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Kesällä katseet kääntyvät vesille, 
niin myös meillä Inergialla. 
Vuosi 2018 pärskähti Inarin 

Lapin Veden osalta käyntiin iloisesti, 
kun toimistolle alkoi valua uutisia 
Inarin kunnan alueen rakennushank-
keista. Tämä näkyy tietysti myös 
vesiyhtiön toiminnassa. 

Jätevedenpuhdistamot toimivat tällä 
hetkellä hyvin ja täyttävät lupaeh-
tojen vaatimukset, mutta yhtiössä 
varaudutaan jo Inarin kirkonkylän ra-
kennusbuumiin puhdistamon esikä-
sittelyn laajennusta suunnittelemalla. 
Karigasniemellä puhdistamoon 
tehdyt muutokset ja jätevesiverkos-
ton tiivistäminen ovat parantaneet 
puhdistamon toiminnan laatua. 
Utsjoella yhtiö vahvisti läsnäoloaan 
palkkaamalla kirkonkylälle vesihuol-
toasentajan.

Kuluva vuosi tuo mukanaan myös 

kiinnostavia kehityshankkeita. Ivalon 
alueen päävedenottamolle Aluma-
vaaraan rakennetaan kalkkikivial-
kalointilaitos. Menetelmän avulla 
saadaan poistettua Ivalon alueen 
vedestä putkia ja vesikalusteita 
kuluttavaa aggressiivisuutta ja siten 
parannettua vedenlaatua. Inarin 
kirkonkylälle vastaava laitos raken-
nettiin vuonna 2013 uuden Nukku-
majoen vedenottamon yhteyteen.

Mielenkiintoisimpana hankkeena pi-
dämme tällä hetkellä yhteistyömah-
dollisuuksien selvittämistä Karasjoen 
kunnan kanssa. Tällä hetkellähän Te-
nojoen molemmin puolin toimii jäte-
vedenpuhdistamot, jotka molemmat 
purkavat puhdistetun jätevetensä 
Tenoon. Tavoitteenamme on vähen-
tää päästöjä Tenojokeen ja helpottaa 
valvontaa, mutta selvittää myös 
muuten, millainen rajanylinen yhteis-
työ hyödyttäisi molempia osapuolia 

sekä asiakkaita, alueen kehitystä 
ja ympäristöä. Tarkoitus on hakea 
Interreg-rahoitusta hankkeelle, jonka 
tuloksena olisi yleissuunnitelmatason 
luonnos yhteistyömahdollisuuksista. 

Tämän kaltaisten hankkeiden 
toteuttaminen vaatii pitkäjänteistä 
ja perusteellista selvitystä, joten 
yleissuunnitelman jalostuminen 
varsinaisiksi rakennussuunnitelmiksi 
ja investointipäätöksiksi on vuosien 
projekti. Se vaatii sitoutumista ja 
yhteistyötä molemmin puolin rajaa.

Toivotamme kaikille tämän kesän 
rakentajille sopivasti lämpöä ja 
hallittuja sadevesiä!

Timo Jokinen
toimitusjohtaja
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ENERGIA YRITYKSESSÄ

Ellappi urakoi 
rakennustyömailla

Ellapin asentajat urakoivat laaja-alaisesti erityyppisissä rakentamis- ja kunnos-
sapitokohteissa.N eljän energiayhtiön omistama sähköurakointiyhtiö 

Ellappi Oy tarjoaa omistaja-asiakkaiden sähkönsiir-
toon ja jakeluverkkoihin liittyvien palveluiden lisäksi 

monipuolisia urakointipalveluita myös muille toimijoille. 
 – Noin neljäsosa liikevaihdostamme tulee ulkopuo-
listen kiinteistöjen ja teollisuuden sähköasennuksista. 
Kiinteistön sisäurakkaan sisältyy esimerkiksi valaisimien, 
tietoverkkojen, hälytysjärjestelmien ja pistokkeiden asen-
nukset, toimitusjohtaja Marko Rytilahti kertoo.
 Kasvua yhtiö hakee muun muassa katuvalo- ja valo-
kuituverkkojen rakentamisen ja kunnossapidon urakoista.
 – Rovaniemen alueelle on tulossa aika suuria tie-
toliikenneverkkoprojekteja, niistä pyrimme saamaan 
siivumme. Tämän lisäksi tarjoamme katu- ja ulkovalais-
tusratkaisuja kunnille ja kaupungeille nyt kun usealla 
paikkakunnalla siirrytään energiatehokkaisiin LED-valoihin. 
Inarissakin olemme tehneet katuvalojen kunnossapito-
töitä. Osaamista meiltä löytyy myös sähköautomaatioon 
liittyvissä asennuksissa, kuten vedenjakeluun, jäteveden- 
käsittelyyn ja pumppaamoihin tulevissa paikallisautomaa-
tiojärjestelmissä.
 Kaivosteollisuuden ja Kemijärven biojalostamon  
investointien tuomat työmahdollisuudet kiinnostavat 
yhtiötä, mutta toimitusjohtaja ei väheksy myöskään 

pienempiä urakoita.
 – Liikevaihto syntyy pienistäkin puroista. Haluamme 
palvella kattavasti laaja-alaisilla palveluilla ja kaikenlaisia 
asiakkaita. Meiltä voi yksityishenkilökin pyytää palvelua 
ulkovalojen asennuksesta kiukaanvaihtoon.

HARTIAVOIMIA KASVUUN

Inergian ja Utsjoen Sähköosuuskunnan omistama sähkö-
urakointiyhtiö Ellappi Oy:n omistuspohja laajeni vuoden-
vaihteessa, kun omistajiksi tulivat myös Napapiirin Energia 
ja Vesi Oy sekä Koillis-Lapin Sähkö Oy.
 – Muutokseen liittyvä epävarmuus on hälvennyt sitä 
mukaa, kun työntekijät ovat huomanneet, että työt jatku-
vat ja tekemistä näyttää tulevan lisää. Laaja-alaisemman 
palvelun tarjoaminen on myös henkilöstölle mielekästä.
 Kevään aikana Ellapin palvelukseen haettiin uusia 
työntekijöitä.
 – Maanrakennusvaihe on kaikkein kiivainta aikaa 
vuodesta, joten touko–kesäkuusta joulukuulle voimme 
työllistää kausityöntekijöitä pidempiaikaisesti. Nyt kun 
olemme itsenäinen toimija, myös hallinnon puolella  
tarvitaan apukäsiä. Uudet työntekijät ja kesätyöntekijät 
tuovat meille hartiavoimia kasvuun. ■

KUVA: Juha Kauppinen

Hotelli Kultahipun uudisrakennus-
kohteessa on työskennellyt 
urakkavaiheesta riippuen 2–5 
Ellapin asentajaa useamman 
kuukauden ajan. Sähköasentaja 
Timo Portti asensi uusien 
Superior-huoneiden saunoihin 
LED-valot. ”Tätä valaistusta 
siivoojakin varmasti arvostaa.”

Ellapin asentajat urakoivat laaja-alaisesti 
erityyppisissä rakentamis- ja kunnossapitokohteissa.
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PIENIÄ JA SUURIA 
TEKOJA monella eri 
alueella

V uosi 2018 on verkkoyhtiölle 
edellisen vuoden tapaan 
hyvin investointipainotteinen, 

jotta sähkömarkkinalain edellyttämät 
toimitusvarmuusvaatimukset  
saavutetaan määräajan puitteissa.  
Tänä vuonna jatketaan Nellimin  
20 kV:n linjan uusimista ja uusitaan 
pylväitä Tirron alueella. Suurimmat 
investoinnit Utsjoella tulevat olemaan 
Nuorgamin suunnalla, missä uusitaan 
pylväitä ja muuntamoita.
 Pidemmän aikavälin investoin-
tina Saariselälle on suunnitteilla uusi 
110 kV:n voimajohto, joka parantaa 
alueen toimitusvarmuutta ja vastaa 
paremmin alueen kasvavaan tehon-
tarpeeseen. 
 – Nykyinen verkko toimii vielä, 
mutta ei juurikaan mahdollista alueen 
kasvamista. Saariselän 110 kV:n voi-
majohdon rakentamisen yhteydessä 
alue voidaan myös jakaa pienempiin 
osiin, jolloin sähkökatkon vaikutus 
kohdistuu pienempään osaan asiak-

kaita. Hankkeesta hyötyvät kaikki, sil-
lä Saariselälle rakennettavan voimalai-
toksen kautta erikoisvikatapauksissa 
sähköä voidaan siirtää vanhaa linjaa 
pitkin Ivaloon, verkkoliiketoiminnan 
johtaja Tommi Koskinen painottaa.
 Työturvallisuuden takia katkoja 
täytyy olla, jotta uusia kohteita 
saadaan liitettyä verkkoon. Toimitus-
varmuus on alueella ollut hyvä.
 – Nyt keskitymme parantamaan 
sähkön laatua ja vähentämään ver-
kostohäviöitä. Lisäämme kaksi uutta 
laatumittauspistettä verkon alueelle, 
minkä ansiosta voimme nopeasti 
tarkistaa verkossa mahdollisesti olevat 
laatuhäiriöt.
 Verkkotieto- ja käytöntukijärjes-
telmien käyttöönotto sekä tietojen 
digitalisointi ja kaukokäyttöjärjestel-
män uudistaminen ovat olleet työn 
alla jo parin viime vuoden ajan. 
 Yhdessä konsernin yhteisen 
asiakastietojärjestelmän käyttöönoton 
kanssa kaiken uudistamisen tavoit-

teena on ollut asiakkaan palveluiden 
kehittäminen.

UUSIA KASVOJA 

Tunturiverkon palveluksessa työsken-
telee kaksi uutta asentajaa, Erkki 
Pylväs ja Michael Colborn. 
 – Molemmat olivat meille ennes-
tään tuttuja. Erkki oli työskennellyt jo 
puolisen vuotta meillä ja Michael oli 
tuttu Ellappi-yhteistyön kautta.
 Tehtävänkuvia talon sisällä on 
järjestelty uusiksi. Aiemmin käyttöin-
sinöörinä toiminut Harri Tanhua on 
työskennellyt sähköverkkosuunnitte-
lijana helmikuusta alkaen ja aiemmin 
verkostotarkastajana työskennellyt 
Timo Ylitalo on nyt käyttöasiantun-
tija.
 – Harri tulee nyt aiempaa 
tutummaksi ihmisille, sillä hän tekee 
kaikki uudet liittymät. Timon koh-
dalla nimike vaihdettiin vastaamaan 
paremmin nykyistä työnkuvaa, joka 

Tunturiverkko Oy:n vuosi on jälleen hyvin investointipainotteinen. 
Saariselän ja Nellimin verkon toimitusvarmuuden kehittämisen 
sekä Utsjoen korvausinvestointien ohella yhtiö panostaa 
asiakaspalvelun kehittämiseen.
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liittyy verkkotieto- ja käytöntukijärjes-
telmien huolto- ja kunnossapitosuun-
nitelmien laadintaan.
 Yhdentoista vakituisen työnte-
kijän lisäksi tiimiin liittyy kesän ajaksi 
sähköasentajaksi opiskeleva Aleksi 
Tepsell.
 – Hän tulee pääsemään ken-
tälle asentajien kanssa ja jonkin 
verran luvassa on myös toimistotyötä 
verkkotieto- ja käytöntukijärjestel-
mien aineiston laadun parantamisen 
parissa.

TAVOITTEENA  
KOHTUULLISET HINNAT

Palveluiden kehittäminen ei ole 
ilmaista. Näkyykö tämä hintojen 
korotuksena?
 – Hintojen alennusta emme voi 
luvata, mutta kaikki parannukset 
olemme voineet tehdä hintoihin 
koskematta, Tommi vakuuttaa ja 
korostaa: – Meille on tärkeää löytää 
keinoja hintojen kohtuullisena pitämi-
seen. Nyt näyttää siltä, että hetkeen 
ei tarvitse hinnankorotuksia tehdä.

 Tavoite on kunnianhimojen 
lukujenkin valossa.
 – Alueemme kattaa seitsemän 
prosenttia Suomen pinta-alasta, mut-
ta meillä on 2,3 promillea sähkön-
käyttäjistä. Kun Suomessa on noin 
3,5 miljoonaa käyttöpaikkaa, niin 
meillä niitä on vähän yli 8 000. 
 Kun kohta vuosi sitten Vantaalta 
lähteneeltä mieheltä kysytään, aiotko 
viipyä kauankin, vastaus on selvä.
 – Hyvin todennäköisesti. Tippaa-
kaan ei kaduta, että päätin muuttaa 
tänne. ■

Lintujärvi–Seulavaaran  
yksityistie sähköverkkoon?
Tunturiverkko teettää kesän aikana selvityksen Lintujärvi–
Seulavaaran yksityistien varrella olevien tonttien omistajille 
ja vuokraajille kiinnostuksesta liittyä sähköverkkoon. 
Alueella on hieman toistasataa potentiaalista liittyjää ja tien-
hoitokunta on kysellyt aktiivisesti sähköistämisen perään. 
 – Edellinen kysely on teetetty vuonna 2009, mutta sen 
jälkeen useiden tonttien omistajat ovat vaihtuneet ja käyttö-

mukavuustottumukset muuttuneet. Rakentamiskynnys on 
60 prosenttia. 
 – Mikäli 60 prosenttia alueen tonttien omistajista lähtee 
mukaan, Tunturiverkko sijoittaa puuttuvat 40 prosenttia ja 
käynnistää sähköverkon rakentamisen. Muut alueen tonttien 
omistajat tai vuokraajat voivat halutessaan liittyä  
sähköverkkoon myöhemmin.

HALUATKO SELVITTÄÄ, OLISIKO ALUEELLASI

 KIINNOSTUSTA LIITTYÄ SÄHKÖVERKKOON? 

Ota yhteyttä Inergian asiakaspalveluun 

– selvitetään yhdessä!

Lyhyemmät sähkökatkot

Paremmat palvelut asiakkaalle
UUSI ASIAKAS-

TIETOJÄRJESTELMÄ
Laskun ulkoasu uudistunut

Tieto sähkökatkosta myös 
tekstiviestillä

Laskulla oikeat tiedot selkeämmin

Erillisten tasauslaskujen määrä  
vähenee

Lukemalaskutuksesta  
tuntisarjoihin

 MITELLO-TYÖKALU Puunkaatoapu
Vikailmoitukset
Kaapelinäyttö
Sähköliittymän hinta-arviot

Palvelupyyntösivusto  
(24/7 yhteydenottokanava)

Karttapohjainen  
työnohjaus Useampi tehtävä kerralla kuntoon

VERKKOTIETO- 
JA KÄYTÖNTUKI-

JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS

Häiriötietokartta verkkosivuilla

Tarkemmat verkkotiedot 
Suunniteltujen sähkökatkojen  
vaikutusalue pienempi ja 
kesto lyhyempi

Verkostohäviöiden 
minimointi 

Kustannussäästö vähentää 
hinnankorotuspaineita

LAAJENNETTU PÄIVYSTYS Nopeammin apua 
vikatilanteissa

Veden-, lämmön- ja sähkönkulu- 
tuksen tiedot kätevästi netissä Oma Inergia -palvelu 
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ARKTISET AHERTAJAT

Sähkölaitosasentaja 
pitää huolen sähkö-
verkon kunnosta
Luonnonilmiöitä ei voi kontrolloida, mutta 
sähkölaitosasentaja Michael Colborn varmistaa 
työkseen, että sähköverkko on mahdollisimman 
hyvässä kunnossa.

Huhtikuussa Tunturiverkko 
Oy:n palveluksessa aloit-
tanut Michael Colborn, 

41, toi taloon kokemusta sekä 
sähköurakoinnista kaupunkiym-
päristössä että verkostorakenta-
misesta arktisissa olosuhteissa.
 Walesista kotoisin oleva 
Michael tuli alun perin Ivaloon 
jo 16 vuotta sitten, mutta lähti 
sitten vaimonsa kanssa työn ja 
opintojen perään Etelä-Suo-
meen. Sähköasentajatutkinnon 
suoritettuaan hän pääsi heti 
töihin Vantaan Energialle, missä 
hän erikoistui verkostopuolen 
tehtäviin.
 – Työ on täällä aika eri-
laista. Vantaalla pisin matkus-
tusaika kohteeseen oli ehkä 
puoli tuntia, kun taas täällä voi 
mennä useita tunteja siirtymi-
siin. Vantaalla kaapeliverkko 
oli maan alla, täällä on pääosin 
ilmaverkkoa ja töitä tehdään 
luonnossa.
 Jotain yhteistäkin Michael 
löytää.
 – Työ on yhtä tärkeää täällä 
kuin kaupungissa. Yhtä lailla 
tunturissa asuva tarvitsee säh-
köä kuin kehäkolmosen sisällä 
asuvat.

AINA SAA APUA, 
KUN KYSYY

Sähköverkon kunnossapitoon 
kuuluu ennakoivia huoltotoi-
menpiteitä ja kunnossapitoteh-
täviä.

 – Tarkastan, että puut eivät 
kasva johtoaukossa ja sähkö-
turvallisuusasiat ovat kunnossa. 
Johtopituutta on yli 2 300  
kilometriä ja huollettavia 
sähköasemia kaksitoista. Lisäksi 
pidämme huolen Kirakan voi-
malaitoksesta ja joskus teemme 
myös Fingridin kantaverkkoon 
liittyviä töitä.
 Michael tunnettiin tunnol-
lisena ja sitoutuneena työnteki-
jänä jo tämän työskennellessä 
Ellapilla ennen Tunturiverkolle 
siirtymistään. Eräänä juhannuk-
sena Ellapin päivystysvuoro vei 
miehen Kevon tutkimusasemal-
le joen pohjaa pitkin kulkevassa 
kaapelissa olevaa vikaa etsi-
mään.
 Päivystystehtävät Tuntu-
riverkon palveluksessa ovat 
tuoneet uutta opittavaa muun 
muassa kaukolämpölaitoksiin 
liittyen.
 – Meillä on hyvä tukiverkko 
päivystystilanteiden tuomiin 
haasteisiin. Aina saa apua, kun 
kysyy. Jos tulee sen luokan vika, 
ettei sitä saa hoidettua valvo-
mosta, pyydän Ellapista tutuilta 
kavereilta apua vian korjauk-
seen.
 Työtä tehdään usein pareit-
tain, minkä Michael näkee mah-
dollisuutena omaksua eläkeikää 
lähestyvien kollegojen hiljaista 
tietoa. ■
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INERGIASSA TAPAHTUU

– Kaukolämpö on ekologinen, edul-
linen ja vaivaton vaihtoehto lämmi-
tykseen, johon myös uudisrakentajat 
edelleen luottavat, Inergia Lämmön 
toimitusjohtaja Mika Järvenpää 
iloitsee.
 Rakennusliike Pesonen raken-
taa vuoden loppuun mennessä 
Ivaloon Liinahamarintielle seitsemän 
rivitaloa, joiden 43 vuokra-asuntoa 
tulevat lämpiämään kaukolämmöllä. 
 – Alueella on oma lämmöntuo-
tantoyksikkö, joten nyt nostamme 
ainoastaan sen huipputehoa, Järven-
pää kertoo.
 Ivalon keskustaan rakennettavat 
kiinteistöt liitetään olemassa olevaan 
kaukolämpöverkkoon. Sorakukkola 
Oy:n rakennuttamaan Asunto Oy 
Aarrenpuistoon on tulossa kaksi 
luhtitaloa, joiden 26 huoneistoa 
tulevat myyntiin. Myös kunnantaloa 
vastapäätä sijaitsevalle entiselle to-

rialueelle Bilto Oy:n rakennuttaman 
kolmikerroksisen Asunto Oy Inarin 
PiiskunPortin 27 saunallista asuntoa 
ovat myynnissä.
 – Kaukolämpö siirretään kotita-
louksiin ja liikekiinteistöihin kauko-
lämpöverkostossa kiertävän kuuman 
veden avulla. Rakennuttajan on 
helppo myydä eteenpäin uusiutuvaa 
ja vähäpäästöistä lämmitysmuotoa.
 Kaukolämpöä on pidetty 
erinomaisena vaihtoehtona myös 
yrityksille rakennettavien kiinteistö-
jen kohdalla. Kiinteistö Oy Aviakaari 
rakentaa parhaillaan lentoaseman 
läheisyyteen Ivalon logistiikkakeskus-
ta, johon tulee tilat Europcarille ja 
Lapin Hinauspalvelulle.
 – Toimitamme kiinteistön ton-
tille oman lämpökeskuksen, missä 
lämpö tuotetaan pelletillä. Tällä 
tavalla voimme tuoda kaukolämmön 
alueille, mihin sitä aiemmin ei ole 

voitu tarjota.
 Uusia kaukolämpökohteita 
kartoitetaan aktiivisesti.
 – Kaksi liiketalouden opiskelijaa 
Saamelaisalueen koulutuskeskuk-
sesta ovat työssäoppimisjaksollaan 
olleet kanssamme kartoittamassa 
alueita, missä voisi tulevaisuudessa 
olla kaukolämpömahdollisuuksia. 
Opiskelijat ovat soittaneet kiinteistö-
jen omistajille ja tätä kautta saam-
me hyvän pohjatiedon siitä, minne 
meidän on mahdollista ja kannat-
tavaa lähteä laajentamaan nykyistä 
kaukolämpöverkkoa. 
 Inergia Lämpö Oy:n palvelu 
sisältää liittymän suunnittelun ja sen 
käyttöön tarvittavat rakennus-, asen-
nus- ja vaihtotyöt sekä tarvikkeet. 
Hippu-kaukolämmön lisäksi Inergia 
Lämpö tarjoaa myös Huippuhippu-
kaukolämpöä, mikä lisää paikallisen 
puupolttoaineen käyttöä. ■

UUDISRAKENTAJAT 
luottavat kaukolämpöön Ivalossa
Inergia Lämpö Oy on tehnyt useita uusia kaukolämpösopimuksia 
Ivaloon rakentavien yritysten kanssa.

Tulevia 
tapahtumia

Heinäkuu
Inergia onnittelee 

10-vuotisjuhlavuotta 
viettäviä Inariviikkoja! 

Inergia tukee ilolla 
Inariviikkojen 

ohjelmaa!

Inariviikot.fi 
20.–29.7.2018 

Utsjoen avoimien ovien päivänä 22.3.2018:
1. Lahjakortti 50 € Uulan Säästöön: 
 Jan-Peter Holm-Röntynen
2. Lahjakortti 50 € Uulan Säästöön: Laura Tapiola
3. Marttiinin puukko: Juha-Matti Röntynen
4. Löylykauha: Harri Krogerus
5. Löylykauha: Veeti Mäki-Kahma
6. Ensiapupakkaus: Nelma Kinnunen
7. Kädenlämmittimet: Aila Vuolab
8. Kädenlämmitin: Eila Nieminen
9. Metrimitta: Pirjo Marjaranta
10. Metrimitta: Nelli Guttorm

Arpajaisvoitot 

Onnea voittajille!
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Inergia Oy
Puh. 016 663 200

Sairaalantie 3A, 99800 Ivalo 
Utsjoentie 38, 99980 Utsjoki
www.inergia.fi

HELPOMPAA 
ASIAKASPALVELUA
Palvelemme sähköpostitse arkisin klo 9–15 
osoitteessa asiakaspalvelu@inergia.fi ja
puhelimitse normaaleilla puhelinmaksuilla 
seuraavissa numeroissa:

ASIAKASPALVELU
016 663 200
arkisin klo 9–15

VIKAPÄIVYSTYS 
arkisin klo 15–9 ja viikonloppuisin

Sähkön- ja lämmönjakelu
040 636 2988

Vesijohdot ja viemärit
040 636 2989

Henkilökuntamme suorat yhteystiedot 
löytyvät verkkosivuiltamme www.inergia.fi.

LIITY OMA INERGIA 
-PALVELUUN

Maksuttomalla Oma Inergia -palvelulla 
voit seurata kätevästi netissä 

veden-, lämmön- ja sähkönkulutusta, 
tarkastella omia 

sopimus-, lasku- ja yhteystietojasi 
sekä ilmoittaa mittarilukemia.

Tarvitset kirjautumiseen vain asiakas- ja  
viitenumeron viimeisestä laskustasi. 

Voit kirjautua Oma Inergiaan millä tahansa  
nettiyhteydellä varustetulla laitteella osoitteessa 

inergia.fi.

ÄLÄ KATKAISE SÄHKÖJÄ 
PÄÄKYTKIMESTÄ  
POISSAOLON VUOKSI
Jos olet poissa mökiltä tai kotoa pidemmän 
aikaa, ethän katkaise lähtiessäsi sähköjä 
pääkytkimestä? 

Etäluettavassa mittarissa on sähköjen katkaisemista
varten kytkin, jolla sähköntulon saa poikki ilman, 
että mittarin tiedonsiirtoyhteys Inergian mittarin-
luentajärjestelmään katkeaa. Jos yhteys katkaistaan, 
asentajamme joutuvat käymään paikan päällä 
katsomassa, mistä häiriö johtuu.

Käytä pääkytkintä vain silloin kun kiinteistössäsi 
tehdään sähkötöitä. Mikäli katkaiset sähköt 
pääkytkimestä pidemmäksi aikaa, ilmoitathan  
tästä Inergian asiakaspalveluun:  
asiakaspalvelu@inergia.fi tai 016 663 200.

A J A N K O H T A I S T A

SIIRRY E-LASKUUN
e-lasku on helppo tapa  
maksaa laskut. 
Voit muuttaa energia- ja vesilaskusi kätevästi 
e-laskuksi omassa verkkopankissasi, jolloin saat 
sen jatkossa suoraan verkkopankkiisi maksuehdo-
tuksena. Voit avata e-laskun erillisenä tiedostona, 
jolloin se näyttää aivan paperilaskulta. 

Voit tarvittaessa muuttaa 
maksutiliä, summaa 
tai eräpäivää 
verkkopankissasi. 
Säästyt myös 
arkistoinnilta, 
sillä laskut säilyvät
verkkopankissa 
sähköisessä 
muodossa. 
Lisätietoja saat 
pankkisi verkkosivuilta.

TIESITKÖ, 
että e-laskun 

hiilijalanjälki on vain

 30%
paperilaskuun 

verrattuna!


