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Helsingforsbörsen igår: -0,48
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Mest upp
Kytpytakasino A en +6.41
T.,.;,fe!t K.nta +3.53
F-Secur +2.93
8iohit 8 +2.83
8irb Un. 8 +2.61

Mest ned
Orion 8 n_Iherft-7.30
P.nost.ajll A -4.76
Done SolutiON -4.35
Suomen Helato (l.P)..4.20
8enefon 5 en -3.85

Ekonomi
R~
Aktie-prime 2.25
EO-Prime 2.25
Gyllenberg-prim 2,50
H.ndeIsbri.n 2,50
Hypo-prime 2,50
Nord .. ·prime 2,50
OP-prim 2,50
POP-prime 2.50
SP-prime 2,50
SlImpo-prim 2.50
T.piole-prime 2.50
ÅÄB-prime 2.30

Eurfbor
1 min 2.462
2 min 2.417
3 min 2.527
4 min 2.588
5 min 2.633
6 min 2.677
7 min 2.717
8 min 2.755
9 min 2.790
10 min .. 2.823
11 min .. 2.853
12 min .. 2.880

En .uro IutIInchk wIuta
USA doll .. USD _ 1.1916 08l'lrnllrlt kron. DICK 7.4610
Rumänien RON 3.6982 Sverige kron. SEK 9.4367
8ulgerien lev BGN 1.9558 bIend krona tSK ._ _ 75.83
Turldet lira TRY 1.6075 &tI8I'Id krona EEK _ .. 15.6466
KlIIIlId. dollar CAD .: 1.3948 Lettl8I'Id I.u LVl _ 0.6964
Sydkoru won KRW 1206.85 Ut.auen litas lTl __ .3.4528
Indonesien rupilIh IDR 11713.43 Ungern forint HUF 251.58
Filippi_ peIO PHP 63.232 SIovenien toIer SIT 239.50
Sing.pen doll .. SGO 1.9859 SIowkien koruna SKK 37.798
Hongkong doIler HKD 9.2386 Ry1118I'Id rubel RU8 34.2500
Kin. yuan renminbi CNY 9.6192 Kroatien kuna HRK 7.3845
M.leysia ringgit MYR 4.5042 Sct.-iz tr.nc: CHF 1.5581
Th.i18l'ld b.ht TH8 48.818 M.1ta lira MTl .0.4293
Norge krona NOK 8.0290 Storbritannien pund GBP 0.68630

LAt dina vaxa mera,
Meden~igkombNtionlNdepositioner O Sparbanken
odl tondertJygglr du din irwIest!ring e.... e.. 16' .n •• r

ger balanserad
tillväxt.

MestomutU
Noki 165.81
UPM-Kymmen 24.82
Nest. Oil 14.35
Stora EIIIO R 12.27
Noki.,.. Renkut 11.63
Fortum 9.98
SlImpo A 7.51
Pohjol.Yhtymi 6.38
Tietoenator 6.32
SanomaWSOY 8 5.85

F)lrrvlrme
EnergllllUor Mr produktion
., t)IrrYInne If 2004

Dyrare Ijärrvärme
höjer bolagshyran
Tvi och en halv miljon fin-
lInd.re som bor ihus med
f}lrrvlrrne tir be~ sig pA
att bolagsvederlagen och
hyrorna hajs nIsta Ar.

Vlnnek~ad~fören~
pi cirka 80 kvadratmeter stiger
med mellan fyra och fem euro
per månad, Det gArallts! 60 euro
mer per Artill vinne jämfört med
iAr.

Fjirrvlnne är det. vanligaste
uppvlrmninpslttet iFinland. ef-
tersom hälften av radhusen och
största delen av höghusen an-
vänder fjärrvärme.

Experten Mirja liitinen vid
PiNk Enerziindustrl säger att
fjårrvlrmepriset stiger pA grund
av naturgasens prisutveckling.

Gaswn, som är det enda bola-
get som importerar naturgas till
Finland, ändrar sin tariffstruktur
vidAnskiftet.

- Enligt den tariff som tas i
bruk ibörjan av Aretär naturgu-
priset till SS procent bundet till
oljepriset. Allts! pAverkar lind-
ringar i oljepriset SS procent av
gaspriset, säger Tiitinen.

Hon plpekar att också natur-
gaspriset stigit kraftigt under hela
hösten.

Mest påverkar höjningen van-
liga höghus- och radhusinvlna-

re som använder fjärrvärme. In-
dustrin använder direkt naturgas
till sina egna processer, som ång-
produktion.

Att naturgasen blir dyrare
märks särskilt pA sAdana orter
där fjärrvärmen huwdsakligen
produceras med naturgas.

Naturgas används som huwd-
sakligt bränsle för fjärrvärme på
2S orter. På över tio av dessa an-
vänds ocksl andra bränslen.

Höjningarna av fjärrvännepri-
set varierar beroende pAhur stor
del av fjärrvärmen som produ-
ceras med naturgas. Höjningar-
na varierar mellan d1')'Bt fem pro-
cent till över tjugo procent

- Helsingfors, Esbo och Van-
da använder stenkol och natur-
gas som alternativa bränslen. De-
ras andel är ungefär hälften och
hälften, sA när priset pA det ena
bränslet stiger kan de övergA till
det billigare, säger Tiitlnen,

Till exempel Kotka använder
betydligt mer stenkol är Bas.Ori-
maUlla producerar all fjärrvärme
med gas, och dA blir höjningen
större. Tammerfors stads energi-
verk meddelade redan i mitten
av förra mAnaden att fjärrvärme-
priset stiger med över tio procent
vid ArsIkiftet.

Medelpriset pAfjärrvllrme var i
fjol 3089 cent per kilowattimme.

FNB

P.r-Johan Grannas slger att VM energl8ndelslag har ett koncept Per-Erik Granfon och K.jRex IVM enerp.nd.1Ug bygger sjilva fIIsc:entra1en I Maxmo pi." tomt som kommunen arNnCIem ut.Och
som s-gn.r bAd. IIIj.... och k6pa.... Foto: Stig Svens d. bygg.r stort med tank. piframtida modifieringar. Foto: Stig Svens

Flisvärme ska bli lönsam affär
Energibönderna i Vörå bygger fliscentraler i Maxmo och vid Norrvalla iegen regi.

.
förmånligare att elda med flis än Det nya är att andelslaget byg- VörA att andelslaget tre Ar sena-
med olja ger och blir ägue till värmecen- re skulle bygga en värmecentral i

- Och förstAs lämnar mycket ? tralerna både i"Maxmo och vid _ Maxmo. .
pengarkvar ikommunema.säger NorrvallalVörAcentrumbysgde I VorA centrum finns en pan-
Kaj Rex som tillsammans med fjärrvännebolaget som äger led- na pA1500 kilowatt. Flispannan
ordföranden Per-Erik Granfors ningsnätet även panncentralen. vid Norrvalla fArsamma kapaci-
jobbar med de inreväggarna i den - En investeringsdel tillkom- tet och i Maxmo installeras en
nya värmecentralen i Maxmo. mer. Men det är bra att värme- panna pASOO kilowatt.

centralen som här i Maxmo är Pjärrvärmebolaget iVörA pla-
vAr, dA kan vi vid behov snabbt nerar dessutom att utvidga nätet
göra ändringar, utvecklingen gAr och installera en andra fiispanna
nämligen framåt, säger ordföran- pA700 kilowatt
den.

Investeringen förutsätter Ilng-
siktighet. Energipriset är index-
bundet och kontrakt har skrivits
för anläggningens avskrivnings-
tid eller femton Ar.

FjliTvlrmenltettäcker Marie-
lunds servicecenter, radhusen,
aff'årshusen och kyrkans fastig-
heter i Maxmo kyrkby. Ännu
kommer värmen från en oljepan-
na i Marlelund. Granfon räknar
med att VörAenergiandelslagkan
börja sälja värme i början pA
mars.

För anläggningen vid Norr-
valla finns byggnadstillstAnd.

- Vi har tänkt börja bygga
under sommaren sA att vi kan
börja elda under vintern, säger
Granfors.

PI frAg .... om energibönderna
i VörAen vacker dag ocksA bör-
jar bygga fjärrvärmenät svarar
Grannas att man aldrig kan veta
Ingen trodde väl vid starten i

Fl-..vIndnlngen kommer
ungefärattfördubblasfrAn 10000
till 20000 löskubikmeter per Ar.
Redan nästa vinter blir ökningen
omkring 8000 kubikmeter.

- Hittills har vi fAtt fram mera
flis än vi kan förbruka och just
därför har vi sökt fler ställen att
elda på, säger (iranfors.

Det som pAverkat satsningen i
Maxmo är att det finns gott om

,
strandal som inte kan användas
till annat. VårA-Maxmo skogs-
vArdsförening har köpt och leve-
rerat al At oss. Men transpor-
terna kostar och därför lir det
bra att förbrukningsplatsen finns
nära rAvaran.

En dellumpklabbar tuggas till
flis men ytterst litet av sAdant
material som industrin vill ha
Expansionen kommer enligt
energibönderna inte att leda till
rAvarubrist.

Skogscent.ra1en har nämligen
räknat ut att det är ekonomiskt
fönvarbart att ta ut 16000 fast-
kubikmeter flisvirke ur skogar-
na iVöd och 6000 kubikmeter i
Maxmo.

- Det gör 50 000 Ibskubikmeter
flis eller nästan tre gAnger mera
än vi kommer att förbruka, säger
Granfors.

- Därtill är det lA att det inte

är lätt att motivera ägarna till alla
1500 skogsUigenheter iVöri och J
Maxmo att avverka. fl

- Vi f6rväntar oss aU avverk-
ningarna minskar när areaJbe- '
skattningen upphör och att det
dA blir mera gaIlrinpavverkning.
En sAdan utveckling är till nytta
för alla, säger Granfora.

o. flesta deIIprM i enerzi-
andelslaget har redan geneI1l-
tionsvixlat. De har dledes tid att
bygga och de betonar att det inte
handlar om talkoarbete.

Även får aktiva jordbrukare
finns knappast nIgon bättre
bisyssla I biinkomst eftenom.
arbetstoppen infaller på en båt \
annan tid än inom jordbruket. ~.•

STIGSVENS ~
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Nya regler
för insamling
av burkar till
Stormossen
Frin och med Arssldftet
blir det Indringar i insam-
lingen av kartong.

Nästa Ar fAr Vasaborna sätta
wellpapp och kartong från till
exempel kex- och flingpaket i
returbehAllarna för mjöLk- och
saftbukar. I Vasa och Korsholm
finns tio BAdanabehållare, som
upprätthAlls av Paperinkeräys ..

I dessa fArfrån och med den I
januari allts! slängas:

-Wellpapp
- Mjölk-,saft-, grädd-, surmjölk-,
yoghurt-, och vinkartonger
(också aluminiumfodrade)
- Torrförpackningar av kartong
(också med plastfönster)
• Fling- och kexpaket
• Sodter-, mjöl-, bakverks- och
andraplsar
• Papplådor och gåvopapper
• Pizzaförpackningar och
äggaskar
- Engångskärl av kartong

Det gArockså bra att ifortsätt-
ningen sätta wellpapp och kar-
tong iköksavfallet som hittills.

Oberoende vilket alternativ
man väljer gArkartongen till Ater-
vinning, i det första alternativet
till tillverkning av kartonghyJsor
för pappersindustrin.

Väljer man det andra alterna-
tivet gAr kartongen till tillverk-
ning av bränslepellets som an-
vänds som stödbränsle i kraft-
verk, meddelar Stonnossen. VBl..
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Nu kommer Kalevi Hemilä igen
efter svår och plötslig sjukdom
Kalevi Hemiläs karriär
gick spikrakt uppåt. DA
slog sjukdomen till. Men
nu har han Aterhlrntat sig
och satsar hArt pAsitt nya
Jobb som vd far Etera.

Kalevi Hemilä tillträdde som vd
för Industrins och arbetsgivarnas
centralförbund Tf iaugusti 2003
och karriären beskrev en uppåt-
gående kurva.

Men en hjärnblödning bara ett
par månader senare höll på att
avsluta den. Prognosen var inte
god och Hemilä tappade nio mä-
nader av sitt minne.

- Jag var vid liv, men minnet
kom tillbaka först i juni 2004-
Det känns fortfarande overkligt,
säger han.

Agronomie- och forstdoktor
Hemilä, S3. sörjer emellertid inte
de förlorade chanserna eftersom
livet gav honom nya. Han till-
träder som verkställande direktör
för arbetspensionsbolagel Etera
vid årsskiftet.

- Atminstone har jag insett hur
viktiga projekten för god arbets-
hälsa och arbetsfönnAga är, säger
Hemilä.

God. samhillskontakter har
hjälpt Hemilä att repa sig.

Förutom Etera leder han nu
också Pinlands golfförbund. Vån-
ner och bekanta tyckte att Hemilä
skulle repa sig bättre om han
fick en ansvarsfylld post inom sin
kära hobby.

VarA Energiandelslag
bygger I egen regi en flis-
central för fjlrrvärmenlwt
I Maxmo kyrkby. Dessutom
ska de bygga en vlrme-
central som ska försörja
Norrvalla-Folkhälsans stora
anliggning IVörA.

MAXMONORÄ
Ibland framkommer uppfattning-
en att fliseldning är någon sorts

_____________________ ----, social verksamhet. Men sA är det
inte, enligt jordbrukarna som för
drygt tre Arsedan startade VörA
energiandelslag.

- Vi har ett koncept som gag-
nar både oss och köparna, säger
Per-Johan "Pelle" Grannas som
är en av de sju iandelslaget
och därtill företagare som sköter
flistransporterna

Konceptet bygger pAatt det är

,.

KaI.vI H.mlll utnlmnd .. till chef far arbetsgfvllrcentnll.n TT Iaugusti 2003. Kort dlreft.r drabbades
h.n av hjlmbl6dnlng och plfaljand. mlnnesf6rlust. M.n frln lrukift4tt tar h.n ~ tag. denn. glng
som vd f&- a~ Eten. Foto: lehtikuva

Hemlläs handikapp var nere
i 15 i mitten av I99o-talet. men
under Aren som jord- och
skogsbruksminister blev det inte
mycket tid för spel. Efter sjuk-
domsattacken var handikappet
36, och nu har han fAttner det till
29·

- MAlet är att komma under..
20, säger Kalevi Hemilä.

Golf har varit en elitgren men
börjar bli allt folkligare. Hemilä
läger att utövarna utan att knor-
ra betalar golfaktier, utrustning
och speltid, men att samhället
trots det kunde stödja äldre i
denna för dem idealiska sport-
gren,

,I

Han tycker att ocksA unga
kunde fl pröva plgolf i skolan.

Eten .. den forna arbetspen-
sionskassan som bland annat har
specialiserat sig på korta arbeta-
förhAllanden och konstnärspen-
sioner.

FrAn och med början av Ar..
f

FAKTA- KaIevI HemIII

- Född 21 september 1952.
- Styrelseordförande
för Suomen Hippas
och Finlands golfförbund.
- Styrelsemedlem iForst-
styrelsen, Sne"man och
Mehiläinen.
- Intressen: golf, jakt.
fisk •• hästsport.

200] ändras arbetspenslonslagen
sA att Etera pi lika villkor kan
konkurrera med andra arbets-
pensionsbolag och erbjuda alla
förvärvsarbetande - oåsA före-
tagare - arbetspensionstjänster.

Etens martcn.daandel är 804
procent av de privata arbeta-
penlionerna. Marknadsledaren
Vanna hade ifjol nästan 15 pr0-
cent och tvian Dmarinen nästan
30 procent

Hemilä lIger att konkurren-
len pi arbetIpensionsrnarkna-
den lir hird. men han tror att
l:w1s bolag kan vara ett Pial
alternativ.

- VArverbamhet byaer plen
lätt administration och piatt ut-
nyttja internet. Trots det gäller
det att satsa pl marlmadsförina-
en med hjälp av minIk1ig arbets-
kraft.

- Vi är redo att besvara ut-
maningen &in vira konkurren-
ter, sliger HemUl!. ....


