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KAUKOLÄMPÖ

PAIKALLISTA, KANSALLISTA JA
KANSAINVÄLISTÄ ARVOA LUOMASSA
kasvattaaksemme tietämystä Tenojokivarren vesihuollon resurssitehokkuutta
parantavista yhteistyövaihtoehdoista.

T

ärkeimpiä periaatteitamme ovat
paikallisuus ja palvelulupauksemme mukaisesti huolen pitäminen.
Tämä tarkoittaa, että haluamme toimia
niin, että tulevaisuuden kehitys on
myönteistä Sodankylän Kakslauttasesta
aina Utsjoen Nuorgamiin saakka.

Yhteistyökumppanimme löytyvät yleensä Ylä-Lapista ja raja-alueilta, jolloin
tuemme paikallista elinkeinotoimintaa
sekä työpaikkojen luomista ja pitämistä
alueella. Sijaintimme tarjoaa mahdollisuuksia joustavaan yhteistyöhön norjalaisten verkkoyhtiöiden kanssa. Rajalla
sähköverkkojen investointikustannukset
on minimoitu asiakkaidemme eduksi
esimerkiksi kytkemällä rakennukset
lähimpään verkkoon huolimatta siitä,
kummalla puolella rajaa verkkoyhtiö
sijaitsee. Interreg-hankkeessa teemme parhaillaan rajanylistä yhteistyötä

Paikallisuus tarkoittaa meille ympäristöstä sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta
kestävyydestä huolehtimista. Rakentaessamme verkostoja pyrimme toimimaan luontoa kunnioittaen, sulauttamaan rakennetun osaksi maisemaa ja
valitsemaan vuosikymmeniä kestäviä
ratkaisuja. Rekrytoinnissa huomioimme
työntekijän pitkäaikaisen viihtymisen
alueellamme ja pyrimme työllistämään kesätyöntekijöitämme opintojen
jälkeenkin. Sosiaalisen kestävyyden
edistämiseen liittyy myös alueen lasten
ja nuorten harrastusten tukeminen.
Vastuullisuus ja turvallisuus ohjaavat
toimintaamme työyhteisössä ja suhteessa asiakkaisiin ja alueen yhteisöihin.
Inergia tarjoaa puhtaan ja ympäristöystävällisen energia- ja vesihuollon alueen
asukkaille ja vierailijoille. Tuotamme
vesijohtoverkostoihin puhdasta käsittelemätöntä pohjavettä ja puhdistamme
jätevedet vastuullisesti. Tarjoamme
uusiutuvaan energiaan perustuvan,
lähellä tuotetun lämmitysmuodon,
kaukolämmön. Sillä tuemme paikallista
työllistymistä ja elinkeinoelämän kehitystä tehdessämme yhteistyötä alueen
toimijoiden kanssa.

Palveluiden tuottamisen ohella huolehdimme liiketoimintamme kannattavuudesta. Viime vuoden taloudelliset
ja toiminnalliset tavoitteet täyttyivät:
liikevaihto oli 14,8 miljoonaa euroa,
tilikauden tulos noin 1,8 miljoonaa
euroa. Osinkoa maksamme omistajallemme hieman alle miljoonan ja
tuotteiden hinnat pysyivät valtakunnan
keskiarvossa. Nettisivujemme vuoden
2018 toimintakertomuksesta voit lukea
lisää periaatteidemme näkymisestä
toiminnassamme.
Hyvää syksyä!
Timo Jokinen
toimitusjohtaja

Ympäristöystävällisyys on osa kansainvälistä toimintaamme, jonka keihäänkärkiä ovat kestävä matkailu sekä
Venäjän ja Suomen välisen siirtoyhteyden ylläpitäminen. Olemme tuottaneet
paikallisille matkailuyrityksille ja heidän
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kerralla kahteen erilaiseen
kohteeseen Ivalossa

asiakkailleen tietoa Inergian tuottamista palveluista: puhtaasta vedestä,
vastuullisesta jätevedenpuhdistuksesta
ja ekologisesta kaukolämmöstä.
Kestävyyden ja vastuullisuuden vaatimukset kasvavat matkailutoimialallakin.
Valmiudet vastata vaatimuksiin ovat
hyvät Inergian tarjotessa kestävien palvelujen infran – näin tuemme Suomen
kansallista ja kansainvälistä kehitystä
sekä ilmastonmuutoksen hidastamista.
Samalla alueen menestys kestävänä
matkailukohteena hyödyttää Inergiaakin työpaikkoina ja palvelujen kehittymisenä.

Painettu kotimaiselle ympäristöystävälliselle paperille.
ISSN 2489-4605 (painettu) | ISSN 2489-4613 (verkkojulkaisu)

KUVAT: Juha Kauppinen

Leiritielle kolmen asunnon rivitaloa rakentava Jouni Kanerva ja viereisellä tontilla kotitalonsa
lämmitysjärjestelmää uusiva Antti Kanerva valitsivat kaukolämmön.

K

un kotitalonsa pojalleen myynyt Jouni Kanerva teki
naapurista tonttikaupat ja alkoi rakentaa kolmen
asunnon rivitaloa, edessä oli pian lämmitysjärjestelmän valinta.
– Suora sähkölämmitys oli ihan poissuljettu vaihtoehto, vertailussa oli lähinnä maalämpö ja kaukolämpö,

Jouni kertoo.
Samaa vertailua teki Antti Kanerva.
– Lapsuudenkodin pannuhuoneella alkoi olla ikää 25
vuotta. Ajattelimme, ettemme öljysäiliöiden ja varaajien
tilalle ainakaan samanlaisia vaihda, kun kerran talossa
on vesikierto valmiina. Kysyin Järvenpään Mikalta,

Pidämme huolen
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ENERGIA ARJESSA

MONIPUOLINEN
JA EDULLINEN
KAUKOLÄMPÖ
olisiko kaukolämpöön liittyminen
ylipäätään mahdollista, kun putki
menee tien toisella puolella. Selvisi,
että se voidaan tuoda tontille tien ali
poraamalla.

VERTAILUA TARJOUSTEN
POHJALTA
Vertailua maalämmön ja kaukolämmön välillä tehtiin molemmissa
kohteissa tarjousten ja kyselyiden
pohjalta.
– Pyysimme tarjouksen Mikalta
ja sitten rouvan kanssa vähän laskeskelimme, Antti kertoo.
Ratkaisevina tekijöinä valinnassa
olivat lämmitysjärjestelmän edullisuus, toimintavarmuus ja helppous.
– Kaukolämmössä alkuinvestointi oli edullisempi, ja kun olemme
välillä paljon pois kotoa, se tuntui
turvallisimmalta ja varmimmalta
vaihtoehdolta.
Jounille taas lämmitysjärjestelmän huolettomuus ja vaivattomuus
oli jopa alkuinvestointia tärkeämpää.
Tulevan asunto-osakeyhtiön kaksi 81
neliön osaketta tulevat myyntiin.
– En halua olla itse vastuussa
lämmöntuottamisesta ja laitteista,
enkä kovin sidoksissa paikkakunnalle.
Molemmat kyselivät käyttäjäkokemuksia myös tuttaviltaan.
– Toivon mukaan kaukolämmitys osoittautuu niin vaivattomaksi,
mitä olen muilta kuullut. Tähän saakka kaikki on ainakin ollut helppoa.
Päätöksen tekemisen jälkeen kyse
on ollut lähinnä aikataulutuksesta,
ettei kenenkään osapuolen tarvitse
maksaa ylimääräisiä kustannuksia,
Jouni summaa.
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JOUSTAVAA PALVELUA
» KAUKOLÄMPÖ siirretään
kotitalouteen tai liikekiinteistöön
kaukolämpöverkostossa kiertävän
kuuman veden avulla. Kaukolämpöön
voi liittää uuden tai vanhan kohteen
olemassa olevan verkon lähellä.

Kun aikataulu alkoi tarkentua, kaikki
saatiin hoidettua kerralla.
– Vesi- ja viemäriputket saatiin
tuotua tien toiselta puolelta samalla
kaivannolla, Jouni kiittelee.
Purkutyöt Antin omakotitalossa
saatiin soviteltua sellaiselle päivälle,
että isäntäväki oli paikalla.
– Vanha pannuhuone purettiin
pois ja uuden järjestelmän kytkennät
tehtiin sillä aikaa, kun olin töissä.
Illalla tuli jo lämmin vesi. Mika kävi
tekemässä raakasäädöt ja opetti
minullekin sitä käyttöä.
Isäntäväen ei itse juuri tarvinnut
rehkiä.
– Mikan kautta tuli myös sähkömies ja kaivinkone peitteli kaivannot,
siistiä jälkeä tuli.

» UUSIA kaukolämpökohteita
kartoitetaan aktiivisesti.
Suuremman kiinteistön tontille tai sen
läheisyyteen voidaan toimittaa oma
lämpökeskus, jossa lämpö tuotetaan
esimerkiksi pelletillä. Kaukolämpöön
liittyvälle uudelle kiinteistölle voidaan
tarjota myös rakentamisen aikaista
lämmitystä.
» KAUKOLÄMPÖLIITTYMÄN
käyttöönoton kustannukset
kaukolämpöverkoston alueella 120 m²
omakotitalossa ovat yhteensä noin
7 720 € sisältäen liittymän hinnan
3 180 €, lämmönjakokeskuksen
hinnan 3 300 € (sis. alv:n) sekä
lämmönjakokeskuksen asennuksen
kustannukset 1 240 € (sis. alv:n).
Liittymästä ei peritä arvonlisäveroa.
Lämmitysjärjestelmän uudistamiskustannuksiin on mahdollista hakea
asennustöiden osalta kotitalousvähennystä.

TILAA HARRASTUSVÄLINEILLE
Lämminvesivaraajan poistumisen
myötä Antin taloon vapautui arvokkaita neliöitä harrastusvälineille.
– Meille vapautui kokonainen
huone, lämmitysjärjestelmä on enää
maustehyllyn kokoinen laatikko
seinässä, Antti nauraa.
Ylimääräinen lämmin lisävarasto
täyttyy Antin arvion mukaan monoilla, suksilla, moottorikelkkailukamoilla
ja hevosen varusteilla, jotka on kaikki
mukava saada talvella aina kuiviksi.
Viereisellä tontilla tulevien
rivitaloasukkaiden kotien lisäksi
kaukolämmöllä lämpiää myös lämmin varastotila. Autokatokseen on
tulossa sähköauton latauspistokkeet.
– Ensi kesänä on mukava katsella keittiön ikkunasta, kun Sammelin
lehmät, vasikat ja mullit laiduntaa
vastapäisellä pellolla. ■

» VUOSIKULUTUKSEN ollessa 120 m²
omakotitalossa noin 19 000 kWh
kaukolämmityksen vuosikustannukset
ovat yhteensä noin 1 700 € sisältäen
perusmaksut 600 € ja energiamaksut
noin 1 100 €.

Jouni Kanerva arvelee, että
öljylämmityksestä kaukolämpöön
siirtymisen myötä vapautuneet
neliöt tulevat täyttymään pian
perheen harrastusvälineillä.

» TARKISTA, sijaitseeko kiinteistösi
Inergian kaukolämpöverkon
alueella! Katso kaukolämpöverkoston
aluekartat Ivalon, Inarin ja Saariselän
aluekartat verkkosivuiltamme:
www.inergia.fi.

Pidämme huolen
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INERGIA YHTEISTYÖSSÄ

INERGIA YHTEISTYÖSSÄ
myynnin osuuden omalla laskullaan.
Muutos tapahtuu 1.11., kun Loiste
vaihtaa asiakastietojärjestelmää.
Lokakuun toteutuneesta sähkönkulutuksesta lasku tulee vielä Inergialta,
sen jälkeen Loiste Sähkönmyynniltä.
Toivomme, että muutos selkeyttää sähkölaskutusta. Maksamisen
helpottamiseksi suosittelemme, että
otat käyttöön omaan verkkopankkiisi
tulevan e-laskun heti ensimmäisen
laskun saatuasi. E-lasku on vaivaton
ja nopea tapa hoitaa laskunmaksu.

Muutoksia maksamiseen

Toivotko
lisätietoja?
Soita Loisteelle maksutta
numeroon 0800 9 2000
Palvelemme aina arkisin
kello 8–20.
Lue lisää verkkosivuilta
loiste.fi/loistelappi

POLAR
ENERGIA
E
JA LOIST
U
MUUTTU
S
U
T
U
K
LAS

Loiste – paikallinen
sähkönmyyjäsi
KUVAT: Loiste

Energiapolar ja Loiste yhdistivät sähkönmyyntinsä 1.3.2019 voidakseen tarjota hinnaltaan
kilpailukykyistä sähköä sekä uusia hyödyllisiä
tuotteita ja palveluja parempaan arkeen.
Loiste kuuluu Suomen suurimpien sähkönmyyjien joukkoon ja muutos vahvistaa sen asemaa
alati muuttuvilla sähkömarkkinoilla.
Näiden muutoksien jälkeenkin jatkamme tuttuna,
paikallisena sähkönmyyjänäsi ja toimimme Lapin elin-
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voimaisuutta tukien. Käytämme markkinoinnissa Loiste
Sähkönmyynnin lisäksi nimeä LoisteLappi, jotta meidät
olisi helppo tunnistaa. Laskutukseen tulemme tekemään
muutamia muutoksia, joista saat helposti lisätietoa lukemalla tämän jutun.

Kun saat Loisteen laskun, tarkistathan sitä maksaessasi, että laskun
tili- ja viitenumerot tulevat oikein. Näin toimimalla varmistat, että
maksu tulee perille. Jos käytössäsi on
e-lasku tai suoramaksu, tarkista alla
olevat pankkikohtaiset erot tarvittavissa toimenpiteissä.
• Osuuspankin asiakkailla e-laskuja suoramaksusopimukset siirtyvät
Loiste Sähkönmyynnille automaattisesti eikä sinun tarvitse tehdä
mitään.
• Nordean asiakkaat saavat verkkopankkiin uuden e-laskuehdotuksen, jonka voit helposti hyväksyä. Suoramaksusopimus siirtyy
automaattisesti.
• Muiden pankkien asiakkaat
saavat e-laskuehdotuksen verkkopankkiin automaattisesti ja suoramaksusopimuksen saa voimaan

ottamalla yhteyttä oman pankin
asiakaspalveluun.

Uutta asiakaspalvelussa –
maksuton numero ja pitkä
palveluaika
Marraskuun alusta alkaen Loisteen
asiakaspalvelu palvelee sinua arkisin
kello 8–20. Voit soittaa numeroon
0800 9 2000, kun asiasi koskee
Loisteen sähkönmyyntisopimusta,
olet muuttamassa tai haluat lisätietoja laskusta tai sen maksamisesta.
Numero on maksuton.

Oma Energia
käytössäsi 24/7
Loisteen Oma Energia -palvelua voit
käyttää silloin, kun sinulle parhaiten
sopii. Palvelusta löytyvät sähkönmyyntisopimusta koskevat tiedot,
laskuarkisto ja sähkönkulutuksen
seuranta tunnin tarkkuudella. Voit
jättää palvelun kautta meille myös
palautetta tai päivittää yhteystietosi.
Oma Energia -palvelu löytyy loiste.fi
-etusivun oikeasta yläreunasta. Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla, jolloin palvelun käyttö on
turvallista ja tiedot ovat vain sinun
käytössäsi.

Olemme koonneet tietoa
myös Loisteen verkkosivuille osoitteeseen loiste.fi/
loistelappi – tutustuthan!

Ollaan yhteyksissä!
Loiste – valtakunnallinen, suomalainen energiayhtiö

• myymme sähköenergiaa kaikkialle Suomeen ja

kuulummekin suurimpien sähkönmyyjien joukkoon
• kehitämme uusia palveluja ja toimivia ratkaisuja
asiakkaittemme arkeen
• tähtäämme tulevaan kasvuun yhdessä kumppaneiden
kanssa

Myynti ja siirto eri laskuille
Aiemmin Inergia on lähettänyt sinulle laskun, jossa on
laskutettu sekä sähkönsiirto että Loisteen sähkönmyynti.
Jatkossa saat kaksi laskua, Inergia laskuttaa sähkön siirtomaksut omalla laskulla ja Loiste Sähkönmyynti sähkön

Pidämme huolen
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ARKTISET AHERTAJAT

VIRKISTÄVIÄ
ideoita nuorilta
TEKSTI: Elina Ahola

Inergia haastoi yrittäjän päivän tapahtumassa
Ivalon yläasteen koulun oppilaat sekä lukion ja
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijat
suunnittelemaan nuorille suunnattua mobiilisovellusta.

I

nergia osallistui 5. syyskuuta
Ivalon lukiolla pidettyyn
yrittäjän päivän tapahtumaan
toiveenaan saada näkemystä
nuorille suunnattujen palvelujen
kehittämiseen. Tapahtumaan
osallistuivat Ivalon yläasteen
koulun oppilaat sekä Ivalon
lukion ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijat, jotka
ideoivat tuotteita yhdeksän
paikallisen osallistuvan yrityksen
joukosta valitsemalleen yritykselle. Tapahtuman tavoitteena
oli tutustuttaa nuoria yrittäjyyteen ja alueen yrityksiin sekä
niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin liikeideakilpailun keinoin.
Tuoteideoita tuli yrityksille
yhteensä 82 kappaletta. Yritykset valitsivat saamistaan ideoista
parhaan, jolloin muodostui
finalistiyhdeksikkö. Yrittäjän
päivän tapahtumassa yritykset
esittelivät valitsemansa ideat,
minkä jälkeen jaettiin kaksi
palkintoa: toisen valitsi yleisö ja
toisen tuomaristo.
Yleisön suosikki oli Ski
Saariselkä Oy:lle suunniteltu
kesämatkailukohde, liikuntaportaat. Tuomaristo päätyi valitsemaan voittajaksi Inari Saariselkä
Matkailu Oy:lle suunnitellun
lasten revontuliparkin perustel-
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len valintaa toteutettavuudella,
tarpeellisuudella ja myyvyydellä.

ASIOINTITOTTUMUKSET
MUUTTUVAT
Inergian tarjoamana haasteena
oli ideoida Inergian kanssa
asiointiin tarkoitettua, nuorille
suunnattua mobiilisovellusta
sekä sen toteutusta. Puhelinsovelluksen kehittäminen valikoitui
tehtävänannoksi mobiililaitteiden käytön yleistymisen myötä.
Tuoteideoita saatiin
monipuolisesti. Nuoret ideoivat
Inergialle muun muassa omaa
pelisovellusta, Inergian toiminnan simulaattoria sekä nettisivujen elementeistä rakennettua
mobiilisovellusta.
Nuorten ajatukset olivat
inergialaisten mielestä virkistäviä. Ehdotuksia käytiin läpi
porukalla Inergian konsernitiimin
viikoittaisessa palaverissa.
– Lopulta ehdotuksista yksi
nousi ylitse muiden ja voittajan
valinta oli selvä, Inergian talousjohtaja Anne Portti kertoo.
Voittajaksi valittiin VeliAntti Mattuksen tuoteidea.
Veli-Antin ideassa Inergian
sinivihreään ilmeeseen suunnitellusta sovelluksesta voi

tarkastella sähkön kulutustietoja ja sen hetkisiä hintatietoja
sekä maksaa laskut. Veli-Antin
ideassa todettiin olevan useita
yllättäviä asioita, joita itse ei
olisi hoksattu – sovelluksen
kautta voi esimerkiksi osallistua
arvontaan, kun laskujen maksaminen on hoitunut ajallaan.
Lisäksi sovelluksen käyttäjä saa
hinnoista alennusta.

Voittajaksi
valittiin
Veli-Antti
Mattuksen
tuoteidea.
Kaikki Inergialle palvelusovellusta ideoineet oppilaat
palkittiin. Inergialle yrittäjän päivään osallistumisessa tavoitteena oli osaltaan myös tutustuttaa
nuoria energia-alaan, sillä tämän
päivän nuoret ovat mahdollisesti
Inergian tulevia asiakkaita ja
kenties työntekijöitäkin. ■

Sanna Mari-Vesanen:

”Tykkään tästä
työstä tosi paljon”
KUVA: Juha Kauppinen

Inergian kirjanpitäjä nollaa ajatuksensa työ- ja kotiasioista
Ivalon ja Inarin väliä ajaessaan. Etätyömahdollisuus takaa
työrauhan keskittymistä vaativissa tehtävissä, mutta parhaat
ideat syntyvät yleensä yhteistyössä.

I

narin kirkonkylältä Ivalossa töissä
kulkeva kirjanpitäjä Sanna-Mari
Vesanen, 40, lähtee joka aamu
mielellään töihin.
– Minusta on tärkeää, että töissä odottaa hyvä työporukka, koska
työkavereiden kanssahan sitä viettää
päivästään suuren osan. Työmatka
on minulle omaa aikaa ja siinä ehtii
ajatukset nollautua mukavasti kotija työasioista. Ainoastaan talvella
pahalla kelillä ajaminen on vähän
stressaavaa, mutta muuten kyllä
tykkään. Onhan tämä yksi Suomen
kauneimmista työmatkoista.

PARASTA ON MONIPUOLISET TYÖTEHTÄVÄT
Parasta kirjanpitäjän työssä on
Sanna-Marin mielestä sen monipuolisuus.
– Säännöllisiin rutiineihini kuuluu tiliotteiden käsittelyä, laskujen
maksua, tulevien ostolaskujen kiertoon laittamista ja veroilmoitusten
tekoa. Kuukausittain olen mukana
välitilinpäätösten teossa, täsmäyttämässä tasetta sekä raportoimassa
viranomaisille, johdolle ja verottajalle.
Kirjanpitäjä toimii myös tarvittaessa palkanlaskijan ja muiden taloushallinnon työntekijöiden sijaisena.
– Tykkään tästä työstä tosi

paljon. Meillä saa tehdä vaihtelevasti
erilaisia tehtäviä ja koko ajan tulee
jotain uutta opeteltavaa. Toisaalta
nopea muutostahti on myös haaste. Energia-alan säännökset elävät
jatkuvasti ja ohjelmistot ja työkalut
muuttuvat.
Sanna-Mari arvioikin juuri
tietotekniset taidot kirjanpitäjän
keskeisimmäksi osaamisalueeksi.
– Kaikki työ tehdään ohjelmistoilla, jotka muuttuvat koko ajan.
Vaikka koneet tekevät laskemisen,
myös matemaattista osaamista ja
numeroiden lukutaitoa tarvitaan
sekä tietysti paineensietokykyä,
jotta pystyy kiireessäkin tekemään
keskittyneesti tarkkaa työtä muiden
ihmisten ympäröimänä.

TYÖNANTAJA TUKEE
JATKUVAA OPPIMISTA
Sanna-Mari aloitti Inergialla keväällä
2015.
– Aika on mennyt äkkiä. Opiskelin aloittaessani vielä tradenomiksi
Oulun ammattikorkeassa taloushallinto suuntautumisvaihtoehtonani.
Vuoden määräaikaisuuden jälkeen
minut vakinaistettiin. Tein opinnäytetyöni Inergialle tilintarkastuksen
laadunvalvonnasta ja valmistuin
jouluna 2016.

Nyt tähtäimessä on liiketoiminnan erikoistumisammattitutkinto,
jota Sanna-Mari suorittaa osittain
Espoossa ja osittain etänä Inarista.
– Työnantaja tukee aivan
mahtavasti jatkuvaa uuden opiskelua. Olemme käyneet energia-alan
taloushallintopäivillä kerran vuodessa
sekä osallistuneet tilinpäätöksiin,
laskutukseen ja perintään liittyviin
koulutuksiin.

HAAVEISSA PAPERITON
TOIMISTO
Inergia on siirtymässä sähköiseen
arkistointiin ja kirjanpitäjän silmissä
siintää kokonaan paperiton toimisto.
– Joskus kun on jokin enemmän
keskittymistä vaativa tehtävä tai
ajokeli on erittäin huono, haluaisin
tehdä töitä Inarista käsin, mutta
usein se jää kiinni siitä, ettei ole niitä
materiaaleja mukana. Jotta työ ei
olisi niin sidottu yhteen työpisteeseen, haluaisin olla kehittämässä
paperitonta toimistoa.
Etätyömahdollisuus kirjanpitäjällä on, mutta säännöllisesti SannaMari ei haluaisi etänä työskennellä.
– Tykkään tulla työpaikalle ja
nähdä työkavereita. Säännöllinen
etätyö vaatisi paremmat välineet
– ei siitä läppärin pikkunäytöltä ihan
niin helppoa ole tehdä töitä. Lisäksi
avokonttorissa kuulee, mitä muut
tekevät ja mitä pohditaan, ja yhdessä miettimällä syntyvät usein ne
parhaat ideat. ■

Pidämme huolen
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Saariselän
voimajohtohanke
loppusuoralla
KUVA: Kari Linnamäki

Saariselän 110 kV:n voimajohdon rakentaminen
on loppusuoralla ja työt maastossa loppusilausta
vaille valmiit. Linja otetaan käyttöön lähiviikkojen
aikana.
– Käyttöönotto alkaa vuorokauden jännitekokeella, jonka jälkeen siirrämme täysin
huomaamattomasti Saariselän asiakkaita uuden
voimajohdon ja sähköaseman perään, verkkoliiketoiminnan johtaja Tommi Koskinen kertoo.
Vanhaa sähköasemaa pidetään talven yli
varalla. Lumien sulettua vanha 45 kV:n päämuuntaja
siirretään uudelle asemalle, jonka jälkeen projekti
on valmis.
– Olemme innoissamme, että maali on näin
lähellä ja kiitämme omaa henkilökuntaa, Destiaa,
VEO:a ja Ellappia hyvästä työstä linjan valmistumisen
eteen. Saariselän alueen kehittyminen on sähköverkon
osalta turvattu vuosikymmeniksi eteenpäin. ■

Porvoon Energia
tutustui Inergian
toimintaan
KUVA: Anne Portti

Porvoon Energia vieraili Inarissa
9.–11.9.2019 vastavierailuna
Inergian keväällä tekemälle yritysvierailulle Porvooseen. Vierailun
tavoitteena oli kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia ja oppia toisilta
yhtiöiden välillä, sillä Inergialla ja
Porvoon Energialla on toiminnas-

saan paljon yhteistä välimatkasta
huolimatta.
Inarin vierailun aikana
porvoolaiset vierailivat Nukkumajoen lämpölaitoksella, Kirakan
vesivoimalassa, Inarin kirkonkylän
sähköasemalla sekä Mellanaavan
jätevedenpuhdistamolla Ivalossa.

Vesiverkosto
UUDISTUU
• Vesihuoltoverkoston saneeraus 		
Inarin kirkonkylän keskustassa 		
on viimeistelyjä vaille valmis.
• Alumavaaran kalkkikivialkalointi
otettiin käyttöön alkusyksystä
ja se toimii yli odotusten.
Tavoitteena oli pH:n nousu yli 		
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7,5:n ja käyttöönotossa saatiin 		
pH-lukemaksi 8,8.
• Inarin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon laajennusurakka
on lupakäsittelyssä ja kirkonkylän uusi vedenottamo
linjoineen suunnittelupöydällä.

Vieraat tutustutettiin myös alueen
luontoon ja kulttuuriin. Ohjelmassa
oli opastetut kierrokset Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa ja Saamelaismuseo Siidassa. Maisemia
ihailtiin aurinkoisessa syyssäässä
Tuulispäällä ja katamaraaniristeilyllä Inarijärvellä. ■

Inarin kirkonkylän
vesihuoltolinjojen
saneeraustyöt
aiheuttivat useita
vedenjakelun keskeytyksiä,
joista osa oli pitkiäkin. Tahdommekin kiittää alueen asukkaita
ymmärryksestä ja kärsivällisyydestä. Nyt putket kestävät taas
seuraavat 50 vuotta asiakkaitamme palvellen.
Inarin Lapin Vesi Oy:n toimitusjohtaja
Paulus Lepistö sanoo ja toivottaa
hyvää loppusyksyä.

Matti
Tammela
kaukolämpömestariksi
Inergia Lämpö Oy:n kaukolämpömestariksi valittiin insinööri (AMK)
Matti Tammela.
Kaukolämpömestarin tehtäviin
kuuluu kaukolämpöverkon käyttö,
kunnossapito ja kehittäminen sekä
kaukolämpöön liittyvien palvelutuotteiden kehittäminen.
Inariin paluumuuttanut Tammela on työskennellyt aiemmin
Naantalissa Nesteen öljyjalostamolla kunnossapitovastaavana sekä 		
			
Kevitsassa korjaa-		
			
motyönjohtajana.
			
Matti Tammela
			
aloitti tehtävässään 		
			
1.10.2019. ■

Asiakkaita tapaamassa
Karigasniemellä ja
Saariselällä
Inergian väki tapasi lokakuussa asiakkaitaan Karigasniemellä ja
Saariselällä. Kalastajan Majatalossa 8.10. pidettyyn asiakastapaamiseen
osallistui asiakaspalvelun työntekijöitä, toimitusjohtaja Timo Jokinen ja
Inarin Lapin Vesi Oy:lta vesihuoltopäällikkö Marko Tervaniemi. Ennen
asiakastapahtumaa inergialaiset vierailivat Karigasniemen koululla.
Karigasniemen asiakastapahtumassa arvottiin asiakkaiden kesken
kolme kappaletta saunan lämpömittareita 7.–13.10.2019 meneillään
olleen Energiansäästöviikon kunniaksi. Arvonnan voittajat olivat: Maari
Mähönen, Paula Mujunen ja Matti Viskari. Palkinnot jaettiin voittajille
tilaisuudessa.
Saariselän asiakastapahtuma pidetään asiakaslehden ilmestymisen
viikolla tiistaina 22.10. Santa’s Hotel Tunturin tapahtumatorilla. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Saariselän kyläyhdistyksen kanssa. Ohjelmassa on myös vierailu Saariselän päiväkodissa. Asiakaspalvelun lisäksi
tapahtumaan osallistuvat Timo Jokinen ja Tunturiverkko Oy:n verkkoliiketoiminnan johtaja Tommi Koskinen. ■

Loka-marraskuun aikana teemme asiakastyytyväisyyskyselyä puhelinhaastatteluin (otanta 150). Haastattelun toteuttaa
IROResearch.
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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 mittarinluentajärjestelmään
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.

Yrittäjä,
siirry
verkkolaskuun
Kaikkien
yhtiöiden
verkkolaskuosoitteet
löytyvät
osoitteesta
verkkolaskuosoite.fi.

Yli puolet Inergian laskuista lähtee edelleen paperisena. Määrä on jopa
hieman kasvanut uusien asiakkaiden myötä. Posti on samaan aikaan
vähentänyt jakelupäiviä ja perinyt maaliskuusta alkaen lisähintaa siitä,
että kirje on perillä kahdessa työpäivässä.
Yrittäjä! Verkkolaskutus on molemmille osapuolille huomattavasti
edullisempaa, joten käytäthän laskuja meille lähettäessäsi verkkolaskuosoitteitamme aina kun mahdollista:
NIMI

Y-TUNNUS

VERKKOLASKUOSOITE

VÄLITTÄJÄN TUNNUS

Inergia Oy

0775446-2

003707754462

003714377140

Inergia Lämpö Oy

1577920-5

003715779205

003714377140

Inarin Lapin Vesi Oy

0644614-2

003706446142

003714377140

Tunturiverkko Oy

2264528-0

003722645280

003714377140

Inergia Oy
Puh. 016 663 200

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

