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Hakevoimaa Helsinkiin? Hah! Kivihiilimiehet hiil-
tyivät niin, että ryhtyivät kutsumaan Vanhasta Pel-
letti-Matiksi.

JARMO HUHTANEN
Kommentissaan Helsingin Sanomissa

Kristillisdemokraatteja vaivaa tänä vuonna viiden-
kympin villitys.

ESA ERÄVALO
KD:n viikkolehdessä puolueen 50-vuotistaipaleesta

A

V arttuneemmat suomalaiset 
muistavat, kuinka vaikeaa 
oli sopeutua 1960-luvun 
alussa siihen, kun silloi-
sista markoista pudotettiin 

kaksi nollaa pois. Se tarkoitti sitä, että 
entisestä satasesta tuli markka ja mar-
kasta penni.

Varsinkin vanhempi ikäluokka pu-
hui vielä monia vuosia myöhemmin 
vanhoista ja uusista markoista. Ehkä 
puheissa kuului myös lievää katke-
ruutta, kun entisistä miljoonikoista tuli 
vain 10 000 markan omistajia.

Tässä valossa ei ole mikään ihme, 
että vuoden 2002 alussa 12 EU-maas-
sa käyttöön otettu yhteisvaluutta euro 
aiheuttaa vielä tänä päivänäkin osalle 
kansalaisista isompia tai pienempiä 
vaikeuksia.

Kuluttajatutkimuskeskus julkisti 
torstaina tutkimuksen kuluttajien kä-
sityksistä hinnoista euroaikoina. Sen 
ydinsisältö on, että vaikka euroon siir-

tyminen sujui teknisesti kuta kuinkin 
kivutta, henkinen sopeutuminen sen 
käyttöön oli tuntuvasti vaikeampaa ja 
vaatii enemmän aikaa kuin teknokraa-
tit uskoivat.

Jokainen Euroopassa matkusteleva 
tietää, kuinka paljon yhteinen raha 
on helpottanut vierailuja euromaissa. 
Enää ei tarvitse laskeskella jokaisessa 
kaupassa, että mitähän se viisi frangia 
tai guldenia tai Saksan markkaa nyt oi-
kein olikaan ”oikeassa” rahassa.

Tämän mukavuuden hinta oli se, että 
hinnat piti mieltää uudelleen myös ko-
timaassa. Jos jokin tuote maksoi ennen 
10 markkaa, niin euroon siirryttäessä 
sen hinta muuttui 1,68:ksi.

Jokainen ymmärtää, kuinka paljon 

helpompi oli painaa mieleen 10 kuin 
1,68. Kun tähän liittyi se yleinen käsi-
tys, että hinnoittelijat käyttivät tilai-
suutta hyväkseen ja pyöristivät 1,68 
euroa saman tien kahteen, niin se ei ai-
nakaan lisännyt luottamusta euroon.

Tilastomiehet ovat moneen kertaan 
todistaneet, ettei hinnoissa tapahtunut 
mitään erityistä hyppäystä euroon siir-
ryttäessä, mutta jos jokin kuluttajalle 
tuttu tuote näin kallistui, niin moni 
teki siitä väärän yleistyksen. Sen jälkiä 
joudutaan vieläkin korjaamaan kaikis-
sa euromaissa.

Kuluttajatutkimuslaitos arvelee, et-
tä kuluttajien heikentynyt hintatie-
toisuus voi johtua selkeän hinnoitte-
lumallin puutteesta. Useimmat muis-

tavat markka-ajan 99-hinnat, joita ei 
varsinkaan euroajan alussa näkynyt 
kuin sattumalta. Uusiin vastaaviin hin-
tamalleihin tottuminen on ollut selväs-
ti odotettua työläämpää.

Yksi selitys on hintojen arviointias-
teikon muutos. Jos aiempi pykälä oli 
yksi markka, niin nyt sen on yksi euro 
tai 50 senttiä eli liki kuusi tai kolme 
markkaa. Näin asteikon portaat ovat 
huomattavasti entistä korkeampia.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, et-
tä euromaissa kuluttajien on ollut ope-
teltava kaksi asiaa yhtä aikaa: uudet 
hinnat ja uusi hinnoittelumalli. Siksi ei 
ole ihme, ettei hintatietoisuus ole vie-
läkään palautunut entiselleen.

Euroaikaan sopeutuminen on ollut 
vaikeinta vanhimmille ikäluokille ja 
helpointa nuorille. Siinä mielessä ajan 
kuluminen pienentää ongelmaa, mut-
ta pelkästään sen varaan asiaa ei voida 
jättää. Opastusta on tarjottava kaikille, 
jotka sitä vielä tarvitsevat.

S outamista ja huopaamista on 
Helsingin Musiikkitalon ympä-
rillä on nähty jo aivan riittävästi, 

eikä kuvio ole vieläkään täysin selvä.
Yleisradio tosin on nyt vahvistanut, 

ettei se osallistu talon rakennuskustan-
nuksiin, vaan pyrkii ainoastaan vuok-
raamaan konserttitiloja eduskuntata-
lon eteen nousevasta Musiikkitalosta.

Ylen hallintoneuvosto sanoutui irti 
hankkeesta jo syksyllä vedoten alkupe-
räisarvioita huomattavasti suurempiin 
rakennuskustannuksiin. Toimitusjoh-
taja Mikael Jungnerin mukaan kyse ei 

ole pelkästään rahasta vaan järjen käy-
töstä. Hänestä olisi järjetöntä, jos Ylen 
400 miljoonan euron budjetista 50 
miljoonaa pantaisiin musiikkitaloon.

Järki vain näyttää voittavan pätkit-
täin, sillä alkuperäisen suunnitelman 
mukaan Ylen piti maksaa kustannuk-
sista neljännes, kun valtio hoitaa puo-
let ja Helsingin kaupunki loput.

Nyt Musiikkitalolle etsitään ulko-
puolista kiinteistösijoittajaa, jonka 
vuokralaiseksi Yle pyrkii. Monelta har-
milta olisi vältytty, jos ratkaisuun olisi 
alusta pitäen pyritty tältä pohjalta.

Järki voittaa pätkittäin

V aikka palvelujen kilpailutus on 
joillekin kuin kirosana, ainakin 
Tampereen joukkoliikenteessä 

siitä näyttää olevan tuntuvaa hyötyä.
Kaupunki kilpailutti kahden bussi-

linjan hoidon viideksi vuodeksi. Tähän 
asti kaupungin oman liikennelaitoksen 
TKL:n vastuulla olleet linjat 7 ja 27 
ovat kilpailun perusteella siirtymässä 
ranskalaisomisteisen Veolia Transport 
Tampere Oy:n ajettaviksi.

Tarjouskilpailun voittanut Veolia 
Transport Tampere Oy on pirkan-
maalaisille tuttu vanhalla nimellään 

Alhonen & Lastunen Oy. Myös neljä 
muuta bussiyhtiötä osallistui tarjous-
kilpailuun.

Kilpailutuksesta on luvassa merkit-
täviä tuloksia. Tärkein on, että voitta-
nut tarjous on 13 prosenttia halvempi 
kuin nykyiset liikennöintikustannuk-
set. Toiseksi kalusto on entistä uu-
dempaa, ympäristöystävällisempää ja 
laadukkaampaa.

Kilpailutus ei ole itsetarkoitus, mut-
ta jos se tuottaa aina näin hyvä tulok-
sia, niin sitä ei ole mitään syytä kaihtaa 
ainakaan ideologisista syistä.

Kilpailutus kannattaa

Eurokuluttajat lukkarinkoulussa
Euroon siirtyminen sujui teknisesti hyvin, mutta

henkinen sopeutuminen sen käyttöön on vaikeampaa
ja vaatii enemmän aikaa kuin teknokraatit uskoivat

SUOMENMAA: ”Sokerijuurik-
kaan viljely saattaa sittenkin 
jatkua Suomessa eurooppalai-
sesta rationalisoinnista huo-
limatta. Tästä kertovat arviot 
niin viljelijöiden halukkuudes-
ta jatkaa viljelyä sekä tuottaja-
järjestö MTK:n sekä sokeriyh-
tiö Sucroksen sopimus.”

”Juurikkaan tuotannon ja 
sokerin valmistuksen loppumi-
nen olisi ollut isku huoltovar-
muudelle, mutta ennen muuta 
henkinen koettelemus maa-
seutuelinkeinoille sekä elintar-
viketeollisuudelle.”

”Maa- ja metsätalousmi-
nisteri Sirkka-Liisa Anttila 
vetoaa viljelijöihin, jotta viljely 
jatkuisi. Anttila onkin tehnyt 
suurtyön viljelyn jatkon tur-
vaamiseksi. Toivottavasti tuot-
tajat arvostavat tätäkin työtä 
– mutta ovat ennen muuta soli-
daarisia toisilleen..”

KAUPPALEHTI: Harri Väns-
kä ihmettelee kolumnissaan, 
miksi valtio roikkuu Sammon 
omistajana. Hänestä valtion 
olisi ollut luontevaa irrottautua 
Sammosta siinä vaiheessa, kun 
’Nalle’ (Björn Wahlroos) myi 
pankkinsa, koska silloin katke-
si historiallinen yhteys Posti-
pankkiin ja Leoniaan. 

”Ei valtion ole linjakasta olla 
kansainvälisen vahinkovakuu-
tusyhtiön merkittävä omista-
ja. Eihän valtio edes vakuuta 
omaa omaisuuttaan vahinko-
jen varalta, vaan kantaa riskin-
sä itse.”

”Raadollisempi syy on se, 
että Sampo on ollut hyvä lypsy-
lehmä. Siitä on lähtenyt myyn-
tivoittoina ja osinkoina 2,9 
miljardia euroa viime vuosien 
mittaan. Osakepotin nykyarvo 
1,5 miljardia, on silti sama kuin 
vuonna 2000.”

”Ruotsissa porvarihallitus on 
reippaasti kertonut myyvänsä 
omistuksensa Nordeasta. Suo-
messa porvarihallitus yrittää 
tehdä tarkoituksenmukaisuu-
desta hyveen.”

ILTALEHTI: ”Oikeusministeriön 
työryhmä vähentäisikin lauta-
miesten käytön yhteen kolmas-
osaan eli raskaisiin henkirikok-
siin. Säästö olisi kuitenkin vain 
miljoona euroa. Se on pieni 
hinta tuomioistuimia kohtaan 
tunnetun luottamuksen vah-
vistamisesta.”

”Keskimäärin lautamies-
ten käyttö maksaa 150 euroa 
asiaa kohden. Tuomioistuimet 
saavat siis halvalla konsultoin-
tia, joka vahvistaa kansalaisten 
luottamusta ratkaisuihin. Raju-
jen leikkausten sijaan olisikin 
kohennettava lautamiesten 
koulutusta ja valintaa. Tehtävä 
ei saisi olla palkkio puoluetoi-
minnasta.”

LAPIN KANSA: ”Varsinkin 
ikääntyneemmän talon omista-
jan ei kannata myöskään laskea 
kovin paljon vakuutusten va-
raan. Vesi- tai viemäririkon ai-
heuttamat vahingot kolahtavat 
pääosin omaan kukkaroon.”

”Vaikka vesijohdot ja vie-
märit eivät päivittäin silmien 
edessä olekaan, ne vanhenevat 
maan alla kaiken aikaa. Ongel-
ma on syytä ottaa vakavasti.”

Muut lehdet

Oma sokeri
on osa maan
huoltovarmuutta

VELI POHJONEN
Kirjoittaja on energiametsätalouden dosentti, Helsingin yliopiston Värriön tutkimusaseman johtaja.

Viime vuonna Suomessa viljeltiin 
energiakasveja jo noin 20 000 pelto-
hehtaarilla. Ruokohelpi on pohjoi-
sen ilmastossa viihtyvä heinäkasvi, 
joka sopii lämpövoimaloiden polt-
toaineeksi.

Ruokohelpi (Phalaris arundinacea) 
on Suomessa Lappia myöten luon-
nonvarainen, varteva, ruokomainen 

heinä. Se tunnettiin Pohjoismaissa jo 1800-
luvulla kestävänä latojen kattoheinänä.

Mistä ruokohelpi putkahti yhtäkkiä 
2000-luvun energiaviljelyyn?

Lapin koeaseman johtaja Aimo Isotalo 
oli ensimmäinen suomalainen tutkija, jo-
ka kiinnostui ruokohelvestä viljelykasvina. 
Hän keräsi 1960-luvulla ruokohelven maa-
tiaiskantoja viljelykokeeseen, jossa vertail-
tiin uusia, talvenkestäviä rehuheiniä.

Ruokohelpi kesti talven hyvin ja se oli 
myös kohtuullisen satoisa, mutta sen re-
huarvo oli kuitenkin heikko. Niinpä kasvin 
viljely ei tuolloin vielä käynnistynyt.

Nykyinen kiinnostus ruokohelpeen 
juontaa 1980-luvun lopulle, jolloin maa-
talouspolitiikkamme etsi uusia non-food 
-viljelykasveja.

Sanahirviö kertoo silloisesta maatalou-
den ylituotannosta. Kesannoidut peltom-
me haluttiin pitää viljelyssä. Jos pelloilla 
ei voinut viljellä enää enempää ruokaa 
(food), viljeltäköön sitten muuta kuin ruo-
kaa (non-food). Näin ajateltiin.

Ruokohelven non-food -viljelyä esitti 
ensimmäisenä biokaasun asiantuntija Ol-
li Kuusinen.

Vertaillessaan pohjoismaisia biokaasu-
kokemuksia Kuusinen oli 1980-luvun lo-
pulla tutustunut Vattenfallet-yhtiön bio-
energiatutkimuksiin Keski- ja Pohjois-
Ruotsissa.

Energiaviljelyyn sopivia kasveja vertai-
levista ruotsalaisista koetuloksista Kuusi-
nen poimi vuonna 1989 ruokohelven, jon-
ka hän arveli sopivan myös Suomeen.

Kuusisen mielessä oli kuidun ja energian 
tuotannon yhdistäminen. Hän ehdotti, että 
viljellystä ruokohelvestä keitettäisiin ensin 
erikoissellua. Mitä jäisi sellunkeitosta yli, 
käytettäisiin biokaasun raaka-aineeksi.

Kuusinen markkinoi ajatuksensa Hel-
singin yliopiston kasvinviljelytieteen pro-
fessorille Eero Varikselle. Ajatus lähti 
itämään maataloustutkijoiden parissa. En-
simmäiset ruokohelvet kylvettiin Maata-
louden tutkimuskeskuksen pelloille Joki-

oisiin jo keväällä 1990.
Olli Kuusisen ehdotus tuottaa ruoko-

helvellä sekä kuitua että energiaa oli tut-
kimuksen päälinja 1990-luvulla. Biokaasu 
jäi kuitenkin pian sivuun. Ruokohelpi on 
mutkattomampi polttaa sellaisenaan kuin 
kaasuttaa ensin biokaasuksi.

Heinäkuidullakin näytti olevan 1990-
luvun alussa menekkiä. Maailmalla hei-
näsellua sekoitetaan erikoispapereihin. 

Suomessakin on käytetty Välimeren mais-
ta tuotua esparto-heinää lujittamaan sete-
li- ja raamattupaperia. Ruokohelpi kasvaa 
lujaa heinäkuitua, ja siitä toivottiin espar-
ton korvaajaa.

Ruokohelven kuidutukseen syntyi 1990-
luvulla pohjoissuomalainen tehdassuunni-
telma ”Peltosellu”. Uuden tehtaan paikka-
kunniksi olivat ehdolla Oulu ja Haapajärvi. 
Hanketta alkoi vetää oululainen teknolo-

giayhtiö Chempolis.
Hanke kuitenkin tyssäsi 2000-luvun 

vaihteessa. Sellumarkkinat olivat niin epä-
varmat, etteivät rahoittajat halunneet tuo-
da uudentyyppistä helpisellua myyntiin.

Kehitystyö johti silti huipputeknologi-
an vientiin. Vuonna 2002 Chempolis sol-
mi yhteistyöhankkeen Kiinaan, maailman 
suurimman peltokuituja jalostavan sellu-
tehtaan kanssa.

Kiinalaisen tehtaan raaka-ainevali-
koimaan kuuluvat ruoko, viljan olki ja 
sokeriruo´on puristusjäte. Ne ovat kaikki 
raaka-aineina ruokohelven sukulaisia.

Bioenergian ominaisuuksiltaan ruokohel-
pi on lähempänä olkea kuin metsähaketta 
tai turvetta.

Tonnissa kuivaa ruokohelpeä on ener-
giaa 4,5 megawattituntia, oljessa on yhtä 
paljon. Metsähakkeessa on 5,3 megawat-
tituntia ja turpeessa 6.

Ruokohelven tuhkapitoisuus on 5,5 pro-
senttia, oljen 7 prosenttia, turpeen 2–6 ja 
metsähakkeen yksi prosentti. Ruokohel-
ven rikkipitoisuus on 0,1 prosenttia, tur-
peen 0,24 prosenttia, oljen 0,15 ja metsä-
hakkeen 0,03 prosenttia.

Ruokohelven pääero metsähakkeeseen 
ja turpeeseen on alkuaine piissä. Korkea 
piipitoisuus antaa helven rotevalle kor-
relle tarvittavan tukevuuden. Hakkeen ja 

turpeen piipitoisuus on alhainen.
Biomassan poltossa ruokohelven sisältä-

mä pii oli aluksi hankala haitta. Tavallises-
sa hakekattilassa helvestä palanut piituhka 
sulaa ja paataa arinoita. Ongelma ratkesi, 
kun keksittiin silputa ruokohelpi poltetta-
vaksi turpeen seassa.

Kun seospolttoaine syötetään suurten 
lämpövoimaloiden polttoon, tuhkan su-
lamisen voi estää tarkoin säädöin. Juuri 
seospolttoon perustuu sekä Vapon että 
Pohjolan Voiman kiinnostus ruokohel-
peen.

Viimeisin kehitysaskel on puristaa ruoko-
helpi pelletiksi, joko sellaisenaan tai se-
oksena kuivan kutterinpurun ja höylän-
lastun kanssa. Vapon uudessa Ilomantsin 
pellettitehtaassa tähän mahdollisuuteen 
on varauduttu.

Viime vuonna Suomessa viljeltiin ruoko-
helpeä jo noin 20 000 hehtaarilla. Pääosa 
siitä kasvaa maatilojen sopimusviljelyksil-
lä Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Eniten sopimuksia on tehnyt energiayh-
tiö Vapo. Sitä kiinnostaa kylvää ruokohel-
velle myös turvetuotannolta vapautuneita 
suopohjia.

Sekä Vapo että Pohjolan Voima sekoitta-
vat ruokohelpeä turpeeseen, ja seos polte-
taan suurissa kaukolämpövoimaloissa.

Yhtiöt laajentavat näin uusiutuvan ener-
gian tuotantoaan, vähentävät hiilidioksi-
din päästöjään ja välttyvät hiilidioksidin 
päästökaupalta.

Ruokohelven viljelyala lisääntyy nopeas-
ti. Maatalousministerille mietintönsä jät-
tänyt peltoviljelymme tulevaisuutta luo-
dannut työtyhmä esitti pari vuotta sitten 
ruokohelven viljelyalaksi 50 000 hehtaaria 
vuonna 2012.

2000-luvulla ruokohelven viljely on osa 
Euroopan unionin yhteistä maatalous- ja 
energiapolitiikkaa. EU:n jäsenmaat halua-
vat pitää koko unionin alueen viljeltynä.

Ydinalueilla Etelä- ja Keski-Euroopassa, 
niin kuin Etelä-Suomessakin, tuo tavoite 
tarkoittaa viljaa. Energiakasvien mahdol-
lisuus on viljanviljelyn äärialueilla ja viljan 
tuleentumisrajan takana.

Biomassaa kasvava, hiilidioksidin pääs-
töjä vähentävä ja turvetuotannon jättösoi-
ta luonnollisesti maisemoiva ruokohelpi 
on Suomelle pitkästä aikaa uusi tuotannon 
mahdollisuus. Ruokohelven viljelyä tulisi 
edistää juuri sen pohjoisen ulottuvuuden 
takia.

Energiaa heinäpellosta

a
Ruokohelpi on energia-
kasvi, joka sopii viljan-

viljelyn pohjoisille ääri-
alueille. Sen kasvattaminen
polttoaineeksi on järkevää
myös ilmaston kannalta.

Sdp:n puheenjohtajana Ee-
ro Heinäluoman etsikko-
aika tuli ja meni. Ajojahti 

kiihtyy, sillä arvostelijoita näyt-
tää olevan enemmän kuin vank-
koja ja nimekkäitä tukijoita.

Paavo Lipposen jälkeen tor-
vet soiden puoluejohtajaksi va-
littu Heinäluoma on pudonnut 
kovaa ja korkealta. Alamäki ei 
päättynyt viime kevään kata-
strofi vaaleihin. Sdp:n kannatus 
laahaa paikallaan eikä Heinä-
luoma arvostelijoitten mielestä 
ole saanut otetta sen paremmin 
oppositiopolitiikasta kuin omis-
ta joukoistaankaan.

Kovin moni ei enää taida 
muistaa, että valintansa aikoi-
hin Heinäluoman mediataito-
ja pidettiin aivan ylivertaisina. 
Sen verran ponnettomaksi hä-
nen julkinen esiintymisensä on 
matkan varrella käynyt.

MITÄÄN ERITYSTÄ TUNKUA puo-
luejohtajan paikalle ei vielä ole. 
Ainoa varma haastaja – jos Hei-
näluoma ylipäätään haluaa jat-
kaa – on Erkki Tuomioja.

Ehdokkuus on varma siksi, 
ettei hän Heinäluomaa olan ta-
kaa mäiskittyään oikein enää 
voi sanoutua irti kisasta.

Se ei silti vielä takaa, että ke-
säkuun puoluekokouksessa vas-
takkain olisivat Heinäluoma ja 
Tuomioja. Eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Tarja Filatov on 
kovassa kurssissa, ja jos hän läh-
tee mukaan, vaalin loppuasetel-
ma voi olla mikä tahansa.

SAMAAN RINKIIN eduskunnan 
varapuhemies Johannes Koski-
nen tuskin pystyy kiilaamaan.

Kova syyhy Koskisella tosin 
näyttää taas olevan puolueen 
puheenjohtajaksi, mutta mah-
dolliset tukijat eivät vielä ole 
esittäytyneet. 

Isoon ääneen muutosta puo-
lueen linjaan ja toimintatapoi-
hin vaatinut Heli Paasio ei kuu-
lemma ole löytänyt itsestään 
”tarpeeksi kovaa paloa” ryhty-

äkseen tavoittelemaan puolue-
johtajuutta. Luultavasti puolu-
een nuorempi polvi panee nyt 
toivona 32-vuotiaaseen Jutta 
Urpilaiseen. Hänellä olisikin 
parhaat mahdollisuudet aloit-
taa puhtaalta pöydältä, sillä suu-
relle äänestäjäkunnalle toisen 
kauden kansanedustaja on täy-
sin tuntematon kyky.

PUDOTUSPELI on raakaa ja ko-
vaa, mutta se ei vielä tarkoita, 
että Heinäluoman päivät sdp: n 
puheenjohtajana ovat kesäkuun 
puoluekokouksen jälkeen ohi.

Varmalta tässä vaiheessa 
näyttää vain se, että läpihuuto-
juttu hänen valintansa ei ole.

Kaikkein tuhoisinta puolueel-

le nimittäin on, jos mahdollisilta 
haastajilta menee pupu pöksyyn 
eikä kunnon taistelua puheen-
johtajuudesta ja puolueen lin-
jasta tule.

Miten kummassa arvostelijat 
voisivat sellaisen mahalaskun 
jälkeen lähteä yhtenä naisena ja 
miehenä syksyn kunnallisvaa-
leihin ja naama peruslukemilla 
julistaa tukevansa täysin rinnoin 
puheenjohtajansa linjauksia?

Paljonhan sitä on politiikas-
sa teatterimeininkiä, mutta sel-
laisesta takinkäännöksestä de-
marit tuskin selviäisivät kuivin 
jaloin.

Hallituspuolueiden kompu-
roinnin varaan puolue ei poli-
tiikkaansa voi rakentaa, joten 
oli kuvio mikä tahansa, pika-
voittoja sdp:n puheenjohtajalle 
ei ole jaossa.

Ylänurkka
RIITTA JÄRVENTIE

Pikavoittoja
ei ole jaossa

a
Tuhoisinta
sdp:lle on, jos

Eero Heinäluoman
mahdollisilta
haastajilta menee
pupu pöksyyn eikä
puheenjohtajataistelua
tule.

Peltoenergiaa pyöröpaaleina Anjalankoskella. Voimayhtiöt sekoittavat ruokohelpeä tur-
peeseen ja polttavat seoksen kaukolämpövoimaloissaan.

Juhani Rahkonen/Vapo


