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Vuoden alku on edellisen vuoden toiminnan arvioinnin aikaa. Vuosi 2018 oli edellisvuotta leudompi, 
minkä johdosta sähkön ja lämmön toimitukset olivat pari prosenttia edellisvuotta alhaisemmat. Asiak-
kaille se on merkinnyt säästöä energiakuluissa. 
 Asiakkaiden energia- ja vedentoimitukset sujuivat viime vuonna luotettavasti, eikä laajoja häiriöitä 
tapahtunut. Paransimme viime vuonna kaupunkilaisten vedenjakelun turvallisuutta ja toimitusvar-
muutta peruskorjaamalla kaupungintalon yli viisikymmentä vuotta palvelleet ylävesisäiliöt.  
 Tammikuun alun Aapeli-myrsky aiheutti Suomessa laajoja sähkökatkoksia. Kemissä niiltä kuiten-
kin vältyttiin, koska sähköverkostamme yli 80 prosenttia on kaapeloitua ja suojassa myrskytuulilta. 
 Vuosi 2019 on meille kemiläisille juhlavuosi, kun kotikaupunkimme täyttää 150 vuotta. Kaupunki-
laisten elinolosuhteet ovat tänä aikana muuttuneet ja hyvinvointi kasvanut, kun arkielämää helpottavia 
palveluita on kehittynyt. Kemin Energia ja Vesi -konsernin ja sen edeltäjien palvelut ovat olleet mukana 
kemiläisten arjessa ja tukemassa kaupungin kehittymistä jo vuosikymmeniä. Sähköntoimitukset ovat 
alkaneet 107 vuotta sitten, vedentoimituksilla on ikää 80 vuotta ja kaukolämmöllä on lämmitetty koteja 
ja muita rakennuksia jo 44 vuotta. Kaukon päivänä maaliskuun alussa esittelemme kaupunkilaisille, 
mitä toimittamamme sähkön, lämmön ja veden ansiosta aikaansaadaan, kun tarjoamme kemiläisille 
kaupungin 150-juhlavuoden kunniaksi ilmaisen käynnin uimahallissa.  
 Edellisvuosista poiketen Meidän Energia ja Vesi -asiakaslehteä ei enää jaeta kaupungin tiedo-
tuslehti Kemiläisen mukana, vaan erillisenä jakeluna. Toivomme, että jakelunmuutoksen ansioista 
lehtemme tavoittaa asiakkaamme aiempaa paremmin. 
 Talvenselkä on taittunut ja päivät ovat pidentyneet. Hohtavat hanget ja aurinko kutsuvat ulkoile-
maan ja hiihtämään. Toivotan asiakkaillemme hyvää kevättalvea. 

Anne Salo-oja

Mukana arjessa ja juhlassa
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Katuvalaisimia voidaan ohjata ryhmänä tai valaisinkohtaisesti. Suurin-
ta osaa Kemin katuvalaistusta ohjataan ryhmäkohtaisesti hämäräkytki-
mien ja kytkinkellon avulla. Uusimmassa valaistuksessa valaisimen lii-
täntälaitteeseen ohjelmoidaan yöajan himmennys-profiili, joka muuttaa 
valon määrää automaattisesti annetun profiilin mukaisesti. 
 Valaisutehon säätämisen ja valojen sammuttamisen lisäksi katu-
valaistuksessa energiansäästöjä syntyy perinteisten valonlähteiden 
korvaamisesta led-teknologialle. Energiansäästön ohella valaistuksen 
ohjaus pidentää ledien käyttöikää. Katuvalaisimen lampun elinkaari 
on kolmesta kuuteen vuoteen valaisintyypistä riippuen. Vastaavasti 
led-valaisimien käyttöikä on 30 vuoden tienoilla.

Kemi edelläkävijänä

Kemissä on ollut jo vuosikymmeniä käytössä katuvalojen osittainen 
sammuttaminen yön hiljaisimpina tunteina. Järjestelmään on menty jo 
1970-luvun alussa olleen energiakriisin myötä. 
 - Kemin Energia ja Vesi Oy rakentaa ja kunnossapitää kaupungin 
katuvalot, jotka ovat Kemin kaupungin omaisuutta. Valaistus raken-
netaan siten, että noin kolmasosa, tällä hetkellä 29 %, valaisimista on 
niin kutsuttuja iltavaloja eli ne palavat iltaisin ja aamulla, mutta ne 
sammutetaan yön ajaksi. Valaistuksen ohjaamista varten on rakennettu 
erillinen kaapelointi- ja ohjausjärjestelmä, verkkojohtaja Petri Gyldén 
kertoo. 
 Katuvalojen valopisteitä on yhteensä 6 710. Valopisteistä 1 912 
on iltavalossa ja 4 798 on yövalossa, jolloin ne palavat illasta aamuun. 
Yövalot palavat vuosittain noin 3520 h ja iltavalot 1820 h.
  Iltavalojen sammuttamisella saadaan vuosittain noin 15 prosen-
tin säästö verrattuna siihen tilanteeseen, että iltavalojen sammutus-
järjestelmää ei olisi olemassa. Koska järjestelmä on ollut käytössä 
jo vuosikymmeniä, on sillä saavutettu säästö jo aikamoinen. Kesällä 
säästöä tulee, kun katuvalot sammutetaan kokonaan. Kesäkatko kes-
tää yleensä koulujen kesäloma-ajan eli valot syttyvät taas koululais-
ten palattua koulutielle. Kemissä on toimittu vihreästi ja viisaasti jo 
kauan. 

Energiansäästö ja turvallisuus

Valaistuksessa on siirrytty pikku hiljaa elohopealampuista muihin 

Katuvalaistus lisää 
viihtyisyyttä 
ja turvallisuutta
Keskustan ja asuinalueiden katuvalaistuksen tarkoitus 
on luoda viihtyisyyttä ja parantaa turvallisuutta.  Vaikka 
valot palavat syksystä kevääseen illasta aamuun, voidaan 
katuvalaistus suunnitella energiatehokkaaksi.

Elohopealamppuja on Kemissä vielä lähes 2 200 kappaletta, vaikka energiaa 
säästäviä led-lamppuja ja natrium-lamppuja on asennettu hyvää tahtia.

energiatehokkaimpiin lamppuihin, mutta elohopealamppuja on vielä 
liki 2 200 kappaletta, joten uusimista on vielä jäljellä. Led-lamppu-
ja on käytössä 759 eli 11 prosenttia. Jatkossa painopiste on led-va-
laisimissa. Valaistuksen säätöön ja ohjaukseen on myös tullut uusia 
järjestelmiä, mutta vanha perinteinen yö/iltavalo-järjestelmä on vielä 
pitkään käytössä.
 - Mutta vaikka säästöä hieman syntyykin, säästöä ei haeta turvalli-
suuden kustannuksella. Illasta aamuun on valaistu risteykset ja muut 
kaupungin tiemestareiden määrittelemät paikat. Valaisimissa tapahtuu 
kehitystä koko ajan ja niitä otetaan testiin tähän meidän toimitalon 
eteen, jotta tiedetään, kuinka hyvin ne toimivat, kuinka pitkään kes-
tävät ja kuinka valaisevat. Näin osaamme valita oikean valon oikeaan 
paikkaan, Petri Gyldén huomauttaa.
 Katuvalaistuksen vioista (sammuneet valaisimet, kolareissa vau-
rioituneet katuvalopylväät) voi ilmoittaa työaikana puhelinnumeroon 
(016) 259 325. Katuvaloista voit antaa myös palautetta kotisivujen Tee 
vikailmoitus -osion kautta.                                                               



4 |   Meidän Energia & Vesi

Sähkön hinta koostuu sähkön siirtomaksuista ja sähköenergia mak-
suista. Siirtohinta muodostuu perusmaksusta sekä kulutuksen mukaan 
määräytyvästä energiamaksusta sekä veroista. Sähkölaskun kokonais-
summasta vain kolmasosa koostuu siirtomaksuista, jotka jäävät verk-
koyhtiölle. Siirtohintoja ei voi kilpailuttaa, koska siirto on sähköverkon 
omistajan yksinoikeus. 
 Sähkönsiirron hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. 
Kenve on muuttanut verottomia sähkönsiirtohintoja viimeksi vuonna 
2012. Verollisiin asiakashintoihin on kuitenkin tullut veromuutoksia 
vuosien varrella, sillä valtiolle tilitettävä arvonlisävero on noussut vuoden 
2013 alussa. Korostusta hintoihin on tullut myös vuonna 2014 ja 2015, 
kun valtio korotti siirtohintojen yhteydessä perittävää sähköveroa.

Energiamaksu alenee ja kiinteät maksut nousevat

Aikaisemmin siirtohintojen maksukertymästä 29 prosenttia koostui 
kiinteistä perusmaksuista ja 71 prosenttia oli energiamaksujen osuutta. 
Verkkotoiminnan kustannuksista kuitenkin kaksi kolmasosaa on kiin-
teitä asiakkaiden sähkönkäytön muutoksista riippumattomia. 
 - Tästä syystä verkkoyhtiöt ovat valtakunnallisesti viime vuosi-
na painottaneet maksujaan enemmän kiinteiden maksujen suuntaan. 
Täällä pohjoisessa verkkoyhtiöiden kiinteiden maksujen osuudet vaih-
televat liki 40 prosentista 50 prosenttiin, Kenven toimitusjohtaja Anne 
Salo-oja avaa siirtohintoja.
 - Olemme  muuttaneet maksujamme siten, että energiamaksua 
alennettiin vuoden alusta 5 prosenttia ja perusmaksua korotettiin 
15 prosenttia. Näin kiinteiden maksujen osuus siirtomaksukertymästä 
nousee 29 prosentista 34 prosenttiin. Hintojen muutoksesta huolimatta 
Kemissä sähkön siirtohinnat sijoittuvat edelleen valtakunnan hintati-
lastossa halvimpaan kolmannekseen.
 Muutoksen jälkeen siirtomaksutuottojen kokonaiskertymä säilyy 
ennallaan, mutta yksittäisten asiakkaiden maksut voivat muuttua hie-
man asiakkaan sähkönkäytöstä riippuen. 

Tavoitteena säävarma verkko 

Valtakunnallisesti hintaerot johtuvat pitkälti sähköverkkoyhtiön toimin-
taympäristöstä ja sähköverkon rakenteesta. Maaseutumaisilla yhtiöillä, 

joiden asiakasmäärä verkkokilometriä kohden on pieni, asiakaskoh-
tainen kustannus on korkeampi kuin kaupunkimaisilla alueilla kuten 
Kemissä, jossa verkkokilometriä kohden on enemmän asiakkaita.
 - Vuoden 2011 Tapani- ja Hannu-myrskyjen seurauksena sähkö-
markkinalakia uusittiin ja uuden lain mukaan verkkoyhtiöiden on ke-
hitettävä verkkojaan ja toimintojaan siten, että vuoden 2028 jälkeen 
pisin myrskyistä tai sääilmiöistä aiheutuva keskeytys voi olla enintään 
6 tuntia asemakaava-alueella ja 36 tuntia muilla alueilla. 
 Vuonna 2018 häiriöistä ja suunnitelluista aiheutunut keskeytyksis-
tä johtunut asiakaskohtainen keskimääräinen keskeytysaika Kemissä 
oli 18 minuuttia. 
 - Kemissä sähköverkko täyttää jo nyt säävarman verkon laatuvaa-
timukset. Myrskytilanteissa etunamme on se, että sähköverkostamme 
82 prosenttia on kaapeloitu. Säilytämme toimitusvarmuuden tekemäl-
lä korvausinvestoinnit ja huoltotoimenpiteen säännöllisesti ja oikeaan 
aikaan, Anne Salo-oja lopuksi muistuttaa.                                         

Siirtohinnoilla 
 varmistetaan
  säävarma 
 verkko
Sähkön siirtohinnat vaihtelevat eri puolilla Suomea. 
Moni sähköyhtiö on nostanut siirtohintojensa tasoja 
viimeisten kolmen vuoden aikana. Kemin Energia ja 
Vesi Oy (Kenve) muutti hintojaan 1.1.2019.

Oheiset keskihinnat sisältävät kaikki verot: arvonlisäveron sekä sähköveron ja 
huoltovarmuusmaksun (snt/kWh). Koti- ja maatalouskäyttäjät maksavat sähkö-
veroa luokan 1 mukaan, teollisuuskäyttäjät luokan 2 mukaan. Taulukossa esitetyt 
sähköveron arvot sisältävät sähköveron, huoltovarmuusmaksun ja niihin liittyvän 
arvonlisäveron.  Taulukon vertailun asiakastyyppi on kotitalouskäyttäjä 3 x 25 A ja 
vuosienergia on 5 000 kWh.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Sähkön siirron verollinen 
hinta eri jakeluverkon-

haltijoiden vastuualueilla

Kemin Energia ja Vesi Oy

Keskiarvo
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Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus päätti tehdä 10 000 euron lahjoi-
tuksen Lapin ammattikorkeakoulun varainhankintakeräykseen. Toimi-
tusjohtaja Anne Salo-oja luovutti lahjakirjan rehtori Riitta Rissaselle 
joulukuussa. 
 - Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain noin 1000 
ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta opiskelijaa. Vuonna 2016 
Lapin AMKissa osaamistaan päivitti ylemmän ammattikorkeakoulutut-
kinnon (YAMK) kautta noin 110 työelämässä mukana olevaa asiantun-
tijaa. Jo näiden lukujen valossa voidaan sanoa, että elinkeinoelämällä 
on todella suuri rooli ammattikorkeakoulun arjessa, rehtori Riitta Ris-
sanen muistutti lahjoituksen luovutustilaisuudessa.
 Ammattikorkeakouluopinnot tehdään yhä enemmän yhteistyössä 
elinkeinoelämän kanssa ja opiskelijat oppivat ja toimivat aidoissa työ-
elämän kehittämishankkeissa.
 - Lapin AMKista valmistuneista opiskelijoista selvä enemmistö on 
kotoisin Lapista ja suurin osa löytää myös ensimmäisen työpaikkansa 
Lapista. Valmistuvat opiskelijat työllistyvät nopeasti ja ovat kysyttyjä 
maakunnan rajojen ulkopuolellakin. Opintojen aikana luodut verkos-
tot ja yhteydet työelämään tukevat sekä työnantajan rekrytointia, että 

Tukea
Lapin 
ammatti-
korkea-
koululle

Kemin Energia ja Vesi Oy osallistui Lapin ammatti-
korkeakoulun varainkeruukampanjaan 10 000 eurolla. 
Kerätyllä pääomalla Lapin AMK tutkii ja kehittää 
arktista olosuhdeosaamista yhdessä alueen elinkeino-
elämän kanssa ja tukee osaltaan uuden yritystoiminnan 
viriämistä Lappiin.

valmistuneen työllistymistä. Siksi meille on tärkeää, että opimme toi-
siltamme.

Yhteistyössä on voimaa

Kemin Energia ja Vesi Oy:n ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyöllä 
on pitkä historia, ja useat yhtiön työntekijät ovat valmistuneet insinöö-
riksi juuri Kemissä Kivikon campuksella. Myös monet nykyiset insi-
nööriopiskelijat löytävät työharjoittelu- ja kesätyöpaikan, opinnäytetyö-
aiheen ja valmistumisen jälkeisen työpaikan Kemistä. Lisäksi yhtiö on 
AMKin kumppanina tutkimus- ja kehittämishankkeissa. 
 - Arvostamme Lapin ammattikorkeakoulun työtä, joka tuottaa kor-
keasti koulutettuja osaajia Kemi-Tornio-alueen teollisuuden ja muiden 
työnantajien palvelukseen. Lahjoituksellamme haluamme tukea am-
mattikorkeakoulua sen tärkeässä koulutustehtävässä, Anne Salo-oja 
avaa rahalahjoituksen myöntämisperusteita. 
 - Ammattikorkeakoulut ovat erityisesti keino vastata ammatillises-
sa työelämässä tapahtuviin nopeisiin muutoksiin. Niiden toiminnassa 
korostuvat aktiiviset ja toimivat yhteydet elinkeinoelämään, yritystoi-
mintaan, yrittäjyyteen ja alueelliseen kehittämiseen. Nämä ovat asioita, 
joita on myös työelämän tärkeää tukea.
 Riitta Rissasen mukaan hyvät työelämäkumppanuudet ovat ammat-
tikorkeakoululle toiminnan ydin.
 - Elävä ja toimiva yhteys Kenven kanssa on osaltaan taannut myös 
sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutuksen uudistumisen. 
Olemme tavattoman iloisia tästä lahjoituksesta, rehtori Riitta Rissanen 
kiittelee.                                                                                            

Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen otti vastaan 
toimitusjohtaja Anne Salo-ojalta Kemin Energia ja Vesi Oy:n 
lahjoituksen. Lahjoituksella halutaan tukea ammattikorkeakoulua 
sen tärkeässä tehtävässä tuottaa osaajia alueelle.
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Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto ja peräti kolme 
neljännestä uusista rakennuksista kytketään kaukolämpöön. Lisäksi 
kaukolämpöön siirtyvien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Kemissä 
Kaukonpäivää 3.3. juhlitaan jo perinteeksi muodostuneella tavalla eli 
polskien Kemin upeassa uimahallissa.

Lämmintä 
  Kaukonpäivää 3.3.
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Hae oma ilmaislippusi Kemin uimahalliin. 
Lipuilla voit polskutella Kemin upeassa uima-
hallissa sunnuntaina 3.3. valitsemanasi aikana.

Jaettavat liput: 
• Aamu (klo 10-13)

• Päivä (klo 13-15.30)
• Iltapäivä (klo 15.30-17.00)

Lippuja on jaossa 500 kappaletta, joten hae omasi ajoissa! 
Lippuja jakavat Kemin uimahallin lippukassa ja Kemin 
Energia ja Vesi Oy:n asiakaspalvelu niiden aukioloaikoina 
18.2.2019 alkaen aina 3.3.2019 saakka tai niin kauan kuin 

lippuja riittää. 

Kaukon päivänä
polskimaan!

Kaukolämpöverkoissa siirretään tuotantolaitoksilla tuotettu lämpö-
energia asiakkaille kuumana vetenä, joka luovuttaa lämpöä taloon läm-
mönsiirtimen välityksellä. Kaukolämpövesi palaa jäähtyneenä paluu-
putkessa takaisin tuotantolaitokseen uudelleen lämmitettäväksi. Mutta 
miksi juuri kaukolämpö on valikoitunut lämmitysmuotojen ykköseksi?
 - Kaukolämpö on asiakkaalle helppo lämmitysmuoto. Lämmityksen 
hoitavat energiayhtiön ammattilaiset ja lämmintä vettä on aina käytet-
tävissä, kiteyttää kaukolämpöjohtaja Jani Peurasaari.

Kansainvälisessä vertailussa edullista

Kaukolämmöllä on 50-vuotinen historia Suomessa, ja kaukolämpöverk-
koa on lähes 15 000 kilometriä. Vuosikymmenten aikana on kertynyt 
mittava asiantuntemus kaukolämmön tuotannosta, jakelussa ja käytöstä 
asiakkaiden rakennuksissa.
 Noin kolmannes kaukolämmöstä perustuu uusiutuviin energian-
lähteisiin. Ja Kemissä kaukolämmöstä jo miltei puolet tuotetaan hiili-
neutraaleilla polttoaineilla. Lisäksi on jo alettu hyödyntää eri puolilla 
yhdyskuntaa syntyvää ylijäämälämpöä. Esimerkiksi datakeskukset toi-
mivat sähköllä tuottaen samalla runsaasti lämpöä, joka voidaan ottaa 
talteen kaukolämmöksi.  
 Tyypillisesti Suomessa tuotetaan sekä sähköä että kaukolämpöä sa-
massa laitoksessa, mikä on huomattavasti tehokkaampaa kuin niiden 
tuottaminen erikseen. Kaukolämmön tuotannon hyötysuhde onkin Suo-
messa erittäin hyvä eli yli 90 prosenttia lähes riippumatta käytetystä 
polttoaineesta. 
 - Suomalainen kaukolämpö on kansainvälisessä vertailussa yksi 
edullisimmista, toimitusvarmuudessa ykköstilalla ja energiatehokkuu-
deltaan huippuluokkaa, Peurasaari kehaisee.
 Kaukolämmön tulevaisuus on erittäin hyvä Suomessa, sillä olemme 
menossa kohti yhä päästöttömämpää kaukolämmön tuotantoa. 
 Kemi vihreytyy myös lämmöntuotannossa, sillä energia- ja vesiyh-
tiön tavoitteena on saada hiilidioksipäästöt alenemaan parin vuoden 
kuluessa yhteen kolmasosaan nykytilanteesta.

Juhlistetaan 150-vuotiasta Kemiä

Kemin Energia ja Vesi Oy tarjoaa jo kolmannen kerran kaikille asiak-
kailleen ilmaiset uinnit Kemin uimahallilla, joka muuten lämpiää täy-
sin kaukolämmöllä. Samalla juhlistetaan 150 vuotta täyttävää Kemiä. 
Varsinainen syntymäpäivä Kemillä on 5.3.
 - Lippuja on tänä vuonna jaossa viime vuotta vähemmän. Jaamme 
yhteensä 500 ilmaislippua. Viime vuonna Kaukonpäivänä uimahallissa 
vieraili reilut 550 uimaria, joten kannattaa hankkia oma lippu ajoissa, 
johdon assistentti Katja Martimo kehottaa.
 Kaukonpäivästä onkin muodostunut Kemissä perheiden oma ui-
mahallipäivä. Ja mikäs sen mukavampaa, kuin polskutella ilmaiseksi 
Kemin upeassa uimahallissa. 
 - Kattoremontista huolimatta uimahallin laajennusosan eli niin 
sanotun uuden puolen altaat (virkistys-, toiminta- ja kahluualtaat) 
sekä opetusallas ovat yleisön käytössä. Kuntoallas on pois käytöstä 
toistaiseksi, mutta kuntouintia ja vesijuoksua voi harrastaa toiminta-
altaalla, josta löytyvät 2 x 25 metrin radat. Koska altaita on hieman 
vähemmän, on myös yhdellä kertaa otettava yleisömäärä pienempi. 
Olemme huomioineet tämän jaettavien lippujen määrässä, Martimo 
lopuksi muistuttaa.                                                                            



Ilmastopolitiikka ohjaa päästöjä ja päästöt polttoaineiden valintaa 
energiantuotannossa.
 Kemissä kaukolämmön perusenergia tuotetaan turpeella ja puulla 
omassa kiinteän polttoaineen lämpökeskuksessa. Vuonna 2018 asiak-
kaille toimitetusta lämmöstä 99,3 prosenttia oli kotimaisilla polttoai-
neilla tuotettua ja 48,8 prosenttia  uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa. 
Lämpöenergiasta 50,5 prosenttia tuotettiin turpeella, 30,7 prosenttia 
puulla, 0,7 prosenttia öljyllä ja 18,1 prosenttia oli ostoenergiaa Metsä 
Fibrestä. 
 Suurin osa kemiläisten kaukolämmöstä tuli vuonna 2018 puusta 
ja turpeesta, jotka ovat oman maakunnan huoltovarmaa lähienergiaa, 
jolloin polttoaineiden hankintaan käytetyt varat jäävät hyödyntämään 
omaa maakuntaa.

Päästökauppa ohjaa  

Päästökaupan tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen seuraaminen 
ja niiden vähentäminen kustannustehokkaasti. Suomessa päästökau-
pasta säädetään päästökauppalailla ja asetuksilla. Energiavirasto on 
Suomen kansallinen päästökauppaviranomainen. 

Suomi on mukana EU:n päästökauppajärjestelmässä. Energiavirasto 
myöntää päästöluvat ja valvoo niiden noudattamista, pitää yllä päästö-
kaupparekisteriä ja hyväksyy päästökaupan todentajat. Päästöoikeuk-
sia huutokaupataan määräajoin, ja Energiavirasto on päästöoikeuksien 
huutokaupanpitäjä.

Ilmaisia ja ostettavia päästöoikeuksia

Päästökaupan piiriin kuuluvalla toimijalla tulee olla hiilidioksidipääs-
töjään vastaava määrä päästöoikeuksia. Osa teollisuuden toimijoista ja 
lämmöntuotanto on saanut kulumassa olevalla vuoteen 2020 kestävällä 
päästökauppakaudella vielä ilmaisia päästöoikeuksia, joiden määrä on 
kuitenkin vähentynyt vuosittain. Jos toimija tuottaa hiilidioksidipääs-
töjä enemmän kuin sillä ilmaisia päästöoikeuksia, tulee sen ostaa puut-
tuvat päästöoikeudet markkinoilta. 
 Kemin Energia ja Vesi Oy:n lämmöntuotanto kuuluu päästökau-
pan piiriin. Lämmön tuotannon polttoaineista turve ja öljy tuottavat 
hiilidioksidipäästöjä, joille tarvitaan vastaava määrä päästöoikeuksia. 
Kuluvana vuonna lämmöntuotanto saa ilmaisia päästöoikeuksia reilun 
neljänneksen syntyvistä hiilidioksidipäästöistä. Loppuosa tarvittavis-

Päästökauppa ohjaa
   käyttöä turpeesta puuhun
Mitä pitäisi tehdä, jotta maapallon ilmaston lämpeneminen voitaisiin rajoittaa 
1,5 asteeseen.  Tavoitteena on, että suomalainen energiantuotanto ei aiheuta juurikaan 
hiilidioksidipäästöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa myös turpeen aseman muuttumista 
polttoaineiden paletissa tavalla tai toisella.
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Lämpö tulee metsästä. Kemin Energia ja Vesi Oy hillitsee 
kustannustensa nousua vähentämällä turpeen osuutta ja 
lisäämällä metsähakkeen määrää. Tämä vähentää jatkossa 
turpeen nostoa alueen soilta.
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Kemin Energia ja Vesi Oy työllistää joka kesä 10–15 kesätyöntekijää. Työpaikkoja on 
tarjolla mm. kunnossapidossa ja tuotannossa kaikissa toimipaikoissa.  
 Kesätyöpaikat ovat haettavissa 3.3.2019 saakka. Kesätyöntekijöitä haetaan lämpö-,  
sähkö- ja vesiosastolle. Lisätietoa kesätyöpaikoista löytyy nettisivuiltamme ja valinnat 
tehdään maaliskuun aikana. Kesätyöpaikkoihin valitaan ammattiopintojaan suorittavia 
18 vuotta täyttäneitä nuoria.
 Olemme mukana tänäkin vuonna Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Kampan-
jan sydän ovat hyvän kesätyön periaatteet, joiden avulla sekä kesätyöntekijä että työn-
antaja hyötyvät enemmän kesätyökokemuksesta. Monelle kesätyö onkin antanut kipinän 
loppuelämän uralle.

ta päästöoikeuksista ostetaan markkinoilta. Koska 
päästöoikeuksien hinnat ovat viime vuoden aikana yli 
kolminkertaistuneet, syntyy päästöoikeuksien hankin-
nasta yhtiölle lisäkustannuksia. 
 Kustannusten nousua Kenve hillitsee optimoimal-
la kiinteän polttoaineen kattilan polttoainemixiä tur-
peen osuutta vähentämällä ja metsäenergian käyttöä 
lisäämällä. Turpeen käytön vähentäminen pienentää 
hiilidioksidipäästöjä ja päästöoikeuksien ostomäärää.  

Selvitys kotimaisten polttoaineiden käytöstä

ÅF-Consult Oy teki syksyllä 2018 Bioenergia ry:n 
toimeksiannosta selvityksen kotimaisten polttoainei-
den toimintaympäristöstä ja käyttöarvioista vuoteen 
2030 saakka. Selvityksessä ÅF tarkasteli kotimaisten 
polttoaineiden, metsähakkeen ja turpeen, toimintaym-
päristöä ja käyttömääriä. Selvitys oli osa Bioenergia 
ry:n pohdintaa Suomen energiajärjestelmän hallitusta 
kehittämisestä kohti hiilineutraaliutta.
 Energiaturve säilyy ÅF:n laskelmissa osana ener-
giapalettia, mutta sen käyttömäärän arvioidaan vähene-
vän noin puoleen nykytasolta vuoteen 2030 mennessä. 
Käyttömäärän puolittuminen johtuu päästöoikeuden 
hinnan oletetusta noususta. EU:n päästöoikeuden hin-
ta on jo nyt nelinkertaistunut puolessatoista vuodessa. 
Nousu korottaa edelleen turpeen käytön kustannuksia 
päästökauppasektorilla ja vähentää sen kilpailukykyä. 
Suomessa turvetta käyttävät voimalaitokset ja lämpö-
kattilat ovat noin 90 prosenttisesti EU:n päästökau-
pan piirissä. Turvetta käytetään lähinnä kaupunkien 
ja teollisuuden energiantuotannossa.
 Bioenergia ry:n näkemyksen mukaan päästökaup-
pa on oikea ja kannustava ohjauskeino, eikä sen kans-
sa tarvita päällekkäisiä ohjauskeinoja. Esimerkiksi 
energiaturpeen poliittinen käyttökielto tai veronko-
rotukset nostaisivat tarpeettomasti kotimaisia poltto-
aineita käyttävien kaupunkien kaukolämmön hintaa. 
Energiaturpeen käyttö estää kuitupuun ohjautumista 
polttoon, eikä täten vaaranneta metsäteollisuuden 
puuraaka-ainesaantia ja investointeja.

Kaukolämmön energialähteet 
tulevaisuudessa

Suomalainen metsäenergia syntyy pääosin metsäta-
louden ja -teollisuuden sivuvirroista päätehakkuissa 
ja harvennushakkuissa. Suomen metsätaloudessa on 
merkittävät taimikoiden ja nuorten metsien harven-
nusrästit. Nuorten metsien harvennuspuu on tyypil-
lisesti kuitupuuta sekä energiapuuta. Energiakäyttöön 
kannattaa entistä enemmän ohjata hakkuutähteitä ja 
ainespuuta pienempiä harvennuspuita. Näin saavute-
taan myös ilmastopolitiikan tavoitteet.                      

LÄHDE: Kotimaisten polttoaineiden toimintaympäristö ja käyttöarviot 
2030 saakka, ”Omaa energiaa”, Raportti 21.11.2018, ÅF-Consult Oy

Kaukolämpö ja 
  sähköverkko lukuina

62 
Sähköä siirrettiin vuoden 2018 aikana

sähkölämmitteistä omakotitaloa 
kuluttavat vuodessa sähköä yhteensä

157 GWh

Kemissä on sähköverkkoa

Yli 50 % 
 turpeella                       puulla                 öljyllä

99 % 

työntekijää pitävät huolen siitä, että kaikki sähköön,
kaukolämpöön sekä vesihuoltoon liittyvät palvelut toimivat.

165 GWh
50 1 GWh

840 km
Kaukolämpöä toimitettiin asiakkaille vuoden 2018 aikana

kemiläisistä asuu kaukolämmityksen piirissä.

Kaukolämpö 
tuotetaan

kaukolämmön lämmöntuotannosta on tuotettu kotimaisilla polttoaineilla.

1,3 milj. m3 
on hyvälaatuista pohjavettä, joka on peräisin 
Kemi-Keminmaa-Tornio-Tervola-alueelta.

99 % 
97 % 

vettä toimitettiin asiakkaille vuoden 2018 aikana. 

Vesi
kemiläisistä kiinteistöistä on liittynyt vesijohtoverkkoon.

kemiläisistä kiinteistöistä on liittynyt jätevesiviemäriverkkoon eli lähes 
kaikki asuinrakennukset on liitetty vesijohto- ja viemäriverkkoon.

Kesätyöpaikat 
 haussa nyt!

62 % 37 % 1 %
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Kun vettä sataa tai lumi sulaa, syntyy hulevettä. 
Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa rakennuksen 
kuivatuksesta ja kiinteistöllä muodostuvan huleveden 
hallinnasta. Kemissä hulevesiverkostoa rakennetaan 
kaupungin toimesta viemäriverkoston 
uudisrakentamisen ja saneerauksien yhteydessä.

Melko tavallinen kesäinen sadekuuro on 15 millilitran vesikertymä yh-
den tunnin aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä samaa, kun 15 litraa 
vettä kaadettaisiin yhden neliömetrin kokoiselle alueelle. Kun talon 
sadevedet on ohjattu väärin, ohjautuu katolta jopa tuhansia litroja vettä 
suoraan tontin rakennusten perustuksiin tai jätevesiviemäriin. Molem-
missa paikoissa väärin ohjattu vesi tarkoittaa yleensä aina ongelmia.
 Jos sadevedet on ohjattu oikeaoppisesti ja salaojat ovat huolletut ja 
kunnossa, ei omistajalla ole yleensä suurta huolta hulevesistä, mutta 
jos tilanne on toinen, saattaa kellarissa tai talon sokkelissa piillä ikä-
vä yllätys. Kosteus voi esiintyä mm. jälkinä seinä- tai lattiapinnoissa, 
pinnoitteiden irtoamisena tai jopa selvänä vuotona kellaritilassa. 
 Mutta kaikilla tonteilla vesi ei aiheuta näkyviä ongelmia. Jos hule-
vedet on johdettu virheellisesti jätevesiviemäriin, ne aiheuttavat jäte-
vesiviemärien ja jätevedenpuhdistamon ylikuormittumista ja päästöjä 
vesistöön sekä turhia veden siirto- ja puhdistuskustannuksia, jotka jo-
kainen vesiyhtiön asiakas joutuu vesimaksuissaan maksamaan. Edellä 
mainituista syistä johtuen hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on 

nykyään kielletty myös lainsäädännössä. Vuonna 2014 astui voimaan 
vesihuoltolaki, joka yksiselitteisesti kieltää hulevesien johtamisen jä-
tevesiviemäriin.
 Lakimuutoksen ja hulevesien jätevesijärjestelmässä aiheuttamien 
ongelmien vuoksi vesiyhtiö on aloittanut selvitystyön, jossa tutkitaan, 
mitkä kiinteistöt johtavat hulevesiä jätevesiviemäriin. Vuoden 2019 al-
kupuolella vesiyhtiö aloittaa huleveden erottelukehotusten lähettämi-
sen kiinteistöille, jotka johtavat hulevesiä jätevesiviemäriin. Vesiyhtiö 
on lisännyt myös hinnastoonsa 50 prosentilla korotetun jätevesimaksun, 
jota aletaan periä kahden vuoden kuluttua hulevesien erottelukehotuk-
sen lähettämisestä, mikäli kiinteistö ei siirtymäaikana ole lopettanut 
hulevesien johtamista jätevesiviemäriin.

Hulevesi rasittaa jätevedenpuhdistamoa

Tarve hulevesien kokonaisvaltaiselle hallinnalle on ajankohtaista mo-
nestakin syystä. Taajamat tiivistyvät rakenteeltaan ja asfaltoitujen pin-
tojen määrä lisääntyy, näin ollen hulevedet voivat aiheuttaa kuivatus- ja 
tulvimisongelmia. Lisäksi jätevedenpuhdistamojen teho heikkenee, jos 
hulevedet pääsevät viemäriverkostoon. Myös ilmastonmuutos synnyt-
tää tarvetta hulevesien hallinnalle, sillä säiden suhteen ääri-ilmiöt ovat 
lisääntyneet.
 - Kemissä jätevesipuhdistamolle tulevasta vedestä saattaa kevään 
lumensulamisen huippuaikoina olla peräti 80–90 prosenttia hulevet-
tä. Vuositasolla huleveden määrä on kuitenkin kaikesta puhdistamolle 

Hulevesiasiat 
kuntoon
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tulevasta vedestä keskimäärin kaksi kolmannesta ja yksi kolmannes 
on oikeita jätevesiä. Kuutioina tämä tarkoittaa sitä, että vuositasolla 
puhdistamolla käsitellään peräti 2 miljoonaa kuutiota hulevettä ja 1 
miljoona kuutiota jätevettä. Hurja hulevesimäärä kuormittaa jätevesi-
järjestelmää ja heikentää puhdistustulosta, Kemin Energia ja Vesi Oy:n 
vesihuoltojohtaja Juha Hiltula pohtii.
 Koska hulevesi päätyy useimmiten sellaisenaan luontoon, on tär-
keää, että myrkyllisiä tai haitallisia aineita ei päästetä hulevesiviemä-
riin. Esimerkiksi ajoneuvon pesemisessä käytettävää pesuvettä ei saa 
johtaa hulevesiviemäriin puhdistamattomana. Pelkällä vedellä ilman 
pesuaineita satunnaisesti pestäessä pesuvedet voi imeyttää omalle ton-
tille. Hulevettä ei saa johtaa myöskään naapurin tontille.
 - Lain mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistöllä 
muodostuvien hulevesien hallinnasta. Kaupungin hulevesiviemäröin-
tialueella sijaitseva kiinteistö voidaan ja kannattaa liittää hulevesi-
viemäriverkostoon. Mikäli hulevesiviemäriä ei ole tarjolla, hulevesi 
voidaan myös käsitellä tontilla esimerkiksi imeyttämällä, tai hulevesi 
voidaan johtaa esimerkiksi kadunvarsiojaan.

Saneerausvauhtia kiihdytetään

Kemin Energia ja Vesi Oy:n tytäryhtiönä toimiva Kemin Vesi Oy on 
uusinut vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoaan viime vuosina noin 
kilometrin vuodessa, mutta vuodesta 2019 alkaen saneeraustahti nos-
tetaan yli kahteen kilometriin vuodessa. Näitä investointeja ei rahoiteta 
hulevesimaksusta, mutta hulevesiviemäröintiä rakennetaan kaupungin 
toimesta samassa tahdissa.
 - Kemissä on paljon 60–70-luvulla rakennettua vesijohto- ja vie-
märiverkostoa, joka on jo käyttöikänsä päässä. Saneerauksen tarpeessa 
olevaa jätevesiviemäriä on yhteensä 40 - 50 kilometriä, kun jäteve-
siviemäriverkoston kokonaispituus on yhteensä noin 170 kilometriä. 
Saneerauksen yhteydessä vanhat betoniviemärit korvataan muoviput-
killa, joiden käyttöikä voi olla jopa 70 vuotta.
 Vesi- ja jätevesiverkoston rakentaminen kuuluu siis vesiyhtiölle  
ja se rahoitetaan vesi- ja jätevesimaksuilla. Hulevesiviemärien raken-
taminen ja kunnossapito puolestaan kuuluu Kemin kaupungille ja se 
rahoitetaan kunnan hulevesimaksulla.
 - Samalla, kun vesi- ja jätevesiverkostoa saneerataan, rakennetaan 
rinnalle hulevesiviemäristöä sinne, missä sitä ei vielä ole. Kaupunki 
perii kaikilta asemakaava-alueen kiinteistöiltä pinta-alaperusteista 
kunnan hulevesimaksua riippumatta siitä, onko kiinteistö liittynyt hu-
levesiviemäriin. Tämän vuoksi hulevesiviemäriin kannattaakin liittyä, 
jos sellainen on tarjolla. Liittymisestä ei peritä liittymismaksua eikä 
liittyneiltä käyttömaksua, Hiltula selventää.

Miten mukaan hulevesijärjestelmään?

Kemin Vesi Oy saneeraa toiminta-alueellaan vesijohto- ja jätevesi-
viemäriverkostoa vanhan putkikannan uusimiseksi ja vuotovesien vä-
hentämiseksi, pyrkien samalla siirtymään sekaviemäröinnistä erillis-
viemäröintiin. Samalla kun vesiyhtiö saneeraa kadulla olevia johtoja, 
kiinteistön kannattaa uusia huonokuntoiset tonttijohtonsa. Tonttijohtoja 
ovat runkojohdon ja kiinteistön väliset vesijohto, jätevesiviemäri ja hu-
levesiviemäri. Tonttijohdot ja niiden kustannukset kuuluvat kiinteis-
tölle. 
 Ensi kesänä saneerataan ainakin Takajärvellä Loukku- ja Ansaka-
dulla sekä Majava-, Näätä-, Vesikko-, Jänis-, Supi- ja Sopulikujilla, ja 

Rytikarissa kunnostustöiden vuoksi avataan Karjalankatu. Mikäli kiin-
teistösi sijaitsee näillä alueilla, kannattaa jo nyt miettiä, miten hule-
vedet johdetaan tontilla ja olisiko tarvetta kartoittaa tontin putkistojen 
kunto. Lisäksi Paattiossa saneerataan katualueiden ulkopuolella Paat-
tion runkoviemäri. Paattion kohteessa uusitaan vain jätevesiviemäriä ja 
siellä hulevesiverkostoa ei tässä yhteydessä rakenneta.
 Kemin Vesi Oy teettää kaikki saneeraustyöt urakoitsijoilla. Jos hu-
levesiverkosto on jo alueella tai se rakennetaan alueelle näiden sanee-
rauksien yhteydessä, kiinteistö voi liittyä hulevesiverkostoon. 
 - Jos mietityttää, kannattaako oman kiinteistön tonttivesijohtoa ja 
-jätevesiviemäriä uusia tai mihin hulevedet voi johtaa, ottakaa yhteys 
suunnitteluyksikköömme esimerkiksi suunnitteluinsinööri Hanna Au-
laan. Hänet tavoittaa virka-aikana numerosta 040 707 6087, Hiltula lo-
puksi muistuttaa.                                                                            

Vuoden 2019 aikana saneerataan vesijohto- ja viemäriverkostoa ainakin 
Takajärvellä ja Rytikarissa, missä syntyy saneerauksen myötä mahdollisuus liittyä 
myös hulevesiviemäriin. Paattiossa saneerataan katualueen ulkopuolella olevaa 
jätevesiviemärin runkoputkea.
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Ota yhteyttä

Postiosoite: PL 1100, 94701 Kemi
Käyntiosoite: Kalkkinokantie 5, 94720 Kemi
Toimistomme avoinna: ma-pe klo 8.30-11.30 ja 12.30-15.00
verkkosivut: www.kenve.fi
sosiaalinen media: www.facebook.com/keminenergiajavesi

Vaihde: (016) 259 303 (ei laskutusasiat)
Asiakaspalvelut: 
sähkö (08) 5584 3101, lämpö (016) 259 352, vesi (016) 259 657
Vikapäivystys: 
sähkö 020 366 040, lämpö 040 511 5722, vesi 020 690 141

Kemin Energia ja Vesi Oy

Lillin
vinkit

Kotitalousvähennystä
kiinteistön vesi- ja viemäri-
putkien kunnostukseen
Kotitalousvähennystä saa, kun teettää asunnon kunnossapitotöitä, joita ovat esimerkiksi oma-  
kotitalon tai vapaa-ajan asunnon piha-alueella tapahtuvat vesijohtojen tai viemäreiden kunnos-
tus- ja perusparannustyöt. Ennakkoperintärekisteriin merkityltä ja tuloverolain alaiselta yrityk-
seltä ostetun palvelun työnosuudesta voi vähentää kotitalousvähennyksenä 50 prosenttia. 
 
Vähennyksen enimmäismäärä on 2 400 euroa vuodessa. Vähennys on henkilökohtainen, joten 
pariskunnan maksimivähennys on 4 800 euroa vuodessa. Myös kotona asuva lapsi voi saada 
vähennyksen, jos hän on tuloillaan osallistunut vähennettävien kustannusten maksamiseen. Vä-
hennyksen 100 euron omavastuu on kalenterivuosikohtainen. 

Eli, jos teetät vesi- ja viemärijohtojen kunnostus- tai perusparannustöitä Kemin Vesi Oy:llä tai 
muulla alan yrityksellä, kannattaa muistaa hakea työlle kotitalousvähennystä! Verohallinnon 
verkkosivulta löydät lisää tietoa kotitalousvähennyksestä. 


