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ENERGIA ARJESSA

KOHTI PUHTAAMPAA TULEVAISUUTTA
markkinoinnissaan. Ivalon kaukolämpölaitoksen uusi pellettikattila on
jälleen yksi askel kohti pienempiä hiilidioksidipäästöjä.
Kaukolämpötoiminnan alkaessa Ivalossa käytettiin ainoastaan kotimaista
polttoainetta ja paikalliset polttoaineet olivat suurimmaksi osaksi sahojen sivutuotteita. Sahatoiminnan
hiipuessa ja kotimaisen polttoaineen
hinnan noustessa Inergia aloitti neuvottelut hakkeen toimituksesta Venäjältä. Tavoitteena oli monipuolistaa
ja hajauttaa polttoainehankintaa toimintavarmuuden turvaamiseksi.

I

nergian kaukolämmön tuotannossa puun ja muiden biopolttoaineiden osuus on kasvanut tällä
vuosikymmenellä noin 60 prosentista
98 prosenttiin. Luku on valtakunnallisessakin vertailussa korkea, mitä
luontomatkailukohteena tunnetun
alueen yritykset voivat hyödyntää

Kaukolämmön kysyntä perustuu ennen kaikkea sen edulliseen hintaan.
Nykyään suurin osa polttoaineesta
hankitaan Venäjältä, mutta polttoainekustannuksista Venäjän osuus
on vain noin 20 prosenttia. Pyrimme
edelleen jatkuvasti neuvottelemaan
polttoainesopimuksista eri toimittajien kanssa, jotta kokonaisratkaisu olisi
Inergian kannalta mahdollisimman
hyvä.
Samaan aikaan etsimme uudenlaisia
käyttökohteita puulle, jotta voimme
tarjota kaukolämpöä yhä useammille asiakkaille. Tuoreena esimerkkinä

tästä ovat Liinahamarintien rivitalot,
jotka lämpiävät nyt omalla pellettiyksiköllään.
Lisäksi olemme kehittäneet Hippukaukolämmön rinnalle uuden Huippuhippu-tuotteen, jonka ostajalle
voimme taata, että asiakkaalle toimitettu lämpö on tuotettu polttamalla
paikallista puuta. Mitä enemmän
myymme Huippuhippu-lämpöä, sitä
enemmän ostamme paikallista puuta.
Haluamme jatkossakin pitää huolta
siitä, että toimittamamme kaukolämpö on ekologinen, edullinen ja toimintavarma vaihtoehto lämmittämiseen.

Timo Jokinen
toimitusjohtaja

PS. Me Inergiassa haluamme kehittyä
asiakkaitamme kuunnellen ja heidän
tarpeitaan ymmärtäen. Anna meille
arvokasta tietoa ja osallistu asiakaskyselyymme verkkosivuillamme
31.10.2017 mennessä.
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KAUKOLÄMMÖN
TOIMITUSVARMUUS
IVALOSSA PARANEE
KUVAT: Juha Kauppinen sekä Jorma Silkelä / Vastavalo.fi

Ivalon kaukolämpökeskuksen uusi pellettilaitos tuo
vipuvartta kaukolämpöverkkoon ja on jälleen yksi askel
kohti pienempiä hiilidioksidipäästöjä.

K

aksi korkeaa, vaaleanharmaata tornia ilmestyi loppukesästä Ivalon kaukolämpökeskuksen kylkeen. Niihin tullaan
syöttämään puupellettiä, joka johdetaan putkea pitkin lämpölaitoksessa olevaan pellettikattilaan.

Kattilan asennus on vielä kesken,
mutta järjestelyt sisätiloissakin ovat jo
pitkällä.
– Purimme keväällä tuosta puolentoista megan öljykattilan pois ja
siirsimme lavetille. Se on nyt hetken
käytössä Inarissa hotellityömaalla,

Pidämme huolen
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Miten liittyä
kaukolämpöön?
KAUKOLÄMPÖ
Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen
ihmisistä ja luonnosta välittäen.
Kaukolämpö on ekologista, edullista
ja vaivatonta, ja se siirretään kotitalouksiin ja liikekiinteistöihin kaukolämpöverkostossa kiertävän kuuman
veden avulla.

KAUKOLIITTYMÄN
ASENNUS
Liittymäasennus sopii sekä lämmitysmuodon vaihtoon että uudisrakennukseen Ivalon, Inarin ja Saariselän
jakeluverkon alueella. Toimitamme
kaukolämmön valmiiksi suunniteltuna ja palvelumme sisältää liittymän
käyttöön tarvittavat rakennus-, asennus- ja vaihtotyöt sekä tarvikkeet.

KAUKOLIITTYMÄN
HUOLTO
Kaukolämpölaitteisto ja käytetyt
materiaalit on hyvä tarkistaa säännöllisesti. Tällä tapaa tiedät, että
kiinteistösi lämpiää energiatehokkaasti, ja liittymähuollolla varmistat
huolettoman kaukolämmön toimituksen pitkälle tulevaisuuteen.

kaukolämpöasentaja Lauri Rapo
kertoo esitellessään lämpölaitoksen
uutta sisustusta.

Pelletin
hankinnassa
hinta ja laatu
tulevat
ohjaamaan
hankintaa.
Uusille toiminnoille on tehty tilaa siirtämällä lämpölaitoksen
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laitteita useampaan kerrokseen.
– Uudistuksella saamme kaksi
megaa lisää vipuvartta kaukolämpöverkkoon. Öljyä ei tarvita kuin äärimmäisissä tapauksissa, kuten aivan
huippupakkasilla, Lauri sanoo.
Ivalossa kaukolämpöön liittyneitä kiinteistöjä on 97 kappaletta.
– Keskustan suuret kiinteistöt ovat
suurelta osin liittyneet jo kaukolämpöön, mutta potentiaalia löytyy vielä
varsinkin omakotitaloissa, Inergia
Lämmön toimitusjohtaja Mika Järvenpää uskoo.
Koko toiminta-alueella kauko-

lämpöön on liittynyt vuosittain noin
3–6 uutta asiakasta.
– Tänä vuonna olemme saaneet
kuusi uutta asiakasta. Saariselän ja
Inarin lämpökeskusten rakentamisten aikana liittyjiä oli tietysti tätäkin
enemmän.
Kuluttajien määrän kasvu ja
tiedossa olevat rakennushankkeet
kunnassa lisäsivät tarvetta panostaa tuotannon toimitusvarmuuteen.
Toinen pellettilaitosurakan taustalla
oleva tavoite oli vähentää kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt
minimiin.

– Pellettilaitos tulee maksamaan
noin 500 000 €. Investointi ei näy
kuluttajan kukkarossa eli emme ole
nostamassa kaukolämmön hintaa.
Kaukolämmön hinta omakotitai rivitalossa asuvalle ivalolaiselle
on jopa valtakunnallista keskiarvoa
hieman alhaisempi ja tähän pyritään
jatkossakin.
– Pelletin hankinnassa hinta ja
laatu tulevat ohjaamaan hankintaa.
Ensimmäinen kuorma tuli Kuusamosta, mutta hankintaneuvotteluja
jatketaan vielä tämän osalta, Mika
kertoo.

KAUKOLÄMPÖLIITTYMÄN
MAKSUAIKASOPIMUS
Inergia Lämpö Oy tarjoaa kaukolämpöasiakkailleen helpon ja joustavan
maksuaikasopimuksen kaukolämpöinvestointia varten. Kaukolämpöliittymä sekä -asennus on mahdollista rahoittaa kokonaisuudessaan
maksuaikasopimuksella.

HIPPU- JA HUIPPUHIPPUKAUKOLÄMPÖ
Hippu-kaukolämmön lisäksi valittavanasi on nyt myös uusi Huippuhippu-kaukolämpö. Se on entistä
paikallisempi ja se lisää paikallisen
puupolttoaineen käyttöä. Hippu- ja
Huippuhippu-kaukolämpö ovat molemmat uusiutuvia ja vähäpäästöisiä
lämmitysmuotoja.

Kiinnostuitko
kaukolämmöstä?
OTA YHTEYTTÄ INERGIAN
ASIAKASPALVELUUN!

– Varmaankin aluksi tilataan
useammasta paikasta ja testataan
laatua, Lauri arvioi.
Uusi pellettilaitos otetaan käyttöön loppuvuoden aikana. Investoinnilla on tarkoitus nostaa uusiutuvien
polttoaineiden osuus yli 99 prosenttiin. ■

Pidämme huolen
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Uusi yhtiö

Yhteispeliä
sähköurakoinnin
kehittämiseen

• Liikevaihto 11 M€, liikevoittotavoite 4,9 %
• Omistus:
Napapiirin
Energia ja Vesi Oy

43 %

Utsjoen
Sähköosuuskunta

16 %
Inergia Oy

16 %
Koillis-Lapin
Sähkö Oy

25 %
• Yhden osakkaan suora ja välillinen omistusosuus voi olla
korkeintaan 50 %
• Toimipisteet Ivalossa, Utsjoella, Kemijärvellä, Sallassa,
Pelkosenniemellä ja Rovaniemellä
• Noin 60 työntekijää, joiden keski-ikä noin 45 vuotta
• Hallituksessa viisi varsinaista jäsentä (Inergialla 1,
Utsjoen Sähköosuuskunnalla 1), puheenjohtajuus kiertävä

Inergia Oy, Utsjoen Sähköosuuskunta, Koillis-Lapin Sähkö Oy
sekä Napapiirin Energia ja Vesi Oy yhdistävät sähköurakointiliiketoimintansa vuodenvaihteessa. Uusi yhtiö kantaa meille
tuttua nimeä, Ellappi Oy.

N

eljä lappilaista energiayhtiötä
siirtää vuodenvaihteessa sähköurakointiliiketoimintansa
yhden nimen alle. Liiketoimintasiirron
vastaanottava yhtiö on Inergian ja
Utsjoen Sähköosuuskunnan yhdessä
omistama Ellappi Oy, jonka uusiksi
osakkaiksi tulevat Koillis-Lapin Sähkö
Oy ja Napapiirin Energia ja Vesi Oy.
– Taustalla on tarve kehittää lappilaista urakointia ja varmistaa paikal-
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lisen työvoiman säilyminen alueella,
Inergia Oy:n toimitusjohtaja Timo
Jokinen kiteyttää.

KILPAILUKYKYÄ JA
MONIPUOLISTA
OSAAMISTA
Järjestely yhdistää energiayhtiöissä
olevan erityisosaamisen. Siinä missä
Inarissa ja Utsjoella on valtaosin il-

majohtoverkkoa tunturiolosuhteissa,
Koillis-Lapissa ilmajohtoverkko kulkee metsäisessä ympäristössä.
Maakaapelointia alueilla on lähinnä
taajamissa, kun taas Rovaniemellä
sähköverkko on 88-prosenttisesti
maakaapeloitu.
– Yhteisestä yhtiöstä on hyötyä,
jos vikatilanne tulee lähelle. Saamme
nopeasti ja kustannustehokkaasti
ammattitaitoista voimaa paikalle,

Timo Jokinen kertoo.
Vastaavasti omistajayhtiöt voivat
turvautua ammattimaiseen asentajaresurssiin tulevissa investoinneissaan.
Ellappi Oy:n nykyinen toimitusjohtaja
Arto Heikkinen näkee tämän mahdollisuutena saada jopa enemmän
työtä Ivalon toimipisteen asentajille.
– Meillä on sisäasennuspalveluiden osaamista, jolle voisi olla tilausta
Koillis-Lapin ja Rovaniemen alueilla.
Leveämmillä hartioilla pääsemme kilpailemaan isommista urakoista.

TOIMIPAIKAT SÄILYVÄT
Kaikki sähköverkon rakentamisen,

kunnossapidon ja sisäasennuksen
työntekijät siirtyvät uuden yhtiön palvelukseen, mutta työpaikat säilyvät
omalla paikkakunnalla. Reissuhommia voi silti tulevaisuudessa odottaa
olevan nykyistä enemmän tarjolla.
– Mikäli on isompia urakoita tai
laaja vikatilanne, resurssit joustavat,
Arto Heikkinen kertoo.
Uuden yhtiön toimitusjohtajan
rekrytointi on parhaillaan käynnissä
ja yhtiön on tarkoitus aloittaa vuoden
alussa. Toimitusjohtaja tulee kiertämään toimipaikat ja käy neuvottelut
paikallisten sopimusten yhtenäistämiseksi.
– Toimitusjohtaja tulee todennä-

köisesti sijoittumaan Rovaniemelle ja
minä jään vastaamaan paikallisesta
johtamisesta. Näen liiketoimintojen
yhdistämisen erittäin positiivisena
muutoksena. Osaamisemme laajenee ja kyky tehdä isompia urakoita
paranee. Voimme myös hyödyntää
nykyteknologian palveluita aiempaa
paremmin. ■

Pidämme huolen
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ARKTISET AHERTAJAT

Kaukolämpöasentaja
pitää kodit lämpiminä
Kaukolämpöasentaja pitää huolen siitä, että asiakkaiden kodit pysyvät lämpiminä ja suihkusta tulee
lämmintä vettä. Lauri Rapo kouluttaa myös muita
lämpölaitostöihin.
Havainnekuva: Insinööritoimisto Airaksinen

HOTELLI KULTAHIPPU PANOSTAA

Hotelli Kultahipun
huoneet lämpiävät
ekologisella kaukolämmöllä, josta 98 %
tuotetaan uusiutuvilla
biopolttoaineilla.

KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN
Yhä useampi kansainvälinen matkailija
edellyttää matkailualan yritykseltä kestävän
kehityksen periaatteiden noudattamista.
Inergian palvelut tarjoavat Hotelli
Kultahipulle synergiaetua markkinointiin.

P

ankkilana tunnettu rakennus Ivalon keskustassa sai
kesän aikana uuden, upean tiilikaton. Lähes samaan
aikaan Ivalojoen rantaan Hotelli Kultahipun edustalle alkoi nousta uudisrakennus. Molemmat työmaat ovat
osa Hotelli Kultahipun laajennushanketta.
– Hankkeet kasvattavat nykyistä kapasiteettiamme
30 huoneesta 72 huoneeseen, vuodepaikkojen määrä
kasvaa 66:sta 154:een, Hotelli Kultahipun toimitusjohtaja
Ismo Mäkinen kertoo.
Tammikuussa valmistuvaan uudisrakennukseen tulee
30 Superior-huonetta sekä lasikattoinen revontulihuone,
joka toimii myös vuokrattavana kabinettina ja kokoustilana. Lisäksi Pankkilan rakennukseen on jo valmistunut
12 majoitusyksikköä, joista kuusi uusia huoneita.

PAIKALLISUUS KILPAILUVALTTINA
Vastuullinen toimintatapa on matkailuyritykselle yhä tärkeämpi tapa toimia. Esimerkiksi saksalaisista matkailijoista jo 40 prosentille on tärkeää, että loma on ekologisesti
kestävää, resursseja säästävää ja ympäristöystävällistä.
Vastaava luku edellisvuonna oli 31 %.
– Paikallinen energiayhtiö oli meille luonnollinen
valinta. Mitä enemmän ostamme palveluita paikallisilta
toimijoilta, sitä enemmän investoimastamme rahasta jää
paikkakunnalle, Ismo painottaa.
Matkailijoille tärkeimpiä kestävyyden osoituksia
matkailupalveluissa paikallisten tuotteiden ja palveluiden
käytön ohella ovat muun muassa vesi- ja energiatehok-
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kuus sekä jätehuolto.
– Se, että täällä tuotetaan todellakin puhdasta kaukolämpöä ja kaikki jätevedet puhdistetaan tehokkaasti
ennen niiden laskemista vesistöihin ovat asioita, joita
voimme tuoda omassa markkinoinnissamme esille.
Erityisesti vesi sen kaikissa olomuodoissa on yksi kestopuheenaiheista kansainvälisten asiakkaiden kanssa.
– Suoraan hanasta tuleva laadukas ja turvallinen vesi
on ulkomaalaisille matkailijoille ihmetyksen aihe. He eivät
tahdo uskoa sitä, ja kysyvät, miksi kaupassa myydään
pullovettä, jos kerran hanavesi on juotavaa.

HAASTEENA TYÖVOIMAN SAAMINEN
Hotelli Kultahippu on pyrkinyt työllistämään paikkakuntalaisia, mutta nyt paikalliset resurssit eivät tahdo enää
riittää.
– Vuoteen 2011 verrattuna henkilöstömme on
kasvanut kuudella henkilöllä ja liikevaihtoa on tullut liki
68 prosenttia enemmän. Pankkila tulee vaatimaan kaksi
henkilötyövuotta lisää ja uudisrakennus 6–8, Ismo Mäkinen arvioi.
Toiveissa on, että työpaikan perässä muuttavista tulisi pysyvästi uusia inarilaisia – toimitusjohtajan esimerkin
mukaan.
– Kolmekymmentä vuotta sitten tulin Stadista pariksi
kuukaudeksi Saariselälle duuniin. Se vähän venähti.
Kun Marko Tervaniemi hankki hotellin osakekannan
omistukseensa joulukuussa 2011 ja Ismolta kysyttiin,
osaisiko tämä johtaa hotellia, vastaus oli selvä.
– Tässä työssä ei ollut mitään osa-aluetta, mitä en
olisi tuntenut entuudestaan. Olen kuitenkin ikuinen
oppija ja nyt toimitusjohtajakoulussa isoin duuni on ollut
kasvattaa omaa ymmärrystä yrityksen talouden hoidosta.
Onneksi on laaja ja viisas ystäväverkosto, jolta pyytää
apua. Sen olemassaolo on hirveän tärkeä. ■

K

aukolämpöasentaja pitää
lämpölaitokset ajossa ja
huolehtii, ettei vikatilanteita tai lämpökatkoja pääse
syntymään. Lauri Rapo, 34, tunnustaakin syttyvänsä ongelmatilanteissa.
– Lämpölaitosten laitteet
ovat monimutkaiset ja mahdollisia vikapaikkoja on paljon, joten
tuleehan siitä sellainen onnistumisen tunne, kun ongelman
pystyy ratkaisemaan.
Työn laaja-alaisuus tuo vaihtelua päiviin.
– Aamulla töihin tullessa
katselen prosessikuvista etävalvottavien kohteiden tilanteen,
kierrän lämpölaitoksen läpi ja
katson ja kuuntelen, että kaikki
on niin kuin pitää. Työ on paljolti
myös asiakaspalvelutyötä yritysten toimipaikoissa ja ihmisten
kodeissa.
Uusia etävalvottavia kohteita Laurille tulee Liinahamarintien
rivitalojen pelletinpolttoyksikön
lisäksi Inariin rakennettavan hotellin lämpölaitoksen myötä.
– Meillä on kahden miehen
henkilöstö, joten työssä täytyy
taipua vähän joka hommaan.
Osa tehtävistä hankitaan ostopalveluna, joten urakoitsijoiden
työtä pitää pystyä valvomaan ja
tietää, mitä tapahtuu.
Inarin ja Saariselän lämpölaitosten päivittäinen käyttö
ostetaan Inarin Lapin Vedeltä ja
viime aikoina Laurin työtehtäviin
onkin kuulunut muiden osaajien
koulutusta.
– Vikatilanteissa on tietysti

Hyvä työ
tämä on,
ei voi kyllä
moittia.

mentävä itse paikan päälle ja
välillä käyn muutenkin katselemassa, että paikat ovat kunnossa. Työn itsenäisyys on ihan
mukavaa – tämä ei ole mitään
liukuhihnahommaa.

INARIIN SITOUTUNUT
Pääkaupungista kymmenisen vuotta sitten muuttanutta
Lauria veti Inariin monta seikkaa – työ oli vähän sivuseikka.
– Ajattelin, että aina jotain löytyy, jos on tekevä jätkä.
Helsingissä Lauri asensi työkseen erilaisia lämmityslaitteita ja löysi luontevasti ensin
työn Ylä-Lapin LVI:ltä ja loppuvuodesta 2010 Inergialta.
– Yksin ei kaikkea tarvinnut opetella, vaan sain puoli
vuotta harjoitella Kyrön Killen kanssa ennen kuin hän jäi
eläkkeelle. Paluumuutto etelään ei ole miehen mielessä.
– Nyt on pari lasta, talo ja
velat ja koiriakin puolenkymmentä. Täällä on rauhallinen
ympäristö ja hyvät harrastusmahdollisuudet, kalalla ja metsällä viihtyvä Lauri summaa.
Vakituinen työ ei kuitenkaan
ole välttämättä ikuinen.
– Mika on hyvä esimies ja
tosi hyvä omissa hommissaan,
joten etenemismahdollisuudet
ovat varmaan aika huonot, Lauri
nauraa, mutta vakavoituu sitten.
– Hyvä työ tämä on, ei voi kyllä
moittia. Tähänastisista työpaikoistani pitkäkestoisiin ja paras
mitä on ollut. ■

Pidämme huolen
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Liinahamarintien rivitalot
lämpenevät nyt pelletillä
Inergia Lämmön ensimmäinen kaukolämpöverkon ulkopuolinen kohde
Ivalossa on valmistunut. Inarin
Vuokra-asunnot Oy:n rivitaloissa
osoitteessa Liinahamarintie 6 oli
aiemmin sähkölämmitys ja Liinahamarintie 8 asuntojen lämmityksessä
käytettiin öljyä. Nyt rivitalot lämpenevät erillisen pelletinpolttoyksikön
tuottamalla kaukolämmöllä.

Tulevia

tapahtumia

– Rivitalojen etäisyys Ivalon kaukolämpöverkosta on liian pitkä, jotta
kaukolämpöverkon laajentaminen
olisi ollut järkevää. Pitkässä verkossa
rakentamiskustannukset ja lämpöhäviöt ovat suuret, Inergia Lämpö Oy:n
toimitusjohtaja Mika Järvenpää
kertoo.
Lämmityskulujen odotetaan laskevan muutoksen myötä vähintään
20 prosenttia. ■

Lokakuu
Energiansäästöpäivä
K-Supermarketissa
perjantaina
27.10.2017
klo 11–17

Tunturiverkon toimitusjohtaja Jarkko
Kaisanlahti on siirtynyt Fingrid Oy:n
Pohjois-Suomen aluepäälliköksi
Ouluun.

Jarkko
Kaisanlahti
uusiin
tehtäviin
Tunturiverkko Oy:n toimitusjohtaja
Jarkko Kaisanlahti on siirtynyt
syyskuun alusta alkaen uusiin tehtäviin kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy:n
Pohjois-Suomen aluepäälliköksi.
Jarkon läksiäisiä vietettiin
ukkosmyräkän saattamana Inarin
Kultahovissa 27. heinäkuuta muistellen miehen matkaa Inergia Oy:ssä
tietoliikenneinsinööristä jakeluverkkoyhtiön käyttöpäälliköksi sekä
myöhemmin Tunturiverkko Oy:n
toimitusjohtajaksi ja vastuulliseksi
käytönjohtajaksi.
Kiitämme Jarkkoa työntäyteisistä yhteisistä vuosista, toivotamme hänelle suotuisia tuulia uusiin
haasteisiin ja toivomme tapaavamme
vielä vähintäänkin sidosryhmäyhteistyön merkeissä.
Jarkon seuraaja löytyi talon
sisältä. Inergian sähköverkkosuunnittelijana 1.9. aloittanut insinööri
(ylempi AMK) Tommi Koskinen
valittiin 4.10. alkaen verkkoliiketoiminnan johtajaksi. Tommi vastaa
Tunturiverkko Oy:n jakeluverkkoliiketoiminnasta ja Inergia Oy:n 110 kV:n
sähkönsiirtojohdon ja sähköaseman
ylläpidosta. ■
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Suomi 100 -viemärikaivonkansi
S-market Ivalon jalkakäytävällä.

Juhlavuosi katukuvassa
Nyt katseet katuun! Inergia Vesi on Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
kunniaksi vaihtanut viemärikaivojen kansia Ivalossa, Saariselällä ja Utsjoella. Niemisen Valimon lanseeraamia Suomi 100 -kansia voit ihastella Ivalossa
S-market Ivalon pihalla, ala-asteen koululla, kirkolla ja Inergialla, Inarissa
Hotelli Inarin pihalla, yläasteen koululla ja Kultahovin edustalla sekä Utsjoella ala-asteen pihalla. ■

Kuva: Tero Titoff

Miten voit tehostaa omaa
energiankäyttöäsi?
Tule juttelemaan Lapin
energianeuvonnan
tapahtumaan energiansäästöstä, sähkösopimuksista, aurinkopaneeleista ja
kodin turvaratkaisuista.

Joulukuu
Ivalon Yrittäjänaisten joulumessut
Ivalon lukiolla
lauantaina 2.12.2017
klo 10–15
Tavataan Inergian osastolla!

Tammikuu
Sähkön päivä
Inergia Oy:ssä
tiistaina 23.1.2018
klo 10–18

Inergia yrittäjän päivän
tapahtumassa
‹ Uusi lämmönjakoyksikkö vie huomattavasti
vähemmän tilaa kuin aiemmin huoneessa ollut
öljykattila.

Inergia osallistui Inari Business Race -tapahtumaan sunnuntaina 3.9. Ivalon urheilukentällä. Leikkimielisessä kymmenottelussa osallistujat saivat
Inergian rastilla kokeilla vesimittarin vaihtamista. Aurinkoinen sää suosi
koko perheen tapahtumaa, jolle toivotaan jatkoa tulevina vuosina. ■

Tervetuloa viettämään
valtakunnallista Sähkön
päivää Inergia Oy:n tiloihin
Sairaalantielle. Luvassa
monipuolista asiaa
energiasta, kahvi- ja mehutarjoilu sekä arvontaa.
Mukana myös uusia
inergialaisia.
Tullaan tutuiksi!

Pidämme huolen 11

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 maksuehdotuksena. Voit avata e-laskun erillisenä tiedostona,
jolloin se näyttää aivan paperilaskulta.
Voit tarvittaessa muuttaa
maksutiliä, summaa
tai eräpäivää
TIESITKÖ,
verkkopankissasi.
että e-laskun
Säästyt myös
hiilijalanjälki on vain
arkistoinnilta,
sillä laskut säilyvät
verkkopankissa
sähköisessä
paperilaskuun
muodossa.
verrattuna!
Lisätietoja saat
pankkisi verkkosivuilta.

30%

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

Hippu-kaukolämmön lisäksi on nyt valittavana
uusi Huippuhippu-kaukolämpö. Se on entistä
paikallisempi ja se lisää paikallisen puupolttoaineen käyttöä.
Ostamalla Huippuhippu-kaukolämpöä vaikutat suoraan
paikallisen polttoaineen käytön lisäämiseen. Samalla
vaikutat Inarin alueelliseen kehitykseen, mikä vaurastuttaa lähiseutuasi pitkälle tulevaisuuteen. Hippu- ja
Huippuhippu-kaukolämpö ovat molemmat uusiutuvia
ja vähäpäästöisiä lämmitysmuotoja. Paikallista puuta
hankitaan lämmöntuotantoon vähintään Huippuhipun
tuotannon tarvitsema määrä.

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.

Inergia Oy
Puh. 016 663 200

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

