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Elhuset, Kampgränden 2,
00090 Helen
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ELKUNDER
Avtals- och räkningsärenden
må–fre 8–18
09 617 8080
asiakaspalvelu@helen.fi
helen.fi/ota-yhteytta
Avgiftsfria elektroniska tjänster helen.fi

FJÄRRVÄRMEKUNDER
må–fre 8–16
Anslutning till fjärrvärme
09 617 8013
kaukolampoliittymat@helen.fi
Avtalsändringar och rådgivning
09 617 8014 kaukolampo@helen.fi
Fakturering, mätarställningar och
förfrågningar om förbrukningen
09 617 8001
Kontroll av fjärrvärmeutrustning och rådgivning
09 617 8012

FJÄRRKYLA
må–fre 8–16
Försäljning och avtalsärenden
09 617 8015
kaukojaahdytys@helen.fi
ENERGITORGET OCH
RÅDGIVNINGSTJÄNSTER
Elhuset, 3 vån.

må–fre 8–16
Energitorget: Gruppbokningar,
råd om uppvärmning, nya
ellösningar, hur du håller koll
på förbrukningen och hur du
väljer, använder och sköter
apparaterna i hemmet.
energiatori@helen.fi
FELANMÄLAN
Störningar i eldistributionen
08001 80808
Störningar i fjärrvärme
08001 60602
Information om störningar i
eldistributionen i realtid helen.fi
SAMTALSPRIS
För samtal debiteras lokalnätsavgift
eller mobilnätsavgift
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ENERGITALKO
Vintern och skidföret kom sent i år, men höll i sig längre än vanligt. Februari och mars var kallare än genomsnittet och efter skidturerna fick jag
njuta av värmen från brasan. Mångsidiga värmekällor hjälper småhusägare att spara pengar – i ett hus med elvärme har en värmelagrande
eldstad stor betydelse för att få ner värmekostnaderna.
Nu när sommaren närmar sig har vi haft glädje av solen på många sätt:
dagarna blir längre, luften blir varmare och produktionen av solkraft ökar.
Visserligen producerar solpaneler energi också på vintern och mulna
dagar, men bästa utbytet ger de soliga dagar under sen vår och tidig
sommar. Vi gjorde familjens gemensamma solinvestering på ett enkelt
sätt: genom att boka en egen panel i Helens solkraftverk i Stensböle.
Vardagliga handlingar har stor betydelse i vårt gemensamma energitalko.
I mitt dagliga arbete funderar jag på större frågor än energianvändningen i mitt eget hem: hur ska Helens klimatneutrala framtid genomföras? Just nu står vi inför stora frågor: vi vill avstå från stenkol, men hur
ska vi ersätta den på ett förnuftigt och kostnadseffektivt sätt och så att
miljöpåverkan minskar?
Energisystemet i Helsingfors är en
ypperlig grund för nya lösningar. I fjärrvärmenätet utnyttjas mångsidiga värmekällor
redan nu. Till exempel tar vi tillvara spilloch återvinningsvärme från renat avloppsvatten, datorhallar, matbutiker, bostäder
och kontor. Vi får ofta frågan varför vi inte
använder spillvärme för uppvärmning året om, varför måste det byggas
ny värmeproduktion? Så här inför sommaren glömmer man ofta att det
är kallt på vintern, och återvinningsvärmen räcker inte till för att tillgodose behovet. Det behövs också annan miljövänlig produktion. Den här
ekvationen kommer vi att lösa under de kommande åren.

”Hur ska vi
ersätta stenkol så
att miljöpåverkan
minskar?”

Med önskan om varma
sommardagar!
JANNE RAUHAMÄKI
ENHETSCHEF,
UTVECKLINGSPROJEKT

HELEN RAR
TWITT
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”Visste du att
brinnande sten, det vill
säga oljeskiffer, gör
Estland självförsörjande
på energi?”

EN GROTTA MED
AVANCERAD TEKNIK
Ilmala elstation betjänar hela Böleområdet.

20
SE ÖVER DIN HEMFÖRSÄKRING

Hunden åt upp klockan och datorn blev kvarglömd
på caféet. Vad täcker försäkringen egentligen?

8

TILLSAMMANS I SOMMAREN

24

Musik, mat och gemenskap är viktigt vid evenemangen.

VI GÖR MAT

I framtiden produceras
mat på nya sätt.

Sett till antalet skadefall gäller
ersättningarna oftast mobiltelefoner.
Peter Korhonen, försäkringsbolaget Folksam. s. 20
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AKTUELLT

Delta i
tävlingen!
och vinn

ARTO WIIKARI

Ett ellager som installerats i
anslutning till solpaneler gör
småproducenter av solkraft
betydligt mer självförsörjande.

ELLAGER SAMLAR IN
ÖVERFLÖDIG SOLKRAFT
SOLPANELER BLIR allt vanligare och i allt fler

privathushåll använder man solkraft som man själv
producerat. Soliga dagar producerar solpanelerna
ofta mer el än en småproducent själv hinner använda. Om hushållet också har ett ellager kan man
lagra överskottselen som producerats under dagen
och sedan utnyttja den på kvällen eller natten.
Den el som lagrats i ellagret kan under kvällens
lopp användas t.ex. för att se på tv och laga mat
eller bada bastu ett par-tre timmar.
Ellagret har samma höjd och bredd som ett
kylskåp, men är bara 25 cm djupt. Det placeras
i ett varmt utrymme inomhus, t.ex. i ett förråd, i
hallen eller varför inte vardagsrummet.
”Med hjälp av ellagret kan småproducenterna
hålla koll på hur deras egenproducerade solkraft

förbrukas och lagras. Ett ellager ger även andra
möjligheter för småproducenterna att hantera den
el de producerat; smarta system kan anslutas till
ellagret. Man kan t.ex. installera fjärrstyrda eluttag
eller förbereda sig på strömavbrott med hjälp av
ellagret”, berättar projektchef Kristiina Siilin på
Helen.
Ett ellager höjer solkraftssystemets utnyttjandegrad till över 90 procent, eftersom det jämnar
ut variationerna i produktion och förbrukning till
och med inom en timme, så att ingen solkraft
rinner ut i elnätet.
”Med hjälp av Helens virtuella batteri kan utnyttjandegraden höjas till 100 procent. Det virtuella
batteriet ger också möjlighet att köpa tillbaka el
som man sålt till nätet för samma pris.”

JOHNSONS CONTROLS FINLAND OY/MARJO TOKKARI

Helens nya värmepumpsanläggning under Esplanaden
kommer snart att producera fjärrkyla och fjärrvärme.

Leta upp det rätta svaret på frågan
nedan i den här tidningen och vinn
en Electrolux ESB9400 Blender.
Unik PowerTilt®-teknik bevarar färska
ingrediensers egenskaper genom
mixning i en lägre hastighet så att textur
och färg bevaras. Vi lottar ut tre priser.
Hur mycket mat slänger varje
finländare per år enligt statistiken?
a) 2–4 kilo
b) 20–25 kilo
c) 200 kilo
Delta i tävlingen före 18.7.2018 på
adressen helen.fi./lukijakilpailu. Du kan
också skriva ditt svar på ett vykort och
posta det till Helen, tidningen Helen,
00090 HELEN. Kom ihåg att skriva dina
kontaktuppgifter, din adress och ditt
kundnummer på kortet.
VI GRATULERAR VINNARNA

Vinnarna i läsartävlingen i Helen 1/18 har
dragits. Siemens espresso/kaffemaskin
gick till: Susanna Eloranta i Jokela och
Ritva Haapalainen i Helsingfors.

MINDRE UTSLÄPP, MER FÖRNYBART
Helen investerar betydande summor i att minska utsläppen och öka användningen av förnybar energi. Helens mål är att fram till 2025 minska
koldioxidutsläppen från energiproduktionen med 40 procent från 1990
års nivå. Samtidigt halveras användningen av stenkol. På lång sikt är
målet en klimatneutral energiproduktion.
I Helsingfors planeras för tillfället tre nya biovärmeverk som kan
ersätta användning av stenkol. Utöver dem behövs det också exempelvis
nya värmepumpar och energilager: den nya värmepumpsanläggningen
under Esplanaden blir färdig i slutet av sommaren och på Blåbärslandet
planeras ett nytt grottvärmelager. På Helen följer man också noga det
geotermiska värmeprojektet i Esbo.
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Bli mer
självför
Varför i sörjande n
egna sol te installera
paneler
på
stugans
tak?
STUGSÄSONGEN BÖRJAR
Efter våren återvänder vi till vårt sommarland, till sommarstugan. Så här efter vinterns snö och
kyla är det bra att kolla att allt är i sin ordning och att apparaterna fungerar normalt.

ISTOCK

KOLLA ÅTMINSTONE DETTA:
Är rökkanalerna rena? Stugägaren är själv ansvarig för att skorstenarna sotas och eldstäderna
inspekteras regelbundet.
Fungerar brandvarnarna? Är brandvarnarna tillräckligt många och fungerar batterierna i dem
alla?
Har rören frusit sönder? Kolla att vatten- och avloppsledningarna är hela.
Titta in i brunnen. Är den i behov av service? Smakar vattnet fortfarande bra?
Möss i huset? Kolla att gnagare och andra skadedjur inte har gjort skada under vintern, till exempel gnagt sönder elledningar.
Gå igenom medicinskåpet – byt ut förpackningar som blivit gamla och komplettera efter behov.
Värm stugan försiktigt. Vädra ordentligt och börja värma stugan långsamt efter vintern.

HELEN
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AKTUELLT

NYTT ANSIKTE PÅ
HELENS KUNDTJÄNST

SNABB DISTANSGRANSKNING
I FASTIGHETER
Distansgranskning är ett snabbt och
kostnadseffektivt sätt för bostads
bolag att inleda processen med att
skaffa laddstationer för elbilar. Vid
granskningen utreder man fastighetens
kapacitet för installation av laddstation
er. Distansgranskningen grundar sig
på fastighetens effektuppgifter, och
utifrån dem sammanställer man en kort
rapport som stöd för anskaffningen av
laddstationer.

Har du redan träffat Helens översvallande vänliga kundtjänstmedarbetare Helena
Aurinkoinen? Figuren som skapats av Miitta Sorvali vet allt om allting och mer
därtill. På YouTube-videor svarar Helena på fiktiva kunders samtal och betjänar
dem ibland lite väl ivrigt. Det viktigaste är ändå att Helena har hjärtat på rätta
stället och rätt attityd – precis som Helens kundtjänst på riktigt.
Inspirationen till Helena Aurinkoinen kom från Helens uppskattade och vänliga
kundtjänst. Kundtjänsten svarar på över tusen samtal per dag och 91 procent av
dessa kunder får sitt ärende uträttat med ett enda samtal.
Du hittar vår charmerande kundtjänstmedarbetare
Helena Aurinkoinen på YouTube eller på helen.fi/helena

Läs mer på helen.fi

kuvateksti

KUVAT

HELEN/HENRIIKKA SEPPÄLÄ
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KIINTEISTÖJEN LATAUSPISTEET KUNTOON MOTIVA.FI

KOM TILL
ENERGITORGET

HELEN/ LAURI ERIKSSON

Välkomna på gruppbesök till Helens
Energitorg i Elhuset. Skolelever, stude
rande, kompisgäng eller bostadsbolag
– Helen Ab erbjuder energihandledning
för alla slags grupper som är intres
serade av energifrågor. Hur och var
produceras el och värme för Helsing
forsborna? Vart tar energin vägen
hemma och i skolan? Hur kan man
enkelt spara energi? Ett besök på
Energitorget är en strålande idé också
för skolornas miljöteam.
Boka gruppbesök via
e-post: ENERGIATORI@HELEN.FI
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”Biobränslen ersätter stenkol”
FÖRNYBAR
FJÄRRVÄRME
INTRESSERAR
Förnybar fjärrvärme används
till exempel i riksdagen och
Presidentens slott samt USA:s
ambassad, och även i många
fastighetsbolag.

HELEN.FI/BLOGI
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HELEN/HENRIIKKA SEPPÄLÄ

KUNDUPPGIFTERNA
I TRYGGT FÖRVAR
Den nya dataskyddsförordningen
som trädde i kraft i början av maj
skärper kraven i fråga om behandling av personuppgifter och
bevarande av integritetsskyddet.
På Helen är vi noga med hur vi
behandlar kunduppgifterna och
utvecklar fortlöpande öppenheten
och transparensen i våra verksamhetssätt.
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DELTA I UTLOTTNINGEN AV EN
GoPro-KAMERA

Korrekta kontaktuppgifter
hjälper oss att vid behov nå
dig snabbt och därigenom
förbättra vår service. Om dina
uppgifter har förändrats eller
om du ännu inte har lämnat
oss dina kontaktuppgifter kan
du nu bekvämt göra det på vår
webbplats helen.fi/asiakastiedot. Kontrollera samtidigt ditt
direktmarknadsföringstillstånd
och delta i utlottningen av en
GoPro HERO6 Black-actionkamera senast 17.6.

Sådan man, sådan mansgrotta.

EN MANSGROTTA
FÖR EN URBAN GROTTMAN
TEXT SELJA TIILIKAINEN FOTO ISTOCK

När vardagen känns tung är det skönt att kunna ta sin tillflykt till en egen grotta.
Du kan skapa din egen mans- eller kvinnogrotta i garaget, källaren eller ett
extra rum i bostaden, men det går också bra att dela av ett hörn i ett större rum
med en bokhylla eller en rumsdelare. Det är viktigt att anpassa belysningen till
ändamålet. Om du till exempel använder din privata sfär för att måla miniatyr
modeller behöver du en ljusstark arbetslampa. Vill du däremot se på film eller
spela videospel är indirekt, dämpad belysning rätt val.
I din egen grotta kan du ha allt som du gärna vill ha omkring dig men som inte
får plats i den övriga bostaden: träningsredskap, instrument, spelkonsoler, tv och
ljudåtergivning (och karaokeutrustning, förstås) – plus sådant som gör att du kan
hålla till där länge, så som ett kylskåp och en skräpkorg. När det gäller elutrustningen i grottan är det bra att tänka på att inte överbelasta säkringarna. Det
är framför allt värmande apparater som ofta drar mycket ström, vilket är klokt
att tänka på om du inreder din grotta i garaget, källaren eller något annat svalt
utrymme.
All grottutrustning kräver inte heller stora mängder energi: i en elsnål mansgrotta
kan du till exempel ha en privat bar med dämpad belysning, roulettbord och kortlekar, en hyvelbänk och verktyg eller varför inte alla bortglömda Tex Willers och
en superbekväm fåtölj. Inred grottan mysigt eller med ett särskilt tema: välj konst,
mattor och växter – allt som just du gillar!

HELEN
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PÅ SOMMAREN
ÄR FINLAND ÖPPET FÖR ALLA

8 HELEN

Sommaren gör underverk: det är folk
överallt och alla tusentals evenemang som
ordnas runt om i landet är välbesökta.
Text Satu Laatikainen Stora bilden Riikka Vaahtera

N

är sommaren kommer börjar Finland pulsera av liv.
Från den sydligaste udden till det nordligaste fjället
fylls landet av evenemang av alla de slag: sympatiska
sockenfester, exotiska sportjippon, alternativa festi
valer i de djupa skogarna och andra mer traditionella
festivaler.
Vare sig det handlar om en kammarmusikkonsert,
en dansbanedans eller en fotbollsmatch ute på kärret så har de alla en
gemensam nämnare: den grönskande naturen erbjuder en stämnings
full inramning. Men vad är det då för en kraft som hela tiden föder
nya evenemang? Kan det vara så att vi finländare som anses tysta och
buttra ändå längtar efter varandras sällskap?
Traditionsforskaren Juha Nirkko på Finska Litteratursällskapets
arkiv säger att det uttryckligen är längtan efter samhörighet och tradi
tioner som är hemligheten.
Enligt Nirkko kännetecknas våra sommarevenemang av att de är av
sedda för familjer och olika generationer och samlar både lokalbefolk
ning och tillfälliga besökare. Växelverkan får oss till och med att prata

För många är Ruisrock i
Åbo ett måste varje sommar. Bland årets artister
finns The Chainsmokers,
Marshmello, N.E.R.D. och
Cheek.

HELEN
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VÄRLDEN I BYN/CAMILLA HANHIROVA

ter år efter år och blir då ”vår grej”
för de återkommande besökarna.

På den tvärkonstnärliga kulturfestivalen
Världen i byn serveras också festmat från
olika länder.

med vilt främmande människor,
eftersom det på sommaren är tillåtet
att låta sig dras med av stämningen.
I en folkmassa som sjunger, skrattar,
hurrar och dansar tillsammans upp
fylls uråldriga grundbehov.
”Människan har ett mycket starkt
behov av gemenskap. Många evene
mang upprepas enligt samma möns

I TALKOANDA KRING ETT TEMA
Traditionsforskaren ser de stora
förändringar som skett i finländar
nas livsrytm. Särskilt på landsbygden
strukturerades året förr av arbets
kalendern, och man höll ledigt när
det av naturliga skäl fanns mindre
att göra.
”Numera är årsrytmen annorlun
da. Nu jobbar vi elva månader och
sedan är vi lediga en månad.
Längtan efter upplevelser ackumu
leras ofta till sommaren, och det sät
ter fart på evenemangsarrangörerna.
Sommarevenemangen väcker också
talkoandan till liv, som är livsviktig
för känslan av gemenskap.
Också vid de minsta sockenfes
terna gör många aktörer sitt bästa
för stämningen, från marthorna till
jaktlagen.
”Talkoprojekt har kanske ännu
större betydelse i Finland, där vi

annars lever åtskilda från varandra.
Var och en kan dra sitt strå till stack
en, det räcker bara man äger en bra
hammare”, påpekar Nirkko.
Musiken har sin självskrivna plats
i den finska sommaren, men folk
samlas också i andra tecken. Fester
med gamla lokala eller religiösa tra
ditioner är fast rotade – till exempel
de ortodoxas praasniekka-fester.
Många fester har ett klart tema:
I Sulkava ror man, i Lemi äter man
”särä”, i Hyrynsalmi klafsar man
omkring i ett kärr och spelar kärr
fotboll. Evenemang som har en egen
särprägel blir ofta också rikskända.
Uppfinningsrikedomen och fantasin
blomstrar: förutom de kända evene
mangen som samlar stora skaror har
också byarnas midsommarfester och
tävlingar i mjölkpallskastning sin
egen plats.
”Sommarevenemangen har också
sina egna deltagar- och arrangörs
typer: det finns regelbundet åter
kommande besökare och mer

I kön till raderna av bajamajor frågar ingen efter titlar.
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PORI JAZZ/SAMULI PENTTI

Pori Jazz Festival bjuder in publiken till
en picknick i musikens tecken. I år spelar
åtminstone Nick Cave & The Bad Seeds.

SOMMAR-FINLAND LOCKAR
TILL TURISM I HEMLANDET

FÖR SPORTIGA:
BOTNIACYKLINGEN
Ett av de största cykel
motionsloppen i Finland.
Loppet åks i österbottnisk
miljö och har två sträckor,
106 och 67 km. På den läng
re sträckan finns en särskild
tävlingsklass, där också fö
retag och sammanslutningar
kan delta.
29.7.2018, Vörå

NÅGOT NYTT:
VADÅ VADÅ VADÅ
Specialfestivalen för
alternativ konst erbjuder
bl.a. musik, scenpoesi,
performanser, kortfilm samt
bild- och samhällskonst i ett
naturskönt landskap.
3–4.8.2018, Nuutajärvi

PORI JAZZ/SAMULI PENTTI

PUDASJÄRVI
RETROFESTARIT
ULEÅBORGS
FESTSPEL

DIKTVECKAN I
KAJANA

VÖRÅ

FÖR VUXNA:
VANHAN KIRJALLISUUDEN PÄIVÄT
Traditionella bokdagar
som samlar antikva
riehandlare, förläggare,
författargäster och många
bokvänner. Sommaren 2018
är temat Kvinnans plats.
29–30.6.2018, Sastamala
FÖR KULINARISTER:
KUOPIO WINE FESTIVAL
Stadsfestival som fokuserar
på mat och dryck i läckra
kombinationer. Sommaren
2018 är temat Asien.
29.6–7.7.2018, Kuopio

Allt fler even
emang sats
ar på att
minska utsl
äppen. Som
exempel ka
nämnas Prov
n
inssirock i Se
28–30.6. Fe
inäjoki
stivalen har
som
vara helt fri
från koldioxi mål att
dutsläpp
senast 2019
. Weekend
Festival i
Helsingfors
17–19.8 är et
t eveneman
för elektron
g
isk musik, oc
h energikälla
för festivalen
n
är förnybar
diesel.

ROVANIEMI
ISKELMÄKESÄ

REIJO KESKIKIIKOINEN

MUSIK:
VÅR FESTIVAL
Kammarmusik i landskapet
kring Tusby träsk för vänner
av levande musik och kultur
turism. Festivalen lotsas av
musikern Pekka Kuusisto.
22.7–28.7.2018, Träskända/
Tusby
Ekokompass-evenemang

Mindre
utsläpp!

JUHA KURRI

MAARIT KYTÖHARJU

GRATIS:
KONSERT I
BRUNNSPARKEN
Elävän musiikin yhdistys
Elmu ry och Helsingfors
festspel jubilerar med en
traditionsrik konsert med
somrig picknickstämning i
Brunnsparken i Helsingfors.
19.8.2018, Helsingfors

FÖR BARNFAMILJER:
BARNENS HAVSDAGAR
Barnkulturfestival där man
får uppleva och pröva på
kultur.
27–29.7.2018, Kotka

KUOPIO
SEINÄJOKI

JOENSUU
ILOSAARIROCK

JYVÄSKYLÄ

TAMPEREEN
SASTAMALA KUKKAISVIIKKO
PORI JAZZ

ÅBO
RUISROCK

NUUTAJÄRVI

TUSBY

HAMINA TATTOO

KOTKA
GRATISKONSERTER
I BRUNNSPARKEN
I HELSINGFORS
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tillfälliga sommargäster som ger evenemanget sin egen färg. Det finns de
som festar passionerat och de som
inte deltar i någonting alls. I dag är
vi mer toleranta, och det är okej att
tillbringa sin sommar utan att besöka
ett enda evenemang”, säger Nirkko.
FRÅN LANDET TILL STADEN
Den finska sommaren får både
städerna och landsbygden att visa
sig från sin bästa sida. Naturälskarna
blir inte besvikna på den finska
sommaren: när det är sommar är
man utomhus, och vilket evenemang
som helst får en fin inramning vid
vattnet, i skogen eller på öppna sommarfagra slätter.
Många städer har vuxit fram vid
en naturskön plats, och visst är
det stämningsfullt att till exempel
sjunga i kapp med Tammerforsens
brus på sommaren. Också mitt i
staden arrangeras allt oftare stora
evenemang, som på ett naturligt sätt
smälter in i vår underhållningskultur. I stadsmiljö sitter det lika bra
med traditionell dansbanedans som
med helt urbana stadsfestivaler, som

Utrustad
dig meder
regnklänke
med taen
på d mfinska esno !
mar

igen får en ny besökargeneration att
bli konsumenter av sommarunderhållning.
Evenemang som startar i grannkvarteret kan också sänka tröskeln för
att delta – och då kan semesterfirare
slippa den stress som hotar om årets
lediga månad används till att åka landet runt på jakt efter upplevelser.
För det viktigaste med sommaren
är frihet och en avslappnad stämning.
Det är också det vi är ute efter när vi
besöker evenemang. Det är underbart
att sitta med vänner och äta picknick,
att leva utan jäkt en stund. Vi är också
realister i fråga om vädret: vi tar
med både bikini och gummistövlar
till festivalen, eftersom vi vet att vår
nyckfulla sommar inte är att lita på.
I kön till raderna av bajamajor frågar
ingen efter titlar, utan i bästa fall hör
det till festens natur att man förstår
att alla delar samma glädje.
STÄMNING FÖDS UR GEMENSKAP
Sommarevenemangen förefaller allt
oftare att profilera sig, och andan
kan till exempel uppstå kring ett
mattema eller medborgaraktivism.

Konsumenterna erbjuds också allt
mer: vid stora evenemang börjar
det vara självklart att ha alternativ
för folk som följer olika dieter och
allt oftare erbjuds också lyx: viner,
hantverksöl och gourmetmat. Avslappnade sommarfester är ypperliga
tillfällen inte bara för matbusiness
utan också för hantverkare och
andra företagare, eller till exempel
för någon som vill demonstrera nya
sportgrenar.
”Fester har alltid också en kommersiell aspekt, det gäller också
kyrkliga högtider. När folk samlas är
det naturligt att det också förekommer försäljning – på det sättet täcker
man kostnaderna för arrangemangen. På evenemang betalar besökarna också för en viss stämning och
upplevelse”, påminner Nirkko.
Arrangörerna måste vara eldsjälar
eftersom det märks i evenemangets natur, som i sin tur är det som
lockar besökare. Att någon vill ordna
upplevelser för andra är alltid värt
att lyfta på hatten för, anser Nirkko.
Redan i fråga om logistiken är evenemangen ofta enorma prestationer.

ISTOCK

”Numera är årsrytmen annorlunda.”

RAPARPERITAIVAS/MARKKU RÖNKKÄ

Den riksomfattande restaurangdagen är ett exempel på stadsbornas egen aktivitet som evenemangsarrangörer.
Sommarcaféet Raparperitaivas i Nedre Malm bjuder särskilt in barn som hedersgäster.
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ISTOCK
RAPARPERITAIVAS/MARKKU RÖNKKÄ

På Salsakarnevalen struntar man i klimatförhållandena på norra halvklotet.

Festivalen Världen i byn ordnas i
Kaisaniemi i Helsingfors varje år.

Genom att upprätthålla en positiv
stämning – och genom att se till att
inte lämna skräp efter sig för någon
annan att städa upp – kan varje
besökare bidra till att evenemangen
arrangeras även i framtiden.

Ur traditionsforskarens synvinkel
är sommarevenemang i bästa fall en
generationsöverspännande tradition:
till exempel kan föräldrar och barn
tillsammans njuta av en artist som
uppträtt på rockfestivaler i flera år
tionden – bara de delar samma smak.
Nirkkos egen favoritsommarfest
ordnas ändå i Helsingfors. ”Midsom
marfesten på Fölisön tilltalar mig
på grund av dialogen mellan finsk
tradition och internationalism. En
sommar när jag tog bussen till Föli

NÅGOT EGET, NÅGOT LÅNAT
Ibland känns sommaren inte som
sommar utan den årliga festivalen
eller rallytävlingen. Även om många
evenemang kan tyckas vara enkla
möjligheter att pigga upp semester
planerna, har många av dem en
viktig betydelse för ortens identitet.
På en liten ort kan årets enda evene
mang åtminstone för en kort stund
ge orten liv och sätta den på kartan.
De som år efter år återkommer till
traditionella evenemang förväntar
sig framför allt att den särpräglade
festen bevarar sin unika karaktär.
”För att kallas tradition måste ett
evenemang eller ett fenomen ha
något element som inte förändras.
Ändå måste det också förändras och
följa med sin tid för att kännas som
en verklig, levande tradition.

sön på midsommaren räknade jag till över
20 olika språk som talades på bussen.”
Man kan också titta på sina egna som
martraditioner för att begrunda hur långt
bort man har kommit från sina rötter.
Nirkko som kommer från trakten mellan
Södra Savolax och Södra Karelen beskriver
sitt eget förhållande till livet på hemorten.
”I Suomenniemi frågar man fortfarande
om jag tänker komma till sommarens
sockendagar. Den dagen jag märker att
ingen längre saknar mig där, då har jag
avlägsnat mig från mina rötter.”

UNDERSTÖD FÖR SOMMAREVENEMANG
Helen har redan i tre års tid understött sommarevenemang runt om i landet.
I fjol fick vi in ansökningar från över 200 arrangörer, bland vilka vi belönade
tio energirika evenemang.
Också i sommar belönar vi positiva och fina evenemang. Vid valet fäster
vi vikt vid att evenemangen är mångsidiga och främjar lokal stadsenergi.
Vinnarna belönas vid Radio Novas sommarsändningar.
Läs mer om kriterierna och tipsa evenemangsarrangören om möjligheten att
ansöka om understöd: helen.fi/kaupunkienergiaa
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EN SPECIELL PLATS
SPALTEN PRESENTERAR HELENS

ENERGIPRODUKTION OCH ELNÄT
UR ETT ANNORLUNDA PERSPEKTIV

ELSTATION
I UNDERJORDISK GROTTA
Ilmalatorgets elstation
distribuerar el till det
kraftigt växande Böle.
Spillvärmen från elstationens
anläggningar utnyttjas för
uppvärmning.
14 HELEN

Ingenting syns i gatubilden, men under jorden
döljer sig högavancerad teknik. Ilmalatorgets
elstation togs i bruk 2015 för att tillgodose det
växande elbehovet i Böle. Behovet fortsätter att
öka med god fart; de närmaste åren färdigställs
flera kontorsbyggnader, bostadshus och det
gigantiska köp- och nöjescentret Tripla.
För att spara på det dyrbara stadsrummet förlades elstationen helt och hållet i en grotta under
Ilmalagatan, drygt 30 meter under markytan.
I samma tunnelsystem under Böle finns också
Helen Ab:s fjärrkylelager.
Spillvärmen från huvudtransformatorerna i Ilmalatorgets elstation utnyttjas för uppvärmning
av utrymmena i elstationen. När det gäller att
utnyttja spillvärme från transformatorer är Helen
Elnät en av de första som tagit i bruk tekniken
både i Finland och ute i världen. Stationen har
felhanteringsutrustning som förbättrar elnätets
tillförlitlighet. En stor del av felen i elnätet kan
skötas med hjälp av den här utrustningen, utan
att kunderna märker något alls.
Helen Elnät har totalt 25 elstationer runt om i
Helsingfors.

32 meter
UNDER ILMALAGATAN

I BYGGNADSSKEDET DROGS
SAMMANLAGT KABEL
CIRKA

33 km

DEN INSPRÄNGDA GROTTAN FÖR ILMALATORGETS
ELSTATION MOTSVARAR TILL VOLYMEN

PRESIDENTENS SLOTT
LÄNGD
HÖJD

132 m 15 m
13,5 m
BREDD

ILMALATORGETS ELSTATION BETJÄNAR EN FOLKMÄNGD
SOM MOTSVARAR FREDRIKSHAMNS STAD.
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EN STARK KVINNA
OCH BOKFREAK

Baba Lybeck är ett medieproffs som alltid har många järn i elden.
Som motvikt till jobbet tar hon hand om sig själv genom att
motionera och läsa. Att leva ekologiskt är också ett medvetet val.
Text Tarja Västilä | Foto Anton Reenpää

I

juni hålls för första gången halv
Ironman-triathlon i Finland. Där
kommer vi att se ett bekant ansikte.
Journalisten, producenten, programledaren och Nyhetsläckans överdomare Baba Lybeck deltar i tävlingen, där
det gäller att simma 1,9 kilometer, cykla
90 kilometer och löpa 21,1 kilometer.
För en med sämre kondition låter det
hemskt, men Baba Lybeck är i sitt esse.
”Triathlongrenarna är teknikgrenar
och det finns alltid mer att lära sig. Det är
det som är charmen.”
Lybeck fattade i tiden ett långtgående
beslut och började träna för maraton. Det
kändes bra och skapade rytm i hennes
intensiva liv. Nu har hon redan 16 maratonlopp bakom sig.
”Vi har alltid varit aktiva i vår fyrapersonersfamilj. När barnen var små gjorde
vi utflykter så att barnen cyklade och
föräldrarna löpte bredvid. Ibland tog vi
glasspaus, åt vår matsäck och beundrade
landskapet. Vårt gemensamma motionsintresse har fortsatt trots att barnen
redan är vuxna.”

Lybeck tränar sex dagar i veckan, och
i början av året kompletterade hon sin
repertoar med klassisk tyngdlyftning.
BÖCKER I ÖRAT
Med sig på löpstigarna och vintertid på
cykeltrainern har Lybeck sin andra kära
hobby, litteratur.

”Min synd är
att tända lampor. ”
”Jag har samma bibliotek i telefonen
och iPaden som hemma. Jag lyssnar alltid
på ljudböcker i bussen och spårvagnen
eller när jag står i kö. Det gick bra och lätt
att bli bekant med Paul Auster före Ateneum Live-intervjun genom att lyssna på
den över tusensidiga romanen 4321, som
författaren själv läst in. Dessutom läser
jag alltid på kvällen innan jag somnar.”
Baba som studerat litteraturvetenskap
skrev i tiden sin gradu om sin morfars,

författaren Tito Collianders, omfattande
memoarer. Läsning har alltid värdesatts i
släkten, litteraturen finns i generna.
”Jag är lyckligast när jag läser, rör på
mig, umgås med familjen och jobbar.
Läsning och motion är hobbyer som alla
har möjlighet att utöva.”
EKOLOGISKT LIV
Lybeck konstaterar att hon lever ekologiskt: en lågkonsumerande livsstil passar
henne bäst. Familjen satsar inte på ägande: de bor på hyra och har ingen bil.
”Vi gick med i bilpoolen så fort City
Car Club kom till Helsingfors. Framtidens trend är att privatbilismen minskar
och ersätts av tjänstetillhandahållare.
Själv utnyttjar jag varje tillfälle att ta mig
fram för egen maskin: jag går eller cyklar
och använder inte hissen.”
När man rör på sig förbrukar man
energi, och en mångsidig kost är grunden
för Lybecks välbefinnande: förutom grönsaker, fisk och fullkornsprodukter säger
hon att hon äter fågelmat, alltså frön och
nötter. Det finns sällan kött på tallriken.

KUKA? FM Baba Lybeck, 51, journalist, producent, programledare och Nyhetsläckans överdomare. Familjen består av make och två vuxna barn. Fritidsintressena är
motion och läsning och samvaro med familjen. Hon har löpt 16 maratonlopp och deltagit i två hela triathlontävlingar.
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”Jag älskar förändring och tycker om frihet.”
”Min synd är att tända lampor. Jag är
hemmets ”stämningspolis”, jag tycker det
är mysigt med små ljuskällor.”
Hemmet värms med fjärrvärme, då och
då tänder familjen en brasa för stämningens skull. Till sitt arbetsrum köper
Lybeck ekoel.
LOTS FÖR FAVORITPROGRAMMET
Arbetsrummet behövs bland annat för att
sköta det egna produktionsbolaget, Baba
Lybeck Productions Oy. Nyhetsläckan är
bara en liten del av Baba Lybecks arbete.
Litteraturevenemanget Kirja vieköön!
som arrangerades för att fira Finlands
100-årsjubileum var Lybecks idé och hon
var också producent för det. Hon gör
också podcasts om litteratur och leder
Ateneum Live-diskussioner en gång i
månaden.
Lybeck har redan i 30 år varit programvärd vid tillställningar, seminarier och
publikevenemang av olika slag. Mediekarriären som programledare och journalist startade redan studentvåren 1985,
när lokalradion Radio City inledde sin
verksamhet. Från radion plockades Baba
till tv, först till MTV3 och sedan till Yle.
Ända sedan Fyran började sända nyheter
var Lybeck i många år journalist, producent och nyhetsankare på kanalen.
När teamet bakom Nyhetsläckan bad
Baba bli överdomare tyckte hon först
att det var omöjligt att axla uppgiften i
hennes favoritprogram och fylla Peter
Nymans skor. ”Jag har njutit av varenda
sändning och tittarsiffrorna har också
varit bra år efter år. Synd att det populära
aktualitetsprogrammet slutar i vår.”

Babas
energitips:

Vardagsmotion förbrukar
energi: cykla och gå,
använd inte hissen.

LÄNGTAN EFTER FRIHET
Även om jobbet som överdomare tar slut
har Lybeck fullt upp att göra. Som bäst
har hon en stor produktion på gång, en
dokumentärfilm.
”Jag har alltid haft många järn i elden
och väntar med spänning på vad som
kommer härnäst. Jag älskar förändring
och tycker om frihet. Det finns en tanke
som har präglat vår släkt i generationer,
nämligen att det enda som är säkert är att
allt är osäkert.”
På senare tid har Lybeck funderat
mycket på jämlikhet och hänsyn till andra samt på klimatförändringen. De här
sakerna hänger ihop.
”Min morfars mor var kosmopolit och
lärde sin son att världen är vårt hem. Jag
har vuxit upp i en atmosfär där antirasism var en självklarhet, men så är det
inte överallt. Världen och livet kommer
att förändras enormt under de närmaste
50 åren. När det inte längre går att bo
i torra områden kommer det också fler
människor till Finland.”
Enligt Lybeck är flyttningsvågen inte
längre någon åsiktsfråga, utan den borde
också påverka politiken och förändra attityderna. Bara på det sättet blir världen
allas hem.

Babas första ekohandling
1966 Baba föds
på annandag jul
i Pargas. Det var
mycket snö men
inte så kallt.

Baba var bland de första som övergick
till ekologiskt på 1980-talet.
1986 Baba har en
roll i tv-filmen Baby
Love.
1985 De första stegen
i karriären: Radio City
kör i gång på valborg
och den blivande
studenten får jobb.
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2003–2009
programvärd för
Jussi-galan
1998 Fyrans nyheter blir
Babas arbetsplats i 11 år.

2010 Överdomare
i Nyhetsläckan

2009 Är med och
kör i gång Yles
program Halv sju som
redaktionssekreterare

2012 I tävlingen Dansar
med stjärnor tog dansparet
Baba Lybeck och Mikko
Ahti tredje plats.

2018 Tredje fullånga
triathlontävlingen
i Tallinn

2013 Första fullånga triathlontävlingen
i Barcelona. Baba kom in som tvåa i sin
åldersklass.
2013 Babas bok Habaa, iloa, liikettä
ja voimaa (Otava) utkommer.

EXPERT JANNE INKINEN, 35, GRUPPEN UTVECKLING AV ENERGISYSTEMET Verksamhetsställe:
ELHUSET utbildning: INGENJÖR, ELKRAFTTEKNIK har jobbat på Helen: DRYGT 10 ÅR

#PÅ HELEN

Inkinens husdjur, en råttsnok,
är redan 20 år gammal.

Janne Inkinen fotograferades i
Uspenskij-datorhallen, som finns i
en grotta under Skatudden. Där tillvaratas spillvärmen från datorhallen
och leds till fjärrvärmenätet.

GRUPPEN UTVECKLING AV ENERGISYSTEMET som sitter i

SIKTET STÄLLT
PÅ FRAMTIDEN
Nu om någonsin är det intressant
att jobba med energisystem, säger
experten Janne Inkinen.
Text Selja Tiilikainen | Foto Anton Reenpää, Janne Inkinen
VÅRT VIKTIGA UPPDRAG i gruppen Utveckling av energi

systemet är att utveckla och modernisera energianskaffnings
systemet och framför allt fjärrvärmesystemet så att kostnads
effektiviteten ökar och utsläppen minskar. Ett annat uppdrag
inom produktionsplaneringen är att utreda tilläggskostnaderna
för energianskaffning till exempel i en situation då ett kraftverk
måste stängas ner för underhåll – energi måste ju produceras
i varje fall. Det arbete vår grupp utför märks för kunderna i ett
konkurrenskraftigt energipris och i vissheten om att det alltid
finns jämn tillgång till värme.
Vi experter planerar produktionen med olika tidsspann: vi
säkerställer och förutser förändringar i energiproduktionen
både för nästa vecka och för flera årtionden framåt. Till exempel
räknar vi ut vilka sätt att producera energi som är kostnads
effektivast i framtiden, och så stöder vi de övriga proffsen
på Helen när de planerar och fattar beslut om investeringar i
energiproduktion.

Elhuset på Kampen och jobbar med produktionsplanering
består av omkring fyra andra experter förutom mig. Det råder
en avslappnad atmosfär i vår grupp och vi skrattar mycket.
Vi har ett bra team, men var och en av oss har också sitt eget
specialkunnande som hela gruppen drar nytta av. Man får
alltid svar när man frågar något.
Jag har jobbat på Helen i tio år, till min nuvarande arbets
uppgift sökte jag internt. Jag har ett ganska brett arbetsfält,
eftersom produktionsplaneringen innefattar Helens hela
produktionssystem. Jag ville ha ett jobb där jag kan hjälpa
och ge mycket, vara med och utveckla ett system som har stor
betydelse för alla stadsbor. När energin flödar till rätt plats i
rätt ögonblick kan stadsborna bo, förflytta sig och tillbringa
fritiden på ett behagligt sätt med minimerad energiförbruk
ning och miljöpåverkan.
JAG ÄR LYCKLIGT LOTTAD genom att energibranschen är

inne i sin intressantaste tid på flera årtionden, eftersom dels
miljöfrågorna och dels teknikens och marknadens utveckling
gör att branschen förändras snabbt. Produktionsanläggning
arna förändras, nätinfrastrukturen förändras och rollerna som
energikonsument och energiproducent går in i varandra.
Branschen är inne i en enorm omvälvning, eftersom det finns
ett hårt tryck på att ersätta de nuvarande produktionssätten
med lösningar som baserar sig på förnybar energi.
När vi talar om energisystemets framtid här på Helen talar
vi om att kunderna får en större roll, att återvinningen av
spillvärme ökar, att det ska finnas flexibilitet i produktionen
och efterfrågan, men vi talar också om X-ekonomi, eftersom
vi ännu inte vet vilka möjligheter framtiden bär med sig.
Vi balanserar mellan kostnadseffektivitet och ett tryck på
snabba förändringar, vilket ser till att utvecklingen av energi
systemet kommer att vara ett inspirerande och intressant
område länge än.
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KAPUTT!
Kylskåpet sade upp kontraktet och
glasögonen gick sönder. Tvättmaskinen
tömde ut vattnet på golvet. Vad ersätter
hemförsäkringen egentligen, och vad
ansvarar bostadsbolaget för?
Text Pi Mäkilä | Foto iStock
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K

ylskåpsdörren gick
sönder, diskmaskinen
sjunger på sista versen
och i samma veva föll
glasögonen i golvet.
Ersätter en hemförsäk
ring något av det här,
eller är det bättre att direkt uppsöka en
vitvaruaffär eller en optiker?
”En hemförsäkring innehåller en
egendomsförsäkring, det vill säga
en försäkring av hemmets lösöre, en
ansvarsförsäkring samt rättsskydd.
Den täcker plötsliga och oförutsedda
händelser, till exempel att telefonen fal
ler i golvet eller att en hushållsmaskin
får ett plötsligt fel”, säger Peter Korhonen på försäkringsbolaget Folksam.
Korhonen berättar att samma för
säkring täcker skador vid till exempel
brand samt vid stöld, ofog eller rån.
Också rörläckage omfattas av försäk
ringen.
”Om tvättmaskinsanslutningen går
sönder och det rinner ut vatten i bo
staden ersätter försäkringen skadorna
på hemmets lösöre. Försäkringen täcker
också extra boendekostnader som orsa
kas av att bostaden inte går att använda.
Bostadsbolagets försäkring täcker skad
or på bostadens konstruktioner.”
Korhonen påpekar att när en skada
inträffar är det enklast att ringa upp
sitt eget försäkringsbolag och fråga om
hemförsäkringen ersätter skadan.
”Det kostar ingenting att fråga. I det
skedet behöver man ännu inte fylla i
några blanketter eller ersättningsan
sökningar.”
RIKTIGT ALLT KAN INTE ERSÄTTAS
Allt ersätts ändå inte av hemförsäkrin
gen. Ett exempel är om man glömmer
något föremål efter sig och det för
svinner.
”Om man till exempel glömmer hand
väskan på restaurangens toalett är det
inte fråga om stöld utan om glömska,
säger Korhonen.”
De vanligaste fallen som omfattas av
hemförsäkringen är enligt Korhonen
telefoner, pekplattor och andra tekniska

Till exempel om man glömmer ett
föremål efter sig och det försvinner
ersätter inte hemförsäkning det.

apparater som gått sönder. Sett till
antalet skadefall gäller ersättningarna
oftast mobiltelefoner.
Hemlösöresförsäkringen ersätter
också skador som orsakas av husdjur,
till exempel om hunden sveper ner en
blomkruka med svansen så att krukan
går sönder.
”Men försäkringen ersätter inte om
hunden river sönder en fåtölj.”
Korhonen och Patrick Holm på Folk
sam påminner om att man alltid borde
tänka på hur gammal den apparat som
gått sönder är, innan man börjar vidta
ersättningsåtgärder.
”Självrisken måste man alltid stå för.
Om en apparat är gammal har den sjun

Rengör och
underhåll!

Tvättmaskinen behöver rengöras då och då. Kör tvättmaskinen med
rengöringsmedel ett par gånger om året för att hålla den i skick. Rengör
också tvättmedelsfacket samt luddfiltret eller avloppspumpens nålfälla.
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DE VIKTIGASTE AVTALEN
I SAMMA PAKET
Helens nya Serviceavtal för hemmet är ett
förmånligt och enkelt sätt att teckna elavtal
och en omfattande hemförsäkring på samma
gång. Serviceavtalet för hemmet innehåller en
lösöres- och resgodsförsäkring och täcker också
rättsskydd och ansvarsskador. I avtalet ingår
också försäkringsskydd vid identitetsstöld samt
ersättning för idrottsutrustning som går sönder
vid användning.
Avtalet är avsett för flervåningshus och radhus där det huvudsakliga uppvärmningssättet
inte är elvärme. Kunder som har ett Serviceavtal
för hemmet är försäkrade i Folksam Skadeförsäkring Ab.

H e l e n sk y d d a r

Kom ihåg att när du köper el från Helen
får du samtidigt en försäkring mot
elolycksfall.
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I hushå
finns dj ll där det
det allt ur händer
möjligt.

Hushållsapparaterna ska alltid övervakas
under användningen.

kit i värde så att ersättningen inte
blir särskilt stor. Då kanske det inte
lönar sig att låta reparera apparaten.
Tanken är att försäkringen ska ersätta den trasiga apparatens värde, men
en gammal telefon har inte samma
värde som en ny, även om den skulle
fungera perfekt”, säger Holm.
Enligt Holm ersätts ändå största
delen av alla ersättningar som söks
via hemförsäkringen. Han påpekar
att den som tecknar en hemförsäkring alltid borde läsa försäkringsvillkoren.
”Det vinner alla på. Även om
villkoren kan verka krångliga borde
man ändå läsa dem. Många vitvaruoch elektronikaffärer säljer också
produktskydd, men det är inte så
stor idé att köpa ett sådant om hemförsäkringen ersätter samma sak.”
Använd apparaterna rätt
Det bästa sättet att undvika att vitvarorna går sönder och slippa söka
ersättning hos försäkringsbolaget är
att ta väl hand om sina vitvaror. VD
Tomas Nylund på Kodinkonehuolto
Urpo Ranta Oy berättar att många
apparater håller längre redan om
man läser igenom bruksanvisningen
noggrant och följer den.
”Bland annat måste diskmaskinssilen rensas minst en gång i månaden och maskinen måste rengöras
med avkalkningsmedel. Disken
måste diskas i tillräckligt hett vatten,
annars blir det fettavlagringar i
maskinen eller i avloppet”, säger
Nylund.
Luddfiltret i tvättmaskinen måste
också kollas då och då, och filtret i
torktumlaren efter varje användning.

Dessutom måste filtren rengöras.
”Sköljmedel kan bilda en hinna
i filtret och då fungerar maskinen
långsammare och luftcirkulationen
försvåras.”
Dagens frysar kräver enligt
Nylund inget nämnvärt underhåll,
men det lönar sig att hålla kylskåpet
rent inuti så att inte avrinningshålet
blir igensatt av smuts. Matvarorna
borde inte få stå så att de vidrör
bakväggen.
ANVÄND BONDFÖRNUFT
Också Peter Korhonen och Patrick
Holm på Folksam säger att det är
viktigt att apparater används rätt.
”Det är till exempel alltid en dålig
idé att torka tvätt i bastun. Om man
glömmer att ta bort tvätten och slår
på bastun kan följderna vara katastrofala”, säger Holm.
Holm påminner om att hushålls-

apparaterna alltid ska övervakas
under användningen.
”Tvättmaskinen, spisen eller
ugnen borde aldrig lämnas på utan
övervakning.”
Efter användningen är det också
viktigt att komma ihåg att stänga av
vattnet till maskiner som använder
vatten. Det är inte säkert att försäkringen ersätter hela beloppet om
tilloppsslangen går sönder och man
inte har stängt vattnet till maskinen.
Med vanligt bondförnuft kommer
man långt.
”Det lönar sig att låsa dörrarna och också ha cykeln låst.
Hemlösöresförsäkringen täcker
skadorna bara om en låst cykel stjäls
från gården. Den vanliga hemförsäkringen täcker också trädgårdsmöbler
och utegrillar. Däremot hör växter
och planteringar till bostadsbolagets
ansvar”, tillägger Holm.

SE ÖVER DIN HEMFÖRSÄKRING
KOLLA OM DIN HEMFÖRSÄKRING TÄCKER:
Vitvaror och andra elapparater som plötsligt går sönder
Rättsskydd och ansvarsförsäkring
Rörläckage och vattenskador
Extra boendekostnader som orsakas av att bostaden inte går att
använda på grund av en ersättningsgill skadehändelse.
Olyckor som orsakas av elapparater
Resgods
Skador som orsakas av små barn
Identitetsstöld
Idrottsutrustning som går sönder vid användning
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KIRSI SILVENNOINEN
forskare, Luke
”Varje konsument kan bidra till att minska
svinnet åtminstone i hemmen. Att minska
matsvinnet och huvudsakligen äta
vegetariskt är grunden för ett hållbart
matsystem.”
LAURI REUTER, forskare, VTT
”Med hjälp av ny teknik kan maten i
framtiden produceras också på platser där
biodiversiteten är liten. Då skulle vi till och
med kunna börja beskoga åkrar igen.”

FRAMTIDENS

KOSTCIRKEL
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Världen förändras och
det är inte heller likgiltigt
hur vi förhåller oss till
maten. Vi kan lära oss av
det som varit, men viktigast
är att lyfta blicken från
vår egen mattallrik och se
mot framtiden.
Text Satu Laatikainen | Foto iStock

V

arje finländare ger varje år
upphov till 20–25 kg matsvinn
hemma hos sig. Av det här skulle
cirka 60 % från början ha gått att
äta. Naturresursinstitutet Luke
har undersökt uppkomsten av
matsvinn med hjälp av en dagboksundersökning
i hushållen och sorteringsundersökningar på
soptipparna.
”Både vuxna och barn ger upphov till mats
vinn. Svinnet verkar vara mindre i fråga om kött
och andra animala produkter, men ändå kan
miljöpåverkan från dessa vara större än från
vegetabiliska produkter som slängs. Det här gäl
ler också när man ser till eurobeloppen”, säger
forskaren Kirsi Silvennoinen på Luke.
De största orsakerna till matsvinn i hushållen
är att maten blivit dålig, att datumet gått ut och
att man lämnar kvar mat på tallriken. Ofta beror
det här på dålig planering. För många är var
dagen ett föränderligt pussel, där det händer att
de sista brödskivorna hinner bli mögliga i påsen
och att matresterna från i förrgår slängs bort.
”Vi borde i första hand försöka förebyg
ga matsvinnet. Om svinn ändå uppkommer i
butiker och på restauranger lönar det sig att om
möjligt dela ut det exempelvis för tillredning i
gemensamma kök”, påminner Silvennoinen.
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Av de finländska konsumenternas
klimatpåverkan härrör cirka 20 % från maten

FÖRÄNDRINGAR I LUFTEN
När klimatet förändras måste man se
på helheten i ett globalt perspektiv. Av
jordens landyta används 40 % för matproduktion, och att naturens mångfald
minskar är ett stort hot. Det behövs nya
sätt att laga mat.
Forskaren Lauri Reuter på VTT ägnar
sig åt framtidens matproduktion: han
har utrett hur växtceller lämpar sig till
föda. I VTT:s bioreaktorer växer också
för närvarande bland annat lingon- och
åkerbärsceller. Man har konstaterat att
cellvävnad som odlats från dem är näringsmässigt värdefull och balanserad.
Både Silvennoinen och Reuter konstaterar att klimatförändringen redan
nu försvårar matproduktionen och en
jämn fördelning av resurser. I framtiden
kan tekniken skapa möjligheter att odla
mat både i urban miljö och till exempel i
öknen, så att nya jordområden inte längre
behöver tas i bruk.
”Nu är det viktigt att förbereda sig på de
problem som klimatförändringen för med
sig. Med hjälp av ny teknik kan maten i
framtiden produceras också på platser där
biodiversiteten är liten. Då skulle vi till
och med kunna börja beskoga åkrar igen”,
säger Reuter.
Mat är en intim sak och det tar tid att
vänja sig vid förändringar och nya saker.
Enligt Reuter har varje tid sina egna uppfattningar och begrepp. Även det i dag kan
verka kliniskt att odla växtceller till mat,
är det en del av den framtid som vi banat
väg mot.
Jäst och mikrober har genom tiderna
använts vid bland annat bakning och ölbryggning, och även många nya innovationer baserar sig på reaktioner som redan är
välkända. Från VTT är till exempel före
taget Solar Foods på väg ut för att erövra
världen. Företaget har som mål att senast

26 HELEN

STORA STEG MED MINDRE FOTAVTRYCK
Vårt klimatavtryck ökar av både flygresor, boende och energival.
Maten står i medeltal för 20 % av varje finländares klimatpåverkan.
En kostcirkel som är hållbarare med tanke på jordklotets framtid innehåller
allt mindre nötkött och allt mer grönsaker, som har producerats där de
naturligt växer.
Våra vardagliga val gör skillnad. Välj mat efter säsong och var inte rädd för
att pröva på nya livsmedel: till exempel belastar produktion av proteinrika
insekter miljön betydligt mindre än uppfödning av köttdjur.
Köp och ät bara så mycket mat som du behöver. Ordna kylskåpet så att de
äldsta matvarorna alltid står längst framme.
Lär dig att utnyttja matrester och
trolla fram nya läckra måltider
av rester!

år 2021 producera 3 500 kg protein årligen
– genom att utnyttja kol och solkraft som
man tar till vara från luften.
Enligt Reuter har el en nyckelroll i framtidens matproduktion.
”I framtiden behövs det allt mer el, och
tack vare solkraftsproduktionens frammarsch kan el till och med bli en överflödande resurs.”
ÄT UPP ALLT PÅ TALLRIKEN!
Av de finländska konsumenternas klimatpåverkan härrör cirka 20 % från maten,
och de utsläpp som finländarnas mat
svinn ger upphov till motsvarar den årliga
klimatpåverkan av 100 000 personbilar.
”Varje konsument kan bidra till att
minska svinnet åtminstone i hemmen. Att
minska matsvinnet och huvudsakligen

äta vegetariskt är grunden för ett hållbart
matsystem”, säger Silvennoinen.
FN har som mål att halvera matsvinnet
fram till 2030. På restauranger, i butiker
och skolor har man redan börjat ta vara på
överbliven mat och till och med servera
den i välgörenhetsanda.
I väntan på bioreaktorer och mat
odlingsanläggningar för hemmabruk kan
vi se till att ta lagom mycket mat på tallriken vid lunchdisken, inte köpa hem mat i
onödan – och äta upp allt på tallriken.
Lauri Reuter uppmanar alla att ha en
öppen attityd till att saker förändras och
att delta i diskussionen. ”Ser vi bakåt
märker vi att världen redan har förändrats
en hel del sedan vår egen barndom. Det är
oundvikligt att världen hela tiden förändras, och vi måste bereda oss på det.”

R
LA
GE
EL
På Helens kundkväll berättade Krista Jaatinen (t.v.) och Kristiina Siilin om de möjligheter småproducenter av solkraft har.

SOLPANELER OCH ELLAGER
– ETT SJÄLVFÖRSÖRJANDE HEM
Varför skaffa solpaneler? Vad har jag för nytta av ett
ellager? Vad är ett producentpaket? På Helens kundkväll
diskuterade man solkraft och hur den kan lagras.
Text Marjo Linnasalmi | Foto Sampo Korhonen

Fastighetsägare har många skäl att skaffa
solpaneler.
”Redan nu är lokalt producerad el ofta
billigare än el från nätet”, sade produkt
expert Krista Jaatinen på Helen.
”Ett solkraftssystem gör fastigheten
mer självförsörjande och höjer dess värde
– lite som köksrenoveringar förr.”
Jaatinen berättade att Helen har gjort
det så enkelt som möjligt för kunden att
skaffa solpaneler. Helen levererar och
installerar panelerna samt ger stöd och
handledning i frågor som rör solkraft.

FÖREGÅNGARE SKAFFAR ELLAGER
”Man har större nytta av sitt solkrafts
system om man också skaffar ett ellager”,
konstaterade projektchef Kristiina Siilin
inledningsvis. ”Lagret behövs till exempel
soliga dagar när man inte själv är hem
ma. ”Det balanserar förbrukningen och
produktionen av el.”
Med hjälp av ett ellager kan upp till 90
procent av solkraften utnyttjas. Utan el
lager matas omkring en tredjedel av elen
ut på nätet och då kan man inte använda
den själv.

VILLE SUOMI
En kompis tipsade mig om Helens
infokväll. Jag är också intresserad av
solpaneler på grund av mitt yrke. För
närvarande har jag inte planer på att
skaffa ett solkraftssystem, men det är
bra att ta reda på vad det handlar om.

Ett ellager är inte bara ett skåp i hörnet
av bostaden eller sommarstugan. Med ett
webbaserat system kan kunden hålla koll
på hur mycket solenergi som har produce
rats och förbrukats i fastigheten och hur
ellagret har fungerat. Systemet är lätt att
använda. Ellagret kan kompletteras med
tilläggsmoduler som till exempel håller
kylen eller frysen kall vid strömavbrott.
Dagens elnät är smarta. Med hjälp av ett
virtuellt batteri gottgör Helen kunden för
den el som överstiger ellagrets kapacitet,
till samma pris.
Siilin berättade om Helens producent
paket som innehåller solpaneler, ett ellager
och ett virtuellt batteri. Paketet säljs
över hela landet. Då blir elköparen också
producent och får därmed full nytta av sitt
system.
”Genom att använda ett ellager stöder
konsumenten förnybar och ren energi.”

KAISU MCLACHLAN
Jag kom för att få information med
tanke på framtiden. Jag funderar på
vilket slags system vi skulle kunna ha
på sommarstället. På basis av vad jag
nu fått höra skulle jag ta hela paketet
med ellager, inte bara paneler.
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ÅLANDSPANNKAKA
1 l mjölk
1,5 dl mannagryn
1 dl vetemjöl
3 ägg
1 dl socker
tsk salt
2 tsk kardemumma
50 g smör eller margarin
DE HÄR PANNKAKO

RNA STEKTE AST
RID FRÅN MARIE
HAMN
ILLUSTRATION PET
RA ANTILA

SÅ HÄR GÖR DU:
Mjölk och mannagryn kokas till en smidig gröt som får
svalna något. Äggen vispas med sockret och blandas i
gröten. Mjölet, saltet och kardemumman tillsätts. Smörj
en ugnsform eller rund stekpanna och häll i smeten.
Klicka på smöret. Grädda i 200° ca 40–60 minuter.
Pannkakan ska bli gyllenbrun och stadig.
Servera sviskonkräm och vispad grädde till.
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