkaiden saatavilla olevi-
en tietomäärienne laatu voisi olla 
paljon parempi, jotta pystyisitte 
sitä kautta kartoittamaan asiak-
kaiden tarpeita ja parantamaan 
palvelujanne ja kustannustehok-
kuuttanne.

- Pystytte ratsastamaan digi-
taalisten aluevaltausten uudella 
aallonharjalla. Neljäs teollinen 
vallankumous on juuri tätä: Big 
Datan avulla luodaan älykkäitä 
palveluja.

- Nasdaqin suurimpien joukos-
sa on yhtiöitä, joilla on nykyään 
hyvin vähän fyysistä omaisuutta; 
sen sijaan ne myyvät nyky-yhteis-
kunnassa välttämättömiä digipal-
veluja. Data ja energia-automaati-
sointi vahvistavat tavaramerkke-
jänne.

Maros Sefcovic lupaili asiakkail-
le ”New Dealia” ja viittasi jakelu-
puolella havaittaviin muutoksiin:

”Siirtoyhtiöiden ja loppuasiak-
kaiden välissä on erittäin tärkeä 
lenkki, sähköverkkoyhtiöt. Sen 
vuoksi talvipaketissa keskity-
tään myös järjestelmävastaavien 
ja sähköverkkoyhtiöiden väliseen 
suhteeseen ja halutaan varmistaa, 
että niiden keskinäinen viestintä 
on järjestelmällistä ja rakentavaa.

Mutta voidaan kysyä, hyväksy-
vätkö Euroopan sähkömarkkinat 
huippumyyjä Sefcovicin kaikkia 
hienoja visioita tilanteessa, jossa 
koko EU-projekti on suurennus-
lasin alla ja useissa jäsenmaissa, 
esim. Alankomaissa, Ranskassa ja 
Saksassa, on vaalit ovella.

Sefcovic aloittaa . helmikuuta 
pitkän roadshown EU:n jäsenmai-
hin myydäkseen visioitaan: ”Kaik-
kien on lähdettävä mukaan”, hän 
julisti Brysselin kokouksessa.

 BENGT MAGNUSSON

Sähköverkkoyhtiöiden uusi rooli
EU:n energia-
komissaari lu-
pailee hienoja 
liiketoiminta-
mahdollisuuk-
sia Euroopan 
energiasekto-
rille.

Bengt Magnusson

Oikealla slovakki Maros 

Sefcovic, EU:n energia-

komissaari, vauhdissa 

Brysselissä. Vasemmalla 

EU-parlamentin teol-

lisuus- ja energiavalio-

kunnan vahva mies, Jerzy 

Buzek, Puolan entinen 

pääministeri.

Subventiot rikkovat markkinat

EU haluaa yhteiset säh-
kön sisämarkkinat, mut-
ta yksittäisten jäsen-
maiden tekemät, ener-
gianlähteitä koskevat 
päätökset ovat niiden 
esteenä.

Bengt Magnusson

 EU-komission kursiessa 
kokoon luomusta, jonka 
tarkoituksena on ”aset-

taa energia-asiakas keskiöön” 
ja suojella kansalaisia kaiken-
laisilta uhilta, asioita tapah-
tuu myös todellisuudessa.

Mustanmeren alueen talvi 
on ollut harvinaisen kylmä, ja 
energiankysyntä on kuormit-
tanut maiden tuotantoresurs-
sit äärimmilleen. Sen myötä 
on saatu testattua energia-
union kantava idea – että 
jäsenmaat tulevat toistensa 
avuksi.

Esimerkiksi Bulgariassa 
sähköntarve oli . tammi-
kuuta kaikkein kriittisimpinä 
tunteina  MW. Se oli  
viime vuoden ennätys. Bulga-
riassa oli  astetta pakkasta 
ja lumimyrskyt aiheuttivat 
sähkökatkoja yli  taaja-
massa. Tässä kriittisessä ti-
lanteessa Bulgaria pyysi kii-
reistä sähköntuontia naapuri-
maalta Romanialta.

Mutta Romaniassa lämpöti-
la vaihteli samaan aikaan mii-
nus :stä miinus  asteeseen. 
Sähköntarve oli yli  MW 
ja kaasunkulutus saavutti his-
toriallisen ennätyksen,  mil-
joonaa kuutiometriä päivässä. 

Juuri silloin Romanian ydin-
voimalan Cernavodăn toinen 
reaktori (  MW) oli pakko 
sulkea kantaverkosta raskaan 
nuoskalumen estettyä johto-
jen toiminnan.

Romanian energiaministeri 

Todellisuus astui peliin Yksi monista rekka-autoista, jotka jumittuivat 

Bulgarian talvisäässä, tässä muutaman kilometrin 

päässä Turkin rajasta 11. tammikuuta tänä vuonna.

EU haluaa yhtä, ja jäsenmaat jotain 

aivan muuta, näin toteaa EU-komis-

sion huippujohtaja Marie Donnelly.

Hristo Rusev/NurPhoto, Getty Images

Florian-Toma Petcu ilmoit-
ti, ettei Romania toimittaisi 
sähköä ja että Bulgaria saisi 
selvitä omillaan. Opetuksena 
on, että kriittisissä tilanteissa 
oma etu aina voittaa.

BENGT MAGNUSSON

Marie Donnelly, EU:n ener-
giadirektoraatin kor-
keimpia virkamiehiä, 

johtaa C-osastoa, joka käsittelee 
uusiutuvaa energiaa, energian-
käytön tehostamista sekä tutki-
mukseen ja kehitykseen liittyviä 
asioita. Hän on irlantilainen ja 
tunnettu suorapuheisuudestaan.

”Normaalit markkinat toimi-
vat niin, että kannattamatto-

mimmat kilpailijat yksinkertai-
sesti katoavat. Mutta näin ei ole 
Euroopan energiamarkkinoilla, 
joissa valtiot poliittisista syistä 
maksavat tehottomille yhtiöille 
tukia”, hän sanoi hiljattain semi-
naarissa Brysselissä.

Päin vastoin, EU:hun on nyt 
tulossa uusi tukimuoto, kapasi-
teettimekanismi, hän selitti ja 
viittasi useiden maiden päätök-
siin maksaa hiili- ja kaasukäyt-
töisille voimaloille tukea, jotta 
ne toimisivat aurinko- ja tuuli-
energian varavoimaloina.

”Aion olla brutaalin rehellinen: 
energiamarkkinat olivat jo pit-
kälti valtion rahoittamia. Norjas-
sa tämä koskee vesivoimaa, sitä 
ei rakennettu markkinaehtoi-
sesti. Ydinvoimajärjestelmä, sii-
tä emme ole oikeastaan koskaan 
saaneet todellista tietoa, mutta 
valtiontuki oli merkittävä.”

Marie Donnelly haluaa kes-
kustella EU-maiden kanssa tu-
kien lakkauttamisesta ”kypsille 

uusiutuville energianlähteille”, 
kuten mantereen tuulivoimaloil-
le ja aurinkokennoille. Ne ovat 
hyvää vauhtia tulossa kilpailu-
kykyisiksi fossiilisiin polttoai-
neisiin verrattuna, jos eivät sitä 
jo ole.

Marie Donnelly kommentoi 
ENTSO-E:n kokouksessa Brys-
selin energiaeliitin spekulaatioi-
den ja yksittäisen energia-asiak-
kaan tietojen välistä kuilua:

”Asiakas ei ymmärrä mitään! 
Eikä asiakas oikeastaan välitä 
pätkääkään, mistä ja miksi säh-
kö on tullut seinän pistorasiaan. 
Esittäkää te energiateollisuu-
dessa itsellenne kolme kysymys-
tä: Miten tavoitatte asiakkaat? 
Mitä heille pitää tiedottaa? Mitä 
te tarjoatte heille?”

”Me komission puolelta halu-
amme talvipaketilla ennen kaik-
kea romuttaa sääntelyn aiheut-
tamat toimintanne esteet. Olkaa 
hyvät ja laittakaa toimeksi!”

BENGT MAGNUSSON
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Mikä on kohtuullinen maksu 
sähkönsiirrosta asiakkaalle? 
Energiavirasto ratkaisee sen 
jokaisen  sähköverkkoyri-
tyksen osalta joka neljäs vuosi.

Energiavirastolta odotetaan 
piakkoin päätöstä asiaan val-
vontajaksolle – . Asia 
ratkaistaan siis jälkikäteen.

Päätökseen ei periaatteessa 
pitäisi sisältyä dramatiikkaa, 
koska virasto perustaa päät-
öksensä selkeään laskentame-
netelmään, joka on ilmoitettu 
verkkoyhtiöille etukäteen ja 
jonka ne ottavat huomioon 
suunnitelmissaan. 

Mutta tietenkin yhtiöille on 
varsin kiinnostavaa nähdä, 
miten hyvin virasto varmentaa 
niiden laskelmat oikeiksi. Se 
tarjoaa osviittaa yhtiön tehok-
kuudesta ja tärkeää tietoa tule-
vien tarif ien suunnitteluun.

Jos ne ovat laskuttaneet lii-
kaa, niiden on jatkossa supis-
tettava marginaaliaan. Jos 
ne eivät ole laskuttaneet täy-
simääräisesti, niillä on oikeus 

suurentaa marginaalia.
Päätös perustuu verkkoyhti-

öiden aikaansaannoksiin val-
vontajaksolla.

”Virasto katsoo, kuinka 
’verkkomassa’ on kehittynyt. 
Miten paljon uutta maakaa-
pelia on vedetty, miten monta 
uutta muuntajaa rakennettu 
ja niin edelleen? Sitten virasto 
laskee sähköverkon arvon 
käyttämällä samaa komponet-
tien yksikköhintaa kaikissa 
verkkoyhtiöissä. Sen jälkeen 
virasto päättää kohtuullisen 
tuoton verkkoarvon perus-
teella”, Uudenkaarlepyyn Voi-
malaitoksen toim.joht. Tony 
Eklund sanoo.

Hän pitää tätä neutraalina 
ja enimmäkseen hyvänä jär-
jestelmänä, jolla pyritään pit-
käjänteisyyteen. Jotta yhtiöitä 
voidaan verrata tasapuolisesti, 
virastolla on oma menetel-
mänsä poistojen laskemiseen 
eikä se katso, miten verkkoyh-
tiöt ovat ne merkinneet tilin-
päätökseensä.

Mutta entä sitten todellisuus? 
Verkkoyhtiöillä on tiukat vaa-
timukset sähköverkon käyttö-
varmuuden lisäämiseksi, mikä 
edellyttää, että nykyistä pal-
jon suurempi osuus sähköjoh-
doista siirretään maan alle, ei 
pylväitten varaan.

Vaatimus pakottaa verkon-
haltijat suuriin investointeihin 
moneksi vuodeksi eteenpäin. 
Viime vuonna investoitiin  
miljoonaa euroa,  % yhtiöi-
den menoista.

Nämä asiat on kerrotta-
va asiakkaille, ja sekä Tony 
Eklund ja Herrfors Verkon 
toim.joht. Seppo Tupeli pitävät 
sitä pedagogisena haasteena.

”Meillä on pohjimmiltaan 
myönteinen viesti: varmistam-
me asiakkaiden sähköverkkoa 
häiriöitä vastaan ja mahdollis-
tamme uusia palveluja. Mutta 
samalla viestiin sisältyy, että 
loppupäässä kustannukset 
jäävät asiakkaille”, Seppo 
Tupeli sanoo.

Tehtävää vaikeuttaa se, että 

 % sähkönsiirtolaskusta 
on veroa, näin tuoreimman 
tilaston mukaan. Osin säh-
köveroa, osin arvonlisäveroa 
– jota maksetaan myös säh-
köverosta (siis veroa verolle). 
Verot ovat vuosien mittaan 
olleet jatkuvassa kasvussa.

Sähköverkkoyhtiöt eivät 
myöskään voi vaikuttaa Fing-
ridin valtakunnallisen kanta-
verkon käyttömaksuun. Mak-
sua on korotettu voimakkaasti 
nyt meneillään olevan energia-
käänteen tahdissa.

”Kantaverkkomaksuihin me-
nee nykyään  % Uuden-
kaarlepyyn Voimalaitoksen 
sähköverkkoliikevaihdosta, 
yhtä suuri summa kuin sähkö-
verkon palkkakustannukset”, 
Tony Eklund sanoo.

Laskuttavatko verkkoyhtiöt
ylihintaa? Energiaviraston 
omat asiakirjat antavat tarkan 
vastauksen.

Järjestelmä otettiin käyt-
töön v. , ja siitä lähtien 

Valtio vie valtaosan kakusta
virasto on määritellyt lasken-
nallisen verkkoarvon pohjalta 
tuottoarvon, joka on vuosien 
saatossa vaihdellut asteikolla 

, – ,  %, laskettuna reaali-
arvona verojen jälkeen.

Sallittu tuotto oli tasattu-
na eri valvontajaksoille ,  % 
jaksolla – , ,  % jak-
solla –  ja ,  % jak-
solla – . Viraston alus-
tava arvio jaksolle –  
on ,  %.

Sallittu tuottoarvo oli siis 
huomattavasti alempi valvon-
tajaksolla, jonka päätöstä nyt 
odotetaan. Syynä pidetään 
lähinnä äärettömän alhais-
ta korkotasoa, jota kukaan ei 
ennakoinut.

Se heijastuu Energiaviras-
ton alustavassa ilmoitukses-
sa, jonka mukaan verkkoyhtiöt 
ovat vuosina –  veloit-
taneet asiakkailtaan yhteensä 
noin  miljoonaa euroa lii-
kaa.

Jaksolla –  asiakka-
ilta veloitettiin Suomessa  
miljoonaa euroa alihintaa.

Sääntönä on, etteivät verk-
koyhtiöt saa joutua velkasuh-
teeseen asiakkaidensa suunta-
an, kun kahden viimeisimmän 
valvontajakson tulokset (= En -
ergiaviraston päätöksessä il-
moitettavat luvut) lasketaan 
yhteen.

Uudenkaarlepyyn Voima-
laitoksen tapauksessa Ener-
giaviraston alustavan tiedon 
mukaan yhtiö on laskutta-
nut asiakkailtaan noin   
euroa vuodessa liikaa jaksolla 

– . Sitä vastoin jaksol-
la –  laskutus oli noin 

  euroa vuodessa alle 
sallitun tason.

”Koska viranomaisvalvonta 
ottaa laskelmiinsa kaksi jak-
soa, olemme kahdeksan vuo-
den aikana laskuttaneet noin 

  euroa vuodessa alle 
sallitun summan”, Tony Eklund 
sanoo.

Tariffeissa Uudenkaarle-
pyyn Voimalaitos on nykyään 
Suomen keskiarvoa.

”Nostimme Uudessakaarle-
pyyssä vuodenvaihteessa säh-
könsiirtomaksua noin  %, 
koska Fingrid on korottanut 
verkkomaksuja ja meitä vaadi-

Kun valtio korottaa veroa, sähköverk-

koyhtiöt saavat asiakkaiden haukut. 

Seppo Tupeli ja Tony Eklund ottavat 

mittaa toisistaan. 

On valittava joko halpa sähkönjakelu tai korkea toimitusvarmuus. 
Molempia ei voi saada samaan aikaan, selitti Energiaviraston ylijohtaja 
Simo Nurmi tavatessaan eduskunnan talousvaliokunnan viime vuonna.
Hän kertoi, että Suomen 80 sähköverkkoyhtiötä ovat keskenään hyvin 
erilaisia:
• Vuosiliikevaihto vaihtelee 0,8:sta 230 miljoonaan euroon
• Asiakasmäärä vaihtelee 750:stä 460 000:een
• Työntekijämäärä vaihtelee 2:sta 300:aan
• Omistajat vaihtelevat kansainvälisistä eläkeyhtiöistä asiakkaiden 
omistamiin osuuskuntiin
Myös fyysisissä edellytyksissä on suurta vaihtelua: lähes pelkästään 
maakaapeloiduista kaupungeista todella harvaan asuttuun maaseu-
tuun, joissa on lähes pelkästään ilmajohtoja.

Kaikkia verkkoyhtiöitä on kohdeltava yhtäläisesti edellytyksistä 
riippumatta. Yhteiskunta on täysin riippuvainen korkealaatuisesta ja 
kohtuuhintaisesta sähköstä, ja Energiaviraston tavoitteena on hyvän 
palvelutason turvaaminen koko maassa, Simo Nurmi tiivisti.

”Mahdoton saada yhtä aikaa molemmat”

taan panostamaan yhä enem-
män sähköverkkoon. Tämä oli 
Uudessakaarlepyyssä ensim-
mäinen korotus kolmeen vuo-
teen”, Tony Eklund sanoo.

Herrfors Verkon tilanteeseen 
sisältyy erikoinen lisävaikeus. 
Kun Herrfors osti Pietarsaaren 
Energialaitoksen v. , Herr-
fors sai omistukseensa hinta-
alueen (Pietarsaari ja Luoto), 
joka on hyvin paljon tiiviimpi 
kuin Herrforsin muu verkko.

Toisin sanoen: koska Pie-
tarsaari ja Luoto ovat taajaan 
asuttuja, johtoa ei tarvita asia-
kasta kohti yhtä paljon. Se hei-
jastuu Energiaviraston aiem-
min vahvistamiin alhaisempi-
in hintatasoihin.

”Energiavirasto on tämän 
vuoksi antanut Herrfors Ver-
kolle luvan käyttää siirty-
mäkaudella, elokuuhun , 
eri tariffeja Pietarsaaren-
Luodon alueella ja Herrforsin 
muulla alueella”, Seppo Tupeli 
sanoo.

Lisäksi Pietarsaaren Ener-
gialaitos oli ennen v.  las-
kuttanut asiakkailtaan liikaa, 
Energiaviraston päätöksen 
mukaan, ja joutui näin ollen 
veloittamaan alihintaa v.  
alkaneella jaksolla, joka jatkui 
Herrforsin siirtyessä uudeksi 
omistajaksi.

”Pietarsaaren Energialai-
toksen vanha velka asiakka-
ille maksettiin siis takaisin 
alhaisimpina tariffeina vuo-
sina – . Kun Herrfors 
Verkko lokakuussa  ja tam-
mikuussa  korotti tarif-
feja Pietarsaaressa ja Luodos-
sa, alkoi normalisointi tasolle, 
jolla maksujen tulee oikeasti 
olla”, Seppo Tupeli sanoo.

Vuoden  alussa säh-
könsiirtomaksua korotettiin 

–  % Herrfors Verkon koko 
alueella samoin perustein kuin 
mitä Tony Eklund ilmoittaa 
Uudenkaarlepyyn kohdalla.

”Kantaverkkomaksuja on 
nostettu, ja sähköverkon tar-
vitsemat investoinnit, jotta sel-
viäisimme käyttövarmuusvaa-
timuksien kiristymisestä, ei 
jätä meille paljon valinnanva-
raa”, Seppo Tupeli sanoo.

SVENOLOF KARLSSON

Sähköverkkoyhtiöt saavat usein huutia maksuistaan, 
mutta yli puolet niistä on veroa.

Veroihin menee yhä suurempi osuus sähkön kokonaishinnasta. Suomen keskiarvo.

Toteutetut ja suunnitellut investoinnit Herrfors Verkon alueella. Keskitaso 

on nyt runsaat 5 miljoonaa euroa vuodessa, lisäystä n. 30 %. Punainen viiva 

osoittaa suurjännitemaakaapeleiden osuuden verkossa.

Kasper Dalkarl
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Vältä sähköautoja, jos 
haluat pitää hiilidiok-
sidipäästöt kurissa. 
Tähän johtopäätökseen 
päätyy eri autovaih-
toehtojen vertailussa 
uuden tutkimuksen mu-
kaan.

Aiemmat analyysit ovat jo 
osoittaneet sähköautojen aihe-
uttavan tavallisia, fossiilisilla 
polttoaineilla käyviä autoja 
suuremman ns. ilmastojäljen, 
kun laskelmiin sisällytetään 
autojen käytössä syntyvien 
päästöjen lisäksi myös auto-
jen valmistuksen aiheuttamat 
päästöt.

Sähköautojen valmistuksen 
ympäristövaikutus ja hiilidi-
oksidipäästöt ovat nimittäin 
huomattavasti suuremmat 
kuin perinteisten autojen, to-
teaa tutkija Katja Tasala Gradin 
Tukholman teknisestä korkea-
koulusta.

”Eniten ympäristötuhoa ai-
heutuu sähkömoottorin mo-
nista eri materiaaleista. Moot-
toriin tarvitaan useita maame-
talleja – ja niiden louhinta vaatii 
suunnattomat määrät energiaa 
ja vettä, ja lisäksi louhintapro-
sessissa vapautuu radioaktii-
visia aineita maakerroksista. 
Louhinnassa on käytettävä eri-
koistekniikoita, mikä kuormit-
taa valtavasti ympäristöä”, hän 
toteaa Dagens industri -lehden 
haastattelussa.

Useat tutkimukset kertovat 
vastaavaa viestiä, muun mu-
assa maailman johtavana hiili-
jalanjäljen tutkijana tunnetun 
Lancasterin yliopiston profes-
sorin Mike Berners-Leen esitte-
lemä tutkimus.

Yllä oleva kuva perustuu 
Berners-Leen laskentamenetel-
mään. Pylväiden sininen osuus 
näyttää, miten paljon hiilidi-
oksidipäästöjä syntyy neljän 
autotyypin valmistuksessa. 
Punainen osuus näyttää samo-
jen autojen   km ajossa 
syntyvät hiilidioksidipäästöt. 
Kuvassa on vertailun vuoksi 
kolmen  vuotta vanhan ben-
siini- tai dieselauton päästöt 
vastaavanpituisessa ajossa.

Sähkö- ja hybridiautojen 
(kaksi oikeanpuoleista pylväs-
tä) ajosta aiheutuvat päästöt 
riippuvat siitä, minkätyyppi-
sellä sähköllä ne ladataan.

Tesla kuluttaa yhdistetys-
sä ajossa ilmoituksen mukaan 

,  kWh/km. Jos auto ladataan 
hiilivoimalla tuotetulla sähköl-
lä, päästöksi tulee  grammaa 
hiilidioksidia kilometriltä. Kun 
ajoa on   km, pelkästään 

siitä syntyy aika tarkkaan  
tonnia hiilidioksidia. Vaikka 
laskelmassa otettaisiin huo-
mioon Suomen tosiasiallinen 
sähköpaletti, tämän sähkön 
tuottamisesta syntyy silti ton-
neittain päästöjä.

Lisäksi sähköautot kuormit-
tavat käytössä ympäristöä ta-
vallisia autoja enemmän myös 
hiukkaspäästöissä, sillä sähkö-
autot ovat painavampia. Näin 
ollen renkaat, asfaltti ja jarrut 
kuluvat merkittävästi enem-
män.

Katja Tasala Gradin pitää säh-
köautojen käyttöä ympäristö-
syistä perusteltuna vain pitkil-
lä matkoilla ja päästöttömällä 
sähköllä. Kaupunkiympäristön 
lyhyet ajot sähköautolla eivät 
ole kestäviä.

”Täysin toimivan [polttoai-
nekäyttöisen] auton vaihtami-
nen uuteen ei ole ekologisesti 
kestävää. Nykyisiä autoja on 
ympäristön näkökulmasta py-
rittävä käyttämään mahdolli-
simman pitkään”, toteaa Katja 
Tasala Gradin.
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Sähköautot lisäävät hiilidioksidipäästöjä

Aiemmin energiaministerinä 
toimineen Jens Stoltenbergin 
kanta oli selvillä jo varhaises-
sa vaiheessa. Hän ei säästellyt 
sanojaan Norjan hallituksen 
kokouksessa helmikuussa  
pari kuukautta toisen päämi-
nisterinimityksensä jälkeen:

”Minulle ei ole mitään saksa-
laisia vastaan, mutta en tajua, 
miksi me Norjassa rakentai-
simme kallista sähköntuotan-
toa myydäksemme sähköä 
halvalla saksalaisille. Vesivoi-
maamme ei pidä tuhlata miljar-
dien tulonsiirtoihin eurooppa-
laisille sähköasiakkaille.”

Stoltenbergin hallitusta pai-
nostettiin ottamaan käyttöön 

samanlaiset ”vihreät serti i-
kaatit”, jollaisia Ruotsissa oli 
ollut vuodesta  lähtien.

”Uusiutuvan sähköntuotan-
non laajentaminen kuulostaa 
ympäristöystävälliseltä. Mutta 
Norjassa lähes kaikki sähkö 
tuotetaan jo uusiutuvalla vesi-
voimalla. Normaalilämpötilan 
ja -sademäärän vuosina tuo-
tamme enemmän sähköä kuin 
kulutamme ja myymme ylijää-
män ulkomaille”, Stoltenberg 
selittää kirjassaan.

”Valtiontukeman sähkön 
vienti tarkoittaa, että myymme 
sähköä ulkomaille alle tuotan-
tokustannusten. Me siis lapi-
oimme rahaa ulkomaille, esim. 

saksalaisille ja hollantilaisille. 
Hienoja kansoja mutta mik-
si Norjan pitäisi subventoida 
heidän sähkölaskujaan, sitä en 
käsitä.”

Hän huomauttaa teollisuu-
den suurten sähkönkuluttajien 
kannattaneen valtiontukemaa 
sähköä, koska se painoi säh-
könhintoja alas eikä niiden tar-
vinnut maksaa tukia.

”Mutta teollisuuden on oltava 
kannattavaa ilman, että norja-
laiset kuluttajat joutuvat mak-
samaan kalliin hinnan teolli-
suuden tukemiseksi halvalla 
sähköllä. Lisäksi valtaosa säh-
köntuotannon laajennuksesta 
muodostuisi pienistä vesi- ja 
tuulivoimaloista – täysin tar-
peettomasta kajoamisesta kos-
kemattomaan luontoon. Sai-
simme uusia patoja, voimalatei-
tä ja suuria tuulivoimapuistoja, 
jotka ovat vaaraksi uhanalaisil-
le lintulajeille.”

Painostuksesta huolimatta 
Stoltenberg uskoi pitkään pys-
tyvänsä estämään vihreiden 
serti ikaattien käyttöönoton 
Norjassa. Mutta arvostelua sa-
teli.

”En halunnut antaa periksi 
kohtuuttomille vaatimuksille ja 
yritin kerta kerran jälkeen se-
littää, miksi vihreät serti ikaa-
tit eivät vähennä kasvihuone-
kaasupäästöjä. Mutta sitä, että 
ympäristöliikkeen näkökanta 
on ympäristölle haitallinen, ei 
ole koskaan helppo sanoa. En 
yksinkertaisesti saanut vies-
tiäni läpi. Lopulta luovutin.” Se 
tapahtui syksyllä .

”Koin, että meillä oli vastas-
samme ympäristöteollinen 
ryhmittymä – teollisuuden, 
elinkeinoelämän järjestöjen 
ja ympäristöliikkeen tiettyjen 
osien muodostama rintamalin-
ja. Niillä on yhteinen intressi: 
saada yhteiskunta maksamaan 
viulut”, Jens Stoltenberg toteaa.
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Antoi periksi ympäristö-
               teolliselle ryhmittymälle
Jos Jens Stoltenberg 
olisi saanut pääminis-
terinä tahtonsa läpi, 
Norja ei olisi koskaan 
lähtenyt Ruotsin kans-
sa yhteiseen sähköser-
tifi kaattijärjestelmään. 
Mutta hän ei pärjännyt 
ympäristöteollista ryh-
mittymää vastaan, hän 
kertoo tuoreessa oma-
elämänkerrassaan Min 

historie (Gyldendal).

Sosiaalidemokraatti Jens Stoltenberg oli Norjan pääministeri liki 10 vuotta. Nyt hän 

toimii Naton pääsihteerinä.

KTH

Nato

Aja vanhalla autollasi mahdollisim-

man pitkään, näin neuvoo Katja Tasala 

Gradin.

Auton valmistuksessa syntyy runsaasti päästöjä. Ympäristövaikutukset jäävät normaalitapauksessa vähäisimmiksi, kun jatkaa vanhan auton käyttöä. 
Perustuu Mike Berners-Leen laskelmiin.
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Kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja 
Svenska kraftnät ovat päättä-
neet rakentaa kolmannen vaih-
tosähköyhteyden Suomen ja 
Ruotsin välille.

Voimajohdon odotetaan li-
säävän maiden välistä siirto-
kapasiteettia  megawattia. 
Voimajohto aiotaan rakentaa 
Ruotsin Messauren suuresta 
vesivoimalasta Suomen Pyhän-
selkään, noin  km matkalta.

Suomi on huippukuormitus-
tilanteissa nykyään riippuvai-
nen tuontisähköstä.

”Sähkön siirto Suomen ja 
Ruotsin välillä on Euroopan 
ruuhkaisimpia. Sähkön tuonti 
Ruotsista on lisääntynyt, ja 
viime vuosina vain runsaat 
puolet ajasta rajasiirtokapasi-
teettia on ollut riittävästi saa-
tavilla sähkömarkkinoiden tar-
peisiin”, todetaan Fingridin leh-
distötiedotteessa.

Suomi on syntyneissä pullon-
kaulatilanteissa joutunut kär-
simään muita korkeammista 
sähkönhinnoista.

Vielä pari vuotta sitten arvi-
oitiin, ettei kolmannelle vaih-
tosähköyhteydelle ole tarvetta, 
mutta tilanne on muuttunut 
tuulivoimarakentamisen (Poh-
jois-Ruotsi) ja ydinvoimaraken-
tamisen (Fennovoima) myötä.

Fingridin mukaan uusi yh-
teys voi tasoittaa maiden vä-
lisiä hintaeroja, parantaa Suo-
men voimajärjestelmän käyt-
tövarmuutta ja mahdollistaa 
tehokkaammat reservimarkki-
nat.

Suomen ja Ruotsin välillä on 
entuudestaan kaksi vaihtosäh-
kölinjaa, kuten viereisestä ku-
vasta näkyy.  Suomen ja Ruot-
sin sähköverkot ovat niiden 
lisäksi yhteydessä Rauman 
kautta kulkevalla kahdella ta-
sasähköyhteydellä (Fenno-
Skan  ja ), joiden yhteisteho on 

 megawattia.
Hankkeen kustannuksiksi 

arvioidaan vajaat  miljoo-
naa euroa. Koska sähkömark-
kinahyödyn arvioidaan suu-
relta osin koituvan Suomen hy-

väksi, osapuolet ovat sopineet, 
että Fingrid maksaa runsaat 

 % kustannuksista.
Fingrid aikoo hakea hank-

keelle EU:lta ns. Project of Com-
mon Interest -statusta, joka 

avaisi mahdollisuuden rahal-
liseen tukeen. Tavoitteena on, 
että yhteys saadaan käyttöön 
viimeistään v. .

Kolmas Suomi-Ruotsi voimalinja

Messauren ja Pyhänselän välille suunnitellaan uutta siirtoyhteyttä, merkitty mus-

talla. Osalle matkaa selvitetään tarkemmin kahta vaihtoehtoista linjausta. Punai-

set viivat osoittavat nykyiset 400 kilovoltin johdot.

Olkiluoto 3 on poikkeus
 O lkiluoto  -ydinreakto-

rin pitkällinen raken-
nusprosessi erottuu 

joukosta. Jos uusin ilmoitus 
pitää kutinsa, reaktorin kau-
pallinen käyttö alkaa vuoden 

 lopussa, ja teholliseksi ra-
kennusajaksi tulee näin ollen 
runsaat  vuotta.

Vertailun vuoksi, Kiinassa 
ydinreaktori saadaan kaupal-
liseen käyttöön –  vuodessa 
rakentamisen aloittamisesta. 
Kiinassa on otettu käyttöön 

 uutta ydinreaktoria vuoden 
 jälkeen, ja jos luvuista jä-

tetään pieni CEFR-hyötöreak-
tori, tehollinen rakennusaika 
on ollut keskimäärin  v. ja  kk.

Ydinvoima lisääntyi Kiinassa 
viime vuonna nopeiten kaikis-
ta energiamuodoista, nyt siellä 
on käytössä  reaktoria ja ra-
kenteilla .

Koreassa on rakennettu vii-
si uutta ydinreaktoria vuoden 

 jälkeen, ja keskimääräi-
nen rakennusaika on  v. ja 

 kk. Keskiarvoa nostaa en-
simmäinen . sukupolven re-
aktori Shin Kori , joka otettiin 
kaupalliseen käyttöön vuoden 

 lopussa  rakennusvuo-
den jälkeen.

Kiina ydinvoimatyömaista 
kolmen ja Korean työmaista 
kahden rakennusaika on alit-
tanut  vuotta, ”ennätystä” pi-
tää hallussaan Kiinan Qinshan 

– , jonka rakennusaika oli  v. 
ja  kk.

Kun Ruotsi otti aikoinaan 
käyttöön  uutta reaktoria  
vuodessa ( – ), raken-
nusajat olivat suunnilleen sa-
mat. Suomen neljän reaktorin 
rakentaminen kaupalliseen 
käyttöön vei –  vuotta.

Toisaalta vuoden  jäl-
keen on otettu käyttöön myös 
reaktoreita, joiden rakentami-
nen on kestänyt hyvin pitkään 
– viiden kauiten kestäneen 
kohdalla –  vuotta. Syy on 
kolmessa tapauksessa poliitti-
nen: kaksi Neuvostoliiton ra-
kennustyömaata (Rostov  ja 
Kalinin ) keskeytyi Neuvosto-
liiton hajottua, yhden (Bushehr 
) keskeytti Iranin vallankumo-

us v. . Yksi ydinvoimalatyö-
maa (Watts Bar ) keskeytet-
tiin USA:ssa sähkönkysynnän 
puutteen vuoksi, yksi Argen-
tiinassa (Atucha ) rahoituksen 
petettyä.

Olkiluoto :n rinnakkaista-
paus on ranskalainen Flaman-
ville , joka uusimman tiedon 
mukaan vaatii liki  vuoden 
rakennusajan. Molemmat pe-
rustuvat uuteen reaktorimal-

liin. Ruotsin ns. Analyysiryh-
mä kommentoi asiaa näin:

”Euroopassa ja USA:ssa ei ole 
rakennettu uusia reaktorei-
ta noin  vuoteen, ja siksi on 
luonnollista, että ensimmäis-
ten hankkeiden kustannukset 
ovat korkeita ja rakentaminen 
viivästyy. Tämä on luonnollista 
heijastumaa siitä, että turval-
lisuus on etusijalla hankkei-
den toteutuksessa ja siitä, että 
näiden  vuoden aikana on il-
maantunut monia uusia tekijöi-
tä, jotka mutkistavat hankkeen 
toteutusta.”

Kiinan ja Korean ydinvoi-
maloiden rakennuskuluista on 
vaikea saada tarkkoja lukuja, 
mutta –  MW sähköte-
hon rakentamisen katsotaan 
yleensä maksavan  miljardia 
euroa.
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Kiina ja Korea rakentavat ydinreaktorin viidessä vuodessa
Energian laajamittainen varas-
tointi riittävän halvalla on vielä 
ratkaisematta.

Saksan, Sveitsin ja Itävallan 
rajalla sijaitsevalla Bodenjär-
vellä testataan parhaillaan, 
miten energian varastointi on-
nistuisi betonipallossa järven-
pohjalla. Ideana on pumpata 
betonipallosta ilma pois, kun 
sähköstä on ylijäämää, ja sitten 
kun sähköstä on alijäämää, pal-
lon venttiilit avataan, jotta vesi 
virtaa sisään. Sisään virtaava 
vesi pyörittää turbiinia, joka tu-
ottaa sähköä.

Saksalaisilla professoreilla 
Horst Schmidt-Böckingillä ja 
Gerhard Lutherilla on ollut 
tähän mentelmäpatentti vuo-
desta . Bodenjärveen upo-
tettiin testissä halkaisijaltaan 

-metrinen,  tonnia painava 
betonipallo  metrin syvyy-
teen.

Tällaisen energianvarastoin-
nin arvioidaan kuitenkin vaa-
tivan aivan eri mittasuhteita 
ollakseen merkityksellinen. 
Halkaisijaltaan -metrinen 
pallo –  metrin syvyy-
dessä pystyisi siellä vallitsevan 
paineen vuoksi varastoimaan 
laskelmien mukaan  GWh 
(gigawattituntia) vastaavan 
energiamäärän.

Tällaisista betonipalloista 
koostuva kenttä pystyisi varas-
toimaan esim. suuren merituu-
livoimapuiston energian.

Mutta pysyvätkö kustan-
nukset kohtuullisina? Tutkijat 
eivät usko, että menetelmästä 
saadaan kannattavaa mata-
lan rannikon Saksassa, mutta 
se voisi mahdollisesti olla ta-
loudellisesti puolusteltavissa 
jyrkillä rannikoilla, esim. Nor-
jassa, Espanjassa ja Japanissa.

Voisiko energiaa varastoida merenpohjalla?

Tällaiseksi tutkijat ajattelevat laajamittaisen varastointimenetelmän.

Reaktorin ja höyrygeneraattorei-

den välisen höyry- ja vesipiirin 

puhdistusta Olkiluoto 3:n raken-

nustyömaalla.
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Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Fyysisen maantieteen professori Ole 

Humlum on laatinut pallokuvat GISS:n 

tietojen pohjalta. Pallot osoittavat 

kuukausittaisen keskipoikkeaman 

2007–2016 keskiarvosta.

Yhä vähemmän vahinkoa
u Luonnonkatastrofi t aiheuttavat 
yhä vähemmän vahinkoa BKT-
osuutena laskettuna. Globaali 
suuntaus on 27 vuodessa las-
kenut 0,29 %:sta 0,18 %:iin. Näin 
todetaan yhteenvedossa, joka 
perustuu vakuutusyhtiö Munich 
Ren, YK:n ja alan johtavan tutki-

jan, Roger Pielke Jr:n tilastoihin. 
43 % vähemmän ihmisiä joutui 
v. 2015 kokemaan luonnonkata-
strofi n kuin edellisen vuosikym-
menen vuosikeskiarvo. USA:ssa 
ylivoimaisesti suurimmat vahing-
ot ovat viime vuosina aiheutuneet 
kylmistä talvista.

Tulevaisuuden energia
u Uusiutuvan energian käyttö 
kasvaa nopeasti seuraavan 25 
vuoden aikana, mutta myös fos-
siilisen energian käyttö kasvaa. 
IEA, kansainvälinen energiajär-
jestö, esittää oheisen ennusteen 
vuoteen 2040 saakka. Käytettävä 
mitta, Mtoe, tarkoittaa miljoo-
naa öljyekvivalenttitonnia. Kuten 
näkyy, päästöttömien energian-

lähteiden (uusiutuvan ja ydin-
voiman) arvioidaan vastaavan 
lähes puolta kasvusta, kun taas 
fossiilisissa polttoaineissa eni-
ten lisääntyy kaasun käyttö. Jos 
mitään dramaattista ei tapahtu, 
maailman energiankäytöstä liki 
80 %:n arvioidaan edelleen ole-
van fossiilista v. 2040.

Vaihteleva vuosi

Lähde: Daily Caller

Lähde: IEA

USA:n kotkille kuolinraja
U.S. Fish and Wildlife Service, 
Yhdysvaltain luonnon lajirik-
kaudesta vastaava virasto, 
voi hyväksyä, että maan tuu-
livoimalat surmaavat  
maakotkaa ja  valkopää-
merikotkaa vuosittain. Näin 
todetaan hiljattain voimaan 

astuneessa päätöksessä.
Päätös on seurausta tuu-

livoima-alan vaatimuksista. 
USA:ssa ei aiemmin saanut 
tuulivoimalan käyttölupaa 
kuin viideksi vuodeksi ker-
rallaan, minkä monet sijoitta-
jat kokivat estävän alan kehit-

Yhdysvaltain viran-

omainen sanoo OK 

enintään 4200 valko-

päämerikotkan kuole-

malle vuodessa.

Uusiutuva energiatekniikka
ei aina ole kestävää. Laaja-
mittainen aurinkokennojen ja 
tuulivoimaloiden rakentami-
nen merkitsee laajamittaista, 
ei-uusiutuvien luonnonvaro-
jen käyttöä, totesi Simon Da-
vidsson tuoreessa väitöskir-
jassaan Uppsalan yliopistossa.

”Aurinko- ja tuulienergian 
käyttö lisääntyy hyvin nope-
asti. Mutta vaikka itse energia 
on uusiutuvaa, jokainen au-
rinkopaneeli ja tuulivoimala 
valmistetaan suureksi osaksi 
ei-uusiutuvista raaka-aineis-
ta. Lisäksi näiden energiatek-
niikoiden käyttöikä on rajalli-
nen”, hän sanoo.

Uusiutuvaa energiaa on il-
mastotavoitteiden saavutta-
miseksi lisättävä nopeasti, ja 
laajentaminen on pitkälti teh-
tävä nykytekniikalla.

”Sen myötä kasvaa lukui-
sien materiaalien ja alkuai-
neiden kysyntä, ja ne voivat 
olla enemmän tai vähemmän 
harvinaisia luonnonvaroja. 
Niiden louhinta aiheuttaa ym-

päristöongelmia, useimmiten 
muualla maailmassa, ja moni-
en aineiden saatavuus on tule-
vaisuudessa epävarmaa.”

Sekään ei ole taattua, että 
teollisuus pystyy tehokkaasti 
kierrättämään aurinkokenno-
jen ja tuulivoimaloiden mate-
riaaleja.

”Jotta energiajärjestelmä 
olisi todella kestävä, täytyy 

syntyä teollisuutta, joka pait-
si että se pystyy tuottamaan 
suuria määriä uusiutuvaa 
energiatekniikkaa, kykenee 
myös pitämään järjestelmän 
toimivana pitkällä aikaper-
spektiivillä ja resurssien kan-
nalta tehokkaasti”, Simon Da-
vidsson toteaa Uppsalan yli-
opiston lehdistötiedotteessa.

Uusiutuva ei aina kestävää

Nykyisiin tuuli- ja aurinkovoimaratkaisuihin vaaditaan monia harvinaisia maa-

metalleja, esim. neodyymia, terbiumia, yttriumia, dysprosiumia, europiumia, ce-

riumia ja lantaania. Myös muita metalleja, esim. indiumia ja telluuria, tarvitaan. 

Simon Davidsson esittelee väitöskirjassaan mm. tämän USA:n energiaministe-

riön laatiman taulukon, jossa kuvataan eri alkuaineiden ehtymisen riskitasoja 

uusiutuvan energian teollisuudessa jo lyhyellä aikavälillä.

Etelä-Tanskan yliopiston tutkijat 
uskovat ultraohuiden ja orgaanis-
ten aurinkokennojen tulevaisuu-
denvalloitukseen.

He ilmoittivat juuri vuoden-
vaihteen alla kehittäneensä 
aurinkokennoja, jotka ovat pa-
perinohuita (paksuus / -osa 
mm), läpinäkyviä ja taivuteltavia. 
Näitä aurinkokennoja voidaan 
tulevaisuudessa rullata kalvoina 
talojen ja autojen katoille ilman, 
että estetiikka kärsisi, toteaa 
hankkeen vastuuhenkilö Morten 
Madsen.

Aurinkokennoja voidaan myös 
lisätä vaatteisiin, joten kuluttajal-
la on energiaa saatavillaan, esim. 
mobiililaitteiden lataamiseen.

Tällä hetkellä haasteena on 
aurinkokennojen käyttöikä. Kun 
nykyiset prototyypit altistuvat 
auringolle tai ilmalle, ne vähitel-
len hapettuvat. Mutta Morten 
Madsen uskoo, että niistä saada-
an tehtyä vakaita oikeanlaisilla 
lisäaineilla.

Menetelmien kehittäminen 
aurinkokennojen painamiseksi 
suurikokoisina ja suuressa mit-
takaavassa on sitten seuraava 
askel. Nyt aluksi kehitetyt aurin-
kokennot ovat vain senttimetrin 
kokoisia, kuten kuvasta näkyy.

Nämä ensimmäiset orgaaniset 
aurinkokennot pystyvät hyö-
dyntämään  % aurinkoenergi-
asta. Morten Madsen uskoo luvun 
voivan kasvaa tästä merkittäväs-
ti, kun kennojen koko suurenee.

Orgaanisia
aurinko-
kennoja

Tulevaisuuden aurinkokennoja?

u Vuoden 2016 sää oli Suomessa vaih-
televa, alkuvuosi oli erittäin kylmä, 
kevät enimmäkseen lämmin, kesä ke-
skiverto, marraskuu kylmä ja joulukuu 
lämmin. Lämpötila oli maan eteläo-
sissa vajaan asteen lämpimämpi ja La-
pissa vajaat kaksi astetta lämpimämpi 
kuin vertailuarvo (kausi 1981–2010).

Sademäärä oli kokonaisuutena 
liki normaalitasoa mutta tavallista 
pienempi maan lounaisosassa ja suu-
rempi Länsi-Lapissa – Tornion Torpissa 
huippulukema 847,6 mm.

Tammikuun 2017 säätä on Skan-
dinaviassa ja Suomessa leimannut 
Pohjois-Atlantilta ulottuva lämpimän 
kieleke, kun taas suuressa osassa 
muuta Eurooppaa on vallinnut jäätävä 
kylmyys, pakkasta ja lunta on riittänyt 
Afrikkaan asti.

Media on julistanut vuoden 2016 
globaalisti nykyhistorian lämpimim-
mäksi. Satelliittien mittaaman ilma-
kehän lämpötilan mukaan (mittaajina 
UAH ja RSS) vuodet 1998 ja 2016 olivat 
lämpötilaltaan samanarvoisia (ero on 
0,02 astetta, liian pieni ollakseen mer-
kittävä).

Selittämättä on, miksi satelliiteis-
ta mitatut ja maanpinnalta mitatut 
lämpötilasarjat ovat alkaneet yhä 
enemmän loitota toisistaan vuoden 
2003 jälkeen niin, että jälkimmäiset 
näyttävät nyt yli asteen kymmeneso-
san ensimmäisiä enemmän. Ongelma 
näkyy marras- ja joulukuun lämpö-
tilapalloissa (vasemmalla), joissa in-
terpoloitu maanpinnan lämpötila 80. 
leveysasteen yläpuolella (outo ym-
pyrä) luultavasti näyttää liian korkeita 
arvoja (mittausasemia ei niin pohjoi-
sessa ole).

Huomautettakoon, että vuodet 
1998 ja 2016 olivat äärimmäisiä El Niño 
-vuosia, mikä puski globaalia lämpö-
tilaa huomattavasti ylöspäin. RSS:n 
mukaan lämpötila on 10 kuukautta 
vuoden 2016 huipputason jälkeen las-
kenut nopeammin kuin koskaan aiem-
min.

Median toisen uutisen, että pohjois-
navan lämpötila on yksittäisiä kertoja 
ylittänyt keskiarvon 20 astetta (–15° 
eikä –35°), vastapainoksi muualla 
maailmassa (Siperiassa, Pohjois-Ame-
rikassa) on ollut ajoittain 20 astetta 
normaalia kylmempää ja Grönlannin 
lumimäärä on kesän jälkeen kasvanut 
nopeammin kuin koskaan aiemmin 
mittausten aloittamisen jälkeen.

tymistä. Virasto oli asettanut 
viiden vuoden rajan juuri, 
koska tuulivoimalan vaiku-
tuksista lintuihin oli epäsel-
vyyttä.

Nyt virasto arvioi, että 
USA:n noin   linnun 
maakotkakanta selviää  
yksilön menettämisestä vuo-
dessa ilman, että se uhkaisi 
kantaa. Valkopäämerikotki-
en kanta on  lintua, ja 
kannan katsottiin kestävän 

 yksilön kuoleman vuo-
dessa.

Uudet luvat voidaan täs-
tä lähtien myöntää peräti  
vuodeksi.

Virasto ei tiedä varmuu-
della, kuinka monta kotkaa 
USA:n tuulivoimat tosiasiassa 
surmaavat, mutta luvun arvi-
oidaan maakotkien osalta ole-
van nykyisellä tuulivoimalati-
heydellä  kotkaa vuodessa.
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Kun Vaimo hankki älypuhelimen ja jumittui Facebook-riippuvuu-
teen, lupasin etten ikinä hylkäisi vanhaa nokialaistani ja hankkisi 
tuollaista riesaa itselleni. Ostin kaksi vara-akkuakin, jotta pystyisin 
pitämään uskollisen ja oikeilla näppäimillä varustetun puhelimeni 
elossa ikiaikoihin asti.

Mutta jouluaatto mullisti elämäni. Kun avasin viimeisen kovan 
paketin silkkipaperia, näin sinisen valon loistavan pienestä rasias-
ta. Poimin järkytyksestä kalpeana esiin älypuhelimen. Moskovan 
vävyni oli (piruillakseen) hankkinut minulle sellaisen vekottimen 
joululahjaksi.

Hikipisarat kuivattuani poistin SIM-kortin nokialaisestani. Kortti 
oli aivan liian iso uuteen puhelimeen, mutta koska kortin metalliosa 
oli oikean kokoinen, otin sakset ja nirhasin kortin muovireunoja ja 
taiteilin kortin paikalleen uuteen puhelimeen. Senhän pitäisi olla 
samaa mallia ja toimia.

Mutta ei, eihän se tietenkään toiminut. Miten nyt saisin kortin 
takaisin nokialaiseeni? SIM-kortilleni oli tallennettuna 300 puhelin-
numeroa, ja ne eivät missään tapauksessa saaneet kadota!

Ahersin hetken teipaten ja leikaten pahvisuikaleita ja sain kuin 
sainkin kortin takaisin vanhaan puhelimeen, mutta ei se toiminut. 
Hiki virtasi ja sydän jyskytti, joten oli oiva hetki pitää tauko ja loh-
duttautua joulukinkulla ja suklaakonvehdeilla. Näin voimistuneena 
ja vielä hetken näperrettyäni sain vanhan puhelimeni toimimaan, 
mutta uudesta puuttui SIM-kortti.

Ensimmäisenä arkena joulun jälkeen kävin sitten alan kaupassa, 
josta järjestyi SIM-kortti uuteen puhelimeeni. Myyjäpoika oli ystä-

vällinen mutta selvästi huvittunut 
leikkaa-ja-liimaa kortistani. Hän 
oli varmaan tottunut älypuhelin-
idiootteihin.

Sitten ei auttanut muu kuin aloit-
taa yrityksen ja erehdyksen kautta 
älypuhelimen opettelu. Miten voi-
daan odottaa vanhusten kömpelöine 
sormineen oppivan käyttämään näitä 
rakkineita, kun ripeän, viulunsoittoa 
harrastavan ja terveen tekniikan 
tohtorin on vaikea osua oikeisiin 
kirjaimiin ja ymmärtää, mitä pitää 
missäkin tilanteessa painaa?

Nyt olen jo navigoinut autolla 
riikinruotsia puhuvan puhelin avulla ja löytänyt puhelimen maas-
tokartan avulla talviyönä jalkaisin Helsingin Kampista Vironlautalle 
Länsisatamaan. Molemmat toiminnot tulivat puhelimen mukana.

Lisäksi olen soittanut ilmaisia verkkopuheluja Moskovaan ja tar-
kistanut uutiset ja hiihtosään netistä. Ja lähettänyt sähköpostia.

Ja kumma kyllä, rakkineella voi soittaa myös tavallisia puheluja! 
Mutta Facebookiin en ikinä lähde. Joku raja se pitää olla nykyajan 
hullutuksillakin. Ja Twitterin saa Donald Trump pitää aivan itsellään.

Miksi Sahara oli 
aiemmin vihreä?

Jarl Ahlbeck

Nqugen Truong Son/Handout

Wikipedia

justyle /Shutterstock

Jalle: Se johtui runsaista sateista. 
Nyt tiedetään, miten paljon alueella 
on satanut 25000 viime vuoden 
aikana. Tutkijaryhmä on päätynyt 
tiettyihin lukuihin kemiallisilla ana-
lyyseilla, joissa on tutkittu Länsi-
Afrikan rannikon merenpohjan kai-
rauksista saatuja muinaisia lehtiä. 
Kuten kuvasta näkyy, Saharassa 
on satanut reippaasti pitkiä ajan-
jaksoja, tummanvihreinä kausina 
yli 1000 mm vuodessa.

Tutkimuksessa todetaan, että 
entisajan lämpimämmät kesät voi-

mistivat Länsi-Afrikan monsuunia 
ja toivat lisää sateita. Saharassa 
asusti tuolloin metsästäjä–keräili-
jöitä, jotka käyttivät elannokseen 
savannien ja metsäisten ruohomai-
den eläimiä ja kasveja.

Tutkimuksen mukaan ”useimmat 
nykyisistä ilmastomalleista eivät 
pysty simuloimaan oikein Länsi-
Afrikan monsuunin voimistumista 
vihreän Saharan aikakautena”. Tut-
kimus ilmestyi Science Advances 
-julkaisussa otsikolla ”Rainfall regi-
mes of the Green Sahara”.

Kaavio Länsi-Saharan sademääristä 

25 000 vuotta ajassa taaksepäin. 

Sadeasteikon nolla-arvo vastaa 

2 500 viime vuoden sademäärän 

keskiarvoa.

Rofenerin jäätikköjärvi kuvattuna v. 1601.

Sinistä loistetta
joulupaketista

Jalle: Minun puolestani jokainen 
saa itse valita mieli-ilmastonsa. Il-
masto on vaihdellut niin paljon jo 
tuhannen viime vuodenkin aikana, 
että valittavana on monta vaihtoeh-
toa. Mutta yhtä hyvin voitaisiin ky-
syä, mikä on pahin ilmasto. Hyvänä 
valintana sellaiseksi on Suomen 
lähihistoriassa tarjolla 1860-luvun 
katovuodet ja niiden nälänhätä ja 
lavantautiepidemia. Runeberg ku-
vasi olosuhteita:

’Tuli kevät, hanki suli mailta,
myötänsä vei puolet orahista,
tuli kesä, raekuuro kulki,
kaatoi maahan puolet 
tähkäpäistä,
tuli syksy, kaikki ryösti halla.

Janne Sibeliuksen (Jeanin nimi oli 
alunperin Janne) isä sai tartunnan 
ja kuoli lavantautiin v. 1868 hoi-
taessaan potilaita Hämeenlinnan 
kaupungin- ja sotilaslääkärinä. 
Perhe muutti Jannen äidinäidin luo 
samaan kaupunkiin – isoäiti oli an-
kara pianonsoiton opettaja ja löi 
Janne-poikaa sormille, jos tämä 
soitti väärin. Joten ehkä meidän on 
kiittäminen ankaraa ilmastoa Fin-
landiasta ja viulukonsertoista.

Ilmasto vauhditti myös rauta-
tien rakentamisesta. Vuonna 1870 

vihitty Riihimäen ja Pietarin väli-
nen rataosuus rakennettiin pitkälti 
hätäaputyönä, ratatyöntekijöinä 
katovuosien köyhdyttämät. Radan 
valmistuttua saatoimme saada vil-
ja-apua idästä, kun sato Suomessa 
epäonnistui.

Alpeilla voidaan vanhojen asia-
kirjojen ansiosta seurata kylmem-
män ilmaston aiheuttamaa hätää. 
Kasvavat jäätiköt ”söivät” kokonai-
sia kyliä, ja muodostuneista jäätik-
köjärvistä aiheutui usein tuhoisia 
seurauksia. Tämä (ylhäällä) lienee 
vanhin kuva, elokuulta 1601, Rofe-
ner Eissee -jäätikköjärvestä Alppi-
en Ötz-laaksosta (josta muinainen 
”jäämies” Ötzi löydettiin). Jäätikkö-
järvi muodostui Vernagtferner-jää-
tikön kasvaessa, ja kun järvi sitten 
purkautui jäämassojen läpi, hyöky-
aalto upotti alapuolella sijainneen 
Inn-laakson ja repi mukaansa taloja 
ja kirkkoja. Tuho toistui useita ker-
toja, pahimmat vahingot sattuivat 
v. 1678. Viimeisimmällä kerralla v. 
1845 kymmenmetrinen hyökyaalto 
pyyhkäisi yli osan laaksoa.

Kaudella 1850–1970 alppijäät-
iköiden laajuus supistui noin kol-
masosalla ja tilavuus puolella. 
Vielä 1980-luvulla lämpenemistä 
kuvattiin yleisesti ”ilmaston para-
nemisena” ja viilentymistä pidettiin 

uhkana. Verkosta löytyy tästä hel-
posti vanhoja lehtiartikkeleita. Täs-
sä vieressä esim. New York Times ja 
Time-aikakauslehti.

Mikä ilmasto on paras?

Time kysyy v. 1974, onko tulossa uusi 

jääkausi. ”Tutkijat ovat löytäneet uusia 

viitteitä globaalista jäähtymisestä”, 

alussa todetaan.

New York Times kirjoittaa v. 1978, ettei 

kansainvälinen asiantuntijaryhmä näe 

merkkejä siitä, että 30 vuotta kestänyt 

jäähtyminen olisi lähenemässä lop-

puaan.

Jalle: Uusia lajeja löydetään vuo-
sittain. Esimerkiksi Maailman lu-
onnonsäätiö julkaisi hiljattain my-
önteisen tiedon, että pelkästään 
Mekong-joen alueella löydettiin 
viime vuonna 163 uutta lajia. Niistä 
kolme oli nisäkkäitä, 9 sammak-
koeläimiä, 11 kaloja, 14 matelijoita 
ja 126 kasveja. Alueelta on löydetty 
2409 uutta lajia vuoden 1997 jäl-
keen. Löydetyt uudet hyönteislajit 
eivät sisälly lukuun.

Löytyykö uusia 
nisäkäslajeja edelleen?

Tämä lepakkolaji (Murina kontumen-

sis), jolla on karvainen turkki päässä ja 

käsissä, löydettiin Vietnamista.

WikipediaWikipedia

Jarl Ahlbeck on Åbo Akademin ympäristötekniikan dosentti. 
Voit esittää hänelle kysymyksiä osoitteessa www.katterno.fi 

Kaavio Länsi-Saharan sademääristä

25 000 vuotta ajassa taaksepäin. 

Sadeasteikon nolla-arvo vastaa
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VD Ingvar Kulla

VD Roger Holm

VD Glen Ahlskog

VD Tony Eklund

VD Juha Kauppinen

Esse Elektro-Kraft
Toimittaa sähköä osaan Pedersöreä, Kauhavaa, 
Uuttakaarlepyytä (Markby) sekä Kruunupyytä (Jeussen).
Asiakkaita: 3 700  
Vuositoimitus: 50 GWh
Vaihde: 020 766 1900
Vikailmoitukset toimistoajan ulkopuolella:  766 2023
Kundtjänst: 020 766 1912 , 020 766 1911
Laskutus: 020 766 1912, Johanna Stubb

www.eekab.fi 

Herrfors
Toimittaa sähköä Alavieskaan, Pietarsaareen, Luotoon, 
Maksamaalle, Oravaisiin, sekä osaan Pedersöreä, Teerijärveä, 
ja Ylivieskaa. 
Asiakkaita: 32 000 
Vuositoimitus: 610 GWh sähköä, 284 GWh lämpöä
Vaihde: Pietarsaari (06) 781 5300, 
Ylivieska (08) 411 0400, Kolppi (06) 766 7242, 
Oravainen (06) 385 0050, Teerijärvi (06) 867 5001 
Vikailmoitukset toimistoajan ulkopuolella: 
Pietarsaari ja Luoto (06) 723 0079, 
Oravainen, Pedersöre ja Teerijärvi (06) 723 4521, 
Ylivieska sähkö (08) 426 350, kaukolämpö 044 781 5375
Laskutus: Pietarsaari(06) 781 5312,
Ylivieska (08) 411 0401 

www.herrfors.fi 

Kruunupyyn Sähkölaitos
Toimittaa sähköä osaan Kruunupyytä, Pedersöreä ja Kokkolaa 
Asiakkaita: 3 220  
Vuositoimitus: 45 GWh
Vaihde: 824 2200
Vikailmoitukset: 824 2200, 0400 126 005
Laskutus: 824 2200,  Å. Hagnäs, M. Käld
www.kronobyelverk.fi 

Uudenkaarlepyyn Voimalaitos
Toimittaa sähköä Uudenkaarlepyyn kaupungin alueelle 
Asiakkaita: 5 100  
Vuositoimitus: 110 GWh
Vaihde: 785 6252 
Vikailmoitukset: 722 0050
Vikailmoitukset toimistoajan ulkopuolella: 722 0050, 781 0632
Laskutus: 785 6252, 785 6251

www.nkab.fi 

Vetelin Energia
Toimittaa sähköä Veteliin, lukuunottamatta Polson, 
Kivikankaan ja Nykäsen kyliä
Asiakkaita: noin2 300  
Vuositoimitus: 28 GWh
Vaihde:  (06) 866 3600  
Vikailmoitukset: 0400 262 261
Laskutus: (06) 866 3600
www.venergia.fi 

Turvaa 
sähkökatkojen 
varalta

Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

u VETELIN ENERGIA
Sähköverkkojen etäohjaus lisään-
tyy kaiken aikaa, ja siksi myös 
valvomon toiminnot täytyy turva-
ta sähkökatkojen varalta. Vetelin 
Energia on asentamassa vuoden 
alussa dieselkäyttöisen vara-ag-
gregaatin, joka huolehtii koko kiin-
teistön sähkönsaannista, jos sähkö-
verkko sammuu.

”Olemme tähän saakka onnistu-
neet säilyttämään sähkönsaannin 
täällä Vetelin keskustassa, vaikka 
jossain päin verkkoa on ollut kat-
kos, mutta on hyvä suojautua kai-
ken varalta”, sanoo Vetelin Energi-
an toim.joht. Juha Kauppinen.

Myös yhtiön maanviljelijäasiak-
kaat ovat yhä laajemmin hankkineet 
tilalleen omat vara-aggregaatit.

”Maaseutu on taajamia alttiimpi 
sähkökatkoille, ja monet maatilan 
tärkeistä toiminnoista käyvät säh-
köllä. Jos lypsykoneet tai ilmanvaih-
to- ja kastelujärjestelmät yhtäkkiä 
pysähtyvät, tilalla syntyy vakavia 
ongelmia.”

Vetelin Energia pitää varastossa 
riittävästi dieseliä yhden vuorokau-
den käyttöön. Sinä aikana sähkö-
häiriö tullee korjatuksi, muuten on 
lähdettävä huoltoasemalle hake-
maan täydennystä.

ETÄOHJATTU. Kun sähköverkkoon syn-

tyy häiriö, on tärkeää, että katkaisijat 

ja erottimet toimivat, selittää Vetelin 

Energian Jussi Leppäniemi.

u KRUUNUPYYN SÄHKÖLAITOS
Alavetelin Ollisbackassa tapahtuu. 
Päiväkoti Solroseniin on tehty lisä-
rakennus, kirkko ja seurakuntatalo 
lämmitetään nykyään maalämmöl-
lä, ei enää öljyllä, ja pian paikalle 
rakennetaan uusi terveyskeskus. 
Lisäksi lähistölle suunnitellaan uut-
ta asuinaluetta ja useita teollisuus-
tontteja.

”Kaikkien näiden seikkojen vuok-
si on tärkeää korvata vanha muun-
taja ja ilmajohdot uudella maakaa-
pelilinjauksella ja muuntajalla”, 
kertoo Johnny Haga Kruunupyyn 
Sähkölaitokselta.

Uusi maakaapelilinja vedettiin 
syksyllä 2016, ja se otettiin käyt-
töön jo vuoden lopussa.

”Alueella ei ole ollut erityisen 
paljon sähkökatkoja, mutta vanhal-
la muuntajalla oli jo ikää harteillaan 
ja sitä paitsi se sijaitsi paikalla, jota 
tarvittiin uuden terveyskeskuksen 
tonttimaaksi.”

Valmiina 
rakentamaan 
Alavetelissä

SIIVOAA. Vanha muuntaja oli jo työnsä 

tehnyt, toteaa Johnny Haga Kruunupyyn 

Sähkölaitolta.

u ESSE ELEKTRO-KRAFT AB
Esse Elektro-Kraftin asiakkaille 
jaettiin joulukuussa uusi tiedotus-
lehti, Energinen. Siitä asiakkaat 
voivat lukea uusista palvelusta ja 
muista yhtiön tapahtumista.

”Meillä oli paljon uutta kerrotta-
vaa asiakkaille uudistetuilla verk-
kosivuillamme, mutta kaikki eivät 
käy verkossa. Päätimme sen vuoksi 
tehdä myös painetun tiedotusleh-
den”, Johanna Stubb selittää.

Vastaanotto on ollut myönteistä, 
ja verkkosivujen kävijämäärä on 
kasvanut infolehden ansiosta.

”Useammat asiakkaat ovat nyt 
alkaneet käyttää Minun sähkömit-
tarini -palvelua seuratakseen omaa 
sähkönkulutustaan.”

Uudessa lehdessä oli myös kil-
pailu, jossa osallistujien piti sisus-
taa taloon huonekalut ja valaistus.

”Kovin moni ei vastannut, mutta 
ne vastaukset, jotka saimme, olivat 
todella hienoja. Laitamme kaikki 
vastaukset verkkosivuillemme ja 
ilmoitamme voittajat”, Johanna 
Stubb sanoo.

Sisustuskilpailu 
uudessa
infolehdessä

UUSIA PALVELUJA. Johanna Stubb 

haluaa tiedostavia asiakkaita.

u HERRFORS
Luodon keskusta kasvaa niin että 
liitokset natisevat. Herrfors on 
sopivasti Luodon uuden Equity-
keskustalon vihkiäisten alla ottanut 
käyttöön uuden etäohjattavan säh-
kökeskuksen. Se sijaitsee Holmin 
kunnantaloa viistosti vastapäätä 
olevan uuden ruskean rakennuksen 
seinien sisällä.

”Olemme asentaneet maakaape-
lisyötön Storströmmenistä ja siirtä-
neet pienjännitemuuntajan Holmin 
maakaapelikaappiin. Tämä paran-
taa käyttövarmuutta huomattavas-
ti”, Herrforsin suunnittelupäällikkö 
Peter Nyman lupaa.

Sähköverkon laajennus jatkuu 
Luodossa pohjoiseen päin, ja Gert-
rudsiin rakennetaan piakkoin uusi 
maakaapelimuuntaja.

”Oma työpanoksemme sijoittuu 
lähinnä vuoteen 2016, mutta han-
ke käynnistyi oikeastaan v. 2014, 
kun Kokkolan ja Pietarsaaren välille 
kaivettiin kuitukaapelioja. Kaik-
kien osapuolten kannattaa toimia 
yhteistyössä kaapeliojiin liittyen”, 
Peter Nyman sanoo.

u HERRFORS
Pietarsaaren alueen sähköasiak-
kaiden ensimmäisen sukupolven 
Iskra-merkkiset etäluettavat säh-
kömittarit vaihdetaan Kamstrupin 
mittareihin. Uusissa mittareissa on 
toimintoja, joita ensimmäisen suku-
polven etäluettavissa mittareissa ei 
ollut.

”Kehitämme Herrforsin vuosi-
na 2011–2014 käyttöön ottamaa 
järjestelmää. Uusi järjestelmä on 
käyttövarmempi ja tarjoaa meille 
paremmat mahdollisuudet valvoa 
asiakkaiden sähkönlaatua”, Herr-
forsin verkkopäällikkö Kristian Finell 
selittää.

Hanke alkaa talvella 2017 ja jatkuu 
noin neljä vuotta lähinnä talvisin, 
jolloin maakaapelien vetämisessä 
pidetään taukoa. Työ keskitetään al-
kuvaiheessa alueille, joissa vanhan 
järjestelmän suorituskyky ei ole ol-
lut riittävän hyvä.

Mittarinvaihdos ei aiheuta suurta 
haittaa asiakkaille.

”Vaihto vie 5–10 minuuttia, ja sen 
ajan asiakkaan sähkö on poikki. 
Laitamme ilmoituksen rappukäytä-
vään ja kerromme, koska tulemme 
tekemään vaihdon”, sanoo Andreas 
Sundqvist, yksi Herrforsin mittarin-
vaihtoja tekevistä sähköasentajista.

Sähkömittareita 
päivitetään 
Pietarsaaressa

PÄIVITYSTÄ. Andreas Sundqvist vaihtaa 

alkuvaiheessa kerrostalojen mittareita.

Etäohjattua 
sähköä
Luodossa

KAAPPI TÄYNNÄ JÄNNITETTÄ. Peter 

Nyman lupaa sähkökatkosten 

vähentyvän Luodossa.

Karolina Isaksson Karolina Isaksson

u UUDENKAARLEPYYN
      VOIMALAITOS
Uudenkaarlepyyn Voimalaitos il-
moitti tammikuussa suunnittele-
vansa valopuiston perustamista 
vesivoimalan ja Topeliuspuiston 
väliselle alueelle. Asukkaat ovat 
kaupunginkirjastossa voineet tut-
kia tarkemmin arkkitehti Juho Ra-
janiemen alustavia suunnitelmia 
alueen muotoilusta.

”Kyllä, yleisö on ollut hyvin kiin-
nostunut suunnitelmista, ja monet 
haluavat olla mukana vaikuttamas-
sa. Se on mukavaa, mutta kaikkien 
toiveita voi olla vaikea yhdistää”, 
sanovat Janne Öhman ja Tony Fors-
backa Uudenkaarlepyyn Voimalai-
tokselta.

Vesivoimalan laajennus siirtyy 
kesän alla tärkeään vaiheeseen, 
sen odotetaan olevan valmiina 
ennen kevättulvaa 2018. Myös 
kaupungin suuren pojan, Zachris 
Topeliuksen, juhlavuosi osuu ensi 
vuoteen.

”Turbiinityömaan aikataulu on 
etusijalla, mutta sen valmistuttua 
meidän on siistittävä koko alue. Va-
lopuisto on tuskin täysin valmiina 
v. 2018, mutta varmasti rakenta-
minen on käynnistynyt”, Öhman ja 
Forsbacka uskovat.

Valopuistoon 
pursuaa ideoita

UUTTA VALOA. Tony Forsbacka ja Janne 

Öhman näkevät tulevaisuuden valoisana.
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Karolina Isaksson

Bloggarin täytyy kirjoittaa uusia juttuja vaikka ehkä kovin 
paljon uutta kerrottavaa ei olisikaan. Vanhempainvapaalla se 
ei tosin ole ongelma, sillä uusia surrealistisia tilanteita syntyy 
joka päivä. Jos on ajatellut ottavansa itsensä vakavasti, 
silloin joutuu vaikeuksiin. Kannattaa heittäytyä mukaan ja 
nauraa tilanteille.

Työelämässä yleensä odottaa perjantai-iltapäivää. 
Kotona löydän vastaavan tunteen iltapäivisin, kun lapsi 
nukahtaa ja saan aikaa selvittää kaaosta.

Vaatimukset kannattaa jättää kohtuullisiksi. Vähän niin 
kuin olen kuullut eläkeläisten oloista – että yksi projekti 
päivää kohti riittää. Tämän päivän projektina on leipoa 
jotain huomiseksi, kun isännöin mammaryhmää 
ensimmäistä kertaa.

Sebastian Holmgård, pitää Pappa-
monologerna-blogia, jossa hän 
kuvaa humoristisesti van-
hempainvapaan arkeaan 
Egon-pojan seurassa.


