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Alkusanat
Isäni käytti usein sanontaa: ”kyllä kissa kyn-
net löytää kun puuhun pitää”. Se tarkoittaa, 
että kun tarve on todellinen ja tunnistettu, 
niin motivaatio syntyy ja tarvittavat keinot 
löytyvät. Näin tapahtui EPV:tä perustetta-
essa.

Maakunnassa oli lukuisia pieniä sähköyh-
tiöitä ja jakeluverkosto erittäin puutteellinen. 
Sähkön kysyntä kasvoi voimakkaasti ja sa-
malla nähtiin, että ellei sähkön saantia voida 
turvata, estyy koko maakunnan kehitys ja 
kehittyähän Pohjanmaalla on aina haluttu.

Silloisen Vaasan läänin alue oli vielä 
50-luvullakin melko epäyhtenäinen. Vaasa 
oli maakunnan suurin kaupunki. Se oli myös 
vanha, voimakkaasti ruotsinkielinen, perin-
teinen hallintokaupunki, josta ”Korsholman 
korskea herra” oli vuosisatojen ajan tullut 

suomenkieliselle Pohjanmaalle heikolla 
suomenkielellä kertomaan, kuinka siellä on 
elettävä ja asuttava. Tämä oli synnyttänyt 
enemmän tai vähemmän kaunaa.

Perinteiset epäluulot tulivat EPV:täkin 
perustettaessa vastaan. Suomenkielisellä 
Etelä-Pohjanmaalla tutkittiin mahdolli-
suuksia yhteistyöhön ilman Vaasaa, mutta 
melko pian huomattiin, että vanhat pelot 
oli syytä unohtaa. Oli välttämätöntä koota 
yhteen riittävän suuret voimavarat, että 
energiahuollon tulevaisuus voitiin turvata. 
Onnistuneet kehityshankkeet ovat aina kiin-
ni ennakkoluulottomista, avarakatseisista ja 
yhteistyökykyisistä ihmisistä. Näitä onneksi 
tuolloinkin löytyi.

Yhtiön perustaminen sujui jouhevasti. 
Osakkaiksi siihen tulivat Vaasan kaupungin 
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lisäksi suomenkielisen Pohjanmaan kuntia 
ja kunnallisia sähkölaitoksia. Keski-Pohjan-
maalla oli tuolloin jo oma koalitiohankkeen-
sa. Tarve oli paitsi varmistaa sähkön riittä-
vyys, ennen kaikkea huolehtia kunnollisesta 
jakeluverkosta, minkä rakentamisessa olikin 
alkuvuosina uuden yhtiön pääpainopiste. Ja-
keluverkon kunnosta huolehtiminen on edel-
leen tärkeätä, mutta suurimmat panostukset 
tehdään nyt ja tulevaisuudessa uusiutuviin, 
päästöttömiin energialähteisiin.

EPV Energia Oy:n 60-vuotis historiateos 
on nyt käsissänne. Kirjan tekijät Petri Juuti 
ja Riikka Rajala ovat paneutuneet työhön 
kiitettävällä intensiteetillä. He ovat olleet 
perusteellisia tutkijoita, mutta myös hyviä 
kuuntelijoita pitäen silti otteen hyvin käsis-
sään. Siitä heille vilpitön tunnustus.

Kirja ei kuvaa vain EPV:n historiaa, vaan 
sen avulla saa hyvän läpileikkauksen koko 
energia-alan kehityksestä ensimmäisistä 
keksinnöistä Suomen sähköistämisen nyky-
tilaan saakka.

Kiitän kaikkia hankkeeseen osallistunei-
ta tärkeästä panoksesta kirjaa synnytettä-
essä.

Energisiä lukuhetkiä toivottaen

Heikki Kouhi 
EPV Energia Oy:n  
hallituksen puheenjohtaja
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1 Johdanto
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”Marraskuun syystuuli vinkuu ulkona. Pakastin on sulanut lattialle. Maitopurkki on juoksettunut 
lämpimässä jääkaapissa. Pesin hiukset kylmällä vedellä. Onneksi löysin vielä kynttilän, jonka 
valo lohduttaa hieman. Tämä kirottu sähkökatko saisi jo olla ohitse. ”

1  Primäärienergia on energiaa, jota on luonnossa hyödyntämättömänä eikä sitä ole käsitelty teollisuudessa. 
Suomalaisia primäärienergian lähteitä ovat vesivoima, puupolttoaine, turve, yhdyskuntajäte ja tuulivoima. 
Muita primäärienergian lähteitä ovat öljy, ydinvoima ja vesivoima. Primäärienergiaa käytetään 
tilastointitarkoituksiin: energianlähteet ovat yhteismitallisia kun yhden myytävän kWh:n tuottamiseen 
kuluu energiaa primäärienergiakertoimen verran kussakin primäärienergialähteessä. Ks. tarkemmin esim. 
Veikko Saarinen, Säästävätkö eri lämmöntalteenottojärjestelmät primäärienergiaa? Insinöörityö 4.5.2009 
Metropolia Ammattikorkeakoulu.  

Sähkö on niin olennainen osa arkipäivän 
elämää Suomessa, että harva edes tulee 
ajatelleeksi, mihin kaikkeen sitä käyte-
tään. Sähkö on läsnä lukuisissa näkyvissä 
ja näkymättömissä toiminnoissa – lamput, 
tietokoneet, televisiot, pesukoneet, kännykät, 
pumput, talojen lämmitys – vain muutamia 
mainitaksemme. Alun perin sähkön käyttö 
ja tuntemus tuotiin Suomeen valaisemaan 
tehtaita ja kaupunkeja.

Suomessa sekä energian- että sähkönkäyt-
tö asukasta kohti ovat maailman suurimpia. 

Tämä johtuu muun muassa kylmästä ja pi-
meästä talvesta sekä teollisuuden suures-
ta sähkönkulutuksesta. Etenkin lämmitys 
ja valaistus vievät merkittävästi enemmän 
energiaa pohjoisessa kuin etelässä. Myös 
teollisuus kuluttaa huomattavasti energiaa 
ja sen osuus on peräti yli puolet sekä Suomen 
primäärienergiasta1 että sähköstä. Koti- ja 
maatalouden osuus on yhteensä noin neljäs-
osa sähkönkulutuksesta. Samoin korkean 
elintason edellyttämät palvelut vaativat pyö-
riäkseen paljon energiaa.

12



2	 http://www.energia.fi/fi/sahko,	luettu	10.12.2010.

Maamme lähes sadasta nykyisestä jakelu-
verkkoyhtiöstä noin kahdessa kolmasosassa 
yksi tai useampi kunta omistaa enemmistön. 
Kolme keskeistä energian tuottajaryhmää 
ovat puolestaan valtion omistamat voimayh-
tiöt, teollisuus ja teollisuuden voimayhtiöt 
sekä kuntien energiayhtiöt. Muiden tuotta-
jien osuudet ovat suhteellisesti pienempiä. 
Suurimman sähköntuottajan osuus sähkön 
tuotannosta on runsas kolmannes.

Kaukolämpö alkoi yleistyä 1950-luvulla. 
Sähköä ja lämpöä yhdessä tuottavat uudet 
voimalaitokset valmistivat energiaa aikai-
sempiin talokohtaisiin lämmitysjärjestelmiin 
verrattuina pienemmin päästöin, joten kau-
punkien ilma puhdistui näiltä osin. Kulutuk-
sen kasvaessa rakennettiin etenkin ranni-
koille lisää voimalaitoksia, erityisesti tehtiin 
hiilivoimalaitoksia kuten Etelä-Pohjanmaan 
Voima Oy:n (EPV) Vaskiluoto 1. Nykyisin 
sähkön ja lämmön yhteistuotanto kattaa 
kaikki merkittävät kaupungit.

Suomessa on paljon jokia ja vesivoi-
ma kattoi sähkön käytöstä yli puolet vielä 
1960-luvun lopulle asti. Nykyisin kotimaisen 
vesivoiman osuus kokonaissähköenergias-
ta on noin kymmenesosa. Sähkön ja kau-
kolämmön yhteistuotannossa käytetyistä 
fossiilisista polttoaineista tärkeimmät ovat 
hiili ja maakaasu, myös turvetta käytetään 
jonkin verran. EU:n päästökaupassa turve 
katsotaan hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaksi 
polttoaineeksi. Sähkön tuotannossa tärkein 

biopolttoaineista on puuenergia kuten met-
säteollisuuden mustalipeä, puun kuori, hak-
kuujäte, hake, sahanpuru, kierrätyspuu sekä 
metsäteollisuuden muut sivu- ja jätetuotteet. 
Myös jätteiden hyötykäyttö energiantuotan-
nossa on lisääntymässä.2

Suomen neljä ensimmäistä ydinvoima-
laitosta valmistuivat 1970-luvun lopussa ja 
1980-luvun alussa; kaksi yksikköä Loviisaan 
Hästholmenin saarelle ja kaksi yksikköä 
Eurajoen Olkiluotoon. Suomen viides ydin-
voimalaitos on kirjoitushetkellä rakenteilla 
Olkiluotoon. Eduskunta hyväksyi kahden 
uuden ydinvoimalan rakentamisen 1.7.2010. 
Teollisuuden Voima eli TVO aikoo rakentaa 
Eurajoen Olkiluotoon neljännen voimalan. 
Fennovoima aikoo toteuttaa ensimmäisen 
ydinvoimalansa Pohjois-Suomeen Pyhäjoelle.

Nykyisin maamme uusiutuvien energia-
lähteiden osuus energian kokonaiskulutuk-
sesta on noin neljännes, mikä on eurooppalai-
sittain suuri osuus. Biopolttoaineiden käytön 
osalta Suomi onkin Euroopan huipulla.

Maailma ja niin myös energiamarkkinat 
ovat muuttuneet 1800-luvun lopulta 2000-lu-
vulle tultaessa todella paljon. Yhteistä Suo-
men energiantuotannon alkuvuosille ja ny-
kypäivälle on se, että kasvavaan kysyntään 
on vastattu ja on vastattava. Huolimatta aika 
ajoin esitetyistä toivomuksista ja suunnitel-
mistakin vähentää energiankulutusta, ei sel-
laisesta ole merkkejä havaittavissa. Suomen 
kilpailukyvyn ja myös yksittäisten talouksien 

13



viihtyisyyden kannalta tehokas energiantuo-
tanto ja markkinat ovat olennaisia. Kulutta-
jien kannalta hyvä uutinen oli, että sähkön 
hintatilastojen (Eurostat) mukaan Suomessa 
oli vuoden 2009 lopussa ostovoimaan suh-
teutettuna kaikista EU-maista edullisin säh-
kön verollinen kokonaishinta kotitalouksille. 
Ostovoimaan suhteutettu kokonaishintamme 
oli noin 37 prosenttia edullisempi kuin EU-
maissa keskimäärin.

Alkuvuoden 2010 kuukaudet olivat hyvin 
kylmiä, mikä lisäsi lämmitystarvetta. Li-
säksi vaikea vesitilanne Pohjoismaissa ja 
kysynnän kasvu nostivat pörssisähkön hin-
taa voimakkaasti. Suomen aluehinta poh-
joismaisessa sähköpörssissä oli peräti 53 
prosenttia kalliimpaa vuonna 2010 vuotta 
aiempaan tilanteeseen verrattuna. Sähkön 
kuluttajahinnat ovat kuitenkin nousseet 
pörssisähköä hitaammin.3 Sähkön hinta oli 
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3 Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu]. 4. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus 
www.stat.fi/til/ehkh/2010/04/ehkh_2010_04_2011-03-29_tie_001_fi.html	ja	www.metsateollisuus.fi/Infokortit/
energia2010/Sivut/default.aspx,	luettu	7.10.2011.

vuonna 2010 keskimäärin korkeammalla 
kuin koskaan aiemmin keskihinnan ollessa 
liki 55 euroa/MWh, kun se edellisenä vuonna 
oli noin 35 euroa/MWh. Erityisen merkit-
tävä muutos oli siinä mielessä, että sähkön 
markkinahinta Suomessa oli liki koko vuoden 
korkeampi kuin Saksassa, Ranskassa ja Es-
panjassa. Myös Nord Pool -alueella Suomen 
sähkön hinta oli korkein. Hintaa nostivat 
edellä mainittujen tekijöiden lisäksi myös 
polttoaineiden hinnan nousu.

Suomen hallitus päätti rajusta hinnan 
noususta huolimatta nostaa energiaveroja 
merkittävästi vuoden 2011 alusta alkaen 
kompensaationa työnantajien Kela-maksujen 
poistamiselle. Miten tilanteen käy jatkossa?

EPV on osaltaan vastannut omistajiensa 
energiatarpeeseen jo kuusi vuosikymmentä 
toimittamalla osakkeilleen energiaa mark-
kinahintaa edullisemmin. Tämä ei ole ollut 
helppo tehtävä ja matkaan on mahtunut 
suurten onnistumisten ja huippuhetkien li-
säksi myös pahoja takaiskuja. Seuraavilla 
sivuilla kerromme EPV:n historian suurista 
kehityslinjoista aallonharjoja ja –pohjia unoh-
tamatta. Vuonna 2009 yhtiön nimi vaihtui 
Etelä-Pohjanmaan Voimasta EPV Energiak-
si. Selvyyden vuoksi käytämme tässä kirjassa 

yhtiöstä nimeä EPV. Kirjassa äänessä ovat 
erityisesti yhtiön työntekijät ja luottamus-
henkilöt. Lisäksi on käytetty arkistolähtei-
tä, lehtileikkeitä ja tutkimuskirjallisuutta. 
Runsas kuvitus palvelee kokonaiskuvan muo-
dostamista tästä värikkäästä kuuden vuosi-
kymmenen historiasta. Mikään idea, ihminen 
tai yritys ei synny tyhjiöstä, joten mukaan 
on otettu varsin runsaasti taustoittavaa ja 
vertailevaa tekstiä myös energiantuotannosta 
muualla, muissa yrityksissä, Suomessa ja 
ulkomailla.

Toivomme onnea ja menestystä nuorek-
kaalle syntymäpäiväsankarille ja antoisia 
lukuhetkiä kirjan lukijoille.

Vaasassa Suomen lipun päivänä 2012

Kirjoittajat  
 
Petri Juuti ja Riikka Rajala
FT, dosentti tekniikan tohtori
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Ensimmäinen Vaasan Sähkön voimalaitos Palosaaren sillan luona. Kuva on 
vuodelta 1910. Taustalla valtava pino biopolttoainetta. (PM)
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2 Pärevalosta 
sähkölamppuun 
EPV:N  PERUSTA MISEEN  JOHTA NUT  K EHIT YS

”Teemme vielä sähköstä niin 
halpaa, että enää vain rikkaat 
polttavat kynttilöitä.”

 Thomas Alva Edison
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4	 http://www.energia.fi	/fi	/sahko,	luettu	10.12.2010;	Myllyntaus	1980.
5  Ensimmäiset käyttökelpoiset höyrykoneilla toimivat vesipumput tulivat markkinoille.
6		 KTM,	17.

Suomella on ollut historiassa kaksi merkit-
tävää energialähdettä omasta takaa: puu- ja 
vesivoima. Erämaassa vesireitit olivat kulku-
väyliä samalla kun rannikolla kauppapaikat 
ja asutus keskittyivät virtojen suulle. Joen 
virtaava vesi kuljetti kätevästi ihmisiä ja 
tavaroita alajuoksulle. Mittavat puutavara-
uitot alkoivat Suomessa 1800-luvun loppu-
puoliskolla. Kuljetusten ohella jokia ja puroja 
käytettiin maassamme keskiajalta lähtien 
erilaisten laitteiden liikevoimana. Vesivoimaa 
käytettiin ensiksi viljan jauhatuksessa.

Ensimmäiset sähkölaitokset perustettiin 
Suomeen maailmankin mittakaavassa var-
haisessa vaiheessa. Kaupungeissa sähköistä-
minen alkoi Suomessa 1800-luvun lopussa. 
Sähkövirran myyntijakelu alkoi Helsingissä 
vuonna 1884 ja kunnallisista sähkölaitok-
sista ensimmäinen aloitti toimintansa Tam-
pereella vuonna 1888. Seuraavana vuonna 
Oulun kaupunki ryhtyi valaisemaan katuja 
pienen höyryvoima-aseman sähköllä. Kaikki 
Suomen 39 kaupunkia saivat joko kunnalli-
sen tai yksityisen sähkölaitoksen 1920-luvun 
alkuun mennessä. Vuonna 1892 Vaasa sai 
maakunnan ensimmäisen sähkölaitoksen 
Vaasan Sähkö Osakeyhtiön aloittaessa toi-
mintansa. Vaasaan saatiinkin sähkövalais-
tus kolmantena kaupunkina Suomessa. Suo-
men ensimmäinen vesivoimala oli Tampereen 
Sähkölaitoksen voimalaitos, joka valmistui 

vuonna 1891. Kehitys tästä eteenpäin oli to-
della nopeaa.4

Energiantuotannon alkutaival 
– vesipyöriä, halkoja, kivihiiltä 
ja höyryä

Energiaa on tarvittu jo ennen kuin energiasta 
vielä puhuttiinkaan. Esimerkiksi Euroopan 
vanhimmilla kivihiilikentillä louhinta alkoi 
jo 1200-luvulla tai viimeistään 1300-luvul-
la - ensin avolouhoksina ja myöhemmin ma-
talissa kaivoksissa. Tärkeitä hyödynnettyjä 
kivihiilikenttiä oli Britannian Yorkshiressä 
ja Etelä-Walesissä, Ruhrin alueella Saksassa, 
Koillis-Ranskassa, Belgian Kempenissä ja 
Alankomaiden Limburgissa. Jo 1200-luvulla 
kivihiiltä käytettiin polttoaineena paikoitel-
len niin yleisesti, että sen savun katsottiin 
pilanneen eräiden suurimpien kaupunkien 
ilman ja haittaavan asukkaiden terveyttä. 
Kivihiilen tuotannon kasvua rajoitti kolme 
tekijää: hiilen kuljetus oli pitkillä matkoilla 
kallista, pohjavesi esti syvien kaivosten ra-
kentamisen aina 1700-luvulle saakka5 eikä 
kivihiiltä pidetty halkojen veroisena poltto-
aineena. Kivihiili myös savutti paljon ja sen 
käsittely oli likaista.6

Käänne Suomen voimataloudessa tapahtui 
1840-luvulla, jolloin ensimmäiset tehdasval-
misteiset voimakoneet otettiin käyttöön. Ve-
sipyörässä oli useita teknisiä heikkouksia ja 
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S Ä H K Ö I S K U

Sähköisku valaisee tekstissä esitettyjen 
asioiden taustoja ja faktoja.

S Ä H K Ö S A N O M A

Sähkösanomista löydät kirjaa varten 
tehtyjen henkilöhaastattelujen anteja.

7	 Myllyntaus	1980.
8	 KTM,	17.
9	 Myllyntaus	1980.

sen rinnalle nousi vesivoimaa tehokkaammin 
hyödyntävä vesiturbiini. Mäntäkone otettiin 
käyttöön Suomessa ensin sisävesiliikenteessä. 
Ensimmäinen höyryveturi kulki Helsingistä 
Hämeenlinnaan vuonna 1862. Teollisuudes-
sa höyryvoimaa otettiin käyttöön kuitenkin 
hitaasti. Littoisten verkatehtaan lisäksi vain 
kolme muuta tehdasta hankki höyrykoneen 
1840-luvulla. Vuosina 1875–1890 höyryvoi-
man osuus teollisuuden koko käyttövoimasta 
oli alle kolmannes.7

Maatalousyhteiskunnassa polttopuun han-
kinta perustui omavaraistalouteen eli poltto-
puita ei yleensä ostettu rahalla kauppiailta, 
vaan ne hankittiin itse metsästä. Polttopuun 
omaehtoinen hankinta onkin luontaistalou-
den pisimpään jatkuneita muotoja. Vielä 
1920-luvun alkuun saakka Suomessa suurin 
osa energiakulutuksesta kuului omavaraista-
louden piiriin. Esimerkiksi höyrysahojen ei 
yleensä tarvinnut ostaa polttoaineita, sillä 
ne pystyivät täyttämään energiatarpeensa 
polttamalla puujätteitä.8

Ensimmäiseen maailmansotaan mennessä 
höyryvoimasta tuli Suomessa pääasiallinen 
voimanlähde kaikilla muilla teollisuuden 
haaroilla paitsi kolmella keskeisellä tuotan-
toalalla: puumassateollisuudessa, elintarvi-
keteollisuudessa sekä sulatoissa ja metallien 
jalostuksessa. Teollisuudessa vesi- ja höyry-
voiman tuotto kasvoivat rinta rinnan 1900-lu-
vulla aina 1950-luvun alkuun asti. Vuonna 
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10	 Myllyntaus	1980;	http://www.energia.fi	/fi	/sahko,	luettu	10.12.2010.
11	 Helsingin	kaupungin	sähkölaitoksen	historia	1909-1934,	7.

Hovioikeudenpuistikko Vaasa vuonna 1903. Huomaa valaisinpylväs oikealla ja kaivo hevosvaunujen takana. Valopylväässä on 
lamppu puolessavälissä ja yläpäässä paikka kahdelle johdolle. (PM)

1969 teollisuudessa tuotettiin höyryvoimalla 
ensimmäisen kerran enemmän sähköä kuin 
vesivoimalla.9

Suomen sähköistymisen 
historiaa 1800-luvun lopulta 
1900-luvun alkuun

Suomalaiset olivat sähköistymisen historias-
sa ensimmäisten joukossa koko maailmassa. 
Helsingin rautatieaseman valaistusta kokeil-
tiin jo vuonna 1877 ja sähkön hyötykäyttö 
Suomessa alkoi 15.3.1882, jolloin hehku-

lamppuvalaistus otettiin käyttöön Finlay-
sonin kutomosalissa Plevnassa Tampereella. 
Suomen sähköistys alkoi maan pienuuteen 
ja syrjäisyyteen nähden yllättävän varhain. 
Ensimmäiset laajemmat sähkövalaistuksen 
kokeilut tehtiin vuonna 1880.10

Suomi oli tässä kehityksessä mukana jo 
alusta alkaen, ”merkillistä kyllä”, toteaa puo-
lestaan Helsingin kaupungin sähkölaitoksen 
historia vuodelta 1935.11 Oliko tämä lopulta-
kaan niin merkillistä?

Ennen sähkövalaistusta kaupungeissa 
käytettiin pimeinä aikoina soihtuja, kynt-
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Hehkulampun 200 vuotta

Valaistuksessa käytettiin ennen sähkölampun tuomaa vallan-
kumousta kynttilöitä ja päreitä. Öljylamppu oli suuri edistys-
askel 1800-luvulla. Sen tasainen valo mahdollisti työskentelyn 
iltaisin ja talven pimeydessä. Sen valossa oli mahdollista lukea 
hämärän aikaan.

Sähkölampun kehitystarinan voidaan katsoa alkaneen, kun 
englantilainen kemisti Humphry Davy hehkutti platinalankaa 
sähkövirran avulla vuonna 1802. Tämä valo oli vielä himmeä ja 
paloi vain hetken. Davy kehitti kirkkaamman kaarivalon vuonna 
1809. Lamppu tuotti valoa kahden hiilisauvan välille syntyvän 
valokaaren avulla.

Pariisin maailmannäyttelyssä 1881 hehkulamppu tuli ylei-
seen tietoisuuteen Euroopassa. Aiempiin valaistustapoihin ver-
rattuna hehkulampun etuja olivat helppohoitoisuus ja soveltuvuus 
kotikäyttöön.

Erilaisten kokeilujen jälkeen vuonna 1854 saksalainen Hen-
rich Göbel keksi ensimmäisen modernin sähkölampun. Kehitys-
työ jatkui ja tyhjiöpumppu- ja lasikupujen valmistusteknologia 
kehittyivät ensin, mutta kestävä polttolanka puuttui. Jo vuonna 
1882 ensimmäisten joukossa maailmassa Thomas Alva Edisonin 
hehkulamput valaisivat Finlaysonin kutomosalin Tampereella.

Hehkulampun tarina jää historiaan, kun lamput poistuvat 
kaupoista vuonna 2012. Taustalla on EU:n kritiikkiä herättänyt 
päätös, jonka mukaan hehkulamput tulee korvata tehokkaam-
milla ratkaisuilla. Käytännössä se tarkoittaa miniloisteputkia ja 
led-lamppuja. Edisonin hehkulampussa on ongelmana huono 
energiatehokkuus: 90 prosenttia hehkulampun säteilystä on 
lämpöä ja vain 10 prosenttia valoa. Edisonin keksinnöistä jää 
kuitenkin moni asia elämään: lamppujen kierrekannat, lampun 
pesä, virranjakelun tasaus, sulakepesä ja sähkölankojen eristeet.

12	 Anttila	1993,	12-13.
13		 Anttila	1993,	13-16.

tilälyhtyjä, kaasu- ja öljylamppuja. Suomen 
kaupungeissa oli pimeään aikaan hankala 
liikkua ennen valaistuksen tuloa. Kaupunki-
laisten elämä rytmittyi pitkälti nimenomaan 
päivänvalon mukaan 1800-luvun alussa. Kes-
kikaupungillakin oli pimeässä syytä liikkua 
keskellä katua ja mutkikkailla kujilla liikku-
minen oli onnen kauppaa. Asukkaat alkoivat 
vaatia tilanteen parantamiseksi valaistusta. 
Ensimmäisenä katuja valaistiin kynttiläl-
yhtyjen avulla Turussa ja Viipurissa, joita 
Helsinki pian seurasi. Kynttilälyhdyistä ei 
valo kauas loistanut, joten parannus oli var-
sin pientä. Lyhtyjen sytytys annettiin huu-
tokaupan perusteella halvimman tarjouksen 
tehneelle.12

Kynttilöiden valtakautta kesti aina 
1800-luvun puoliväliin asti, jolloin öljy- ja 
kaasuvalaistus alkoivat saapua Suomeen. 
Muualla maailmassa kaasua oli käytetty jo 
huomattavasti aiemmin. Ensimmäinen kaa-
sun käyttäjäkaupunki oli Yhdysvaltain Balti-
more vuonna 1816. Useat eurooppalaiset kau-
pungit seurasivat nopeasti Baltimorea ja myös 
Pohjoismaiden ensimmäinen kaasuvalaistus 
nähtiin vuonna 1846 Göteborgissa. Helsin-
gissä, Turussa ja Viipurissa katuvalaistus 
aloitettiin 1860-luvun alussa. Tampereella 
taasen päädyttiin 1876 öljyvalaistukseen, joka 
oli huomattavasti kynttilöitä tehokkaampi, 
mutta varsin kallis järjestää.13 Uutta ratkai-
sua kaupunkien valaisemiseen siis tarvittiin 
kipeästi.
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14		 Anttila	1993,	17-19.
15		 Anttila	1993,	17-19.

Kuvassa maaherrantalo, Koulukadun ja museokadun kulmassa Vaasassa. 
Kuva otettu 26.4.1902. (PM)

Ratkaisu löytyi sähköstä ja sähkölampuista. 
Sähköön liittyvä tutkimus alkoi jo 1500-lu-
vulla ja oli hyvin aktiivista 1700-luvulla ja 
1800-luvun alussa. Varsinaisesti sähkön hyö-
tykäyttö sai alkunsa heikkovirtatekniikan 
käytöstä viestinnässä. Etenkin Krimin sodan 
aikana viestiyhteyksiä rakennettiin kiivaas-
ti ja sähkövalon hyötykäyttö mahdollistui 
vahvavirtatekniikan edistyttyä 1870-luvulla. 
Dynamolla, jota voimakone pyöritti, voitiin 
tuottaa jatkuvasti sähköä. Tämän jälkeen 

seuraava kehitysaskel oli sähkögeneraattori. 
Tasavirtalaitoksiin saatiin aiemmin keksitys-
tä lyijyakusta virtalähde silloin, kun gene-
raattorit eivät käyneet. Näiden mainittujen 
keksintöjen lisäksi tarvittiin myös lukuisa 
määrä muita keksintöjä ennen sähkön läpi-
murtoa valaistuksessa. Erilaiset patentit ja 
valmistustekniikka keskittivät tuotannon 
muutamiin yrityksiin samalla kun sähkön 
käyttö levisi huimaa vauhtia ympäri maa-
ilman.14

Vuonna 1879 Thomas Alva Edison keksi 
laittaa polttolangaksi bambusta tehtyä hii-
likuitua, joka paloi jo 40 tuntia. Maailman 
ensimmäinen julkinen rakennus, joka valais-
tiin Edisonin sähkölampuilla, oli Mahenin 
teatteri Brnossa, nykyisessä Tšekissä. Edison 
saikin samana vuonna patentin sähkön jake-
lujärjestelmälle. Sitä tarvittiin, jotta sähkö-
lamppu olisi levinnyt yleiseen käyttöön. Vas-
ta tämä teki vähitellen mahdolliseksi mui-
denkin sähkölaitteiden yleistymisen, vaikka 
esimerkiksi ensimmäinen sähkömoottori oli 
keksitty jo 1820-luvulla.

Edison perusti 17.12.1880 yhtiön nimeltä 
Edison Illuminating Company. Se oli maail-
man ensimmäinen yleisölle sähköä myynyt 
sähkölaitos, ja vuonna 1882 sen ensimmäi-
nen voimalaitos tehtiin New Yorkin Pearl 
Street Stationille. Syyskuun 4. päivänä 1882 
Edison kytki virran sähköverkkoon. Laitos 
jakoi Manhattanin eteläosiin tasavirtaa 110 
voltin jännitteellä.15
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16		 Heidi	Lehtimäki,	Sähkövalo	Finlaysonille,	http://www.uta.fi/koskivoimaa/valta/1870-00/sahkovalo.htm.

Palosaaren silta. Vaasa. Sähkö- ja puuvillatehtaat. Taustalla rannassa myös pyykinhuuhteluhuone, jonka 
lattialla olevista aukoista voitiin pyykki huuhtoa merivedessä talvisin. (PM 1894)

Vuoden 1881 Pariisin maailmannäyttelys-
sä käytettiin sähkövaloa. Jo vuonna 1882 
ensimmäisten joukossa, viidentenä, maa-
ilmassa Edisonin hehkulamput valaisivat 
Finlaysonin kutomosalin Tampereella. Fin-
laysonin sähkövoimala olikin laatuaan Suo-
men ensimmäinen.

Suomi ei ollut sähköistämisessä syr-
jäisestä sijainnistaan huolimatta jälki-
junassa vaan pikemminkin edelläkävijä 
maailmassa sähkövalon käyttöönotossa. 
Eräs taustasyy tähän oli se, että Carl von 

Nottbeck (Finlaysonin johtajan Wilhelm von 
Nottbeckin poika) sopi Edisonin kanssa, että 
hän perustaisi New Yorkin ensimmäistä säh-
kölaitosta vastaavan laitoksen Finlaysonin 
tehtaalle. Kesällä 1881 Carl von Nottbeck pa-
lasi Tampereelle Yhdysvalloista yhdessä Edi-
son-yhtymän unkarilaisen insinöörin Istvan 
von Fodorin kanssa. Wilhelm von Nottbeck 
suhtautui Carlin ideaan alussa kriittisesti, 
mutta suostui järjestelmän kokeiluun sekä 
lunastamaan laitteet, mikäli sähkövalaistus 
toimisi.16
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Thomas Edison

Thomas Alva Edison (1847–1931) oli yhdysvaltalainen keksijä 
ja liikemies. Hän oli aikansa tuotteliaimpia keksijöitä ja hänen 
nimissään oli yli tuhat patenttia. Osa hänen varhaisemmista 
keksinnöistä liittyi sähkölennättimeen kuten esimerkiksi reikä-
nauha. Edison haki ensimmäistä patenttiaan 1868 sähköiselle 
ääntenlaskijalle. Keksintö jäi unohduksiin kymmeniksi vuosiksi, 
koska vanhoilliset poliitikot estivät sen käyttöönoton. Edisonin 
elämäkerrassa asiasta kerrotaan seuraavasti: ”Joskus on po-
liittisesti ehdottoman välttämätöntä, että ääntenlaskenta sujuu 
hyvin hitaasti, koska mielipiteet voivat laskennan aikana vielä 
muuttuakin. Tällainen kone aikaansaisi nopeita ja poliittisesti vaa-
rallisia päätöksiä, joiden kumoaminen olisi aivan liian hankalaa!”

Edison perusti eräiden rahoittajien kuten J. P. Morganin ja 
Vanderbilt-suvun kanssa New Yorkiin Edison Electric Light Com-
panyn vuonna 1878. Hän esitteli hehkulamppua ensimmäisen 
kerran julkisessa näytöksessä 31.12.1879. George Westinghou-
sen yhtiö osti Philip Diehlin kilpailevan induktiolampun patentin 
25 000 dollarilla vuonna 1882, mikä pakotti Edisonin yhtiön 
pitämään tarkemmin kiinni patenttioikeuksistaan ja alentamaan 
sähkölamppujen hintaa. Lokakuun 8. päivänä 1883 Yhdysvalto-
jen patenttivirasto totesi, että Edisonin patentti perustui William 
Sawyerin työhön ja oli siksi mitätöitävä. Kiista asiasta jatkui kuusi 
vuotta, kunnes 6.10.1889 oikeus totesi, että Edisonin väite siitä, 
että hän oli olennaisesti parantanut hehkulamppua, oli oikea.

17 Halonen & Eloholma 2005.
18	 http://www.tampere.fi	/ekstrat/vapriikki/muistomerkit/sahkovalo.html.
19	 Heidi	Lehtimäki,	Sähkövalo	Finlaysonille,	http://www.uta.fi	/koskivoimaa/

valta/1870-00/sahkovalo.htm.
20 Tekniikan museon näyttely.

Suunnitelma toteutui, kun tehtaan kutomosa-
lissa sytytettiin 150 hehkulamppua 15.3.1882. 
Lukuisat asennustarvikkeet valmistettiin 
Finlaysonin tehtaan puusepänverstaassa. 
Edison-yhtiön tiedotuslehti kertoi Edisonin 
saaneen 17.3.1882 asiasta kaapelisähkeen: 
”Valaistus asennettu 61. leveysasteelle. Täy-
dellinen menestys”.17 Verkosto käsitti 150 
lamppua.18

Finlaysonin kutomosalista valaistiin 
sähkövalolla aluksi vain toinen puoli, kun 
toiselle puolelle jätettiin aiemmin käytössä 
ollut kaasuvalo. Yhden lampun teho vastasi 
noin kahdeksasta kynttilästä saatavaa va-
loa, joten lamppuja asennettiin kaksi samaan 
paikkaan. Sähköjohdot olivat ”yksinkertaisel-
la puuvillalla eristettyjä” kuparijohtoja. Ne 
kiinnitettiin koukuilla tehdassalin seiniin 
ja kattoon. Sähkö saatiin kahdesta 110 voltin 
tasavirtadynamosta.19 Dynamon rakentees-
sa huomiota herättivät korkeat teräspylväät, 
joiden ympärille käämitys oli asennettu. Ra-
kenne oli tällainen, koska käämiin oli saatava 
runsaasti kierroksia, jotta saataisiin riittävä 
magneettikenttä aikaan. Rakennetta ei tar-
vittu enää, kun opittiin tietämään reluktantin 
eli magneettisen vastuksen merkitys.20

Koevalaistusesitys järjestettiin 15.3.1882 
kutsuvieraiden läsnä ollessa. Vieraat olivat 
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Patentti hiililangalla 
toimivasta sähkölampusta

Monet keksijät olivat yrittäneet tehdä heh-
kulamppuja. Kuitenkin vasta Edisonin ansi-
osta sähkövalaistus alkoi nopeasti yleistyä. 
Alkuvaiheessa suurimpana ongelmana oli 
löytää hehkulankaan mahdollisimman so-
piva materiaali. Edison kokeili monia tar-
koitukseen sopivia metalleja, muun muassa 
platinaa, mutta päätyi lopulta kokeilemaan 
hiililankaa. Ensimmäisen onnistuneen ko-
keen hän suoritti 22.10.1879, ja se kesti 40 
tuntia. Edison paransi vielä keksintöään ja 
jätti patenttihakemuksen 4. marraskuuta. 
Seuraavan vuoden tammikuun 27. päivä-
nä hänelle myönnettiinkin patentti n:o 223 
898 hiililangalla toimivasta sähkölampusta. 
Vaikka patentissa mainittiin monia tapoja, 
joilla hiililanka olisi voitu valmistaa, patentin 
myöntämisen jälkeenkin kesti vielä kuukausia, 
ennen kuin Edison ja hänen työryhmänsä kek-
sivät karbonisoidun bambulangan, joka kesti 
käytössä yli 1200 tuntia. Suuri osa Edisonin 
keksinnöistä ei kuitenkaan ollut täysin omin-
takeisia vaan aikaisempien patenttien jatko-
kehitelmiä. Keksijöinä toimivat usein Edisonin 
lukuisat alaiset.

21	 Heidi	Lehtimäki,	Sähkövalo	Finlaysonille,	http://www.uta.fi	/
koskivoimaa/valta/1870-00/sahkovalo.htm.

hämmästyneitä sähkövaloista mutta myön-
sivät kuitenkin sen edut kaasu- tai öljylamp-
puihin verrattuna. Kaasuvaloon verrattuna 
sähkövalo oli kirkkaampi, valaisi tasaisem-
min ja rasitti vähemmän silmiä. Tampereen 
Sanomat uutisoi asiaa seuraavasti: ”Pieneen 
lasipulloon on asetettu jouhen paksuinen hii-
lipyörre, jonka molempiin päihin sähkövirta 
tulee jokseenkin hienojen eristettyjen metal-
lilankojen kautta […] Koneesta, joka on va-
lon lähteenä, herätetään sähkö hankaamalla 
(friktion’illa) ja se on rakennettu Edison’in 
järjestelmän mukaan ja on Amerikasta tuotu”. 
Kirjoittaja myös toivoi, ”että kaupunkimme 
valoaineeksi kadulle toimitettaisiin tätä kau-
nista, valaisevaa ja helppoa ainetta”. Finlayso-
nin koko tehdas päätettiin valaista sähköllä. 
Tehtaalle rakennettiin oma sähkölaitos Carl 
von Nottbeckin suunnitelman mukaisesti.21

Vuonna 1882 Edison avasi ensimmäisen 
höyrykäyttöisen sähkövoimalan Holborn Vi-
aductilla Lontoossa. Tämä tasavirtajärjes-
telmä tuotti sähköä katulamppuihin sekä 
muutamiin lähellä voimalaa sijainneisiin 
yksityisasuntoihin. Ensimmäinen standar-
doitu, ilmajohtoihin perustuva sähkövalais-
tusjärjestelmä otettiin käyttöön Rosellessa 
New Jerseyssä 19.1.1883.

Sähkötekniikka kehittyi ripeästi ja avasi 
mahdollisuuden voimansiirtoon koskenpar-
taalta kauemmaksi. Varhaisin korkeajän-
nitteinen voimansiirto Suomessa tapahtui 
vuonna 1898 Laatokan Karjalassa Uuksun 
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Nikola Tesla

Nikola Tesla (1856–1943) oli amerikanserbialainen fyysikko 
ja keksijä. Hän keksi mm. vaihtovirran, monivaihejärjestel-
män ja induktiomoottorin, jotka ovat keskeisiä nykyaikaiselle 
sähköenergian jakelulle ja käytölle. Hänen mukaansa on 
nimetty magneettivuon tiheyden yksikkö tesla ja automerkki 
Tesla Motors.

Vuonna 1884 Tesla muutti Yhdysvaltoihin ja sai töitä 
Edisonin tutkimuslaboratoriosta New Yorkista. Teslan mer-
kittävin keksintö oli vaihtovirta. Suuret persoonallisuudet 
Edison ja Tesla eivät pystyneet yhteistyöhön, joten Tesla 
perusti 1886 oman laboratorion, jossa hän jatkoi muun mu-
assa dynamoiden kehitystyötä. Vuonna 1899 Tesla muutti 
Coloradoon kehittääkseen korkean jännitteen ja taajuuden 
sähkölaitteita. Hänen aikomuksenaan oli kehittää järjestel-
mä, joka kykenisi jakamaan sähköä ilman johtoja jokaiseen 
talouteen jopa maailman ympäri maapallon ionosfäärin 
avulla. Coloradossa olevassa tutkimuskeskuksessaan hän 
rakensi suurimman kääminsä, joka tuotti yli kymmenmetrisiä 
kipinäpurkauksia.

22		 Myllyntaus	1980.
23		 Keskellä	elämää	1999,	62-65.
24		 Valkonen	2007,	9.;

http://www.energia.fi	/fi	/sahko,	luettu	10.12.2010;	Myllyntaus	1980.

koskilta Pitkärannan tehtaille 20 kilomet-
rin pituisella voimajohdolla ja 7 800 voltin 
jännitteellä. Seuraavia olivat siirrot Lavolan 
– Välimäen kaivoksen ja Lavolan – Viipurin 
välillä.22

Maaseudulla tultiin vain hieman myö-
hemmin mukaan sähkön aikakauteen. En-
simmäinen sähköistysaalto oli 1910-luvulla ja 
toinen 1920-luvulla. Maaseudulle ja taajamiin 
perustettiin 1910-luvulla Toijalan Sähkö ja 
Mylly Oy, Oy Hämeen Sähkö ja Oy Vanajan 
Sähkö.23 Itsenäistymisen aikaan vuonna 1917 
sähkön piirissä oli jo parikymmentä maalais-
kuntaa. Vuonna 1920 noin neljäsosassa suo-
malaisia asuntoja oli sähkövalo. Ennen toista 
maailmansotaa maaseudun sähköistysaste oli 
noussut yli 40 prosenttiin. Imatran vesivoi-
malaitos käynnistyi vuonna 1929. Kyseessä 
oli Suomen sähkönsiirtoverkon rakentamisen 
kannalta olennainen tapahtuma, sillä nyt oli 
sähköä ja se oli myös saatava siirtymään tär-
keimpiin asutuskeskuksiin ja teollisuuslai-
toksiin. Imatran vesivoimalaitoksen valmis-
tumisen aikaan skeptikot esittivät arvioita, 
ettei Suomessa koskaan käytetä niin paljon 
sähköä kuin Imatra tuottaa.24
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Sähkövirrat vastakkain

Vuonna 1887 Yhdysvalloissa oli peräti 121 Edisonin voimalaa, 
jotka tuottivat asiakkaille tasavirtaa. Tasavirtavoimalat tuottivat ta-
loudellisesti sähköä vain noin kahden ja puolen kilometrin päähän 
voimalaitoksesta, joten ne olivat käyttökelpoisia vain kaupunkien 
tiheään asutuilla keskusta-alueilla. Toisin kuin tasavirtaa, vaihto-
virtaa voitiin sen sijaan muuntajien avulla helposti siirtää pitkiäkin 
matkoja korkealla jännitteellä, jolloin voitiin käyttää ohuempia ja 
halvempia johtimia, ja silti jännitettä voitiin toisen muuntajan avulla 
jälleen alentaa jakelua varten.

Kun tasavirran rajoituksista keskusteltiin julkisesti, Edison levitti 
propagandaa, että vaihtovirta oli liian vaarallista yleiseen käyt-
töön. Edisonin keinot eivät aina olleet kauniita. Vaikka hän peri-
aatteessa vastusti kuolemanrangaistusta, tämän kiistan yhteydessä 
hän ehdotti sähkötuolin ottamista käyttöön teloitusvälineenä, jotta 
sekin osoittaisi, kuinka vaarallista vaihtovirta oli verrattuna turval-
lisempaan tasavirtaan. Edison käynnisti myös lyhyen mutta kiivaan 
kampanjan, jotta olisi lailla säädetty rajoituksia sille, kuinka suurta 
jännitettä sähkövoiman siirrossa sai käyttää. Toteutuessaan tällaiset 
rajoitukset olisivatkin käytännössä mitätöineet vaihtovirran edut.

Vaihtovirran edut olivat tasavirtaan nähden kuitenkin niin selvät, 
että se syrjäytti tasavirran useimmissa sähkönjakelujärjestelmissä, 
mikä suuresti laajensi sähkövirran ja sähkönjakelun mahdollisuuksia 
ja tehokkuutta. Tasavirta jäi kuitenkin vielä pitkät ajat käyttöön 
paikallisissa sähköverkoissa monien kaupunkien keskustoissa. Sillä 
on se etu, että jos generaattorit lakkaavat toimimasta, korvaa-
vaa virtaa voidaan tarvittaessa tuottaa myös paristoilla. Vielä 
nykyäänkin monien kaupunkien metrot ja raitiovaunut toimivat 
tasavirralla. Lisäksi valtioiden välinen sähkönsiirto toteutetaan 
joskus tasavirralla, sillä se vaatii yhden johtimen ja valtioiden 
välisten vaihtovirtaverkkojen taajuuserosta aiheutuvat ongelmat 
voidaan näin välttää.

1900-luvulla käytössä ollut Kaarilamppu (Oulun 
kaupungin sähkölaitos 1889-1939.)

Sähkö- ja kantaverkon historiaa

Sähkön tultua Suomeen 1880-luvun tait-
teessa useimmat sähköverkot olivat aluksi 
laitoskohtaisia tai paikallisia. Ne laajenivat 
alueellisiksi 1920-luvulle mennessä, jolloin 
pieniä sähkölaitoksia oli Suomessa noin 200. 
Sähkön tärkein julkinen sovellus oli aivan 
alussa katuvalaistus ja lähinnä lamppukuor-
man syötössä oli käytössä tasajännitejakelu, 
usein 127 V. Sähköä tuotettiin yleensä höyry- 
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tai dieselgeneraattoreilla ja samalla ladattiin 
akkuja, jotka syöttivät yöllä vähäisen kuor-
man aikaan verkkoa ja moottorigeneraattorit 
saatettiin sammuttaa. Tasajännitejakelusta 
kuitenkin luovuttiin paikkakunnittain säh-
kön kulutuksen kasvaessa ja vaihtovirtatek-
niikan teknisten etujen takia noin 30 vuoden 
kuluessa.

Ensimmäinen suurjänniteyhteys 7,8 kV:n 
jännitteellä valmistui 1898 ja se yhdisti Laa-
tokan Karjalassa Uuksunjokeen rakennetut 
vesivoimalat: Ylä-Uuksunkoski, Kivikulman-
koski ja Jukakoski 7,5 kilometrin päässä si-
jainneille E. M. Meyer & Co.:n Pitkärannan 
kaivoksien uudelle sähkömagneettiselle ri-
kastuslaitokselle. Vuonna 1899 valmistui 
samanpituinen suurjännitelinja Läskelän 
vesivoimalaitokselta Välimäen rautakaivok-
selle. Täysin suomalaisvoimin toteutetun La-
volankosken vesivoimalan sähköä alettiin 
1900 siirtää 15 kV jännitteellä 33 kilometrin 
matkan Viipurin Neitsytniemen muuntoase-
malle.

Vuonna 1912 rakennettiin Suomen pisin 
20 kV:n linja Rauman höyryvoima-asemalta 
Peipohjaan ja 70 kV:n siirtoyhteys Äetsän 
vesivoimalaitokselta Poriin Rosenlewin 
tehtaille vuonna 1921. Tällaiset lähinnä 
1910–1920-luvulla rakennetut alueverkot yh-
distivät voimalaitoksia ja kaupunkeja useiden 
kymmenien kilometrien säteellä.

Varsinaisen kantaverkon alkuhetki oli 
Imatrankosken vesivoimalaitoksen ja sen 
Helsinkiin ja Turkuun yhdistävän 563 km 

pitkän Suomen ensimmäisen 110 kV:n suur-
jännitesiirtojohdon, eli ns. Rautarouva-linjan 
käyttöönotto 16. tammikuuta 1929. Tähän 
runkoyhteyteen liitettiin sähköasemien 
kautta sen varrella sijainneita sähkölai-
tosten alueverkkoja, mm. Helsingin 35 kV 
alueverkko.

Vähäsateisten vuosien 1932–1934 aiheut-
tama vesivoimapula johti teollisuudessa säh-
köpulaan, joka rajoitti laajentuvaa teollisuus-
tuotantoa ja nosti kustannuksia varsinkin 
Kymenlaaksossa. Teollisuus joutui ostamaan 
sähköä Imatran Voimalta ja tuottamaan sitä 
hiilellä vuonna 1932. Teollisuus päätti ra-
kentaa heti Vuokseen oman vesivoimalan ja 
sille omaa rinnakkaista sähkönsiirtoverk-
koa. Verkon ensimmäinen osa rakennettiin 
samanaikaisesti Vuokseen rakennetun Rou-
hialan 100 MW vesivoimalaitoksen kanssa. 
Rouhialan sähköä käyttivät osakkaat Kymin 
Osakeyhtiö Kuusankoskella, Enso-Gutzeit 
Imatralla, Yhtyneet Paperitehtaat, Etelä-
Suomen Voima (ESV), Tampella ja Ahlström. 
Rouhialasta Imatralle sekä Inkeroisiin ra-
kennettiin 120 kV:n siirtolinja, joka haarau-
tui Kyminlinnaan ja Kuusankoskelle. Myös 
Simpeleen paperitehtaan oma 47 kV:n johto 
liitettiin Rouhialan vesivoimalaitokseen. 
ESV:n 1930 valmistunut 70 kV:n linja Helsin-
kiin liitettiin tähän Rouhialan Voima Oy:n 
verkkoon Kyminlinnasta sekä Inkeroisista. 
Imatran Voiman siirtoverkko ja teollisuuden 
oma siirtoverkko olivat suoraan yhdistettynä 
toisiinsa vain Korialta aina 1950-luvulle asti.
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Hovipuistikkoa 1930-luvulla.  
Raastuvankatu 17. Vaasa. (PM)
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TT-pylväs Seinäjoella 31.10.1954.

3 Pohjalaisen 
yhteistyön voimaa 
–  EPV  SYNT Y Y
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Etelä-Pohjanmaan sähköntuotannolla on 
pitkä historia, sillä Vaasaan perustettiin 
sähkölaitos maailmankin mittakaavassa 
hyvin varhain, jo vuonna 1892. Edison oli 
perustanut vuonna 1880 New Yorkiin maa-
ilman ensimmäisen sähkölaitoksen ja Lontoo 
oli saanut sähkölaitoksensa vuonna 1884. 
Vaikka sähköllä oli pitkä historia, oman säh-
köntuotannon kehitys Vaasassa oli varsin 
vaatimatonta ja maakunta oli moneen pie-
neen laitokseen ja voimayhtiöön hajaantu-
neena suurten sähköntoimittajien armoilla. 
Tämä tilanne jatkui siihen saakka, kunnes 
maakunnan oma yhteinen voimayhtiö Etelä-
Pohjanmaan Voima Oy eli EPV perustettiin 
16.10.1952. Taustalla oli maakunnan sähkön-
tarpeen kasvu ja halu täyttää sähkönkysyntä 
omin voimin yhteistyötä tekemällä.

Suomen 1900-luvun alun 
kehitysvaiheita

Maassamme hyvin nopeasti alkanut säh-
köistystoiminta hidastui ja 1900-luvun 
ensimmäisellä neljänneksellä Suomi jäi jo 
jälkeen kansainvälisestä kehityksestä esi-
merkiksi Ruotsiin verrattuna. Syinä tähän 
kehitykseen oli koskiemme loivuus, raaka-
ainevarojen yksipuolisuus ja pääoman puute. 
Lisäksi tähän vaikutti se, että Suomen suur-
teollisuus, erityisesti paperi-, ja puuhioke- ja 
selluloosateollisuus eivät oikeastaan tuossa 

vaiheessa tarvinneet sähköä: useimmat teh-
taat olivat koskien varsilla ja turbiinit pyö-
rittivät suoraan hiomakiviä ja muita koneita. 
Tehtailla oli myös paljon puunjätteitä, joten 
höyrykoneiden polttoaine tuli lähes ilmai-
seksi.25

Kotitalouksissa kuitenkin alkoivat sähkö-
lampun lisäksi muutkin sähkölaitteet yleis-
tyä ja kotitalouksien sähkönkulutus kasvoi 
entisestään.

Valoa ja sähköä Vaasaan

Vaasaan sähkövalo saatiin jo vuonna 1887, 
kun kaupungin – tuolloin vielä Nikolainkau-
punki – ensimmäiset sähkölamput syttyivät 
Vaasan kirkossa. Pian tätä seurasivat ka-
tulamput Kirkkopuistikolla. Pienen tauon 
jälkeen saatiin pääomaa kerätyksi riittäväksi 
Sähköosakeyhtiön, Elektriska Aktiebolaget, 
perustamiseksi. Näin Vaasaan saatiin maa-
kunnan ensimmäinen – ja koko Suomenkin 
ensimmäisiä sähkölaitoksia - jo vuonna 1892. 
Tämä myöhemmin Vaasan Sähkönä tunnet-
tu, nykyisin kaupungin lähes täysin omista-
ma yritys, alkoi rakentaa katuvalaistusta 
vuodesta 1892 eteenpäin. Laajempi katuva-
laistus valmistui kaupunkiin 25.1.1893.26

Vaasan energiahistorian alkuaika oli 
hyvin kansainvälistä. Uuteen innovaatioon 
käytiin tutustumassa Ruotsissa ja uuteen 
yhtiöön hankittiin höyrykoneet ja dynamot 
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Vaasa. Maasilta SOK talolta nähtynä vuonna 1949.  
Ylös kohoava kapea rakennus on vesitorni. (PM)

Sveitsistä. Vaasassa valittiin jo tuossa vai-
heessa vaihtovirta, mikä päätöksenä osoit-
tautui kaukoviisaaksi. Valinnan kerrotaan 
tapahtuneen ”ihan onnella”.27 Pelkkään on-
neen on kuitenkaan vaikea uskoa, sillä koko 
sähkön alkutaipaleen ajan Vaasassa seurat-
tiin erittäin tarkkaan kansainvälistä keskus-
telua ja tutkimusta sekä hankittiin parasta 
asiantuntemusta ulkomailta ja kotimaasta. 
Todennäköistä on, että tähänkin asiaan sopii 
sanonta:

“Mitä enemmän harjoittelen, sen onnek-
kaampi olen”. Näin totesi Gary Player kun 
kanssapelaajat ihmettelivät hänen ”onneaan” 
golfkentällä.

Sähköntarve lisääntyi jatkuvasti ja kasva-
vaa tarvetta tyydyttämään käynnistyi vuonna 
1922 Imatran voimalaitostyömaa. Imatran 
suurvoimalaitoksen valmistuminen vuonna 
1929 oli merkkitapahtuma koko valtakun-
nassa. Sähkön siirtoon tarvittiin sähköverk-
koja ympäri maata. Vesivoimaloiden vilkas 
rakennuskausi alkoi kuitenkin vasta tämän 
jälkeen.28 Niiden rakentaminen oli vaativa ja 
aikaa vienyt urakka.

Edes sota-aika ei hillinnyt sähkönkulu-
tuksen kasvua. Vaikka sähköä kehotettiin 
säästämään ja pimennykset olivat pakollisia, 
kasvoi kulutus kymmeniä prosentteja sota-
vuosina. Sähköä käytettiin yhä useampiin 
tarkoituksiin ja yhä useammissa kohteissa 
sekä kaupungeissa että maaseudulla. Keit-
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tiöitä sähköistettiin kaupungeissa kiivaasti 
1930-luvulla. Vaasassa oli vuonna 1941 jo 745 
sähköliettä ja 220 sähköjääkaappia. Vuoteen 
1944 olivat nämä määrät nousseet jo siten, 
että sähköliesiä oli 1291 ja jääkaappeja 318.29 
Tarvittiin lisää voimaloita ja myös energiayh-
tiöitä toimittamaan sähköä. Tarvittiin myös 
valistusta uusista keksinnöistä ja niiden tur-
vallisesta käytöstä. Energiayhtiöiden lisäksi 
valistusta tekivät myös useat muut tahot ja 
julkaisut. Hyvin moniin talouksiin hankittu 
Emännän tietokirja30 kertoi muiden emän-
nän tarvitsemien asioiden ohella sähköstä ja 
sen käytöstä kotitaloudessa varsin laajasti.

Sodanjälkeisten alueluovutusten yhtey-
dessä Suomi menetti noin kolmasosan vesi-
voimatuotannostaan (35 vesivoimalaitosta, 
122 MW tehoa, mm. Enso ja Rouhiala), osan 
kantaverkostaan sekä Kannaksen 35 kV:n 
alueverkon. Eteläisen Suomen sähköntarve 
käynnisti Pohjois-Suomen vesivoimaloiden 
rakentamisen ja sähkön siirtoon rakennet-
tiin 220 kV linja Oulunjoen Pyhäkoskelta 
Hikiälle vuonna 1951 sekä 400 kV:n linja 
Kemijoen Pirttikoskelta Hyvinkäälle vuonna 
1960. Valtioneuvoston poistaessa sähkönvien-
tikiellon vuonna 1959 rakennettiin Torniosta 
110 kV:n yhteys Ruotsin kantaverkkoon. Säh-
kön tuonti Suomeen Enso-Gutzeitille Enson 
ja Rouhialan vesivoimaloista Neuvostoliiton 
puolelta alkoi 110 kV:n siirtolinjan kautta 
vuonna 1960.

Aika perustaa EPV

Etelä-Pohjanmaa oli 1900-luvun alkupuo-
liskon moneen pieneen laitokseen ja voi-
mayhtiöön hajaantuneena suurten sähkön-
toimittajien armoilla, kunnes maakunnan 
oma yhteinen voimayhtiö EPV perustettiin 
16.10.1952. Taustalla oli maakunnan sähkön-
tarpeen kasvu ja halu täyttää sähkönkysyntä 
omin voimin yhteistyötä tekemällä.

Jylhän Sähköosuuskunnan toimitusjoh-
taja Markku Pernaa valottaa EPV:n synnyn 
taustatekijöitä maakunnan näkökulmasta 
katsottuna seuraavasti:

“Se oli (2.1-4.1). tammikuuta 1946 kun 
Vaasan Sähkön työntekijät menivät lakkoon. 
Siellä ei ollut lakon takia hiilen lapioijia, niin 
ne pisti Vaasan kaupungin rajalta erottimet 
auki ja koko maakunta pimeäksi. Sillä toi-
menpiteellä turvattiin sähkön saanti Vaasan 
kaupunkiin. Toimihenkilöillä ja päällystöllä 
oli vähemmän lapioimista, kun ei maakun-
nan sähkönkulutusta ollut mukana. Se oli 
yksi lähtölaukaus EPV:n synnylle. Silloin 
nämä maakunnan miehet kokoontuivat ja 
päättivät, että Vaasaan pitää saada höyryvoi-
malaitos, jolla tuotetaan sähköä koko Vaasan 
läänin alueelle. Jylhän Sähköosuuskunta on 
ollut ensimmäinen allekirjoittaja EPV:n pe-
rustuskokouksessa.”31
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Imatran vesivoimalaitos 1929

Suomen eduskunta pakkolunasti vuoden 1921 päätöksel-
lään Imatrankoskea ympäröivät maa- ja vesialueet Imatran 
vesivoimalaitosta varten. Suomen ensimmäisen valtakunnal-
lisen suurhankkeen valmistujaisjuhlaa vietettiin 25.5.1929. 
Juhlassa presidentti Relander vihki Oiva ja Kauno S. Kallion 
suunnitteleman voimalaitoksen käyttöön. Hankkeen kokonais-
kustannukset olivat peräti 344 miljoonaan markkaa. Vuonna 
1932 valtio päätti luovuttaa voimalaitoksen ja siihen liitty-
vän voimansiirtoverkoston valtionyhtiö Imatran Voima Oy:lle. 
Vuonna 1998 alueen käyttöoikeudet siirtyivät, kun Imatran 
Voima Oy ja Neste Oyj yhdistyivät maamme ehkä kuului-
simmassa fuusiossa Fortum Oyj:ksi. Vuodesta 1999 alkaen 
voimalaitoksen toimintaa on hoitanut Fortum Power and Heat 
Oy. Imatran voimalaitos tuottaa Suomen suurimpana vesivoi-
malaitoksena yhteensä 232 MW, joka on noin 11 % Suomen 
vesivoimasta. Imatrankosken osuus on 170 MW ja Tainion-
kosken 62 MW. Imatrankosken voimalaitoksen vuosituotanto 
on tällä hetkellä noin 1 miljardi kWh, joka on noin prosentin 
Suomen sähköntarpeesta.

(Lähde: Kaisto 2007, 10-11)

32  Jylhän Sähköosuuskunta, hallituksen pöytäkirja 4.1.1946

Näin asiasta kertoo kyseinen pöytäkirja 
Kauhavalla 4.1.1946 pidetystä Jylhän Säh-
köosuuskunnan kokouksesta:

”1 § Vaasan Sähkö Oy:n kanssa käytäviin 
neuvotteluihin sähköenergian hankinta ky-
symyksestä valittiin täysin valtuuksin mv. 
J.E.Kosola sekä H. Kahra. Sekä jos tulee 
kysymykseen että on mahdollisuuksia saada 
sähköenergiaa suoraan Hava Oy:ltä varmem-
min, kohtuulliseen hintaan on näihinkin neu-
votteluihin täydet valtuudet valituilla.

2 § Edellä olevan pykälän toimenpiteet ai-
heutui laitoksellamme tapahtunut sähkövir-
ran jakokeskeytys, mikä kesti 2.-4. päivään 
tammikuuta. Aiheuttajana Vaasan Sähkö 
Oy:n sähkömiesten lakko, jota ei Vaasan Säh-
kö Oy voinut muuten hoitaa kun lopettamalla 
sähkövirran jaon koko maakunnasta.”32

Reino R. Kostioja kertoi EPV:n 25-vuotis-
julkaisussa, kuinka sähkön tarve oli EPV:n 
perustamisen takana:

”Sähkölaitostoiminnalla on Etelä-Pohjan-
maalla pitkä taival takanaan. Vaasassa sitä 
on harjoitettu jo kohta 90 ja maakunnassakin 
65 vuoden ajan, mikä valtakunnallisestikin 
mitaten osoittaa merkittävää ”edistykselli-
syyttä”.” Sähkö kehitettiin vuosikymmeniä 
omilla voimalaitoksilla ja naapurisähkölaitos-
ten välistä energia vaihtoa alettiin vähäisessä 
määrin harjoittamaan vasta 30-luvulla. Maa-
kunnan kulutuksen osoittaessa voimakasta 
kasvua heräsi epäily lisäsähkön saannin 
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riittävyydestä pitkällä tähtäyksellä. Voima-
kysymystä lähdettiin selvittämään kahdella 
tasolla, Vaasan Sähkö Osakeyhtiön ja toi-
saalla maaseudun sähkölaitosten toimesta. 
Neuvottelujen jälkeen kuitenkin todettiin, 
että kaikkien maakunnan sähkölaitosten 
yhteenliittymällä olisi asia järkevämmin 
hoidettavissa. Vaasan Sähkö Osakeyhtiön 
taholta tehtiin aloite sähkölaitosten edus-
tajien kutsumiseksi neuvotteluun Vaasan 
Kauppaseuralle.

Tästä asiat kehittyivät nopeasti ja tulokse-
na oli Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n perus-
taminen. Hyväksytty yhtiöjärjestys ja siihen 
liittyvä käyttösopimus säätelevät tarkasti 
osakkaiden edut ja velvollisuudet ja antavat 
pienimmillekin osakkaille riittävän suojan. 
Yhtiön tehtävänä oli rakentaa höyryvoimala 

Vaskiluotoon ja luoda tarvittava siirtoverkos-
to maakuntaan. Kukin osakas sai vapaasti 
merkitä uudessa yhtiössä tarvitsemansa te-
homäärän vastaavan osan osakepääomasta. 
Eräät kunnallispoliitikot epäilivät aluksi 
yhteistyön onnistumista. Lähinnä Vaasan 
ja muun maakunnan intressien erilaisuutta 
pidettiin vaikeasti sovitettavana. Nämä epäi-
lykset onneksi häipyivät pian ja eri tahoilla 
nähtiin yhteinen etu, uuden yhtiön kehitty-
minen, kaikkia osapuolia tasapuolisesti pal-
velevana laitoksena.33

Malmivaara kertoo tästä historiallisesta 
vaiheesta Vaasan Sähkön historiassa seu-
raavasti:

”[…] sähkön tarve kasvoi ja kasvoi. Kun 
samanaikaisesti voitiin todeta, että yhtiön 
[Vaasan Sähkö] laitteet olivat suurelta osin 
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Sähkölaitteet Suomessa ja maailmalla 1808–1939

• Englantilainen Humphrey Davy esitti Lontoossa vuonna 
1808, miten pariston napoihin kytkettyjen hiilikärkien 
väliin syntyi häikäisevä valokaari, kun kärjet kosketuksen 
jälkeen erotettiin toisistaan. Sähkövalo oli keksitty.

• Vuonna 1861 saksalainen Philipp Reis rakensi ensimmäi-
sen sähkömagnetismiin perustuvan laitteen, telefonin, joka 
pystyi siirtämään ääniä lankaa pitkin.

• Suomessa aloitettiin sähkölaitteiden valmistus vuonna 
1876. Daniel Wadén perusti Helsinkiin työpajan, jossa 
valmisti soittokelloja, lennättimien komponentteja ja muita 
heikkovirtatekniikan komponentteja.

• Siemens esitteli maailman ensimmäisen sähköllä toimivan 
hissin Mannheimissa vuonna 1880.

• Vuonna 1881 pidettiin ensimmäinen kansainvälinen säh-
kötekniikan näyttely Pariisissa. Esillä oli Edisonin suoraan 
höyrykoneeseen kytkemä sähkögeneraattori sekä säh-
kökeitin.

• Vuonna 1887 insinööri Carl Wahl perusti ”elektrisen teh-
taan”, Suomen ensimmäisen sähköteknisen konepajan. 
Varkauden konepajassa alettiin valmistaa dynamokoneita 
ja sähkölaitteita.

• ”Sähköposti” keksittiin 1890-luvun alussa, kun New Eng-
lantiin (USA) rakennettiin 900 metrin mittainen koerata. 
Kuparikapseleissa kirjeet ja pikkupaketit viilettivät par-
haimmillaan 180 kilometrin tuntinopeudella lähettäjältä 
vastaanottajalle.

• Vuonna 1902 Tampereella otettiin käyttöön Suomen en-
simmäinen sähköuuni.

• Kotitaloussähkölaitteiden järjestelmällinen markkinointi 
alkoi Suomessa vuonna 1908, kun saksalainen AEG alkoi 
markkinoida sähkölevyjä, yhtä sähkökattilamallia ja ”mat-
kakeittokoneita”. Valikoimiin kuului myös sähkösilitysrauta.

• Suomessa otettiin käyttöön ensimmäiset sähköpölynimurit 
vuonna 1911.

• Italialialaiset Ugo Bini ja Lucino Cerletti kehittivät säh-
köshokkiterapian vuonna 1938.

• New Yorkin maailmannäyttelyssä vuonna 1939 oli esillä 
ensimmäinen täydellinen sähköinen televisiolaitteisto.

 (Lähde: www.tukes.fi )
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vanhentuneet, oltiin suurten investointien 
edessä. […] Energiaa oli myös ostettava ja 
sen vuoksi tuli neuvottelujen jälkeen Pohjolan 
Voima Oy:n hoidettavaksi 17MW. Voiman-
siirtoa varten Kemistä etelään perustettiin 
Ouko Oy, johon Vaasan kaupunki liittyi 18 
prosentin osakkuudella. Yhtiö rakensi voi-
majohdon Kokkolaan, mitä kautta saatiin 
voimaa Isohaaran ja myöhemmin Jumiskon 
voimalaitoksilta. Tammikuussa 1951 teh-
tiin suunnitelma yhteisen höyryvoimalai-
toksen rakentamiseksi Vaskiluotoon. Yhtiö 
sai nimekseen Etelä-Pohjanmaan Voima 
Oy. Seuraavana vuonna yhtiö perustettiin 
ja sen suurimpia osakkeenomistajia oli Vaa-
san kaupunki alusta lähtien. Myöhemmin 
kaupungin osakkeista valtaosa on siirtynyt 
Vaasan Sähkö Oy:n omistukseen. Uusi voi-
malaitos rupesi tuottamaan sähköä vuosien 
1955-56 vaihteessa. Myös laaja osa maakun-
taa rupesi saamaan yhtiön tuottamaa virtaa. 
Vaasan Sähkö myi Etelä-Pohjanmaan Voi-
malle 110kV johdon Vaasasta Tuovilaan ja 
45 kV johdon Vaasasta Seinäjoelle. Samalla 
kun EP:n Voima tuotti sähköä maaseudulle, 
niin Vaasan Sähkön sähkönjakelu muuttui 
enemmän kaupunkimaiseksi.”34

H. Niemiaho kuvaa yhtiön perustamis-
vaihetta EPV:n 25-vuotisjulkaisussa Vaasan 
Sähkö Oy:n näkökulmasta näin:

”Vaasan Sähkö Osakeyhtiö perustettiin 
v. 1892 ja ensimmäiset sähköiset katuvalot 
syttyivät Vaasassa jo seuraavana vuonna. 

Muuallakin Etelä-Pohjanmaalla riitti rohkei-
ta aloitteentekijöitä ja pieniä sähkölaitoksia 
syntyi nopeassa tahdissa ympäri maakuntaa. 
Näistä Jyllinkosken Sähkö Oy, joka kehittyi 
aikaa myöten voimakkaaksi ja maakunnan 
onneksi huomattavasti vaikuttavaksi yhtiök-
si, perustettiin v. 1912. Muista suuremmista 
sähköyhtiöistä mainittakoon v. 1921 toimin-
tansa aloittanut Lapuan Sähkö Oy ja v. 1927 
perustettu Seinäjoen kauppalan, sittemmin 
kaupungin sähkölaitos. Kun maakunnan 
sähköistys näin lähti liikkeelle lukuisina, 
etupäässä pieninä yrityksinä, oli kehitys 
epätasaista ja hajanaista. Tähän kehitys-
historiaan liittyy monia huvittavankin tun-
tuisia piirteitä. Niinpä Vöyrillä kerrotaan, 
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että samaan taloon saattoi tulla kolmen eri 
sähköyhtiön johdot. Isäntä voi valita kulloin-
kin johdon, josta sillä hetkellä sai parasta 
sähköä.”35

T. E. Teir kertoo kirjoituksessaan Mitä 
EPV on antanut minulle ja muille yhtiön tuo-
mia etuja osakkaille:

”Oman yhteisen yhtiön edut näkyivät heti. 
EPV teki kaikkien osakkaittensa puolesta 
ensimmäisen suuren sähkön hankintasopi-
muksen, joka paini ihan toisessa luokassa 
kuin aikaisemmat, erilliset pikkusopimukset. 
Sähkön hinta aleni kaikkialla 8 %:n (Vaasa) 
ja 60 %:n (Laihia) välillä. Edullinen hinta-
kehitys jatkui myös omien sähkölaitosten 
rakentamisen jälkeen. Maakuntamme säh-
kön hinta oli 20 vuotta sama tai pienempi 
kuin Imatran tariffi . Säästyneet miljoonat 
meidän pitäisi nyt muistaa, kun politiikka 

on puuttunut peliin ja – kuten toivoa sopii 
väliaikaisesti – tehnyt yksityisten voimalai-
tosten toiminnan vaikeaksi. Me emme voi 
valtion laitoksen tapaan pumpata ihmisten 
verorahoja voimalaitoksen tyhjään kassaan. 
Jokin tariffi lajimme voi Imatraan verrattu-
na tuntua nyt epäedulliselta, mutta kuten 
sanottua: muistakaamme menneitten vuosi-
en säästyneitä miljoonia. Lisäksi emme saa 
unohtaa, että meidän tariffi imme sisältyy 
oman voimalaitoksen kuoletusta. Tällä ta-
valla olemme jo maksaneet vanhan voimalai-
toksen. Uutta laitosta, joka saatiin halvalla, 
maksamme hyvää vauhtia.”36

Vesivoimaloiden yhteisteho kasvoi ripeästi 
ja kasvu jatkui sotavuosien keskeytyksen jäl-
keen aina 1960-luvun lopulle. Vuoden 1978 
tietojen mukaan Suomessa oli rakentamis-
kelpoista vesivoimaa jäljellä vielä puolet tuol-
loin käytössä olleesta vesivoimasta. Uusien 
vesivoimaloiden rakentaminen ei kuitenkaan 
ollut ongelmatonta, eikä 1970-luvulla ryhdyt-
tykään uusiin isoihin projekteihin.37

Vesivoimaloiden yhteisteho 1918–1975.
Vuosi MW

1918 35 

1939 512 

1950 658 

1965 1925

1975 2248
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38		 http://www.energia.fi	/fi	/sahko,	luettu	10.12.2010.
39	Myllyntaus	1980.

S Ä H K Ö I S K U

Hakusana ”Sähkötariffi ” Emännän 
tietokirjan mukaan vuodelta 1945

Sähkövirtaa mitataan kilowattitunnissa (kWh) ja tavallisimmin 
virran hinta suoritetaan mittarin osoittaman kWh-määrän mukaan 
hinnan ollessa kiinteä. Tämä periaate ei ole kuitenkaan kaikissa 
tapauksissa onnistunut eikä oikeudenmukainen, ja siitä syystä säh-
kölaitokset käyttävät muitakin hinnoitteluperusteita. […]

Sähkönkulutuksen lisääntymistä edistää sellainen tariffi , joka 
myöntää kuluttajalle kWh:n hinnasta alennusta sitä mukaa kuin 
hänen käyttämiensä kWh:ien lukumäärä kasvaa. […] Samaan 
suuntaan vaikuttaa ns. voimatariffi , jonka mukaan suoritetaan 
alempi maksu virrasta, jota käytetään suurehkoja tehomääriä 
vaativia sähkönkulutuskojeita, kuten moottoreita ja lämpökojeita 
varten, koska niiden käyttöaika on verraten pitkä. Tällöin asen-
netaan kuluttajalle erikoinen voimavirtamittari, mutta tavallinen 
valaistusvirta mitataan ja hinnoitetaan kuitenkin kalliimman tariffi n 
mukaan. Tämä järjestelmä tuottaa kuitenkin yksityistalouksissa, 
missä tulevat kysymykseen pienet moottorit ja kojeet, erinäisiä 
vaikeuksia, sillä se vaatii kaksi eri johdinverkkoa ja voimaver-
kon asentaminen jäljestäpäin asuinhuoneistoon on hankalaa. […] 
Erittäin tehokas toimenpide huippukuormituksen pienentämiseksi 
on sähkön myyminen eri hintoihin vuorokauden eri aikoina. Yöllä, 
jolloin kuormitus on pieni, myydään sähköä huomattavasti hal-
vemmalla kuin päivällä, jolloin sähkölaitos on kovasti rasitettu. 
On luonnollista, että kuluttaja, joka ei välttämättömästi tarvitse 
sähköä määräaikana, käyttää runsaammin sen ollessa halvempaa.

(Lähde: Emännän tietokirja III)

Valtion tukemana toisen maailmansodan jäl-
keen käynnistettiin maassamme laaja maa-
seudun sähköistys. Etenkin 1950-luvulla moni 
kylä sähköistettiin ja maaseudun sähköistys 
saatettiin pääosin valmiiksi 1970-luvulla. 
Toisen maailmansodan jälkeen ja osin jo sen 
aikana käynnistettiin myös Pohjois-Suomen 
vesivoiman valjastaminen ja samalla raken-
nettiin siirtojohdot Etelä- ja Keski-Suomen 
kulutuskeskuksiin.38

Jatkuvasti kasvava energiantarve ja uu-
sien rakennuskelpoisten vesivoimavarojen 
rajallisuus johtivat 1960- ja 1970-luvulla höy-
ryvoimalaitosten kapasiteetin voimakkaaseen 
kasvuun ohi vesivoimaloiden nettotehon.39

Talvisodan jälkeen vuonna 1940 valmis-
tunut 110 kV siirtojohto välillä Harjavalta–
Vaasa (Hava Oy:n omistama johto) varmisti 
maakunnan sähkönsaantia jatkosodan aika-
na. Jälleenrakentamisen kausi sodan jälkeen 
lisäsi sähkönkulutusta jatkuvasti. Maakun-
nan sähkönhuollosta vastaavien henkilöiden 
mieliä askarrutti voimansaannin turvaami-
nen tulevaisuudessa. Asiaa pohdittiin useissa 
kokouksissa, joita pidettiin tihenevässä tah-
dissa vuoteen 1952, jolloin kypsyttiin päätös-
tentekoon. R. R. Kostioja Kurikasta, Leevi 
Mäki Lapualta, A. Jääskeläinen Seinäjoelta ja 
Lauri Taittonen Vähästäkyröstä muodostivat 
asiaa pohtineen toimikunnan, joka suositteli 
maakunnan yhteisen voimayhtiön perusta-
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110/45/20 kV muuntaja Alakylässä 10.9.1954.
Kuvassa tj. Bertel Hisinger.

40	VK	1976.
41		 VK	1976.

S Ä H K Ö I S K U

Mankala-malli

Mankala-periaate on saanut nimensä korkeimman hallinto-oikeuden 
1960-luvulla antamasta ennakkopäätöksestä. Siinä Oy Mankala 
Ab:n osakkaiden ei katsottu saaneen verotettavaa tuloa, kun yhtiö 
tuotti niille sähköä markkinahintaa edullisemmin ja ne vastasivat 
yhtiöjärjestyksensä perusteella yhtiön kustannuksista. Helsingin kau-
punki omistaa alkuperäisen Oy Mankala Ab:n.

Mankala-periaate on useiden energiayhtiöiden, esimerkiksi 
EPV:n, toimintatapa, jossa usea pienempi sähkönkäyttäjä yhdessä 
perustaa voittoa tuottamattoman osakeyhtiön voimalan rakentamista 
ja operointia varten. Osakkaat rahoittavat laitoksen rakentamisen 
ja ylläpidon, vastavuoroisesti ne saavat rakennetusta laitoksesta 
sähköä omakustannushintaan.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) hyväksyi toimintatavan kahdessa 
ratkaisussaan vuosina 1963 ja 1968 (KHO 1963 I 5 ja KHO 1968 
B II 521). Toinen ratkaisuista koski Oy Mankala Ab:tä, siksi tätä 
toimintamallia alettiin kutsua Mankala-periaatteeksi.

Mankala-mallin mukaisessa tuotannollisia toimintaedellytyk-
siä järjestävässä resurssiyhtiössä kaikki omistajayritykset nauttivat 
tuotannon skaala- ja tehokkuusetuja. Malli antaa erikokoisille säh-
köyhtiöille mahdollisuuden osallistua ydinvoiman kaltaisiin suurin-
vestointeihin. Sähkön hinta on sama kaikille omistajille.

(Lähde: 
www.olkiluoto4.fi /www/page/ol4_mankala_malli/)

mista ja kivihiilellä toimivan voimalaitoksen 
rakentamista Vaasaan. Jatkoneuvotteluissa 
jouduttiin torjumaan monien maakunnan 
edustajien ajama turvevoimalaitoksen raken-
tamisajatus sillä perusteella, että tämän alan 
tekniikka ei ollut vielä riittävän kehittynyttä 
toteutettavaksi Suomessa.40

Vaasan kaupunki oli mukana neuvotteluis-
sa ja ehdotti aluksi rakennettavaksi Vaasan 
Sähkö Osakeyhtiön omistamaa höyryvoi-
malaitosta. Vaasa luopui kuitenkin kannas-
taan ja kutsui em. toimikunnan kokoukseen 
29.4.1952. Ekono Oy:sta oli läsnä DI B. Nord-
qvist. Kokouksessa käsiteltiin jo perustetta-
vaksi kaavaillun voimayhtiön yhtiöjärjestystä 
ja hahmoteltiin toiminnan suuntaviivoja.41
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Vaasa 28.3.1954.
Lehden alaotsikossa kilovoltit (kV) ovat 
virheellisesti muuttuneet kilowateiksi (kW)

110/45/20 kV muuntaja Alakylässä 27.7.1954

42	 VK	1976.

Perustava yhtiökokous päätettiin kutsua 
koolle 8.5.1952 Vaasan kaupunginvaltuuston 
istuntosaliin. Kokous, jonka puheenjohtajaksi 
valittiin varatuomari T. E. Teir, oli yhtiön 
perustamisen kannalla: Yhtiöjärjestystä ja 
käyttösopimusta koskevien lisäselvitysten 
vuoksi perustaminen siirrettiin kuitenkin 
myöhemmäksi. Kokous valitsi toimikunnan 
tekemään selvityksiä ja hoitamaan yhtiön 
perustamiseen liittyviä asioita. Tähän toi-
mikuntaan tulivat varsinaisiksi jäseniksi 
T. E. Teir ja B. W. Schildtt Vaasasta, R. R. 
Kostioja Kurikasta, Lauri Koivisto Seinäjo-
elta, Leevi Mäki Lapualta ja Lauri Taittonen 
Vähästäkyröstä. Varajäseniksi valittiin Matti 

Rinta-Paavola Kurikasta, Esko Erkinheimo 
Alajärveltä ja Juha Asu Ylistarosta.

Toimikunta puheenjohtajanaan T. E. Teir 
kävi myös neuvotteluja Imatran Voima Oy:n 
ja Pohjolan Voima Oy:n kanssa sähköntoimi-
tuksista. Kauppa- ja teollisuusministeriö vah-
visti yhtiöjärjestyksen 20.9.1952 ja Etelä-Poh-
janmaan Voima Oy perustettiin 16.10.1952 
pidetyssä kokouksessa. Yhtiön tarkoituksena 
oli rakentaa ja käyttää höyryvoimalaitoksia 
ja voimansiirtojohtoja sähkön toimittamisek-
si osakkaille. Yhtiö voi myös myydä muualta 
hankkimaansa sähköä ja sen kotipaikaksi 
tuli Vaasan kaupunki.42
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S Ä H K Ö I S K U

Hakusana ”Sähkömittari” Emännän 
tietokirjan v. 1945 mukaan

Kulutusmittarin taulukosta voi kuluttaja nähdä, onko hänen huoneis-
tossaan vaihto- vai tasavirta. Vaihtovirran merkkinä on makaava 
S-koukero ~ ja tasavirran kaksi yhdensuuntaista viivaa =. Samoin 
nähdään, onko jännite 125 vai 220 volttia. Useimmissa kaupungeissa 
ja miltei poikkeuksetta maaseudulla on nykyään käytännössä vaih-
tovirta, jonka yleinen jännite on 220 volttia. Tasavirran käytöstä luo-
vutaan vähitellen kaikkialla ja siirrytään yksinomaan vaihtovirtaan. 
Samoin ollaan yhä yleisemmin siirtymässä 220 voltin jännitteeseen.

Mittareihin on rakennettu pientä sähkömoottoria muistuttava laite, 
jonka pyörivänä osana näkyy ns. ankkuri. Mitä suurempaa tehoa 
käytetään, sitä nopeammin ankkuri pyörii ja päinvastoin. Ankkuri 
käyttää laskukoneistoa, jonka numerot lisääntyvät ja osoittavat ku-
lutetun virran määrän. Kulutusyksikön watin merkintä on W ja tuhat 
wattia on yksi kilowatti kW, jota tavallisimmin käytetään. Mittarin 
tauluun on merkitty, montako kertaa ankkuri kiertää yhden kilowatin 
kulutuksessa. Näiden merkintöjen avulla on jokaisen helppo laskea, 
paljonko jokin sähkökone, esim. silitysrauta, radio jne. kuluttaa sähköä 
ja mitä se tulee maksamaan tunnissa. Mainittu koje kytketään virtaan 
ja mittarista katsotaan, montako kierrosta ankkuri tekee määrätyssä 
ajassa, esim. yhdessä minuutissa. Tarkastaminen suoritetaan tietysti 
silloin, kun muita kojeita, lamppuja jne. ei ole käytössä.
(Lähde: Emännän tietokirja III)

Kirjan kirjoitushetkellä vuonna 2011 uudet staattiset sähkömit-
tarit mittaavat kulutusta tarkasti verrattuna vanhoihin mekaanisesti 
toimiviin sähköenergiamittareihin. Myös todelliseen kulutukseen 
perustuva energialaskutus on mahdollista, jolloin arviolaskutus jää 
pois. Mittareiden lähettämiin pulsseihin perustuva kaukoluenta on 
poistumassa ajan myötä. Suoraan mittarilukeman välittävä sarjalii-
kenteeseen perustuva tiedonsiirto on pulssimittausta luotettavampi 
tapa kerätä kulutustietoja. (Lähde: Jokinen 2006.)

Vaasa 12.11.1954

”1 §. Yhtiön nimi on Etelä-Pohjanmaan Voi-
ma Oy ja sen tarkoituksena on rakentaa ja 
käyttää voimalaitoksia, joista ensimmäinen 
rakennetaan Vaasan Vaskiluotoon, asettaa 
täten saatava sähköenergia ensi sijassa osak-
kaittensa käytettäväksi sekä yhtiökokouk-
sen kulloinkin erikseen tehtävän päätöksen 
mukaan voimansiirtoa varten rakentaa ja 
omistaa suurjännitejohtoja tässä yhtiöjärjes-
tyksessä säädetyin ja erikseen laadittavassa 
käyttösopimuksessa lähemmin määritettävin 
tavoin. Yhtiö voi myös ostaa ja myydä muu-
alta hankkimaansa sähköenergiaa. Yhtiön 
kotipaikka on Vaasan kaupunki

6 § 1 mom. Yhtiön asioita hoitaa sen halli-
tuksena johtokunta, johon kuuluu kuusi jäsen-
tä ja kolme varajäsentä, jotka kaikki valitaan 
vuodeksi kerrallaan huomioon ottaen, että 
osakkaat ovat johtokunnassa edustettuina 
omistamansa osakemäärän edellyttämässä 
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Ilkka 21.4.1955

Hovioikeudenpuisto 12, Vaasa. Kuvattu 
1.11.1957. (PM)

43		 EPV	arkisto.	Kauppa-	ja	teollisuusministeriön	päätös	yhtiöjärjestyksen	muuttamisasiaan	24.4.1961,	johon	
EPV	oli	pyytänyt	vahvistuksen	varsinaisessa	yhtiökokouksessa	27.3.1961.

44	 Strandberg	28.9.2010.
45	 Ks.	Excel	tiedosto:	Etelä-Pohjanmaan	Voima	Oy	Omistussuhteet.

suhteessa ja että vähemmistöryhmällä, joka 
edustaa vähintään 17 % osakepääomasta, 
suhteellista vaalitapaa koskevia määräyk-
siä noudattamalla aina on oikeus valita yksi 
johtokuntaan valittavista varsinaisista jäse-
nistä.”43

Yhtiökokoukset pidettiin aina Vaasan 
kaupunginvaltuuston istuntosalissa.44

Omistussuhteet ja hallinto 
yhtiön alkutaipaleella

Perustettuun maakunnalliseen voimayhtiöön 
liittyi aluksi 14 osakasta, joiden edustamien 

sähkölaitosten jakelualueet kattoivat melkein 
koko eteläisen Vaasan läänin. Ähtäri ja Töy-
sä luopuivat pian osakkuudestaan. Läänin 
pohjoisosan sähkölaitokset eivät puolestaan 
olleet hankkeesta riittävän kiinnostuneita. 
Täten yhtiön alueeseen jäi kuulumaan kolme 
maalaiskuntaa ja kolme kaupunkikuntaa, 
joiden yhteinen asukasmäärä oli tuossa vai-
heessa noin 300 000 henkeä.45

Suurempien kuvioiden rinnalla pyöri päi-
vittäinen työnteko ja EPV:n johtokunnan 
työvaliokunta päätti heinäkuussa 1953 Hi-
singerin ehdotuksesta ostaa Volvo kuorma-
auton yhtiön työpaikalle Seinäjoelle noin 1,1 
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S Ä H K Ö I S K U

Pohjolan Voima Oy

Pohjolan Voima Oy (PVO) on suomalainen ener-
giayhtiö, joka omistaa vesi-, lämpö- sekä lauhde-
voimalaitoksia eri puolilla Suomea. Yhtiö omistaa 
enemmistön Teollisuuden Voima Oy:stä, joka puoles-
taan omistaa Olkiluodon ydinvoimalaitokset. PVO 
perustettiin vuonna 1943. Sen perustajaosakkaat 
olivat suomalaisia metsäteollisuusyhtiöitä. Myöhem-
min yhtiön osakkaiksi on tullut myös kuntien energia-
laitoksia ja -yhtiöitä sekä muuta teollisuutta. Yhtiön 
osakkaiksi tulleet metsäteollisuusyritykset tarvitsivat 
toiminnassaan sähköä, mutta yksikään osakas ei 
yksinään pystynyt kattamaan suurten voimalaitosten 
rakentamisen kustannuksia, minkä vuoksi energian 
tuotanto päätettiin keskittää ja kustannukset jakaa.

Aluksi PVO rakensi vesivoimalaitoksia. Sähkön 
tarpeen kasvaessa 1960-luvulla yhtiö ryhtyi raken-
tamaan myös lämpövoimalaitoksia. Ensimmäisten 
lämpövoimalaitosten polttoaine oli öljy. Kun öljykrii-
sit moninkertaistivat polttoaineen hinnan 1970-lu-
vulla, yhtiö rakensi hiilivoimalaitoksia ja oli perusta-
massa ydinvoimayhtiötä, Teollisuuden Voima Oy:tä.

Länsirannikon Voima Oy ja Etelä-Suomen Voi-
ma Oy yhdistettiin Pohjolan Voimaan 1990-luvulla. 
Lisäksi yhtiö osti Oy Nokia Ab:n energialiiketoimin-
nan. Vuosituhannen vaihteessa yhtiö aloitti biovoi-
malaitosten rakennusohjelman ja oli edistämässä 
Teollisuuden Voiman uutta ydinvoimahanketta.

EPV:stä tuli PVO:n osakas vuonna 1983. Kysy-
myksessä oli vain 15 MW tehon hankinta, mutta 
yhtiössä oli aina pidetty osakkuutta toivottavana. 
EPV osti osakkeet Enso-Gutzeit Oy:ltä.

Vaasa 9.11.1955

46	 EPV	työvaliokunta	ptk	5.7.1953	§	1.

miljoonalla markalla. Johtotyömiehiä varten 
ostettiin Renault- farmariauto 610 000 mar-
kalla.46

Helmikuussa 1955 johtokunnan työva-
liokunta päätti marraskuussa 1954 pidetyn 
EPV:n johtokunnan päätöksen mukaisesti 
hankkia toimitusjohtajan käyttöön henkilö-
auton. Toimitusjohtajan kesäloma päätettiin 
kuukauden pituiseksi vuodesta 1955 alkaen. 
Edustukset oli tehtävä säästäväisesti harkin-
nan mukaan. Tapaturmavakuutus tehtiin lain 
puitteissa ja lentovakuutus harkinnan mu-
kaan. Eläkeratkaisu tehtäisiin myöhemmin 
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Vaasa 15.3.1955

45 kV johto ja 
Peugeot 403 (EPV)

47	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	pk	16.2.1955	§	1.
48	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	16.2.1955	§	2.

koko henkilökunnan eläkeratkaisujen yhte-
ydessä. Toimitusjohtajan irtisanomisaika oli 
kolme kuukautta puolin ja toisin.47

Johtokunnalle esitettiin helmikuussa 1955 
periaatetta, että yhtiö ei toistaiseksi tekisi 
osakkaiden toimeksiannosta ja laskuun tek-
nillisiä tai muita kirjallisia selvityksiä tai 
lausuntoja osakkaiden yksityisistä sisäisistä 
kysymyksistä. Yhtiön toimitusjohtajan kanssa 
käydyt keskustelut ja neuvottelut osakkaiden 
sisäisistäkin asioista olisivat maksuttomia ja 
toivottavia yhteydenpidon helpottamiseksi.48
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Vaskiluoto. (EPV)46



4 Virtaa joka taloon
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49	 VK	1976.
50	 VK	1976.

51	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	27.4.1954	§	2.
52	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	1.11.1954	§	3.

EPV:n syntyvuosikymmenellä 1950-luvulla Suomen sähkönkulutus kaksinkertaistui. 
Voimakas kasvu jatkui aina 1970-luvulle saakka. Erilaiset kodinkoneet lisäsivät 
kansalaisten sähkönkulutusta. Myös maaseutu sähköistyi nopeasti. Kulutuksen 
kasvu oli erityisen voimakasta vuosina 1968–73, jolloin se oli peräti 15 prosentin 
luokkaa vuodessa.49 Sähköä kuljettamaan tarvittiin myös uusia verkostoja. EPV 
on alusta alkaen panostanut omaan voimantuotantoon, jota alettiin rakentaa heti 
yhtiön perustamisen jälkeen. Voimaloiden perustaminen vaatii suuria pääomia ja 
paljon aikaa, siksi yhteistoiminta on erityisen hyvä toimintamuoto voimaloiden 
rakentamiseen. Suomessa sähkön historian alkutaipaleella sähkö oli harvinaista 
ja sen seurauksena hyvin kallista. Voimaloiden yleistyttyä sähkön hinta alkoi las-
kea, esimerkiksi kuluttajasähkön reaalihinta laski ajanjaksona 1885 - 1920 miltei 
98 prosenttia ja säilyi sitten parin vuosikymmenen ajan melko vakaana.

Voimajohtojen rakentaminen

Teknillinen toiminta aloitettiin tärkeimmäs-
tä päästä eli voimajohtojen rakentamisesta. 
Ennestään alueen maaseutua palvelemassa 
oli valmiina jo heti talvisodan jälkeen vuonna 
1940 valmistunut, Vaasan Sähkön rakennut-
tama Harjavalta-Tuovila 110kV johto sekä 45 
kV johto Vaasasta Seinäjoelle. Ensimmäinen 
rakennusohjelma käsitti seuraavat johdot:50 

 – 110 kV johto Tuovila–Alakylä
 – 45 kV johto Alakylä–Seinäjoki
 – 45 kV johto Alakylä–Kurikka
 – 45 kV johto Seinäjoki–Lapua

Tuovilan kytkinasemaa koskevista tarjouk-
sista hyväksyttiin Oy Strömberg Ab:n tarjous 

halvimpana huhtikuussa 1954. Katkaisijat 
päätettiin hankkia suoraa Italiasta.51 Tuo-
vilan kytkinasema, 110 kV johto, Seinäjo-
en muuntamo sekä 45 kV johto Seinäjoelle 
otettiin käyttöön 31.10.1954. Siirtomaksuksi 
yhtiön Tuovilasta Seinäjoelle ja Lapualle siir-
retystä voimasta ehdotettiin 0,60 markkaa/
kWh. Tähän ei sisältyisi korvausta muunta-
jan tyhjäkäyntikulutuksesta.52

Huhtikuussa 1954 päätettiin, että johto-
kunnan puheenjohtaja Teir lainopillisena ja 
toimitusjohtaja Hisinger teknillisenä edusta-
jana menevät vastaanottamaan A.G. Brown 
Boveri & Cie:lta tilatun 30/30/10 MVA 3-vai-
hemuuntajan. Samalla matkalla he menisivät 
AEG:n tehtaille Frankfurtiin seuraamaan 
Seinäjoen muuntoasemalle tilattujen ohjaus- 
ja kytkinlaitteiden valmistusta.53
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Kuva Vaasasta ennen vuotta 1945. Vaskiluodossa ei vielä ole EPV:n voimalaitosta

53	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	27.4.1954	§	3.
54	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	26.1.1956	§	5.
55 Malmivaara 1992, 30.

Johtokunnan työvaliokunta ehdotti tammi-
kuussa 1956, että EPV ostaisi Vaasan Säh-
kö Oy:ltä 110 kV linjan Vaasa-Tuovila ja 45 
kV linjan välillä Purola-Seinäjoki. Linjojen 
hinta oli Suomen Sähkölaitosyhdistyksen 
puolueettoman arvion mukaan yhteensä 

45,75 Mmk.54 Kauppa toteutui. Kun EPV 
hankki sähköä maaseudulle, muuttui Vaa-
san Sähkön sähkönjakelu entisestä enemmän 
kaupunkimaiseksi. Vaasan Sähkö halusi tur-
vata energiantarpeen tyydyttämisen ja sen 
osuus EPV:stä oli 15 200 kW.55
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S Ä H K Ö I S K U

Sähkön tuonti

Sähkön tuonti Suomeen alkoi Ruotsista toisen maail-
mansodan aikana ja Neuvostoliitosta vuonna 1963, 
pientä venäläissähkön tuontia oli ollut jo välirauhan 
aikana vuonna 1940 ja heti sodan jälkeen vuonna 
1944. Sähkökauppa naapureiden kanssa on vaatinut 
merkittäviä rajat ylittäviä johtoinvestointeja. Suomen 
ja Ruotsin sähköverkot on yhdistetty pohjoisessa suu-
rilla ilmajohdoilla. Pohjanlahden pohjalle asennettiin 
1980-luvulla Fennoskan–merikaapeli (550 MW), joka 
yhdistää Suomen ja Ruotsin kantaverkot Rauman ete-
läpuolelta lähelle Forsmarkin ydinvoimalaitosta ja 
Fennoskan 2 –merikaapeli (600-800 MW) valmistuu 
lähitulevaisuudessa edellisen lähettyville.

Estlink-merikaapeli (350 MW) yhdisti Suomen ja 
Viron sähköverkot vuoden 2006 lopussa, Estlink 2 
-johto valmistuu lähivuosina Euroopan unionin tuke-
mana. Itänaapurissa tehtävän sähkön tuontia varten 
on Karjalankannaksella 400 kV:n kaksoisjohto sekä 
pienemmät siirtoyhteydet Imatralla ja Inarissa. Nor-
jan verkkoon on siirtoyhteys Utsjoella. Ahvenanmaan 
sähköstä suuri osa ostetaan Ruotsista ja se tulee me-
rikaapelin välityksellä. Ahvenanmaalle on yhteys 
myös manner-Suomesta.

(Lähde: http://www.energia.fi /fi /sahko, luettu 10.12.2010)

56	 VK	1976.

Lapuan Sähkö Oy:n kytkinlaitos keväällä 1955. (EPV)

Muita tärkeitä tapahtumia voimansiirtover-
kon kehityksessä ovat olleet 220 kV yhteyden 
saanti Seinäjoelle vuonna 1959 sekä 220 kV 
johdon ja muuntoaseman rakentaminen Tuo-
vilaan vuonna 1971.56 Näin verkko laajentui 
huomattavasti. Myöhempinä vuosina voiman-
siirtoverkkoa laajennettiin ja vahvistettiin 
tarpeen mukaan.

Rakentamistahti oli kiivasta. Voidaankin 
sanoa, että lähes aina on ollut jokin johtotyö 
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57	 VK	1976.

Kiskotusta 45kV:n kytkinlaitoksessa Tuovilassa. 28.9.1954 

tai muuntoaseman rakentaminen käynnissä. 
Lisäksi EPV teki muutamia siirtosopimuksia 
Pohjolan Voima Oy:n ja Imatran Voima Oy:n 
kanssa. Alkuperiaatteesta, jonka mukaan 
jokaiselle osakkeelle toimitetaan sähköä sen 
omalle alueelle, pidettiin kiinni. Toimitus-
pisteiden lukumäärää lisääntyi osakkaan 
tarvitseman tehon kasvaessa.57

Aina vuoteen 1967 asti käyttösopimukses-
sa määriteltiin, että yhtiö saattoi toimittaa 

sähköä osakkaalle vain yhdestä luovutus-
pisteestä. Jyllinkosken Sähkö Oy:n kirjeen 
19.9.1967 perusteella periaatetta kuitenkin 
päätettiin muuttaa. Isonkyrön Saha ja Mylly 
Oy:n jakelualueen siirryttyä Jyllinkosken 
Sähkö Oy:lle oltiin tilanteessa, jossa sään-
töjen mukaan EPV:n ei olisi tarvinnut enää 
antaa Isoonkyröön sähköä, vaan Jyllinkosken 
olisi pitänyt rakentaa sinne oma siirtojohton-
sa tai vaihtoehtoisesti maksaa EPV:lle eril-
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Malmönkatu 15, Vaasa. Kuva otettu 9.10.1958. (PM)

58	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	31.10.1967	§	1;	Käyttösopimuksen	muutos	§	1,	§	10;	Jyllinkosken	Sähkö	
Oy:n	kirje	EPV:lle	19.9.67.	Sähkön	toimitus	osakkaalle	useammasta	syöttöpisteestä.	Ka/R-LK.	Jäljennös.

59	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	31.10.1967	§	1;	Käyttösopimuksen	muutos	§	1,	§	10;	Jyllinkosken	Sähkö	
Oy:n	kirje	EPV:lle	19.9.67.	Sähkön	toimitus	osakkaalle	useammasta	syöttöpisteestä.	Ka/R-LK.	Jäljennös.

linen siirtokorvaus. Yhden luovutuspisteen 
sääntö koettiin esteeksi EPV:n osakkaiden 
mahdollisille tuleville fuusioille.58

Käyttösopimuksen muutosehdotuksessa 
ehdotettiin, että osakas maksaisi jokaisesta 
lisäluovutuspisteestä johtokunnan määrää-
män vuosimaksun. Vuosimaksu olisi kaikista 

samanlaisista lisäluovutuspisteistä sama. 
Mittaus useammasta luovutuspisteestä to-
teutettaisiin summamittauksena.59

Voimajohtojen ja muuntoasemien rakenta-
minen vaativat neuvottelutaitoja ja yhteistyö-
tä maanomistajien kanssa. Esimerkki tästä 
on muuntoaseman rakentaminen vuodelta 
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Muuntajan haalausta Alakylässä tammikuun lopussa 1957. Vintturimiehet 
vasemmalla hoitavat muuntajan hinaamista ja radantekijät asettavat kiskoja 
paikoilleen muuntajan edelleen kuljetusta varten. (EPV)

Vaasa 29.1.1957
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S Ä H K Ö S A N O M A

Tuovilan sähköasema - töitten 
tynnyri

Alueverkkomies Joensuu kertoo: 
Tuovilan sähköasemaan liittyi noin 200 tonnia paina-

neen muuntajan kuljetus. Muuntajan piti tulla tehtaalta 
Tuovilaan junalla talvella, roudan aikaan. Tehtaalla tuli 
viivästystä ja muuntaja tuotiinkin vasta kesällä. Tuovilan ju-
na-asemalta on kilometrin matka sähköasemalle. Imatran 
Voima vastasi kuljetuksesta. Tienpuoleiset ojat jouduttiin 
ajamaan täyteen soraa ja tie pellitettiin laivan pelleillä. 
Isoa lavettia vietiin ja siirrettiin peltien mukana. Vihdoin 
saatiin muuntaja paikalleen. Se oli oikein töitten tynnyri. 
(Lähde: Joensuu 7.4.2011.)

60	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	29.5.1963	§	10.

Muuntaja on juuri saatu siirretyksi syväkuormausvaunusta 
maaradan kiskoituksella ja matka kohti muuntamoa voi alkaa. (EPV)

1963. EPV:n johtokunnan työvaliokunnan 
pöytäkirjasta: ”Päätettiin jatkaa neuvottelu-
ja Lapuan Naisyhdistys r.y:n kanssa tontin 
ostamiseksi Lapuan tulevaa 110 kV muun-
toasemaa varten siltä pohjalta, että Lapuan 
kunnalta hankitaan k.o. yhdistykselle vas-
tikemaata kaksinkertainen määrä hintaan 
1 :- mk/m². Muuntoasemaa varten yritetään 
hankkia noin 2 ha suuruinen alue sekä pää-
sytie tälle alueelle.”60

Linjojen rakentamisessa ja niiden lupa-asiois-
sa on vaadittu tarkkuutta. Alakylä-Tuovila 
välisen 110 kV-johdon tarvitsemat maat piti 
pakkolunastaa virheiden takia uudestaan 
vuonna 1970, koska ”Korkein Hallinto-Oi-
keus on paalutus- ja kartoitustoimitusten 
virheellisyyksien tähden määrännyt 110 kV-
johdon Alakylä-Tuovila johtokadun pakko-
lunastuksen uusittavaksi Laihialla 8 tilan, 
Isossa kyrössä 5 tilan, Ylistarossa 9 tilan ja 
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61	 EPV	johtokunnan	työvaliokunnan	papereita,	EPV	ML/LKR	23.10.1970.

22.2.1955. 45 kV Seinäjoki-Lapua.

Ilmajoella 13 tilan osalta. Useimmissa ta-
pauksissa on tilan nimi ollut väärin; rasite 
olisi ilman korjausta jäänyt maarekisteriin 
sellaiselle tilalle, jota se ei koske ja sellaiselle 
tilalle, jota pakkolunastus koskee ei olisi jää-
nyt rasitetta. Lisäksi on pinta-alojen suhteen 
tehty pieniä tarkistuksia.”61

Sähköasemille saatiin useimmiten sovi-
tuksi paikat, mutta joskus piti käyttää neu-
vottelutaitoja. Alueverkkomies Joensuu ker-

too esimerkin Hoiskosta: ”Mentiin käymään 
vastahakoisen maanomistajan luona. Kerroin 
hänelle, että sähköasemaa mukavampaa naa-
puria et saakaan, se ei paa pahasti koskaan.” 
Puista ei maanomistajien kanssa niinkään 
kinasteltu, vaan pahin haitta tuli pelloille, 
jos sähköpylväässä oli haruksia. Toki mene-
tetystä maasta ja pellosta maksettiin aina 
sovittu korvaus. Joskus tarvittiin sähkölin-
jaan kymmenen metrin siirto, että saatiin 
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62	 Joensuu	7.4.2011.
63	 Joensuu	7.4.2011.

S Ä H K Ö S A N O M A

Kokeillaan puolijohdereleitä

Alueverkkomies Joensuu kertoo: 
Kun Tuovila rakennettiin, niin tuli puolijohde-

releet. Strömberg teki muutamia verkkosuojia 
ja me olimme koekaniineina. Ajettiin muutaman 
kerran Vaskiluodosta höyryt pihallekin lasten-
tautien takia. Keksijät eivät muistaneet, että 
teollisuusympäristö ja sähköasemaympäristö 
ovat kaksi ihan eri asiaa. Suurjännitekentillä oli 
paljon häiriötekijöitä, jotka tekivät releille kum-
mallisia ja käsittämättömiä temppuja. 1970-lu-
vun alussa alkoi tulla elektronisia releitä. Ennen 
sähköasemalla oli neljä, viisi erilaista suojaa joh-
tolähtöä varten, nyt on enää yksi pieni laatikko. 
(Lähde: Joensuu 7.4.2011.)

Vaasan keskusta. Kuva on otettu vuosien 1958-60 välisenä aikana. EPV:n voimalaitos on 
rakennettu Vaskiluotoon ja merenrannan pengerrys on aloitettu. (PM)

asia sovittua. Sopimusten teossa pidettiin 
kuitenkin EPV:ssä tiukka linja ja kaikille 
samat säännöt. Ketään ei suosittu, ja suosi-
minen olisikin muuttanut asiat hankalaksi. 
Isännät keskustelivat ehdoista ja korvauk-
sista myös keskenään.62

Kerran EPV:n historiassa on tapahtunut 
”koukkaus” linjassa. Tämä kahden kilomet-

rin pituinen koukkaus on Härmässä, Uuden-
kaarlepyyn tienhaarassa. Kyseisellä paikalla 
maan omistanut isäntä vetosi arvokkaaseen 
tonttiin eikä yhteisymmärrystä löytynyt. Asi-
aa puitiin oikeudessa saakka. Maanomistaja 
lopulta voitti oikeusprosessin ja niin sähkö-
linjaan tehtiin mutka, jolla kierrettiin kiistan 
kohteena ollut alue.63
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64	 VK	1976.
65		 Muistio	Vaskiluodon	höyryvoimalaitoksen	rakentamisen	aloittamisesta.	Etelä-Pohjanmaan	Voima	Oy.	

Vaasassa, 16.2.1955. EAJ/EV.
66 1 MkWh = 1 GWh (miljardi wattituntia).
67	 Muistio	Vaskiluodon	höyryvoimalaitoksen	rakentamisen	aloittamisesta.	Etelä-Pohjanmaan	Voima	Oy.	

Vaasassa, 16.2.1955. EAJ/EV.

Vaasa 5.5.1956.

Vaasa 6.4.1956

Oma voimantuotanto alulle 1954

Varsinaisen päätarkoituksen, oman voiman-
tuotannon aloittamiseksi pantiin työ alulle 
vuonna 1954 antamalla Ekonolle tehtäväksi 
suunnitella 30 MW höyryvoimalaitos Vaski-
luotoon. Tehoa korotettiin hankintavaiheessa 
38 MW:iin, mikä oli suurin lämpövoimayk-
sikkö Suomessa Naantalin voimalaitoksen 
valmistumiseen eli vuoteen 1960 saakka. 
Polttoaineeksi valittiin kivihiili. Sen vaih-
toehtoina oli öljy ja turve, mitä varten han-
kittiin höyrykattilaan erinäisiä lisälaitteita. 

Turpeen käyttömahdollisuutta pidettiin tuol-
loin lähinnä teoreettisena 64

EPV:n alueella oli sähkön käyttö vuonna 
1954 seuraava:65

 – kulutus 96,5 MkWh66, kasvu noin 20 
prosenttia

 – huippu 15.11. 26,9 MW, kasvu noin 10 
prosenttia

Vastaavasti koko maassa oli kulutus noin 
5 600 MkWh ja kasvu noin 17 prosenttia. 
Arvioitu voiman tarve koko Suomessa oli:67
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68	 Muistio	Vaskiluodon	höyryvoimalaitoksen	rakentamisen	aloittamisesta.	Etelä-Pohjanmaan	Voima	Oy.	
Vaasassa, 16.2.1955. EAJ/EV.

69	 Muistio	Vaskiluodon	höyryvoimalaitoksen	rakentamisen	aloittamisesta.	Etelä-Pohjanmaan	Voima	Oy.	
Vaasassa, 16.2.1955. EAJ/EV.

Jäähdytysvesikanava 4.2.1956. (EPV)

 – 1955: 6 500 MkWh,  
kasvu noin 15 prosenttia

 – 1958: 8 500 MkWh,  
kasvu noin 11 prosenttia

 – 1960: 10 000 MkWh

Vuonna 1955 arvioitiin, että tulevaisuuden 
sähköntarvetta varten ei voida rakentaa riit-
tävästi vesivoimaa ajan ja rahan puutteen 
takia. Tilanteen selvittämiseksi olisi mah-
dollista rakentaa höyryvoimaa, jolla on lyhy-
empi rakennusaika ja pienempi pääomatarve 
ja jota joka tapauksessa tarvitaan. Toinen 
vaihtoehto olisi jarruttaa sähkönkulutuksen 

kasvua rajoituksilla ja nostamalla sähkön 
hintaa, esim. sähköverolla. Nämä olisivat 
kuitenkin kirpaisseet eniten niitä kulutta-
jia, joiden oli ostettava voimansa vierailta.68

Helmikuussa 1955 arvioitiin, että koska 
Vaskiluodon voimalaitoksen rakennusai-
ka olisi noin 30 kuukautta, se valmistuisi 
vuoden 1957 lopussa juuri ennen vaikeinta 
sähköpulaa, ensimmäisenä huomattavana 
uutena lauhdutusvoimalaitoksena. Professori 
Frilundin 18.11.1954 antama lausunto voi-
matilanteesta oli puoltanut höyryvoimaa.69

EPV:n johtokunnan työvaliokunta tutus-
tui maaliskuussa 1955 turbiini- ja kattilatar-
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70	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	21.3.1955	§	2.
71	 http://www.elektra.fi/pages/tu_1900.htm.

7.2.1957 (Kuva Airaksinen O.) 4.7.1956 (Kuva Airaksinen O.) 

jouksista tehtyihin yhteenvetoihin ja velvoit-
ti toimitusjohtajan selvittämään lopulliset 
kauppaehdot, joissa huomioitiin tehonlisäys, 
maksuehdot ja toimitusaika.70

Sähkö hintansa väärti

Sähkön käyttö oli 1900-luvun alussa kallis-
ta: kilowattitunnin hinta oli noin kolmannes 
työmiehen päiväpalkasta. Helppous ja siisteys 
olivat sähkön kiistattomia etuja, ja yksityinen 
sähkönkulutus lisääntyi vääjäämättä varsin-
kin 1910-luvulta alkaen. Kuluttajasähkön 
reaalihinta laski ajanjaksona 1885 - 1920 
miltei 98 prosenttia. Sittemmin se säilyi va-
kaana kahden vuosikymmenen ajan.71

Sotavuosina ulkomaankauppa supistui ja 
työvoima- sekä raaka-ainepula vähensivät 
sähkön kulutusta. Sähköä myös säästettiin 
kaikilla aloilla, jossa se vain oli mahdollista. 
Myös kotimaisia polttoaineita kuten halkoja, 
haketta ja turvetta käytettiin. Suomi me-
netti rauhanteossa kolmanneksen rakenta-
mastaan vesivoimasta. Menetetyille alueille 
jäivät mm. tärkeät Enson ja Rouhialan voi-
malaitokset. Alueluovutuksissa menetet-
tiin myös osa kantaverkosta. Sodan jälkeen 
sähköhuoltoa rasitti sotakorvausvelvoitteen 
tiukka aikataulu. Käytännössä konepaja-, 
laivanrakennus- sekä valimoteollisuutta oli 
huomattavasti laajennettava. Sähköntuotan-
tokapasiteettia lisättiin ja sodan jälkeen oli 
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72	 http://www.elektra.fi/pages/tu_1940.htm.
73	 Sandberg	2004,	13-14.
74	 Sandberg	2004,	13-14.

Voimalaitoksen työmaa Vaskiluodossa. Rata tehtiin voimalaitoksen ja sataman tarpeita varten.6.8.1956 (Kuva Airaksinen O.) 

rakenteilla samanaikaisesti yhteensä kah-
deksan suurta voimalaitosta Vuoksessa, Ky-
mijoessa, Kokemäenjoessa sekä Oulujoessa. 
Pohjois-Suomessa rakennettiin kuusi Oulu-
joen ja seitsemän Kemijoen voimalaitosta 
1940-, 1950- ja 1960-luvuilla.72

Energiasta oli pula pitkälle 1950-luvulle 
asti ja sähkön hinta oli korkea. Vaikka Suo-
messa suunnitelmat olivat yleensä realistisia, 
niin esillä oli rohkeitakin ajatuksia esimer-
kiksi kunnallisista ydinvoimalaitoksista. 
Vesivoima oli kotimaisena, vaikkakin rajoit-
teellisena voimanlähteenä tärkeä ratkaisu 
sähkön tuotannon ongelmiin. Hiili nähtiin 
varteenotettavana vaihtoehtona.73

Suomessa pelättiin riippuvuutta tuontipoltto-
aineesta, mutta ydinvoimalaitoksissa tätä ei 
katsottu niin suureksi ongelmaksi. Ydinpolt-
toaineen varmuusvarastointi oli helppo jär-
jestää ja polttoaineen osuus kustannuksista 
oli ydinvoimalaitoksessa pieni. Ydinvoimaa 
ryhdyttiinkin selvittämään kansalliseen ta-
paan komitealla. Ensimmäinen komiteamie-
tintö aiheesta syntyi vuonna 1956. Komitea 
jatkoi työtään atomienergianeuvottelukun-
tana.74

Kotkan Höyryvoima Oy kertoi julkisuu-
teen vuoden 1965 kesällä aikovansa rakentaa 
Suomeen ensimmäisen atomivoimalaitoksen. 
Uutinen sai Imatran Voiman (IVO) liikkeelle. 
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75	 Sandberg	2004,	13-14.
76	 Sandberg	2004,	13-14.

Vaskiluodon ensimmäinen voimalaitos. (Airaksinen O. 25.9.1957.)

77	 Valkonen	2007,	17.

IVO lähetti elokuussa kymmenelle taholle, 
mukaan lukien Neuvostoliitto, tarjouspyyn-
nön ydinvoimalaitoksesta. Tavoitteena oli 
saada voimalaitos hankituksi avaimet käteen 
-periaatteella.75

Kallis energian hinta rasitti voimistuvan 
teollisuuden kilpailukykyä. Sähköä pystyttiin 
tuottamaan edullisemmin suurissa yksiköissä 
ja hinnan laskiessa myös kotitalouksien säh-
köistäminen eteni. Tämä tietysti lisäsi sähkön 
tarvetta. Syntyi kierre, joka rohkaisi raken-
tamaan suuria energiantuotantoyksiköitä.76

Sähkönkulutus Suomessa lähes kaksinker-
taistui kymmenessä vuodessa vuosina 1950–
1959. Uusi kasvupiikki koettiin 1970-luvulla. 
Kulutuksen kasvun myötä Imatran Voima 
rakensi ensimmäisen 400 kilovoltin voimajoh-
don Kemijoelta eteläiseen Suomeen 1950-lu-
vulla. Sähkön osto Ruotsista ja Neuvostolii-
tosta käynnistyi 1960-luvulla.77

Kulutustutkija M. Pantzar on laskenut, 
että 1920-luvun lopussa työmiehen tunti-
palkalla sai jonkun seuraavista: neljä litraa 
maitoa, neljänneskilon voita tai kahvia, kilon 
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78	 http://www.nba.fi/fi/seminaari2002_pantzar.
79	 Myllyntaus	1999,	67.

Vaskiluodon ensimmäisen voimalaitoksen harjannostajaiset 1956. (Airaksinen O. 27.10.1956.)

80	 Myllyntaus	1999,	67.
81	 http://www.nba.fi/fi/seminaari2002_pantzar.	

Vuoden 1999 tilanne.

sokeria, kolmanneslitran kirkasta viinaa tai 
kaksi litraa bensiiniä. Tukanleikkuu maksoi 
työtä noin tunnin ja vartin. Pienen yksiön 
kuukausivuokran tienaamiseen työmieheltä 
meni 82 tuntia ja valmiin puvun ostoon lähes 
sata tuntia työtä. Kävelykengät maksoivat 
noin neljänneksen puvun hinnasta.78 Sähköä 
sahateollisuustyöntekijä ja kirvesmies saivat 
vuonna 1920 päiväpalkallaan ostettua alle 
50 kWh.79

Vuonna 1995 sahateollisuustyöntekijä 
sai päiväpalkalla sähköä jo noin 940 kWh ja 

kirvesmies noin 1100 kWh.80 Saman vuosi-
kymmenen jälkimmäisellä puoliskolla työ-
mies saattoi tuntipalkallaan ostaa jo peräti 
19 litraa maitoa, 2.6 kiloa voita, kaksi kiloa 
kahvia, 12 kiloa sokeria, litran kirkasta vii-
naa ja 12 litraa bensiiniä. Tukanleikkuuseen 
tarvittiin noin puolentoista tunnin työpanos 
ja yksiön kuukausivuokraan noin 30 tuntia. 
Valmispuvun ostamiseen tarvittiin noin 20 
tunnin työpanos ja kengät sai kuuden tunnin 
työllä.81 Teollistumisen vaikutus on muutta-
nut suhteellisia hintoja rajusti: työhön sido-
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82	 http://www.nba.fi	/fi	/seminaari2002_pantzar.
83	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	28.11.1955	§	5.
84	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	28.11.1955	§	6.
85	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	27.4.1954	§	1.

Taulukko: Sahateollisuustyöntekijän ja kirvesmiehen päiväpalkallaan 
saama sähkö (kWh) eri vuosina. (Myllyntaus 1999, 67)

SAHATEOLLISUUS-
TYÖNTEKIJÄ kWh

KIRVESMIES
kWh

1950 80 120

1960 110 150

1970 267 445

1980 500 720

1990 870 1260

1995 940 1100

Kotitalouskuluttajan ja sähkölämmittäjän verollisen kokonaishinnan 
reaalinen kehitys vuosina 1993-2011. (lähde: www.energiamarkkinavirasto.
fi /fi les/Kalvoja_sahkon_hinnan_kehityksesta_11_11.pptx)

tut palvelut ovat suhteellisesti kallistuneet 
samaan aikaan kun pitkälle jalostettujen 
tuotteiden hintataso on romahtanut. Suurin 
suhteellisten hintojen muutos on ollut tekni-
sissä tuotteissa.82

Maksut 1955

EPV:n osakkailta perittävät maksut esitet-
tiin marraskuussa vuonna 1955 seuraaviksi:

 – kulutusmaksu 1,87 mk/kWh
 – tehomaksu 7337 mk/kW vuodessa
 – kiinteämaksu 300 000 markkaa osak-

keelta vuodessa.
 – Laskutus tapahtuisi kuukausittain. 83

Johtokunnalle esitettiin, että EPV liittyisi 
Vaasan kauppakamarin, Suomen Sähkölai-
tosyhdistyksen ja Ekonon jäseneksi vuoden 
1956 alusta. 84
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EPV:n konttoria ja henkilökunnan asuintaloa, ns. Hametaloa, 
rakennetaan Vaskiluotoon. (Airaksinen O. 6.9.1956.)

S Ä H K Ö S A N O M A

Hametalo

EPV:n insinööri Suominen kertoo hametalosta ja 
EPV:n toimitalon rakentamisesta:

Kun EPV:tä ryhdyttiin rakentamaan Vaskiluo-
toon, niin siellä oli vain sokeritehdas ja metsää. 
Johtajantalo rakennettiin Merimieskodin paikalle. 
Vanhan hiilikentän kohdalla oli lampi, nyt siinä 
on Wärtsilän laitos. Muistan, kun lampi jäätyi, 
niin sinne mentiin luistelemaan.

Vaskiluodossa oli satama, satamatyöntekijöi-
den paikat ja luotsitalo. Siellä olivat myös rauta-
tie ja Vaskiluodon asema, polttoaineasemat Esso 
ja Shell ja asutusta. Oli suuri murros, kun EPV:n 
konttori ja Hametalo rakennettiin Vaskiluotoon 
vuosina 1955–56.

Hametalo oli asuintalo EPV:n työntekijöil-
le. Suurin osa työntekijöistä palkattiin Oulusta. 
Vaskiluotoon muutti nuoria ihmisiä, jotka saivat 
paljon lapsia. Muistitiedon mukaan vasta noin 
kymmenes lapsi oli poika. [Nils] Höglund soke-
ritehtaalta keksi nimen Hametalo, koska ”sieltä 
tulee vain hameväkeä”.

Vaskiluodon lapset edustivat kahta tahoa. 
Toiset olivat sokerin kakaroita ja toiset EPV:n 
kakaroita. Reviirit olivat selvät, vaikka pikku-
hiljaa alkoi tulla kaveruutta yli reviirirajojen. 
Sokerihan oli kuin vanha Peyton Place, siellä 
oli kaikki tarpeellinen. Henkilökunta asui tien 
toisella puolella, ja heille oli rakennettu sau-
na, veneranta ja uimaranta. Se oli yhteisö, 
jossa oli kaikki palvelut, jopa osuuskauppa. 
(Lähde: Suominen 29.9.2010.)

Konttori ja asuntoalue 
Vaskiluotoon

Huhtikuussa 1954 arkkitehti N. Kos-
tiainen sai tehtäväksi laatia alusta-
van rakennusohjelman Vaskiluodon 
voimalaitoksen konttoria ja asunto-
aluetta varten. Konttoriin haluttiin 
virkahuoneet johtajalle, käyttöinsi-
nöörille, kassahoitajalle, kirjanpitä-
jälle, konekirjoittajalle ja sähkötekni-
kolle. Erilliset tilat tuli varata myös 
johtokunnan neuvotteluhuoneelle, 
piirustuskonttorille sekä mittari- ja 
relelaboratoriolle. Alueelle haluttiin 
rakentaa myös henkilökunta-asuntoja 
seuraavasti:

 – Johtaja: erillinen talo, jossa viisi huonet-
ta, palvelijan huone ja keittiö

 – Käyttöinsinööri: neljä huonetta ja keittiö 
(mahdollisesti konttorirakennuksen yh-
teydessä)

 – Ylikonemestari: kolme huonetta ja keit-
tiö (mahdollisesti konttorirakennuksen 
yhteydessä)

 – Talonmies: kaksi huonetta ja keittiö
 – Sähkömestari: kolme huonetta ja keittiö
 – Neljä konemestaria, kullekin kolme huo-

netta ja keittiö
 – Neljä lämmittäjää, kullekin kaksi huo-

netta ja keittiö

Alueelle tulisi myös sauna ja autotalli kolmel-
le autolle.85
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S Ä H K Ö S A N O M A

Kaappitietokone taloon

Alueverkkomies Joensuu kertoo sähkönmittauksen 
kehityksestä:

Mittareita luettiin ennen niin, että pidettiin 
tunneittain energiankulutuksesta huolta ja kone-
kirjoitus löi luvut printille. Pantiin viivat yhteen 
eri osakkaille ja Suomisen Martti laski ne yhteen 
Seinäjoella. Tämän vaiheen jälkeen Sähköliik-
keet Oy teki järjestelmän, jolla ruvettiin kerää-
mään maakunnasta tiedot yhteen paikkaan. Ne 
tiedot siirrettiin joko linkillä tai kantoaallolla tai 
puhelinlankaa pitkin pulsseina. Seuraava edis-
tysaskel oli, että ei tarvinnut ihmisen käsitellä 
tietoja vaan kone käsitteli ne. Seinäjoelle tuli 
tietokone, joka oli kahden komerokaapin kokoi-
nen ja teki yksinkertaisia laskutoimituksia.

Mittarit piti tarkistaa parin vuoden välein 
ja ne käytettiin tarkastuksessa laboratoriossa 
Valmetilla. Kun tuli elektroniset mittarit, niin tämä 
jäi pois. EPV:n asennusryhmä hoiti mittarinvaih-
don. Meillä oli varaston hyllyssä useampi mittari. 
Kun mentiin, niin vietiin mennessä uusi ja otettiin 
vanha mittari pois. Myöhemmin tuli niin paljon 
mittareita, että tämä asia ulkoistettiin Pohjolan 
Voimalle, jolla oli oma mittariryhmä. Tämän vai-
heen jälkeen työ meni urakoitsijalle.

(Lähde: Joensuu 7.4.2011.)

86	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	1.11.1954	§	2.
87	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	16.2.1955	§	6.
88	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	26.1.1956	§	12.

Kuvassa on esitetty pitkän aikavälin kehitys eli sähkön keskimääräinen reaalihinta 
koko maassa 1911–1995. Vuosi 1955 vastaa arvoa 100. (Lähde: Myllyntaus 1999, 184.)

EPV:n johtokunnan työvaliokunta päätti vuok-
rata konttorihuoneiston Helsingin Osakepan-
kin talosta marraskuussa 1954. Huoneisto va-
pautuisi 1. päivänä helmikuuta 1955.86 Yhtiön 
konttorin avaamisesta puhuttiin helmikuussa 
1955 ja toimitusjohtajalta pyydettiin mielipi-
dettä arkkitehti N. Kostiaisen laatimasta ra-
kennusohjelmasta Vaskiluodon voima-aseman 
konttoria ja asuntoaluetta varten.87

Tammikuussa 1956 EPV tarjoutui osta-
maan Merimieslähetyksen omistamat raken-
nukset Vaskiluodosta 150 000 markalla.88 
Saatujen tarjousten perusteella päätettiin 
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89	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	20.4.1956	§	1;	Kokonaisohjehinta	42	Mmk	vastasi	vuoden	2011	
rahayksikössä noin 1,1 miljoonaa euroa. Elinkustannusindeksi, vuosi 1951 = 100. Esim. http://www.
rahamuseo.fi	/arvo_laskuri/laskuri.swf,	luettu	2.1.2012.

90	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	6.9.1967	§	6,	21.2.1969	§	4,	20.1.1969	§	2,	26.4.1971	§	6.

Vaasa 19.9.1957. Vaasa 20.3.1958 Vaasa 21.10.1958

huhtikuussa 1956 antaa Vaskiluodon kont-
tori- ja asuinrakennusten rakentaminen Silta 
ja Satama Oy:lle työjohtourakkana. Työjoh-
tourakka oli 6 Mmk ja laskettu kokonais-
ohjehinta 42 Mmk. Ohjehinnan ylityksestä 
urakoitsija maksaisi 25 prosenttia ja alituk-
sesta saisi 25 prosenttia. Asuinrakennus val-
mistuisi niin, että asukkaat voisivat muuttaa 
asuinrakennukseen 2.1.1957.89

Myöhemmin, syyskuussa 1967 päätettiin 
hankkia johtajan asuntoon pakastearkku 
noin 950 markalla. Helmikuussa 1969 pää-
tettiin, että toimitusjohtajan asunto, joka oli 

samalla edustushuoneisto yhtiön vieraita var-
ten, siivotaan yhtiön toimesta. Siivousaika oli 
kaksi puolta päivää viikossa. Lisää tilaa tar-
vittiin 1970-luvun vaihteessa. Johtokunnal-
le ehdotettiin tammikuussa 1969, että yhtiö 
rakentaisi jo päätetyn konttorilaajennuksen 
lisäksi seuraavat rakennukset: 1) neljäs ker-
ros voimalaitoksen huolto- ja konttoriosaan, 
2) varaston laajennus ja 3) rivitalon toinen 
asunto voimalaitoksen päällikköä varten. 
Johtajan asunnon olohuoneeseen ja eteiseen 
päätettiin vaihtaa uusi parketti vanhan 
linoleumin tilalle vuonna 1971.90
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91 EPV johtokunnan työvaliokunta ptk EPV 
työvaliokunta	ptk	8.10.1969	§	3,	11.2.1970	§	8.

92	 Strandberg	28.9.2010.
93 Kouhi 5.4.2011.

Vaasa 31.7.1959.

Lokakuussa 1969 EPV:n työvaliokunta hy-
väksyi 18 perheen Arava-talon rakentamisen 
Vaskiluotoon yhtiön tontille. Johtokunnalle 
ehdotettiin, että Fjällskärin virkistysalueelle 
rakennetaan noin 35 000 markkaa maksava 
vierasmaja yhtiön vieraita varten.91

Yhtiö oli myös rakentanut saareen kesä-
asuntoja henkilökunnalle. EPV oli rakenta-
nut useampia pieniä mökkejä, yksi isompi oli 
toimitusjohtajalle. Ne myytiin myöhemmin 
pois.92

Suomen Sokeri Oy:n poistuttua Vaskiluo-
dosta EPV osti erinäisten vaiheiden jälkeen 
omaisuudenhoitoyhtiö Arsenaalilta Sokerin 
tontin. Osto tehtiin energiatuotannon suojaa-
miseksi – haluttiin suoja-alue, jotta voitiin 
estää liiallisen uudisasutuksen rakentaminen 
alueelle.93

Vaskiluoto 1: Ensimmäinen oma 
voimalaitos käynnistyi 1958

EPV:n ensimmäinen oma voimalaitos käyn-
nistyi keväällä 1958. Se tuotti huomattavan 
määrän sähköä ensimmäisinä toimintavuosi-
naan, kunnes valtakunnan vesivoiman run-
saus teki mahdolliseksi ostaa halpaa korvaus-
voimaa vuosina 1961–68. Voimalaitos seisoi 
käytännöllisesti katsoen koko tuon ajan. Silti 
sen kannattavuus oli erittäin hyvä, mitä vuo-
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EPV:n Vaskiluodon voimalaitos vuonna 1959. (PM) Vasemmalla polttoöljysäiliöt, joista lähtee satamalaiturin päähän johtava 
öljyputki. Oikealla ovat hiilenkuljettimet, joiden takana lämpökeskuksen savupiippu. Rakennuksen korkeimmassa osassa on 
voimalaitoksen kattilahuone, jonka korkeus lattiasta kattoon on 38 metriä. (Vaasa 11.9.1958.)
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94	 VK	1976.
95	 Voimalaitos	maksoi	15,2	Mmk,	joka	vastasi	vuoden	2011	rahayksikössä	noin	338	000	euroa.	Elinkustannus-

indeksi,	vuosi	1951	=	100.	Esim.	http://www.rahamuseo.fi/arvo_laskuri/laskuri.swf,	luettu	2.1.2012.

Vl 1 valvomo. 
Vasemmalla 
valvomonhoitaja 
Martti Koivumäki. 
Oikealla konemestari 
Bengt Long.

sikertomuksen mukaan suuren yleisön oli 
vaikea ymmärtää.94 Voimalaitos tuli maksa-
maan 15,2 Mmk eli 400 mk/nettokW.95

Vaskiluodon höyryvoimalaitosta koekäy-
tettiin marras-joulukuun vaihteessa 1965, 
jonka jälkeen höyrykattilaa käyntiinläh-
tövalmiuden kohottamismielessä pidettiin 
lämpimänä vuoden loppuun saakka. Uusi 
10 000 kuutiometrin suuruinen polttoöljysäi-
liö maalattiin ja voimalaitoksen höyryputkis-
toon tehtiin lisäys, jolla saatiin koko alueen 

lämmitys hoidettua päähöyrykattilasta käsin 
turbiinin seisoessa. Vuoden 1965 vuosiker-
tomuksessa mainitaan syys- ja lokakuussa 
esiintyneen viljankorjuuhuippuja.96

Heinäkuussa 1970 voimalaitos kytkettiin 
kaupungin vesijohtoverkkoon toisella haa-
ralla. Kustannukset, jotka olivat noin 5 500 
markkaa, maksoi Vaskiluodon Voima.97 
Vuonna 1970 höyryvoimalaitoksen ajoa häi-
ritsivät kattilassa esiintyneet savukaasupuo-
len tukkeutumiset, jotka johtuivat siirtymi-
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96 VK 1965.
97	 EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	22.7.1970	§	7.
98	 VK	1970.

VL 1:n korkeapaineturbiini. 
Kuvassa turbiininhoitajat 
Timo Eklund (vas.) ja 
Juhani Laasonen (oik.)

sestä öljynpoltosta hiilenpolttoon. Turpiinin 
korkeapaineosa avattiin kesäseisokin aikana 
vuonna 1970. Siivistössä ja kehätiivisteissä 
todettiin vakavia vaurioita, jotka johtuivat 
mahdollisesti vesi-iskuista. Vauriot korjattiin 
väliaikaisesti ja lopullinen korjaus tehtiin 
vuonna 1971. Kone- ja konekeskeytysvakuu-
tukset peittivät suurimmaksi osaksi korjaus-
kustannukset.98

Oy Stal-Laval Ab tarkasti huoltosopimuk-
sen mukaisesti kaasuturbiinia 1970 ja tällöin 

havaittiin ahtimen imukartion johtosiivistös-
sä ja juoksusiivistössä metallin väsymisestä 
johtuvia vaurioita. Vauriot korjattiin Snec-
man tehtailla Pariisissa ja tämä työ kesti 
noin kolme kuukautta. Vastaavia vaurioita 
todettiin myös muissa Suomeen toimitetuissa 
samantyyppisissä kaasuturbiineissa. Käyt-
tövarmuuden parantamiseksi sekä huollon 
ja korjauksen nopeuttamiseksi suunniteltiin 
Finnairin ja muiden kaasuturbiinin omistaji-
en kanssa yhteisten varaosien ja kokonaisen 
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1960S Ä H K Ö S A N O M A

Hyvä verkosto

Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Lind kertoo 
sähkönsiirtoverkosta:

Minun aikana tehtiin EPV:n sähkönsiirtover-
kosto. EPV toimitti osakkaille sähköä perille 
joko 110 tai 45 kV:n yhteyksillä. Ennen pitkää 
osakkaat olivat kaikki 110 kV:n johdon pääs-
sä. Kolmiossa Tuovila-Kristiina-Seinäjoki oli 
valtaosa osakkaista. Kun tehtiin vielä yhteys 
Seinäjoki-Lapua-Alajärvi, niin melkein kaikille 
osakkaille saatiin sähköä kahta kautta 110 
kV:n jännitteellä. EPV:n sähkönsiirtoverkko on 
osakkaiden kannalta hyvin varmistettu.

(Lähde: Lind 13.4.2011.)
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Vaasa. Vaasanpuistikon jatke kesällä 1962. (PM)

99	 VK	1970.
100	VK	1970.

varakaasuturbiinin hankintaa. Tämä toteu-
tui vuoden 1971 puolella.99

Kaasuturbiinin käyttövarmuutta pa-
rannettiin hankkimalla teollisuusbensiiniä 
varten uusi 2 000 kuutiometrin suuruinen 
varastosäiliö, joka valmistui käyttökuntoon 
joulukuuksi 1970. Maalaus- ja suojavallitus-
työt tehtiin myöhemmin.100

Kaasuturbiini

Varavoimakysymykset tulivat höyryvoi-
man myötä ajankohtaiseksi 1960-luvulla ja 
niinpä yhtiö hankki ensimmäisen 12 MW 
kaasuturbiinin Vaskiluotoon vuonna 1967. 
Toinen samanlainen hankittiin Seinäjoelle 
vuonna 1970, aluksi Pohjolan Voima Oy:n 
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S Ä H K Ö S A N O M A

Puku päällä

EPV:n insinööri Suominen muistelee pukeu-
tumissääntöjä:

Silloin kun tulin EPV:lle töihin, niin tääl-
lä istuttiin puku päällä - kovat kaulassa 
ja kravatti niin tiukalla, että hyvä jos veri 
kiersi päähän. Totta kai kun omaan huo-
neeseen mentiin, niin silloin otettiin puvun 
takki pois. Vasta kun Haukiojan Tapsa tuli 
EPV:lle osastopäälliköksi Helsingistä, niin 
hän oli rohkea ja uskalsi keväällä ottaa 
kravatin pois kaulasta. Ajat muuttuivat ja 
pikkuhiljaa 1970–80-luvun taitteessa ei 
tarvinnut olla enää aina puku päällä.

(Lähde: Suominen 29.9.2010.)

Kekkonen ja Niemiaho vuonna 1978

Vaasa ja Ilkka 26.2.1968
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101	VK	1976;	Pohjolan	Voima	Oy	ehdotti,	että	EPV	ostaisi	suoraa	Stal-Laval	Ab:ltä	12	MW	kaasuturbiinilaitoksen	
Seinäjoelle	Pohjolan	Voima	Oy:n	käyttöön	1.1.1972	saakka.	Rahoituksesta	päästiin	sopuun,	joten	EPV	
hyväksyi	ehdotuksen	(EPV	työvaliokunta	ptk	8.10.1969	§	1;	ptk	11.10.1969	§	2.).

102	VK	1970.

Ajurinkatu 17, Vaasa. Vuosi 1967. (PM)

käyttöön.101 Näiden kahden polttoaineena 
on teollisuusbensiini.

Aivan ongelmatonta ei kaasuturbiinien 
käyttöönotto kuitenkaan ollut vuosikerto-
muksen mukaan: ”Yhteistyössä Pohjolan 
Voima Oy:n kanssa hankitun 12 MW kaa-
suturbiinilaitoksen koneistoasennukset val-
mistuivat 27.2.1970. Laitosta ehdittiin ajaa 
640 tuntia, kun ahtimessa todettiin samo-
ja vaurioita kuin Vaskiluodon koneessa eli 

kaasu turbiinin ahtimen imukartion johtosii-
vistössä ja juoksusiivistössä metallin väsymi-
sestä johtuvia vaurioita. Korjaukset menivät 
takuukorjauksena Snecmalla. Huoltotöiden 
varmistamiseksi tehtiin Finnairin kans-
sa voimakoneistoa koskeva huoltosopimus 
21.9.1970. Kesällä 1970 tehtiin kaasutur-
biinilaitoksen ja siihen liittyvän polttoaine-
varaston jälkitöitä.”102
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103	VK	1976.

12.8.1969.

104 VK 1965.

Sähkönkulutus kasvaa 
voimakkaasti

Sähkönkulutuksen voimakas kasvu sai suun-
taamaan katseet tulevaisuuteen. Vuonna 1954 
oli solmittu sähköntoimitussopimus Pohjolan 
Voima Oy:n kanssa kattamaan vuodet 1956–
59 alkaen 30 MW tehosta. Voimalaitoksen val-
mistuminen muutti tilanteen aivan toiseksi, 
ja niin solmittiin Imatran Voima Oy:n kanssa 
voimalaitosten yhteiskäyttösopimus vuosiksi 

1960–69. Sopimuksen puitteissa ostettiin huo-
mattavat määrät korvausvoimaa, niin kuin 
edellä on mainittu. Yhteiskäyttösopimuksen 
teho nostettiin lisäsopimuksella 36 MW:sta 42 
MW:iin. Edelleen solmittiin Imatran Voima 
Oy:n kanssa sähköntoimitussopimus vuosik-
si 1965–69.103 Vuonna 1965 voitiin alentaa 
Vaskiluodon voimalaitoksen sähköosuuksien 
veloitushintoja energianvaihdon voimakkaan 
lisääntymisen ja yhtiön pääomamenojen sa-
manaikaisen pienentymisen seurauksena.104
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105	EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	12.9.1961	§	2	ja	ptk	21.11.1958	§	1.

Nykyisin Vaskiluoto 3 -nimellä tunnettu voimalaitos 28.8.1969.

Syyskuussa 1961 keskusteltiin mahdolli-
suudesta, että Lounais-Suomen Sähkö Oy 
liittyisi EPV:n osakkaaksi. Lounais-Suomen 
Sähkö Oy:n edustajat pyydettiin alustaviin 
neuvotteluihin asiasta. Monien kokousten ja 
lukuisten neuvottelujen sekä Pohjolan Voima 
Oy:n että Imatran Voima Oy:n kanssa EPV:n 
työvaliokunta teki ratkaisun yhteiskäyttöso-
pimuksesta vuosiksi 1960–1964. Asiantun-
tijoina oli kuultu mm. seuraavia henkilöitä: 
DI B. Nordqvist, DI A. Calamnius, professori 

H. Frilund, pankinjohtaja K. Varis ja pan-
kinjohtaja A. Simonen. Yhteiskäyttösopimus 
mainituiksi vuosiksi tehtiin Imatran Voima 
Oy:n kanssa. Molempien yhtiöiden sopimus-
ehdotukset olivat työvaliokunnan mielestä 
samanarvoiset vuosina 1960–1962, mutta 
Imatran Voima Oy saattoi suurempien mah-
dollisuuksiensa vuoksi paremmin ja taloudel-
lisemmin olla sopimuskumppanina vuodesta 
1962 alkaen.105
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S Ä H K Ö S A N O M A

Kaksi timpuria

Vuoromestari Haapamäki tuli EPV:lle töihin vuonna 
1982. Näin hän muistelee alkuaikoja:

1980-luvulla EPV:llä oli Saarikämpät, joita pidet-
tiin kesäisin kunnossa. EPV omisti ne kaikki, siinä oli 
johtajan huvila ja työntekijöille muutama mökki ja 
yhteissauna. Sinne sai mennä lomailemaan, jos tilaa 
oli vapaana. Paikka oli hieno.

Minä tein kaikennäköisiä sekahommia. Täällä 
remontoitiin huoneistoja, jotka EPV omisti. Raken-
nuspuoli hoiti huoneistot ja piti ne kunnossa. Yksi tim-
puri jäi eläkkeelle. Toinen timpuri oli Nakkilan Erkki, 
hänen kanssaan rupesin tekemään töitä. Siinä oppi 
tekemään kaikennäköistä. Ei ollut mitään määrättyä 
hommaa mitä piti tehdä, joka päivä oli erilainen. 
Rakennuspuolella oli hyvät mestarit. Niiden kanssa 
pärjäsi hyvin. Se oli erilaista meininkiä kuin muis-
sa työpaikoissa, paljon vapaampaa. Joskus käytiin 
johtaja Niemiahon talossa. Työaika oli seitsemästä 
neljään. Minä olin rakennusosastolla vuoteen 1995. 
Rakennusosasto alkoi kuitenkin hiipua. Työtehtäviä 
ei enää ollut, kun asuntojen kunnostukset ja ylläpito 
jäivät pois. Työporukka väheni.

(Lähde: Haapamäki 7.4.2011.)

S Ä H K Ö S A N O M A

Ministeri puhuu

Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula kertoo Seinä-
joen voimalaitoksen harjannostajaisista:

Seinäjoella oli virallinen, iso tilaisuus. Kauppa- 
ja teollisuusministeri Ilkka Suominen tuli pitämään 
virallista puhetta. Salissa oli jo hiirenhiljaista kun 
Suominen lähti kävelemään mikrofonin luo, Mutta 
Heikki Niemiaho nopeana miehenä kuitenkin juoksi 
häntä ennen mikrofonin luo ja sanoi mikrofoniin: “Ja 
jumalauta, kaikki hiljaa! Ministeri puhuu!”

(Lähde: Kuula T. 11.5.2011.)
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110	EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	29.5.1963	§	8.
111	EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	19.1.1971	§	8.
112	EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	31.10.1967	§	4.
113	Lahdensuo	1967.

Tammikuussa 1963 Imatran Voima Oy lähet-
ti uuden yhteistoimintasopimusluonnoksen. 
Sen perusteella todettiin, että yhteiskäyt-
tö- ja sähkönhankintasopimus luonnoksessa 
ehdotetulla pohjalla tulisi edullisemmaksi 
kuin osallistuminen Porin höyryvoimalai-
toshankkeeseen.106

Huhtikuussa 1963 EPV:n johtokunnan 
työvaliokunta päätti ehdottaa, että yhtiön 
varastossa oleva polttoöljy palovakuutet-
taisiin ja että yhtiölle päätettiin hankkia 
Unimog-maastoajoneuvo tarpeellisine li-
sälaiteineen ja myydä Vaskiluodossa ollut 
Bedford kuorma-auto.107 Vaskiluotoon pää-
tettiin rakentaa erillinen palokalustovaja 
toukokuussa 1963.108

Ajan henkeä kuvaa tämä pöytäkirjan kat-
kelma vuodelta 1965: ”Päätettiin ehdottaa 
johtokunnalle, että johtokunta rouvineen te-
kisi tutustumismatkan Ruotsiin 2.9.1965 m/s 
Wasa Express’illä (lähtö Vaskiluodosta klo 
8.00, paluu Vaskiluotoon klo 21.00). Laivan 
pysähdysaikana Holmsundissa johtokunta 
tutustuisi Stornorrforsin vesivoimalaitokseen 
ja rouvat Uumajan nähtävyyksiin.”109

Toukokuussa 1963 EPV päätti kysyä Ylis-
taron kunnalta Kylänpäänkosken vesivoima-
laitoksen mahdollista myyntihintaa tarkem-
pia kannattavuuslaskelmia varten.110 Lähes 

kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 1971 
johtokunnalle esitettiin, että yhtiö luopuisi 
Kylänpään kosken rakentamisesta ja jättää 
sen osakkaiden tehtäväksi.111

Yhtiö päätti aluksi, ettei se tee yleishyö-
dyllisiä lahjoituksia, mutta lokakuussa 1967 
linjausta haluttiin muuttaa. Johtokunnalle 
ehdotettiinkin, että aikaisempi päätös olla 
osallistumatta mihinkään yleishyödylliseen 
lahjoitukseen kumottaisiin ja että varoja 
lahjoituksiin myönnettäisiin 1 500 markkaa 
vuodessa. Aluksi vuodelle 1967 määrärahaa 
ehdotettiin 500 markkaa.112

Jussi Lahdensuo toteaa vuonna 1967 val-
mistuneessa diplomityössään, että ”Kaik-
kialla on todettu sähköenergian kulutuksen 
kasvu elintason kohotessa. Tästä syystä on-
kin sähköenergian kulutusta henkilöä kohti 
alettu pitää eräänä elintason mittana. Elin-
tason jatkuva kohoaminen takaa siten myös 
edellytykset sähköenergian kulutuksen jat-
kuvalle kasvulle.” Hän lisää vielä, että ”Mitä 
suuremmaksi kulutus henkilöä kohti kasvaa 
sitä enemmän yhteiskunta tulee riippuvai-
seksi sähköenergian saannista.” Tämä asetti 
lisäntyviä vaatimuksia sähköenergian käyt-
tövarmuudelle ja jännitteen stabiilisuudelle. 
Sähkön jakelupisteitä haluttiin useampiin ja 
kaukaisempiin paikkoihin.113
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8.2.1971. Kuvassa englantilainen asentaja työssään

EPV:n valtasuoni

Vuonna 1967 EPV:n alueella tärkein voiman-
siirron ”valtasuoni” oli 110 kV voimansiirto-
johto, joka yhdisti EPV:n Vaskiluodon höy-
ryvoimalaitoksen Seinäjoella valtakunnan 
verkkoon. Hyvän vesivoimatilanteen johdosta 
EPV osti höyryvoimalaitoksen tuotantoa vas-
taavan tehon Imatran Voimalta (IVO) Sei-

näjoelta, jolloin johto toimi lähinnä Vaasan 
alueen syöttöjohtona Seinäjoelta päin.114

Vaasan ja Seinäjoen välillä oli myös 
45 kV:n johto, joka oli rakennettu Vähänky-
rön, Laihian, Isonkyrön ja Ylistaron sähkön-
tarpeeseen. Tämä kuparinen johto oli kui-
tenkin verrattain pieni poikkipinta-alaltaan 
(25 mm²) eikä sillä ollut enää merkitystä edes 
varajohtona 110 kV johdolle. Vuonna 1967 
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31.7.1971.

ei ollut vielä varmuutta kyseisen alueen 
syöttöpistekysymyksessä. EPV:llä todettiin 
olevan tulevaisuudessa mahdollisuus ostaa 
sähköä IVO:lta Seinäjoella ja Vaskiluodos-
sa oli varattu tilaa ainakin kahdelle höy-
ryvoimalaitokselle. Lisäksi Pohjolan Voima 
Oy:n 110 kV johto risteili kahdessa kohdassa 
EPV:n 110 kV johtojen kanssa.115

Vaasan Sähkön alueella sähkön ominais-
kulutus oli huomattavasti suurempaa kuin 
maalaissähkölaitosten alueilla. Vuonna 1967 
ennustettiin, että maalaispitäjät tulisivat 
saavuttamaan Vaasan sen hetkisen ominais-
kulutuksen noin 10 vuoden kuluttua.116

Investointeja mietittäessä huomioitiin, 
että voimansiirron kokonaiskustannuksia 
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S Ä H K Ö S A N O M A

Töihin voimalaitokselle

Pääluottamusmies Mäkinen kertoo, että tänä päivänä uuden 
voimalaitostyöntekijän perehdytys on hoidettu hyvin. Aikaisem-
min perehdytyskäytännöt saattoivat vaihdella ja olivat kirjavia:

Kun minä tulin taloon, oli perehdyttäminen sitä, että: ”Kuule 
kävele ton kaverin perässä kolme viikkoa.” Ja kun olit kävellyt, 
niin: ”No nyt sä sitten osaatkin.” Käytännössä tuon jakson jälkeen 
uusi työntekijä osasi lähinnä liikkua laitoksella eksymättä. Tai jos 
eksyi, niin hän osasi jollakin tapaa siirtyä paikkaan, mistä pääsi 
tutuille reiteille.

(Lähde: Mäkinen 7.4.2011.)

S Ä H K Ö S A N O M A

Harjoittelijan hommat

Pääluottamusmies Mäkinen muistelee 1970–80-luvun vaiheita 
seuraavasti: 

Tulin EPV:lle työharjoitteluun ammattikoulun viimeisenä vuonna. 
Siihen aikaan, 1973 kevättalvella, rakennettiin öljy-yksikköä. Sa-
mana keväänä valmistuin instrumenttiasentajaksi. Olin tekemässä 
asennustöitä rakennettavaan laitokseen. Lähinnä se oli kuorma-
muulina olemista: harjoittelijan piti kantaa kaikki painavimmat 
laitteet, koska eihän vanhemmat ammattiasentajat niitä kantaneet. 
Myöhemmin tein automaatioasentajan tehtäviä eli mittalaitteiden 
ja säätölaitteiden kunnossapitoa.

(Lähde: Mäkinen 7.4.2011.)

1.7.1971.

voitiin useissa tapauksissa alentaa, jos osa 
alkutilanteen suurista investoinneista pys-
tyttiin siirtämään myöhempään vaiheeseen. 
Käytännössä suuremmalle käyttöjännitteelle 
mitoitettu voimansiirto otettiin aluksi käyt-
töön pienemmällä jännitteellä ja jännite nos-
tettiin lopulliseen arvoon myöhemmin. Näin 
voitiin muuntoasemilla tehtäviä investointeja 
lykätä samalla kun häviöt pienenivät jännit-
teen noston yhteydessä. Tämä oli kätevä tapa, 
jos muuntoasemilla oli muuntajakapasiteettia 
vapaana matalammalla jännitteellä.117
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Tuovilan 220/110 kV:n muuntajan kuljetus asennuspaikalle bunkkeriin. 2.8.1971.

Toinen tapa oli lisätä johdinpoikkipintaa ku-
lutuksen kasvaessa. Tähän oli kaksi mah-
dollisuutta:

1) Jos johdon pylvästyksen hinta riippui 
vain vähän johdinpoikkipinnasta, saattoi olla 
järkevintä rakentaa pylväät kaksoisjohtoa 
varten, mutta asentaa aluksi vain yksi. Esi-
merkiksi kaupunkialueilla tämä saattoi olla 
paras tapa.

2) Jos pylvästyksen hinta taas kasvoi voi-
makkaasti johdinpoikkipinnan mukana, niin 
oli syytä tutkia vaihtoehto, jossa myöhemmin 

rakennettaisiin kokonaan uusi rinnakkais-
johto.118

Voimansiirtojärjestelmässä oli luonnol-
lisesti myös kiinteät – kulutuksesta riippu-
mattomat kustannukset. Vuonna 1967 ne oli 
listattu seuraavasti: pääoman korot, kulumi-
sesta johtuvat poistot, ylläpitokustannukset, 
vakuutusmaksut ja omaisuusvero.119

Esillä vuonna 1967 oli myös mahdollisuus 
vaihtaa kupariköysiä teräsalumiiniköydeksi. 
Romukuparilla oli näet tuolloin korkea hin-
ta. Asiaa tutkittiin mm. Vähäkyrö-Isokyrö 
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Vaasa 21.7.1971

välisellä johto-osuudella, joka oli silloin vir-
rattomana. Johtimien vaihtoa ei siellä kui-
tenkaan kannattanut tehdä: häviöissä ei olisi 
voitettu ja vaihdosta olisi tullut pelkkiä kus-
tannuksia. Uudet köydet olisivat maksaneet 
enemmän mitä romukuparin myynnistä olisi 
saatu. Sen sijaan 45 kV johdon 25 mm² kupa-
rijohtimet tuli edulliseksi vaihtaa raven St-Al 
köysiksi Alakylä-Ylistaro ja Purola-Vähäkyrö 
väleillä.120

Kulutuksen kasvun vuoksi vuonna 1967 voi-
tiin todeta, että tulevaisuudessa olisi harkit-
tava 220 kV siirtojännitettä ja 45 kV siirto-
jännitteen käyttö olisi hyvä rajata yksityisten 
maalaispitäjien sähköenergiahuoltoon.121

Vähäsateinen vuosi

Toimitusjohtaja Heikki Niemiaho toteaa 
vuoden 1968 vuosikertomuksessa, että ky-
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Seinäjoella Koulukadulla pystytetään katulamppupylväitä. Viisi 
miestä tukee pylvästä, että se saadaan oikeaan asentoon seisomaan. 
Työtä tehdään tulevan kauppaoppilaitoksen kohdalla. Oikealla näkyy 
Ylisentien kerrostaloja. Vasemmalla näkyy jo kadonneita Ylisentien 
asuinrakennuksia. (Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto)

seinen vuosi oli monien runsasvetisten vuo-
sien jälkeen varsinkin maan pohjoisosissa 
vähäsateinen. Tämä ilmeni vesienergian tuo-
tannossakin, joka oli yhteensä 10 475 milj. 
kWh ollen noin 1 200 milj. kWh pienempi 
kuin vuonna 1967. Määrä oli noin 59 pro-
senttia koko tuotannosta 18 150 milj. kWh 
prosenttiluvun ollessa peräti 70 prosenttia 

edellisenä vuonna. Lauhdevoiman kehitys 
kohosi runsaasti, se oli noin 2 325 milj. kWh, 
samoin vastapainevoiman osuus, joka oli noin 
5 075 kWh. Syksyn kuivuus aiheutti sen, että 
Imatran Voima Oy, joka myi sähköä samoin 
kuivuudesta kärsivään Ruotsiin, ei voinut 
enää toimittaa korvaussähköä paremmille 
lauhdevoimalaitoksille. Ne käynnistettiin 
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S Ä H K Ö I S K U

Kaukolämpö

Kaukolämpö on lämmitystekniikka, jossa voimalaitoksessa läm-
mitetty vesi tai höyry johdetaan kiinteistön lämmönjakokeskuk-
seen ja sieltä takaisin voimalaitokseen. Lämmönjakokeskuksen 
lämmönsiirtimissä osa kaukolämpöveden lämpöenergiasta 
siirtyy kiinteistön lämmitysverkoston veteen. Joissain harvemmin 
käytetyssä ratkaisussa kaukolämpövesi johdetaan suoraan 
lämpöpattereihin. Tällöin kaukolämpöverkoston lämpötila 
on tavallista matalampi. Kaukolämpö on lähinnä taajamien 
lämmitysmuoto. Sen toimitusvarmuus on hyvä ja energia on 
tasalaatuista. Lämmönsiirtotekniikka on kehittynyt edelleen 
viimeisten vuosikymmenien aikana, joten kaukolämpöenergi-
asta saadaan aiempaa enemmän lämmitystehoa.

Yhteistuotannolla tarkoitetaan kaukolämmön ja sähkön tuo-
tantoa samassa voimalaitoksessa. Käytännössä sähköntuotan-
nossa olevan laitoksen ylimääräinen lauhdelämpö käytetään 
kaukolämpöverkossa. Muualla maailmalla yhteistuotanto on 
varsin harvinaista, mutta Suomessa jopa peräti 80 prosenttia 
kaukolämmöstä tuotetaan yhteistuotannossa. Näin voimalan 
hyötysuhde saadaan korkeaksi ja säästetään paljon energiaa.

Kaukolämpöä tuottavien voimalaitosten polttoainevalinnat 
herättävät edelleen kiivastakin keskustelua: esimerkiksi Suomen 
luonnonsuojeluliitto on vaatinut Helsingin Energiaa siirtymään 
kokonaan uusiutuviin energialähteisiin kaukolämmön tuotan-
nossaan ja syyttänyt sitä viherpesusta liittyen kaukolämmön 
markkinointiin. Suomessa on myös kaukolämpöverkkoja, joihin 
energia tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvilla energialähteil-
lä. Kyyjärven kaukolämpöverkko oli ensimmäinen kokonainen 
verkko, jolle myönnettiin Ekoenergia-ympäristömerkki. Suomen 
suurin kokonaan uusiutuvilla energialähteillä toimiva voimalai-
tos on Lappeenrannan Energian Kaukaan voimalaitos. 
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124	EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	2.11.1970	§	9.

yksi toisensa jälkeen, ja Vaskiluodon vuoro 
tuli 8.10.1968. Useiden vuosien seisomisesta 
huolimatta käynnistys onnistui hyvin. Voi-
malaitos kävi koko loppuvuoden, kehitti yh-
teensä 58,9 milj. kWh ja käytti tähän 30 600 
tonnia kivihiiltä. Käyntikauden arvioitiin 
kestävän maaliskuun loppuun. Laitoksen 
käytettävyys oli 93 prosenttia ja se näytti 
paranevan jatkuvasti käyttökauden jatku-
essa.122

Vaskiluodosta saatu energia muodosti 
edelleen valtaosan eli 94 prosenttia EPV:n 
kokonaisenergiasta vuonna 1968. Kulutus-
huippuja tasaamaan energiaa ostettiin hyvin 
vähän, kun sen sijaan sen myynti kohosi aina 
12,4 milj. kWh:iin. Se oli 2,5 kertaa enem-
män kuin edellisenä vuonna. Devalvaation 
vaikutus tuntui hiukan heti vuoden alusta, 
sillä Imatran Voima Oy:n kanssa sovittiin 
korvausenergioiden hinnankorotuksesta 8,1 
prosentilla ja 1.9.1968 lähtien vielä viidellä 
prosentilla. Tällöin oli polttoaineen hintate-
kijä h = 5,0. Huippuenergian hinta nousi noin 
viidellä prosentilla 1.3.1968 Imatran Voima 
Oy:n saatua luvan hinnankorotukseen. Ilman 
valtalakia sähkön hinnat olisivat kohonneet 
monin verroin enemmän, sillä devalvaation 
vaikutuksesta kohosi polttoaineiden hinta 
noin 26 prosenttia. Huolimatta ostohinnan 
noususta myytiin Vaskiluodon energiaa en-
tiseen hintaan, mikä kiristi yhtiön taloudel-
lista tilannetta.123

Maailman polttoainemarkkinoilla jatkui 
levottomuus vuonna 1970 etenkin rahti-
kustannusten noustessa rajusti. Tilanteen 
kehittymistä kuvattiin vuoden 1970 vuosi-
kertomuksessa näin:

”Öljy maksoi ennen vuoden 1967 deval-
vaatiota n. 55 mk/tn ja vuoden 1971 alussa 
vahvistettu hinta on jo n. 115 mk/tn. Kivi-
hiilen hinta on noussut suhteellisesti vielä 
enemmän. Viime vuonna [1969] saimme 
ostaa kivihiiltä n. 25 000 tonnia verrattain 
edulliseen hintaan, mutta määrän ollessa 
noin rajoitettu oli turvauduttava öljyyn, jonka 
hinta pysyi vuoden aikana melko vakaana. 
Mahdollisimman suuren öljymäärän varas-
toimiseksi sanottiin Oy Shell Ab:n kanssa 
voimassa ollut viimeinen öljysäiliön vuokra-
sopimus irti, jolloin käytettävissä oli lähes 
30 000 m³ varastotilaa. Polttoainekustan-
nusten kannalta syksy 1971 on epäilemättä 
raskainta aikaa, mutta sen jälkeen uuden 
voimalaitoksen tultua käyntiin tilanne hel-
pottuu suuren öljyntoimitussopimuksen ja 
laitoksen hyvän hyötysuhteen ansiosta.”

Vaskiluodon Voiman savukaasuohjelma 
oli esillä johtokunnan työvaliokunnassa 
marraskuussa 1970. Ekono oli tehnyt las-
kelman odotettavissa olevasta tilanteesta ja 
sen mukaan ehdotetut suositukset täyttyisi-
vät. Ilman rikkidioksidipitoisuuden mittaus 
tehtäisiin vuodenvaihteessa alkutilanteen 
toteamiseksi.124
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Turbiinisali 20.10.1971.

127	VK	1976.

Huhtikuussa 1971 päätettiin myydä varas-
tossa oleva sähkökattila Islantiin 60 000 
markan hinnasta. Ostajalle oltiin valmiita 
antamaan tarvittaessa lyhytaikaista luottoa 
yhdeksän prosentin korolla hyväksyttävää 
vakuutta vastaan.125

Elokuussa 1973 oli esillä voimalaitos-
alueen vartioinnin tehostaminen. Alueelle 
haluttiin porttirakennus ja lisää aitaa sekä 
lisää vartiointia.126

Yhteys Kristiinaan

Tärkeä tapahtuma EPV:n voimansiirtoverkon 
kehityksessä oli, kun saatiin 110 kV yhteys 
Kristiinaan vuonna 1974. Yhteydet valtakun-
nan verkkoon olivat vahvat ja myös alueen 
sisäinen siirtokyky oli riittävä turvaamaan 
osakkaiden voimansaannin. Yhtiöllä oli 
vuonna 1976 yhteensä 13 kpl 110 kV muun-
toasemia ja osakkailla lisäksi 6 kpl 110 kV 
ja 18 kpl 45 kV muuntoasemia.127
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128	Vaasa	11.12.1973.

Voimansiirtolinjojen rakentaminen ei aina 
ollut mutkatonta, vaan esimerkiksi linjoja 
varten tarvittavien maa-alueiden lunasta-
minen saattoi ottaa aikaa. Kauhavan alueen 
sähkön tarvetta varten rakennettava linja 
oli Kauhavan kunnanvaltuuston asialistalla 
joulukuussa 1973. Vaasa-lehti kertoi asiasta 
11.12.1973 näin:

”Etelä-Pohjanmaan Voima Oy on pyytä-
nyt valtuuston lausuntoa voimansiirtolin-
jan rakentamiseksi yhtiön muuntoasemalle. 
Voimansiirtolinjalla turvattaisiin Kauhavan 
alueen sähköntarve. Koska eräät maanvil-

jelijät kieltäytyivät kohtuullista korvausta 
vastaan luovuttamasta linjaa varten tarvit-
tavaa aluetta yhtiö anoo valtioneuvostolta 
pakkolunastusoikeutta. Valtuusto esitti lau-
suntonaan, ettei sillä ole mitään huomautta-
mista sähköjohdon sijainnista ja että kyseisen 
linja johtamisesta Kauhavalle on sellainen 
yleishyödyllinen merkitys kuin laki kiinteän 
omaisuuden pakkolunastuksesta sähkölaitok-
sia varten edellyttää.”128

89



S Ä H K Ö I S K U

Sähköverkko

Sähköverkon tehtävänä on siirtää voimaloissa tuotet-
tu sähkö sähkön käyttäjille. Pitkillä välimatkoilla säh-
köä siirretään Suomessa kolmivaiheisena 10–400 
kilovoltin jännitteellä ja 50 Hz taajuudella. Näiden 
lisäksi sähköverkkoihin kuuluu korkeajännitteisiä ta-
savirtajohtoja. Niitä käytetään pitkillä siirtomatkoilla 
(erityisesti merikaapeleina) sekä yhdistämään eri-
taajuisia tai eritahtisia sähköverkkoja toisiinsa. Säh-
köenergiaa voidaan siirtää suuressa mittakaavassa 
ainoastaan johdoissa. Tähän tehtävään voidaan 
käyttää joko ilmajohtoja tai maakaapeleita.

Suurjänniteverkko on sähkönsiirron runkoverkko, 
joiden jännite on 110–400 kV. Se kytkeytyy suuriin 
voimalaitoksiin. Nämä voimalaitokset huolehtivat 
perustarjonnan syöttämisestä verkkoon, minkä lisäksi 
verkossa on myös siirtoyhteyksiä naapurivaltioiden 
verkkoihin. Suurjänniteverkko huolehtii sähkönsiirros-
ta pitkillä etäisyyksillä. Johdot kulkevat kaupunkien 
sähköasemille ja raskaan teollisuuden laitoksiin.

Keskijänniteverkko siirtää sähkön suurjännitever-
kosta 1–70 kV jännitteellä pienjänniteverkkoon joh-
taville jakelumuuntajille, jotka sijaitsevat esimerkiksi 
asutuksen läheisyydessä. Pienimmät voimalaitokset 
syöttävät sähkönsä tähän verkkoon. Teollisuuslaitok-

set sekä suuret julkiset ja liikerakennukset liittyvät 
yleensä suoraan keskijänniteverkkoon ja käyttävät 
omia muuntokeskuksia.

Pienjänniteverkot vastaavat lopullisesta sähkön 
levityksestä pienkuluttajille 100–1000 V jännitteellä. 
Keskijännite muunnetaan 230/400 volttiin ja sitä 
kautta kotitalouksille, liikerakennuksille ja viras-
toille toimitetaan sähköä. Jakelumuuntaja sijaitsee 
kaupunkialueilla usein vain satojen metrien päässä 
käyttöpaikasta, kun taas maaseudulla etäisyys on 
usein muutama kilometri.

Kokeilukäyttöön on rakennettu (Suur-Savon 
Sähkö Oy) kolmiportaista jakeluverkkoa, jossa 
20 kV keskijänniteverkosta sähkö siirretään kulut-
tajan lähettyville 1 kV verkossa ennen muunta-
mista 0,4 kV:iin. 1 kV verkoilla voidaan korvata 
häiriöherkkiä 20 kV verkon lyhyitä, alle muutami-
en kilometrien haarajohtoja lähinnä vapaa-ajan 
asunnoille. Nykyisen 230/400 V jakelujärjestelmän 
johdot ja muut komponentit soveltuva sellaisenaan 
1 kV vaihtojännitteelle (tai +- 1,5 kV tasajännitteel-
le). Järjestelmä vähentää johtokatujen tarvetta ja 
mahdollistaa kaapelin maahan auraamisen. Lisä-
kustannuksina on kuitenkin 1/0,4 kV muuntaja, sekä 
järjestelmän vaatima suojalaitteisto, jolla rajoitetaan 
kosketusjännitettä vikatapauksissa.
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Lapuan sähköaseman 45 kV:n kenttä 1969. Kuvassa asentajat Tapani Välimaa ja Aulis Hakamäki. 
(Joensuu)

129	Vaasa	7.5.1976;	HS	7.5.1976.
130	VK	1976.

Historiaan on mahtunut myös ikäviä hetkiä. 
Sähköasentaja kuoli EPV:n ulkokytkintyö-
maalla sattuneessa onnettomuudessa tou-
kokuussa 1976.129

Omaa vai ostosähköä?

EPV:ssä nähtiin tärkeänä lisätä omaa voi-
mantuotantoa. Tämä mielessä tehtiin useita 
kustannusvertailuja, jotka osoittivat poik-
keuksetta oman tuotannon ostosähköä edul-

lisemmaksi. Asia sai uutta vauhtia vuonna 
1967, kun Pohjolan Voima Oy ilmoitti haluk-
kuutensa rakentaa höyryvoimalaitoksen ja 
tehdä yhteistyötä asiassa. Lisäksi oli Vaasan 
Sähkö Osakeyhtiöllä edessään kaukolämmi-
tystehon lisäys. Koska Tanskan ja Ruotsin 
mallien mukaisesti kaukolämmön ja sähkön 
tuotanto voitiin edullisesti yhdistää, oli aja-
tuksella hyvät edellytykset toteutua.130

Yhtiön tulevaisuutta ajatellen vuosi 1968 
oli erittäin tärkeä. Edellisenä vuonna aloite-
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Vaasa 5.11.1973.

Ilmoitus Vaasa-lehdessä ja Kalevassa 
11.11.1973. Vesa Saari valittiin avoinna 
olleeseen miesmerkonomin tehtävään.
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Voimansiirron kehitysvaiheita 
Suomessa

1900-luvun alku
Suomen ensimmäiset suurjännitteiset (8 kV ja 15 kV) voiman-
siirtojohdot oli rakennettu jo 1800-luvun lopussa Laatokan 
Karjalaan (1898). 1900-luvulla siirryttiin käyttämään 30 tai 
70 kilovoltin jännitettä voimajohdoissa, jotka tehtiin ruotsalais-
ten ja saksalaisten mallin mukaan. Äetsästä Poriin rakennettiin 
60 kilometrin pituinen 70 kilovoltin johto. Se oli valmistuessaan 
vuonna 1921 maamme pisin ja korkeajännitteisin voimalinja.

1920- ja 1930-luvut
Imatran suurvoimalaitoksen rakentamistöiden aloitus 1921 
merkitsi tarvetta voimansiirtoverkon rakentamiselle. Vuosina 
1923 - 1929 valmistui yhteensä 563 kilometriä voimalinjaa 
Imatralta Turkuun ja Helsinkiin sekä Viipuriin. Se oli perusta 
Suomen kantaverkolle.

1930-luvun lopulla maahan oli syntynyt kaksi toisistaan 
erillistä sähköenergiansiirtojärjestelmää eli valtion omistama 
Imatran Voiman siirtojärjestelmä sekä teollisuuden ja muutami-
en kaupunkien omistamien voimayhtiöiden järjestelmä.

Aluksi sähköverkon pylväät hinattiin pystyyn mies- ja he-
vosvoimin ja osat kuljetettiin rakennuspaikalle kelkalla hankea 
pitkin. Miestyövoimaa tarvittiin suuria määriä rakennustöissä. 
Sähkö- ja muuntoasemilla oli aina 1970-luvulle saakka miehitys.

1940-luku/sota-aika
Talvisodan syttyessä Suomen kantaverkon johtojen yhteis-
pituus oli noin 1 000 kilometriä. Sotien aikana voimalinjat, 

muuntoasemat ja kytkinkentät olivat pommitusten kohteina ja 
Imatran kytkinkenttä vaurioitui pahoin. Helsingin sähköhuolto 
oli talvisodan aikana usein uhattuna. Pommitukset katkaisivat 
Imatran Voiman Helsinkiin sähköä siirtäneen johdon, mutta 
pääkaupungin pelasti teollisuuden voimansiirtoyhtiön voimalinja 
Harjavallasta Helsinkiin. Rauhanteossa Suomi joutui luovutta-
maan peräti kolmanneksen rakennetusta vesivoimastaan. Myös 
Karjalan Kannaksen voimansiirtoverkko, Viipurin muuntoasema 
ja osa jakeluverkkoa menetettiin.

1950-luku
Sodan jälkeisinä vuosikymmenin rakennettiin pitkiä kaukosiirto-
linjoja. Vuonna 1954 tehtiin päätös ensimmäisen 400 kilovoltin 
linjan rakentamisesta Kemijoen Petäjäskoskelta Alajärvelle. 
Johdonrakennuksessa siirryttiin konekauteen ja ympärivuotiseen 
rakentamiseen. Vuosikymmenen lopulla käynnistyi pohjoismai-
nen yhteistyö sähkönsiirrossa.

1960 - 1970-luvut
1970-luvulla toteutettiin Etelä-Suomen sähkönsaantia turvaavan 
400 kilovoltin kantaverkon eli ns. atomirenkaan rakentaminen. 
Tietokoneet tulivat ihmisen avuksi sähkö- ja muuntoasemilla ja 
alkoi kaukokäytön aikakausi.

1990-luku
Voimajohtorakenteet haluttiin yhä useammin sopeuttaa ympä-
röivään maisemaan.

(Lähde: http://www.elektra.fi /pages/si_1990.htm#.)
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Tuovilan sähköaseman ukkostelineen pystytys 1971. (Joensuu)

131	VK	1968.
132	VK	1976.
133	http://www.vv.fi/Default.aspx?id=318498,	luettu	7.9.2011;	VK	1976.

tut tutkimukset eri vaihtoehtojen kannatta-
vuudesta osoittivat oman voimantuotannon 
laajentamisen selvästi parhaimmaksi ratkai-
suksi. Tämän mukaisesti käytiin neuvotte-
luja Imatran Voima Oy:n ja Pohjolan Voima 
Oy:n kanssa yhteisen voimalaitoksen raken-
tamiseksi Vaskiluotoon tarkoituksena pääs-
tä riittävän suureen laitoskokoon. Imatran 
Voima Oy ei ollut tuossa vaiheessa halukas 
kaavailtuun yhteistoimintaan. Neuvottelut 
johtivat kuitenkin yhteistyöhön Pohjolan Voi-
ma Oy:n kanssa.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.10.1968, 
että EPV rakentaa yhteistyössä Pohjolan 
Voima Oy:n kanssa kaukolämpölauhdutus-
voimalaitoksen Vaskiluotoon. Kokouksen 
valtuuttamana yhtiön johtokunta vahvisti 
21.11.1968 laitoksen kooksi ”160 MW sähkö-
tehoa ja lisäksi 75 Gcal tunnissa lämpötehoa 
Vaasan kaupunkia varten”. Voimalaitoksen 
oli tarkoitus valmistua syksyllä 1971. Tehty 
tärkeä päätös merkitsi sitä, että yhtiö pysyi 
alussa valitulla voimantuotantolinjalla, mikä 
katsottiin yhtiön ja maakunnan etujen mu-
kaiseksi.131

Vaasassa edellä kuvatun yhteistyön tulok-
sena perustettiin vuonna 1969 Vaskiluodon 
Voima Oy, jonka Pohjolan Voima Oy ja Etelä-
Pohjanmaan Voima Oy omistavat puoliksi. 
Voimalaitoksen sähkötehoksi valittiin 160 
MW ja kaukolämpötehoksi 90 MW.132 Voi-
malaitos, joka nimettiin Vaskiluoto 2 (VL2), 
valmistui vuonna 1972 ja polttoaineenaan se 
käytti raskasta polttoöljyä.133

Nykymuotoinen kaukolämmitys kehittyi 
aluksi Helsingissä ja Tapiolassa Espoossa. 
Helsinki aloitti höyryä käyttävän kaukoläm-
mityksen vuonna 1952 ja siirtyi vettä käyttä-
vään vuonna 1957. Tapiolassa kaukolämmitys 
alkoi vuonna 1953, Joensuussa 1957, Lahdes-
sa ja Mikkelissä vuonna 1958. Vaasassa kau-
kolämmön sai ensimmäisenä Kirkkopuistikko 
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134 Malmivaara 1992, 40.
135	VK	1970.
136	VK	1972-	1973,	1976.

Tuovilan sähköasemalla 220 kV:n 
vähäöljykatkaisijan asennus 1971. (Joensuu)

20 vuonna 1963. Kuopiossa aloitettiin kauko-
lämmitys samana vuonna.134

Kaukolämpö on 2000-luvulla yleisin läm-
mitysmuoto Suomessa, ja sitä käytetään liki 
kaikissa kaupungeissa ja taajamissa. Kaikki-
aan noin 2,4 miljoonaa suomalaista asuu kau-
kolämmitetyissä taloissa. Kaukolämmityksen 
osuus lämmitysmarkkinoista on noin puolet 
ja jopa yli 90 prosenttia asuinkerrostaloista, 
noin puolet rivitaloista ja valtaosa julkisista 
ja liikerakennuksista on kaukolämmitettyjä. 
Suurimmissa kaupungeissamme, kuten Hel-
singissä, kaukolämmityksen osuus lähentelee 
sataa prosenttia.

Vaskiluodon Voiman rakennustyöt sujui-
vat suunnitelmien mukaisesti lukuun otta-
matta turbiinitoimitusta, joka oli vuonna 
1970 kaksi kuukautta myöhässä. Polttoöljyn 
kalliovaraston louhintatyöt saatiin melkein 
valmiiksi vuoden 1970 puolella. Varastoasian 
yhteydessä yhtiö teki pitkäaikaisen, kalliova-
raston aluetta koskevan vuokrasopimuksen 
Vaskiluodon Voiman ja Neste Oy:n kanssa. 
Neste Oy:n kanssa tehtiin erikseen vuokra-
sopimus maanpäällisen polttoainevaraston 
alueesta, joka täytettiin yhtiön vesialueesta. 
Valitettavana pidettiin sitä, ettei vuoden 1970 
aikana saatu päätöstä öljyn varmuusvaraston 
saamisesta Vaskiluotoon.135 Varmuusvarasto 
valmistui 1972–73 talven aikana. Yhteensä 
kalliovarastoon tuli tilaa 150 000 kuutiomet-

riä raskaalle ja 60 000 kuutiometriä kevyelle 
polttoöljylle. Varastossa oli neljä osakasta ja 
yhtiön osuus oli 20 000 kuutiometriä.136

Vuosi 1972 oli EPV:n 20. toimintavuosi. 
Se alkoi epävarmuuden merkeissä, sillä pit-
käaikainen voimasopimus Imatran Voima 
Oy:n kanssa oli juuri päättynyt, eikä Vas-
kiluodon Voima Oy:n voimalaitos kovista 
ponnisteluista huolimatta ollut päässyt edes 
käyttöönottovaiheeseen edellisen vuoden lop-
puun mennessä. Verrattain hyvä vesivuosi 
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137	VK	1972.
138	VK	1972.
139	VK	1976.

140	VK	1976;	Voimalaitos	maksoi	n.	77	Mmk	vuonna	1976,	joka	vastasi	vuoden	2011	
rahayksikössä noin 50,3 miljoonaa euroa. Samoin 500 mk/nettokW muutettuna 
vastasi vuonna 2011 noin 326,63 euroa/nettokW.Elinkustannusindeksi, vuosi 1951 
=	100.	Esim.	http://www.rahamuseo.fi/arvo_laskuri/laskuri.swf,	luettu	2.1.2012.

141	VK	1976.

ja mahdollisuudet ostaa sähköä Ruotsista 
tekivät kuitenkin mahdolliseksi hankkia ul-
kopuolista sähköä voimakkaasti kasvaneen 
kulutuksen tyydyttämiseksi. Vaskiluodon 
vanha voimalaitos (VL1), kaasuturbiinit ja 
osakkeiden voimalaitokset joutuivat vielä 
vastaamaan suurimmasta osasta voiman-
hankintaa.137

Vaskiluodon Voima Oy:n oli määrä vastata 
yhtiön voimanhankinnasta noin 400 Giga-
wattituntia, mutta myöhästymisen ja käyn-
nistysvaikeuksien takia tämä määrä supistui 
puoleen. Vanhalla laitoksella jouduttiin kehit-
tämään sähköä arvioitua enemmän ja varsin-
kin Imatran Voima Oy toimitti huomattavan 
määrän 157 Gigawattituntia, josta pääosa 
oli korvaussähköä. Myös Pohjolan Voima Oy 
auttoi jonkin verran sähkönhankinnassa, 
vaikka yhtiön toimitukset Pohjolan Voima 
Oy:lle olivat toisaalta samaa luokkaa. Kaasu-
turbiineja vastaan ostettiin korvausenergiaa 
26 Gigawattituntia, ja ne antoivatkin näin 
hyvän tuoton niihin sijoitetulle pääomalle.138

Oma tuotantokapasiteetti kävi riittämät-
tömäksi ja vuonna 1972 aloitettiin Länsi-
Suomen Yhteiskäyttö Oy:n puitteissa yhteis-
toiminta, joka teki mahdolliseksi edullisen 
ylijäämäsähkön kaupan.139

Vihdoin Vaskiluoto 2-voimalaitos käynnistyi 
kevättalvella 1973 ja vuoden 1976 loppuun 
mennessä oli tuotettu 3600 GWh sähköä ja 
600 GWh kaukolämpöä. Tähän oli kulunut 
kaikkiaan 826000 tn polttoöljyä, joka oli 
perusteellisten tutkimusten jälkeen valit-
tu ainoaksi polttoaineeksi. Voimalaitos tuli 
maksamaan n. 77 Mmk ilman öljyvarastoa 
- siis ainoastaan vajaat 500 mk/nettokW. Se 
oli halpa hinta, ja pian sen jälkeen siirryttiin 
kokonaan toiselle kustannustasolle.140

Taloudellinen kehitys

Eri sähkölaitosten esiintyminen yhteisen 
EPV–nimen alla sai aikaan heti yhtiön alku-
taipaleella ostosähkön hinnan huomattavaa 
alentumista. Ensimmäisen suuren investoin-
nin eli voimalaitoksen kuoletus nosti yhtiön 
toimittaman sähkön hinnan muutamaksi 
vuodeksi valtakunnallisten tariffien yläpuo-
lelle, mutta sen jälkeen hinta laski merkittä-
västi yleisen hintatason alapuolelle.141

Myönteinen kehitys EPV:ssä jatkui 
1970-luvun alkuvuosiin, jolloin ajauduttiin 
maailmanlaajuiseen talouskriisiin roimine 
polttoaineiden hinnannousuineen. Tästä oli 
seurauksena vakavia häiriöitä myös sähkö-
laitostoiminnalle. Kun yhtiöllä on samaan 
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142	VK	1976.
143	EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	26.6.1972	§	1.
144	EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	26.6.1972	§	2.
145	VK	1972.

aikaan Vaskiluoto 2:n lainojen kuoletukset ja 
osakepääoma rahoitus Olkiluodon ydinvoima-
laan, olivat talousvaikeudet 1970-luvun puo-
livälissä suuremmat kuin milloinkaan yhtiön 
toiminta-aikana. Vankkumatta kuitenkin 
uskottiin talouselämän selkiintymiseen ja 
sen myötä parempaan tulevaisuuteen.142

”Aktuelleja kysymyksiä” 
1970-luvun alussa

Kesäkuussa 1972 Teollisuuden Sähkö-Yhty-
män toimitusjohtaja B. Smeds selosti EPV:n 
johtokunnan työvaliokunnalle Länsi-Suomen 
Yhteiskäyttö Oy:n perustamishanketta ja 
suositteli siihen liittymistä. Työvaliokunta 
päätti yksimielisesti ehdottaa johtokunnalle, 
että liityttäisiin ks. osakeyhtiöön ja valtuu-
tetaan toimitusjohtaja edustamaan EPV:tä 
Länsi-Suomen Yhteiskäyttö Oy:n perusta-
miskokoukseen 29.6.1972 Helsingissä sekä 
allekirjoittamaan yhtiösopimuksen.143 Sa-
massa kokouksessa päätettiin ehdottaa johto-
kunnalle, että EPV ilmoittautuu Teollisuuden 
Voima Oy:n yhtiökokouksessa osakkaaksi 
30 MW osuudella.144

Vuoden 1972 aikana perustettu Länsi-
Suomen Yhteiskäyttö Oy toimitti varaener-
giaa useissa häiriötilanteissa heti ensimmäi-
senä vuotenaan. EPV:llä oli voimanhankin-

nassa vaikeuksia, mutta silti selvittiin vuo-
desta 1972 niin hyvin, ettei ns. ylimääräistä 
sähköä tullut enempää kuin 0,4 prosenttia 
kokonaishankinnasta. Tämä oli suurelta 
osalta Imatran Voima Oy:n kanssa hyvissä 
merkeissä jatkuneen yhteistoiminnan ansiota 
sopimuksen päättymisestä huolimatta. Myös 
muu vuoden aikana alkanut yhteistoiminta 
merkitsi paljon.145

Vuonna 1972 yhtiön suurin tehontarve 
osakkaiden yhteiskäyttölaitokset mukaan 
lukien oli joulukuussa 125 MW. Tehontarve 
kasvoi 1,5 prosenttia edellisen vuoden arvos-
ta. Vaskiluoto 1:n käytettävyys oli 90 prosent-
tia, mikä oli hyvä saavutus. Polttoaineena 
käytettiin kevätpuolella öljyä 24 000 tonnia 
ja syyspuolella kivihiiltä 30 000 tonnia. Ki-
vihiilen hinta oli laskenut jonkin verran, 
joten ajokautta varten ostettiin noin 80 000 
tonnia kivihiiltä. Polttoainekustannus oli 
noin 3,6 penniä/kWh eli suunnilleen ennal-
laan syksyyn 1971 verrattuna. Vaskiluodon 
Voima Oy:n toimittama energia oli halpaa, 
vain 2,3 p/kWh, mutta koska määrä jäi vain 
puoleen arvioidusta ja koska toinen puoli oli 
korvattava huomattavasti kalliimmalla ener-
gialla, oli selvää, että vuoden tilinpidollinen 
tulos ei voinut muodostua talousarvion mu-
kaiseksi. Toisaalta johtokunta halusi siirtää 
myyntihintojen muutokset uudelle tilivuodel-
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Tuovilan sähköaseman 220/110/20 kV:n 160 MVA muuntaja. Strömbergin tehtaalta Tuovilan asemalle junalla ja loppumatka 
maanteitse sähköasemalle. Kuljetuspaino oli noin 200 tonnia. IVO:n kuljetusosasto toi muuntajan 1971 tai 1972. (Joensuu)
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le, koska tilinpäätös muodostui ilman niitä-
kin kohtalaiseksi ja koska osakkaita rasit-
tivat jo edellisestä vuodesta huomattavasti 
kohonneet osuustehomaksut teho-osuuksien 
tultua kolminkertaisiksi.146

Vuoden lopussa suoritettu vertailu yleisiin 
myyntitariffeihin antoi kuitenkin lohdullisen 
tuloksen ja osoitti yhtiön myyntihintojen jää-
neen selvästi yleisiä tukkuhintoja alemmaksi. 
Uusi voimalaitos näytti toimitusjohtajan ar-

vion mukaan ”vähitellen hioutuvan hyvään 
käyttökuntoon ja täyttänee keväällä 1973 
suoritettavissa takuukokeissa hyötysuhde-
takuunsa. Kapasiteettinsa puolesta koneisto 
täyttää myös odotukset, vaikka höyrykattilan 
ylikuormitettavuus olisi kyllä saanut olla ny-
kyistä suurempi turpiinin täyden kuormitus-
mahdollisuuden hyväksyttämiseksi”.

Yhtiö käytti liki kaiken tehokapasiteettin-
sa ja vieraan sähkötehon ostaminen oli lähel-
lä. Tilanne oli kuitenkin valtakunnallisesti 
epäselvä, sillä yhteiskäyttösopimusneuvotte-
lut olivat edistyneet hitaasti. Tämän vuoksi 
ei vielä tiedetty tarkkaan, paljonko varatehoa 
olisi hankittava ja mitä muita velvoitteita 
tulevat sopimukset sisältävät. Arvioitiinkin, 
että todennäköisesti vuosi 1973 tuo ainakin 
”periaatteellisen ratkaisun asiaan, jotta 
asianomaisilla yhtiöillä olisi aikaa asioiden 
käytännölliseen järjestämiseen. Ilmeisesti 
yhtiömmekin joutuu osallistumaan kaasu-
turbiinilaitosten hankintaan ja ehkä myö-
hemmin pumppuvoimalaitosprojekteihin”.

Toinen keskeinen, ”aina aktuelli kysymys” 
oli tulevaisuuden voimanhankinnasta huo-
lehtiminen. ”Yhtiöllä on nyt 30 MW osuus 
Teollisuuden Voima Oy:ssä. Kysymyksessä 
on periaatteellinen kannanotto, sillä 30 MW 
teholla ei ratkaista yhtiön tulevaisuutta. Oli-

Teollisuusneuvos Reino R. Kostinoja ja dipl.ins. Pentti Karhama 1.3.1972
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147	VK	1972.
148	EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	12.1.1973	§	3.
149	EPV	johtokunnan	työvaliokunta	ptk	19.1.1973	§	1.

siko mainittua osuutta lisättävä, vai olisiko 
pyrittävä sellaisen organisaation luomiseen, 
joka tekisi mahdolliseksi omassa maakun-
nassa tapahtuvan atomivoimalaitoshankkeen 
toteuttamisen lähitulevaisuudessa.”147

Oma, alueellinen ydinvoimalahanke oli siis 
harkinnassa 1970-luvun alussa. Myös uusi, 
kaikkien osakkaiden allekirjoittama käyttö-
sopimus astui voimaan 1.1.1973.148

Kivihiiltä Puolasta

Vanhan voimalaitoksen polttoainekysymystä 
mietittiin tammikuussa 1973. Kivihiilen käyt-
töä puolsivat seuraavat asiat: kattila toimi 
paremmin kivihiilellä kuin öljyllä, kivihiili 
vapautti öljyvarastoja, jolloin talvilisät jäivät 
pienemmiksi ja kivihiilivarasto antoi lisävar-
muutta polttoaineen saannin turvaamises-
sa. Työvaliokunta päätti yksimielisesti, että 
puolalaisten kanssa tehtäisiin viiden vuoden 
sopimus siten, että vuonna 1973 kivihiiltä lai-
vattaisiin noin 80 000 tonnia ja seuraavina 
neljänä vuonna noin 50 000 tonnia kunakin. 
Ehtona oli, että kivihiilen hinta pystyisi kil-
pailemaan öljyn kanssa.149

101



102



103



104



5 Energiakriisin 
varjossa 
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150	VK	1973.
151	Vaasa	26.10.1973.
152	Vaasa	26.10.1973.

Sähkön kysynnän kasvaessa tarvittiin lisää tuotantokapasiteettia. Tarpeen katta-
miseksi EPV oli perustanut 1960-luvun lopulla yhdessä suomalaisen teollisuuden 
omistaman Pohjolan Voima Oy:n kanssa tuotantoyhtiön nimeltä Vaskiluodon Voima 
Oy. Uuden yhtiön nimissä Vaskiluotoon valmistui raskaalla polttoöljyllä toimiva 
höyryvoimalaitos, jonka sähköteho oli 160 MW ja lämpöteho 90 MW. Öljykriisi 
kuitenkin muutti suunnitelmia ja jo muutaman vuoden kuluttua Vaskiluodon voi-
ma päätti rakentaa turbiinilleen kivihiilihöyrykattilan ja säilöä öljykattilan pois 
käytöstä. Myös kaukolämpöä tarvittiin. Energiakriisin aikana energiansäästö tuli 
mukaan aivan uudella voimalla koko valtakunnassa. Myös ympäristöasiat tulivat 
entistä keskeisempään rooliin. Perinteisten ratkaisujen rinnalle tarvittiin uusia 
järjestelyjä.

Lisää kapasiteettia

Vuonna 1973 EPV tilasi huomattavan ko-
neiston eli 25,6 MW:n tehoisen kaasuturbii-
nilaitoksen. Laitoksen oli määrä valmistua 
elokuussa 1974. Kaasuturbiinilaitos täydensi 
EPV:n varavoimakapasiteettia ja niveltyi sa-
malla sopivasti Länsi-Suomen Yhteiskäyttö 
Oy:n varavoiman rakennusohjelmiin.150

Asiasta oli lokakuussa 1973 Vaasa-lehdes-
sä uutinen ”EPV lisää energian tuotantoka-
pasiteettia”. Lehti kertoi, että EPV rakensi 
uuden turbiinivoimalaitoksen Vaskiluo-
dossa sijaitsevalle alueelleen. Dipl. ins. M. 
Lind kertoi lehdessä, että uusi voimalaitos 
käytti polttoaineena kevyttä polttoöljyä. 
Lehden mukaan: ”Laitoksen pohjan raiva-
us on parhaillaan käynnissä, ja laitos on 
toimintavalmis ensi kesänä elokuussa. Se 
sijoitetaan yhtiön aikaisemmin rakennutta-

man kaasuturbiinivoimalaitoksen viereen 
jonka teho on 12 megawattia. Vaikka laitos 
on kooltaan melko pieni, sen rakentaminen 
merkitsee huomattavaa investointia.”151

EPV:n alueella oli vireillä toinenkin ra-
kennushanke eli kaukolämpökattilalaitos, 
jonka rakennuttaja oli Vaasan Sähkö Oy. 
”Ins. T. Bollström yhtiön käyttöosastolta 
kertoi, että yhtiö on yhteistoiminnassa Vaski-
luodon Voiman kanssa kaukolämpöenergian 
saamiseksi uudesta voimalaitoksesta. Sitä ei 
kuitenkaan kannata käyttää korkealla läm-
pötilalla, mutta kun tulee kireä pakkanen, 
on kaukolämpöveden lämpötilaa nostettava. 
Sitä varten käytetään kuumavesikattilalai-
tosta. Jo jonkin aikaa on oltu selvillä, että 
tällainen kattila on jonnekin sijoitettava, ja 
nyt rupeaa tilanne olemaan sellainen, että 
tämä kattilalaitos on rakennettava.”152

106



Seinäjoella jouluaattona 1958 iltavalaistuksessa Keskuskatua asemalle päin. Vasemmalla 
Seinäjoen Seudun Osuuskassa. Sen jälkeen Raunion Sähköliike. Oikealla Pollarin talo. (Seinäjoen 
kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto)

153	Vaasa	26.10.1973.

Yhtiöllä oli kaupungissa ylimääräistä kapa-
siteettia, jolla tarkoitettiin ns. pakettikatti-
laa, jota voitiin siirtää paikasta toiseen. Sitä 
varten tarvittiin rakennus ja se oli tulossa 
EPV:n alueelle entisen huoltorakennuksen 
viereen. EPV oli anonut tonttikysymyksessä 
rakennushankkeita varten poikkeuslupaa, 
jota kaupunginhallitus puolsi. Alueelle ra-
kennettaisiin myös porttirakennus.153

Voimalaitos saapui laatikoissa Vaskiluotoon 
huhtikuussa 1974. Vaasa-lehti kertoi asiasta 
25.4. näin:

”Etelä-Pohjanmaan Voima Oy saa uuden 
kaasuturbiinilaitoksen Vaskiluotoon aikai-
semmin rakennetun viereen. Voimalaitos 
on tuotu laatikkoihin pakattuna erikoisa-
luksella Länsi-Saksasta. Aluksesta on jo 
aikaisemmin nostettu pienemmät kollit, ja 
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Lakon aikana naimisiin

EPV:n insinööri Suominen kertoo: 
Vuoden 1977 teknisten lakko alkoi 

maaliskuussa. Olin menossa naimisiin 
7.5. Kysyin esimieheltäni Mikko Lindiltä, 
että pitäisikö häitä siirtää sähkölakon 
vuoksi. Vastaus oli, että: ”Ei niitä nyt yh-
den lakon takia tartte siirtää.” Nuorelle 
avioparille oli tietysti hyväkin, kun välillä 
sammutettiin sähköjä. Sähköt sammu-
tettiin aina tunnin välein. Siinä rytmissä 
pystyi elämään. Avioliitossa olevan ei 
tarvinnut pelätä sähköjen syttymistä-
kään.

(Lähde: Suominen 29.9.2010.)

Vaasa 31.12.1973
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154	Vaasa	25.4.1974.
155 Sanaksenaho 29.9.2011.
156	Vaasa	28.10.1973.
157	Vaasa	28.10.1973.

eilen kohosi laivan uumenista toinen kah-
desta suurimmasta laatikosta, joista toinen 
painaa 101 ja toinen 90 tonnia. Isojen laa-
tikoiden nostaminen laiturille on tarkkaa 
puuhaa, sillä laivan tankkeja on tasapainon 
säilyttämiseksi täytettävä sitä mukaa kuin 
kuorma siirtyy kohti aluksen laitaa. Laatikot 
siirretään tänään lavetilla voimalaitokselle, 
jossa uuden kaasuturbiinilaitoksen perusta 
on jo valmiina.”154

Turvetta ja tuulta

Vaasan kaupunginjohtaja Sanaksenaho ker-
too, että aluksi kun ruvettiin puhumaan tur-
peesta ja tuulesta, niin hieman naureskeltiin, 
että lähteekö EPV näihin energiamuotoihin 
mukaan. Molemmista energialähteistä alet-
tiin puhua noin 20 vuotta sitten, mutta ne 
jäivät silloin vielä juttelun asteelle.155

Polttoturpeen käyttöä energian lähteenä 
pohdittiin esimerkiksi Vaasa-lehdessä loka-
kuussa 1973. Vaasan Sähkö Oy:n toimitus-
johtaja B. Hisinger totesi, että kaukolämmön 
kehittämistä turpeella oli tutkittu, mutta tu-
lokset eivät olleet tyydyttäviä. Tuntui toden-
näköiseltä, ettei turvetta voitaisi Vaasassa 
käyttää tulevaisuudessakaan. Kaupungin 
lähellä kun ei ollut tähän tarkoitukseen 
soveltuvia soita. Suon olisi pitänyt nimit-

täin sijaita ainakin 50 metrin korkeudella 
merenpinnasta. Näiden laskujen mukaan 
Vaasa oli aivan liian kaukana turvesoista ja 
turpeen tuominen Vaasaan olisi maksanut 
liian paljon. Lehden haastattelema EPV:n 
toimitusjohtaja Heikki Niemiaho oli samaa 
mieltä. ”Kymmenes nykyisestä Vaskiluodon 
kapasiteetista voisi vielä toimia turpeella, 
mutta ei enempää. Jos kuviteltaisiin, että 
Vaskiluodon voimaloita käytettäisiin öljyn si-
jasta turpeella, tarvittaisiin rekka-auto joka 
vartin päästä kippaamaan lastinsa voimalan 
kitaan.” 156

Maailman laajuinen polttoainekriisi piti 
turvekeskustelua yllä, mutta rannikolla ei 
ollut tarvetta siirtyä turpeeseen. Vaasa-leh-
den mukaan Ähtäri sen sijaan näytti tietä 
sisämaan kunnille ja yhtiöille siitä, miten 
turpeestakin saatiin lämpöä. ”Ja lisäksi edul-
lisesti.”157

Säästä sähköä

Öljypula oli jo tosiasia. ”Pohjalainen… Säästä 
sähköä” otsikoi Vaasa-lehti joulukuussa 1973.

”Jokainen suomalainen on jo päivittäi-
sessä elämässään huomannut pienessä mit-
takaavassa öljysaarron vaikutukset. Meitä 
suomalaisia on tosin kohdeltu melko helläva-
roin suuressa Länsi-Eurooppaa koettelevassa 
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Sitkeä palo EPV:n voimalaitoksella

Palokunnan miehillä riitti työtä Etelä-Pohjanmaan Voiman 
turpiinin sammutuksessa huhtikuussa 1974. Työn paljous ei 
johtunut palon suuruudesta, vaan sen pahanlaatuisuudesta. 
Kello 18 aikaan alkanut palo kyti sitkeästi vielä iltamyöhällä:

”Etelä-pohjanmaan Voiman ns. uuden puolen turpiinissa 
pääsi tuli tekemään pahojaan eilisiltana. Palo ei ollut kovin 
vakava, mutta aiheutti palokunnalle työtä moneksi tunniksi.

- Kyseessä oli pieni voiteluöljyvuoto. Kun sen kanssa joutuu 
kosketuksiin kuuma, tulistettu höyry syttyy se palamaan ja 
palaa kytemällä. Kun tämä tapahtuu asbestieristyksen sisäl-
lä, syntyy tuhottomasti savua, niin kuin nyt tapahtui, sanoi 
diplomi-insinööri Kaarlo Pelkonen EPV:stä.

- Eristyksessä oleva hartsi tavallaan lisää savun muodos-
tumista.

- Koska lämpötila liikkuu yli 300 asteen lukemissa, ei 
normaalit sammutustoimenpiteet tule kysymykseen, vaan on 
käytettävä pulverisammuttajia. Siitä seuraa sammutustöiden 
pitkäaikaisuus.

Taloudellista menetystä Pelkonen ei osannut arvioida en-
nen kuin eristys on päästy purkamaan. Hän mainitsi kuitenkin, 
että kysymys ei niinkään ole laitteesta, vaan pikemminkin 
sähkönmenetyksestä koneiston ollessa pysähdyksissä.”

(Lähde: Vaasa 4.4.1974.)

158	Vaasa	11.12.1973.
159	Vaasa	11.12.1973.
160	Vaasa	11.12.1973.

öljynäytelmässä. Ote on öljyn saannin osalta 
kuitenkin myös täällä perä pohjolassakin ki-
ristymässä. Ensi toimiin sähkövarannon saa-
miseksi on jo ryhdytty Suomessakin. Joillakin 
paikkakunnilla on noudatettu jo kymmenen 
prosentin säännöstelyä ja yhä useammilla 
sitä ryhdytään lähiaikoina noudattamaan, 
kertoi Etelä-Pohjanmaan Sähkö Oy:n johtaja 
diplomi-insinööri Heikki Niemiaho.158

Johtaja Niemiaho suositti pohjalaisillekin 
”säästä sähköä”-asenteen omaksumista.159

Vuoden 1973 lopulla erityisesti teollisuu-
den ja liikelaitosten oli huomioitava ja enna-
koitava tuleva ja jo osittain vallinnut energia-
pula. Mutta myös yksityinen ihminen saattoi 
omalta osaltaan hyödyttää ja helpottaa tilan-
netta säästämällä sähköä kotona.160

Vaasa-lehti palasi öljykriisin seurauksiin 
vuoden viimeisenä päivänä 1973 otsikolla ”Öl-
jykriisi nostaa sähkön hintaa”. Niemiaho ker-
toi lehdessä, että polttoöljyjen kallistuminen 
ei toistaiseksi ollut vaikuttanut EPV:n tuot-
taman sähkön hintaan. Syynä oli se, että oli 
kulutettu vanhoja varastoja. Varastot tulisivat 
tosin enää riittämään vain kaksi kuukautta 
ja EPV:n sähkö kallistuisikin noin 15 prosent-
tia vuoden 1974 alusta. Korotus oli lehtijutun 
mukaan kuitenkin vaatimaton verrattuna to-
dellisiin kustannusten nousuun. Seinäjoen ja 
Vaskiluodon kevytbensiinillä käyvissä kaasu-
turbiinivoimalaitoksissa hintojen nousu oli 
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Vaasa. Hovioikeudenpuistikko vuonna 1977. (PM Krooks)

161	Vaasa	31.12.1973.
162	Joensuu	7.4.2011.

jo tuntunut. EPV:n polttoöljyn toimittaja oli 
Neste. Kivihiili tuotiin Puolasta. Niemiahon 
mukaan energiakriisi pohjalaisesta näkökul-
masta ei ollut sen ihmeellisempi kuin valta-
kunnallisestikaan: ”Ongelma on enemmän 
kansainvälispoliittinen kuin todellisesta 
pulasta johtuva. Nykyiset öljyvarat kestä-
vät kyllä paljon kauemmin kuin ennustetut 
30 vuotta.”161

Sähkönjakelun pullonkaulat

Aluksi EPV teki itse sähköasemia ja myös 
huolsi kaikki asemansa itse. Seinäjoelle pe-
rustettiin oma sähköasennusryhmä, johon 
palkattiin ensin kaksi asentajaa ja myöhem-
min vielä kolmas. Sähköasemia rakennettiin 
yksi vuodessa ja samalla saatiin jakeluverk-
koa laajennetuksi. Rahoituksen myötä voitiin 
tehdä uusia suunnitelmia. Alueverkkomies 
Joensuu kiteyttää toiminta-ajatuksen: ”Osak-
kaita palveltiin ja osakkaille tehtiin. Joka 
kirkonkylään tehtiin sähköasema.162
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Ensimmäinen työpäivä

EPV:n insinööri Suominen kertoo ensimmäi-
sestä työpäivästään EPV:ssä:

Kahdeksalta piti tulla maanantaina töihin. 
Minä tulin kymmentä vailla. Tiesin paikat, kun 
olin asunut kaksi-kolme vuotta naapurissa. 
Tullessani aamulla konttori oli vielä täysin 
pimeä. Odotin, että kello tuli jo viittä vaille. 
Lopulta paikalle tuli Annikki. Kysyin Annikilta, 
että onko hänellä avainta. Annikki vastasi, 
että hänellä ei ollut avainta, mutta seuraa-
vaksi tulevalla olisi. Tarja tuli seuraavana. 
Kysyin Tarjalta, että olisiko hänellä avainta. 
Tarja vastasi, että hänelläkään ei ollut avain-
ta, mutta Eijalla olisi. Eija oli toisen polven 
EPV:läisiä. Eija tuli ja päästi meidät sisälle. 
Kello oli viisi yli kahdeksan, kun muita rupesi 
tulemaan paikalle. Silloin minä armeijasta 
tulleena ajattelin, että ottaisinko kassini ja 
lähtisin, mutta se oli jo liian myöhästä. Kont-
torissa oli tuolloin paljon porukkaa töissä, 
parikymmentä henkeä. Tein ensimmäisen 
kirjallisen työsopimuksen vasta vuonna 2008. 
Aikaisemmin työsuhde perustui pohjalaiseen 
suulliseen sopimukseen: mitä mies sanoo, niin 
se pitää.

(Lähde: Suominen 29.9.2010.)

Taulukko: EPV:n johtoverkosto 1975

 31.12.1975

Jännite Johtopituus km

110 kV

Vaskiluoto-Tuovila 17,3

Tuovila-Alakyla 54,1

Laihian oksajohto 3,8

Alakylä-Kurikka 27,5

Kurikka-Perälä 42,3

Perälä-Närpiö 14,0

Närpiö-Petolahti 38,3

Kristiina-Närpiö 27,9

Alakylä-Lapua 26,2

Seinäjoen oksajohto 1,7

Lapua-Sänkiaho 39,9

Lapua-Kauhava 17,0

Alakylä-Jouppi 7,2

Seinäjoen pohj.-Myllykoski 2,5

Yhteensä* 319,7

45 kV

Purola-Alakylä 70,7

Seinäjoki-Nurmo 4,7

Lapua-Sänkiaho 40,0

Lapua-Kauhava 19,2

Alakylä-Sydänmaa 32,6

Sänkiaho-Länsikylä 20,4

Yhteensä* 187,6

*Vuonna 1985 oli 110 kV johtoa yhteensä 508 km ja 
45 kV johtoa 139,9 kilometriä.
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163	Karsinakosken	Sähkö	Oy:n	kirje	EPV:n	johtokunnalle	17.10.1973.
164	EPV	Oy.	ML/	26.10.1973.	Uusien	110	kV	voimajohtojen	rakentaminen.	Selvitys.
165	VK	1975.
166	VK	1975.
167	VK	1976.
168	VK	1976.

Lokakuussa 1973 Karsinakosken Sähkö Oy 
oli kirjeitse yhteydessä EPV:n johtokuntaan 
sähkönjakelun epävarmuuden vuoksi. Ky-
seisenä vuonna oli 45 kV Alakylä-Alavus 
johdossa ollut useita pitkiä katkoja. Sähkön 
jakelukatko 9.3. kesti neljä tuntia ja 12 mi-
nuuttia, 14.5 kaksi tuntia ja 44 minuuttia, 
14.6. kaksi tuntia ja 45 minuuttia ja 25.8. 
kolme tuntia. Varayhteydet (20 kV) Alaky-
lästä ja Kuortaneelta olivat niin heikot, että 
45 kV johdon ollessa epäkunnossa alueella 
oltiin käytännössä ilman sähköä. Sähkökat-
koista oli haittaa kaikille kuluttajille, mutta 
erityisesti niistä kärsi 500 työntekijän Ala-
vuden Puunjalostustehdas Oy. Karsinakos-
ken Sähkö pyysikin EPV:tä järjestämään 
mahdollisimman pikaisesti 110 kV yhteyden 
Alavudelle.163

EPV:n 110 kV voimansiirtojohtojen ”pul-
lonkauloja” 1970-luvun puolivälissä olivat 
Tuovila-Alakylä (54 km) ja Alakylä-Lapua 
(27 km) johdot, joissa siirtotehojen arveltiin 
nousevan.164 Vuonna 1975 valmistui 110 kV 
johdot Lapua-Kauhava, Alakylä-Seinäjoki 
ja Seinäjoen muuntoasema-Myllykoski yh-
teispituudeltaan 26,5 kilometriä. Käyttöön 
otettiin myös 45 kV jännitteellä aiemmin 

20 kV:n jännitteellä ollut 45 kV johto Sänki-
aho-Lehtimäen Länsikylä. Taivalmaa-Alavus 
välistä 110 kV johtoa rakennettiin vuoden-
vaihteessa 1975–76.165 Samana vuonna pu-
rettiin 45 kV:n johto Alakylä-Seinäjoki ja 
45 kV johto Nurmo-Lapua myytiin Lapuan 
Sähkö Oy:lle.166

Sähköverkkoa rakennettiin ja saneerattiin 
paljon. Vuoden 1976 aikana valmistui Alaky-
län muuntoasemalla 110 kV kytkinlaitoksen 
laajennus. Kaikilla muuntoasemilla tehtiin 
täydennys- ja kunnossapitotöitä. Lisäksi 
otettiin käyttöön Jyllinkosken Sähkö Oy:n 
omistama Taivalmaan 110/20 kV muunto-
asema, jossa oli liityntä Imatran Voima Oy:n 
verkkoon. Taivalmaan muuntoasemalla val-
mistuivat myös 110 kV kentät Alavuden ja 
Jalasjärven johdoille.167

Vuoden 1976 aikana otettiin käyttöön 
yhtiön Oy Metsä-Botnia Ab:lle Kaskisiin 
laskutustyönä rakennettu 8,5 kilometriä 
pitkä 10 kV johto.110 kV johdolla Taivalmaa-
Alavus saatiin pylvästyöt valmiiksi lukuun 
ottamatta pakkolunastettavia osuuksia. Tut-
kimustöitä tehtiin johto-osuudella Tuovila-
Vähäkyrö.168
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Käyttöhäiriösyyt ja keskeytykset EPV:n sähköverkostossa

1965
7.6. Lapua/Alajarvi johdon virtamuun-
taja Lapualla vaurioitunut
18.6. Ukkosvaurioita 45 kV-johdossa 
Isossakyrössä
7.7. Ukkonen
19.7. Häiriö sähkömyyjän verkossa
28.8. Ukkonen
21.9. Tuntematon
1.10. Releen viallinen toiminta
26.12. Häiriö sähkömyyjän verkossa

1975
13.1. Kantaverkkohäiriö
23.5. Vika relesuojauksessa
17.6. Inhimillinen erehdys
31.7. Vika erottimessa
18.9. Ukkonen
15.12. (2 kpl) ja 23.12. (3 kpl) 
Puu kaatui johdon päälle

1985
23.8. Ukkonen
15.9. Virheellinen releasettelu
26.10. Myrsky

1995
Etelä Pohjanmaan Alueverkon (EPA) 110 kV 
verkossa ei vuonna 1995 ollut sähkönjakelun 
keskeyttäneitä häiriöitä. Automaattiset pika-
jälleenkytkentälaitteet selvittivät alueverkos-
sa 11 häiriötä ja aikajälleenkytkentälaitteet 
kuusi häiriötä, jotka aiheutuivat pääasiassa 
ukonilmasta.

2005
EPA: vuoden aikana kiinnitettiin edelleen 
huomiota johtokatujen kasvuston raivauk-
siin sekä voimajohtojen maadoitusverkkojen 
ja pylväiden harustuksien kunnostamiseen. 
Tuntemattomaksi jääneet ja kasvuston ai-
heuttamat verkkohäiriöt vähenivät vuoden 
aikana. Ukkoset ja lukuisat myrskyt eivät 
aiheuttaneet EPA:n verkossa merkittävästi 
häiriöitä. Huurrekuormien kertyminen voi-
majohtojen rakenteisiin lisääntyi.

Lähde: VK 1965, 1975, 1985, 1995 & 2005

Vaasa 17.3.1977
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169	Vaasa	4.5.1974.
170	Ilkka	14.1.1975.
171	Vaasa	28.11.1974.

172	Ilkka	28.11.1974.
173	Uusi	Suomi	29.11.1974.

Sähkökatkoja ja lakkoja

Vuonna 1974 räjähdys muuntoasemalla pi-
mensi suuren osan Suomea Harjavallasta 
Ouluun saakka. Vaasa uutisoi tästä sähkö-
katkosta toukokuun 4. päivä vuonna 1974: 
”Imatran Voiman Alajärven muuntoasemalla 
räjähti 400 kilovoltin siirtojohdon katkaisi-
jan yksi vaihe klo 19.50. Jäljelle jäivät 200 
ja 100 kilovoltin siirtojohdot. Ne kuitenkin 
laukesivat jouduttuaan ylikuormitetuiksi.” 
Vaasassa sähköt sammuivat kahdeksan 
aikaan ja sähköä alkoi saada normaalisti 
vartin yli yhdeksän. EPV:n varaturbiini oli 
liian heikko jakamaan itse sähköä, mutta 
kun valtakunnan verkosta tuli apua, niin ”se 
alkoi pyörittää valoa kymmenen megawatin 
voimalla.” Keskussairaala ei kärsinyt katkos-
ta, koska sairaalan kaksi varageneraattoria 
varmistivat sähkön saannin, joskin hieman 
heikompana kuin normaalioloissa. Palokun-
nalla oli omat varageneraattorit, joten hätä-
puhelimet toimivat. Myös poliisilla oli omia 
käsikäyttöisiä generaattoreita.169

Sama muuntoasema aiheutti uuden kat-
koksen sähkönjakeluun tammikuussa 1975. 
”Lähes koko Etelä-Suomi oli maanantaina 
puolenpäivän aikaan ilman sähköä Alajärven 
muuntoasemalla sattuneen katkaisijaräjäh-
dyksen vuoksi. Sähkökatkos kesti paikasta 

riippuen muutamista minuuteista yli tun-
tiin.”170

Toisenlainen sähkökatkos aiheutui työnte-
kijöiden lakosta marraskuussa 1974. Vaasa-
lehti kertoi asiasta 28.11.1974 näin: ”Markan 
palkankorotusvaatimuksesta lakkoon siirtyi-
vät höyryvoimaloiden työntekijät eri puolilla 
Suomea. Niin Vaasassa, Kristiinankaupun-
gissa, Naantalissa kuin Inkoossakin alkoi 
työnantajaliiton korpilakoksi luokittelema 
työtaistelu […] Etelä-Pohjanmaan Voiman ja 
Vaskiluodon Voiman voimaloissa alkoi lakko 
keskiviikkona klo 16. Lakko laajeni illan mit-
taan niin, että voimalat pysähtyivät kello 23. 
Toimitusjohtaja Heikki Niemiaho totesi, että 
sähkönjakelussa saattaa aiheutua häiriöitä 
lähipäivinä.”171

EPV:n ja Vaskiluodon Voiman tuotanto-
laitoksilla lakossa oli noin 130 työntekijää.172 
Pohjolan Voiman Kristiinankaupungin voi-
mala toimi täydellä teholla toimihenkilöiden 
ja insinöörien voimin. Niemiahon mukaan 
tilanne Pohjanmaalla säilyisi hyvänä, jos sää 
ei kylmenisi eikä voiman tarve lisääntyisi 
oleellisesti. Vaasassa oli ennakoitu mahdol-
liset jakelun rajoitukset jakamalla kaupunki 
alueisiin, joilta tiukan paikan tullen sähkö 
katkaistaisiin vuorotellen.173 Lehdissä nos-
tettiin lakkojen syyksi myös muita tekijöitä 
kuin varsinainen raha ja palkankorotusvaa-
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timus. Uusi Suomi kirjoitti asiasta 29.11.1974 
näin: ”Tiettävästi korpilakkojen takana ovat 
kommunistien kaikkein vasemman laidan 
työmarkkinamiehet, jotka pitkin syksyä ovat 
vyöryttäneet korpilakkoaaltoa.” Samassa 
lehtijutussa mm. Sähköalan työntekijäliiton 
kerrottiin irtisanoutuneen lakoista ja pitävän 
niitä laittomina.174

Vihdoin joulukuun 20. päivä 1974 lehdet 
uutisoivat lakon loppumisesta: ”Kolme viik-
koa kestäneet lakot neljässä voimalaitok-
sessa päättyivät virallisesti torstaina, kun 
Vaskiluodon voimalan työntekijät päättivät 
palata työhön. […] Lakkojen syynä olleista 
palkkaerimielisyyksistä käynnistetään neu-
vottelut heti vuodenvaihteen jälkeen paikal-
lisella tasolla.”175

Myös vuonna 1976 lakkoiltiin ja helmi-
kuussa pysähtyivät niin Pohjolan Voima Oy:n 
Kristiinankaupungin voimala kuin Vaskiluo-
don Voima Oy:n ja EPV:n Vaasan höyryvoi-
malat. Syynä oli teknisten toimihenkilöiden 
työtaistelu.176

Lakot eivät olleet vielä ohi ja vuonna 1977 
oli voimalaitoslakko ajalla 24.3.–12.5.1977. 
Esimerkiksi Vaasan Sähköllä oli tuolloin käy-
tössä vain puolet tehon tarpeesta ja heidän 
pitikin keskeyttää sähkönjakelu kolmasosal-
ta kuluttajia tunniksi kerrallaan.177 EPV:n 
vuoden 1977 vuosikertomuksen mukaan: 
”Huomattavia lisäkustannuksia aiheutti 
kevättalvella voimaan pantu ja erittäin sit-
keäksi osoittautunut teknisten lakko. Tappi-
oiden pienentämiseksi käytettiin VL2:ta pari 
viikkoa lakon aikana insinööri- ja työnteki-
jävoimin.”178

Syvenevän talouslaman aika

Vuosi 1975 oli maailmanlaajuisesti ja erityi-
sesti Suomessa syvenevän talouslaman aikaa. 
Voimayhtiöiden kannalta tämä huomattiin 
sähkönkulutuksen kasvun pysähtymisenä ja 
rahoitusvaikeuksina. Vuonna 1975 sähkön-
myynti EPV:n osakkaille kasvoi peräti 20 pro-
senttia. Tämä johtui siitä, että osakkaiden 
vesivoima pieneni 42 prosenttia huonon vesi-
vuoden takia. Koko maan sähkönkulutus laski 
hiukan verrattuna edelliseen vuoteen, mutta 
EPV:n alueella oli kasvua 8,2 prosenttia.179

Polttoaineen hinta asettui vuonna 1975 
selvästi kivihiilen hintaa korkeammalle ta-
solle. Tämä heikensi EPV:n mahdollisuutta 
toimittaa sähköä kilpailukykyiseen hintaan. 
Yhtiö oli edelleen osakkaana Länsi-Suomen 
Yhteiskäyttö Oy:ssä ja sai tästä yhteistoi-
minnasta voimalaitosten käytön optimoinnin 
kautta huomattavaa hyötyä. Yhteiskäyttö-
sopimukseen Imatran Voima Oy:n kanssa 
päästiin vuonna 1975. Yhteistyö Pohjolan 
Voima Oy:n kanssa jatkui entiseen kiinteään 
tapaan. Vuonna 1976 katsottiin olevan edessä 
sähköntoimitussopimuksen teko.180
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Vaasa 31.3.1977

Öljykriisi iskee

Vaskiluodon Voima Oy:n öljyllä käyvän voi-
malaitoksen oli arvioitu pystyvän toimitta-
maan edullista sähköenergiaa, mutta öljy-
kriisi muutti tilanteen kokonaan toiseksi.181 
Öljykriisin aikana vuonna 1973 öljy kallistui 
rajusti kun Opec katkaisi hintaneuvottelut 
öljy-yhtiöiden kanssa ja päätti yksipuolisesti 
raakaöljyn hinnan korotuksista kaksinker-
taistaen raakaöljyn hinnan syksyllä 1973. 
Vuodenvaihteessa 1973–74 öljy kallistui jäl-
leen yli 100 prosenttia. Raakaöljyn maail-
manmarkkinahinta peräti viisinkertaistui 
lyhyessä ajassa.182 Pääasiassa hinnannousu 
johtui raakaöljyn hinnankorotuksesta, mut-
ta erityisesti raskaan polttoöljyn hintaa oli 
poliittisin päätöksin korotettu oleellisesti 
enemmän kuin muiden polttoaineiden hin-
toja. Raskaan ja kevyen öljyn hintasuhde 
muutettiin kokonaan kansainvälisestä tuo-
tantokustannuksiin perustuvasta käytän-
nöstä poikkeavaksi.183

Samaan suuntaan vaikutti öljyn yhtenäis-
hintalaki, joka ei huomioinut sitä, että raskas 

polttoöljy oli eräille tuotantolaitoksille ainoa 
tuotannon raaka-aine. Kun Vaskiluodon Voi-
ma Oy:n käyttämän polttoöljyn hinta kohosi 
viisinkertaiseksi, nousi kevyen öljyn hinta 
samanaikaisesti kolminkertaiseksi. Kivihiili 
oli öljykriisin jäljiltä vuonna 1976 epäilemät-
tä öljyä edullisempi polttoaine, vaikkakin 
kivihiilen hinnalla oli taipumusta seurata 
öljyn hintaa. Tosiasia oli, että öljynhinta oli 
yhtiön talouden avainkysymys. Se oli selkeä 
haaste, johon täytyi löytyä lääke.184

EPV:n liikevaihto saavutti vuonna 1976 
huomattavan 100 Mmk rajan. Vaskiluodon 
Voima Oy:n liikevaihto oli samaa luokkaa. 
Voimantuotannon piirissä oli yleensä keskeise-
nä pulmana suurten investointien aiheuttama 
pääomamenojen voimakas vaihtelu. Laina-
aikojen olisi pitänyt kaksinkertaistua, mutta 
sellaisesta ei uskallettu edes haaveilla.185
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Vaskiluodon voimalaitosalue Vaasassa 1981 (PM)

Katse kauas tulevaisuuteen

Öljykriisi oli vaihe, josta katsetta oli siirret-
tävä eteenpäin. Vuoden 1976 vuosikertomuk-
sessa todetaankin positiivisessa hengessä, 
että taloudellinen kasvu tulisi todennäköi-
sesti jatkumaan. Teollisuutta rakennettai-
siin jatkossa myös Etelä-Pohjanmaalle. Tämä 
tietäisi EPV:n alueen sähköntarpeen kasvua 
pitkälle tulevaisuuteen. Kulutuksen katta-
miseen oli kaksi vaihtoehtoa: ostosähkö ja 

oma tuotanto. Tähän asti EPV:ssä oli asetut-
tu poikkeuksetta oman tuotannon kannalle. 
EPV olikin aiemmin liittynyt osakkaaksi 
Teollisuuden Voimaan varaten tarkoituksiin-
sa noin 68 MW tehoa Olkiluodon ydinvoima-
laitoksesta. Ensimmäistä ydinvoimalaitosta 
odotettiin käyttöön kolmen vuoden kuluessa 
vuonna 1979 ja toinenkin vain paria vuotta 
myöhemmin. Investoinnin suuruus aiheutti 
vallinneessa vaikeassa rahatilanteessa ra-
hoitushuolia, mutta ”atomisähkön” odotettiin 
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Vaskiluodon voima, Seinäjoki (PM)

olevan pitkällä aikavälillä edullista perus-
sähköä.186

EPV oli myös mukana kolmantena osa-
puolena Jyllinkosken Sähkö Oy:n ja Oy Met-
sä-Botnia Ab:n välisessä 14,5 MW sähköso-
pimuksessa, jolla osakkaat saivat käyttöön 
useiksi vuosiksi huomattavan ylijäämäener-
giamäärän.187 Vuonna 1976 tehtyjen ennus-

teiden mukaan 1980-luvun puolessa välissä 
täytyisi Vaasan Sähkö Osakeyhtiöllä olla li-
sää kaukolämmityskapasiteettia ja kun yhti-
ön alueen tehontarve vuonna 1990 olisi 420 
MW paikkeilla, tuli tehdä uusia huomattavia 
päätöksiä. Vaasaa varten uudet kaukolämmi-
tyslaitokset olisi luonnollisesti rakennettava 
juuri Vaasaan. Tällöin Vaskiluodon Voima 
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Oy:n tapainen yhteistyö olisi luontevaa, jos-
kin ulkopuolisen yhteistyökumppanin tar-
vetta ei enää nähty niin välttämättömänä 
kuin mitä oli laita Vaskiluodon Voima Oy:tä 
perustettaessa. Vastapainesähkön tuotanto 
kaukolämmityksen yhteydessä tuntui itses-
tään selvältä, mutta lauhdevoiman suhteen 
tilanne katsottiin toiseksi ja asia kaipasi pe-
rusteellista tutkimista.188

Turve nousi jälleen keskusteluun vuonna 
1976:

”Mikäli uusia omia konventionaalisia voi-
malaitoksia rakennetaan, on polttoaineen 
valinta eräs keskeisimmistä kysymyksistä. 
Näinä aikoina tuntuisi kivihiili luonnolli-
simmalta valinnalta, mutta ainakin lisä-
polttoaineena ja kriisien varalta on turve 
hyvinkin varteenotettava. Sen tuotanto- ja 
polttotekniikka on vain kehitettävä näille 
pohjan perille paremmin sopivaksi, ja siihen 
suuntaan pyrkivää kehitystyötä tehdäänkin 
maassamme ja muualla.”189

Oma voimantuotanto

Vuonna 1975 valmistui kolmas, jälleen Vas-
kiluotoon sijoitettu kaasuturbiini, teholtaan 
27 MW. Polttoaineena oli kevyt polttoöljy. 
Tämän jälkeen yhtiöllä oli käytettävissään 
165 MW tehoa.190 Oman tuotantokapasiteetin 

käytyä jälleen riittämättömäksi tehtiin Imat-
ran Voima Oy:n kanssa 20 MW sähköntoimi-
tussopimus vuonna 1976 ja samalla allekir-
joitettiin yhteiskäyttösopimus varmistamaan 
maakunnan sähköhuoltoa.191

Vaskiluodon 27 MW kaasuturbiiniin asen-
nettiin syksyn 1976 aikana huurteen- ja jää-
nestolaitteistot, joiden tarkoituksena oli osal-
taan turvata tämän kaasuturbiinin häiriötön 
käyttö lämpötila-alueella -5 °C...+5 °C sekä 
ilman ollessa alijäähtyneissä olosuhteissa. 
Järjestelmä näyttikin toimivan täysin suun-
nitelman mukaisesti.192

Vaskiluodon 27 MW kaasuturbiinilaitosta 
varten tilattiin perusvaraosat yhteistoimin-
nassa Oy Kaukas Ab:n ja Pohjolan Voima 
Oy:n kanssa, joilla oli käytössä samantyyp-
piset koneistot. Rahoitusvaikeuksien vuoksi 
lykättiin voimalaitoksen toiminnan tehosta-
miseen tähtääviä hiilen- ja tuhkankäsitte-
lyn perusparannushankkeita. Suunnittelua 
jatkettiin kuitenkin perusteiden osalta.193

Voimantuotantoa Vaskiluotoon

Vuonna 1958 käynnistynyt oma höyryvoi-
malaitos Vaskiluodossa, VL 1, oli vuoden 
1976 loppuun mennessä kehittänyt yhteensä 
1730 GWh sähköä ja kuluttanut 600000 tn 
kivihiiltä ja 150000 tn öljyä.194 Turbiinilai-
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Vaskiluodon kivihiilikattila harjakorkeudessa (VK 1980)

195	VK	1975.
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197	VK	1976.

toksen tiloihin valmistui vuonna 1975 erilli-
nen hitsaushuone. Sosiaalitilojen parannus-
töitä jatkettiin ja voimalaitoksen ulkoseinien 
peruskorjaus saatiin alulle.195

VL 2:n turbiinissa esiintyi jälleen ke-
väällä 1975 liiallista akselitärinää, mutta 
asia saatiin korjatuksi. Höyrykattilan liian 
pieneksi osoittautuneet pääilmapuhaltimet 
päätettiin vaihtaa suurempiin vuoden 1976 
kesäseisokin yhteydessä.196

Vuonna 1976 voimatuotantokoneistojen 
kunnossapito oli pääasiallisesti normaalia 
huoltoa, mutta VL1 kattilalaitoksella joudut-
tiin vuoden lopulla korjaamaan tulistetun 

höyryn jäähdyttäjiä. Vauriot, jotka ilmenivät 
vesivuotoina tulistimeen, olivat saaneet al-
kunsa ennen vuotta 1970 sattuneiden lauh-
duttajan merivesivuotojen seurauksena. Syö-
pymät olivat sen laatuisia, että jäähdyttäjien 
lämmönsiirtopinnat oli uusittava kesän 1977 
seisokin yhteydessä enempien käyttökeskey-
tysten välttämiseksi.197
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Tj. Heikki Niemiaho  
VL 2:n valvomossa.

Vuonna 1978 korvausvoiman osuus suure-
ni ja oma sähköntuotanto pieneni kuten oli 
käynyt edellisinäkin vuosina. Joulukuun 
kulutus kasvoi ankaran pakkasen siivittä-
mänä peräti 18 prosenttia edelliseen joulu-
kuuhun verrattuna. Osakassähkölaitosten 
kokonaishankinta oli 962,7 Gigawattituntia, 
josta EPV toimitti yli 84 prosenttia (811,6 
Gigawattituntia). Tämä koostui seuraavasti: 
oma tuotanto 24,8 prosenttia, Imatran Voima 
Osakeyhtiöltä sopimussähköä 23,8 prosenttia 
ja korvaussähköä 43,2 prosenttia, Pohjolan 
Voima Oy:ltä tilapäissähköä 4,9 prosenttia ja 
Länsi-Suomen Yhteiskäyttö Oy:ltä tilapäis-
sähköä 2,6 prosenttia.

Öljy korvataan hiilellä

Öljykriisin vaikutukset näkyivät EPV:ssä. 
Vuonna 1978 VL 2:n kallis polttoaine, jon-
ka hintaa korotti ”käsittämätön polttoöljyn 
yhtenäishintajärjestelmä”, oli yhtiön talou-
denhoidon ja kilpailukyvyn säilyttämisen 
kannalta suuri haaste. Myös VL 1:n alhainen 
hyötysuhde nostettiin esille. Näiden asioiden 
ratkaisut vaativat tutkimuksia ja ajan kanssa 
kypsyttelyä.198

Vuoden 1980 toimintakertomuksessa to-
detaan maailmanpolitiikan jännitystilojen 
kiristyneen edelleen. Tähän liittyvänä polt-
toainekauppa oli täynnä yllätyksiä. Öljyä oli 
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riittävästi saatavilla, mutta sen hinta nousi 
kovasti: Vaskiluodon Voima Oy:n hinnoilla 
mitattuna nousu oli 48 prosenttia.199 Uutta 
olivat sen sijaan vaikeudet kivihiilen saan-
nissa, mikä johtui siitä, että Puolan sisäpo-
liittinen kriisi supisti hiilen vientiä. Lisaksi 
ydinvoimalaitosten häiriöiden vuoksi hiilen 
kulutus nousi arvioitua paljon suuremmaksi. 
Esimerkiksi VL 1 joutui huonosta hyötysuh-
teesta huolimatta polttamaan noin 85 000 

tonnia hiiltä. Suomesta olikin pitkästä aikaa 
lähdettävä hiilen ostoon länsimarkkinoille.200

Vuoden 1980 vuosikertomuksessa tode-
taan, että länsimarkkinoilta hankittujen ki-
vihiilierien poltto osoitti ennakko-odotukset 
todeksi sen suhteen, että höyrykattilan arina 
on herkkä eri hiililaaduille.201 Vuonna 1985 
Puola kykeni toimittamaan Suomeen hiiltä 
normaalisti, mutta Englanti kärsi vielä pit-
käaikaisen hiililakon seurauksista.202
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S Ä H K Ö S A N O M A

Betoniauto kerää sähkölinjat 
mukaansa

EPV:n insinööri Suominen muistelee:
Seinäjoella muuntoaseman lähistöllä asui kave-

ri, joka oli töissä betoniasemalla. Yhtenä päivänä 
ruokatunnilla hän lähti viemään kotiinsa autoon 
jäänyttä betonilastia. Hänen tarkoitus oli valaa 
autotallin pohjaa. Hän oli innokas käymään toi-
meen ja lähtikin vauhdilla betoniautolla eteenpäin. 
Hän ei kuitenkaan muistanut laskea alas betoni-
autossa ollutta ”kättä”, joka oli pystyssä. Vaimo 
oli nähnyt ikkunasta, kun mies lähti auton masto 
pystyssä ja yritti soittaa kuskille. Mutta mies oli jo 
soittamassa toista puhelua. Hän pyydysti autonsa 
mastoon useita sähköjohtoja. Ensin mastoon tarttui 
400 voltin johto. Tämän jälkeen vuorossa oli pari 
kahdenkympin johtoa ja lopuksi auton masto pyy-
dysti vielä 110 kilovoltin johdon. Pylväät kaatuivat 
hänen matkaansa. Onneksi relesuojaukset toimivat 
hyvin. Tästä tuli sähkökatko paikkakunnalle. Am-
mattimiehet hoitivat korjaukset. Asiat tulivat kun-
toon ja vakuutusyhtiö maksoi vahinkojen korjauksen.

(Lähde: Suominen 29.9.2010.)

203	VK	1980.
204 Sanaksenaho 29.9.2011.
205	VK	1982.

VL 2:n polttoaine oli öljy. Öljykriisin syn-
nyttyä investointi todettiin riskialttiiksi ja 
polttoaineen vaihtoa kivihiileen ryhdyttiin 
suunnittelemaan. Vaskiluodon Voima Oy 
päättikin vuonna 1980 rakentaa VL 2:n 
turbiinilaitosta varten kivihiilikäyttöisen 
höyrykattilan. Näin haluttiin lisätä varmuut-
ta toimittaa osakkaille hinnaltaan kilpailu-
kykyistä sähköä.203

Vaasan kaupunginjohtaja Sanaksenaho 
oli mukana öljykattilapäätöksessä: ”Kun 
öljy pamahti kamalan kalliiksi, mietimme 
hartaasti, että kannattaako öljystä siirtyä 
hiileen.” Investointi oli EPV:lle kallis, mutta 
siirtyminen öljystä hiileen oli kuitenkin kan-
nattava ja investoinnin katsottiin tuottavan 
itsensä takaisin nopealla aikataululla.204

Uusi hiilikattila valmistui vuonna 1982, 
jolloin vanha öljykattila jäi pois käytöstä ja 
se ”laitettiin säilöön” odottamaan. Kivihiili-
kattila saatiin koekäyttöön heinäkuun alussa 
ja kaupalliseen käyttöön 22. syyskuuta 1982. 
VL 2 uusine höyrykattiloineen vaikutti tek-
niikaltaan onnistuneelta. VL 1:llä ei tuotettu 
sähköä lainkaan, mutta kaukolämmöntuo-
tanto kohosi huomattavaan 290 gigawatti-
tunnin määrään.205

Vuoden 1982 aikana käytiin myös tär-
keitä neuvotteluja sekä Imatran Voima Oy:n 
että Pohjolan Voima Oy:n kanssa tulevista 
sähköntoimitussopimuksista. Voimahuollon 
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runkosuunnitelmassa mainitun Vaskiluoto 
3-yksikön rakentamisesta keskusteltiin myös. 
Neuvottelut jatkuivat vuoden 1983 puolella ja 
sopimukset solmittiin samana vuonna. Uusi 
sähköntoimitussopimus ulottui aina vuoteen 
1995 asti. Samalla sovittiin, että VL3 projek-
tin valmistumista siirretään syksyyn 1990.206

Vaskiluodon Voiman seuraava merkittävä 
voimalaitosprojekti toteutettiin 1980-luvun 
lopulla, kun yhtiö rakensi 125 MW sähköä ja 
100 MW kaukolämpöä tuottavan voimalai-
toksen Seinäjoelle. Seinäjoen voimalaitoksen 
polttoaineeksi valittiin biopolttoaineet ja ener-
giaturve, joka oli paikallisten turvevarojen 
ansiosta alueen luontaisin energialähde. 207

Vaskiluodon Voima Oy:n Seinäjoen turve-
voimalaitos otettiin kaupalliseen käyttöön täs-
mällisesti suunnitelman mukaan 1. lokakuuta 
1990. EPV:n osakkuusteho Vaskiluodon Voima 
Oy:ssä lisääntyi tällöin 661 MW.208

Laajeneva sähköverkko

Vuonna 1982 EPV omisti pääosan toiminta-
alueensa 110 kV johdoista. Alueen verkkoon 
kuuluivat 220 kV johdot Alajärvi-Seinäjoki-
Kokkola (Imatran Voima Oy) ja Kokkola-Tuo-
vila-Kristiina (Pohjolan Voima Oy). Lisäksi 
alueen kautta kulki Imatran Voiman 400 kV 
johto Alajärveltä Ulvilaan. Toistaiseksi ei 
Seinäjoella ollut 400/110 kV muuntoasemaa, 

mutta hyväksytyssä runkosuunnitelmassa se 
oli esitetty rakennettavaksi vuosina 1984–87. 
EPV:n verkko liittyi muuhun yhteiskäyttö-
verkkoon Seinäjoella, Voltissa, Tuovilassa 
ja Kristiinassa.209

Normaalissa käyttötilanteessa huippu-
kuorman aikaan riitti verkon siirtokyky 
vuonna 1982 varsin hyvin. Verkon käyttö-
varmuutta lisättiin rakentamalla 110 kV yh-
teys Ylistaro-Lapua välille. Tämä oli rinnak-
kaisyhteys Tuovila-Seinäjoki välille. Vuonna 
1983 alkoi Vaskiluoto-Petolahti johdon raken-
nus. Tällä yhteydellä voitiin häiriötilanteessa 
keventämään välin Kristiina-Tuovila 220 kV 
kuormitusta.210

Vaasa-Lapua-Seinäjoki-Närpiö-Vaasa 
silmukan valmistuttua ei yhtiön siirtover-
kon runkoon ollut enää odotettavissa suuria 
muutoksia. Kulutuskeskukset sijaitsivat tä-
män silmukan varrella ja verkostotyöt olivat 
enimmäkseen johto-osuuksien uusimista ja 
vahvistamista. Tärkeimmät kulutuskeskuk-
set olivat Vaasa, Seinäjoki ja Lapuan seutu. 
Seinäjoki-Närpiö johdon varrella oli useita 
pienempiä keskuksia.211

Vuonna 1982 oli selvästi nähtävissä joh-
don uusimistarve välillä Seinäjoki-Lapua sekä 
myös välillä Seinäjoki-Tuovila. Jälkimmäinen 
olikin jo 30 vuotta palvellut yhteys.212
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Taulukko: EPV:n muuntoasemat 1980 ja 1985

31.12.1980 31.12.1985

NIMI JÄNNITE kV MUUNTAJA MVA JÄNNITE kV MUUNTAJA MVA

Seinäjoki 110/45/20 25/16/16 110/45/20 25/16/16

Purola 110/20 30 - -

45/20 8 45/20 8

Perälä 110/20 16 - -

Kurikka 110/45/20 30/25/15 110

Lapua 110/45/20 30/30/30 110

Seinäjoen pohjoinen 110/20 16 - -

Närpiö 110/20 16 110

Laihia 110/20 16 110/20 16

Petolahti 110/20 16 - -

Sänkiaho 110/45/20 25/16/16 110/45/20 25/16/16

Kauhava 110/20 16 110/20 16

Myllykoski 110/20 16 110/20 16

Vähäkyrö 110/20 16 - -

Itikka - - 110/20 16

Ylistaro - - 110/20 16

Yhteensä 110/45/20 268/95/243 110/45/20 130/40/120

Vuosi 1985 oli kylmä, ja samalla jo viides 
perättäinen hyvä vesivoimavuosi. Koko maan 
sähkönkulutus oli noin 52 TWh, joka vastasi 
KTM:n vuonna 1984 tehdyssä ennusteessa 
vuotta 1990. Kivihiilen hinta pysyi vakaana, 
mutta sen kova verotus nosti kaukolämmön 
ja kivihiilellä tuotetun sähkön hintaa edel-
leen.213

EPV:ssä katsottiin vuonna 1985 aiheelli-
seksi paneutua tehon riittävyyden turvaami-

seen tulevaisuudessa. Mahdolliset Seinäjoen 
kaukolämpövoimalaitos ja osuus viidennestä 
ydinvoimalaitoksesta olisivat tässä hyvänä 
apuna. Vaskiluodon Voima Oy:n ja Imatran 
Voima Oy:n välisen Vaskiluoto 3-siirtosopi-
muksen teho-osuus 78 MW näytti hupenevan 
kulutukseen jo muutaman vuoden sisällä. 
Näytti siltä, että VL 3-yksikko tarvittaisiin 
talvella 1989–90.214
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S Ä H K Ö S A N O M A

Saneerausta ja rakentamista

EPV:n insinööri Suominen kuvailee verkkojen rakentamista ja sa-
neerausta:

EPV:llä on pääosin 110 kilovoltin sähköverkkoja. Valtakunnan 
suurimmat kantaverkot ovat 400 kilovolttia. Vanha kantaverkon 
järjestelmä on 220 kilovolttia, mikä on vielä käytössä. Kantaver-
kolla on 110:kin kilovoltin yhteyksiä. Aikaisemmin EPV:n sähköver-
kon käyttö ja kunnossapito olivat yhtiön omalla henkilökunnalla. 
Tähän kunnossapitoon kuuluivat lakisääteiset tarkastukset säh-
köasemille ja johdoille. Lisäksi saneerattiin - vaihdettiin pylväitä 
ja eristimiä.

 Johtojen saneerausten yhteydessä mietitään aina sähkön-
siirron tarpeita. Esimerkiksi voidaanko sähköjohtoon laittaa pak-
summat köydet, jolloin voidaan siirtää enemmän sähköä. Toinen 
vaihtoehto on tehdä uusi johto. Verkostoa myös laajennetaan 

- rakennetaan uusia oksia ja yhteyksiä. Verkon ylläpito on jatku-
vaa rakentamista. Vuonna 2010 Tuovila–Seinäjoki välillä Fingrid 
rakentaa uutta linjaa. Siellä oli vanhastaan 110 kilovoltin johto, 
joka on purettiin. Uusi johto rakennetaan vanhalle johtokadul-
le. Johtokatujen ongelma on aina se, että johdon saa rakentaa 
aina naapurin maille, mutta ei meidän takapihalle. Sähköjohdot 
vaativat pitkäjänteistä työtä. Ensin haetaan rakennusluvat ja 
läpikäydään ympäristövaikutusten arvioinnit. Vanhan johtoka-
dun käyttö ja vahvistaminen on lupien puolesta helpompaa kuin 
kokonaan uuden johtokadun perustus.

(Lähde: Suominen 29.9.2010)

Vuonna 1985 saatiin laskutusmittaustietojen 
keruujärjestelmä kattamaan kaikki osakas-
laitokset. Tämä tarkoitti sitä, että kaikkien 
osakkaiden tuntikeskitehot kerättiin auto-
maattisesti puhelinverkon välityksellä ja 
energiajaottelut tehtiin tietokoneen avulla.215

Ympäristönsuojelussa ja sen edistämises-
sä EPV on ollut mukana aina mahdollisim-
man paljon. Myös Vaskiluodon ympäristön 
asukkaat ovat olleet aina kiinnostuneita 
”mitä Vaasan piipusta tulee”. Asiasta kirjoi-
teltiin lehdissä ja sanottiin, että EPV:n lai-
tosten ympäristövaikutuksia pitää parantaa. 
Vaasan kaupunginjohtaja Sanaksenaho muis-
taa asian nousseen esille jo reilu 20 vuotta 
sitten. Toinen paljon keskusteltu asia oli 
tuhkan sijoitus. Sanaksenaho kertoo jätteen 
sijoituspaikasta käydyn välillä kiivastakin 
keskustelua.216

Teollisuuden Voimansiirto Oy

Vuonna 1988 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 
perusti yhdessä teollisuuden voimayhtiöiden 
Etelä-Suomen Voima Oy:n, Oy Nokia Ab:n ja 
Pohjolan Voima Oy:n kanssa Teollisuuden 
Voimansiirto Oy:n (TVS). TVS toimi osak-
kaidensa ja edelleen näiden osakkaiden val-
takunnallisena verkkoyhtiönä. Tämän lisäksi 
TVS toimi verkkoonsa liittyneiden ulkopuo-
listen yhteiskäyttöosapuolten verkkoyhtiönä. 
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S Ä H K Ö S A N O M A

Lentokonemoottori, 
huuhkaja ja karhu

Voimalaitostyöntekijä Eerikäinen kertoo: 
Yksi kaasuturbiini purettiin pois kaksi-

kolme vuotta takaperin. Puretussa systee-
missä oli lentokonemoottori, jonka ääni oli 
kuin lentokoneen ääni koneen noustessa 
ilmaan. Koko piha ja koko Vaskiluoto kuuli 
kun kone käynnistyi. Vastaavanlainen, toi-
nen kone on vielä pystyssä. Samanlaista 
meteliä sekin pitää. Kone käynnistetään 
säännöllisesti, jos sitä vaikka joku päivä 
tarvitaan sähköntuotantoon. Kone on vä-
lillä seissyt pidempiä aikoja, mutta sitä 
on ruvettu kunnostamaan paremmin. Kun 
moottori pantiin pitkän seisoma-ajan jäl-
keen päälle, niin sieltä lensi komea huuh-
kaja kuolleena maahan. Huuhkaja oli ollut 
pakoputkessa. Myös öljykattila oli kauan 
aikaa toimimatta. Olinkin varma, että kun 
se pannaan käyntiin, niin lentää piipusta 
karhu.

(Lähde: Eerikäinen 7.4.2011)

217	VK	1988;	Teollisuuden	Voimansiirto	Oy:n	(TVS)	toimintasääntö	18.12.1991.
218	VK	1988;	Teollisuuden	Voimansiirto	Oy:n	(TVS)	toimintasääntö	18.12.1991.
219	Joensuu	7.4.2011.

Uusi yhtiö tiivisti omistajayritystensä yh-
teistyötä ja tarjosi mahdollisuuden optimoi-
da paremmin energiahuoltoa hallintaansa 
siirtyvän ja rakennettavan verkon alueella. 
TVS tarjosi siirtoyhteydet niin länsi- kuin 
etelärannikonkin suurvoimalaitoksista sekä 
itärajalta tuotavaa sähköä varten. EPV:n 
verkonrakennusjaoksesta siirtyi noin 30 
henkilöä uuden yrityksen palvelukseen.217 
Vuonna 1988 EPV osti myös 20 438 kappa-
letta Pohjolan Voima Oy:n osakkeita, minkä 
jälkeen yhtiön osuus Pohjolan Voima Oy:stä 
oli 5,2 prosenttia.218

TVS käynnisti voimahuoltoon liittyvän 
yhteistyön kartoituksen Ruotsin teollisuuden 
voimahuollosta vastaavan Krångedegrup-
pens Samkörning AB:n kanssa vuonna 1991.

Arkista aherrusta

Haastavia työmaita on riittänyt. Alueverkko-
mies Joensuu kertoo Seinäjoen kentän uusi-
misesta: ”Uusittiin Seinäjoella sähköt päällä 
110kW:n kenttä, jossa oli kymmenen lähtöä.” 
Työ kesti kaksi vuotta ja sen jokainen vaihe 
suunniteltiin tarkasti.219

Joensuu kertoo EPV:n sähköverkosta: 
”Etelä-Pohjanmaan alue on ympyrän muo-
toinen. Meillä on syöttöpisteitä valtakunnan 
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S Ä H K Ö S A N O M A

Kaasuturbiinilaitos

Alueverkkomies Joensuu kertoo Seinäjoen kaa-
suturbiinilaitoksesta:

Toinen kaasuturbiini rakennettiin Vaskiluo-
toon ja toinen Seinäjoelle. Minä olin tekemäs-
sä Seinäjoen laitosta. Se oli kaasuturbiinilaitos, 
joka kävi vanhalla lentokoneen suihkumootto-
rilla. Moottori pyöritti generaattoria. Molem-
mat olivat 10 MW laitoksia. Laitokset saa-
tiin nippanappa käyttökuntoon, kun sähköä 
alettiin tehdä ja se ajettiin Ruotsiin. Ruotsissa 
oli hirveä sähköpula. Kaasuturbiinilaitokset 
oli tarkoitettu varavoimakoneiksi ja idea oli, 
että ne saatiin käyntiin parin minuutin varoi-
tusajalla. Kaasuturbiinilaitoksia ajettiin monta 
kuukautta ja sähkö meni Ruotsiin. Sähköä on 
erittäin kallista tehdä bensalla, mutta silloin 
tehtiin. Huoltomiehet kävivät huoltamassa lai-
tokset. Alun jälkeen laitoksia vain koekäytettiin. 
Huippuja tietysti ajettiin, jos oikein sattui paha 
tilanne.

(Lähde: Joensuu 7.4.2011)

verkkoon sopivasti joka puolella: Tuovilassa, 
Kristiinassa, Alajärven Möksyssä ja Seinä-
joella on 400 kV:n asemia. Meillä oli useita 
varayhteyksiä. Sen takia häiriötilanteita 
oli meillä paljon vähemmän kuin muilla. 
Oksajohtoja ei meillä ole tapana rakentaa 
ollenkaan.”220

VL 1 voimalaitoksen käytössä luovuttiin 
varallaoloajan vuoromiehityksestä vuonna 
1993. Jatkossa varallaolon aikana käyttö-
henkilöstö työskenteli päivätyömuodossa ja 
avusti laitoksien kunnossapitoa.221 Ikäänty-
vä höyryvoimalaitos aiheutti kunnossapidolle 
kasvavia haasteita ja esimerkiksi voimalai-
toksen omakäyttösähköjärjestelmän perus-
korjaus tiedettiin pian tarpeelliseksi.222

Vuonna 1994 yksinkertaistettiin arkipäi-
vän työtä yhdessä Vaskiluodon Voima Oy:n 
ja PVO-Lämpövoima Oy:n kanssa, samalla 
kun PVO-Lämpövoima Oy muutti pääkontto-
rinsa Vaskiluotoon. Yhteistoiminta perustui 
toimeksiantosopimuksiin, joilla ostettiin hal-
lintopalvelujen lisäksi myös käyttö- ja kun-
nossapitopalvelut PVO-Lämpövoima Oy:ltä. 
Pääosa työntekijöistä siirtyi entisissä töis-
sään tämän yhtiön palvelukseen.223
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S Ä H K Ö S A N O M A

Hiililaivan purku

Voimalaitostyöntekijä Eerikäinen muistelee 
hiililaivojen purkamista: 

Keskimäärin hiililaivoja tuli satamaan 
yksi kuukaudessa. Kun laiva saapui sata-
maan, niin sen lasti purettiin heti. Apuna 
työssä oli Catepillar –puskutraktori ja uu-
den voimalaitoksen myötä hankittiin ”Michi-
gan, 40 tonnin kone”. Eerikäisen vakituisena 
työkaverina purku-urakassa oli Kosti Vuo-
rinen. Työvuorot olivat hurjia ja hiilikasat 
olivat korkeita. Koneella sai otettua auto-
kuormallisen hiiltä kerrallaan. Purkamisessa 
oli aina kova kiire ja puikoissa istunut mies 
söi eväätkin poistumatta ohjauspenkiltä. 
Konetta saattoi ohjata sama mies yhteen 
menoon jopa 14-16 tuntia.

Pyöräkuormaaja oli hyvä ajettava. Si-
sältä kone oli tietenkin hiilipölyn peitossa. 
Kone oli talonkorkuinen ja sen konepelti 
oli 3–4 metrin korkeudessa. Ongelmaton 
kone ei ollut – koneen vesitilanne piti välillä 
varmistaa ja öljyvuotojakin havaittiin: ”Kun 
menit syyläristä avaamaan korkkia, niin ei 
saanut painetta päästää sieltä. Kerran taas 
piti lisätä vettä ja korkki lensikin yllättäen 
huitsin nevadaan, ja se kuuma vesi lensi 
hihasta sisään. Onni oli että en lentänyt 
maahan sieltä.”

(Lähde: Eerikäinen 7.4.2011)

224	http://www.stuk.fi	/julkaisut_maaraykset/alara/alara_4_2007/fi	_FI/alara_4_2007_paakirjoitus/;	Sunell.

Politiikkaa ydinvoimalla: idästä 
vai lännestä

Suomessa idea ydinenergian käytöstä syntyi 
alun perin Suomen Akatemiassa. Akatemi-
an aloitteesta valtioneuvosto perusti vuonna 
1955 niin sanotun Atomikomitean. Sen piti 
TKK:n professori Erkki Laurilan johdolla 
arvioida atomienergian käyttötarvetta Suo-
messa. Pohjois-Suomen jokien tultua valjas-
tetuiksi Suomen hallitus pyysi 1961 kan-
sainvälistä atomienergiajärjestöä IAEA:ta 
selvittämään ydinvoiman tarvetta Suomessa. 
Helsinki osti Sipooseen kuuluvan Granön 
saaren uutta ydinvoimalaitosta varten. Ar-
veltiin, että voimaverkkoon voitaisiin liittää 
150–250 megawatin ydinvoimala. Granön 
saaren voimalaa ei kuitenkaan koskaan ra-
kennettu. Tämän jälkeen pääkaupunkiseu-
dulle kaavailtiin ruotsalaisen Asea-Atomin, 
VTT:n ja Finnatomin kehittämää lämpövoi-
mareaktoria, joka olisi tuottanut kallioluolas-
sa ainoastaan kaukolämpöä 200 megawatin 
lämpöteholla. ASEA oli rakentanut tämän 
tyyppisen voimalaitoksen Tukholman esi-
kaupunkiin Huddingeen vuonna 1963. Tut-
kimuskäyttöön TKK:lle hankittiin 1960-lu-
vulla Yhdysvalloista General Dynamicsin 
pieni koereaktori.

Atomikomitea pohti ydinvoimakysymyk-
siä, mutta komitean nimi muutettiin myö-
hemmin energiakomiteaksi, koska atomiasi-
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S Ä H K Ö S A N O M A

Hiili ritilän läpi

Voimalaitostyöntekijä Eerikäinen muistelee hiilikuljetinta:
Vanhalta laitokselta on jo pudotettu hiilikuljettimet pois. En-

nen siellä yksi mies seisoi ritilällä ja toinen ajoi puskukoneella 
hiilen ritilän päälle. Hiili tökittiin käsipelillä ritilän läpi. Hiili meni 
ritilän läpi kuljettimelle.

Hiili meni myös suppilon läpi. Suppilon betoniseinämät oli 
kylmät ja hiili oli lämmintä. Hiili tarttui kiinni seinämiin. Se ei 
mennyt läpi vaan piti tökätä vauhtiin. Myöhemmin pantiin metal-
lista suppilo ja siihen lämmitykset. Ei tarttunut enää hiili betoniin.

(Lähde: Eerikäinen 7.4.2011)

S Ä H K Ö S A N O M A

Vaskiluoto 1

Vuoromestari Haapamäki oli Vaskiluoto 1 (VL 1) voimalaitoksen 
lämmittäjänä:

Siirryin vuoroon vuonna 1995. Aluksi olin vanhimmalla lai-
toksella VL 1:llä, joka oli 1950-luvulla tehty. Olin lämmittäjänä. 
Kattilaan sytytettiin tulet vanhanajan tapaan haloilla. Hiilten 
päälle heitettiin halkoja, jotka sytytettiin palamaan. VL1 ei 
käynyt enää paljoa. Oikeastaan oli tuuria, että se kävi siihen 
aikaan. Laitos kävi kolme kuukautta talvella, kun oli kovat pak-
kaset. Pari kertaa voimalaitokseen tuli vika, jolloin se jouduttiin 
sammuttamaan ja taas sytyttämään uudestaan. Halot olivat 
alkusytytys, jolla saatiin hiilet palamaan. Kattilaan syötettiin 
hiiltä koko ajan lisää.

(Lähde: Haapamäki 7.4.2011)
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S Ä H K Ö S A N O M A

Jäteöljynpoltto

Voimalaitostyöntekijä Eerikäinen muistelee 
tapausta, jolloin öljyä poltettiin Vaskiluodon 
rannassa: 

”Se on ihan ensimmäisiä hommia, kun minä 
oon tullut taloon vuonna 1980.” Eerikäinen 
kertoo, että Vaskiluotoon alettiin rakenta-
maan kivihiilikattilaa ja tähän liittyi myös 
parkkipaikan laajennus. Eino Samuli Lahti oli 
Eerikäisen kanssa hommissa. Yhteen altaassa 
oli varastoitu öljytynnyreitä ja kaverusten teh-
tävänä oli polttaa niiden öljy pois. Öljyä vie-
tiin myös pieniä määriä kasalle, hiilen sekaan.

(Lähde: Eerikäinen 7.4.2011)
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oihin liittyvät kysymykset yhdistyivät ihmis-
ten mielissä ydinaseisiin. Vielä 1950-luvun 
alkupuolella ydinvoimalla ei tuotettu ener-
giaa kaupallisesti kuin tiedemiesten suun-
nitelmissa.224

Otaniemen tutkimusreaktori Trigan ja 
sen polttoaineen hankintaan Yhdysvalloista 
liittyi suurvaltapolitiikkaa. Polttoaine tuotiin 
Yhdysvalloista, ja spike-elementit alikriit-
tiseen miiluun hankittiin Neuvostoliitosta. 
Suomi halusi pitää optiot auki sekä itään että 
länteen. Osa polttoainehuollosta piti tulla 
idästä, osa lännestä. Arno Ahosniemen ra-
portissa ”Jotta Suomessa voitaisiin huoletta 
kulkea” on professori Markku Kuisman osu-
va toteamus: ”Ei valittu yksinomaan itäistä 
vaihtoehtoa, joka oli liian pelottava ja tur-
miolliseksi tiedetty, eikä yksin länttä, jota 
itäinen valtakeskus ei olisi hyväksynyt, vaan 
valittiin vahvat vetohevoset molemmista il-
mansuunnista, valjastettiin ne vaunun eteen 
ja yritettiin pitää ohjakset omissa käsissä.” 
Suurvaltapolitiikka viitoitti vahvasti myös 
Loviisan laitosten hankintaa. Vasta Olki-
luodon laitosyksiköt hankittiin lännestä.225

Suomessa pohdittiin 1960-luvulla vaihto-
ehtoja ydinpolttoainekierron omavaraisuus-
asteen lisäämiseksi. Tehtiin kartoituksia 
maaperämme soveltuvuudesta uraanikai-
vostoimintaan. Myös polttoaineenvalmis-

tukseen ja uraanin rikastamiseen liittyviä 
asioita selviteltiin. Loviisan laitosyksiköt ja 
kaksi laitosyksikköä Olkiluotoon valmistui-
vat 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa. 
Suunnitelmat ydinenergian varalle Loviisan 
laitosyksikköjen rakentamisen aikoihin oli-
vat paljon mittavammat kuin neljä yksikköä, 
mutta siihen se silloin jäi. Erityisesti Tsher-
nobylin ydinvoimalaitosonnettomuus vuonna 
1986 lykkäsi ydinenergian lisärakentamisen 
haaveita pitkään.226

Kahdenkymmenen ydinturvallisen vuo-
den jälkeen luottamus ydinenergiaan lisään-
tyi vähitellen ja näin voitiin katsoa uusi 
ydinenergian aikakausi alkaneeksi. Tähän 
olivat vaikuttaneet merkittävästi ilmastoky-
symykset, mutta varmasti tietokin lisäsi tur-
vallisuuden tunnetta. Ihmisten mielikuvissa 
ydinaseet eivät enää liittyneet aina ydinener-
giaan. Rauhanomaisen ydinenergian käytön 
perusedellytyksiä onkin, että ydinaseiden 
leviäminen on estetty. Jätekysymysten rat-
kaiseminen parantaa edelleen ydinenergian 
mahdollisuuksia.227

Ilmiönä ydinenergian uusi tuleminen on 
maailmanlaajuinen. Toistakymmentä maata, 
jotka eivät ole aikaisemmin tuottaneet ydin-
energiaa, ovat suunnitelleet ydinenergian 
käyttöä tulevaisuudessa. Suomen OL3-hanke 
on antanut uskoa ydinalan töiden jatkumi-
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S Ä H K Ö S A N O M A

Automaatiojärjestelmä Valmetilta

EPV:n pääluottamusmies Mäkinen muistelee automaati-
ojärjestelmän asentamista:

Meille tuli aikanaan automaatiojärjestelmä Valmetilta. 
Oli hyvä ratkaisu, että valittiin suomalainen automaatio-
järjestelmän toimittaja. Loppumetreillä oli vaihtoehtoina 
Valmet Automaatio tai ABB. Alun perin vaihtoehtona 
oli myös Siemens, mutta Siemens tippui pois. Minultakin 
tiedusteltiin mielipidettä ja kannatin kotimaista vaihto-
ehtoa. Kotimaisuus tukee Suomessa olevaa osaamista 
ja mahdollistaa, että meillä olisi jatkossakin osaamista. 
Tietysti sillä on myös työllisyysvaikutusta. Meidän voima-
laitoksilla ei välttämättä kielitaitoa ole hirveästi. Ruotsia 
ja suomea puhutaan, mutta englantia ja saksaa vähem-
män. Automaatiolaitteissa käyttöohjeet ovat Siemensillä 
saksankieliset. Yleensä ulkomaisissa ne ovat englannin-
kieliset. Jos on ongelma, niin kielitaidottoman on hanka-
la käyttöohjeesta etsiä ratkaisua. Se oli yksi syy valita 
Valmet. Apua oli saatavissa ja ymmärrettävällä kielellä.

Kun automaatiojärjestelmä tuli, niin meidät kaikki 
koulutettiin. Olimme Tampereella useita viikkoja, jokainen 
vuorollansa, järjestelmää koestamassa. Testasimme miten 
se toimii. Oppina se oli paras mahdollinen.

(Lähde: Mäkinen 7.4.2011)

228	http://www.stuk.fi	/julkaisut_maaraykset/alara/alara_4_2007/fi	_FI/
alara_4_2007_paakirjoitus/.
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seen myös muualla maailmassa. Suomalai-
nen turvallisuuskulttuuri on mallina muulle 
maailmalle - niin idälle kuin lännelle.228

Vuonna 1985 esitettiin julkisuudessa sekä 
ydinvoiman että kivihiilen käyttöä vastus-
tavia kannanottoja. Ylitseampuva esimerkki 
oli väite, että rikkipäästöt tappaisivat kol-
messa vuodessa eli vuoteen 1988 mennessä 
Etelä-Suomen metsät. Näiden kannanottojen 
lisäksi myös asiallinen informaatio lisääntyi 
eri tiedotusvälineissä. Ydinvoimasta julkais-
tiin realistista tietoa ja mielipiteitä ja met-
sävaurioista rauhoittavia tutkimustuloksia 
sekä painotettiin tutkimuksen jatkamista 
todellisten syy-yhteyksien selvittämiseksi. 
Samaan aikaan rikin ja typpioksidien pois-
totekniikka kehittyi niin teknisesti kuin 
taloudellisestikin.229 Tuhoisa Tšernobylin 
ydinvoimalaonnettomuus tapahtui lauantai-
na 26. huhtikuuta 1986. Sen seurauksena 
ydinvoiman suosio laski maailmanlaajuisesti 
kahdeksi vuosikymmeneksi.

Teollisuuden Voima Oy

Teollisuuden Voimaa koskevissa neuvotte-
luissa päästiin vuonna 1975 sopimukseen, 
jossa ns. julkiset yhtiöt ja yksityinen sektori 
jakoivat osakkeenomistuksen tasan. Imatran 
Voima Oy tuli mukaan uutena osakkaana 
13,58 prosentin osuudella. Julkisia yhtiöitä 
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S Ä H K Ö S A N O M A

Turvetta Seinäjoella

Kanslianeuvos Strandberg muistelee: 
Seinäjoen Energian toimitusjohtaja Veik-

ko Puutonen hoiti asian hyvin ja Vaskiluodon 
Voima rakensi uuden, turvetta polttoaineena 
käyttävän yksikön Seinäjoelle.

Minulla on se käsitys, että asiasta sovittiin 
poliittisesti niin, että kaikkia voimalaitoksia ei 
sijoiteta Vaasaan. Varsinkin, kun tultiin siihen 
päätökseen, että ruvetaan käyttämään tur-
vetta. Siellähän on paljon turvealueita, joita 
Vaskiluodon Voima osti. Kuljetuskustannukset 
olivat silloin huomattavasti pienemmät.

(Lähde: Strandberg 28.9.2010)

edustanut EPV:n osuus pieneni tästä syystä 
75 MW:sta 65 MW:iin.230

Vuonna 1975 Teollisuuden Voima Oy:n 
rakennustyöt edistyivät tyydyttävästi, mutta 
olivat silti puoli vuotta aikataulusta jäljessä. 
TVO II:n rakennustyöt alkoivat kesällä 1975 
niin ikään myöhässä. Rahoitus molempien 
voimalaitosten osalta oli varmistunut.231

”Teollisuuden Voima Oy:n Eurajoen kun-
taan rakennetun ydinvoimalan peruskivi 
muurattiin maanantaina”, uutisoi Vaasa-
lehti 13.8.1974. Olkiluotoon rakennetun 
660 megawatin voimalan rakensivat avaimet 
käteen-periaatteella ruotsalainen Asea-Atom-
yhtiö, jonka omistivat puoliksi Ruotsin valtio 
ja Asea-yhtymä. Rakennusurakoitsijana oli 
kolmen suomalaisen ja yhden ruotsalaisen 
yhtiön muodostama Atomirakennus Oy. Pe-
ruskiven muuraustilaisuudessa olivat läsnä 
mm. presidentti Urho Kekkonen, kauppa- ja 
teollisuusministeri Jan-Magnus Jansson, 
liikenneministeri Pekka Tarjanne ja vuori-
neuvos Marcus Wallenberg Ruotsista.232

Vuonna 1978 EPV sai ensimmäisen ker-
ran ydinvoimaa. Tämä oli vielä vaatimaton 
määrä ja se saatiin Teollisuuden Voima 
Oy:ltä. Kokonaismäärä oli 6167 MWh ja se 
tarkoitti 0,7 prosenttia koko EPV:n energia-
määrästä.233 Olkiluodon koekäyttö viivästyi 
jonkin verran, mutta EPV:n toimitusjohtajan 
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arvion mukaan ”vuoden 1979 energiahuol-
lossa oman ydinsähkön merkitys on toivon 
mukaan huomattava. Nykyisillä näkymillä 
yhtiön osuus, 71 MW Olkiluodon molemmis-
ta yksiköistä yhteensä, voi kattaa toiminta-
alueen energiatarpeesta vuosina 1982–83 
noin 30 prosenttia ”.234

Vuonna 1980 vesijäähdytteiset generaat-
torit tuottivat TVO:n käytölle haittaa ja TVO 
II:n tuotanto jäi pahasti jälkeen tavoitteesta. 
Kuitenkin TVO ylsi ylimääräisestä rootto-
rinvaihdosta huolimatta aina 78 prosentin 

käytettävyyteen. TVO:lta saatu sähkö kattoi 
23 prosenttia EPV:n toiminta-alueen sähkön-
tarpeesta.235

Vuonna 1982 Olkiluodon ydinvoimalaitok-
set tuottivat arvioidun 8500 gigawattitun-
nin asemasta peräti 9584 Gigawattituntia. 
Ydinvoima muodosti nyt suurimman osuuden 
eli lähes 40 prosenttia koko maan sähkön 
nettohankinnasta.236

Kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 
1992, EPV:n toimitusjohtaja Rauno Hak-
kila arvioi, että osakkuusyhtiö Teollisuu-
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Muuntaja Kauhavalta 2011. 
Kauhavan kaupunki rakensi poikkeuksellisesti 
tämän muuntajarakennuksen omalla 
kustannuksellaan ja Jylhän Sähköosuuskunta 
asensi siihen muuntajan.

237 VK 1992.
238 Sanaksenaho 29.9.2011.
239 VK 1991.

den Voima Oy:n laitokset toimivat edelleen 
erinomaisesti. ”TVO I laitoksen käyttöker-
roin oli 93,3 prosenttia ja TVO II laitoksen 
93,1 prosenttia.” Käyttökertoimet olivat kan-
sainvälistä huippuluokkaa.237

Vaasan kaupunginjohtaja Sanaksenaho 
kertoo, että ydinvoimaan mukaan menosta 
äänestettiin Vaasan kaupunginvaltuustossa-
kin, vaikka ei se sinänsä valtuuston päätän-
tään kuulunutkaan. ”Asia vietiin kaupungin 
valtuustoon ja aika niukin voimin se meni 
läpi.”238

Periaatepäätöshakemus 1991

Vuoden 1991 toimintakertomuksessa tode-
taan, että sähkönsäästö ei näyttänyt ratkai-
sevan valtakunnan kapasiteettiongelmaa. 
Sähkönkulutuksen todettiin kasvavan yl-
lättävänkin nopeasti. Ydinvoimasta haettiin 
osaltaan ratkaisua kasvavaan sähköntarpee-
seen. Teollisuuden Voima Oy jätti yhdessä 
Imatran Voima Oy:n kanssa valtioneuvos-
tolle periaatepäätöshakemuksen seuraavan 
Suomen ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi 
toukokuussa 1991.239

Päätöstä hakemukseen ei vielä vuonna 
1992 saatu, mutta syksyllä hallituksen anta-
man energiapoliittisen selonteon yhteydessä 
eduskunnan sorvaama ydinvoimaa hylkivä 
ponsi ei tekijöidensä odotuksista huolimatta 
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ollut keskeyttänyt periaatepäätöshakemuk-
sen ydinenergialain edellyttämää käsitte-
lyä.240

Vuonna 1993 eduskunta hylkäsi valtioneu-
voston periaatepäätöksen siitä, että Suomen 
viidennen ydinvoimalaitoksen rakentaminen 
on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. 
Kielteisen päätöksen jälkeen hallitus antoi 
uuden energiapoliittisen selonteon, jonka 
mukaan hallitus pyrkii siihen, että mahdol-
lisimman suuri osa perusvoiman kapasiteet-
titarpeesta tulee katetuksi maakaasuun sekä 
turpeeseen, puuhun tai muuhun kotimaiseen 
energiaan perustuvilla uuden tekniikan rat-
kaisuilla. Lopun perusvoiman tuotannon 

osalta olisi valinta tehtävä aikanaan hiilen 
ja sähkön tuonnin välillä.241

1990-luvun tunnuslukuja

Vuonna 1990 yhtiön osakassähkölaitosten 
kokonaistarve oli 1940 GWh, mikä mer-
kitsi viiden prosentin vuosikasvua. EPV 
toimitti osakkaiden hankkimasta sähkös-
tä 92,6 prosenttia ja loput tuli osakkaiden 
omasta vesi- ja lämpövoimasta sekä Oy 
Metsä-Botnia Ab:ltä. Samana vuonna EPV:n 
sähkönhankinta kasvoi yli 16 prosenttia ja oli 
2067,7 GWh. Poikkeuksellinen kasvu johtui 
Pohjolan Voima Oy:n siirtymisestä uuteen 
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toimintamuotoon. PVO toimi tuolloin ensim-
mäistä vuotta puhtaasti tuottajayhtiömuo-
toisena. Sopimussähkön hankinta PVO:lta 
muuttui osakkuussähkön hankinnaksi ja 
sen osuus EPV:n sähkönhankinnasta kas-
voi 7,8 prosenttia. Teollisuuden Voimansiirto 
Oy:n toiminta käynnistyi ja EPV:n toiminta 
laajeni oman alueen ulkopuolelle myytävän 
sopimussähkön toimituksilla sekä sähkön 
tilapäismyynnillä.242

Edellisten vuosien tapaan alkuvuosi 1990 
oli leuto ja EPV:n varsinaisen toiminta-alu-
een vuoden tehohuippu 429,0 MW ajoittui 

marraskuulle.243 Vuonna 1991 huippu osui 
helmikuulle ja se jäi selvästi alle edellisten 
vuosien tason (407,9 MW). Vuonna 1993 
Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaitok-
set saavuttivat 15-vuotisen historiansa en-
nätystuotannon. TVO I laitoksen käyttöker-
roin oli 95,9 prosenttia ja TVO II laitoksen 
94,6 prosenttia. Käyttökertoimet olivat kan-
sainvälisen vertailun kärjessä.244

Valtakunnan suurin ja uusinta tekniik-
kaa käyttävä Meri-Porin kivihiilivoimalaitos 
otettiin kaupalliseen käyttöön vuoden 1994 
tammikuussa. EPV:llä oli sähkönhankinta-

139



245 VK 1994.
246 Pernaa 14.10.2011.
247	VK	1990-1991.	Vuoden	1991	investointi	160	Mmk	vastasi	vuoden	2011	rahayksikössä	noin	36,	1	miljoonaa	

euroa.	Elinkustannusindeksi,	vuosi	1951	=	100.	Esim.	http://www.rahamuseo.fi	/arvo_laskuri/laskuri.swf,	
luettu 10.1.2012

248 Vuoden 1993 investointi 450 Mmk vastasi vuoden 2011 rahayksikössä noin 96, 9 miljoonaa euroa. 
Elinkustannusindeksi,	vuosi	1951	=	100.	Esim.	http://www.rahamuseo.fi	/arvo_laskuri/laskuri.swf,	luettu	
10.1.2012.

resurssi (16,6 MW) voimalaitoksesta Teol-
lisuuden Voima Oy:n omistuksen kautta. 
Laitoksen tuotanto oli ennakoitua suurempi 
alkuvaikeuksista huolimatta.245

Vuodesta 1995 alkaen EPV:n hallituksen 
jäsenenä ollut Jylhän Sähköosuuskunnan 
toimitusjohtaja Markku Pernaa kertoo:

”Nuorena insinöörinä 1980-luvun alussa 
olin tietämätön meidän omista osakkuus-
kytkennöistä. Minä hinnoittelin ja optimoin 
sähkönhankintaa. Hallituksen kokouksessa 
menin sanomaan, että turha TVO:n sähköä 
on ostaa, kun IVO:n sähköä saa paljon hal-
vemmalla. Heikki Niemiaho vinkkasi mi-
nut osakaskokouksen jälkeen luokseen. Hän 
kertoi Mankala-kuviot ja omistusosuudet eli 
mitä edustamani Jylhän Sähköosuuskunta 
omisti. Hän kertoi, että: ”Te olette omistajana 
EPV:ssä ja siten TVO:ssakin. Jos te ostatte 
IVO:lta perussähköä, niin teillä kuitenkin on 
TVO:n kiinteät kustannukset maksettava-
na. Kokonaisuutena IVO:n sähkö ei tulekaan 
halvemmaksi.” Se oli hyvä vinkki. Yhdessä 
tulimme siihen tulokseen, että TVO on pa-
rempi.”246

Ympäristövaatimukset ja -asiat 
nousevat voimakkaasti esille 
1990-luvulla

Suomessa hyväksytyt ympäristönsuojeluta-
voitteet edellyttivät, että savukaasujen ri-
kinpoistolaitokset oli tilattava vuoden 1991 
aikana. Tämä aiheutti kustannuspaineita 
EPV:n kivihiililauhdeosuuksiin. Vaskiluodon 
Voima tilasi Vaskiluodon voimalaitokselleen 
noin 160 miljoonaa markkaa maksavan ri-
kinpoistolaitoksen vuonna 1991.247

Vuoden 1993 lopulla otettiin Vaskiluodon 
Voima Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n hiilivoi-
malaitoksilla käyttöön savukaasujen puh-
distuslaitteet. Investoinnit olivat yhteensä 
450 miljoonan markan arvoiset248 ja nostivat 
sähkönhintaa paitsi investoinnin myös käyt-
tökulujen osalta. Vuonna 1994 hiilivoimalai-
toksilla oli kolmen kuukauden korjausseiso-
kit, joiden aikana tehtiin laitosten kattiloissa 
muutostyöt palamisen yhteydessä syntyvien 
typen oksidien vähentämiseksi.
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Olkiluoto

Olkiluoto on saari Pohjanlahden rannikolla 
Eurajoella Satakunnassa, Rauman lähellä. 
Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa on kaksi 
Suomen neljästä toiminnassa olevasta ydin-
voimalaitosyksiköstä. Olkiluodon kolmas lai-
tosyksikkö on rakenteilla ja valmistuu arvi-
olta 2015. Ydinvoimalaitoksen tuntumassa 
on myös yksi tuulivoimala. Suuren osan saa-
resta omistaa Teollisuuden Voima. Voima-
laitoksen lähistöllä on vierailukeskus, jossa 
voi käydä tutustumassa ydinsähkön tuotan-
toon. Olkiluotoon valmistui 2010 ydinjätteen 
loppusijoituksen tutkimusluolasto. Luolaston 
syvyys on 520 metriä.

Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2

TVO:n ydinvoimalaitosyksiköt Olkiluoto 1 
ja Olkiluoto 2 (OL1 ja OL2) ovat identtisiä 
ja ne on varustettu kiehutusvesireaktorilla. 
Kummankin laitosyksikön nettosähköteho on 
860 MW. Laitosyksiköt ovat ruotsalaisen AB 
Asea Atomin (nykyisin Westinghouse Elec-
tric Sweden AB) toimittamia. OL1 kytkettiin 
ensimmäisen kerran valtakunnan verkkoon 
syyskuussa 1978 ja OL2 helmikuussa 1980. 
Vuonna 2008 Olkiluodon ydinvoimalaitos 
tuotti sähköä runsaat 14 terawattituntia, 

mikä on noin 16 % kaikesta Suomessa 
käytetystä sähköstä. Huolto- ja moderni-
sointityöt tehdään vuosittain touko-kesäkuun 
vuosihuollon yhteydessä. Lisäksi kummallakin 
laitosyksiköllä tehdään myös pidempikes-
toisia, laajoja huoltoseisokkeja, joihin kes-
kitetään suuret laitosmuutoskokonaisuudet.

Olkiluoto 3

Valtioneuvosto teki tammikuussa 2002 uu-
desta ydinvoimalaitosyksiköstä myönteisen 
päätöksen, jonka eduskunta vahvisti hieman 
myöhemmin toukokuussa. Tarjouskilpailun ja 
TVO:n vastuulla olleiden maanrakennustöi-
den jälkeen Olkiluoto 3 -työmaa luovutettiin 
laitostoimittajalle. Varsinaiset rakentamis-
työt alkoivat vuoden 2005 keväällä. Olki-
luoto 3:n eli OL3:n rakentamisesta vastaa 
avaimet käteen -toimituksella Areva NP:n 
ja Siemens AG:n muodostama ranskalais-
saksalainen konsortio. Areva NP vastaa 
hankkeessa reaktorilaitoksesta ja Siemens 
turbiinilaitoksesta. Uusi ydinvoimalaitosyk-
sikkö on rakenteilla Olkiluodon saaren län-
sipäähän, OL1- ja OL2-yksiköiden viereen. 
OL3 on painevesilaitos, jonka tyyppinimi on 
EPR (European Pressurized Water Reactor). 
Laitosyksikön nettosähköteho on noin 1 600 
MW:a. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 

vuoden 2003 rahassa noin 3 miljardia eu-
roa. Se on Suomen teollisuushistorian suurin 
yksittäinen investointi. Pysyviä työpaikkoja 
uusi ydinvoimalaitosyksikkö tuo 150-200 
henkilölle. Vuosihuoltojen aikana yksikkö 
työllistää noin tuhat henkeä.

Olkiluoto 4

TVO jätti 25.4.2008 valtioneuvostolle pe-
riaatepäätöshakemuksen neljännen ydin-
voimalaitosyksikön rakentamiseksi Eurajoen 
Olkiluotoon. Valtioneuvosto antoi hankkees-
ta myönteisen periaatepäätöksen 6.5.2010. 
Eduskunnan tarkistuksessa myönteinen pe-
riaatepäätös jäi voimaan äänin 120 – 72. 
Uuden laitosyksikön suunniteltu sähköte-
ho on 1 000-1 800 MW ja lämpöteho 
2 800-4 600 MW. Uusi laitosyksikkö voi 
olla tyypiltään joko kiehutusvesireaktori tai 
painevesireaktori. Uusi laitosyksikkö sijoittuu 
Olkiluodon saaren länsiosaan nykyisen joh-
toalueen ja nykyisten laitosyksiköiden väliin. 
TVO on tehnyt suunniteltua sijaintipaikkaa 
koskevat tarvittavat tekniset ja turvallisuus-
selvitykset.

Lähde: http://www.tvo.fi , luettu 7.12.2010; 
http://www.olkiluoto4.fi , luettu 20.12.2011.
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Energia-alalla muutos edessä

Vuonna 1991 käytiin julkista keskustelua 
Euroopan yhdentymiskehityksen vaikutuk-
sesta sähköhuoltoon. Tervetulleena pidettiin 
selkeää kustannustietoisuutta kaikilla por-
tailla sekä kilpailun säilymistä ja jopa lisään-
tymistä.249 Vuoden 1992 vuosikertomuksessa 
todetaan, että sähköhuoltoalalla vallinneen 
luonnollisen kauppajärjestelmän purku lain-
säädäntöteitse pyrittiin toteuttamaan varsin 
nopeassa tahdissa. Sähkömarkkinoiden va-
pautuminen oli edessä. Muutos oli odotettu, 
mutta nähtiin myös haasteena.

”Samalla on syntynyt tällekin alalle ul-
koisia odotuksia markkinavoimien autuaaksi 
tekevästä temmellyksestä, mikä käytännössä 
merkitsisi kasinoyrittäjille lyhytaikaista ra-
hastamista ja sähkönkuluttajille jälkilaskun 
maksua. Koska energiatoiminnot eivät ole 
tuottaneet mitään ylimääräistä varallisuut-
ta, ei mitään uutta jaettavaa yksinkertaisesti 
ole.”250

Pitkäjänteisen sähköhuollon toimivuus 
tarvitsi investointeja, jotka piti pystyä mak-
samaan. Pohjolan Voima Oy ja Teollisuuden 
Voimansiirto Oy muokkasivat edelleen toi-
mintarakenteitaan vuonna 1993. Muutoksilla 
haluttiin sopeutua muuttuvan ympäristön 
uusiin vaatimuksiin ja parantaa kilpailuky-
kyä avautuvilla sähkömarkkinoilla.251

Vuoden 1994 vuosikertomuksessa todetaan, 
että sähkömarkkinoiden vapauttamisesta 
voittoa etsivät ulkomaalaiset yrittäjät olivat 
kiinnostuneita suomalaisista jakelulaitoksis-
ta. EPV:n toiminta-alueen kiinnostuvuutta 
kuvasi se, että ruotsalainen Vattenfall Ab 
ryhtyi vuonna 1994 rakentamaan sillanpää-
asemaa juuri Etelä-Pohjanmaalle.252

Vuoden 1994 toimintakertomuksen mu-
kaan EPV odotti sähkömarkkinoiden va-
pautumista tyynesti. Kilpailukykyistä tuo-
tantokapasiteettia oli yhtiöllä riittävästi ja 
yhtiö oli vaikuttamassa kantaverkkosiirron 
kehittymiseen. Tuotannon ja alueellisen 
siirron eriyttämiseksi yhtiö hankki vuoden 
1994 lopulla 90 prosentin osake-enemmistön 
Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy:stä, jol-
le vuokrattiin leasing-sopimuksella yhtiön 
omistama aluesiirtoverkko. Kyseinen yhtiö 
oli puolestaan hankkinut omistukseensa 
11,88 prosenttia Jyllinkosken Sähkö Oy:n 
osakkeista. Tämä osuus yhdessä kuntaomis-
tajien kanssa vakautti sähkölaitostoiminnan 
harjoittamisen alueella kuluttajan edun mu-
kaiseksi.253

Siirtyminen sähköhuollosta sähkömark-
kinoihin sai muodollisen sinetin 1.6.1995 
voimaan tulleen lain myötä.254
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6 Sähkömarkkinat 
vapautuvat
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Sähkömarkkinoiden vapautuminen kilpailulle muutti oleellisesti energiayhtiöiden 
toimintakenttää. Vapautuminen tarkoitti käytännössä sitä, että sähkön tarvitsija 
saattoi vapaasti valita energiayhtiön, jolta osti sähkön. Sähkönsiirtomaksu sen 
sijaan maksettiin edelleen oman alueen sähköverkon omistajalle. Muutos synnytti 
myös Pohjoismaiset sähkömarkkinat ja kehitys on menossa kohti EU:n laajuisia 
markkinoita. EPV:n ja energia-alan kulisseissa käytiin alan rakennemuutoksen 
yhteydessä neuvotteluja erilaisista tulevaisuuden vaihtoehdoista. EPV oli jopa 
vaarassa muuttua paperiyhtiöksi, mutta aloite torjuttiin.

Suomi oli ensimmäisten joukossa sähkö-
markkinoiden avaamisessa Englannin, 
Norjan ja Ruotsin kanssa, paljon ennen Eu-
roopan unionin sähkömarkkinadirektiiviä. 
Suomen sähkömarkkinalaki tuli voimaan 
vuonna 1995. Markkinoiden avautuminen 
tapahtui asteittain, kuten yleensä kaikis-
sa sähkömarkkinansa avanneissa maissa. 
Suomessa syksystä 1995 lähtien suurimmat 
yritykset ovat halutessaan voineet kilpai-
luttaa sähkönhankintansa. Syksystä 1998 
lähtien myös kotitaloudet ovat voineet kil-
pailuttaa sähkönmyyjiä.255 Sähkön siir-
rosta jakeluverkoissa vastasivat alueelliset 
sähköyhtiöt.256

Esimerkiksi eräillä EPV:n osakkailla oli 
ylimääräistä sähköä yli oman jakelualueen 
tarpeen mutta ei ollut tahoa, jolle sen olisi voi-
nut myydä. Teollisuuden Sähkönmyynti Oy 

oli siihen aikaan taho, jonka kautta myytiin 
ylijäämäsähköä teollisuusasiakkaille - niille, 
jotka eivät itse omistaneet omaa sähköntuo-
tantoa. Vuoden 1995 sähkömarkkinoiden 
avaus muutti koko sähkökenttää rajusti, kun 
”kaikki sai myydä kaikille”. Uusien pelisään-
töjen opettelemiseen meni muutama vuosi. 
Pohjoismaiset sähkömarkkinat syntyivät, 
mikä mahdollisti sähkön myymisen pohjois-
maiseen sähköpörssiin.257

Pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool 
Spot Oslossa määrittää sähkölle päivit-
täisen markkinahinnan Suomen, Ruotsin, 
Norjan ja Tanskan muodostamalle yhteisel-
le pohjoismaiselle sähkömarkkina-alueelle. 
Suunnitelmien mukaan jatkossa kotitaloudet 
voisivat hankkia sähkönsä muualtakin kuin 
kotimaasta, sillä sähkömarkkinat laajentuvat 
asteittain kattamaan koko EU:n.258

146



259	Valkonen	2007,	38.
260	Valkonen	2007,	38.
261	Valkonen	2007,	35;	http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/uutiset/lehdistotiedotteet/?bid=155.

Ympäristöasiat nousevat esille

Vuonna 1997 valtioneuvosto hyväksyi ener-
giastrategian, joka korosti päästöjen vähen-
tämistä sekä energian tehokkaan käytön ja 
energiansäästön edistämistä. Selvityksen 
mukaan valtioneuvosto halusi tukea seuraa-
via energiapolitiikan alueita:259

 – energian tuotantorakenteen edistämi-
nen vähemmän hiilipitoiseen energiata-
seeseen

 – energiamarkkinoiden edistäminen
 – energian tehokkaan käytön ja energian-

säästön edistäminen
 – bioenergian ja muun kotimaisen energi-

an käytön edistäminen
 – energiateknologian korkean tason yllä-

pitäminen
 – riittävän monipuolisen ja edullisen 

energian hankintakapasiteetin varmis-
taminen

 – energiasektorin huoltovarmuuden yllä-
pitäminen.

Valtioneuvoston selvityksessä todettiin, että 
Suomessa energian kokonaiskulutus oli län-
simaiden korkeimpia.

Tämä johtui erityisesti teollisuuden ener-
giavaltaisesta rakenteesta, kylmästä ilmas-
tosta ja pitkistä välimatkoista. Tuontienergia 
kattoi vuonna 1997 kaksi kolmasosaa Suo-

messa kulutetusta energiasta. Öljyllä katet-
tiin 28 prosenttia energian tarpeesta, ydin-
voiman ja bioenergian osuus oli 15 prosenttia 
ja hiilen hieman pienempi. Maakaasun osuus 
energian kulutuksessa oli noin yhdeksän pro-
senttia, samoin vesivoiman.260

Sähkökauppaa ryhdyttiin tekemään 
pörssissä ja EL-EX-sähköpörssi perustettiin 
1998. Sähköpörssi on elektroninen kauppa-
paikka, jossa myyjät ja ostajat kohtaavat ano-
nyymisti hinta- ja määrätietojen pohjalta. 
EL-EX Sähköpörssi Oy toimii pohjoismaisilla 
sähkömarkkinoilla. Sen omistavat puoliksi 
Fingrid ja ruotsalainen kantaverkkoyritys, 
Svenska Kraftnät.261

EPV:n toimitusjohtaja Hakkila analysoi 
sähkömarkkinoiden muutosta seuraavasti 
vuonna 1998:

”Valtakunnallisesti on ilmeisesti haukattu 
liian ahnaasti suuri pala siirryttäessä säh-
köhuollosta sähkömarkkinoihin. Kiire on 
saanut aikaan puutteellisia ratkaisuja uusia 
järjestelmiä luotaessa. Sähköä tuotetaan ja 
kulutetaan reaaliajassa, mutta monisokke-
loisen kaupankäyntiketjun johdosta energia-
määrien todentaminen ja tarkka kohdistus 
tulevat kuukausia todellisuuden perässä 
hankaloittaen asioiden hallintaa. Toinen 
huolestuttava piirre sähkömarkkinoiden toi-
minnassa on se, että hyvinkin vastuullisilla 
tahoilla vähätellään tai unohdetaan energia-
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tuotannon pääomakustannuksen merkitys, 
koska käyttöön tulleessa kauppatavarassa 
kiinteillä kustannuksilla ei ole selkeää il-
menemismuotoa.”262

Yhtiön osalta tulevaisuus näytti Hakki-
lan mukaan valoisalta. EPV oli saavutta-
nut osakkuusyhtiöidensä voimaosuuksilla 
sähköntuotantovalikoiman ja –määrän, joka 
riittäisi osakkaiden lähivuosien tarpeisiin. 
Tulevaisuuden suhteen ei Hakkilan mukaan 
kannattanut nyt hätäillä: ”Kun vallitsevas-
sa tilanteessa näkyvyys tulevaisuuteen on 
huono, ei yhtiön piirissä ole tarpeen ripustau-
tua mihinkään erityiseen strategiaan, vaan 
odotellaan sumun hälvenemistä ja siivotaan 
aluetta sitä mukaan kuin energiamaailma 
kirkastuu.263

Johtoja maassa ja ilmassa

Sähköjohtoja voidaan rakentaa kulkemaan 
sähköpylväiden välissä ilmassa tai sähkö-
johdot voidaan sijoittaa maahan kaapelei-
den sisään. Rakentamisessa huomioidaan 
maisema- ja luonnonsuojelunäkökohdat tänä 
päivänä tarkasti. Myös yleisten teiden tieva-
laistusasennukset tehdään aina voimassa 
olevien ohjeiden mukaan.264

Sähköjohtojen maahan laitosta herää sil-
loin tällöin ajatuksia. Erityisesti myrskyjen 
jälkeen nousee esille ajatuksia siirtää joh-
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Alueverkko

Sähkömarkkinakeskuksen mukaan alue-
verkko ei ollut käsitteenä yksiselitteinen 
ja siitä tehtiinkin selvitys vuonna 2000. 
Sähkömarkkinalaissa ei erikseen määri-
telty alueverkkoa. Alueverkot esiintyivät 
kuitenkin käsitteenä lain perusteluissa. 
Jakeluverkkoa suurempijännitteisestä ver-
kosta, jonka jännite oli vähintään 110 kilo-
volttia, käytettiin lain perusteluissa termejä 
kantaverkko ja alueverkko. Kantaverkkoon 
kuuluivat 400 ja 220 kilovoltin verkot sekä 
tärkeimmät 110 kilovoltin johdot ja asemat. 
Jakelu- ja kantaverkkotoiminnot olivat sel-
keästi omia liiketoiminta-alueitaan. Mah-
dollinen muu verkkotoiminta (alueverkot) 
voitiin lain perustelujen mukaan joko eri-
yttää muista verkoista, sisällyttää verkon-
haltijan muuhun kantaverkkotoimintaan tai 
toiminnan ollessa vähäistä sisällyttää ver-
konhaltijan jakeluverkkotoimintaan. Alue-
verkon osalta verkkopalvelujen hinnoittelus-
sa sovellettiin kaikkia sähkömarkkinalaissa 
mainittuja yleisiä hinnoitteluperiaatteita. 
Jakeluverkossa vaadittua tasahinnoittelu-
periaatetta ei tarvinnut noudattaa alue-
verkoissa.

(Lähde: Alueverkkoja koskeva selvitys. 
Kyselykirje Sähkömarkkinakeskukselta 
18.2.2000.)
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Tikka ei ole sähkölinjojen ystävä

Alueverkkomies Joensuu muistelee:
Tikka saattaa tehdä käden mentävän aukon säh-

köpylvääseen. Kun tikka ottaa pylvään omakseen, niin 
se ei siitä vapaaehtoisesti luovu. Vaarana on, että 
pylväs voi jopa katketa. Tikkojen tuhotyön estämiseksi 
sähköpylväiden ympärille on laitettu rautavanteita. Jo-
ensuu kertoo, että ”ensin laitettiin kakkosnelosia, mutta 
tikat tykkäsi niitäkin hakata.” Kentällä on vaihdettu 
paljon sähköpylväitä tikan takia. Tikka hakkaa myös 
peltiä. ”Metsäalueilla pantiin niin sanottu tikkaverkko 
jo linjaa rakentaessa.” Lähes kaikkia olemassa olevia 
sähkölinjoja on tikkaverkotettu. Tikkaverkko on kymme-
nen sentin reiällinen rautalankaverkko, joka laitetaan 
pylvään yläosan ympärille. Tikka ei pidä verkosta, 
vaikka joskus harvoin on tikan tavattu siihenkin reikää 
lyömässä.

(Lähde: Joensuu 7.4.2011)

265 HS 30.12.2011.
266	Joensuu	7.4.2011.
267 Linna 30.9.2011.

dot maan alle tuhoilta turvaan kuten heinä-
elokuussa 2010 ja joulukuussa 2011. Vuoden 
2010 heinä-elokuun rajuissa ukkosmyrskyis-
sä 480 000 kotitaloutta jäi ilman sähköä ja 
35 000 kilometriä sähkölinjaa vaurioitui. 
Suomessa oli joulukuun lopun 2011 myrskys-
sä pahimmillaan yli 300 000 taloutta ilman 
sähköä.  Haavoittuvimpia myrskyissä ovat 
matalat keskijännite- ja pienjännitelinjat.265

EPV:n alueverkkomies Joensuu kertoo, 
että hän törmäsi johtojen maahanlaittovaati-
mukseen  ensimmäisenä Vaskiluoto–Tuovila-
välillä kaupungin alueella: ”Kovasti vaadit-
tiin, että pannaan johdot maahan. Mutta se 
on niin paljon kalliimpaa. Siirtojohdoissa on 
niin isot tehot, että niissä ei se tule kysy-
mykseen.”266

Asutuskeskuksissa sähköjohdot ovat me-
nossa ajan myötä maan alle. Johtojen kaiva-
minen maahan on ennen kaikkea kuitenkin 
taloudellinen kysymys. Se on kallis ratkai-
su. Mitä harvaan asutumpi paikkakunta, 
sitä kalliimpi ratkaisu on mennä maan alle. 
Helpoissa kohteissa, joissa maaperä on esim. 
hiekkaa, johdot laitetaan harkinnan mukaan 
maan alle jo nyt.267

Suomen sähköverkko

Suomessa tuotettu ja ulkomailta ostettu 
energia siirretään verkkoyhtiöille ja teol-
lisuudelle kanta- ja alueverkkojen avulla. 
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Sähkön tie kuluttajalla 
(Energiaikkunat 2/1999)

Jakeluverkko taas koostuu keski- ja pien-
jännitejohdoista. Kantaverkko koostuu 400, 
220 ja tärkeimmistä 110 kV:n voimansiirto-
johdoista sähköasemineen. Alueverkko puo-
lestaan käsittää muun muassa valtaosan 110 
kV:n johdoista. Eristimet ovat nykyään lasia 
tai komposiittimateriaaleja; ennen ne olivat 
posliinia. Eristinketju voi olla muodoltaan 
ketju- tai V-tyyppinen.

Jakeluverkot 110 kV:n sähköasemilta ku-
luttajille koostuvat nykyään suurimmaksi 
osaksi 20 kV:n johdoista sähköasemien ja 
jakelumuuntajien välillä sekä 400 voltin pi-
enjänniteverkosta jakelumuuntajilta kulut-
tajille. Joissain kaupungeissa on käytössä 
myös 6 ja 10 kV:n jännitetasot. Käytössä on 

vähenevissä määrin myös 30 ja 45 kV:n ja-
keluverkkoja pienempien asutuskeskusten 
välillä. Näitä korvataan lyhyemmillä mat-
koilla vahvistamalla 20 kV:n verkkoja ja pi-
demmillä matkoilla rakentamalla 110 kV:n 
johtoja ja sähköasemia.

Suomen sähköverkon omistuksesta ja yl-
läpidosta huolehtii kaksi eri ryhmää. Kan-
taverkko on Fingrid Oyj:n hallussa. Tähän 
kuuluu yli 14 000 kilometrin verran voima-
johtoja sekä noin sata sähköasemaa. Kaikista 
muista verkoista taas huolehtivat paikalliset 
sähkönsiirtoyhtiöt. Suomen sähköverkko on 
myös osa pohjoismaista yhteiskäyttöverkkoa, 
koska kantaverkkomme on yhdistetty Norjan, 
Ruotsin, Venäjän ja Viron verkkoihin.
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Maisemapylväät

Suomen ensimmäiset maisemapylväät, Kel-
tanokat, pystytettiin vuonna 1995 Turun Hir-
vensaloon. Ne suunnitteli Studio Nurmesnie-
mi Ky. Suunnittelijoilla ei ollut tavoitteena 
luoda taidetta, vaan toimivia ja omalei-
maisia voimajohtorakenteita. Pystyttäjä oli 
silloinen Turku Energia Oy. Maisemapylväs 
on suunniteltu viehättämään silmää ja nii-
tä käytetään silloin, kun voimalinja kulkee 
jollakin keskeisellä paikalla eikä linjaa voi 
kaapeloida maahan. Maisemapylväitä on 
ympäri Suomea jo yli 40 kappaletta.

Vaasan maisemapylväs on Palosaaren 
sillan vieressä Vaasan Sähkön voimalaitok-
sen pihassa. Tämä korkkiruuvin muotoinen 
design sähköpylväs valmistui marraskuussa 
2007. Pylväs on 50 metriä korkea ja se on 
päällystetty alumiinilevyllä. Pylväässä on 
valaistuselementit, joita voidaan muuttaa 
esimerkiksi vuodenaikojen mukaan. Pylvään 
omistaa EPV.
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Alueverkko: Etelä-Pohjanmaan 
Alueverkko Oy

Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy, EPA, pe-
rustettiin sähkömarkkinoiden avautumisen 
aikaan huolehtimaan sähkönsiirrosta ja verk-
kotoiminnoista. Yhtiöjärjestyksen mukaan: 
”Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkönsiir-
toa ja suunnitella, rakentaa ja kunnossapitää 
sähkönsiirtolaitteistoja sekä näihin liittyviä 
rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Toi-
mintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita 
kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia.”268

EPA aloitti operatiivisen toiminnan vuon-
na 1995 ja toimi vuonna 1996 ensimmäistä 
täyttä vuottaan sähkömarkkinalain mukai-
sena verkkoyhtiönä. EPA hoiti verkkoliiketoi-
mintaansa pääosin emoyhtiö EPV:lta vuok-
raamansa verkon avulla. Vuonna 1996 teh-
tiin päätös 110 kV:n johdon Kuortane-Alavus 
rakentamisesta ja aloitettiin maastokartoitus 
110 kV:n johdolla Vaskiluoto-Tuovila. EPA 
vastasi verkoston kunnossapidosta, jonka 
käytännössä hoiti Suomen Voimatekniik-
ka Oy kunnossapitosopimuksen mukaises-
ti. Vuonna 1996 yhtiön koko osakekannan 
omisti EPV.269

Marraskuussa 1998 käyttöön otetut tariffit 
pidettiin samoina kuin vuonna 1999. Asiak-
kaiden kanssa solmittuja viisivuotisia verk-
kosopimuksia jatkettiin vuodella niin, että ne 
päättyivät vuoden 2001 lopussa.270

EPA vuokrasi kokonaisuudessaan emo-
yhtiö EPV:n omistamat voimansiirtoverkot 
sekä hoiti sähkönsiirto- ja verkkotoiminnot. 
Verkon käytön ja kunnossapidon hoitivat 
vuonna 2000 Länsi-Suomen Yhteiskäyttö 
Oy ja Suomen Voimatekniikka Oy.271 EPA 
oli solminut hallintapalvelusopimuksen PVO-
Länsivoima Oy:n kanssa. Vuonna 2000 mää-
räysten mukaisen siirtoverkon määräaikais-
tarkastuksen teki Fimtekno Oy. Verkon nor-
maalin kunnossapidon lisäksi vahvistettiin 
ja siirrettiin seitsemän kilometrin pituinen 
johto-osa välillä Perälä-Teuvan kirkonkylä. 
Alueverkkoon liitettiin Fortum Sähkönjakelu 
Oy:n Teuvan 110/20 kV sähköasema.272

Vuonna 2000 EPA:n verkossa ei ollut ai-
nuttakaan sähköntoimituksen keskeyttävää 
käyttöhäiriötä. Automaattisesti toimivat pi-
kajälleenkytkentälaitteet selvittivät verkossa 
19 häiriötä ja aikajälleenkytkentälaitteet yh-
den häiriön. Häiriöiden pääaiheuttaja oli uk-
konen.273 Vuonna 2004 EPA:n toiminta-alue 
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Fyysisen työn vähennys

Vuoromestari Haapamäki kertoo:
Kuten muillakin aloilla, automaation käyttöönotto 

muutti työnkuvaa EPV:n voimalaitoksilla. Vuoromestari 
Haapamäki kertoo: Vuorotöissä on tapahtunut muutos, 
kun töitä on automatisoitu paljon. Työporukkaa on 
nykyisin vähemmän. Fyysinen työ on vähentynyt pal-
jon ja valvontatyötä on tullut enemmän. Nekin, jotka 
kentällä kulkevat, tekevät enimmäkseen valvontaa. He 
kiertelevät katsomassa, että paikat ovat kunnossa. Jos 
tulee isompi vika, niin soitetaan ulkopuoliselle vaikka 
keskellä yötä, jos on tarve. Omassa laboratoriossa 
on neljä henkilöä töissä: laboratoriomestari ja kolme 
työntekijää. Ennen määrä oli sielläkin paljon isompi. 
Laboratoriossa tehdään esimerkiksi hiili- ja tuhka-
analyyseja.

(Lähde: Haapamäki 7.4.2011)

274 VK 2004.
275 VK 2009.
276	http://www.epa.fi	/suomeksi/Etusivu,	

luettu 15.11.2011.

oli noin 16 000 neliökilometriä, joka kattoi 
suunnilleen vanhan Vaasan läänin alueen. 
Verkon käyttö ja kunnossapito oli ulkoistettu 
Empower Oy:lle.274

EPA:n toiminnassa tapahtui merkittä-
viä muutoksia vuonna 2009, kun yhtiön 
aiempi nimi Etelä-Pohjanmaan Alueverkko 
Oy vaihtui EPV Alueverkko Oy:ksi samal-
la kun verkkoliiketoiminta laajeni uusille 
alueille Tornioon ja Kokkolaan. Tämä nä-
kyi erityisesti kulutukseen siirretyn sähkön 
kokonaismäärissä, kun asiakkaiksi tulivat 
sekä Outokumpu Stainless Oy:n terästehdas 
Torniosta ja Boliden Kokkola Oy:n sinkki-
tehdas. EPA:lla oli hallinnassa 110 kV alue-
verkkoa 695 km ja kahdeksan sähköasemaa. 
Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla oleva 
alueverkko oli pääosin vuokrattu EPV:lta 
sekä Torniossa Outokumpu Stainless Oy:ltä 
ja Kokkolassa Boliden Kokkola Oy:ltä. Ver-
kon käyttö- ja kunnossapitotyöt ostettiin 
palveluna tunnetuilta toimijoilta.275

Vuonna 2011 EPV Alueverkko Oy:n toi-
minta perustui pieneen asiantuntijaorgani-
saatioon. Se tehtävänä oli suunnitella, tilata 
ja valvoa verkon käyttöä ja kunnossapitoa. 
Kaikki verkostossa tapahtuva käyttö- ja kun-
nossapitotoiminta oli ulkoistettu palvelusopi-
muksin. Alueverkon käytöstä huolehtii 24 h 
vuorokaudessa Empower Oy:n käyttökeskus 
Porvoossa.276
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277	http://www.epa.fi/suomeksi/Etusivu,	luettu	15.11.2011.
278	http://www.epa.fi/suomeksi/Etusivu,	luettu	15.11.2011.
279 VK 2011.

EPV Alueverkko Oy:n hallinnassa on 110 kV 
siirtoverkkoa Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaal-
la, Torniossa ja Kokkolassa seuraavasti:277

 – voimajohtoa n. 711 km
 – sähköasemia 9 kpl
 – erotinasemia 41 kpl
 – asiakkaiden liittymispisteitä 67 kpl
 – kantaverkon liittymispisteitä 15 kpl
 – luovutettu sähköenergia kulutukseen 

6306 GWh (2011)
 – vastaanotettu sähköenergia alueen tuo-

tannosta 1832 GWh (2011)

 – siirrettynä luovutetun energian osuus 
koko maan siirrosta n. 3,8 % (2011)

 – verkkoon liitettyä voimalaitoskapasi-
teettia 670 MW

Vakituisia henkilöitä EPV Alueverkko Oy:n 
palveluksessa oli kolme.278 Helmikuussa 2011 
saavutettiin sähkönsiirron tuntikeskitehon 
kulutushuippu, joka oli 1101 MWh/h.279
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Säilötty kattila käyttöön

Vuonna 1985 oli todettu, että tarve uudelle 
VL 3-yksikölle tulisi ajankohtaiseksi 1989–
90.280 Käytännössä Vaskiluodon voiman laa-
jennus saatiin käyttöön vuonna 1998, jolloin 
“runsaat 15 vuotta säilöttynä ollut öljykattila 
yhdistettiin alkuperäiseen turbiinilaitokseen 
ja tämän seurauksena EPV sai huipputehoa 
lisää yhteensä 96 MW”.281

Tämä tarkoitti, että VL 2 turbiini vaih-
dettiin takaisin käyttämään öljykattilaa ja 
tämä yhdistelmä (vuonna 1973 valmistunut 
turbiini ja vuonna 1973 valmistunut öljykat-
tila) sai nimen VL 3. Vanhalla termillä VL 
2 tarkoitettiin tästä eteenpäin vuonna 1982 
valmistunutta kivihiilikattilaa ja tämän kat-
tilan perään rakennettua uutta turbiinia, 
joka valmistui vuonna 1998.

VL 1-voimalaitos, joka oli teknisesti käyt-
tökuntoinen, mutta tuotannollisesti vanhen-
tunut, poistettiin käyttövalmiudesta vuonna 
2000. Laitos ”säilöttiin” mahdollista tulevaa 
käyttöä varten. Käyttövalmiuteen palautus 
tulisi tosin edellyttämään henkilökunnan 
rekrytointia ja koulutusta.282 VL 3 käynnis-
tysvalmiuden ylläpito lopetettiin viisi vuotta 
myöhemmin tammikuussa 2005.

Myös henkilökunnassa tapahtui muutok-
sia. Vuoromestari Haapamäki siirtyi vuon-
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Tarjousesite. 1994

na 2005 alikonemestariksi ja myöhemmin 
vuoromestariksi voimalaitoksen valvomoon. 
Hän kertoi, että: ”Työt muuttuivat, kun joka 
vuorosta henkilökunta putosi viidestä kol-
meen. Ajurivakanssi poistui ja ajo siirtyi 
vuoromestarille.”283

Laitoksen ajo on nykyään automatisoitu 
täysin:

”Automatiikka hoitaa pahat tilanteet. Sii-
hen ei kannata käsin mennä väliin. Jos tulet 
sammuu ja laitos menee alas kokonaan, niin 
etsitään mistä se johtuu. Kun on vika löydet-
ty, niin ei muuta kuin uudestaan päälle.”284

Vaskiluodon ja Seinäjoen kaasuturbiinit 
eivät olleet vuonna 2000 tuotantoajossa, mut-
ta niillä tehtiin käyttövalmiuden ylläpidon 
edellyttämät ajot. Kaasuturbiinit vuokrat-
tiin Fingrid Varavoima Oy:lle kesäkuun 2000 
alusta alkaen. Kaasuturbiinit olivat sähkö-
järjestelmän nopea tehoreservi.285

Energia-alan rakennemuutos

Sähkölaitokset olivat aluksi pieniä ja ajan 
kuluessa oli hyvin luontevaa, että osa säh-
kölaitoksista sulautui suuremmiksi. Esimer-
kiksi Kurikan seudulla Jyllinkosken Sähkö, 
Kauhajoki ja Kurikka menivät aikoinaan yh-
teen. Tämä tapahtui vapaaehtoisesti: ”Se on 
ollut vapaaehtoista niin kuin meijeripuolella, 

että ei joka joen mutkassa tarvitse olla omaa 
meijeriä.” Myöhemmin, kun sähkömarkki-
nat aukesivat ja Lapuan Sähkö ja Jyllinkoski 
myytiin, niin energia-alan pelaaminen oli 
aggressiivista. Esimerkiksi Lapuan Sähkö oli 
otollinen kohde valtaamiselle, koska Lapuan 
kaupunki omisti vähemmistön ja yksityiset 
enemmistön sen osakkeista.286

EPV:n toimikentässä ja sen taustalla 
käytiin kovaakin taistelua vuoden 1995 
sähkömarkkinamuutoksen aikana ja sen 
jälkeen. Esillä oli mm. Energia-Botnia Oy 
sekä myöhemmin myös Voimarengas-hanke. 
Myös suorempia EPV:tä koskevia vaihtoeh-
toja esitettiin.

Energia-Botnia Oy287

Energia-Botnia oli viime metreillä kaatunut 
yritys yhdistää kolme energialaitosta vuonna 
1994. Ideana  hankkeessa oli se, että:

”Jyllinkosken Sähkö Oy, Lapuan Säh-
kö Oy ja Seinäjoen Energia Oy sulautuvat 
kombinaatiofuusiolla perustamalla uuden 
yhtiön, jolle ehdotetaan nimeksi Energia-
Botnia Oy”.288 Henkilökunta olisi siirtynyt 
Energia-Botnia Oy:n palvelukseen vanhoina 
työntekijöinä entisin palkoin ja ehdoin.

Energia-Botnia oli ”vastavalkea” Vatten-
fallin ja Fortumin pyrkimyksille. Hanke ei 
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olisi välttämättä vaikuttanut EPV:hen kovin 
dramaattisesti. Jos yhtiö olisi syntynyt, niin 
se olisi omistanut EPV:stä yli 49 prosenttia. 
EPV:n hallituksen pitkäaikainen puheenjoh-
taja Kouhi kiteyttää Energia-Botnia Oy:n 
kaatumisen: ”Kaikkien yhtiöitten hallituk-
set olivat jo hyväksyneet fuusion. Se oli jo 
hyväksytty Jyllinkosken ja Lapuan Sähkön 
yhtiökokouksissa. Seinäjoella asia oli mennyt 
valtuustoon, joka hylkäsi sen.”289

Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula 
kertoo asiasta:290

”Energia Botnia –hanke käsitti aluksi 
sekä Jyllinkosken, Lapuan, Seinäjoen ja 
Vaasan Sähköt. Vaasa jäi hankkeesta kui-
tenkin pois. Ajatus oli perustaa näistä yksi 
listattu energiakonserni. Hankkeesta tehtiin 
jopa rahoitustarkastuskeskuksen hyväksymä 
listalleottoesitys. Hanke kaatui lopullisesti 
Seinäjoen valtuustossa äänestyksen jälkeen. 
Sen jälkeen kohtuullisella nopeudella alkoi 
syntyä Länsivoima Lounais-Suomen Sähkön 
ja Jyllinkosken Sähkön yhteistyön pohjalta.”

EPV:n omistuspohja laajenee 
valtakunnalliseksi

Vielä 1990-luvulla Vaasan kaupunki ja Vaa-
san Sähkö omistivat yhteensä yli 40 prosent-
tia EPV:n osakkeista. Esimerkiksi vuonna 

1995 kaupungilla oli 965 osaketta ja Vaasan 
sähköllä 984 osaketta. Nämä olivat yhteen-
sä 41,25 prosenttia osakemäärästä. Vuonna 
1996 Vaasan kaupunki myi kaikki osak-
keensa Vaasan Sähkölle. Vaasan kaupunki 
sai kuitenkin edelleen EPV:n hallituksen 
puheenjohtajuuden ja yhden hallituspaikan. 
Vuotta aiemmin Länsivoima oli fuusioinut 
Jyllinkosken. Vuonna 2005 Vaasan kaupun-
gin oikeus EPV:n hallituksen jäsenyyteen 
lopetettiin. EPV:n hallituksen pitkäaikai-
nen puheenjohtaja Kouhi jatkoi hallituksessa 
Vaasan Sähkön mandaatilla.291

Kouhi kertoo: ”Kun kaupunki myi viimei-
setkin EPV:n osakkeensa, niin poliitikot hä-
tääntyivät EPV:n hallituspaikkojen menet-
tämisestä. Siinä tehtiin kaupungin kanssa 
sopimus, että seuraavan valtuustokauden 
kaupunki saa valita yhden varsinaisen- ja 
yhden varajäsenen. Ja näin tapahtui.”292

EPV:n omistuspohja alkoi laajentua val-
takunnalliseksi. Länsivoima Oyj fuusioitiin 
Fortumiin syyskuussa 2000. Fortumin toimi-
tusjohtaja Tapio Kuula kertoo asiasta:

”Jyllinkosken ja Lounais-Suomen perusta-
man Länsivoiman kautta tuli Länsivoimaan 
EPV:n omistusta. Kun Länsivoima fuusioi-
tiin Fortumiin, niin myös EPV:n omistus 
tuli Fortumiin. Silloin en nähnyt tarkoi-
tuksenmukaisena, että Fortum olisi EPV:n 
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S Ä H K Ö I S K U

VASKILUODON VOIMALAT

Vaskiluoto 1

Vaskiluoto 1 on EPV:n omistama käytöstä poistettu hiilivoimalaitos. 
Sen teho oli 38 MW. Valmistuessaan 1958 se oli sähköteholtaan 
Suomen suurin lauhdevoimalaitos. Vaskiluoto 1-voimalaitos poistet-
tiin käyttövalmiudesta vuonna 2000. Laitos ”säilöttiin” mahdollista 
tulevaa käyttöä varten, mutta käyttövalmiuden palauttaminen 
edellyttää henkilökunnan rekrytointia ja koulutusta.

Vaskiluoto 2

Vaskiluoto 2 on Vaskiluodon Voima Oy:n omistama hiilivoima-
laitos, joka tuottaa sähkön ohella myös suurimman osan Vaasan 
kaupungin kaukolämmöstä. Laitoksen nettosähköteho on 230 
MW ja kaukolämpöteho 175 MW. Laitoksen kattila on valmistu-
nut 1982 ja turbiinilaitos 1998. Vuonna 1993 voimalaitoksen ja 
rikkidioksidipäästöjä rajoitettiin rakentamalla rikinpoistolaitos. 
Typenoksidipäästöjä on vähennetty uusimalla hiilikattilan polt-
totekniikkaa 1994 ja 2007.

Vaskiluoto 3

Vuonna 1998 vanha VL2 turbiini vaihdettiin takaisin käyttämään 
öljykattilaa ja tämä yhdistelmä (vuonna 1973 valmistunut turbiini 
ja vuonna 1973 valmistunut öljykattila) sai nimen VL 3. Vaskiluoto 
3 on PVO-Huippuvoima Oy:n omistama öljyvoimalaitos. Laitoksen 
sähköteho on 160 megawattia ja polttoaine on raskas polttoöljy.

Vaskiluodon alueella toimivat lisäksi kantaverkkoyhtiö Fingridin 
kaasuturbiinilaitos, Vaasan Sähkön lämpökeskus sekä Wärtsilän 
moottorilaboratorio.

293	Kuula	T.	11.5.2011;	http://www.taloussanomat.fi	/arkisto/2000/11/04/
yritysostot-kiinnostavat--edelleen-fortumia/200026154/12,	luettu	9.9.2011.

294 Kouhi 3.1.2012.
295 Vuola 12.4.2011.

omistaja. Se ei siihen kokonaistilanteeseen 
sopinut. EPV:n omistajaryhmässä oli haluk-
kuutta ostaa Fortum EPV:stä pois, ja minusta 
se oli ihan pragmaattinen lähtökohta. Näin, 
että on ihan tarkoituksenmukaista kaikkien 
osapuolten kannalta, jos hinnasta päästään 
sopimukseen, että Fortum näistä omistuksis-
taan luopuu.”293

Kun Fortum oli ostanut Länsi Voiman ja 
Vattenfall Lapuan Sähkön, sovellettiin heihin 
osakassopimuksen pykälää, jonka mukaan 
kilpailevien leirien edustajat eivät osallistu 
hallitustyöskentelyyn. EPV –omistukset ei-
vät olleet Fortumille ja Vattenfallille stra-
tegisesti tärkeitä, joten ne luopuivat niistä 
kokonaan.294

Rami Vuola muistelee samaa vaihetta näin:
”Ostettiin Fortum ja Vattenfall pois EPV:stä 

konsortiolla. Se oli merkkipaalu EPV:n histo-
riassa. Negatiivinen merkkipaalu se oli sikäli, 
että koko homma sai alkunsa kun kaksi isoa 
omistajaa, Lapua ja Jyllinkoski myytiin pois. 
Vastaavasti oli iso positiivinen asia, että kan-
sainväliset energiakonsernit saatiin ostettua 
pois omistajista. Ne oli suljettu kuuden vuoden 
ajaksi pois hallituksesta, vaikka ne omistivat 
noin 40 prosenttia yhtiöstä. Itse kutsun tuota 
aikaa stagnaatiovaiheeksi.”295

Tuolloin Vattenfall ja Fortum pyrki-
vät voimakkaasti laajentumaan Suomessa. 
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Käytännössä Suomen energiamarkkinoilla 
tapahtui blokkiutuminen niin, että syntyi 
Fortumin leiri ja Vattenfallin leiri, joka meni 
keskeltä Suomea melkein Ouluun asti. Sa-
malla syntyi myös riippumattomien kunta-
omisteisten sähköyhtiöitten yhteenliittymä, 
jossa on kolme yhtiötä: Kymppivoima, EPV 
ja Oy Katternö Ab.  EPV tekee molempien 
yhtiöiden kanssa yhteistyötä.296

Samaan aikaan vuosituhannen vaihteessa 
Vaasan kaupungin taloudellinen tilanne oli 
kireä. Kaupunginjohtaja Seppo Sanaksenaho 
ottikin esiin mahdollisuuden, että Vaasan 
Sähkö voisi myydä osan EPV -omistustaan 
ja tulouttaa kaupungille myyntivoiton lisä-
osinkona. Nämä aikeet haudattiin lopulli-
sesti Hannu Linnan tultua Vaasan Sähkön 
toimitusjohtajaksi.297

Näitä EPV:n kannalta merkittäviä linja-
uksia tehtiin Vaasan Sähkössä vuonna 2001. 
Hannu Linna oli juuri valittu Vaasan Sähkön 
toimitusjohtajaksi:

”Tulin siihen tilanteeseen toteamaan tai 
oikeastaan ampumaan alas Vaasan Säh-
kön suunnitelmat myydä EPV:n osakkeet. 
Aloitin Vaasan Sähkössä 20.8.2001 ja ehdin 
olla EPV:tä koskevissa neuvotteluissa yh-
tenätoista päivänä ennen kuin varsinaises-
ti aloitin työt. Näin siksi, että kyseessä oli 
erittäin tärkeä vaihe. Fortum ja Vattenfall 
olivat myymässä osakkeensa ostokonsortiolle. 

Asetelma oli sellainen, että Seinäjoen Ener-
gia oli myynnissä. Otin  kantaa siihen, että 
EPV:n strategiset mahdollisuudet selkiyty-
vät, jos Vattenfall ja Fortum ovat pois kuvi-
oista riippumatta siitä, vähentääkö Vaasan 
Sähkö omistusta EPV:stä. Täällä oli idea, 
että Vaasan Sähkö myisi tässä yhteydessä 
myös omistustaan, koska kaupunki oli vai-
keuksissa.”

Linna vastusti EPV:n osakkeiden myy-
mistä ja hän ehdotti, että Vaasan Sähkön 
lienee edullisinta toimia siten, että:298

1. ostokonsortio ostaa Fortumin ja Vat-
tenfallin ulos EPV:stä

2. Vaasan Sähkö säilyttää (niin halutes-
saan) mahdollisuuden myydä EPV:tä samas-
sa yhteydessä haluamansa määrän, jos hinta 
on riittävän korkea.

3. Vaasan Sähkölle jää keskeinen rooli 
linjata EPV:n strategista kehitystä tulevai-
suudessa.

”Käytännössä tuolloin valittiin, että oli-
ko EPV jatkossakin merkittävä paikallinen 
toimija vai siirrettäisiinkö omistus suoraan 
PVO osuuksiksi. Silloin oli tällainenkin aja-
tus olemassa, että EPV lakkaisi olemasta.”299

Vaasan Sähkö linjasi Linnan aloittaessa 
toimitusjohtajana selkeästi, että ”kaikella 
tuotannolla pyritään hyvään kilpailukykyyn 
ja se hoidetaan EPV:n kautta.”300
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Vaasan Sähkö linjasi, että EPV oli sen tär-
kein osakkuusyhtiö. Nähtiin, että alan toi-
mintaympäristö vaati sähkömarkkinoiden 
avauduttua vahvaa toimialan osaamista 
EPV:n hallituksen jäseniltä. Lisäksi EPV:n 
hallituksen koostumuksessa tuli näkyä, että 
Vaasa on EPV:n kotikaupunki. Vaasan Säh-
köllä oli EPV:ssä neljä varsinaista jäsentä 
ja yksi varajäsen ja Vaasan Sähkö määräsi 
EPV:n hallituksen puheenjohtajan. Linjat-
tiin, että EPV:n hallituksen jäsenten valin-
ta ei kuulunut poliittisen valintamenettelyn 
piiriin. Tarkoituksen mukaisen toiminnan 
varmistamiseksi tuli Vaasan Sähkön hal-
lituksen puheenjohtajan, toimitusjohtajan 
sekä sähkökaupan johtajan kuulua EPV:n 
hallitukseen.301

EPV sai kahdeksan uutta osakasta, kun 
Fortum Oyj ja Lapuan Sähköntuotanto myi-
vät kokonaisuudessaan omistusosuutensa 
EPV:stä vuonna 2001. Uusia osakkaita olivat 
Helsingin kaupunki/ Helsingin Energia (8,73 
%), Lahti Energia Oy (8,36), Kymppivoima Oy 
(8,36), Oy Perhojoki Ab (1,69), TXU-Nordic 
Energy Oy (2,30), Vantaan Energia Oy (8,36), 
Alajärven Sähkö Oy (0,85) ja Vimpelin Voima 
Oy (0,21).302 Jylhän Sähköosuuskunnan toi-
mitusjohtaja Pernaa toteaa EPV:n saaneen 
tästä omistuspohjan laajenemisesta piristys-
ruiskeen. Hallitustyöskentelyyn saatiin yli 
kolmannes lisää EPV:n osakekannasta ja 

yhtiön merkittävä kehitys alkoi. Luotiin jär-
jestelmät, joilla tuotanto myytiin pörssiin ja 
osakkaille tarpeen mukaan. Järjestely mah-
dollisti mittavat investoinnit laadukkaaseen 
voimantuotantoon.303

Laajentunut omistuspohja toi EPV:n hal-
litukseen jäseniä eri puolilta Suomea ja jos-
kus kilpailevista yrityksistäkin. Tämä ei ole 
kuitenkaan ollut uhka yhtiölle. Kouhi kertoo: 
”Jokainen joka on hallituksessa ymmärtää 
olevansa EPV:n hallituksessa. Se on toiminut 
erittäin hyvin.Hallituksen jäsenet alkavat 
myös olla jo kaikki ammatti-ihmisiä.On tur-
vallista ja hyvää, että osaamista on.”304

EPV:n kohtaloa ja roolia on paperiyhti-
öksi muuttamisen sijaan ajateltu myös toi-
sin. Eräs skenaarioihin jäänyt vaihtoehto 
2000-luvun alussa olisi ollut tehdä EPV:stä 
iso yhteinen sähkölaitos Etelä-Pohjanmaalle. 
Tämä kuitenkin jäi ilmaan heitetyksi aja-
tukseksi, kun todettiin, että se ei ole EPV:n 
rooli. EPV on tuotantoyhtiö.305

Vakavammin selviteltiin mahdollisuutta, 
että kaupunki myisi sähköyhtiölle Vaasan 
Vesi- liikelaitoksen. Tuloutus kaupungille 
olisi tapahtunut lainajärjestelyn avulla. Kau-
punki teetti hankkeesta konsulttiselvityksen-
kin vuonna 2002, mutta toteutukseen asti se 
ei johtanut. Tällä järjestelyllä ei olisi ollut 
vaikutuksia EPV – omistukseen.306
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Voimarengas-hanke307

Toinen EPV:tä sivunnut, mutta toteutumat-
ta jäänyt hanke oli ns. Voimarengas. Siinä 
yhdeksän kaupungin energiayhtiöt suunnit-
telivat yhteisen yhtiön perustamista vuonna 
1999. Selvityksessä olivat mukana Jyväsky-
län Energia Oy, Kotkan Energia Oy, Kuopi-
on Energia, Lappeenrannan Energia, Oulun 
Energia, Pori Energia, Tampereen Sähkölai-
tos, Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab sekä 
Vaasan Sähkö Oy. Uuden yhtiön suurin omis-
taja olisi ollut Tampere (yli 20 prosenttia) ja 
pienin Kuopio (alle 7 prosenttia). Voimaren-
gas-yhtiön perustamiskokous suunniteltiin 
pidettäväksi helmikuun 2000 alussa.308

Yhteiseen yhtiöön olisi siirretty sähkön-
hankinta, -kauppa ja -myynti loppuasiakkail-
le. Voimarengas-yhtiö ostaisi alkuvaiheessa 
asiakas- ja laskutuspalvelun osakkailta. 
Myöhemmin yhtiö huolehtisi niistä itse ja 
tarjoaisi kyseisiä palveluja osakkaiden säh-
könsiirto- ja kaukolämpöliiketoiminnoille. 
Yhtiö tarjoaisi osakkaille myös riskienhallin-
tapalveluja.309 Voidaan ajatella, että Voima-
rengas olisi ollut tavallaan kilpaileva hanke 
EPV:lle.310

Voimarenkaalle esitettiin kolmea pääkilpai-
luetua suuremman kokonsa ja synergiaetujen 
ansiosta: 311

1. Voimarengas-yhtiöön olisi mahdollista 
perustaa vahva sähkökauppayksikkö, jonka 
avulla yhtiön sähkönhankintakulut saatai-
siin keskimääräistä alemmaksi. Suuri toi-
mija voisi hankkia suuria eriä sähköä kes-
kimääräistä hankintahintaa edullisemmin.

2. Asiakkaiden kannalta Voimarengas-
yhtiön toiminnan oleellinen osa olisi yhti-
ön paikallisuus. Yhtiö voisi kehittää uusia 
paikallisia tuote- ja palvelumuotoja, joissa 
asiakkaiden tarpeet huomioitaisiin tehok-
kaammin.

3. Voimarengas-yhtiö pystyisi pitämään 
sähkön hinnan asiakkaille kilpailukykyisenä 
ja edullisena paremmin kuin osakasyhtiöt 
toimiessaan erillään. Yhtiöllä olisi mahdol-
lisuus pitää nykyiset asiakkaat ja hankkia 
uusia omilta lähialueiltaan ja valtakunnal-
lisesti.

Voimarenkaan tavoitteena oli mm. tuottaa 
osakkeille voittoa. Vuoden 1998 siirtotietoi-
hin perustuen oli laskettu eri liittoutumien 
markkinaosuudet Suomen sähkömarkkinoilla 
seuraavasti: Vattenfall 8, Kymppivoima 10, 
Voimatori 12, Fortum Energia partnerit 15, 
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Helsinki, Espoo sekä Vantaa yhteensä 17, 
Voimarengas 17 ja muut 21 prosenttia.312

Voimarenkaan sähkönhankinnan idea 
olisi ollut ostaa tarvittu sähkö osakkailta 
ja sähköpörssistä sekä mahdollisesti muil-
la kahdenkeskisillä sopimuksilla. Sähkö 
ostettaisiin osakkailta markkinaehtoisesti 
sähköpörssin noteeraamilla hinnoilla tai pit-
kien sopimusten osalta muutoin julkisesti 
saatavilla hinnoilla.313

Voimarengas-hanke herätti Vaasassa 
kysymyksiä mm. Vaasan Sähkössä sähkön-
tuotannon riskeistä ja siitä, miten uusi yh-
tiö niitä voisi vähentää. Vaasan Sähkö oli 
jo sitoutunut tiettyyn sähkönhankintaan ja 
sen kustannuksiin EPV:n osakkaana. Hyvä 
kysymys oli myös se, että mistä Voimarengas 
saisi niin taitavan henkilökunnan, joka pa-
remmin kuin osakkaat pystyisi operoimaan 
sähkömarkkinoilla.314

Maakunta jyrähtää

Vuonna 2000 esitettiin myös ajatus EPV:n 
jakamisesta kahdeksi yhtiöksi: EPV ja Etelä-
Pohjanmaan alueverkko. Alueverkolle aja-
teltiin omaa toimitusjohtajaa. Varsinaisen 
EPV:n toimitusjohtajan tehtävät puolestaan 
hoitaisi oman toimen ohella jonkun osakas-
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yhtiön toimihenkilö, kuten Vaasan Sähkön 
toimitusjohtaja Leivonniemi. Asian ympärillä 
liikkui huolestuttavia huhuja, joiden mukaan 
EPV:tä oltiin ajamassa alas. Käytännössä 
EPV olisi muuttunut paperiyhtiöksi ilman 
omaa henkilökuntaa.315

Tämä esillä ollut jakoidea kuitenkin tor-
juttiin jo ennen kuin se ehti varsinaisesti 
nähdä päivänvaloa. Johtajanvaihdokseen liit-
tyvälle epävarmuudelle haluttiin saada loppu 
ja ”oli maakunnan aika jyrähtää”. EPV:n hal-
lituksen kokousta varten sovittiin ennakolta, 
että kun vuoroon tulee toimitusjohtaja Rauno 
Hakkilan eläkkeellejääntiasia, niin Lehtimä-
en Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Heimo Muu-

mäki pyytäisi puheenvuoron. Hallituksen 
kokouksessa 11. päivänä lokakuuta 2000 Sei-
näjoen Törnävän kartanossa Muumäki pyysi 
tässä kohtaa esityslistaa puheenvuoron ja 
sanoi, että: ”Kyllä tämä on sen verran suuri 
yhtiö, että ei tätä oman toimen ohella hoideta. 
Jotta minä ehdotan, että nimitetään Petri 
Heinonen toimitusjohtajaksi.” Jylhän Sähkö-
osuuskunnan toimitusjohtaja Markku Pernaa 
kannatti ehdotusta. Paperiyhtiön ehdottajilla 
meni ajatukset uusiksi ja katseiden vaihdon 
jälkeen Leivonniemi nyökytteli, että ehdotus 
oli hyvä. Paperiyhtiöhanke jäi siihen.316
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7 Veijareita ja 
vartijoita
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317	Useat	haastateltavat.

”EPV:n johtajalla Heikki 
Niemiaholla oli suuri musta 
auto, ainut kaupungissa.  
Limusiini, jossa herroja  
piti kuskata.” 317

EPV:n henkilöstöpolitiikka lähti siitä, että töihin 
palkatut henkilöt olisivat yhtiön palveluksessa eläk-
keelle asti. Henkilökunnalle rakennettiin asunnot 
Vaskiluotoon ja yhteisöllisyys kukoisti. Vaikeina-
kaan aikoina ei irtisanomisia pidetty ratkaisuna 
ongelmiin. Henkilökunnalle rakennettiin virkistys-
käyttöön kokonainen mökkikylä. Ajan muutoksen 
myötä EPV muuttui omaisuuden hallintaan kes-
kittyneeksi yhtiöksi, jolloin yhtiön henkilökuntaa 
siirrettiin muihin yhtiöihin. EPV:n oma henkilökun-
tamäärä pieneni kuuteen henkilöön. Vuonna 2011 
konsernin palveluksessa oli 25 työntekijää.

Henkilökunta (Lähde: VK 1965-2010)

1965 1970* 1975 1980 1985 1990

KUUKAUSIPALKALLA

hallinto ja tekninen johto 3 6 10 9 9 9

konttorihenkilökunta 4 10 16 14 12 10

tekniset toimihenkilöt 17 35 34 23 21 18

muut 7 6 13 10 -

yhteensä 31 57 73 56 42 37

TUNTIPALKALLA

voimalaitoksen työntekijät, höyryvoimalaitos 37 62 76 57 60 45

muuntoasemien työntekijät, johdot 3 3 13 22 27 1

muut 2 2

yhteensä 40 65 89 79 87 48

TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT (tuntipalkkalaiset) 16 19 5 - - -

kaikki yhteensä 87 141 167 135 131 85

* Vaskiluodon Voiman vakinainen henkilökunta on tässä mukana.
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Vaasa, Ilkka ja Uusi Suomi 2.9.1954.

Vaasa 28.11.1954

318	1000	markkaa	vuonna	1976	vastasi	vuonna	2011	noin	653	euroa.	
Elinkustannusindeksi,	vuosi	1951	=	100.	Esim.	http://www.rahamuseo.fi	/
arvo_laskuri/laskuri.swf,	luettu	10.1.2012.

Vuonna 1995 EPV:llä oli omaa henkilökun-
taa kuusi henkilöä. Hallinto- sekä voimalai-
toksen käyttö- ja kunnossapitosopimus oli 
PVO-Lämpövoima Oy:n kanssa. Tytäryhtiö 
EPA Oy:n palveluksessa ei ollut omaa hen-
kilökuntaa.

Vuonna 2000 oman henkilökunnan lisäksi 
yhtiöllä oli sopimus PVO-Lämpövoima Oy:n 
kanssa yhtiön voimalaitoksen säilönnästä ja 
kaasuturbiinien käytöstä ja kunnossapidosta 
sekä tietyistä hallintoon ja konttoritoimin-
taan kuuluvista palveluista.

Vuonna 2005 konsernin palveluksessa oli 
15 työntekijää, joista ylempiä toimihenkilöi-
tä 12 ja toimihenkilöitä kolme. Keski-ikä oli 
hieman yli 40 vuotta.

Vuonna 2010 konsernin palveluksessa oli 
24 työntekijää. EPV oli ulkoistanut merkit-
tävän osan toiminnoistaan.

Henkilökunnan määrä yrityksessä on 
vaihdellut varsin paljon vuosien varrella. 
Suurimmillaan yhteenlaskettu henkilöstö 
oli 1970-luvulla. Silloin päästiin jopa yli 160 
henkilön määrän kun kaikki erilaisissa työ-
suhteissa olleet henkilöt lasketaan mukaan 
lukuun. Henkilökunnan hyvinvointia on 
aina edistetty erilaisilla liikunta-, juhla- ja 
virkistystapahtumilla sekä koulutuksella. 
Esimerkiksi vuonna 1976 henkilökunnan lii-
kuntaharrastuskilpailun palkintomatkaan 
varattiin 1000 markkaa318. EPV:n tukemia 
harrastusmuotoja oli mm. keilailu ja EPV:n 
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319	EPV	työvaliokunta	ptk	23.12.1975	§	6,	liite	3a	(Harrastustoiminnanbudjetti	vuodelle	1976,	20.11.1975);	 
EPV	Keilaajien	menoarvio	vuodelle	1976,	11.11.1975.

320	EPV	työvaliokunta	ptk	23.12.1975	§	6,	liite	3b	(Kahvitarjoilu	voimalaitoksella,	kirje	22.12.1975).
321	VK	1980-1990.
322	VK	1980-1990.

Keilaajat pelasivatkin Firmaliigassa. Muita 
harrastuksia olivat puulaakiurheilu kuten 
jalkapallo, maastojuoksu, suunnistus ja uin-
ti. Henkilökunnalle oli järjestetty myös lii-
kunta- ja saunailtoja Strömsössä, viikoittain 
toistuva lenkki tai lentopalloilu, kaukalojää-
palloilua ja ammuntaa. Lisäksi ahkerille lii-
kunnan harrastajille, jotka saivat vähintään 
100 pistettä liikuntaharrastuskilpailussa, 
maksettiin puolet yhtiön tunnuksella varus-
tetusta urheilupuvusta.319

EPV tarjosi ilmaisen kahvin toimihenki-
löille ja kaikille vuorotyössä oleville vuonna 
1975. Päivätyössä olevat työntekijät ostivat 
kahvin voimalaitoksen kahviosta 30 penniä 
kuppi.320

Koulutusta järjestettiin ensisijaisesti 
1980-luvulla yhtiön ulkopuolella. Ammatil-
liseen täydennyskoulutukseen osallistui sekä 
työntekijöitä että toimihenkilöitä. Työnjoh-
tajat saivat esimieskoulutusta työnjohtajan 
perus- ja jatkokursseilla. Työterveyshuolto 
kattoi koko henkilöstön. Varsinaisen työter-
veydenhoidon lisäksi oli saatavilla yleislääkä-
ritasoista avosairaanhoitoa sekä laboratorio- 
ja röntgentutkimuksia. Kaikki työterveys-
asemalta saadut palvelut olivat henkilöstölle 
maksuttomia. Vuonna 1980 jatkettiin myös 
suunnattuja terveystarkastuksia neljässä 
kohderyhmässä, joihin kuului yhteensä 30 

henkeä. Vuonna 1985 tehtiin 53 meluun al-
tistuneelle henkilölle kuulotutkimus.321

Vuonna 1980 liikuntaharrastuskilpailuun 
osallistui 51 henkeä. Tenniskerho aloitti var-
sinaisen toimintansa järjestämällä tennis-
kurssit keväällä 1980. Eri puulaakiurheilula-
jeihin osallistuttiin innokkaasti. Näkyvimpiä 
tuloksia saavuttivat jalka- ja kaukalopalloili-
jat sekä pyöräilijät. Vuonna 1985 perustettiin 
matkailu- ja kamerakerhot, joiden toiminta 
alkoi vuoden 1986 puolella.322

Yrityskuva 1980-luvulla

EPV:ssä tehtiin vuonna 1984 sisäinen yri-
tyskuvatutkimus, jossa henkilöstö arvioi 
EPV:n toimintaa kyselylomakkeella. EPV:n 
varmuutta työnantajana, työolosuhteita ja 
sosiaalipalveluja pidettiin hyvinä tai erittäin 
hyvinä. Sekä naiset että miehet katsoivat 
voivansa vaikuttaa omaan työhönsä erittäin 
paljon ts. työ ja työmuodot koettiin vapaiksi. 
Sisäinen tiedotustoiminta kohosi koko henki-
lökunnan keskuudessa nipin napin arvoas-
teikon keskivaiheille. Yli puolet vastaajista 
koki saavansa yhtiötä koskevat tiedot aina tai 
usein huhupuheiden kautta. Poikkeuksena 
olivat yli 55-vuotiaat, yli 15 vuotta talossa 
olleet, sähköosastolaiset ja konttorissa työs-
kentelevät – he saivat tietoa yhtiöstä harvoin 
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323	EPV	Oy.	Sisäinen	yrityskuvatutkimus.	21.8.1984.
324	EPV	Oy.	Sisäinen	yrityskuvatutkimus.	21.8.1984.
325 VK 1994.

Vasemmalla Osmo Ahola ja oikealla Keino Vaahto.

huhujen kautta. Kyselyn mukaan henkilö-
kunta koki koulutuksen, omakohtaisen ke-
hittymisen ja eteenpäin pääsymahdollisuudet 
puutteellisina.323

Vuoden 1984 tutkimuksessa mainitaan, 
että yli 15 vuotta EPV:ssä olleita oli lähes kol-
me kertaa niin paljon kuin uusia alle kaksi 
vuotta töissä olleita. Eniten eli 64 prosenttia 
oli ollut EPV:n palveluksessa 2-15 vuotta.324

Ulkoistaminen alkaa

Vuonna 1990 henkilökunnan määrä väheni 
edellisestä vuodesta 32 henkilöllä. Syynä oli 
muuntoasemien henkilökunnan siirto Teolli-
suuden Voimansiirto Oy:n palvelukseen. Hen-
kilöstön keskuudessa toimi edelleen useampi 
kerho, kuten EPV:n Keilaajat ry, tennis-, ka-

mera- ja matkailukerhot. Vuonna 1994 ta-
pahtui suuri muutos EPV:n näkökulmasta 
henkilökunnan määrässä. PVO-Lämpövoima 
siirsi pääkonttorinsa Vaskiluotoon ja EPV 
vuokrasi huomattavan osan konttoritilois-
taan yhtiölle. EPV solmi samalla hallintopal-
velu- sekä voimalaitoksen käyttö- ja kunnos-
sapitopalvelusopimuksen PVO-Lämpövoima 
Oy:n kanssa. EPV:n konttoritoimihenkilöt 
siirtyivät 1.4.1994 ja voimalaitoksen hen-
kilökunta 1.6.1994 PVO-Lämpövoima Oy:n 
palvelukseen. EPV:n palvelukseen jäi vain 
seitsemän henkilöä.325
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326 VK 1994.

Vaasa 12.12.1953

Vaasa 4.5.1956

EPV:n oma henkilöstö hoiti yleisen liikkeen-
johdon yhtiön perusliiketoiminnan toteutumi-
seksi. Sähkönhallinta ja –siirto tapahtuivat 
pääsääntöisesti osakkuusyhtiöiden kautta, ja 
näiden hallintoon osallistuminen sekä pal-
velutuottajien valvonta olivat avaintehtäviä 
varsinaisen sähkökaupan ohella.326

EPV on muuttunut vuosien varrella tuo-
tannollisesta yhtiöstä holding-yhtiöksi. Ih-
miset ovat siirtyneet töihin EPV:n omista-
miin yhtiöihin. Tätä kuvasti hyvin myös eräs 
haastateltava, joka totesi, ettei aamulla aina 
voinut olla varma minkä yhtiön nimi luki 

haalarin selässä. Käytännön työhön fi rman 
nimellä ei ollutkaan väliä. Työt jatkuivat ja 
niitä tehtiin ammattitaidolla.

Yhtiökokoukset ja 
hallitustyöskentely

EPV:n yhtiökokoukset ja hallitustyöskentely 
sujuivat hyvässä yhteishengessä. Omistajien 
luottamus yhtiöön oli 100 prosenttista. Jokai-
nen omistaja oli saanut oman luottamushen-
kilönsä hallitukseen. Käytännössä eri säh-
kölaitosten toimitusjohtajat olivat mukana 
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327	Strandberg	28.9.2010. 328	Strandberg	28.9.2010.

Tj. Heikki Niemiaho, 
T.E. Teir & 
Holger Strandberg

hallituksen jäseninä. Hallitutuksessa ei kos-
kaan riidelty pöydän ympärillä. EPV pystyi 
ylläpitämään tasapuolista politiikkaa, eikä 
kukaan tuntenut jääneensä syrjäytetyksi.327

Hallitusasiat olivat hyvin valmisteltuja. 
Varsinkin Tuffe Teirin aikana piti arvioida 
kaikki yksityiskohdat tarkasti aina etukä-
teen, että tiesi, mistä puhui. Kun yksityiskoh-
dat laitettiin yhteen, niin voitiin tarkastella 
palveliko asia EPV:n päämäärää. Tuffe Teir 
oli herra, joka asetti tavoitteet ja kysyi, että 
millä konstilla tuohon tavoitteeseen pääs-
tään. Toisin sanoen valittiin politiikka, jonka 

kautta EPV pääsi asetettuun tavoitteeseen. 
Kanslianeuvos Strandberg on oikeassa to-
detessaan, että ”Oikeastaan näinhän pitäisi 
ajatella kaikkialla, jokaisessa yhdistyksessä 
ja fi rmassa tai jopa yksityiselämässäkin. Että 
mihin sinä pyrit, teetkö työtä sen hyväksi, 
että pääset tuohon tavoitteeseen.”328

EPV:n hallitus kokoontuu seitsemän, kah-
deksan kertaa vuodessa pääasiassa Vaasassa 
tai Helsingissä. EPV:n hallituksen pitkäai-
kainen puheenjohtaja Kouhi kertoo hallitus-
työskentelystä: ”Työilmapiiri hallituksessa 
on hyvä. Asioiden valmistelu on korkeata-
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S Ä H K Ö S A N O M A

Naisten ja miesten kahvipöytä

EPV:n insinööri Suominen kertoo talon tavoista:
Aamulla yhdeksältä ja iltapäivällä kahdelta on kahviaika, 

jolloin kokoonnutaan kahvioon. Siellä on naisten pöytä ja mies-
ten pöytä. Kun tulin nuorena miehenä tänne, niin ajattelin, että 
menen naisten kanssa samaan pöytään kahvia juomaan. Juttelin 
omalla tavallani ja oli hauskaa. Tämän jälkeen esimies Mikko Lind 
otti minut puhutteluun ja valisti, että talossa tapana, jotta naisten 
pöytään ei mennä. Naisten pitää antaa rauhassa juoda kahvinsa. 
Täällä on miesten pöytä ja täällä on naisten pöytä. Minä ymmär-
sin asian kerrasta, enkä ole sen jälkeen naisten pöytään mennyt.
(Lähde: Suominen 29.9.2010.)

S Ä H K Ö S A N O M A

Mitäs sä täällä teet?

DI Rami Vuola valittiin EPV:n toimitusjohtajaksi vuonna 2003. 
Hän muistelee ensimmäistä työpäiväänsä yhtiössä:

”Menin toimistolle illalla, ja siellä ei ollut ketään paikalla. 
Työhuoneeseeni tuli äitini ikäinen siivoojarouva, joka närkästy-
neenä kysyi, että: ”Mitäs sä täällä toimitusjohtajan huoneessa 
teet?”. Olin silloin 35-vuotias, ihan pojankloppi siivoojarouvaan 
verrattuna. Sanoin, että: ”Olen uusi toimitusjohtaja.”. Siivooja-
rouva niiasi minulle. Sanoin hieman hämilläni, että: ”Eiii tarvitse 
niiata, että terve vaan, mukava olla töissä täällä”.

Energia-alalla on ollut perinteisesti hierarkkisia johtajia, pat-
riarkkoja. Minä lähden siitä, että ollaan suorassa kontaktissa 
ilman väliportaita.”
(Lähde: Vuola 12.4.2011.)

329 Kouhi 3.1.2012.

Toimitusjohtaja Rauno Hakkila ja Riitta-Liisa Havunen 
ansiomerkkien jakotilaisuudessa.

soista. Kaikki hallituksen jäsenet, myös myö-
hemminkin mukaan tulleiden osakkaiden 
edustajat, ovat olleet hallitustyössä hyvin 
aktiivisia ja yhtiön etua ajavia.”329

EPV:n hallitus on suuri. Hallituksessa on 
kymmenen varsinaista ja viisi varajäsentä, 
jotka myös ovat aina kokouksessa paikal-
la. Perusteena hallituksen suurelle koolle 
on, että näin 90 prosenttia osakkaista on 
koko ajan hyvin perillä yhtiön tilanteesta. 
Pienillä osakkailla on hallituspaikkojensa 
osalta kiertojärjestelmä, suurilla on vaki-
naiset mandaatit. Paikkajaosta on sovittu 
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330 Kouhi 3.1.2012.
331 Kouhi 3.1.2012.

EPV:n johtokunta 1976-1977. Pöydän päässä L. Järventaka

osakassopimuksella ja se takaa, että jokai-
sella osakkaalla on vuorollaan mahdollisuus 
olla mukana hallituksessa.330

Kouhi jatkaa, että: ”Yhtiön hallituksen on 
pystyttävä tekemään yksimielisiä päätöksiä. 
Mm. strategiapäätöksiä täytyy jaksaa jauhaa 
niin kauan, että yksimielisyys löytyy. Kun-
nallishallinnossa voidaan äänestellä, koska 
kunnissa tehdään poliittisia päätöksiä. Osa-

keyhtiössä tehdään bisnespäätöksiä, joista 
yksimielisyys on mielestäni löydettävä.”331

Veijareita

Toimitusjohtaja Rauno Hakkila on jäänyt mo-
nen EPV:läisen mieleen räiskyvästä kielen 
käytöstä. Vuosikertomuksia hyväksyttäessä 
toimitusjohtajan katsaus oli kirjoitus, josta 
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332	Useat	haastateltavat.
333 Pernaa 14.10.2011.
334 Pernaa 14.10.2011.
335 Sanaksenaho 29.9.2011.
336 Linna 30.9.2011.

”piti sitä kieltä aina siivota, ja miettiä kirjoi-
tetaanko perkele isolla vai pienellä.”332

Henkilönä Hakkila oli itse rauhallisuus. 
Jylhän Sähköosuuskunnan toimitusjohtaja 
Pernaa muistelee: ”Häntä oli mukava seu-
rata. Hänen mielestään mitään markkinaa 
ei ollut olemassakaan. Hän sanoi, että ”tämä 
on sähköhuoltoa, ei mitään markkinaa, turha 
hötkyillä.”333

Pernaa nostaa esille myös Vaasan Sähkön 
toimitusjohtaja Lindin ilmiömäisen päässä-
laskutaidon:

”Lindin Mikolla oli aina valmiina lasket-
tuna investoinnin kustannukset penniä per 
kilowattitunti eli mitä se maksaa osakkaille. 
Se oli heti hällä valmiina vaikka kuinka isos-
ta investoinnista oli kyse. Hänellä oli pääs-
sälaskutaito, jota en ole nähnyt kenelläkään 
muulla.”334

Poliitikkoja ja asiantuntijoita

EPV on aina ollut vahva yhtiö. EPV:n halli-
tuksessa oli 1980- ja vielä 1990-luvullakin 
mukana paitsi osakasyhtiöiden toimitusjoh-

tajia, monia kaupunkien ja kuntien tärkeitä 
vaikuttajia. Vaasastakin EPV:n hallitukseen 
valitut henkilöt olivat pääosin poliitikkoja, 
poikkeuksena Vaasan apulaiskaupunginjoh-
taja Sanaksenaho, joka oli enempi ”viran puo-
lesta” edustamaan valittu. EPV:n hallitus ei 
koskaan äänestänyt, vaan se luotti ja oli sa-
maa mieltä kuin asiantuntijat. Omistuspoh-
jan ja sitä kautta hallituksenkin laajentuessa 
vuonna 2004 hallitus siirtyi poliitikkoajasta 
asiantuntijajäseniin.335

EPV:n erityispiirre on kyky sitouttaa 
omistajat yhteisen tavoitteen taakse. Stra-
tegiatyötä on yhtiössä tehty paljon. Erityi-
sesti hallitus, jossa on osakkaat mukana, on 
sitoutettu strategiaprosessiin. Suunta on pää-
tetty yhdessä ajoittain raskaassakin proses-
sissa. Prosessin aikana osapuolet tutustuvat 
muihin osapuoliin, heidän tavoitteisiinsa ja 
johtohenkilöihin. Tällöin sitoutuminen stra-
tegian toteuttamiseen on paljon helpompaa 
kuin ilman tällaista työskentelyä.336
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EPV Energia Oy:n hallitus 2011. Takarivissä vasemmalta: Markku Källström (talousjohtaja, hallituksen sihteeri), Markku Vartia, Heikki Miilumäki, 
Janne Savelainen, Sakari Suontaka, Antti Vilkuna, Vesa Kumpulainen, Esa Kaunisto, Martti Haapamäki, Olli Arola, Seppo Ruohonen ja Rami Vuola 
(toimitusjohtaja). Eturivissä vasemmalta: Markku Pernaa, Hannu Linna, Heikki Kouhi (hallituksen puheenjohtaja), Jorma Rasinmäki ja Kaj Skåtar.
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Reijo Kinnari, Ahti Rinnasto ja Martti Suominen 

Markku Källström, Timo Mäki, Tuija Varonen ja Tomi Mäkipelto

Marjo Haapamäki, Saija Alavainio ja Rami Vuola

Jukka Rajala, Sirpa Vainionpää ja Frans Liski

Vaasa 3.1.1974Vaasa, Ilkka 6.1.1974
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Vaasa 27.6.1974
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8 Kohti vähäpäästöistä 
energiaa
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337	Valkonen	2007,	38.
338 Honkatukia et all. 2003.

Ympäristöasiat ovat nousseet voimakkaasti esille erityisesti 2000-luvulla. Tämä on 
näkynyt energiapolitiikassa, joka on alkanut tukea uusiutuvia energiantuotanto-
muotoja. Hiili- ja öljykattiloiden rinnalle on rakennettu muun muassa tuulivoima-
loita ja ostettu vesivoimaosuuksia Norjasta. Kasvihuonepäästöjen vähentämiseen 
tähtäävä päästökauppalaki tuli vuonna 2004 ja se toi uusia haasteita ja mahdolli-
suuksia energia-alalle. Myös kaupunkilaiset ja kuntalaiset ovat enenevässä määrin 
ympäristötietoisia ja yleinen mielipide tukee kestävää kehitystä. Lisää voimaa 
yritys on hankkinut 2000-luvun alussa muun muassa lisäämällä osakekaupoilla 
omistustaan PVO:sta ja osallistumalla norjalaisen vesivoiman hankintaan. EPV 
on mukana omistajan roolissa TVO:n ydinvoimalahankkeissa Olkiluodossa. Tuu-
livoimaa täydentää energiatuotantopalettia. EPV hankkii vuosittain noin 4 TWh 
sähköä, mikä vastaa noin viittä prosenttia Suomessa vuoden aikana kulutettavasta 
sähköstä. Etelä-Pohjanmaan Voima Oy nimi vaihtui EPV Energia Oy:ksi vuonna 
2009 ja yhtiö keskittyi voimantuotanto-omistuksen hallinnointiin. Toiminta-ajatus 
kilpailukykyisestä sähkön hankinnasta osakkaille on säilynyt muuttumattomana 
koko yhtiön olemassaoloajan ja tätä toimintaperiaatetta noudatetaan edelleen.

Päästökauppa

Kasvihuonepäästöjen vähentämiseen tähtää-
vä päästökauppalaki tuli voimaan 4.8.2004. 
Lain mukaan Energiamarkkinavirasto toimii 
kansallisena päästökauppaviranomaisena 
Suomessa. Kasvihuonekaasujen vähennys-
velvoitteet pohjautuivat kansainväliseen 
Kioton-sopimukseen, jonka Suomi ja EU-
maat ratifioivat vuonna 2002 koskien vuosia 
2008–2012. Sopimuksen ensisijaisena tavoit-
teena oli vähentää hiilidioksidipäästöjä.337

EU:n laajuinen päästöoikeuskauppa alkoi 
vuoden 2005 alusta. Päästökaupan tärkein 
velvoite oli se, että päästökauppaa käyvät 

toimipaikat tai yritykset joutuivat hankki-
maan päästöjään vastaavan määrän pääs-
töoikeuksia. Sähkön ja lämmöntuotannon 
osalta kaupan piiriin kuuluivat yli 20 MW:n 
tehoiset laitokset.338

Päästökauppajärjestelmässä yrityksille 
myönnetään hallitusten määrittämien yleis-
ten ympäristötavoitteiden mukaiset kasvi-
huonekaasupäästöjä koskevat kiintiöt, joita 
ne voivat myydä toisilleen. Kaikkien järjes-
telmään kuuluvien yritysten päästökiinti-
öiden kokonaismäärä vastaa järjestelmän 
sallimaa päästöjen ylärajaa. Päästökaupan 
ansiosta yksittäinen yritys voi ylittää sille 
määritetyn päästökiintiön, jos se voi osoittaa 
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yrityksen, jonka päästöt alittavat sallitun 
määrän ja joka on halukas luopumaan jäljellä 
olevasta kiintiöstään.339

Päästöoikeuskauppaan perehdyttiin etu-
käteen ja sen seurauksia ennakoitiin, mutta 
vaisun alun jälkeen alan toimijat yllättyivät 
korkeasta hintatasosta. Käytännössä alku-
vuoden hintataso kolminkertaistui vuoden 
2005 loppuun mennessä.340 EU:n laajuinen 
päästöoikeuskauppa aiheutti toisenakin 
soveltamisvuotena ongelmia ja “harmaita 
hiuksia” alan toimijoille. Kevään 2006 ai-
kana päästöoikeuden yksikköhinta nousi 30 
euron tasolle, romahti ja liukui lopulta viiden 
euron tasolle vuoden lopussa. Vaikka päästö-

oikeuskaupan piirissä olevien pohjoismaisten 
voimalaitosten tuotantomäärät olivat suu-
ria ja siten laitokset olivat päästöoikeuksien 
netto-ostajia, niin Euroopan ennakoitua al-
haisemmat toteutuneet päästöt ja lämmin 
loppuvuosi aiheuttivat päästöoikeuksien 
hintatason laskun.341

Lisää teho-osuuksia PVO:sta ja 
vesivoimaa Norjasta

Pohjolan Voima -konsernissa ja sen omis-
tusyhteysyrityksissä oli käynnissä useita 
voimalaitosprojekteja vuonna 2000. Uudet 
voimalaitokset käyttivät valmistuttuaan 
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pääosin kotimaista biopolttoainetta.342 Tam-
mikuussa 2004 EPV hankki osakekaupoilla 
omistukseensa lisää teho-osuuksia PVO:sta. 
Yhtiö lähes kaksinkertaisti omistuksensa ja 
nousi PVO:n neljänneksi suurimmaksi omis-
tajaksi.343 Vuonna 2011 EPV Energia hankki 
Pohjolan Voiman kautta sähköä 723 GWh.344

Syyskuussa 2004 EPV päätti osallistua 
norjalaisen vesivoiman hankintaan. Tämä 
tapahtui asiaa varten perustetun Rapid Po-
wer Oy:n kautta. EPV omistaa tästä yhtiös-
tä puolet.345 Tämä oli EPV:lle ensimmäinen 

kerta, kun oltiin mukana Suomen rajojen 
ulkopuolisessa hankkeessa. EPV hankki 
Norjan kuudenneksi suurimman vesivoima-
laitoksen Ranan tuotannosta 32,5 prosenttia 
seuraavan 15 vuoden ajan aina vuoteen 2019 
asti. Ranan vesivoimalaitos on Nordlandin 
maakunnassa ja se on valmistunut vuonna 
1968. Sen kokonaisteho oli 500 MW ja kes-
kimääräinen vuosituotanto yli 2 000 GWh. 
EPV saisi voimalaitoksesta päästötöntä ener-
giaa noin 700 GWh vuodessa.346 Erityisen 
mielenkiintoiseksi voimalaitoksen tekee sen 

186



347 VK 2006.
348 VK 2004.

Mo i Rana, Norja

vesivarastoallas, jonka koko vastaa peräti 
noin 60 % koko Suomen vesivarastoista.347

EPV neuvotteli marraskuusta 2003 alka-
en yhdessä Kymppivoima Oy:n ja Outokum-
pu Oyj:n kanssa mahdollisuudesta ostaa 20 
prosenttia norjalaisen vesivoimayhtiön E-CO 
Vannkraft AS:n osakkeista. Heinäkuussa 
2004 asiassa päästiin sopimuksen allekirjoit-
tamiseen myyjän eli norjalaisen valtionyhtiö 
Statkraft SF:n kanssa. E-CO Vannkraft AS:n 
toisella omistajalla, Oslon kaupungin koko-
naan omistamalla E-CO Energi AS:llä oli 

kaupan kohteena olleisiin osakkeisiin kuiten-
kin etuosto-oikeus, jonka se päätti käyttää 
22.9.2004. Näin tämä hanke kariutui.348

Vaskiluodon Voima Oy 
2000-luvulla

Vuonna 2006 Vaskiluodon Voiman laitoksilla 
tuotettiin sähköä ja kaukolämpöä jälleen yh-
den “välivuoden” jälkeen normaaliin tapaan. 
Kivihiilivoimalaitos Vaskiluoto 2 toimi luo-
tettavasti vailla merkittäviä tuotantokatkoja 
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Kaasuturbiini

Vuoromestari Haapamäki kertoo kaasuturbiini-
laitoksesta vuonna 2011:

”Kun kaasuturbiinilaitos otetaan päälle, niin 
Fingrid painaa Helsingissä nappia. Me ei edes 
huomata muuta kuin näytöstä, että ”aha, nyt 
lähtee.” Samaten tapahtuu alasajo Helsingistä. 
Me ajetaan kaasuturbiinilaitosta kerran kuu-
kaudessa. Se on koekäyttöä. Silloinkin yleensä 
Fingrid käynnistää sen ja paikan päällä katso-
taan, että kaikki pelaa. Kaasuturbiinilaitosta 
ei ole tarvittu vuosiin.”

(Haapamäki 7.4.2011)
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ja oli kytkettynä verkkoon vuoden aikana n. 
7400 tuntia. Vuosihuollon aikana laitoksen 
kattilaan tehtiin muutoksia laitoksen mini-
mitehon pienentämiseksi. Vaskiluoto 2 tuotti 
vuonna 2006 EPV:lle sähköä 752 GWh sekä 
Vaasan Sähkölle kaukolämpöä 604 GWh.349

Seinäjoen turvevoimalaitoksella uusittiin 
kesän revisiossa turbiiniautomaatiota sekä 
generaattorin magnetointijärjestelmä. Laitos 
oli verkossa noin 7600 tuntia ja sillä tuotet-
tiin vuonna 2006 EPV:lle sähköä 394 GWh 
sekä Seinäjoen Energialle kaukolämpöä 
321 GWh.350 Seinäjoen voimalaitoksen pää-
polttoaineet ovat turve ja puuaines. Varapolt-
toaineena ovat kivihiili ja raskas polttoöljy.

Vuonna 2011 Vaskiluodon Voimalla ei 
ole palkattua henkilökuntaa, vaan käyttö-, 
kunnossapito-, talous- ja hallintopalvelut 
ostetaan yhteistyökumppaneilta ja omista-
jayhtiöiltä. Voimalaitosten käyttö- ja kun-
nossapitotoimintaa hoitaa yhtiön molem-
milla voimalaitoksilla Proma-Palvelut Oy. 
Talouspalvelut hankitaan Powest Oy:ltä ja 
hallintopalvelut toimittavat omistajayhtiöt 
EPV ja Pohjolan Voima. Vaskiluodon Voiman 
suora työllistämisvaikutus on vuosittain noin 
370 henkilötyövuotta, josta Vaasan osuus on 
105 ja Seinäjoen alueen osuus 265 henkilö-
työvuotta. Merkittävä osuus Seinäjoen voima-
laitoksen suorasta työllistämisvaikutuksesta 

syntyy paikallisen polttoaineen tuotannossa 
ja hankinnassa.351

Ilmastonmuutoksen hillintää

Tammikuussa 2008 julkaistiin EU-komission 
energiapaketti, joka linjasi merkittävät ta-
voitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämisel-
le, uusiutuvan energian osuuden lisäämiselle 
sekä energiatehokkuuden parantamiselle. 
Kaikki tavoitteet palvelivat samaa päämää-
rää: ilmastonmuutoksen hillintää. Marras-
kuussa 2008 Suomen valtioneuvosto hyväk-
syi kansallisen kunnianhimoisen ilmasto- ja 
energiastrategian. Tämä edellytti ja edellyt-
tää energiasektorilta erittäin huomattavia 
investointeja.352

EPV:n toimitusjohtaja Rami Vuola toteaa 
valtion roolista energiateollisuudessa vuonna 
2011:

”Lähtökohtaisesti energia ei kuulu EU:lle, 
mutta ilmastopolitiikan kautta se on käytän-
nössä ottanut sen itsellensä. Kaikki suuret 
päätökset energia-alaan liittyen tehdään 
EU:ssa. Ainoa iso asia, mikä Suomessa pää-
tetään, on verotus.”353

Energiapolitiikkaan ei ole tyytyväinen 
myöskään Vaasan Sähkön toimitusjohtaja 
Hannu Linna:354
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”Ilmastonmuutoksen seurauksena alkoi 
reregulaatio. Se on johtanut siihen, että vi-
ranomaisten puolelta on tullut nopeita, voi-
makkaita ohjausliikkeitä. Ei pääomavaltaista 
toimialaa saisi niin ohjata. Esimerkiksi jos 
joku perhe päättää siirtyä joukkoliikenteen 
käyttöön, niin ei se niin tee, että ensin käy-
dään särkemässä pihalla oleva auto. Kyllä 
siinä joku muu ratkaisu haetaan. Näihin ole-
massa oleviin tuotantolaitoksiin on pitänyt 
panostaa valtavasti. Siksi muutos on tuntu-
nut aika hurjalta.”

EPV:ssä vietiin läpi vuonna 2008 yhtiön 
hallituksen strategiaprosessi, jonka paino-
pisteenä olivat eri energiantuotantomuodot 
ja niiden asema EPV:n tuotannossa nyt ja 
tulevaisuudessa. EPV:n tavoitteeksi linjattiin 
päästöttömän tuotannon lisääminen. Tär-
keimmät keinot EPV:ssä olivat:

 – ydinvoiman lisärakentaminen,
 – mittava tuuliohjelma,
 – kansainvälisiin ilmastosopimuksiin 

liittyvien joustomekanismien hyödyntä-
minen päästöjä vähentäviin hankkeisiin 
osallistumalla,

 – bioenergian käytön lisääminen sekä 
olemassa olevilla voimalaitoksilla että 
uusien, korkean energiatehokkaiden bio-
energiahankkeiden toteuttaminen.355

Jo ennen vuoden 2008 strategisia päätöstä 
EPV:ssä oli alettu valmistautua energia-alal-
le tulevaan muutokseen kohti vähäpäästöi-
sempää energiantuotantoa.

Kotimaisten polttoaineiden 
käyttöä lisätään

Suomen Energiavarat Oy, jossa EPV on 
mukana, osti 5.5.2009 Metsäliiton Vapo-
osakkeet, joilla se sai 49,9 prosentin omis-
tusosuuden Vapo Oy:stä. Kauppa täydensi 
EPV Energian ja sen omistajien liiketoimin-
taportfoliota kotimaisilla biopolttoaineilla, ja 
paransi näiden yhtiöiden mahdollisuuksia 
toteuttaa kotimaisiin polttoaineisiin perus-
tuvia voimalaitosinvestointeja. Kauppa tuki 
hyvin EPV:n kestävän kehityksen strategiaa. 
Vapon pääomistaja on Suomen valtio, joka 
omistaa 50,1 prosenttia Vapon osakkeista.

Vaskiluodon Voima Oy haki vuonna 
2009 ympäristölupamuutosta kahden rin-
nakkaisen kaasutuslaitoksen rakentami-
seksi. Biopolttoaineiden ja energiaturpeen 
käyttö kaasulaitoksen polttoaineena tulee 
vähentämään kivihiilen polton jopa puoleen 
nykyisestä määrästä. Kun hanke toteutuu, 
nousee Vaskiluotoon maailman suurin bio-
polttoaineen kaasutuslaitos. Hanke perustuu 
termiseen kaasutekniikkaan ja sen tarkoi-
tus on korvata kotimaisilla polttoaineilla 
Vaasan voimalaitoksen kivihiilen käytös-
tä osuus, joka tarvitaan kaukolämmön ja 
sähkön yhteistuotantoon. Voimassa olleella 
päästöoikeuden hintatasolla kaasutuslaitos 
ei näyttänyt kannattavalta ilman merkittä-
vää ulkopuolista tukea. Kaasutuslaitoksessa 
on tarkoitus käyttää kotimaisia biopolttoai-
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neita kuten turvetta, olkea ja ruokohelpiä.356 
Hanke kotimaista polttoainetta käyttävästä 
kaasutuslaitoksesta sai ympäristöluvan elo-
kuussa 2010.357

Turve on kotimainen polttoaine, joka kor-
vaa ennen kaikkea hiiltä. Turpeen merkitys-
tä lisää se, että turve mahdollistaa seospol-
tossa muiden vaikeammin hyödynnettävien 
polttoaineiden, kuten metsähakkeen ja pel-
tobiomassojen, käyttöä. Turvemaiden otta-
minen turvetuotantoon ja turpeen tuotanto 

ovat tarkkaan säädeltyä ja luvanvaraista 
toimintaa. Turvetuotanto vaatii ympäris-
töluvan. Yleisimmät turvetuotannon jälki-
käyttömuodot ovat ruokohelven viljely sekä 
maa- ja metsätalous.358

Suomen hallituksen tavoitteena on lopet-
taa kivihiilen käyttö suurissa kaupungeissa 
vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavut-
tamiseksi mm. kivihiiliveroa korotettiin 
vuonna 2011.359

Lapualainen Taisto Pusa  
on toisen polven 
turveurakoitsija. Hän 
tekee turveurakoita 
Vaskiluodon Voimalle.
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Ydinvoimaa

Vuoden 2006 aikana oli valmistunut OL1:n 
ja OL2:n turbiinilaitosten laaja modernisoin-
ti. OL1:llä toteutettiin normaalia pidempi 
huoltoseisokki, jolloin turbiinilaitoksen mo-
dernisoinnin yhteydessä uusittiin laitoksen 
korkeapaineturbiini, välitulistimet, höyryn-
kuivain, turbiiniautomaatio sekä 6,6 kV kyt-
kinlaitos. Modernisointitöiden seurauksena 
laitoksen hyötysuhde parani ja nettoteho 
nousi 840 MW:sta 860 MW:n. Vastaavat 
modernisointityöt oli tehty OL2:lla jo kesän 
2005 vuosihuollon yhteydessä. Vuosihuollon 
lisäksi Olkiluoto 1:lla ei ollut yhtään merkit-
tävää viasta aiheutuvaa tuotantokeskeytystä. 
OL 2 toimi koko vuoden 2006 luotettavasti 
ja tehokkaasti. Poikkeuksellisen lyhyen polt-
toaineenvaihtoseisokin lisäksi laitoksella ei 
ollut yhtään merkittävää viasta aiheutuvaa 
tuotantokeskeytystä. Ensimmäinen koko-
nainen toimintavuosi uudella korkeammalla 
nimellisteholla tuotti laitokselle uuden vuosi-
tuotantoennätyksen. Laitoksen käyttökertoi-
meksi tuli 96,9 %. Olkiluodon laitokset tuot-
tivat vuonna 2006 EPV:lle ydinvoimasähköä 
yhteensä 1194 GWh, joka oli uusi ennätys.360

Vuonna 2000 Teollisuuden Voima Oy 
(TVO) jätti valtioneuvostolle hakemuksen, 
jossa pyydettiin ydinenergialain edellyt-
tämää periaatepäätöstä siitä, voidaanko 
Suomeen rakentaa uusi ydinvoimalaitos-
yksikkö.361 Eduskunta antoi vuonna 2002 

TVO:lle luvan rakentaa Olkiluotoon Suomen 
viidennen ydinvoimalaitosyksikön, Olkiluoto 
3:n. Uuden voimalaitoksen toimittaa rans-
kalaisen Framatomen (nyk. Arevan) ja sak-
salaisen Siemensin muodostama konsortio. 
Yksikön oli tarkoitus olla tuotantokäytössä 
jo keväällä 2009, mutta sen valmistuminen 
myöhästyi reaktorisaarekkeen järjestelmien 
suunnittelun keskeneräisyyden sekä ra-
kentamisessa ja urakoinnissa ilmenneiden 
ongelmien takia. 

Uusi laitosyksikkö on tekniikaltaan 
paine vesireaktori, niin sanottu kolmannen 
sukupolven kevytvesireaktori, mallimerkin-
nältään EPR. Valmistuessaan voimalaitos 
tulee olemaan sähköteholtaan maailman suu-
rin yksikkö (1600 MW) ja siten laitokseen 
tulee myös maailman suurin höyryturbiini.

Vuonna 2010 kolme liittoutumaa haki lu-
paa ydinvoimalan rakentamiseksi: suoma-
laisten teollisuuden ja kaupan alan yritysten 
ja energiayhtiöiden sekä E.ONin omistama 
Fennovoima sekä aikaisempien ydinvoima-
loiden omistajat Fortum ja Teollisuuden Voi-
ma. Eduskunta päätti 1. heinäkuuta 2010 
äänin 120–72 myöntää Teollisuuden Voimal-
le luvan rakentaa Olkiluotoon vielä yhden 
ydinvoimala yksikön. Olkiluoto 4:n suunnit-
telutyöt olivat vuonna 2010 jo alkaneet. Myös 
Fennovoima sai äänin 121–71 luvan rakentaa 
uuden ydinvoimalan joko Simoon tai Pyhä-
joelle. Lokakuussa 2011 Fennovoima valitsi 
voimalan sijoituspaikaksi Pyhäjoen.
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Japanin Fukushima I -voimalan ydinonnet-
tomuudet seurasivat 11. maaliskuuta 2011 
tapahtunutta Sendain maanjäristystä ja sen 
jälkeistä tsunamia. Ydinvoimaloiden turval-
lisuusratkaisut nousivat maailmanlaajuisesti 
puheenaiheeksi.

Tuulivoima täydentää 
energiatuotantopalettia

Poliittisilla päätöksillä on voimakas ohjaava 
merkitys energia-alalle ja tuulivoima on hyvä 
esimerkki siitä. Tuulivoiman ongelma on se, 
että tuulivoimaloille ei tahdo saada raken-
tamispaikkoja. Periaatteessa ihmiset ovat 
tuulivoimaloiden rakentamisen kannalla, 
kunhan niitä ei rakenneta ”minun takapi-
halleni”362

Ensimmäinen kaupallinen tuulivoima-
laitos käynnistyi maassamme 1986 Inkoon 
Kopparnäsissä. Vuoden 2011 lopussa Suomes-
sa oli 130 voimalaa, joiden yhteenlaskettu 
teho on 197 megawattia. Tuulivoiman osuus 
Suomen sähkönhankinnasta oli 0,6 prosent-
tia.363 EPV sai omaa tuulivoimaa ensimmäi-
sen kerran vuonna 2008, jolloin sen määrä 
oli alle 3 GWh. Vuonna 2009 tuulivoimaa 
saatiin EPV:lle jo yli 9 GWh ja vuonna 2011 
jo yli 70 GWh.364

Vuonna 2007 perustettiin kaksi tuulivoi-
mayhtiötä: Rajakiiri Oy 13.4.2007 ja EPV 

Tuulivoima Oy 23.10.2007. Rajakiiri Oy:n 
ensimmäisenä toimintavuotena valmistui-
vat Tornion Röyttän alueen tuulimittaukset. 
Suunnitellulle tuulivoimapuistoalueelle vah-
vistettiin asemakaava vuoden 2007 lopulla 
ja tämä Suomen suurin yhdessä vaiheessa 
rakennettu tuulivoimahanke (Puuska-hanke) 
valmistui vuonna 2010.365

Puuska-hankkeessa Rajakiiri ja Siemens 
sopivat kahdeksan tuulivoimalaitoksen toi-
mituksesta Tornioon. Siemensin toimitus 
Rajakiiri Oy:lle sisälsi kahdeksan 3,6 me-
gawatin SWT-3.6-120-tuuliturbiinia, niiden 
asennukset ja käyttöönoton sekä monivuo-
tisen kunnossapitosopimuksen. Tuulivoi-
malaitokset toimitti Siemensin Tanskassa 
sijaitseva tuulivoimayksikkö Siemens Wind 
Power. Tornion tuulivoimapuistolla tuotetaan 
noin 7 000 keskikokoisen omakotitalouden 
vuosikulutuksen verran sähköä. Puuskan 
kaupallinen käyttö aloitettiin vuoden 2011 
alussa. Hankkeen budjetti oli lähes 50 mil-
joonaa euroa ja se oli vuonna 2010 EPV:n 
suurin yksittäinen investointi.366

Myös vuonna 2007 perustettu EPV Tuu-
livoima Oy on EPV:n kokonaan omistama 
tytäryhtiö. Tämän yhtiön tarkoituksena on 
kartoittaa tuulivoimatuotannon mahdolli-
suuksia Pohjanmaan rannikkoalueella ja 
sisämaassa sekä toteuttaa tulevaisuudessa 
alueelle tehtävät investoinnit.367 Kolmas tuu-
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Laitosyksikkö Toimittaja, Tyyppi Nettosähköteho 
Rakentaminen 
aloitettu 

Kytketty 
verkkoon 

Kaupallinen 
tuotanto

Loviisa-1 Atomenergoexport, VVER-440, PWR 488 MW 1.5.1971 8.2.1977 9.5.1977

Loviisa-2 Atomenergoexport, VVER-440, PWR 488 MW 1.8.1972 4.11.1980 5.1.1981

Olkiluoto-1 ASEA-Atom, BWR 860 MW 1.2.1974 2.9.1978 10.10.1979

Olkiluoto-2 ASEA-Atom, BWR 860 MW 1.8.1975 18.2.1980 10.7.1982

Olkiluoto-3 Areva NP & Siemens AG, EPR 1600 MW 12.8.2005 Rakenteilla

Suomessa vuonna 2011 käytössä olevat ydinvoimalat. Lisäksi käytössä on yksi tutkimusreaktori Otaniemessä.
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livoimayhtiö, Suomen Merituuli Oy, perus-
tettiin kesäkuussa 2008 yhdessä Helsingin 
Energian kanssa. EPV omistaa yhtiöstä puo-
let. Suomen Merituulen tavoite on rakentaa 
merituulipuistoja Suomenlahden ja Pohjan-
lahden rannikoille.368

Omien hankkeiden lisäksi EPV osallis-
tui vuonna 2007 Suomen suurimpaan tuuli-
voimapuistohankkeeseen Kemin Ajoksessa 
Pohjolan Voima Oy:n kautta. EPV selvitti 
myös tuulivoimanrakentamisen mahdolli-
suuksia Baltian maissa.369 Eräs kariutunut 

hanke oli Viron suuntaan. Tuulivoimapuiston 
rakentamista Viroon selvitettiin jo pitkälle, 
mutta hankkeen loppuvaiheessa EPV blo-
kattiin ulos. Aika ei ollut kypsä ulkomaiselle 
omistajalle.370

EPV:llä on tämän kirjan kirjoitushet-
kellä hyvin monia tuulivoimalahankkeita 
käynnissä. Esimerkiksi Mervento Oy:n ja 
EPV Tuulivoima Oy:n yhteinen tuulivoima-
lahanke Vaasan Öjenissä oli elokuussa 2011 
edennyt toteutusvaiheeseen. Merventon ja 
EPV Tuulivoiman yhteinen tuulivoimala-
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hanke sai tarvittavat rakennusluvat ja työt 
voimalan sijoituspaikalla Vaasan Öjenissä 
käynnistyivät. Kesän 2011 kuluessa tehtiin 
projektiin liittyvät maanrakennustyöt huolto-
teineen sekä kaapelointi ja perustusten valu. 
Hankkeen seuraava vaihe oli tuuliturbiinin 
pystytys. Tuotantokäyttöön tuulivoimala 
otettiin 2012.371

Pohjolan Voima Oy:n omistajat siirsivät 
1.11.2011 tuulivoimaan keskittyneen PVO-
Innopower Oy:n suoraan omistukseensa. 
Omistusjärjestelyt eivät vaikuttaneet ole-

massa olevien tuulivoimalaitosten tuotantoon 
tai uusien hankkeiden valmisteluun. Yhtiön 
nimeksi tuli omistusmuutoksen jälkeen In-
nopower Oy. EPV Energian omistus yhtiöstä 
on 9,8 prosenttia.372

Yhtiö 2000-luvulla

EPV:ssä keskityttiin 2000-luvulle tultaessa 
voimantuotanto-omistuksien hallinnointiin 
ja omistusarvon nostamiseen. Toiminta-aja-
tuksena oli hyödyntää tehokkaasti yhtiön 
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Pohjolan Voima Oy
Rapid Power Oy
Teollisuuden Voima Oyj

7,2%
50,0%

6,6%
EPV VOIMA

EPV Tuulivoima Oy
Innopower Oy
Rajakiiri Oy
Suomen Merituuli Oy

100,0%
9,8%

60,2%
50,0%

EPV TUULI

EPV Alueverkko Oy
Proma-Palvelut Oy
Suomen Energiavarat Oy
Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt Oy

100,0%
34,0%

>90,0%
100,0%

EPV INFRA

EPM Metsä Oy
EPV Bioturve Oy
Tornion Voima Oy
Vaskiluodon Voima Oy

40,0%
100,0%
100,0%
50,0%

EPV LÄMPÖ

EPV Energia -konserni on jaettu   
neljään liiketoiminta-alueeseen:  
EPV Voima, EPV Lämpö,  
EPV Tuuli ja EPV Infra.

1 VK 2011

Konsernirakenne ja  
liiketoiminta-alueet 
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373 Vuola 12.4.2011.
374 VK 2003.
375	VK	2003-2004.

376 VK 2006.
377 VK 2006.
378 VK 2010.
379 Källström 5.4.2011.

omistamia ja käytössä olevia sähkönhan-
kintaresurssia sekä pyrkiä jatkuvasti pa-
rantamaan osakkaille toimitetun energian 
kilpailukykyä. Rami Vuola aloitti yhtiön toi-
mitusjohtajana vuonna 2003.373

”Vuoden 2004 aikana EPV:hen tuli kah-
deksan uutta osakasta yhtiön ydinvoimain-
vestoinnin ja Norjan vesivoimahankinnan 
seurauksena.374 EPV:n osakasmäärä kasvoi 
14:sta 22:n. Uusia osakkaita olivat Imat-
ran Seudun Sähkö Oy, Kaakon Energia Oy, 
KSS Energia Oy, Kumera Oy, Oulun kaupun-
ki/Oulun Energia, Rauman Energia Oy sekä 
Ääneseudun Energia Oy. Myös Outokumpu 
Oyj oli uusi osakas. Yhtiön tase kasvoi mer-
kittävästi ja yhtiö toteutti järjestelyjä, joilla 
sen hallitsema kapasiteetti kaksinkertaistui 
investointien valmistuttua. Omistajat sitou-
tuivat konkreettisesti EPV:n toimintaan ja 
sen kehittämiseen. Osakeanneilla kerättiin 
omistajilta yli 40 miljoonaa euroa uutta pää-
omaa.”375

Vuonna 2006 yhtiö hankki vuosittain 
noin 4 000 000 MWh sähköä, mikä vastasi 
hieman yli neljää prosenttia koko Suomen 
sähkön käytöstä. EPV oli holding-tyyppinen 
yhtiö, joka keskittyi sen omistuksessa olevien 
voimaosuuksien tehokkaaseen hallintaan. 
Valtaosa yhtiön aiemmin itse harjoittamasta 

toiminnasta oli ulkoistettu yhtiötä lähellä 
oleviin palveluyhtiöihin.376

Vuonna 2007 EPV:n muodostivat emoyhtiö 
Etelä-Pohjanmaan Voima Oy ja sen täysin 
omistamat tytäryhtiöt Etelä-Pohjanmaan 
Alueverkko Oy, Tornion Voima Oy ja Vaski-
luodon Teollisuuskiinteistöt Oy. EPV:n osak-
kuusyhtiöitä olivat Vaskiluodon Voima Oy, 
Rapid Power Oy ja Proma-Palvelut Oy. Näi-
den lisäksi EPV omisti merkittäviä osuuksia 
Teollisuuden Voima Oy:stä ja Pohjolan Voima 
Oy:stä.377

Vuonna 2009 yhtiön nimi vaihtui Etelä-
Pohjanmaan Voimasta EPV Energiaksi. EPV 
Energia on jaettu neljään eri liiketoiminta-
alueeseen: EPV Voima, EPV Lämpö, EPV 
Tuuli ja EPV Infra.378 EPV ei myy asiak-
kaille sähköä, vaan luovuttaa sitä omistajil-
leen Mankala-periaatteella omakustannus-
hintaan. Vastaavia Mankala-yhtiöitä ovat 
Kymppivoima, Katternö-konserni, Pohjolan 
Voima ja Teollisuuden Voima.379

Hyvä puoli mankalassa on se, että sähköä 
saa omakustannushinnalla: ”Se on niin kuin 
osuuskaupan bonuskortti.” Mutta manka-
la-mallilla on myös varjopuolensa: ”Toinen 
puoli on se, että mankalassa toteutettavien 
hankkeiden on käytävä pääsääntöisesti kai-
kille.”380
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381 Linna 30.9.2011.
382 Kouhi 5.4.2011
383	http://www.uwasa.fi/ajankohtaista/tiedotearkisto/2010/epvlahjoitus190110/.

Mankala-malli, jossa sähköä tehdään ja 
luovutetaan osakkaille, on ollut aika-ajoin 
uhattuna. Vuonna 2010 mallista tehtiin 
kirjallinen kysymys Euroopan unionin ko-
missiolle. Muutosta ei ole kirjoitushetkellä 
tiedossa, ja osakkaat haluavat pitää kiinni 
energiayhtiöstatuksestaan.

Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Hannu 
Linna toteaa mankala-mallista ja EU:sta:

”Minä näen tilanteen siten, että ne EU:lta 
kysyjät ovat todellisuudessa liikkeellä ide-
ologisista syistä. Päätavoite on ydinvoiman 
vastustaminen. On inhottavaa, kun muus-
sakin voimantuotannossa hyväksi koettu 
toimintamalli yritetään uhrata kokonaan 
toisen asian ajamisen sivutuotteena. Man-
kala on Suomen elinkeinoelämän kilpailu-
kyvyn kannalta erinomainen.”381

EPV on lisännyt EPV:n hallituksen pit-
käaikainen puheenjohtaja Kouhin mukaan 
avoimuutta:

”Avoimuutta on pyritty lisäämään. Haas-
tattelupyyntöihin toimiva johto vastaa hy-
vin mielellään ja herkästi. Jonkun verran 
ollaan mukana sponsoroimassa paikallista 
urheilutoimintaa. Yrityksen kotipaikkahan 
on Vaasa. Tuulivoima- ja muista hankkeista 
käydään kertomassa ja keskustelemassa. 
Tiedotustilaisuudet ovat välttämättömiä 
asioiden etenemiseksi.”382

Merkittävästi on tuettu varsinkin Vaa-
san yliopistoa. EPV lahjoitti vuonna 2010 
Vaasan yliopiston peruspääomaan 100 000 
euroa. EPV näki tärkeänä Vaasan yliopiston 
panostukset energia-alan liiketaloudellisen 
ja teknillisen tutkimuksen ja koulutuksen 
kehittämiseen sekä tähän liittyvään yhteis-
työn elinkeinoelämän kanssa.383

Yhtiössä on kiinnitetty viime vuosina yhä enemmän huomiota viestintään 
ja sidosryhmäsuhteisiin. Kuvassa viestintä- ja sidosryhmäpäällikkö 
Hanna-Mari Soini ja johdon assistentti Tuija Varonen.
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Vuoromestari Pekka Uitto, Vaasan voimalaitos 2010 (kuva Katja Lösönen)
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384	VK	1976.

EPV:n historia on kertomus yhtiöstä, joka syntyi yhteisestä tarpeesta sähkön-
hankintaan vuonna 1952. Etelä-Pohjanmaalla ymmärrettiin, että yhteistyössä on 
voimaa ja kaikki hyötyvät siitä. Yhtiön vahvuus on sen omistajissa. EPV on aina 
pitänyt vahvasti ja tasapuolisesti omiensa puolta. Sähkömarkkinoiden muutos 
erityisesti 1990-luvulla muutti yhtiön omistuspohjaa – mukaan tuli uusia omistajia 
ja yhtiö meni rohkeasti mukaan uusiin energialähteisiin. Paletti laajeni ja yhtiön 
tulevaisuuden voidaan sanoa hetken olleen jopa vaakalaudalla, mutta näistä vai-
heista selvittiin. EPV on tänään voimakas yhtiö, jolla on oma selvä vaikuttajan 
rooli Suomen energiakeskustelussa.

Etelä-Pohjanmaan sähkölaitosten taloudel-
listen voimavarojen keskitys sähkön hankin-
nassa, jota EPV käytännössä toteutti, antoi 
koko maakunnan kannalta merkittäviä etuja. 
Osakaslaitoksien oli mahdollista myydä ku-
luttajilleen sähköä tariffeilla, jotka alittivat 
huomattavasti valtakunnallisen keskitason. 
EPV rakensi maakunnan kattavan vankan 
voimansiirtoverkoston, joka liittyi kiinteästi 
valtakunnalliseen järjestelmään ja antoi yh-
teistyömahdollisuuden maan suurimpien voi-

mayhtiöiden kanssa. Sähkölaitostoiminnassa 
käytetyt huomattavat rahavirrat saatiin pa-
remmin palvelemaan maakunnan tarpeita. 
Hyvin sujunut yhteistyö ja saavutetut edut 
olivat omiaan lisäämään luottamusta raken-
tavaan yhteishenkeen muillakin sektoreilla 
maakunnassa, jossa ”nurkkakuntaisuus ja 
kateus” olivat ajoittain olleet esteenä hedel-
mälliselle yhteistyölle.384
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385 Sanaksenaho 29.9.2011.
386 Kuula T. 11.5.2011.

387 Kuula T. 11.5.2011.

Vaasan kaupunginjohtaja Sanaksenahon sa-
noin, ”EPV on ollut leppoisa ja hyvinvoiva 
yhtiö.” Energian hintojen noustessa EPV:ssä 
katsottiin, ettei yhtiö tuottanut voittoa. Tär-
keintä oli, että EPV pystyi tuottamaan hal-
paa energiaa omistajilleen. Yhteydet muihin 
energiayhtiöihin olivat hyvät. Ulkomaalaisia 
asioita ja ulkomaan energianeuvonpitoja ei 
ennen 1990-lukua ollut, vaan energiakaup-
poja tehtiin ”täällä ihan omissa oloissa itsek-
semme”. Muutos kansainväliseksi toimijak-
si nähtiin kuitenkin positiivisena ja aikaan 
kuuluvana.385

Sanaksenaho jatkaa: ”Oli erittäin viisas 
toimenpide, että perustettiin Etelä-Pohjan-
maan yhteinen energian hankintayhtiö. 
Energian hinta pystyttiin pitämään kohtuul-
lisena. Mankala-periaate, joka siitä saakka 
on ollut voimassa, on edelleenkin hyvä. Kaik-
ki tämä hyvä näkyy siinä, että edelleenkin 
meidän energian hinnat ovat Suomen hal-
vimpia sekä Vaasan Sähköllä että muillakin 
alkuperäiseen EPV:hen kuuluvilla yhtiöillä.”

Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula 
muistelee 1990-luvun alkupuolta, jolloin hän 
oli EPV:n hallituksessa: ”EPV oli syntynyt 
aikoinaan voimavarojen yhdistämiseksi. Se 
on ollut ilman muuta lähtökohta. Muuten yk-
sittäiset omistajat eivät olisi pystyneet tar-
vittavia investointeja tekemään. EPV toimi 
joustavasti ja päätökset saatiin aikaan tar-
vittaessa nopeastikin.”386

Luottamus yhtiöön tuli ja tulee niiden ih-
misten kautta, jotka ovat työtä tekemässä. 
EPV ei myy sähköä suoraan asiakkaille ja 
ei ole näin kilpailemassa myyntimarkkinoil-
la. Sähkön ostavat yhtiön omistajat. Vaikka 
varsinaista sähkön myyntiä varten ei tarvi-
ta selvää myynti-imagoa, niin energia-alan 
sisällä on kuitenkin tärkeä olla mukana 
vaikuttamassa. Yhtiön ääni kuullaan, kun 
energiasektorilla tehdään ratkaisuja ja etsi-
tään suuntia mihin mennään.

Kuula toteaa koko energiasektorin muut-
tuneen voimakkaasti viimeisten vuosikym-
menten aikana:

”Markkinoiden avautuminen on ilman 
muuta ollut suuri muutos. Aiemmin tämä 
oli hyvin pitkälle monopolitoimintaa, usein 
alueellista monopolitoimintaa. Markkinat 
avautuivat ja päästiin aika nopeasti pohjois-
maisiin markkinoihin nimenomaan tukku-
sähkötasolla. Nyt ollaan menossa selkeästi 
kovaa vauhtia eurooppalaisiin markkinoi-
hin. Koko energiasektorin merkitys ja var-
sinkin sähkösektorin merkitys on kasvanut 
ja kasvamassa alueellisesti, kansallisesti, 
Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Kun se 
vielä kytkeytyy ilmastokysymykseen mitä 
läheisimmin, mikä on globaali kysymys, niin 
me eletään toimialalla, jonka mielenkiintoi-
suus on kasvanut dramaattisesti viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden ajan.”387
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388 Vuola 12.4.2011.
389 Vuola 12.4.2011.
390 Källström 5.4.2011.

EPV:n toimitusjohtaja Rami Vuola kiteyttää 
suurimmat muutokset koko energiasektoril-
la ja EPV:ssä kahteen asiaan: markkinoiden 
avautumiseen 1995 ja päästökaupan tuloon 
vuonna 2005. Vuola jatkaa:

”Kolmas muutos mikä on lähes yhtä iso, 
on EU:n uusiutuvien energialähteiden ta-
voite, joka lanseerattiin 2008 ja 2011 sitä 
ollaan laittamassa toteen. Se on tulevaisuu-
den iso muutostekijä.”388

EPV:n kannalta omistajakysymyk-
set ovat olleet isoja. EPV:llä oli omistajia 
vuonna 2011 yhteensä 22. Omistajapohjan 
laajeneminen oli sähkömarkkinoiden avau-
tumisen yksi ilmentymä. Isot pelurit tulivat 
ja alkoivat ostaa pienempiä energiayhtiöitä. 
Vuola kertoo, että: ”Osakkeille tuli yhtäkkiä 
arvo ja niitä käytiinkin ostamassa pitkin 
kyliä ja kujia.”389

EPV on aina rohkeasti tarttunut edessä 
nähtyihin muutoksiin ja näin mm. Norjan 
vesivoimatuotantoon haluttiin mukaan. 
Vesivoima on uusiutuva energialähde, eikä 
siitä tule päästöjä. Periaatteessa vesivoima 
on ikuista. EPV:n talousjohtaja Källström 
kertoo: ”Energiamarkkinapelissä Norjan 
vesivoiman merkitys pohjoismaisessa mark-
kinassa on valtavan suuri, kun vaihtelu poh-
joismaisessa vesivoimatuotannossa on hy-
vän ja huonon vesivuoden välillä lähes yhtä 
paljon kuin koko Suomen vuosikulutus.”390
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”EPV on energia-alalla kansainvälisenä toi-
mijana pieni, mutta pieni koko voi olla myös 
etu. Kansainvälistymiskysymys on yksi 
tulevaisuuden haaste. Toimiiko EPV Poh-
joismaissa vai kauempana. Entä Venäjällä? 
Täytyy muistaa, että isot pelurit energia-
markkinoilla, EDF, RWE ja EON ovat mil-
jardiyhtiöitä. EPV:n vahvuus voi olla se, että 
ei ole liian suuri.”391

Vaasan kaupunginjohtaja Sanaksenaho 
nostaa yhtiön tulevaisuuden haasteena esiin 
itsenäisyyden säilymisen: ”Kuinka kauan täl-
lainen pieni yhtiö Euroopan laajuisesti pystyy 
itsenäisesti toimimaan. Pidän tärkeänä, että 
oltaisiin itsenäinen. Pystyttäisiin itse mää-
räämään energian hinnat.”392

Tulevaisuus energia-alalla on jatkuvan 
kehityksen alla. Sähköä tarvitaan, mutta on 
vaikea ennustaa miten sitä tehdään tai miten 
sitä käytetään. Myös tulevat teknologiain-
novaatiot vaikuttavat. Kuka uskoi vielä 25 
vuotta sitten, että puhelin kulkee mukana 
taskussa? Mielenkiintoista tulevaisuudessa 
on nähdä esimerkiksi Smart grid -keksinnöt 
[älykkäät sähköverkot], joita ABB tutkii Vaa-
sassa. EPV:n haasteena onkin tehdä oikeita 
strategisia valintoja. Tehdyt ratkaisut ovat 
EPV:n hallituksen pitkäaikainen puheenjoh-
taja Kouhin mukaan olleet ”sen tyyppisiä, 
että ei ole valittu totaalisesti yhtä tietä.”393

Valmis energia-ala ei vielä ole. Vaasan 
Sähkön toimitusjohtaja Linna miettii:

”Hiilimarkkinat ja öljymarkkinat ovat 
kansainväliset. Esimerkiksi yhdellä puhe-
linsoitolla voi tilata hiililaivan satamaan. 
Mutta kun tilaat metsäenergiaa, ei ole yhtään 

toimittajaa, vaan logistiikka puuttuu koko-
naan. Kestää varmaan yhden sukupolven 
ennen kuin olemme metsäenergian osalta 
siinä tilanteessa, että energiayhtiö voi vain 
tilata toimituksen.”394

Monipuolisuus on energia-alalla vahvuus. 
EPV ja energia-ala tulevaisuudessa saattai-
si EPV:n hallituksen puheenjohtaja Kouhin 
mukaan olla monimuotoisempi kuin tänään:

”Minkälainen yhtiö on kun vietetään sa-
tavuotisjuhlia? Voisin kuvitella, että rakenne 
on entistä monimuotoisempi ja siihen on tul-
lut uusia energiamuotoja mukaan. Mankala-
periaate voisi perusyksikössä säilyä. Aika 
ajoin esiintyy mielipiteitä, että ydinvoima 
on tilapäinen ratkaisu. Se on kuitenkin ollut 
”tilapäinen ratkaisu” jo 1960-luvulta lähtien 
ja on jatkossa varmasti ainakin vielä toiset 
50 vuotta. Jos siitä joskus luovutaan, niin 
ollaan hyvin monimuotoisessa energiatuo-
tannossa. Varmasti aurinkoenergiahankkeita 
ja monia muitakin tulee mukaan tulevaisuu-
dessa.”395

Yhteistyössä on siis voimaa tulevaisuudes-
sakin!
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Tilastot ja liitteet

EPV:n omistajat 1952-2000

kpl %

1952 1960 1965 1970 1975 1980 1985* 1990 1995 2000 2000
Vaasan kaupunki 114 174 174 242 312 936 1092 956 965
Vaasan Sähkö Oy 16 16 43 68 204 223 343 984 1949 41,25

Jyllinkosken Sähkö Oy 60 100 100 160 213 639 768 879
Länsivoima Oy*** 

1319
Fortum Oyj 

1319 27,92
Seinäjoen kaupunki 30 45 45 68 91 273 318 318
Seinäjoen Energia Oy 477 477 10,10
Lapuan Sähkö Oy/  
Lapuan Sähköntuotanto Oy 30 36 36 54 76 228 266 266 504

Vattenfall  
504 10,67

Jylhän Sähköosuuskunta 10 13 13 20 27 87 101 101 151 151 3,20
Laihian Sähkö Oy 10 10 10 15 20 60 75 75 112 112 2,37
Ylistaron kunta 10 12 12 18 24 66 70 70
Järviseudun Sähkövoiman 
Kuntainliitto 8 8 12 16 48 68 68 102 102 2,16
Vähänkyrön kunta 10 15 15 22 24 72 60 60 90 90 1,90
Lehtimäen Sähkö Oy** 2 2 2 3 4 12 14 14 21 21 0,44
Karsinankosken Sähkö Oy 3 10 10 15 25 75 95
Isonkyrön Saha ja Mylly Oy 10 7 7
Kuortaneen Sähkö Oy** 2 2 2 3
Alajärven Sähköosakeyhtiö 5
Ähtärin Sähkö Osakeyhtiö* 2
Töysän Sähkö Oy** 2
Yhteensä 300 450 450 675 900 2700 3150 3150 4725 4725 100 %

* Ähtärin Sähkö Oy ilmoitti lopettavansa toimintansa ja halusi myydä kaksi kappaletta EPV:n osakkeita. Asiasta ilmoitettiin EPV:n 
osakkaille marraskuussa 1954. (EPV johtokunnan työvaliokunta ptk 1.11.1954 §1)

** Tammikuussa 1954 päätettiin, että Lehtimäen Sähkö Oy, Kuortaneen Sähkö Oy ja Töysän Sähkö Oy ostivat toistaiseksi virtansa 
Lapuan Sähkö Oy:n kautta kuten aiemminkin. Ähtärin Sähkö Oy olisi tarvinnut 45 kV:n johdon Seinäjoen muuntajasta. Koska johdon 
kustannukset olivat epätaloudelliset päätettiin keskustella Koilis-Satakunnan Sähkö Oy:n kanssa ehdoista, joilla se mahdollisesti 
hankkisi virtaa Ähtärin Sähkö Oy:lle. (Ptk EPV:n neuvotteluissa Lapuan Sähkö Oy:n, Karsinakosken Sähkö Oy:n, Teuvan Sähkö Oy:n, 
Lehtimäen Sähkö Oy:n, Kuortaneen Sähkö Oy:n ja Ähtärin Sähkö Oy:n edustajien kanssa Lapualla 13.1.1954.)

*** Länsivoima Oy fuusioitiin Fortumiin syyskuussa 2000.

**** Vattenfall osti Lapuan Sähkön vuonna 1995. (http://www.vattenfall.fi/fi/historia-suomessa.htm)
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EPV:n omistajat 2000-2011

prosenttia %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011

Vaasan Sähkö Oy 41,25 40,38 40,38 41,43 38,72 40,87 40,87 40,87 40,90 40,60 40,70 40,58

Fortum Oyj 27,92

Seinäjoen Energia Oy 10,10 10,10 10,10 10,43 10,51 10,48 10,48 10,49 10,49 10,46 10,47 10,40

Vattenfall 10,67

Jylhän Sähköosuuskunta 3,20 3,70 3,70 3,83 3,90 3,89 3,89 3,90 3,90 3,91 3,91 3,95

Laihian Sähkö Oy 2,37 2,37 2,37 2,43 2,24

Järviseudun Sähkövoiman Kuntainliitto/ 
Järviseudun Sähkövoiman Kuntayhtymä 2,16 2,16 2,16 2,16 1,96 1,95 1,76 1,76 1,76 1,75 1,75 1,74

Vähänkyrön kunta 1,90 1,90 1,90 1,93 2,04 2,03 1,76 1,76 1,77 1,75 1,75 1,74

Lehtimäen Sähkö Oy 0,44 0,53 0,53 0,55 0,59 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

Alajärven Sähkö Oy 0,85 0,85 0,92 1,15 1,14 1,28 1,28 1,28 1,28 1,27 1,30

Helsingin kaupunki/Helsingin Energia 8,73 8,73 8,73 7,49 7,34 7,34 7,32 7,29 7,23 7,19 7,22

Kymppivoima Oy/ Kymppivoima Tuotanto Oy 8,36 8,36 8,72 8,87 8,85 8,85 8,85 8,86 8,76 8,82 8,76

Lahti Energia Oy 8,36 8,36 8,44 7,60 7,59 7,59 7,59 7,59 7,76 7,74 7,84

Oy Perhojoki Ab 1,69 1,69 1,71 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,66 1,66 1,72

Vantaan Energia Oy 8,36 8,36 8,44 8,31 8,29 8,29 8,29 8,30 8,47 8,45 8,39

Vimpelin Voima Oy 0,21 0,21 0,24 0,42 0,42 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

TXU Nordic Energy Oy 2,30 2,30

Imatran Seudun Sähkö Oy 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29

Kaakon Energia Oy 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,32 0,31 0,31

KSS Energia Oy 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,48 0,47 0,47

Kumera Oy 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29

Oulun kaupunki/Oulun Energia 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,83 0,81 0,89

Outokumpu Oyj 1,46 1,82 1,82 1,82 1,81 1,77 1,71 1,72

Rauman Energia Oy 0,61 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,63

Äänesseudun Energia Oy 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,44 0,44

Hiirikosken Energia Oy* 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

* Osakkaiden lukumäärässä muutos vuonna 2006 oli Vähäkyrön kunnan omistuksen osittainen siirtyminen Hiirikosken Energia Oy:lle. Alajärven 
Sähkö Oy ja Vimpelin Voima Oy ostivat osuuksia Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymältä vuonna 2006.
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 Merkittävimmät osakkuudet ja omistukset vuosina 1980-2010

% (teho-osuus)

1980 1985 1990 1994 2000 2005 2010

Vaskiluodon Voima Oy 50 (80 MW) 50 (82 MW) 50,0 (143 MW) 50,0 (143 MW) 50,0 (175 MW) 50 50

Teollisuuden Voima Oy 5,4 (68 MW) 6,6 (89 MW) 6,6 (89 MW) 6,6 (108 MW ) 6,6 (126 MW ) 6,6 6,6

Pohjolan Voima Oy - 2,2 (15 MW) 5,2 (63 MW) 4,4 (85 MW) 4,3 (177 MW) 7,5 7,2

Teollisuuden Voimansiirto Oy - - 10,0 10,0 - -

Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy - - - 90,0 100 100

Länsi-Suomen Yhteiskäyttö Oy 10 10 - - - -

Rapid Power Oy - - - - - 50 50

Proma-Palvelut Oy - - - - - 34 34

Tornion Voima Oy - - - - - 100 100

Vaskiluodon teollisuuskiinteistöt Oy - - - - - 100 100

EPV Bioturve Oy - - - - - - 100

EPV Tuulivoima Oy - - - - - - 100

Rajakiiri Oy - - - - - - 60

Suomen Merituuli Oy - - - - - - 50

Suomen Energiavarat Oy - - - - - - > 90
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Lähteet
Lyhenteet
VK Vuosikertomus
PM Pohjanmaan Museo
ptk Pöytäkirja

Arkistot
Jylhän Sähköosuuskunta,  
hallituksen pöytäkirja 4.1.1946.
EPV:n arkisto.
Tarkempi arkistolähde mainittu ao. 
kohdassa

Lehdet
HS Helsingin Sanomat
HS 7.5.1976.
HS 30.12.2011.
Ilkka 28.11.1974.
Ilkka 20.12.1974.
Ilkka 14.1.1975.
Ilkka 18.2.1976.
Pohjalainen 4.9.2009.
Uusi Suomi 29.11.1974.
Uusi Suomi 18.2.1976.
Vaasa 26.10.1973.
Vaasa 28.10.1973.
Vaasa 11.12.1973.
Vaasa 31.12.1973.
Vaasa 25.4.1974.
Vaasa 4.5.1974.
Vaasa 13.8.1974.
Vaasa 28.11.1974.
Vaasa 7.5.1976.

Internet
Internet-lähteet mainittu ao. kohdassa.
Luettu 17.1.2012, ellei muuta mainittu.

Haastattelut ja 
henkilökohtaiset tiedonannot
Eerikäinen Jari 7.4.2011.
Haapamäki Jukka 7.4.2011.
Joensuu Mauno 7.4.2011.
Kouhi Heikki 3.1.2012, 5.4.2011.
Kuula Tapio 11.5.2011.
Källström Markku 5.4.2011.
Lind Mikko 13.4.2011.
Linna Hannu 30.9.2011.
Mäkinen Markku 7.4.2011.
Pernaa Markku 14.10.2011.
Sanaksenaho Seppo 29.9.2011.
Strandberg Holger 28.9.2010.
Suominen Martti 29.9.2010.
Vuola Rami 12.4.2011.
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1850

1877
Suomen ensimmäinen sähkövalaistuskokeilu tehdään 
Helsingissä VR:n konepajalla 10. joulukuuta. Kaupunkia 
valaistaan pääasiassa kaasulla.

1880 Edison perustaa New Yorkiin maailman ensimmäisen 
sähkölaitoksen. 

1881 Edison valmistaa käyttökelpoisen hiililankalampun.

1881-
82

Tampereelle Finlaysonin puuvillatehtaalle rakennetaan 
sähkövalaistuslaitos ensimmäisten joukossa Euroopassa.

1884

Perustettiin Lontoon ja Berliinin sähkölaitos. Daniel 
Johannes Wadén perusti samana vuonna Helsingin 
ensimmäisen sähköyhtiön. Laajaa sähköverkkoa ei heti 
rakennettu, vaan tämän yksityisen yhtiön sähkönjakelu 
tapahtui korttelikohtaisilta sähköasemilta. Helsingissä 
oli peräti yli 30 sähköntuottajaa 1800- ja 1900-luvun 
vaihteessa jotka kehittivät sähköä pääasiassa valaistukseen. 

1888 Aloitti Suomen ensimmäinen kunnallinen sähkölaitos 
toimintansa Tampereella.

1890 Helsingin Sähkövalaistus Osakeyhtiö aloittaa toimintansa. 
Laitoksen jakelualue kattaa eteläisen Helsingin.

1892 Vaasa sai maakunnan ensimmäisen sähkölaitoksen, Vaasan 
Sähkö Osakeyhtiön.

Aikajana

1900

1909
Helsingin kaupungin kunnallinen sähkölaitos perustetaan ja Helsingin 
lukuisat pienet sähköyhtiöt siirretään pitkän keskusteluvaiheen 
jälkeen kaupungin omistukseen. Kunnallistamisen taustalla ovat sekä 
lainsäädännölliset, taloudelliset että turvallisuustekijät.

1912 Jyllinkosken Sähkö Oy perustettiin.

1914–
1918

Ensimmäinen maailmansota katkaisee ulkomaisen polttoaineen tuonnin, 
joten Suomessa ryhdytään käyttämään kotimaista puuta energiatuotannon 
raaka-aineena. Sotatapahtumat häiritsevät myös energialaitosten toimintaa.

1921 Lapuan Sähkö Oy perustettiin.

1927 Perustettiin Seinäjoen kauppalan sähkölaitos.

1940
Valmistunut 110 kV johto Harjavalta–Tuovila varmisti maakunnan 
sähkönsaantia sota-aikana.

–
Alkoi Yhdysvaltain hallituksen Manhattan-projekti, jonka tavoitteena oli 
kehittää ydinase.

1942
Enrico Fermin johdolla rakennettiin ensimmäinen kokeellinen 
ydinreaktori Chicagon yliopistoon. Tämä oli ensimmäinen kerta 
maailmanhistoriassa,kun ihminen toteutti hallitun fi ssioiden ketjureaktion. 

1943 Oak Ridgessä kokeiltiin plutoniumin tuotantoon tarkoitettua reaktoria.

1945

Hanfordissa oli käynnissä kolme täysimittaista reaktoria. Ensimmäistä 
ydinpommia testattiin Alamogordon lentotukikohdassa Uudessa 
Meksikossa heinäkuussa 1945. Tähän mennessä Saksa oli jo antautunut, 
mutta sota Japanin kanssa jatkui. Seurauksena oli Hiroshiman ja 
Nagasakin kaupunkien tuhoaminen ydinpommeilla sodan viimeisinä 
viikkoina.

–
Sodan seurauksena Suomi menetti vesivoimaa runsaasti tuottaneita 
alueitaan. Myös materiaalipula haittasi sotavuosina ja sodan jälkeen 
sähkönjakelua ja verkkojen rakentamista. Sähkönjakelua ajoittain 
jouduttiinkin säännöstelemään ympäri maata. Näistä syistä Suomen 
energiahuoltoa aletaan suunnitella sodan jälkeen ulkomaalaisista 
polttoaineista riippumattomaksi. 
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1960–
69

Voimalaitoksen valmistuminen muutti tilanteen, joten 
solmittiin Imatran Voima Oy:n kanssa voimalaitosten 
yhteiskäyttösopimus. Ostettiin huomattavat määrät korvausvoimaa. 
Yhteiskäyttösopimuksen teho nostettiin lisäsopimuksella 36 
MW:sta 42 MW:iin. 

1961-
68

Vesivoiman runsaus teki mahdolliseksi korvausvoiman ostamisen 
vuosina 1961–68. Voimalaitos seisoi käytännöllisesti katsoen koko 
ajan. Silti sen kannattavuus oli erittäin hyvä.

1965–
69 Imatran Voima Oy:n kanssa sähköntoimitussopimus.

1967
Pohjolan Voima Oy ilmoitti halukkuutensa höyryvoimalaitoksen 
rakentamiseen ja yhteistyöhön asiassa. 

– 
1967 varavoimakysymykset tulivat höyryvoiman myötä aktuelleiksi 
60-luvulla. EPV hankki ensimmäisen 12 MW kaasuturbiinin 
Vaskiluotoon. 

1968-
73 Sähköntarpeen kasvaminen oli erityisen voimakasta.

1969 Perustettiin Vaskiluodon Voima Oy, jonka Pohjolan Voima Oy ja 
Etelä-Pohjanmaan Voima Oy omistavat puoliksi.

19601950

1951
Ydinvoimaa käytettiin ensimmäisen kerran, kun Idaho National 
Laboratoryn tutkijat sytyttivät neljä hehkulamppua EBR-1 -reaktorin 
avulla.

1952 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy perustettiin 16.10.1952 pidetyssä 
kokouksessa.

1954
Oman voimantuotannon aloittamiseksi pantiin työ alulle antamalla 
Ekonolle tehtäväksi 30 MW höyryvoimalaitoksen suunnittelu 
Vaskiluotoon. Teho korotettiin hankintavaiheessa 38 MW:iin, mikä 
oli suurin lämpövoimayksikkö Suomessa Naantalin voimalaitoksen 
valmistumiseen saakka. Polttoaineeksi valittiin kivihiili.

1954
Solmittiin sähköntoimitussopimus Pohjolan Voima Oy:n kanssa 
kattamaan vuodet 1956–59 alkaen 30 MW tehosta. 

– 
ensimmäinen sähköntuotantoon tarkoitettu ydinreaktori saavutti 
kriittisyyden 27.6.1954 Neuvostoliitossa, lähellä Moskovaa 
Obninskissa. 

1955 Suomen Akatemian johtajana toiminut A. I. Virtanen teki 
valtioneuvostolle esityksen atomienergiakomitean perustamisesta.

1956
Calder Hallissa Englannissa aloitti toimintansa ensimmäinen 
kaupallinen ydinvoimala. Calder Hallin voimala tuotti alkuun myös 
ydinasemateriaaleja.

1957 Ensimmäinen ydinvoimala aloitti toimintansa Yhdysvalloissa, 
Shippingportissa.

1958 Vaskiluodon voimalaitos lähti käyntiin keväällä.

1959 Valmistui 220 kV yhteys Seinäjoelle.
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1980

1970 Toinen 12 MW kaasuturpiinin hankittiin Seinäjoelle, aluksi Pohjolan 
Voima Oy:n käyttöön.

1971
Tuovilaan rakennettiin 220 kV johto ja muuntoasema.
–
Loviisassa käynnistyi ykkösvoimalan rakentaminen vappuna.

1972

Voimalaitoksen sähkötehoksi valittiin 165 MW ja 
kaukolämpötehoksi 90 MW. Käyntiinlähtö tapahtui talvella 1972 ja 
kertomusvuoden loppuun mennessä oli tuotettu 3 600 GWh sähköä 
ja 600 GWh kaukolämpöä, mihin oli kulunut kaikkiaan 826 000 tn 
polttoöljyä.

–
Länsi-Suomen Yhteiskäyttö Oy:n puitteissa alullepantu 
yhteistoiminta, joka mahdollisti edullisen ylijäämäsähkön kaupan. 

1973 Ensimmäinen öljykriisi puhkeaa.

1981 Loviisan toinen yksikkö valmistui.

1982 Olkiluoto 2 aloittaa sähköntuotannon.

1986 Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuus. 

1974 Kristiinankaupunkiin saadaan 110 kV yhteys.

1975
Valmistui kolmas, jälleen Vaskiluotoon sijoitettu kaasuturbiini, 
teholtaan 27 MW ja polttoaineena kevyt polttoöljy. Tämän jälkeen 
yhtiöllä on käytettävissään 165 MW tehoa.

1976
Oman tuotantokapasiteetin käytyä jälleen riittämättömäksi tehtiin 
Imatran Voima Oy:n kanssa 20 MW sähköntoimitussopimus. 
Samalla allekirjoitettiin yhteiskäyttösopimus varmistamaan 
maakunnan sähköhuoltoa. 

1977 Loviisa 1 valmistui sähköntuotantoon.

1979 Olkiluoto 1 käynnistyy Eurajoella.
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1990 2000

1990
Pohjolan Voima Oy (PVO) puhtaasti tuottajayhtiöksi. 

– 
1990 Teollisuuden Voimansiirto Oy aloittaa toimintansa.

1991

Neuvostoliitto hajosi. 
– 
Jalasjärven Sähkö Oy siirtyy Imatran Voima Oy:n 
asiakkaaksi. 

– 
Vaskiluodon Voima Oy:n Seinäjoen voimalaitoksen 
ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. 

– 
osakkuusyhtiö Teollisuuden Voima Oy jätti yhdessä 
Imatran Voima Oy:n kanssa valtioneuvostolle 
periaatepäätöshakemuksen Suomen seuraavan 
ydinvoimalaitoksen rakentamisesta.

2002
Euro otettiin käyttöön 1.1.2002. 

– 
Eduskunta myöntää rakentamisluvan Olkiluoto 3:lle.

2005
Maailman suurimman ydinvoimalan rakentaminen alkaa Eurajoella. 

– 
Euroopan Unionin sisäinen päästökauppa vuosille 2005–2007 alkoi vuoden 
alussa. Päästöoikeuksien hinnat nousivat merkittävästi jo 2005 alkuvuonna. 

2009 Suomen Energiavarat Oy, jossa EPV on mukana, ostaa Metsäliiton Vapo-
osakkeet.

2010
EPV Energian tuulivoimaohjelman rakentamisvaihe käynnistyy 50 M€:n 
investoinnilla Tornioon. 

– 
Hallitus hylkäsi 6.5. Fortumin hakemuksen ja esitti eduskunnalle kahden 
uuden ydinreaktorin rakentamista. Eduskunta myönsi luvat Fennovoimalle 
ja Teollisuuden Voimalle 1.7.2010.

1993
Teollisuuden Voima Oy:n kautta uusi 
sähkönhankintaresurssi: Meri-Porin kivihiililauhdelaitos 
(0,6 % EPV:n sähkönhankinnasta)

1994
EPV:n voimansiirtoverkko vuokrattiin Etelä-
Pohjanmaan Alueverkko Oy:lle, jolle siirrettiin myös 
sähkönsiirtoverkkotoimintojen hoito.

1995
Suomi liittyi EU:n jäseneksi 1.1.1995. 

– 
Sähkömarkkinalaki astuu voimaan 1.6. ja sähkönmyynti 
vapautuu, ensin suuryrityksille ja vuonna 1998 myös 
kotitalouksille ja pienyrityksille. EPV Alueverkko Oy 
perustetaan.

2011

Japanin Fukushima I -voimalan ydinonnettomuudet seurasivat 11.3.2011 
tapahtunutta Sendain maanjäristystä ja sen jälkeistä tsunamia. 
Ydinvoimaloiden turvallisuusratkaisut nousivat puheenaiheeksi ympäri 
maailmaa. 

– 
Saksassa oli ennen Japanin Fukushiman onnettomuutta toiminnassa 
17 ydinvoimalaa. Vanhimmat seitsemän niistä sammutettiin Fukushiman 
turman jälkeen turvallisuustarkistuksia varten.  Saksan hallituksen 
toukokuussa 2011 tekemän päätöksen mukaan kuusi muuta voimalaa 
suljetaan viimeistään 2021 ja kolme uusinta vuonna 2022. Nähtäväksi 
jää, miten asiassa käy. Esimerkiksi Ruotsin hallitus päätti jo 1980 luopua 
ydinvoimasta vuoteen 2010 mennessä sen jälkeen kun maassa oli 
järjestetty kansanäänestys. Kirjoitushetkellä 2012 Ruotsissa noin 40 % 
sähköstä tuotetaan ydinvoimalla. 

– 
Lokakuussa Fennovoima valitsi ydinvoimalansa sijoituspaikaksi Pyhäjoen.

2012
Hehkulampun tarina jää historiaan,  
kun lamput poistuvat kaupoista vuonna 2012. 

– 
Mervento Oy:n tuulivoimala otettiin tuotantokäyttöön Vaasan Öjenissä.
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