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Sähkölaitteiden lämpökuvaus paljastaa riskipaikat
Vakuutusalan kokoamien tilastojen mukaan noin kolmasosa
kaikista tulipaloista vuosittain
aiheutuu sähkön käytöstä. LähiTapiola Lappi pureutuu sähköpalouhkien ennaltaehkäisyyn sähkölaitteiden lämpökuvauksella,
joita se tekee asiakastiloillaan.
Jänkäviesti kävi tutustumassa
syksyllä lämpökuvaussessioon
Karastin tilalla Posiolla.
Teksti ja kuvat: Auni Vääräniemi
Maa- ja puutarhatilojen tulipaloissa
menetetään vuosittain mittavia määriä
omaisuutta eli rakennuksia, koneita ja
tuotantoeläimiä, kertoo Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto Tukes.
Kolmasosa kaikista tulipaloista aiheutuu sähkölaitteiden häiriöistä, vääristä kytkennöistä tai sähkölaitteen
kuumenemisesta.
Tukesin mukaan sähkövahinkoja
voi vähentää jokapäiväisellä toiminnalla, joihin kuuluu etenkin toimenpiteet
riskien vähentämiseksi jo ennakolta.
Tällä ajatuksella on LähiTapiola
Lappi ryhtynyt tukemaan vakuuttamiaan maatiloja sähköpalojen karsimisessa lämpökuvausten muodossa.
LähiTapiola Lapin myyntipäällikkö
Timo Posio on kiertänyt tämän vuoden aikana lappialaisilla maatiloilla
lämpökameran kanssa ja kuvannut
tilojen tuotantorakennusten sähkö-

Timo Posio lämpökuvaamassa Karastin tilan navetan sähkölaitteita.
laitteita. Lämpökuvaamista on tehty
vielä sen verran lyhyen aikaa, ettei
Timo Posion tiedossa ole sitä, onko
varsinaisia sähköpaloja kuvaamisen
ansiosta saatu ehkäistyä.
”Se on kuitenkin varmaa, että lämpökameran avulla tiloilta on löydetty
riskipaikkoja”, Posio kertoo.
”Yhdeltä tilalta löytyi kuvaamisen
yhteydessä rakennuksen seinältä pistorasia, jossa oli 60 asteen lämmöt.
Rasiassa ei ollut mitään sähkölaitetta
kiinni. Kun pistorasia avattiin, oli se sisältä aivan musta”.
Kyseisessä tapauksessa ilmiselvänä vaarana oli tulipalo, joka toteutuessaan olisi aiheuttanut miljoonavahingot.
”Tilallinen oli kuvaamisen ja tämän
viallisen pistorasian löytymisen jäl-

keen erittäin tyytyväinen. Onhan tällaisen löytäminen ilman lämpökameraa kuin neulaa etsisi heinäsuovasta”,
Timo Posio sanoo.
LähiTapiolan
tekemien
lämpökuvausten ansiosta on maatilojen
tuotantorakennuksista löytynyt kuumentuneita kohtia esimerkiksi sähköpääkeskuksesta.
Vikoja voi olla myös uusissa kytkennöissä ja jatkoroikastakin on löytynyt
kuumentumisia.
Timo Posio kävi lokakuussa tekemässä lämpökuvauskäynnin Pasi ja
Taina Karastin tilalla Posiolla.
Lämpökuvaus tehdään aina yhdessä tilallisten kanssa, sillä he jos ketkä
tietävät rakennustensa pistorasiat ja
sähkölaitteet.
Karastin tilalla on uusi nykyaikainen

Tilakäynnit tapahtuvat yhteistyössä tilallisten kanssa. Pasi ja Taina Karasti seurasivat Timo Posion työtä mielenkiinnolla.
pihattonavetta ja sen lisäksi käytössä
on muita vanhempia tuotantotiloja, joita on remontoitu. Vanhin rakennus on
40 vuotta vanha.
”Kyllähän tämä vähän jännittää, löytyykö mitään. Tietenkin toivomme, että
ei”, isäntäväki pohti ennen lämpökuvauksen alkua.
Kuvaus itsessään on yksinkertaista,
vaikka se voikin vaatia useita tunteja
aikaa. Timo Posio vetää kuvauksen
aluksi haalarit niskaan, saa tilan kengät jalkaansa ja vetää lippalakin syväl-

le päähänsä.
Käteensä hän ottaa lämpökameran,
jota osoitetaan yhdellä kädellä kohti
sähkölaitteita.
Karastin tilalla lämpökamera ei näytä punaista ennen vasikkalaan menoa.
Siellä korkealla oleva moderni kattolamppu antaa yllättävän korkeat lämpötilalukemat, jotka vetää isäntäparin
hieman hiljaisemmaksi.
”Tuota ei olisi millään tiennyt ilman
kuvaamista”, Pasi Karasti toteaa.
Kuvauskierroksella kolmikko kokeilee myös varavoiman käynnistämistä.

Valtava agregaatti jyrähtää kuuliaisesti
käyntiin, eikä ylikuumia paikkoja löydy.
Jatkossa LähiTapiolan pyrkimyksenä on tehdä lämpökamerakuvaukset
vakuutusasiakaskierroksen yhteyteen.
Uusille maatila-asiakkaille lämpökuvaus tehdään aina ja se on veloitukseton. Vastaanotto lämpökuvauksille on
ollut Lapissa hyvää.
”Kyllä tämän pystyy lypsyjen välissä tekemään. Samalla kuvataan tilan
kaikki rakennukset navetasta asuinrakennukseen”, Timo Posio lupaa.

Maaseutunuorten joulutulet syttyvät tänäkin vuonna
Maaseutunuorten joulutulet syttyvät
teiden varsille 22. joulukuuta 2017. Lapissa tätä kunniakasta jouluperinnettä
on noudatettu taas monen vuoden
ajan Tervolassa, Ylitorniolla ja Torniossa.
Käy katsomassa tulistelupaikat
maaseutunuorten nettisivuilta:
www.maaseutunuoret.fi

Muista!
Maaseutunuorten kevätrieha
ja MTK 2 (viestintäkoulutus)
pidetään Levillä

19.-21.4.2018.

MTK:n valtuuskunta on jäsenten asialla
Tuottajajärjestön ylin päättävä
elin on valtuuskunta, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
Valtuuskunnassa nuijitaan päätöksiä, verkostoidutaan ja tuodaan esille oman alueen tärkeät
asiat, kertovat Lapin valtuuskuntaedustajat Juhani Lampela,
Esa Kiviniemi ja Markku Matti.
Auni Vääräniemi
Lapin kolme valtuuskuntaedustajaa pakkaavat kaksi kertaa vuodessa
kamppeensa ja matkustavat Lapista
osallistumaan yleensä pääkaupunkiseudulla pidettävään MTK:n valtuuskunnan kokoukseen.
Kokoukset ovat kaksipäiväisiä, joista ensimmäisenä ääneen pääsevät
yleiskeskustelussa ne edustajat, jotka
haluavat pitää puheenvuoron alueensa tärkeistä asioista tai ongelmakohdista.
Valtuuskunta päättää järjestön toiminnasta, eli meitä kaikkia jäseniä
koskevista asioista. Päätösten toimeenpaneva elin ja asioiden valmistelija on MTK:n johtokunta.
Juhani Lampela on vaikuttanut
valtuuskunnassa MTK-Lapin puheenjohtajan mandaatilla jo nelisentoista
vuotta.
Markku Matti tuli valtuuskuntatyöskentelyyn mukaan sen jälkeen,
kun metsänhoitoyhdistysten edustajat
otettiin työhön mukaan.
Esa Kiviniemi aloitti tänä vuonna
toisen kautensa valtuuskuntaedustajana.
Kaikki kolme pitävät valtuuskuntaa
monipuolisena vaikuttajana, vaikka
sen työskentely ei jäsenistölle usein
näykään. Kokoontumiskertojen jäädessä kahteen on järjestön asioihin
perehdyttävä omalla ajalla.
”Pitää olla todella monesta asiois-

Markku Matti, Juhani Lampela ja Esa Kiviniemi valtuuskunnassa marraskuussa.
ta kiinnostunut, että valtuuskunnassa
pystyy olemaan kärryillä. Valtuuskunta on kuitenkin tiivistelmä maaseudun
edunvalvonnasta, ja se on todella mielenkiintoinen vaikuttaja”, Markku Matti
kertoo.
Esa Kiviniemi toivoo, että pohjoisen
valtuuskuntaedustajat
varahenkilöineen ja toimihenkilöineen kokoontuisivat keskenään valtuuskunnan kokousten välillä.
Tällöin olisi mahdollisuus valmistella pohjoisen jäsenten asioita koskevia
aloitteita ja kannanottoja. Evästyksiä
kokouksiin hän on kysynyt niin tuottajaliiton johtokunnalta kuin jäsenistöltä.
Kiviniemi kokee, että eväitä saa aika
vähän mukaan.
”Ehkä valtuuskunnan työskentely ja
olemassaolo ovat liian kaukana jäsenistä. Yleiskeskustelussa koetan aina
tuoda Lapin asiat esille, siihenkin otan
ajatuksia vastaan”, Kiviniemi sanoo.
Valtuuskuntaedustajamme kertovat
verkostoitumisen muiden alueiden vaikuttajien kanssa olevan yksi tärkeistä
kokoontumissyistä. Valtuuskunta on

ajatuksiltaan yllättävän yhtenäinen,
vaikka mukana on eri tuotantosuunnan edustajat.
”Kaikki me siellä olemme suomalaisen ruuan tuottajia. Enää eivät edes
tukialuerajat näy valtuuskunnassa”,
Juhani Lampela sanoo.
Lampelan pitkän puheenjohtajapestin aikana valtuuskuntatyöskentely on
ollut vain pieni osa koko puheenjohtajan toimenkuvaa.
Hän mainitsee järjestöuudistuksen
olevan valtuuskunnan yksi suurimmista ponnistuksista.
Samaa mieltä ovat myös Markku
Matti ja Esa Kiviniemi.
Jäsenille tärkeät asiat eivät läheskään aina mene läpi julkisuudessa
niistä huutamalla, Lampela muistuttaa.
”Oikeastaan siihen on eri keinot, eli
pitää osata ottaa nämä asiat oikeassa
paikassa esille. Ehkä siksikin kuulee
niin paljon siitä, että MTK ei tee mitään”.
Lue jutun pitkä versio MTK-Lapin
nettisivuilta: www.mtk.fi/lappi

Välitä viljelijästä -projekti jatkuu myös ensi vuonna
Hallituksen kriisipaketissa Melalle myöntämän miljoonan euron määrärahan ja lisäbudjetin
panostuksen turvin käynnistetty Välitä viljelijästä -projekti on
auttanut jo yli tuhatta viljelijää.
Projektin pohjoisen työntekijällä
Eija Tammelalla on tilakäyntejä
vuodessa ollut noin 150.
Melan vetämä Välitä viljelijästä -projekti jatkuu valtakunnallisena
myös vuonna 2018. Hallituksen budjettiesityksessä projektille on esitetty
miljoonan euron määrärahaa. Projekti
on jo todettu niin tarpeelliseksi kuin tulokselliseksikin.
Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteisenä projektityöntekijänä on
toiminut Eija Tammela. Hän on tehnyt
alueellaan jo 150 tilakäyntiä. Asiakastiloja hänellä on tällä hetkellä noin 110.
”Tiloilla tulee esiin elämän koko
kirjo ja apua tarvitaan moninaisiin ongelmiin, joihin yritetään löytää ratkai-

suja ja täsmäapua. Taloustilanne on
tosi tiukka lähes kaikilla asiakkaillani
ja teen itsekin talousselvityksiä. Olen
tarvittaessa mukana myös pankeissa
neuvottelemassa rahoituksista”, kertoo Eija Tammela työstään Välitä viljelijä -projektissa.
Projektin yhtenä työkaluna on ostopalvelusitoumus, joka on yrittäjää kohden 500 euroa ja pariskuntaa kohden
1 000 euroa. Ostopalvelusitoumuksella saatavat eurot voi käyttää talous-,
terapia- tai lakipalveluun.
”Hakemistani sitoumuksista yli puolet on terapiaan, mikä kuvastaa hyvin
uupumuksen määrää”, Tammela sanoo.
Ensi vuonna Eija Tammelan vastuulta jäävät pois Kainuu ja Koillismaa,
kun uusi työntekijä alkaa hoitaa näitä
alueita. Tiiviisti työllistetty Tammela
pitää tätä hyvänä ratkaisuna. Nyt hän
voi tehdä tehokkaammin töitä pienemmällä alueella.

Välitä viljelijästä -projektin on tarkoitus järjestää 24. tammikuuta yhdessä
MTK:n, Osuuspankin, ProAgrian ja
muidenkin
yhteistyökumppaneiden
kanssa Torniossa tiedotuspäivä talousasioista.
Tilaisuudessa käydään läpi talousvaikeuksissa olevien tilojen mahdollisuuksia selviytyä tasapainoisempaan
tilanteeseen.
”Aiheina ovat muun muassa vapaaehtoinen velkajärjestely, saneeraus ja
konkurssimenettelyt. Ja tietenkin kerrotaan siitä, mitä apua nyt on tarjolla”,
Eija Tammela kertoo.

Jäsenetu:
ASIANAJOTOIMISTO
JUNTURA OY
Pekankatu 4 B, Rovaniemi
www.juntura.eu
Puh. 040 700 9593

Talvipäivät
Ylläksellä!
Varaa jo nyt lomittaja Lapin
tuottajayhdistysten
talvipäiville Ylläkselle
7.-8. helmikuuta.

Verotuksen
ajankohtaispäivä
MTK-Lappi järjestää verotuksen ajankohtaispäivän
16. helmikuuta.
Lisätiedot www.mtk.fi/lappi
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