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Tervetuloa historiikkimme pariin!

Sähkövalot Naantalissa syttyivät ensimmäisen kerran jouluaat-
tona vuonna 1912. Lähes täsmälleen sata vuotta myöhem-

min, tapaninpäivänä 2011, Suomessa koettiin harvinaisen raju 
myrsky. Myrsky sammutti valot ja katkaisi sähköt sadoista tu-
hansista kodeista ympäri maan. Rajuilma koetteli myös Naanta-
lin Energian asiakkaita.

 
Alueellamme oli pahimmillaan kolmannes asiakkaista ilman säh-
köä. Heistä valtaosalla katko kesti alle puoli tuntia. Myrsky osoitti, 
että verkostomme on erittäin hyvässä kunnossa ja että pienen pai-
kallisen yhtiön vahvuus on vikojen nopea korjaaminen. Kun jotain 
sattuu, niin omat asentajat ovat lähellä ja he tuntevat vikapaikat.

 
Toimitusvarmuuden lisäksi asiakkaillemme on tärkeää energian järkevä hinnoittelu. Alueelli-
sesti olemme kilpailukykyinen sähkön myyntihinnassa, ja siirron hinnoittelussa olemme val-
takunnan keskitasolla. Kokonaishinnoissa olemme naapureihimme verrattuna edullisia liki 
kaikissa kuluttajaryhmissä. Palvelumme laadun on myös hiljan todettu olevan valtakunnan 
parhaimmistoa.

 
Tässä historiikissa on haettu näkökulmaa toimintaamme asiakkaiden, työntekijöiden ja 
omistajien edustajien haastattelujen kautta. Varhaisimmat muistelot ovat neli- ja viisikym-
menluvuilta ja etenevät sieltä kohti nykypäivää. Teksti peilaa myös Naantalin paikallista kehi-
tystä ja historiaa laajemmassa valossa. Halusimme tuoda ihmisiä näkyville, emme niinkään 
numerodataa tai tilastoja. Yhtiön toiminta kun liittyy arkipäivän perustarpeisiin: valoon, 
lämpöön, työhön ja hyvinvointiin. 

 
Tässä yhteydessä haluan lausua suuret kiitokset haastatelluille henkilöille ja kaikille historiik-
kityössä mukana olleille.

Satavuotias on hyvässä iskussa. Ja yhtä vetreästi aiomme kulkea myös seuraavat vuodet.

Mukavia lukuhetkiä!

Pasi Haarala
toimitusjohtaja

Historiikkimme valmistuk-
sessa on ollut mukana monta 
paikallista, osaavaa yhteistyö-
kumppaniamme:

Teksti, haastattelut ja osa 
valokuvista: freelance-toimit-
taja Matti Välimäki.

Ideointi, projektinhallinta 
ja oikoluku: Päivi Luoti ja 
Mari Vilska, Viestintätoimisto 
Telegraafi.

Visuaalinen ideointi ja 
taitto: Ulriikka Lipasti, Turun 
Etusivu Oy.

Paino: Jaakkoo-Taara Oy.

KiiTOKSET KAiKiLLE 
PANOKSESTANNE!

NAANTALiN ENERgiA OY
www.naantalinenergia.fi

Naantalin Energian henkilökuntaa keväällä 2012. Ylärivissä Ismo Junttila, Jorma Koivu-
aho, Kyösti Reinikka, Esa Nyyssönen, John Aaltonen, Jarno Ala-Kokko ja Kristian 
Lempinen. Keskellä Pasi Santaluoto. Alarivissä Eeva Suvanto, Tuukka Laakso, Juhani 
Kallio, Anne Vatanen, Pasi Haarala ja Eija Luoto. Kuvasta puuttuu Hannu Ollikainen.
Kuva: Merja Polkko. 
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Naantalin sata sähköistä 
vuotta 1912–2012

        

Terveisiä Naantalin rantapromenadilta vuodelta 1894! Kuva: Naantalin museon arkisto.
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Illan hämärtyessä jouluaattona 
vuonna 1912 Naantalissa syttyi 
ensimmäistä kertaa sähkövalo...
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Ensimmäinen 
hehkulamppu

1879 1912

Sähkövalot syttyvät 
Naantalissa

1910-luku
Joulu 1912 – valon juhla 

i llan hämärtyessä jouluaattona vuonna 1912 naanta-
lissa syttyi ensimmäistä kertaa sähkövalo. kaupungin 
raittia komisti yhdeksän katulamppua. kaupunginval-

tuuston puheenjohtajan, kauppias Atte Franckin talos-
sa loisti peräti 35 sähkölamppua. naantali oli astunut uu-
teen aikakauteen.

Thomas Alva Edison oli keksinyt hehkulampun 
vuonna 1879. tampereella Finlaysonin kutomosalissa 
ihasteltiin loistavaa uutuutta ensimmäisen kerran vain 
kolme vuotta tästä – ja pian sähkövalot paloivat turus-
sakin Rettigin tehtaassa. naantalin naapurikaupungin 
sähköistyminen sai todellista lisävauhtia kuitenkin vasta 
vuonna 1908, kun sähkö valjastettiin myös raitiovaunu-
jen käyttöön. kunnalliset sähkölaitokset tekivät tuolloin 
vasta tuloaan.

”Eikös jo olisi ajateltava parempaa valaistusta 
esimerkiksi sähkövalon avulla?”

sähkövalot eivät syttyneet tietenkään ihan noin vaan, 
katkaisimesta painamalla. naantalille, 900 asukkaan pik-
kukaupungille, sähköistäminen oli iso askel.

Ennen sähkölamppuja kaupungin valaistuksessa oli käy-
tetty öljylamppuja – niin sanottuja aladdin-lamppuja ja 
uudentyyppistä auto-luxia. öljylamppujen valo oli kui-
tenkin riittämätöntä ja kallista. kaupungin Rahatoimika-
mari sai tehtäväkseen tutkia kaupungin katuvalaistusta ja 
tehdä ehdotuksensa sen parantamiseksi. 

Kauppias Atte Franckin talossa Mannerheiminkatu 6:ssa syttyivät ensimmäiset sisätiloissa olevat sähkövalot. Kuva: Naantalin museon arkisto.

Ensimmäinen 
maailmansota

1914–1918
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kamarin työ kesti peräti kolme vuotta. viimein se ulko-
puolisen kiirehtimisen jälkeen kirjasi pöytäkirjaansa:

”Koska katuvalaistus vuosi vuodelta tulee aina vaan kal-
liimmaksi ja ei kuitenkaan vastaa tarkoitustaan, niin tah-
toisi Rahatoimikamari esittää Herroille Waltuusmiehille, 
eikös jo olisi ajateltava parempaa valaistusta esimerkiksi 
sähkövalon avulla kaupungille.” 

”Käytännössä olevat lamput tulevat nimittäin kalliiksi 
syystä, että niiden hoitoon kykeneviä henkilöitä ei täällä 
voi saada kohtuullisella palkalla, vaan vaativat ylettömästi 
korkeita palkkoja ja sittenkään ei ole takeita, josko lamput 
tulevat tyydyttävästi hoidetuksi.”

Kauppias Atte Franckin talossa Mannerheiminkatu 6:ssa syttyivät ensimmäiset sisätiloissa olevat sähkövalot. Kuva: Naantalin museon arkisto.

Suomi itsenäistyy

1917

Kansalaissota

1918 1919–1932

Kieltolaki
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Oma voimalaitos vai ”sähkön kulettamista”?

kun rahatoimikamari oli ilmaissut kantansa, niin 
valtuustossa valittiin yhdeksänhenkinen sähköva-
laistuskomitea. komitea ryhtyi viipymättä töihin. 
se hankki tietoa muun muassa uudenkaupungin ja 
tammisaaren vastaperustetuista sähkölaitoksista, 
joissa voimakoneena oli ”vähän tilaa vaativa Diesel”.

toiminimi turun insinööritoimisto laati naan-
talin sähkövoimalaitokselle 53 400 markan kus-
tannusarvion. komitea esitti tähän perustuen 
valtuustolle, että sähkövoiman tuottamiseen tar-
vittava 40 hevosvoiman diesel ja konehuone si-
joitettaisiin silloisen kaupungin kylpylän viereen 
Rantakadulle.

valtuusto pelkäsi kuitenkin kustannusten nou-
sevan arvioitua suuremmiksi. se täydensi komi-
teaa lisävaltuusmiehillä ja pyysi tätä tutkimaan 
asiaa edelleen. 

komitea hankki vielä toisenkin tarjouksen täy-
dellisen sähkölaitoksen rakentamisesta. hinta-
arvio ei kuitenkaan poikennut oleellisesti en-
simmäisestä. komitea hankki myös lausunnon turusta 
vedettävän korkeajännitysjohdon aiheuttamista kustan-
nuksista. 

saamiensa selvitysten perusteella komitea ilmoitti ”säh-
kövoiman kulettamisen Turun kaupungista Naantalin kau-
pungin rajalle tulevan ylen kalliiksi”. komitea ehdotti, että 
kunnallinen sähkölaitos rakennettaisiin kylpylän tontille ja 
että urakka annettaisiin turun insinööritoimistolle. tämä 
oli jo hieman tarkentanut omaa tarjoustaan alaspäin.

Vuonna 1909  Raatihuoneenkatu 
valaistiin vielä kaasuvaloilla.
Kuva: Naantalin museon arkisto.
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Sähkön kuljettaminen vie kuitenkin voiton

valtuusto käsitteli sähkölaitoksen rakentamista 26.3.1912 
kokouksessaan, jossa olivat mukana myös asetetut lisä-
valtuusmiehet. Enemmistö paikallaolijoista suhtautui 
hankkeeseen myönteisesti. 

Pari jäsentä tosin vielä epäili, että öljy tulisi käytössä 
halvemmaksi ja koko sähkölaitoksesta tulisi vain ”koru-
kappale”. Myös periaatteessa omaa tuotantoa kannatta-
nut rakennusmestari J. E. Ruusunen päätti tiedustella 
pari vuotta sitten perustetulta Maarian-kaarinan sähkö-
osakeyhtiöltä, tulisiko virranhankinta sieltä edullisem-
maksi kuin oman voimalaitoksen rakentaminen.

kokouksen päätökseksi tuli, että pyritään saamaan sel-
koa siitä, monetko kaupunkilaiset tulisivat sähkövirtaa 
käyttämään ja niistä kustannuksista, joita virranhankinta 
turusta aiheuttaisi.

Naantali Kuparivuorelta vuonna 1891. Kuva: Daniel Nyblin. Naantalin museon arkisto.
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Kaivokatu 1900-luvun alussa. Kuva: O. W. Sorthan. Naantalin museon arkisto.

hanke kiinnosti kovasti 
naantalilaisia, mutta tun-
tui, että vain harvat olivat 
valmiita sitoutumaan säh-
kön käyttöön.

kun valtuusto ja lisäval-
tuusmiehet kokoontuivat 
26.6.1912, päätöksenä oli-
kin perustaa kunnallinen 
sähkölaitos. sähkölaitos 
ostaisi virtansa Maarian-
kaarinan sähköosakeyh-
tiöltä. sen sähkö tuotet-
tiin Elektricitetswerk Åbo 
ag:n voimalaitoksessa.

Yhtiön laatima kustan-
nusarvio oli vajaat 33 000 
markkaa. se piti sisällään 
päävoimajohdon rakentamisen Raunistulasta naantaliin, 
täydellisen ulkojohtoverkon kaupunkiin, katuvalaistusjoh-
dot 70:ää lamppua varten, pylväät ja kaksi transformaat-
tori- eli muuntajarakennusta.

Myöhemmin laadituissa sopimuksissa mainittiin muun 
muassa, että ”sähkovirtaa toimitetaan kaikkina vuorokau-
den aikoina, ellei satu luonnonesteitä, tapaturmaa, lakkoa, 
tulipaloa, sotaa, kapinaa tai muunlaista haittaa, jota säh-
kölaitos ei ole voinut ehkäistä.”

aivan aiheellinen lisäpykälä. Ensimmäinen maailmanso-
ta alkoi jo pari vuotta myöhemmin, vuonna 1914. suo-
mi itsenäistyi vuonna 1917 ja ajautui seuraavana vuonna 
traagiseen kansalaissotaan. 
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Niin raittiusravintolassa kuin viinapuodissakin

sähkövalot valaisivat siis naantalia ensimmäisen kerran jou-
luaattoiltana 1912. Jatkoa seurasi nopeasti. Pian valot loistivat 
niin monen kauppiaan kuin suutarinkin talossa, kansakoulussa 
ja vanhainkodissa, raittiusravintolassa ja viinapuodissa.

vuoden 1913 loppuun mennessä verkkoon oli kytketty 
jo 61 mittaria. seuraavan vuoden lopussa mittareita oli 83. 
tämän jälkeen mittarien määrä kasvoi pari vuotta hyvin 
hillitysti, kunnes vuoden 1917 öljypula pisti lisävauhtia säh-
köistymiseen. vuoden 1917 lopulla mittareita oli verkossa 
136 ja vuonna 1921 jo 255 kappaletta. 

sähkölaitoksen monttööriksi eli asentajaksi kiinnitettiin 
Aksel Henrik Naulanen turusta. Pätevä ammattimies 
hoiti sähkölaitoksen käytännön tehtäviä aina 1940-luvun 

lopulle asti.
sähkömonttööri a. h. nau-

lasen nauttimasta arvonannos-
ta ja luottamuksesta kertoo 
muuten sekin, että hänen ni-
mensä löytyy vuoden 1928 sa-
laisesta luettelosta ”henkilöistä, 
joiden puoleen Varsinais-Suomes-
sa voidaan kääntyä salakuljetta-
jain pidättämistä ja liikehtimisen 
silmällä pitoa koskevissa asioissa”. 
naulanen huolehti, että naanta-
lilaiset saivat sähköä, mutta hän 
vahti omien toimiensa ohella myös 
pirtutrokarien edesottamuksia.

A. H. Naulanen, Naantalin kaupungin sähkölaitok-
sen monttööri. Kuva: Naantalin Energian arkisto.

”Sähkövalo valaisee jo pääkatuja”…Oskari Tervon postikortti Oskari Halmeelle 

31.12.1912. Olavi Jokisen kokoelmat.
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1920

Kultarannasta presidentin 
kesäasunto

1923

Ensimmäinen juna 
Naantaliin

Rautatie valmistui naantaliin 1920-luvulla. Ensim-
mäinen juna puksutti armonlaaksoon 14.7.1923. 
laivaliikenteen ja hevoskyytien varassa ollut kau-

punki modernisoitui näin myös liikenneyhteyksiltään.
Rautatieasema tarvitsi tietenkin sähköä. kaupungin ja 

rautatiehallituksen välisessä sopimuksessa asemalle annet-
tiin muiden asiakkaiden joukossa ”ensimmäinen sija, mitä 
tuli sähkön toimittamiseen”. sähkövalot loistivat kenties 
erityisen kirkkaasti siinä aseman huoneessa, joka oli varat-
tu ainoastaan tasavallan presidentin käyttöön. kultaranta 
oli alkanut palvella presidenttejä kesäasuntona.

iloiseksi väitettyyn 1920-lukuun mahtui myös varsin rii-
taisia tunnelmia. sähkölaitos ja sille sähköä toimittanut 
Maarian sähkö oy riitelivät laskutuksesta. käytännös-
sä kuluttajilta perityt maksut eivät riittäneet peittämään 
edes ostetun virran hintaa. lopulta ilmeni, että tammiston 
mittariasemalla oli kytkentävirhe. sähkölaitos sai hyvitys-
tä maksamistaan ylisuurista laskuista.

Mutta naantalilaisten maksamaan sähkön hintaan vai-
kuttivat tietenkin – jo tuolloin – kansainväliset suhdan-
teet. 10.12.1926 pidetyssä sähkölaitoksen johtokunnan 
kokouksessa luettiin Maarian sähkö oy:n kirjelmä, jossa 
ilmoitettiin sähkövirran hinnan nousseen Englannin hiili-
lakon vuoksi. 

Elintaso nousi kuitenkin tasaisesti koko 1920-luvun. 
Yhä useammalla rahaa riitti myös elämän pieniin suloi-
siin turhuuksiin: eläviin kuviin ja gramofonimusiikkiin.

1920-luku

1924

Pariisin olympialaiset. 
Nurmelle 5 ja Ritolalle 4 kultamitalia.

”Elintaso nousi kuitenkin 
tasaisesti koko1920-luvun. 

Yhä useammalla rahaa riitti 
myös elämän pieniin suloisiin 
turhuuksiin: eläviin kuviin ja 

gramofonimusiikkiin.”

sähkölamppu syttyy myös 
presidentin huoneessa
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1926

Yleisradion ensimmäinen 
radiolähetys

Wall Streetin suuri 
pörssiromahdus

1929

Naantalin aseman viralliset vihkiäiset olivat 30.5.1925. Ensimmäinen juna oli puksuttanut paikalle jo pari vuotta aikaisemmin. Kuva: O. W. Sorthan. 
Naantalin museon arkisto.

vuonna 1929 markkinoille tulivat halvat veivattavat 
matkalaukkugrammarit ja maassa myytiin huikeat yli 
miljoona äänilevyä. samana vuonna Georg Malmstén 
levytti ensimmäisen suomenkielisen iskelmän nimeltä 
Särkynyt Onni. ”oi jos kerran saisinkaan, surut heittää 
unholaan”, Molli-Jori riimitteli.

1927

Lindberghin lento 
yli Atlantin
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kouluja käymätön raumalaisen merimiehen 
poika, aikansa rikkain mies Alfred Kordelin 
rakennutti kultarannan kesäasunnokseen vuo-
sina 1913–1916. kordelin ehti itse nauttia val-
miista lopputuloksesta vain hetken, sillä hän sai 
surmansa vuonna 1917 lammilla, Mommilan 
kartanon levottomuuksissa. 1920-luvun alus-
ta lähtien Lars Sonckin suunnittelema jyhkeä 
graniittilinna on palvellut presidenttien kesä-
asuntona. 

Ylipuutarhuri Matti Tuominen aloitti työnsä 
kultarannassa presidentti Mauno Koiviston 
valtakaudella vuonna 1991. hänen vastuullaan 
on paitsi kultarannan kuuluisa puutarha, myös 
alueen kiinteistöt. 

kyseessä ei olekaan mikään ihan pieni kiin-
teistömassa, sillä linna mukaan luettuna alueel-
la on yhteensä 46 rakennusta.

kultaranta oli vuosikymmenien ajan naan-
talin kaupungin sähkölaitoksen ja sittemmin 
naantalin Energian asiakas.

”Yhteistyö naantalin Energian kanssa sujui 
erinomaisesti. Myös ivo:n vuonna 1986 ra-
kentama kultarannan lämpöpumppulaitos oli 
jonkin aikaa naantalin Energian omistuksessa 
ja yhtiö vastasi sen toiminnasta”, Matti tuomi-
nen kertoo.

kultarannan lämmitys hoidetaan edelleen 
merivedestä lämpöä kehittävän lämpöpumpun 

Kultaranta on entistä sähköisempi

avulla. talviaikana suuri osa kiinteistöistä, myös 
itse linna, pidetään kuitenkin vain peruslämmöl-
lä. kultarannassa on pieni vierasmaja siltä varal-
ta, että presidentti tulee käymään talviaikaan.

”Presidentinlinnan lämmittämisessä talvella 
asumiskuntoon olisi kova työ. satavuotias kesä-
rakennus ei tietenkään täytä nykyaikaisia ener-
giatehokkuusvaatimuksia. seinät ovat neljäkym-
mentä senttiä paksua punaista tiiltä ja pinnassa 
on graniittivuoraus. siellä täällä voi olla sata mil-
liä vanhanaikaista eristettä.”

kultarannan suurimmat sähkönkuluttajat ny-
kyään ovat kahdeksansadan neliön kasvihuo-
neet. kasvihuoneissa kasvatetaan lasinalaiset 
perusvihannekset ja talvella puiston kesäkukat, 
muun muassa marketat, härmesalviat ja muku-
la-dahliat. kultarannasta ovat peräisin myös esi-
merkiksi presidentinlinnan joulukukat.

Mutta kultarannassa näkyy myös aivan sama 
trendi kuin periaatteessa kaikilla kesäasunnoil-
la niin naantalin alueella kuin laajemminkin 
suomessa. sähkölaitteiden määrä on kasvanut 
vuosi vuodelta. 

kultarannassa sähköllä on suuri rooli myös 
turvallisuusjärjestelmissä:

”valvontakamerat, hälytysjärjestelmät, kulunval-
vontajärjestelmät, tietokoneet, valaistukset... säh-
köä kuluu nykyään paljon enemmän kuin ennen.”

siltä varalta että valtakunnan verkosta katkea-
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Ylipuutarhuri Matti Tuominen aloitti työnsä Kultarannassa presidentti Mauno Koiviston aikana. Kuva: Matti Välimäki.

paljon avolinjoja. nyttemmin, kun naantalin 
Energia on kunnostanut verkkoa ja siirtynyt yhä 
enemmän maakaapeleihin, niin katkoja on ää-
rimmäisen harvoin”, Matti tuominen kertoo.

vat sähköt, kultarannassa on oma varavoimalai-
tos. se kytkeytyy päälle tarvittaessa kymmenes-
sä sekunnissa.

”90-luvun loppupuolella luonnonmaalla oli 
vielä aika paljon sähkökatkoja, koska täällä oli 
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Vuonna 1930, jolloin kuva on otettu, sähköjohdot olivat kuuluneet jo pitkään Kultarannan maisemaan. Lars Sonckin suunnittelema jyhkeä 
graniittilinna on palvellut presidenttien kesäasuntona 1920-luvulta lähtien. Kuva: Kultarannan arkisto.
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tasaista kasvua... ja sitten 
pimennysverhot ikkunoiden eteen 

vuonna 1930 sähkölaitoksen hallinnollinen johto 
siirtyi uudelle perustettavalle kaupunginhallituk-
selle. kaupunginhallitus muovautui paljolti sähkö-

laitoksen johtokunnan pohjalle, joten sen asiantuntemus 
säilyi entisellään. 

kaupunginhallituksessa vaikutti muun muassa kaupun-
ginjohtajaksi valittu Oskari Tervo, joka oli ollut mukana 
jo aivan sähkölaitoksen alkuaikoina. Mukana oli myös esi-
merkiksi sähkömonttööri a. h. naulanen.

sähköasiat eivät nousseet 1930-luvulla kovin usein kau-
punginhallituksen käsittelyyn. laitoksen toiminta oli va-

1930-luku

Naantalin vanha kylpylä kuvattuna mereltä vuonna 1934. Kuva: O. W. Sorthan. Naantalin museon arkisto.

Hitler nousee 
valtaan Saksassa

1933

Mäntsälän kapina, talouslama 
syvimmillään Suomessa

1932

Ensimmäinen Ansa ja Tauno –
elokuva: ”Kaikki rakastavat”

1935
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Talvisota syttyy

1939

kiintunut ja kuluttajien lukumäärä nousi tasaisesti. vuonna 
1937 tilaajien lukumäärä ylitti 400. 

Yhä useammassa naantalilaiskodissa sähköä käytettiin 
nyt myös radion kuunteluun. suomen Yleisradio lähetti 
ensimmäisen radio-ohjelmansa vuonna 1926. Jo seuraava-
na vuonna naantalinkin lapset kuulivat, kun Markus-setä 
kertoi lastentunnilla, että joulupukki asuu korvatunturilla. 
todenteolla radiot alkoivat yleistyä vasta 1930-luvulla.

aivan vuosikymmenen lopussa radiosta kuului huoles-
tuttavia uutisia. kun talvisota syttyi 30.11.1939, niin säh-
kövalot eivät voineetkaan loistaa enää täysillä, vaan ikku-
nat jouduttiin peittämään pimennysverhoilla. 

naantali säilyi talvisodasta kaikkiaan melko vähäisin vau-
rioin, mutta 27.12.1939 venäläiset pudottivat kaupunkiin 
useita räjähdys- ja palopommeja. 

Taiteilija J. R. Ekelundin lyijykynätyö 
vuodelta 1940. Kristiinankadun ja Man-

nerheimin kadun kulman pihan kellari 
sisustettiin sodan aikana pommisuojaksi. 
Sotien aikana pihapiirissä asuvat käytti-
vät suojaa sekä talvi- että jatkosodassa. 

Kuva: Naantalin museon arkisto.

Georg Malmstén-Greta Pitkänen: 
”Mikkihiiri merihädässä”

1936

Naantalin sähkölaitoksella 
yli 400 asiakasta

1937
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Ukko-Pekan silta kuvattuna vuoden 1937 jälkeen, jolloin Siltapaviljonki muuttui kaksikerroksiseksi. 
Kuva: O. W. Sorthan. Naantalin museon arkisto.
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Reino Penttinen, jonka kaupunkilaiset tuntevat monis-
ta luottamustoimista sekä pitkästä työurasta suomen so-
kerin palveluksessa ja satamassa, tuli naantaliin evakko-
na karjalasta, jatkosodan aikana syksyllä 1942. Penttinen 
meni mukaan palokunnan poikaosastoon. Ryhmän tehtä-
vänä oli varmistaa, että pimennysmääräyksiä noudatettiin. 

”kun ilmahälytys tuli, niin kiersimme katuja ja katsoim-
me, että näkyikö jonkun verhon välistä valoa. Meillä oli 
mukanamme pitkä keppi. koputimme sillä ikkunaan, jos 
jostain kajasti valoa. aika pian määräykset opittiin otta-
maan tosissaan”, Reino Penttinen muistelee.

Pommisuojia oli joka kaupunginosassa, yksi niistä sijaitsi 
kristiinankadun ja Mannerheiminkadun kulmassa, kauppi-
as atte Franckin kuolinpesän omistaman talon pihapiirissä. 
samaisessa talossa oli syttynyt jouluna 1912 ne hulppeat 
35 sähkölamppua.

Reino Penttinen vahti pikkupoikana, noudattivatko naantalilaiset 
pimennysmääräyksiä. Kuva: Matti Välimäki. 
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sota sävyttää toimintaa

sota ja tarvikepula sävytti sähkölaitoksen toimin-
taa 1940-luvulla. kesäkuussa 1940 kaupunginhalli-
tuksessa käsiteltiin turun laivastoaseman kirjelmää 

sähkövirran saamiseksi 
naantaliin sijoitettuihin 
sukellusvenelaivueeseen, 
tykkiveneisiin ja koululai-
va suomen Joutseneen.

koko kaupunki järkyttyi, 
kun naantalilaisille hyvin 
tutuksi tullut panssarilaiva 
ilmarinen tuhoutui sitten 
miinaräjähdyksessä utön 
eteläpuolella 13.9.1941. 
suomen laivaston lippulai-
va vei mukanaan syvyyksiin 
271 merisotilasta.

kaupunginjohtaja oskari tervo menehtyi vuonna 
1942, ja seuraavana vuonna tehtävään astui varatuoma-
ri Lars Kangas. uuteen kaupunginjohtajan virkasään-
töön sisällytettiin velvoitus toimia myös sähkölaitok-
sen toimitusjohtajana.

Myös sähkölaitoksen toimintaa laajennettiin. sähkö-
laitos ryhtyi tekemään asennustöitä yksityisille sekä 
myymään sähköalan tarvikkeita. tästä toiminnasta oli 
vastannut aikaisemmin asentaja naulasen yksityinen lii-
ke, jota hän hoiti kunnallisen toimensa ohella. naula-
nen alkoi nyt johtaa sähkölaitoksen omaa myymälää.

1941–1944

Jatkosota

Kaupungin sähkölaitoksen myymälä toimi Mannerheiminkadun varrella sijaitsevassa 
Humpin talossa. Kuva: Naantalin Energian arkisto.

1944

Normandian 
maihinnousu Lapin sota 

1944–1945

Atomipommit Hiroshimaan 
ja Nagasakiin

1945

1940-luku
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1946

Ensimmäinen tankkilaiva 
Naantalin syväsatamaan

Naantalin vanha tori, Aleksanterinkatu eli nykyinen Mannerheiminkatu. Vasemmalla Humpin talo, suoraan edessä vanha raatihuone. 
Kuva: Naantalin museon arkisto.

kaupungin sähkölaitoksen myymälä avattiin Mannerhei-
minkadun varrella sijaitsevassa humpin talossa 20.5.1944. 
avajaisia juhlistettiin tarjoamalla kaupunginhallituksen ja 
valtuuston jäsenille 25 annosta korviketta. asiakirjat eivät 
kerro, oliko korvike valmistettu sikurista vai paahdetusta 
viljasta – ja minkä verran seassa oli aitoa kahvia.

samoihin aikoihin valmistauduttiin koko maan kohta-
lonhetkiin. Puna-armeija aloitti suurhyökkäyksensä kar-
jalan kannaksella 9.6.1944. 

YK perustetaan

1945 1947

Suomessa syntyy maan 
suurin ikäluokka
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Maanviljelijä Eero Tammento (s.1931) 
naantalin luonnonmaalta muistaa 
vielä hyvin, miten sähköjen saaminen 

muutti elämän maatilalla.
”se oli suuri muutos, kun sähkövalot syttyivät 

ja päästiin eroon karbidilampuista ja öljylam-
puista. sähkövalot tekivät työt turvallisemmaksi 
esimerkiksi iltamyöhään ja aamuvarhain pime-
ässä navetassa.”

”isä oli antanut minun tehtäväkseni karbi-
dilamppujen sytyttämisen. se oli aika työlästä 
puuhaa, mutta tuntui mukavalta, kun isä luot-
ti minuun. sähkölamppujen tulon myötä jäin 
kertaheitolla työttömäksi”, Eero tammento 
naurahtaa. 

Mutta sähkö jätti pian työttömäksi paitsi va-
lonsytyttäjäpojan myös maamoottorit. Maa-
moottorit olivat yleensä yksisylinterisiä har-
vaiskuisia bensiinillä, petrolilla tai polttoöljyllä 
toimivia moottoreita, joita käytettiin työkonei-
den voimanlähteenä.

”lähes kaikissa taloissa oli ainakin puimako-
ne, sirkkelisaha ja mylly. sähkömoottorit tulivat 
käytössä paljon halvemmiksi kuin polttomoot-
torit ja ne olivat paljon kestävämpiä.”

Sähkö muutti maaseudun elämän

sähkö muutti tietenkin myös maatilan emän-
nän työt:

”keittiössä suurin muutos tapahtui varmasti 
1950-luvulla, kun tuli jääkaappi. Ruokaa ei tar-
vinnut säilyttää enää kellareissa. aikaisemmin 
talvella haettiin myös jäätä merestä ja säilytet-
tiin sitä sitten sahanpuruissa.”

tammennot asuivat pääosan 1940-lukua 
nauvossa, missä heidän tilalleen tuli sähkö 
sotien jälkeen. naantalin inttilän tilalle perhe 
muutti vuonna 1949. tilalle oli tuolloin jo ve-
detty sähköt.

”kummassakin paikassa johdot olivat tuol-
loin vielä rautajohtoja. silloin oli kova pula 
materiaaleista, kuparijohdot eivät tulleet ky-
symykseenkään.”

tammento kertoo, että sähköt oli alun perin 
vetänyt, maaseudulle tyypilliseen tapaan, yksi-
tyinen muuntajaosuuskunta. naantalin kaupun-
gin sähkölaitos otti sittemmin muuntajan ja sii-
hen liittyvät linjat omaan hallintaansa.

”kun luonnonmaalla myrskysi, niin sähköt 
menivät usein. Muistan miten eräänäkin yönä 
kolmen aikaan aamulla huutelin asentajille että 
”tulkka ny välil kahvil”, Eero tammento naurahtaa.
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Sähkön tulo jätti Eero Tammennon poikasena työttömäksi valonsytyttäjän hommasta. Kuva: Matti Välimäki.
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1952

Helsingin 
olympialaiset

1955

Neste Oy alkaa rakentaa 
öljynjalostamoa Naantaliin

teollisuus tulee naantaliin

s otien aikana suomen koko öljyntuonti tapahtui Pet-
samon kautta. sodan loppuvaiheissa öljykuljetuksil-
le oli pakko alkaa etsiä uutta syväsatamaa. katseet 

kohdistuivat syvään ja suojaiseen naantalin tupavuoren 
rantaan, josta sotalaivoilla oli kertynyt hyviä kokemuksia.

tupavuoressa alkoivat polttoainesäiliöiden louhin-
tatyöt elokuussa 1944, ja samaan aikaan ryhdyttiin ra-
kentamaan myös laituria ja satamarataa. Paikkakunnalla 
liikkuneet hurjimmat huhut väittivät, että tupavuoreen 
rakennettaisiin suojasatamaa saksalaisille sukellusveneil-
le. naantalin syväsatamaan saapui ensimmäinen tankki-
laiva, norjalainen James hawson 22.12.1946. seuraavana 
vuonna vuorossa oli ensimmäinen vieras itänaapurista, 
öljylaiva sahalin. 

valtion valvonnassa ja johdossa öljybisnestä hoitanut 
neste oy alkoi rakentaa omaa öljynjalostamoaan vuon-
na 1955. laitos toimi täysillä vuonna 1957, ja vuoden 
1963 laajennustöiden jälkeen se nousi lajissaan jo Poh-
joismaiden suurimmaksi. 

naantaliin tuli nesteen esimerkin innoittamana muu-
takin suurteollisuutta. Mobil oil oy aloitti toimintansa 
1957. valtion viljavaraston ensimmäiset siilot valmistui-
vat vuonna 1959. 

naantalin kaupungin sähkölaitoksen ja sittemmin 
naantalin Energian läheinen yhteistyökumppani, imatran 
voima oy:n höyryvoimalaitos valmistui vuonna 1960. 
sähköä valtakunnan verkkoon toimittavaa voimalaa laa-
jennettiin myöhemmin pariinkin kertaan. 

1950-luku

”Paikkakunnalla liikkuneet 
hurjimmat huhut väittivät, että 

Tupavuoreen rakennettaisiin 
suojasatamaa saksalaisille 

sukellusveneille.”

1954

Elviksen ensimmäinen single

Tekninen kehitys vaatii jatkuvaa ammattikoulutusta. 
Sähkömiehille järjestettiin 50-luvun lopulla kaapelipää-
tekurssi Naantalin asemalla, VR:n erikoisvaunussa.
Kuva: Naantalin Energian arkisto.
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1958

Suomen Television (Yle) 
säännölliset lähetykset alkavat

vuodesta 1982 lähtien ivo:n ja sittemmin Fortumin 
naantalin laitokset ovat tuottaneet myös kaukolämpöä 
koko turun seudulle.

samoihin aikoihin kun naantali teollistui, kasvoi ja mo-
dernisoitui, niin myös naantalilaisten olohuoneissa tapah-
tui merkittävä muutos. uusi sähköinen viestintäväline, 
televisio, alkoi yleistyä 1950-luvun lopulta lähtien.

naantali saavutti 1950-luvun lopulla televisioiden suh-
teellisessa lukumäärässä ensimmäisen tilan koko maassa. 
sähkölaitokselle vastaanottimien myynnistä ja laitteiden 
asennuksesta tuli merkittävää uutta liiketoimintaa.

Naantalin satama-aluetta vuonna 1958. Vasemmalla Rymättylä Oy, oikealla edessä Mobil Oil, sen edessä Juurikassokeri Oy. 
Kuva: Naantalin museon arkisto.

1956

Urho Kekkonen presidentiksi

1957

Mobil Oil Oy aloittaa Naantalissa
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televisio alkoi yleistyä suomessa 1950-lu-
vun lopulta lähtien. Rautamaiden, kuten 
monen muunkin naantalilaisperheen, en-

simmäinen näköradio hankittiin naantalin säh-
kölaitoksen myymälästä. televisiovastaanotti-
mien suhteellisessa määrässä kaupunki saavutti 
ensimmäisen tilan koko maassa.

Rautamaiden kotiin tuli televisio syksyllä 1958. 
apparaatti oli pieni venäläinen temp.

”televisio tuntui ihan ihmeelliseltä. sitä seu-
rattiin silmä tarkkana. usein televisiota tulivat 
katsomaan myös naapurit ja heidän lapsensa”, 
Aura Rautamaa kertoo.

hän muistelee, että televisioita oli tuolloin 
koko kaupungissa alle kaksikymmentä. laitteet 
olivat kalliita, joten  näköradion hankkiminen oli 
nuorelle parille iso asia.

”Mieheni Olavi teki paljon ylitöitä ivo:lla ja 
laskimme, että meillä oli televisioon varaa...”

”silloin oli muuten pitkään sellaista aikaa, että kun 
vieraita tuli, niin ei siinä paljon seurusteltu, vaan kat-
sottiin vaan televisiota. se oli vähän hassuakin.”

”sitten, kun televisiot alkoivat yleistyä, niin ky-
läily ylipäätään alkoi vähentyä, kun kaikki katsoi-
vat kotona televisiota.”

”televisio erotti, mutta toisaalta se myös yh-
disti. televisio-ohjelmista juteltiin työpaikalla, ne 
tarjosivat yhteisiä puheenaiheita. Jos ei ollut lain-
kaan televisiota, oli vaikea osallistua keskustelui-
hin”, aura Rautamaa kertoo.

Televisio erotti – ja yhdisti

Yksi paljon puheenaiheita tarjonnut ohjelma 
oli Peyton Place. Pikkukaupungissa sattui ja ta-
pahtui 60-luvulta 70-luvulle asti.

”se oli vähän niin kuin sen ajan Kauniit ja roh-
keat. Rouvat juttelivat sitten sen jälkeen, että 
’kui se nyt ton kanssa’...”

Muita suosikkiohjelmia olivat muun muas-
sa legendaarinen tietokilpailu Tupla ja kuitti 
(1958-1988), jonka aikana kilpailtiin aina myös 
kotikatsomossa. aura Rautamaa muistelee, 
että perheen pojat Raimo ja Jari-Pekka kat-
soivat televisiosta myös esimerkiksi Kylli-tädin 
ohjelmia ja jääkiekkoa – pelejä, joissa neuvos-
toliitto aina voitti suomen. tai melkein aina: 

”suomi voitti neuvostoliiton izvestija-tur-
nauksessa vuonna 1971. sen pelin kulun pojat 
osasivat ulkoa sanasta sanaan.”

televisiosta seurattiin tietenkin myös maa-
ilman tapahtumia. suuria uutis- ja televisiota-
pahtumia olivat muun muassa John F. Ken-
nedyn murha (1963) ja jatkuvasti uutisissa 
ollut, ensimmäiseksi televisiosodaksikin nimet-
ty vietnamin sota (1964–1975). suomalaisten 
omia suuria yhteisiä televisiokokemuksia oli 
esimerkiksi Lasse Virenin kaatuminen ja voit-
to maailmanennätysajalla Münchenin olympia-
laisissa (1972). 

televisio teki tunnetuksi myös muotia. 60-lu-
vun puolivälissä beatlemania iski myös suo-
meen ja naantaliin.
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”Raimo sai varmaan juuri televisiosta päähän-
sä, että hänkin haluaa beatles-tukan. olavi ei an-
tanut pojan leikkauttaa sellaista.”

”Myöhemmin, isompana, Raimo kuitenkin 

Kun televisiot yleistyivät, niin kyläilyt alkoivat vähentyä, kun kaikki katsoivat kotona televisiota, Aura Rautamaa muistelee. Kuva: Matti Välimäki. 
Pikkukuvassa Aura, Raimo ja uusi televisio vuosimallia 1962. Kuva: Aura Rautamaan kotialbumi.

kasvatti beatles-tukan. Mutta se oli sitten taas 
pakko lyhentää, kun hän pääsi sotakorkeakou-
luun. siellä ei suvaittu beatles-tukkia”, aura Rau-
tamaa naurahtaa.
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naantali kasvaa

s uurteollisuuden myötä kaupunki kasvoi ja moder-
nisoitui. naantalin vanha pinta-ala ei enää riittänyt. 
valtioneuvoston päätöksellä naantalin maalaiskun-

ta ja naantalin kaupunki yhdistettiin vuonna 1964. liitok-
sessa kaupungin pinta-ala kymmenkertaistui 50 neliökilo-
metriin ja väkimäärä kaksinkertaistui 6 000 asukkaaseen. 

Entisen tullin tienoolle syntyi kaupungin uusi keskus 
virastoineen ja keskeisine palveluineen. vilkas rakenta-
minen teetti luonnollisesti paljon töitä myös kaupungin 
sähkölaitokselle. 

suuriin urakoihin kuului esimerkiksi vuonna 1962 val-
mistunut kuparivuoren koulu. Pitkäaikainen rehtori 
Jukka Viljanen tuli kuparivuoren kouluun töihin seu-
raavana vuonna.

”kehitys kulki niin nopeasti eteenpäin, että pian kou-
luun jouduttiin vetämään sähköjen lisäksi myös anten-
nijohdot televisioille. koululaiset keräsivät paperia ja 
tästä saatiin rahat televisioiden hankkimiseen”, Jukka 
viljanen muistelee.

1960-luvun alussa naantalissa ryhdyttiin toteuttamaan 
myös suunnitelmia ilmajohtojen korvaamisesta maakaa-
peleilla. Myös katuvalojen hehkulamppuja alettiin korva-
ta valotehokkuudeltaan paljon paremmilla elohopeahöy-
rylampuilla.

sähkölaitos teki myös merkittäviä sopimuksia lounais-
suomen sähkö oy:n kanssa. näiden tuloksena sähkölai-
tos sai haltuunsa lukuisia uusia muuntamoja ja linjahaaro-
ja, luonnonmaalle rakennettiin uutta avojohtolinjaa sekä 

1960-luku

 IVO:n voimalaitos valmistuu

1960 1964

Naantalin kaupunki ja 
maalaiskunta yhdistyvät

”Koululaiset keräsivät paperia ja tästä saatiin rahat 
televisioiden hankkimiseen”, Jukka Viljanen muiste-
lee. Kuva: Matti Välimäki.

Urheiluseura VG-62 ry 
perustetaan

1962
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lounais-suomen sähkö oy:n pari vuosikymmentä kestä-
nyt virranjakelu kaupungin alueelle päättyi.

sähkölaitos oli saanut oman johtokunnan jälleen vuonna 
1951. Puheenjohtajana toimi sähköasentaja Aarne Saari 
ja sihteerinä sähkölaitoksen uudeksi vastuunalaiseksi hoi-
tajaksi pari vuotta aikaisemmin valittu sähköteknikko Toi-
vo Leppäkoski. vuonna 1966 sähkölaitoksen johtokunta 
muutettiin sähkölaitoslautakunnaksi. insinööri Paavo Si-
pola aloitti sähkölaitoksen johtajana keväällä 1970. 

Ensimmäiset ihmiset maasta 
kuuhun ja takaisin

1965

Ensimmäiset laivat Naantalista 
Ruotsiin ja takaisin

1969 

Naantalin kaupungin sähkölaitoksen henkilökunta poseeraa 60-luvulla. Kuva: Naantalin Energian arkisto.

Suomessa tangokuume

1965
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naantalin Energian asentajat ovat olleet 
omalta osaltaan rakentamassa naanta-
lia ja kaupungin hyvinvointia. Eläkeläiset 

Aulis Antti Läike (s. 1945) ja Georg Holm-
ström (s. 1947) kertovat koko asentajaporukan 
puolesta, mitä tulikaan tehtyä. 

antti läike tuli sähkölaitoksen palvelukseen 
nuorena poikana vuonna 1962, jolloin hänelle 
lupailtiin töitä syksyksi asti. vuosi jäi sanomat-
ta, joten antti jäi sitten eläkkeelle syksyllä 2006. 
Georg holmström oli puolestaan sähkölaitok-
sen ja naantalin Energian palveluksessa vuodet 
1971-2009.

”60-luvulla alet-
tiin laittaa maakaa-
peleita. se oli kovaa 
hommaa, kun kaik-
ki kaivettiin käsin. 
Mutta viat vähenivät 
sitä mukaan, kun il-
majohdoista päästiin 
eroon”, antti läike 
muistelee.

”aluksi ilmajoh-
doissa oli kaksi ku-
parilankaa ja poslii-
ninupit. sitten tuli 
ns. amka-linja eli 
alumiinikierrejohto, 
joka sekin oli vielä 
ilmajohtoa. amkan 

”Muuntajia rupesi tulemaan kuin sieniä sateella”

tilalle tuli maakaapeli. aluksi maakaapeleita kulki 
muuntajakopista pylvääseen ja muuntajakoppien 
välillä, sitten niitä ryhdyttiin käyttämään yleisem-
minkin”, Georg holmström kertoo.

”Ja ilmajohdoissakin tolpanreiät kaivettiin 
muuten käsin. apuna oli sepän tekemä erikois-
työkalu”, antti läike huomauttaa.

holmström ja läike muistelevat, että myös 
jännitteen vaihto oli pitkäaikainen työ. suurjän-
nitelinja vaati muun muassa uudet erottimet ja 
muuntajat. näitä töitä tehtiin yöaikaan, sillä työ 
vaati sähkön katkaisemisen laajalta alueelta. 

”työ oli kaiken kaikkiaan tosi mielenkiintoista, 
mutta myös puolivaarallista. Piti aina tarkkaan 
katsoa, että mihin koski”, läike huomauttaa.

”Ylipäätäänkin työturvallisuusmääräykset olivat 
aivan eri tasolla kuin nykyään. Jos sanon, että sain 
vuosien varrella kaksituhatta pientä sähköiskua, 
niin se ei varmaan riitä”, läike kertoo.

”Kerosen Pertti sitten menehtyikin työtapa-
turmassa. se oli meille kaikille tietenkin suuri 
järkytys”, hän mainitsee. sähköasentaja Pert-
ti keronen sai surmansa linjatöiden yhteydessä 
vuonna 1971. 

antti läike ja Georg holmström muistelevat, että 
maakaapelien asentamisessa suuri edistysaskel oli, 
kun paperieristeiset kaapelit eli vanhat rauta-
armeeratut öljykaapelit korvattiin helpommin 
käsiteltävillä ja nopeammin päätettävillä ja jat-
kettavilla kutistemuovikaapeleilla.

”kun naantali kasvoi, niin paljon oli myös si-

Georg Holmström oli sähkölaitoksen 
ja Naantalin Energian hommissa vuodet 
1971–2009. Kuva: Matti Välimäki.
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säasennuksia. 70-lu-
vulla iso työmaa oli 
esimerkiksi lietsa-
lan koulun remontti. 
kouluun tehtiin uusi 
syöttökaapeli ja sa-
malla uusittiin kaikki 
sähkötaulut, päämit-
taritaulut, johdot, va-
laistukset ja palohäly-

tykset. se oli kaupungin 
omaa työtä – nykyään 

tällaiset työt menevät kilpailutuksella”, holm-
ström huomauttaa.

hän muistelee, että asentajat auttoivat va-
paa-aikanaan talkootyönä myös paikallista ur-
heiluseuraa naantalin vG:tä, joka vietti hiljan 
50-vuotisjuhliaan.

”teimme työparini Nurmen Jussin kanssa 
vG:n ensimmäisen tekojääradan sähköistyksen. 
se on jäänyt mieleen, kun oltiin siellä ehtoisin 
pakkasessa.” 

antti läike muistelee, että 1970- ja 1980 –lu-
vuilla kaapelitöitä tehtiin paljon esimerkiksi tai-
mon suunnalla. 

”Juhla-taimossa ja Rähjä-taimossa, niin kuin alu-
een eri osia nimitettiin...”, hän naurahtaa.

”90-luvulla oli sitten esimerkiksi suovuori, kai-
vola ja linnanmäki. Muuntajia rupesi tulemaan 
kuin sieniä sateella. 2000-luvulla operoimme pal-
jon esimerkiksi karvetin suunnalla. sähköasemaa 

laajennettiin ja mo-
dernisoitiin”, hän lisää.

”90-luvulla väkeä 
sitten vähennettiin ra-
justi. työmäärä kasvoi 
paljon”, holmström 
huomauttaa.

”osaltaan työtaak-
kaa lisäsi myös päi-
vystysvastuu vikojen 
varalta. laskeskelin 
kerran, että ehdin 
tehdä työvuosien ai-
kana 35 000 tuntia 
päivystystä. onneksi 
päivystyksen luon-
ne muuttui känny-
köiden myötä, kun 
silloin ei ollut enää yhtä sidottu kiinteän puheli-
men viereen”, hän kertoo.

hyvien työkaverien lisäksi miesten mieleen 
on jäänyt erityisesti myös yksi työväline, uskol-
linen jeeppi, jolla taivallettiin naantalia edesta-
kaisin niin kaupungin keskustassa kuin luonnon-
maan kyntöpelloilla.

”se söi hirveästi bensaa ja oli talvella kylmä 
kuin helvetti, mutta se oli luotettava kuin mikä. 
sitä ei saanut rikki millään. no, se jeeppi oli kyl-
lä osallistunut normandian maihinnousuunkin”, 
Georg holmström naurahtaa.

Antti Läike palveli Naantalin Ener-
giassa vuodesta 1962 vuoteen 2006. 
Kuva: Matti Välimäki.

Antti ja jeeppi. 
Kuva: Antti Läikkeen kotialbumi.
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takavuosien mainoksessa kyseltiin, että 
mitä meillä oli ennen erästä tiettyä mar-
gariinimerkkiä. Mutta vähintään yhtä 

mielenkiintoinen kysymys on se, että missä sitä 
jotakin oikein säilytettiin. naantalilainen Helmi 
Karlsson muistaa vielä hyvin ajan ennen jää-
kaappia ja sähköliettä.

vuonna 1962 helmi karlsson (s. 1930) ja Ola-
vi Karlsson sekä heidän kymmenvuotias Han-
nele-tyttärensä muuttivat uuteen kotiin luosta-
rinkatu 18:aan. asunto oli helmin mukaan aika 
tavallinen kerrostalo, lukuun ottamatta kahta 
asiaa: jääkaappia ja sähköliettä.

hän oli asunut tuohon asti eri puolilla naan-
talia asunnoissa, joissa ei ollut moisia moderneja 
kodinkoneita.

”Ruuan säilytys oli ollut ongelmallista. lämpi-
mään aikaan ruokia pidettiin vain kaapissa, jollei 
lähettyvillä ollut maakellaria.” 

”silloin ei oltu niin tarkkoja kuin nykyään. Jos 
vaikkapa leivässä oli homeinen kohta, niin se lei-
kattiin pois. nykyään tuntuukin vähän erikoi-
selta, että kaikki ovat niin tarkkoja viimeisten 
myyntipäivien kanssa. hyvää ruokaa heitetään 
pois, jos se on hiukankin ylittänyt määräajan.”

”Mutta jotain helposti pilaantuvaa kalaa ei voi-
nut säilyttää kotona juuri lainkaan. Poikkeuksena 
olivat suolasilakat, jotka säilyivät suolansa takia.”

talviaikaan ruokia pidettiin muun muassa ik-
kunan raossa ja eteisessä. 

Mitä meillä oli ennen jääkaappia?

”Maito jäätyi silloin monta kertaa. se hakattiin 
sitten palasiksi ja juotiin jäähileisenä. vähän veti-
seltä se kyllä maistui.”

”Ruokaa pyrittiin ylipäätään säilyttämään ko-
tona mahdollisimman vähän. kaupassa käytiin 
usein, ja ruokaa ostettiin kerrallaan pieniä eriä.”

Mutta kun helmi sai käyttöönsä jääkaapin, niin 
sitäkään ei suinkaan ostettu täyteen ruokaa.

”Ei ollut rahaa. Elämä oli niukkaa. Jääkaapissa 
oli yleensä vain perustarvikkeita: maitoa, piimää, 
kermaa, voita ja jauhelihaa.”

helmi karlsson työskenteli 1960-luvulla tar-
joilijana naantalilaisissa ravintoloissa. työpäivän 
jälkeen alkoi toinen työpäivä kotona. Ensimmäi-
nen tehtävä oli valmistaa ruokaa perheelle, jo-
hon kuului nyt myös vuonna 1963 syntynyt Pet-
teri-poika.

”Murusoosia eli jauhelihakastiketta. lihapul-
lia. hernekeittoa ja kaikkea sellaista arkista. Ja 
kun hernekeittoa keitettiin, niin sitä syötiin sit-
ten koko viikko.” 

sähköliesi nopeutti ja helpotti osaltaan ruuan-
laittoa:

”Pääsi siitä puun kantamisesta ja puiden sytyt-
tämisestä. Jos puu oli päässyt märäksi, niin sitä ei 
edes saanut kovin helposti palamaan.”

”vieläkin muuten, kun jossakin poltetaan 
puuta, niin tuoksusta tulee lapsuus ja nuoruus 
mieleen. silloin se oli hyvin yleinen tuoksu 
naantalissa.”
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nykyään helmi karlssonin keittiössä on jää-
kaappi, sähköliesi, mikroaaltouuni ja kahvinkeitin 
– mutta ei esimerkiksi astianpesukonetta.

”Ei elämä sentään liian helpoksi saa mennä. Jo-
tain puuhaa pitää olla”, helmi karlsson naurahtaa.

Naantalilainen Helmi Karlsson muistaa vielä hyvin ajan ennen jääkaappia ja sähköliettä. Kuva: Matti Välimäki.



34

v uonna 1972 valmistui uusi päämuuntoasema 
karvettiin. kaupungin ensimmäisellä 110 kv:n 
muuntoasemalla vastattiin kasvaneeseen säh-

könkulutukseen ja varmistettiin sähkönjakelua. asemaa 
jouduttiin kuitenkin laajentamaan jo vuonna 1975.

vuosikymmenen aikana teollisuus laajeni myös luon-
nonmaalle. uusi oy navire ab:n telakka nousi merkittä-
väksi sähkönkuluttajaksi.

Mutta 1970-luku toi mukanaan myös energiakriisin. 
kun Egypti ja syyria sotivat israelia vastaan, niin lähi-idän 
öljynviejämaat rajoittivat vientiä israelia tukeneisiin län-
simaihin. öljyntuottajamaat myös korottivat huomatta-
vasti öljyn hintaa. 

suomen sisäasiainministeriö antoi tuolloin poikkeus-
lain, jossa määriteltiin erilaisia energiansäästökeinoja. 
Esimerkiksi asuin- ja toimistohuoneiden ylin lämpötila 
määrättiin kahteenkymmeneen asteeseen eikä mootto-
riteitä saanut valaista. liikenneministeriö määräsi yleisen 
80 km/h nopeusrajoituksen. television tietoiskuissakin 
muistutettiin, että ”jos sinulla ei ole mitään tekemistä, 
niin älä tee sitä bensalla”.

Myös naantalissa ryhdyttiin säästämään energiaa. sähkö-
laitoksen asentaja Georg holmström kertoo, että katuva-
laistusta vähennettiin niin, että käytössä oli vain joka kolmas 
lamppu. lisäksi kokeiltiin varsin radikaalejakin keinoja:

”Päivystäjä istui illalla muuntoasemalla ja pisti vuoron-
perään aina yhdestä kaupunginosasta sähköt pois noin 

1970-luku

Karvetin päämuuntoaseman avajaiset v. 1972.
Kuvat: Naantalin Energian arkisto.

 Energiakriisi

1973

 Ensimmäiset peruskoulut

1972

Lasse Virénin 
legendaarisimmat juoksut

1974

Etyk-kokous Helsingissä

1975

”Jos sinulla ei ole mitään tekemistä, 
älä tee sitä bensalla”
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Karvetin päämuuntoaseman laajennus v. 1975. 

Loviisan ydinvoimala

1977

Olkiluoto I

1978

Suomalainen punk-
kulttuuri kukoistaa

1979
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20 kV kaapelin jatkoksen teossa erikoisammattimies 
Pentti Ranta ja sähköasentaja Harry Virtanen.
Kuvat: Naantalin Energian arkisto. 

Jakelumuuntajan keskuksen kytkentätyössä sähkö-
asentaja Antti Läike. 

tunnin ajaksi. siitä tuli silloin kotiinkin jos jonkinlaista 
soittoa. Myös vaimo haukuttiin siinä hötäkässä”, Georg 
holmström naurahtaa.

Energiansäästömääräykset olivat voimassa joulukuusta 
1973 toukokuun 1974 loppuun. Energiakriisin historial-
linen merkitys oli, että se havahdutti suomalaiset todella 
miettimään energian säästämistä ja energiavarojen riittä-
vyyttä. saammepa kiittää energiakriisiä ehkä siitäkin, että 
parin vuoden kuluttua suomessa alettiin periä sähköveroa.

1970-luvun lopussa suomi astui sitten uuteen atomiai-
kaan. loviisan ydinvoimalaitoksen ensimmäinen reakto-
ri starttasi vuonna 1977 ja toinen vuonna 1980. olkiluo-
to 1 kytkettiin valtakunnan verkkoon syyskuussa 1978 
ja olkiluoto 2 helmikuussa 1980.

vuonna 1979 naantalin kaupungin sähkölaitos raken-
si suovuoren pientaloalueelle kaupungin ensimmäisen 
suuryhteisantennijärjestelmän. Ensimmäiset omakotita-
lot liitettiin järjestelmään saman vuoden joulukuussa.

”Energiakriisin 
historiallinen merkitys oli, 

että se havahdutti suomalaiset 
todella miettimään energian 

säästämistä ja energia-
varojen riittävyyttä.” 
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Luostarinkadun katuvalopylväiden asennustyössä sähköasentajat Kari 
Laarimo ja Georg Holmström.

20 kV kaapelin jatkoksen teossa erikoisammattimies 
Pentti Ranta ja sähköasentaja Harry Virtanen.
Kuvat: Naantalin Energian arkisto. 

Sähköasentaja Antti Läike asentamassa seinä-
lamppua.

Kaapeleiden kytkentätyössä katuvalokaappiin erikoisammattimies Simo 
Vahero ja sähköasentaja Kari Laarimo. 



38

naantalin 1960-luvun merkkitapauksia oli 
naantalin ja Ruotsin välisen matkustaja-
liikenteen käynnistyminen. silja-varus-

tamo kokeili reittiä vajaan vuoden verran 1965, 
mutta viking line aloitti pitempiaikaisen liiken-
nöinnin vuonna 1967. 

vuonna 1974 kaupunki rakensi matkustajalii-
kennettä palvelemaan suuren terminaalin. sa-
malla myös sataman sähköjärjestelmät uusittiin.

”Jalankulkijoiden käyttämä skyway-taivaskäy-
tävä ja autorampit olivat kriittisiä pisteitä, joiden 
piti toimia takuuvarmasti aina. Meillä olikin lai-
vojen kanssa yhteissähköjärjestelmä. ideana oli, 
että laivoista saataisiin sähköä, jos maissa sattuisi 
olemaan sähkökatko. kovin harvoin sitä kuiten-
kin tarvittiin”, terminaalissa työskennellyt Reino 
Penttinen muistelee.

”kesäaikaan meni todella paljon sähköä termi-
naalirakennuksen jäähdyttämiseen.” 

Matkustajat lienevät olleet tyytyväisiä hyvään 
jäähdytykseen. Ei varmaan vähiten sen takia, 

Laivalla Ruotsiin ja takaisin

koska ihmisten lisäksi terminaalin kautta kulki 
myös paljon elintarvikkeita. 

”Ruotsalaisturistit hamstrasivat suomesta li-
haa ja suomalaiset Ruotsista voita ja margariinia. 
laivan taxfree-myymälöistä mukaan saattoi tulla 
myös juotavaa.” 

aikaisemmin 1960-luvulla monet suomalaiset 
olivat matkanneet Ruotsin suuntaan myös töi-
hin. suomeen tultiin sitten kesällä sukulaisten 
luo lomailemaan. laivakannelta naantalin laitu-
rille ajoi komea volvo jos toinenkin.

vR ja statens Järnvägar kokeilivat 1960-luvun 
lopussa muutaman vuoden ajan myös junalaut-
taliikennettä naantalista tukholmaan. 

”Ramppi, jolla junavaunut siirrettiin laivaan ja 
laivasta pois, tuotti hieman ongelmia. sähkö-
laitoksen asentajat olivat sitä aika usein korjaa-
massa”, naantalin Energia oy:n eläkkeellä oleva 
asentaja Georg holmström muistelee. 

nykyään naantalista liikennöi Ruotsiin Finnli-
nes kolmella aluksellaan.
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Naantalin Energia toimittaa sähköä myös satamaan. Matkustajaterminaalin jäähdytyksen – ja etenkin jalankulkukäytävien ja autoramppien – on 
toimittava aina takuuvarmasti. Jari Hytin ottamassa kuvassa on Aurelia-laiva satamassa vuonna 1980.
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kasvun ja optimismin aikaa

vuonna 1980 suomessa astui voimaan uusi sähkö-
laki – edellinen oli vuodelta 1928. uudessa lais-
sa kiinnitettiin huomiota muun muassa alueelli-

sen sähköhuollon turvaamiseen ja kehittämiseen. lain 
mukaan sähkölaitoksen oli huolehdittava myös sen ja-
keluverkostoon liitettävien sähkölaitteistojen käyttöön-
ottotarkastuksista. sähkölaitos valmistikin yhteistyössä 
imatran voima oy:n kanssa vuonna 1981 energianhuol-
lon yleissuunnitelman vuosille 1981–90.  

vuoden 1982 merkittävä energiapoliittinen tapahtuma 
turun seudulla oli kaukolämpöjärjestelmän käyttöönot-
to. tällöin turun seudun kaukolämpö oy alkoi toimittaa 
kaukolämpöä imatran voima oy:n naantalin voimalai-
toksesta naantaliin, Raisioon, turkuun ja kaarinaan. 

sähkölämmittäjien määrä alkoi vähetä 1970-luvun 
huippuvuosista; toisaalta kaukolämpöverkon ulkopuolel-
le jääville asiakkaille ryhdyttiin tarjoamaan niin sanottua 
lähilämpöä, jota tuotettiin osin sähköllä, osin öljyllä.

vuoden 1984 suuria naantalilaisia tapahtumia oli uuden 
naantalin kylpylän perustaminen. sittemmin kylpylää on 
moneen otteeseen laajennettu ja ehostettu ja se on saa-
nut rinnalleen myös ison hotellilaivan. 

1980-luvulla naantalilaiskoteihin alkoi tulla myös aivan 
uudenlaisia sähkölaitteita. televisio-ohjelmia ruvettiin 
tallentamaan vhs-nauhureilla. Commodore 64, Macin-
toshit ja muut tietokoneet alkoivat yleistyä. 

”Emme tarvitse nyt romantiikkaa, kun olen hankkinut 
meille tuvan täydeltä elektroniikkaa”, Leevi and the Lea-

1980-luku

Olkiluoto II

1980

 Commodore C-64 tietokone

1982

Uusi Naantalin kylpylä 

1984

 IVO alkaa tuottaa 
kaukolämpöä Naantalissa

1982

”Tietokoneet mullistivat 
tietenkin myös työt toimistossa, 
vaikka vaativatkin aluksi paljon 

opettelua. Itse asiassa jo 
tietokoneita edeltäneet sähkö-

kirjoituskoneet olivat olleet 
suuri edistysaskel.”
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vings kiteytti laulussaan. aikakauden suosituin bändi oli 
kuitenkin Dingo, joka synnytti maassa aivan ennen näke-
mätöntä hysteriaa.

”tietokoneet mullistivat tietenkin myös työt toimis-
tossa, vaikka vaativatkin aluksi paljon opettelua. itse 
asiassa jo tietokoneita edeltäneet sähkökirjoituskoneet 
olivat olleet suuri edistysaskel. tuntui hienolta, kun lait-
teesta löytyi ensimmäistä kertaa eiku-näppäin”, naanta-
lin Energian toimistonhoitaja Anne Vatanen naurahtaa.

Ylipäätään kahdeksankymmentäluku oli voimakkaan 
kasvun ja optimismin aikaa. vielä vuoden 1989 sähkö-
laitoksen toimintakertomuksessa, hieman ennen 90-lu-
vun suurta lamaa, sähkölaitoksen johtaja Vilho Lehtosa-
lo saattoi todeta, että sähkön kulutus naantalissa kasvoi 

”Tuntui hienolta, kun laitteesta löytyi ensimmäistä kertaa eiku-näppäin”, Naantalin Energian toimistonhoitaja Anne Vatanen naurahtaa. 
Kuva: Matti Välimäki.

 Mobira Cityman

1987

Tsernobylin 
ydinvoimalaonnettomuus

1986

 Berliinin muuri murtuu

1989



42

80-luku oli voimakkaan rakentamisen aikaa. Maakaapelimiehillä riitti kiireitä mm. Taimon risteyksen parissa. Kuvat: Naantalin Energian arkisto.

4,1 prosenttia (yht. 62 207 MWh) ja rakennustoiminta 
jatkui vilkkaana. 

”Merkittävin tapahtuma oli naantali-turku maantien 
valmistuminen ja käyttöönotto marraskuussa. Rakenta-
minen jatkui suovuoren pientaloalueella ja täydennysra-
kentamista  tapahtui useilla alueilla. tammiston alueen 
rakentaminen alkoi täyspainoisesti. vuoden 1989 aikana 
valmistui 170 uutta asuntoa.”

karvetin sähköasemaakin oli jouduttu jälleen laajenta-
maan. laajennuksen ensimmäinen vaihe, sähkön saan-
nin varmuutta lisäävä 110 kv:n johto otettiin käyttöön 
lokakuussa.

naantalin entinen pitkäaikainen kaupunginjohtaja 
Jorma Kallio (kaupunginjohtajana vuodet 1976–2000) 
kertoo, että naantaliin olisi ollut enemmän tulijoita 
kuin mitä kaupunkiin otettiin.

”säätelimme kasvuvauhtia, sillä nopea kasvu olisi tar-
koittanut tietenkin myös sitä, että palveluita olisi pitänyt 
tuottaa kiihtyvällä vauhdilla. Muutenkin oltiin jo tilantees-
sa, että joka kolmas vuosi perustettiin uusi päiväkotiyk-
sikkö”, Jorma kallio muistelee.
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80-luku oli voimakkaan rakentamisen aikaa. Maakaapelimiehillä riitti kiireitä mm. Taimon risteyksen parissa. Kuvat: Naantalin Energian arkisto.
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k irjailija Mike Pohjola asui naantalissa 
suuren osan lapsuuttaan ja nuoruuttaan, 
kahdeksanvuotiaasta kahdeksantoistavuo-

tiaaksi. varhaisnuoruuteen kuului olennaisena 
osana myös Commodore 64 –tietokone.

Commodore on Commodore Business Ma-
chinesin vuonna 1982 julkaisema kotitietokone, 
joka saavutti valtaisan suosion. Commodore oli 
ensimmäisiä nimenomaan kotikäyttöön tarkoi-
tettuja kompaktin kokoisia tietokoneita. 

Mike Pohjola muistelee, että 80-luvun lopussa 
Commodorella, kuusnelosella alias kuusnepalla 
oli vankka rooli myös naantalilaisten koululais-
ten elämässä.

”tuolloin 10–12-vuotiailla pojilla kuusnelonen 
oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Meidän luo-
kalla taimon koulun ala-asteella yli puolella oli 
Commodore. itse en koskaan saanut omaa ko-
netta, mutta menin aina iltapäivisin käyttämään 
sitä kavereiden tai serkkujen luo.”

Mike Pohjola kertoo, että hän ja muut naan-
talilaispojat pelasivat Commodore 64:llä pelejä 
– esimerkiksi taistelupeli Bruce Lee:tä tai Bubble 
Bobblea, tasohyppelyä, jossa mukana oli kak-
si kuplia sylkevää dinosaurusta. he opettelivat 
myös ohjelmointia sekä kokeilivat alkeellista ku-
vien piirtämistä tietokoneella. 

Commodore 64:ssa tallennukseen käytettiin 
tavallisia c-kasetteja.

”Commodore 64 oli sukupolvikokemus”

”nuorten maailmassa kuusnelonen oli mielen-
kiintoisella tavalla myös harmaan talouden osa. 
kun peli oli c-kasetilla, niin se kopioitiin kaksi-
pesäisellä nauhurilla toiselle c-kasetille. Pelejä 
vaihdeltiin tai kaupattiin sitten koulun pihalla ja 
naapurustossa.”

”ilman tällaista ulottuvuutta Commodore 
64:stä ei olisi varmaan tullut sellaista kulttuuri-il-
miötä, mitä siitä tuli.”

C64 oli omalta osaltaan avaamassa tietä nykyi-
sille kotitietokoneille ja ylipäätään digitaaliselle 
vallankumoukselle. Commodore ei ollut kuiten-
kaan tässä suhteessa ajan ainoa merkittävä kult-
tuuri-ilmiö.

”tärkeitä juttuja olivat myös esimerkiksi nin-
tendo-pelikonsoli sekä Super Mario Bros -peli. 
tulevat graafikot harjoittelivat Commodoren 
seuraajalla amigalla. Dungeons & Dragons -rooli-
peli oli uraauurtava. Merkittävä kulttuurivaikut-
taja oli myös esimerkiksi Mikrobitti-lehti, joka oli 
tuohon aikaan kaikkia näitä uusia ilmiöitä kuvai-
leva lifestyle-lehti.”

”nuo jutut kuuluvat myös esimerkiksi monien 
nykyisten menestyneiden pelisuunnittelijoiden lap-
suuteen ja nuoruuteen”, Mike Pohjola huomauttaa.

Entäpä myöhemmät vuodet ja vuosikymme-
net? Mitkä digitaalisen kulttuurin uudet ilmiöt 
ovat olleet Mike Pohjolalle henkilökohtaisesti 
merkityksellisiä?
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”sain ensimmäisen matkapuhelimeni joskus 
vuonna -96, se oli tietenkin iso asia. Erittäin mer-
kityksellinen ilmiö oli myös internetin yleistymi-
nen samoihin aikoihin.”

”Ja nykyinen Facebook ei ole tietenkään mi-
kään päätepiste, vaan yksi askel pidemmällä mat-
kalla jonnekin, mitä  emme osaa vielä edes kuvi-
tella”, Mike Pohjola huomauttaa.

”ai niin, nykyään minulla on muuten kännykäs-
säni Commodore 64 -emulaattori, joka jäljittelee 
tuota vanhaa tietokonetta. Paitsi, että se on tie-
tysti paljon tehokkaampi. siihen saa myös monia 
vanhoja, hyviä pelejä”, hän lisää.

Mike Pohjola kertoo poikien Commodore 64 
-pelikulttuurista ja nuoruudestaan naantalissa 
myös kirjassaan Ihmisen poika (Gummerus 2011).

Mike Pohjola muistelee, että 80-luvun lopussa Commo-
dorella oli vankka rooli myös naantalilaisten koululaisten 
elämässä. Kuva: Anton Sucksdorff.
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lama koettelee 

l ama iski suomeen 1990-luvun alussa. Pankit horjui-
vat, maksuvaikeudet yleistyivät, konkurssit lisään-
tyivät, työttömyys kasvoi ja rakentaminen väheni. 

Myös naantalin kaupungin talous ja monien naantalilais-
ten yksityistalous kriisiytyi. Yleinen tilanne heijastui tie-
tenkin myös naantalin Energiaan. 

naantalin Energian eläkkeellä oleva kanslisti Ritva 
Saarinen muistaa ajan elävästi.

”ihmisiä, joilla oli laskujen kanssa maksuvaikeuksia, oli 
tietenkin ollut aikaisemminkin, mutta yhtäkkiä heidän 
määränsä kasvoi. vaikeuksiin joutuneet asiakkaat tulivat 
anomaan lisää maksuaikaa. venyimme, tulimme tosi pal-
jon vastaan, mutta emmehän mekään voineet tietenkään 
venyä loputtomiin. kun jostakin jouduttiin lopulta katkai-
semaan sähköt, niin se oli tosi rankkaa kaikille osapuolil-
le”, saarinen muistelee.

”toisaalta monet, jotka olivat saaneet asiansa kuntoon, 
tulivat myös jälkikäteen kiittämään, että olimme odotta-
neet ja antaneet lisäaikaa”, hän huomauttaa.

Mutta 90-luvun alkuvuosiin mahtuu toki muutakin. 
vuonna 1993 kailon saareen perustettiin Muumimaail-
ma ja naantalissa alkoi näkyä yhä enemmän lapsiperhei-
tä. Muumimaailma nousi lopulta koko varsinais-suomen 
suosituimmaksi matkailukohteeksi. Elämässä ei tarvita 
vain watteja, vaan myös hattivatteja!

kodinkonemarkkinoilla aikakauden hittituote oli leipä-
kone. Myös matkapuhelimet alkoivat pikkuhiljaa yleistyä.

Pohjoismainen matkapuhelinverkko nMt oli nähnyt 

1990-luku

Neuvostoliitto lakkaa olemasta

1991

Lama syvimmillään
Muumimaailma Naantaliin

1993

Kanslistit raidallisissa työasuissaan 60-lu-
vulla. Ritva Saarinen istuu.

Lama-aikana v.1993 Naantaliin perustettu Muumi-
maailma nousi Varsinais-Suomen suosituimmaksi mat-
kailukohteeksi.

Internet-yhteyksiä aletaan 
tarjota yrityksille ja yksityisille 

1993
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päivänvalon jo 80-luvun alussa. vuonna 1987 nokia lan-
seerasi ensimmäiseksi todelliseksi käsipuhelimeksi mai-
nostetun Mobira Citymanin. Maailmalle levisi kuuluisa 
kuva Mobira Citymanilla soittavasta neuvostoliiton pre-
sidentti Mihail Gorbatsovista, minkä ansiosta puhelin-
ta ryhdyttiin kutsumaan myös lisänimellä Gorba. sitten 
nokia lanseerasi sanan kännykkä, joka levisi yleisempään 
käyttöön.

vuonna 1991 nMt:n tilalle tuli GsM-verkko. saman 
vuoden lopussa Mihail Gorbatsov astui syrjään, ja neu-
vostoliitto lakkasi olemasta. Berliinin muuri oli murtunut 
jo vuonna 1989.

Kun jostakin jouduttiin lopulta katkaisemaan sähköt, niin se oli tosi rankkaa kaikille osapuolille”, Ritva Saarinen muistelee. 
Kuva: Matti Välimäki. 60-luvun kuvassa Ritva Saarinen seisomassa oikealla. Kuva: Naantalin Energian arkisto.

Naantalin kaupungin 
sähkölaitos yhtiöitetään 1.1.1994

1994

Uusi sähkömarkkinalaki
Suomi liittyy EU:n jäseneksi

1995
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Sähkölaitoksesta sähköyhtiöksi

Myös naantalin kaupungin sähkölaitoksessa elettiin 
1990-luvun alussa muutoksen aikoja. lamavuodet olivat 
kriisiyttäneet kaupungin taloutta ja vähentäneet esimer-
kiksi rakentamista. Mieltä askarrutti myös tiedossa oleva 
sähkömarkkinoiden avautuminen ja sen mukanaan tuo-
ma uusi kilpailutilanne.

naantalin kaupunginvaltuusto teki 8.11.1993 päätök-
sen, jolla naantalin kaupungin sähkölaitos muutettiin 
naantalin Energia oy -nimiseksi osakeyhtiöksi. Yhtiöit-
tämisellä pyrittiin tehostamaan toimintaa. Yhtiölle voitiin 
myös siirtää kaupungin velkoja – toisesta näkökulmasta 
katsottuna vapauttaa yhtiöön sidottuja pääomia. lisäksi 
yhtiöittämisellä pyrittiin vastaamaan muun muassa säh-
kömarkkinoiden vapautumisen synnyttämään uuteen kil-
pailutilanteeseen. 

Yhtiöittämisen vaihtoehtona oli sähkölaitostoiminnan 
myyminen ulkopuolisille, mutta yhtiöittäminen arvioitiin 
kuntalaisten kannalta edullisemmaksi vaihtoehdoksi. 

Entinen kaupunginjohtaja Jorma kallio kertoo tammi-
kuussa 2012, että hänen ajatuksenaan oli tuolloin, että 
yhtiö voitaisiin myydä myöhemmin, silloin kun se olisi 
kannattavinta. 

”Yhtiö oli kuin kruunun jalokivi. sillä ei ollut omaa tuo-
tantoa, mutta tiivis jakeluverkosto teki paketista ihan-
teellisen”, Jorma kallio kertoo. 

”Yhtiöittämisen myötä päästiin muuten myös jokavuo-
tisista valtuustokeskusteluista, joissa puhuttiin siitä, että 
pitäisikö sähkön hintaa nostaa vai ei. siinä olivat selvästi 
vastakkain sähkölämmityspuolue ja muut. Ja todellisuu-
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dessa verovaroilla vähän tuettiin sähkönkäyttäjiä”, Jorma 
kallio miettii.

”Suuruus ei ole ainoa kilpailussa selviytymisen 
edellytys”

uuden yhtiön koko osakekanta tuli naantalin kaupungin 
haltuun. sähkölaitoksen johtajasta vilho lehtosalosta tuli 
uuden yhtiön toimitusjohtaja. lehtosalon apuna johtami-

kuva?

Välillä työskennellään korkealla, Karvetin muuntoasemalla. Kuva: Naantalin Energian arkisto.
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sessa oli yhtiön hallitus, jonka ensimmäinen puheenjoh-
taja oli ekonomi Antti Kasi. 

Eduskunnan 10.2.1995 hyväksymä sähkömarkkinalaki 
avasi markkinat vaiheittain, ensin suurille sähkönkäyttä-
jille ja myöhemmin kaikille asiakkaille. 

vuoden 1994 toimintakertomuksessa vilho lehtosalo 
muistutti, että ”Suuruus ei kuitenkaan ole ainoa kilpailussa 
selviytymisen edellytys. Pienellä, hyvin ja tehokkaasti hoi-
detulla sekä suppealla alueella toimivalla yhtiöllä on sijansa 
tulevassa kilpailussa.”

Pärjätäkseen kilpailussa yhtiö tehosti toimintaansa ja 
henkilökunnan lukumäärää vähennettiin asteittain use-
amman vuoden kuluessa. Eläkkeelle jääneiden työnteki-
jöiden tilalle ei palkattu uusia. irtisanomisiltakaan ei väl-
tytty, mikä herätti poliittista keskustelua. 

90-luvun talouskriisin yhteydessä siis myös kaupungin 
velkoja siirrettiin uudelle yhtiölle. nämä velat yhtiö sai 
maksettua pois 2000-luvun alkupuolella.

Kilpailukykyä parantamaan

Ekonomi antti kasi arvioi syksyllä 2011, että hänet valit-
tiin hallituksen puheenjohtajaksi ja toimitusjohtajan aisa-
pariksi, koska yhtiöön haluttiin saada mukaan yrityshal-
linnon kokemusta ja näkemystä.

”sähkölaitos ei ollut mitenkään huonosti hoidettu. se 
oli hyvin kilpailukykyinen uudessa tilanteessa samalla or-
ganisaatiolla. vilho lehtosalo hoiti sähkölaitosta erittäin 
sitoutuneesti ja jo valmiiksi varsin yritysmäisesti. Yritim-
me rakentaa kohtuullisen hyvästä vielä parempaa.” 

”Mutta tietenkin, kun siirrytään monopolitilanteesta 

Naantalin Energian ensimmäisenä hallituksen puheen-
johtajana toimi ekonomi Antti Kasi. Kuva: Matti Välimäki.
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markkinaehtoiseen yritystoimintaan, niin eräiden asioi-
den painoarvo korostuu entisestään. näitä ovat esimer-
kiksi kustannusrakenne, tavoitteellisuus, johtamisjärjes-
telmän nopeus ja tehokkuus, palveluhenki ja viestintä.”

antti kasi huomauttaa, että tilanteen haasteellisuutta 
lisäsi se, että kenelläkään ei ollut – eikä voinut vielä olla 
– kokemusta siitä, miten markkinaehtoiset sähkömarkki-

nat toimivat.
”Yhtiöllä oli hyvä tekninen 

valmius, henkilöstö ja verkos-
to. Pyrimme monitahoiseen 
kilpailukyvyn parantamiseen, 
mutta emme tehneet mitään 
ihme- tai sankaritekoja. olim-
me vahvoja – mutta omalla 
tontillamme.” 

antti kasi huomauttaa, että 
jos yhtiö olisi lähtenyt tavoit-
telemaan merkittäviä markki-
naosuuksia oman alueensa ul-
kopuolelta, niin riskit olisivat 
kasvaneet suuriksi.

”varoittava vertailukoh-
ta löytyi 80-luvun lopulta. kuten suomen taloushistoria 
kertoo, niin rahamarkkinoiden avautuminen johti tuolloin 
pahoihin ylilyönteihin. kun jostakin itä-suomen pikkupan-
kista tuli merkittävä luotonantaja varsinais-suomessa, niin 
siinähän kävi lopulta huonosti...”

antti kasi summaa, että naantalin Energiaa johdet-
tiin yritysmäisesti ja perustan toiminnalle antoi osake-
yhtiölaki.

”...kun siirrytään 
monopolitilanteesta 

markkinaehtoiseen yritys-
toimintaan, niin eräiden asioi-
den painoarvo korostuu enti-

sestään. Näitä ovat esimerkiksi 
kustannusrakenne, tavoitteel-
lisuus, johtamisjärjestelmän 

nopeus ja tehokkuus, 
palveluhenki ja 

viestintä.”
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”omistaja käytti valtaansa yhtiökokouksissa ja päätti 
myös, kuka on hallituksessa. hallituksen puheenjohta-
jana omiin tehtäviini kuului myös informoida omistajaa 
koko ajan, missä mennään.”

Pörssisähkön merkitys korostuu

naantalin Energian entinen toimitusjohtaja vilho leh-
tosalo muistelee syksyllä 2011, että 90-luvun puolivälis-
sä naantalin Energia ”ei tehnyt loistavaa tulosta, mutta 
naantalilaisille tarjottiin sähköä hyvin edullisesti.”

”Yhtiöittämisen alkuaikoina kymmenvuotinen sähkön-
hankintasopimus nykyisen Fortumin kanssa sekä hyvä 
henkilökunta takasi kohtuullisen tuloksen. vähentynyt 
porukka tiesi, mitä tehdään, että pärjätään.”

Myöhemmin yhtiö teki yhteistyösopimuksen vatten-
fallin kanssa, mutta se hankki myös pieniä eriä sähköä 
muualta.

”vattenfallin sähkö oli pörssisähköön sidottua. 2000-lu-
vun kuluessa pörssisähkön merkitys korostui koko ajan.  
hinta tuli entistä tärkeämmäksi: miten ostaa ja minkälais-
ta sähköä. hinta vaihteli voimakkaasti.”

2000-luvulla oli edetty tilanteeseen, jossa naantalin 
Energialla oli yhdessä vaiheessa yhtä paljon sähkönmyyn-
tiä oman alueensa ulkopuolelle kuin omalle alueelleen.

”itse näin tilanteen niin, että vaikka ulkopuolelle myy-
täisiin pienelläkin marginaalilla, niin kaikki se oli plussaa ja 
edesauttoi sitä, että pystymme myymään sähköä edulli-
sesti naantalilaisille. kaikki kaupungissa eivät kuitenkaan 
halunneet toimia sillä tavalla.”
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Myös muut sähköyhtiöt tekivät tuolloin aktiivista myyn-
titoimintaa naantalissa.

”Pärjäsimme kilpailussa, kun vedimme omat hintamme 
mahdollisimman alas”, vilho lehtosalo kertoo. 

Bittejä radioaalloilla?

1990-luvun loppupuolella rakentaminen ylipäätänsä ja 
myös sähköverkon rakentaminen vilkastuivat jälleen la-
man jälkeen. naantalin kaupungin keskusta laajeni luon-
nonmaalle ja toisaalta naantalin pohjoisosiin rakennettiin 
uusia omakotitaloalueita.

Ja samaan aikaan koko maassa rakennettiin voimak-
kaasti myös bittiavaruutta. internet yleistyi etenkin vuo-
sina 1995–1996 ja alkoi muuttaa maailmaa. suomes-
sa nettiin ja alan yrityksiin kohdistui välillä jopa ylisuuria 
odotuksia. it-alan yritysten ympärille muodostui hype-
tyksen myötä it-kupla, joka puhkesi sitten 2000-luvun 
alkuvuosina.

antti kasi ja vilho lehtosalo kertovat, että 90-luvun lo-
pussa hekin miettivät, että voisiko myös naantalin Ener-
gia lähettää asiakkailleen bittejä radioaalloilla.

”Meillä oli koelähetyksiä Maariankadulta alikadulle. 
kaikki meni hyvin niin kauan kunnes puihin tuli lehdet - 
sitten yhteydet eivät enää pelanneet. Päätimme luopua 
bisneksestä”, tuolloinen naantalin Energian hallituksen 
puheenjohtaja antti kasi naurahtaa.

Pylvästöissä maastossa, asentajat Georg Holmström ja Esa Nyyssönen.
Kuva: Naantalin Energian arkisto.
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Myydä vai pitää itsellä?

naantalin Energia sai maksettua kaupungin sil-
le siirtämät velat pois 2000-luvun alkupuolella. 
2000-luvun lopussa sähkömarkkinoiden riskit 

tulivat korostuneesti esiin. naantalin Energian myyntilii-
ketoiminnan tulos heikkeni. 

vuonna 2008 käytiinkin vilkas keskustelu kaupungin 
omistajapolitiikasta. tässä yhteydessä kaupunki harkitsi 
myös yhtiön myymistä ja pyysi siitä tarjouksia eri toimijoil-
ta, muun muassa turku Energialta. lopulta kaupunginhalli-
tus teki kuitenkin päätöksen olla myymättä yhtiötä.

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Tuuna 
(vuodesta 2001-) arvioi, että päätökseen olla myymättä 
yhtiötä vaikuttivat lopulta hyvin pragmaattiset syyt: hinta, 
jota naantalin Energiasta tarjottiin ei vastannut enemmis-
tön mielestä yhtiön todellista arvoa. Päätöksentekoon vai-
kutti hänen arvionsa mukaan osaltaan myös se, että yhtiön 
kaupungille tuottama tasainen ja vuotuinen tulo koettiin 
paremmaksi vaihtoehdoksi kuin iso kertakorvaus, joka 
saattaa aiheuttaa lisämenoja kaupungin talouteen, kun se 
näkyy ylijäämänä kaupungin tilinpäätöksessä. 

Monia naantalilaisia yllätti, että kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Mikko Rönnholm kuului sähkölaitoksen 
myynnin puolesta puhuneisiin. Mikko Rönnholmilla on 
pitkä ja läheinen yhteys naantalin Energia oy:hyn. hä-
nen äitinsä Helena Rönnholm toimi aikoinaan pitkään 
sähkölaitoksella toimistonhoitajana; hänen isänsä Armas 
oli sähköasentaja ja viimeiset vuosikymmenet piirimies 
lounais-suomen sähkön Raision alueella, johon myös 

2000-luku

WTC-isku 

2001

Markasta euroon

2002

Markku Tuuna arvioi, että hinta, jota Naantalin 
Energiasta tarjottiin, ei vastannut enemmistön mielestä 
yhtiön todellista arvoa. Kuva: Naantalin Energian arkisto.

Lordi voittaa
Euroviisut

2006
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naantalin maalaiskunta kuului. Mikkokin on pikkupoika-
na puuhastellut sähkölaitoksen verstaalla, ja hän muistaa 
korjanneensa sulakkeita hopealangalla. 

lopullisesta päätöksenteosta Mikko Rönnholm kuiten-
kin jääväsi itsensä.

”niin, kerron nyt ensimmäistä kertaa, miksi jäävä-
sin itseni. taustalla oli nimenomaan perhesyyt ja perhe-
taustani, joka synnytti ristiriitaisen tilanteen. Esimerkik-
si sisareni ei voinut ymmärtää lainkaan sitä, että omasta 
mielestäni olisi kannattavampaa myydä yhtiö.”

Rönnholm korostaa, että naantalin Energian myymi-
nen ei ole tällä hetkellä mitenkään kaupungin ja vielä vä-
hemmän hänen agendallaan. hän haluaa kuitenkin yhtiön 
historiikin yhteydessä valottaa tarkemmin kantaansa.

”naantalin Energian myynti turku Energialle olisi ol-
lut taloudellisesti ja toiminnallisesti arvioiden perustel-
tua. kun tunnen työurani puolesta Fortumin entisenä 
kehitysjohtajana sähkömarkkinoita, niin minun on vaikea 
nähdä, miten naantalin Energian kokoinen laitos pystyy 
toimimaan itsellisesti ja kannattavasti.”

”Esimerkiksi perustelu, että oman laitoksen puitteis-
sa voidaan tehokkaasti valvoa omien kuluttajien etuja, ei 
mielestäni päde edes sähkön jakelussa. turku Energian 
tyyppinen tehokas kaupunkiverkko johtaa tällä hetkellä 
noin 15-20 prosenttia halvempaan siirtohintaan. sähkön 
jakelu on liiketoimintana yksi tehokkaimmin valvottu-
ja liiketoimintoja hinnoittelun osalta. tämä turvaa myös 
sen, että turun hinta pysyy aina halvempana kuin pie-
nemmän naantalin.”

”Yhtiöllä on erittäin kova – omasta mielestäni ylivoi-
mainen - tehtävä tuottaa omaisuudelle ja omistajalle jat-

Mikko Rönnholmilla on pitkä ja läheinen yhteys 
Naantalin Energia Oy:hyn. Kuva: Matti Välimäki.

 Televisiolähetykset 
muuttuvat digitaalisiksi

2007

 Naantali, Merimasku, Rymättylä 
ja Velkua yhdistyvät

2009
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kuvaa tuloa ja pitää hinnat kohtuullisena tai alhaisena. 
Energiaosuuksien ostoa ydinvoimalasta pidän riskitoi-
mintana.”

”se on tietenkin sinänsä kiva, että toimitaan paikalli-
sesti ja tunnetaan ihmiset. oma yhtiö on varmasti paras 
ratkaisu yhtiön työntekijöille. toisaalta voidaan kysyä, 
kuinka paljon voidaan rasittaa asiakas-kuluttajaa ja elin-
keinotoimintaa korkeammilla hinnoilla.”

Naantali on nykyään maan suurin suomenkielinen saaristokunta. Kuva: Tauno Vintola.
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”Mutta löydän kyllä myös kaupungin kannalta katsot-
tuna perusteen pitää laitos itsellä. Raha, joka myynnis-
tä saadaan, häviää kunnallisessa organisaatiossa nopeas-
ti. Raha, joka tulee helpolla, katoaakin helpolla”, Mikko 
Rönnholm huomauttaa.

Aktiivisemman omistajaotteen aika

keskustelun myötä kaupunki päätti ottaa aktiivisem-
man omistajaotteen yhtiöstä. naantalin Energialta ryh-
dyttiin vaatimaan selkeästi voitollista liiketoimintaa sekä 
osinkotulojen tulouttamista kaupungille vuosittain. hin-
noittelupolitiikkaa vapautettiin, mutta samaan aikaan 
edellytettiin kuitenkin yleisellä tasolla, että naantalin 
Energia toimii jatkossakin kaikkien kuntalaisten eduksi 
ja vastaa omalta osaltaan siitä, että kaupungin asuin- ja 
elinkustannukset pysyvät kilpailukykyisinä.

kaupunki hyväksyi myös esimerkiksi linjauksen, että 
naantalin Energia hakee jatkossa osuuksia sähkön tuo-
tantolaitoksista, esimerkiksi suunnitteilla olevasta Fen-
novoiman uudesta ydinvoimalasta.

”tuon keskustelun jälkeen on mielestäni hyvin kirkas-
tunut se, että pieni ja joustava, hyvin organisoitu yhtiö 
voi menestyä, kun se toimii omalla alueellaan. naanta-
lin Energian vahvuuksia on myös vuosien ja vuosikym-
menten varrella rakennettu hyväkuntoinen ja tiivis jake-
luverkko”, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku 
tuuna pohtii. 
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Naantali kasvaa saaristoon 

vuoden 2002 alussa naantalilaiset ryhtyivät maksamaan 
sähkölaskujaan uudella valuutalla. naantalilaiset kuten 
muutkin suomalaiset hylkäsivät markat ja ryhtyivät käyt-
tämään euroja. kuutosen kertotaulu oli vielä vuosien 
ajan ahkerassa käytössä.

tilannetta ei ehkä helpottanut, että sähkölaskut olivat 
tulleet 90-luvun sähkömarkkinalain myötä entistä vai-
keaselkoisemmiksi. sähkön hinta muodostui sähköstä, 
sähkön siirrosta, sähköverosta ja arvonlisäverosta.

naantali jatkoi kasvamistaan. naantali, Merimasku, Ry-
mättylä ja velkua yhdistyivät naantalin kaupungiksi vuo-
den 2009 alusta. 

koko maan tasolla keskusteltiin paljon kuntaliitoksista, 
puolesta ja vastaan. naantalin kaupunginjohtaja Timo 
Kvist arvioi marraskuussa 2011, että naantalin fuusio oli 
harvinaisen onnistunut:

”kuntaliitoksessa parasta oli, ettei kukaan syönyt 
toista. kaikki arviot ovat olleet kiitettäviä; yhdistymi-
nen oli luonnollinen. uusi yksikkö, suurin suomenkie-
linen saaristokunta, voi taata entistä paremmin palve-
lut koko alueelle.”

”Ja tärkeää on myös se, että vanhat vahvuudet säilyi-
vät. naantali on idyllinen, historiallinen kesäkaupunki, 
joka houkuttelee matkailijoita. Ja kun se ennen oli portti 
saaristoon, se on nyt osa saaristoa. tämä profiloi kau-
punkia entistä enemmän, vaikka edelleenkin kaupungin 
talous nojaa pitkälti vahvaan teollisuuteen ja satamaan”, 
timo kvist miettii. 

Naantalin kaupunginjohtaja Timo Kvist arvioi, että 
Naantalin kuntaliitokset olivat harvinaisen onnistuneet.
Kuva: Matti Välimäki.

Yhtiön uusi logo otettiin käyttöön loppuvuodesta 2010.
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kaupungin uudet osat ovat pääosin toisen sähkö-
yhtiön verkkoaluetta, ja vain katuvalojen osalta naanta-
lin Energian liiketoiminnan puitteissa.

”naantalin Energia on naantalin kaupungin omistuk-
sessa, mutta kaupunki noudattaa normaalia tervettä 
omistajapolitiikkaa. Emme voi esimerkiksi mitenkään 
erityisesti suosia päätöksenteossa naantalin Energiaa il-
man syytä. Emme senkään takia, että se ei olisi oikein 
uusia kaupunkilaisia kohtaan”, timo kvist huomauttaa.

Vakaa tilanne

syksyllä 2011 naantalin Energian hallituksen puheenjoh-
taja Olli Kyrki näkee yhtiön tilanteen vakaana.

”siirtoliiketoiminta tekee erinomaista tulosta, niin kuin 
monopoliasemassa tietenkin pitääkin. Myyntiliiketoimin-
nan merkittävistä tappioista on päästy, ja tämän hetkinen 
tulos on lähellä nollatulosta. sähkön myyntiä on haasta-
vaa tehdä kannattavasti, mutta näyttää, että siihen suun-
taan pääsemme. keskitymme oman toiminta-alueemme 
ja myös naantalin saaristo-osien asiakkaisiin – ja vain 
kannattavasti.”

”vahvuuksiamme ovat korkeatasoinen paikallinen pal-
velu, erittäin sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö ja 
erinomaisessa kunnossa oleva verkko. toimitusvarmuu-
desta kertoo esimerkiksi se, että vaikka syksyllä 2011 on 
ollut paljon myrskyjä, niin sähkökatkoksia on ollut muita 
yhtiöitä vähemmän ja ne on saatu nopeasti korjattua.” 

”Yhtiön kannalta on tehty myös tärkeitä tulevaisuuteen 
tähtääviä päätöksiä, joissa keskeisenä ideana on vähen-

Syksyllä 2011 Naantalin Energian hallituksen puheen-
johtaja Olli Kyrki näkee yhtiön tilanteen vakaana. 
Kuva: If Vahinkovakuutusyhtiön arkisto.
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tää yhtiön riippuvuutta pörssisähköstä. olemme osak-
kaita Fennovoima-ydinvoimahankkeessa. tutkimme sil-
mät avoinna muitakin vaihtoehtoja vihreämmän energian 
puolelta, niissä pienissä mittasuhteissa, mitä pieni yhtiö 
voi tehdä.”

naantalin Energian toimitusjohtaja vilho lehtosalo jäi 
eläkkeelle vuonna 2009. saman vuoden huhtikuussa toimi-
tusjohtajana aloitti Pasi Haarala. haarala on toiminut aikai-
semmin muun muassa pienten sähköyhtiöiden yhteistyö-
organisaation voimatori oy:n toimitusjohtajana. 

”omalta osaltani, hallituksen näkökulmasta, voin myös 
sanoa, että toimitusjohtajavaihdos on viety hyvin läpi. 
Monia asioita on kehitetty eteenpäin, järjestelmällisem-
pään suuntaan”, olli kyrki sanoo.

hän huomauttaa, että koska naantalin Energia on 
100-prosenttisesti kaupungin omistama yhtiö, sen tule-
vaisuus on joka päivä kaupungin käsissä. kaupungin päät-
täjät tekevät yhtiötä koskevat suuret linjat.

”Ja merkitystä on tietenkin myös kuntauudistajien toi-
milla. naantalin pakkofuusio turkuun vaikuttaisi varmasti 
myös yhtiöön. Mutta henkilökohtaisesti uskon, että itse-
näistä suomenkielistä saaristokaupunkia halutaan ylläpi-
tää jatkossakin”, olli kyrki pohtii. 

Eteenpäin entistä suunnitelmallisemmin

toimitusjohtaja Pasi haarala kertoo, että yhtiön toimin-
tamalli määriteltiin syksyllä 2009. tällöin päätettiin, mi-
hin keskitytään.

”tavoitteena on maksaa omistajalle sopivaa osinkoa. 
tärkeänä päämääränä on lisäksi saada myyntiliiketoi-

Toimitusjohtaja Pasi Haarala aloitti Naantalin 
Energian toimitusjohtajana vuonna 2009. 
Kuva: Matti Välimäki.
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minta kannattavaksi. vuonna 2011 päädyttiinkin jo plus-
tulokseen, kun vuoden tulosta eivät rasittaneet etukäteen 
tehdyt hankinnat. olemme myös määritelleet riskikäsikir-
jassa tarkat riskirajat, joiden puitteissa sähkön hankinnassa 
voidaan liikkua. toiminnasta raportointia esimerkiksi yh-
tiön hallituksen suuntaan on kehitetty. olemme kehittä-
neet myös viestintäämme ulospäin entistä aktiivisemmak-
si ja suunnitelmallisemmaksi”, Pasi haarala kertoo.

”lisäksi hinnoittelu on muuttunut entistä aktiivisem-
maksi. seuraamme tietenkin koko ajan sitä, että kustan-
nukset eivät ylity, se on loputon työsarka.” 

hinnoittelussa yhtiö on ottanut tavoitteekseen olla 
alueellisesti kilpailukykyinen sähkön 
myyntihinnassa ja siirron hinnoittelus-
sa valtakunnan keskitason paikkeilla.

”tässä on myös hyvin onnistuttu, 
kokonaishinnoissa meillä ei ole mi-
tään hävettävää naapureihin verrattu-
na, päinvastoin”, Pasi haarala toteaa.

Yhtiössä on myös siirrytty toiminta-
malliin, jossa kaikkia yhtiön toimintoja 
ja kokonaisuutta – etenkin myyntien-
nusteita ja sähkön hankintatilannetta 
– miettii viiden henkilön johtoryhmä.

Hallitus vuonna 2012 vasemmalta oikealle: 
ylärivissä Heikki Jyrkkä, Olli Kyrki ja Martti 
Sipponen. Istumassa Taija Terä ja Riitta 
Alho. Kuva: Pasi Haarala.
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Naantalin Energia Oy on ollut mukana järjestämässä 
energiansäästöviikkoja. Vuonna 2011 Karvetin koululaisil-
la oli selvä näkemys kodin suurimmasta energiasyöpöstä.

2010-luku
Joulu 2011 – valon juhla

s ähkövalot naantalissa syttyivät ensimmäisen ker-
ran jouluaattona 1912. lähes täsmälleen sata vuotta 
myöhemmin, tapaninpäivänä 2011, suomessa koet-

tiin historiallisen raju myrsky, joka sammutti valot ja kat-
kaisi sähköt sadoistatuhansista kodeista ympäri maata. 

Pahimmilla alueilla sähköt olivat pois useita päiviä, 
jopa kolmen viikon ajan. naantalin Energian alueella 
noin 1 700 asiakasta oli tapaninpäivänä hetkellisesti il-
man sähköä. heistä 1 100:n sähkökatko kesti vain puoli 
tuntia. viidellä asiakkaalla sähkökatko kesti 12–30 tuntia.

Pasi haarala korostaa, että valtakunnallisessa vertailus-
sa naantalin Energia pärjäsi erittäin hyvin.

”tapaninpäivän myrsky osoitti, että verkostomme on 
erittäin hyvässä kunnossa. se osoitti myös pienen paikal-
lisen yhtiön vahvuuden vikojen korjaamisessa. kun jotain 
sattuu, niin omat asentajat ovat lähellä, ja he tuntevat vi-
kapaikat. viat saadaan korjattua nopeasti”, Pasi haarala 
muistuttaa.
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Jouluna 1912 Naantalissa loisti yhdeksän 
katuvaloa. Vuonna 2012 Naantalia – mukaan 
luettuna uudet saaristoalueet - valaisee jo yli 
6 000 sähkölamppua. John Aaltosella ja 
yhtiön muilla asentajilla riittää huollettavaa.
Kuva: Naantalin Energian arkisto.
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lähteitä:

Raino Puottula, Naantalin kaupungin sähkölaitos 1912–
1972 (serioffset oy turku 1973)

Raino Puottula, Naantalin kaupungin sähkölaitos 1912–
1982 (kirjapaino Matti Ek naantali 1983)

Kerttu Innamaa, Naantalin historia, osa 3. (turku 1965)

Ulla Heino, Naantali eilen – tänään (naantalin kaupunki 
ja seurakunta 1983)

naantalin sähkölautakunnan pöytäkirjat 1980-luvulta

luettelo salakuljettajien ilmoittamista varten varsinais-suo-
messa (1928) http://www.genealogia.fi/hakem/salakul-
jettajat2.htm

Mari Termonen, Naantalin museon kuukauden esine,
Kaupunkiuutiset 3.3.2010

Ylen elävä arkisto (www.yle.fi)

seuraavien henkilöiden haastattelut syksyllä 2011 ja al-
kuvuonna 2012: Pasi Haarala, Georg Holmström, 
Aatto Hulkkonen, Jorma Kallio, Helmi Karlsson, 
Antti Kasi, Timo Kvist, Olli Kyrki, Vilho Lehtosalo, 
Antti Läike, Reino Penttinen, Mike Pohjola, Aura 
Rautamaa, Mikko Rönnholm, Ritva Saarinen, Eero 
Tammento, Matti Tuominen, Markku Tuuna, Anne 
Vatanen ja Jukka Viljanen. 



Tervetuloa historiikkimme pariin!

Sähkövalot Naantalissa syttyivät ensimmäisen kerran jouluaat-
tona vuonna 1912. Lähes täsmälleen sata vuotta myöhem-

min, tapaninpäivänä 2011, Suomessa koettiin harvinaisen raju 
myrsky. Myrsky sammutti valot ja katkaisi sähköt sadoista tu-
hansista kodeista ympäri maan. Rajuilma koetteli myös Naanta-
lin Energian asiakkaita.

 
Alueellamme oli pahimmillaan kolmannes asiakkaista ilman säh-
köä. Heistä valtaosalla katko kesti alle puoli tuntia. Myrsky osoitti, 
että verkostomme on erittäin hyvässä kunnossa ja että pienen pai-
kallisen yhtiön vahvuus on vikojen nopea korjaaminen. Kun jotain 
sattuu, niin omat asentajat ovat lähellä ja he tuntevat vikapaikat.

 
Toimitusvarmuuden lisäksi asiakkaillemme on tärkeää energian järkevä hinnoittelu. Alueelli-
sesti olemme kilpailukykyinen sähkön myyntihinnassa, ja siirron hinnoittelussa olemme val-
takunnan keskitasolla. Kokonaishinnoissa olemme naapureihimme verrattuna edullisia liki 
kaikissa kuluttajaryhmissä. Palvelumme laadun on myös hiljan todettu olevan valtakunnan 
parhaimmistoa.

 
Tässä historiikissa on haettu näkökulmaa toimintaamme asiakkaiden, työntekijöiden ja 
omistajien edustajien haastattelujen kautta. Varhaisimmat muistelot ovat neli- ja viisikym-
menluvuilta ja etenevät sieltä kohti nykypäivää. Teksti peilaa myös Naantalin paikallista kehi-
tystä ja historiaa laajemmassa valossa. Halusimme tuoda ihmisiä näkyville, emme niinkään 
numerodataa tai tilastoja. Yhtiön toiminta kun liittyy arkipäivän perustarpeisiin: valoon, 
lämpöön, työhön ja hyvinvointiin. 

 
Tässä yhteydessä haluan lausua suuret kiitokset haastatelluille henkilöille ja kaikille historiik-
kityössä mukana olleille.

Satavuotias on hyvässä iskussa. Ja yhtä vetreästi aiomme kulkea myös seuraavat vuodet.

Mukavia lukuhetkiä!

Pasi Haarala
toimitusjohtaja

Historiikkimme valmistuk-
sessa on ollut mukana monta 
paikallista, osaavaa yhteistyö-
kumppaniamme:

Teksti, haastattelut ja osa 
valokuvista: freelance-toimit-
taja Matti Välimäki.

Ideointi, projektinhallinta 
ja oikoluku: Päivi Luoti ja 
Mari Vilska, Viestintätoimisto 
Telegraafi.

Visuaalinen ideointi ja 
taitto: Ulriikka Lipasti, Turun 
Etusivu Oy.

Paino: Jaakkoo-Taara Oy.

KiiTOKSET KAiKiLLE 
PANOKSESTANNE!

NAANTALiN ENERgiA OY
www.naantalinenergia.fi

Naantalin Energian henkilökuntaa keväällä 2012. Ylärivissä Ismo Junttila, Jorma Koivu-
aho, Kyösti Reinikka, Esa Nyyssönen, John Aaltonen, Jarno Ala-Kokko ja Kristian 
Lempinen. Keskellä Pasi Santaluoto. Alarivissä Eeva Suvanto, Tuukka Laakso, Juhani 
Kallio, Anne Vatanen, Pasi Haarala ja Eija Luoto. Kuvasta puuttuu Hannu Ollikainen.
Kuva: Merja Polkko. 
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