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V iisipäiväinen työviikkoni sisälsi 
aiemmin 370 kilometriä pelkkiä 

työmatka-ajoja. Nopeasti yleistyneen 
etätyön myötä kilometrit ovat 
tippuneet alle sataan ja kotitalon 
työtilasta avautuu leppoisa maisema 
lumiselle pellolle.

Etätyösuositusten ja -määräysten 
alkuvaiheessa vuosi sitten olimme 
Inergialla juuri ottaneet käyttöön 
sähköisen arkistoinnin. Aineistojen 
säilyttäminen tietoturvallisesti ja 
tietoihin pääsy paikasta riippumatta 
mahdollisti asiakaspalvelutehtä-
vien onnistumisen etänä. Vaikka 
toimistomme ovat olleet suljettuina, 
ovat asiat hoituneet puhelimitse ja 
sähköpostin avulla ihan näppärästi. 
Yhä useammat asiakkaistamme 
ovat hyödyntäneet Oma Inergia 
-palveluamme verkossa.

Loppuvuodesta otimme käyttöön 
sähköisen allekirjoituksen. Inergian 
asiakkaat voivat nyt allekirjoittaa 
muun muassa liittymissopimukset 
verkkopankkitunnuksillaan. Tämä 
säästää aikaa ja on ekologisempaa 
verrattuna papereiden postitukseen. 
Asiakas voi myös varmistua asian 
etenemisestä sovitulla tavalla, kun 
hän saa allekirjoitetun dokumentin 
aiempaa nopeammin.

Tänä vuonna haluamme kehittää 
erityisesti puhelinpalvelumme 
käyttökokemusta. Tavoitteenamme 
on tarjota Lapin paras asiakaskoke-
mus, joten haluamme tietää, miten 
onnistumme nyt ja miten voisimme 
onnistua vielä paremmin. Soittaessasi 
asiakaspalveluun voit saada puhelun 
jälkeen viestin, jossa sinua pyydetään 
arvioimaan saamaasi palvelua 
kokonaisuutena. Sähköpostin ja 
kotisivuvierailun jälkeen voit saada 
vastattavaksesi laajemman kyselyn. 
Tulemme pyytämään palautetta myös 
tästä asiakaslehdestämme.

Oma Inergiassa voit jo nyt seurata 
kulutustietojasi sähkön ja lämmön 
osalta tunnin tarkkuudella ja vedenkin 
osalta käytössä olevien vesilukemien 
perusteella. Selvitämme parhaillaan, 
miten asiakkaamme voisivat päästä 
seuraamaan reaaliajassa vaikkapa 
oman sähkö-, lämpö- tai vesiliittymän 
rakentamisen etenemistä.

Vaikka edellä on kerrottu kaikkea 
mahdollista työkalujen ja -menetelmi-
en kehittämisestä, tekevät työntekijät 
kuitenkin varsinaisen työn. Tyytyväiset 
asiakkaat ovat edelleen työntekijöi-
demme paras motivaation lähde.

Kaikesta hienosta etätyöskentelyn 
ja -asioinnin kehittämisestä ja 
uudistamisesta huolimatta odotamme 
innolla, että pääsemme taas 
järjestämään asiakastapahtumia ja 
tapaamaan teitä myös kasvotusten.

Anne Portti

Inergian asiakaspalvelussa työskentelee  
kolme toimistotyöntekijää, tekninen  
asiantuntija, palkanlaskija ja kirjanpitäjä. 
Talousjohtaja Anne Portti toimii heidän 
lähijohtajanaan.

Haluamme tarjota 
Lapin parhaan  
asiakaskokemuksen

KIRAKAN VESIVOIMALAITOKSEN  
läheisyydessä Rahajärvellä ja Ukon- 
järvellä on erittäin heikot jäät voima- 
laitoksesta aiheutuvasta virtauksesta  
johtuen. Voimalaitoksen ala- ja yläpuo-
lella on varoituskyltit, joita lähemmäs 
laitosta ei ole turvallista mennä. Turvalli-
suusohje koskee myös rannalta järvelle  
suuntaavia.  
 Helmikuussa moottorikelkkailija oli  
pimeässä ajaessaan joutunut veden 
varaan ajettuaan voimalaitoksen lähellä 
olevaan sulaan. Onneksi kelkkailija ei 
ollut liikkeellä yksin ja mukana olleen 
ryhmän jäsenet saivat autettua hänet 
pois vedestä ja toimitettua nopeasti 
lämpimään.  
 Inergia suosittelee käyttämään  
havainnoinnin tueksi satelliittipaikan-
ninta sijainnin määrittämiseen Kirakan 
vesivoimalaitoksen läheisyydessä, jotta  
uusilta vahingoilta vältyttäisiin. 
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Tutustu Lapin  
energianeuvonnan  
palveluihin ja  
vinkkeihin!
HALUATKO LISÄTIETOA  
lämpöpumpuista, energian 
säästämisestä, veden kulu-
tuksesta, energiatehokkaasta 
rakentamisesta, aurinko- 
sähköstä, aurinkolämmöstä,  
lämmitystavan valinnasta 
omaan kiinteistöösi, energian 
päästöistä tai jostain muusta 
energian tuotantoon, säästämi-
seen tai kulutukseen liittyvästä 
asiasta? 

Klikkaa: 
lapinenergianeuvonta.fi

INERGIA TUKEE toimintaa, joka vastaa 
yhtiön arvoja: rehellisyyttä, vastuulli-
suutta, luotettavuutta ja kunnioitusta.  
Erityisesti haluamme tukea toiminta- 
alueemme lapsille ja nuorille suunnattua 
monipuolista vapaa-ajan toimintaa. 
 Hakemukset tulee lähettää seuran tai 
muun vastaavan organisaation kautta. 
Vastaamme hakijoille 3–4 viikon sisällä 

hakuajan päättymisestä. Tuettavat  
kohteet valitsee Inergian johtoryhmä. 
 Sponsorointia haetaan Inergian  
verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. 

 Kysy lisää viestintäassistentti  
Miika Ikoselta, miika.ikonen@inergia.fi.

Vuonna 2020 Inergia sponsoroi lapsille ja nuorille suunnattua 
vapaa-ajan toimintaa 8 924 eurolla (2019: 10 671 eurolla).
KORONATILANNE NÄKYI vuonna 2020 vähentyneinä sponsorointikuluina. Tämä ei ole tavoitteemme. 
Uudistimme sponsorointikäytäntöämme vuodelle 2021 siten, että hakuaikoja on kaksi. Haluamme kan-
nustaa yhtiön arvoja vastaavan toiminnan kehittämiseen myös vaikeina aikoina.

Hae 
sponsori-

tukea!

Tämän vuoden 
hakuajat ovat 
15.3.–2.4. ja 
13.9.–1.10. 

Varo heikkoja jäitä!

http://www.lapinenergianeuvonta.fi/fi
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M onet alueemme matkailualan 
yritykset ottavat jo lähtökoh-

taisesti toiminnassaan huomioon 
ekologiseen kestävyyteen liittyvät 
asiat, vaikka eivät alleviivaisikaan nii-
tä viestinnässään. Osa vastuullisista 
ratkaisuista on pinnan alla – tai Saa-
riselän rinteiden tapauksessa tähän 
aikaan vuodesta lumen peitossa. 
 ”Saariselän rinteiden maise-
moinnissa on hyödynnetty Mel-
lanaavan jätevedenpuhdistamolla 
valmistettua maanparannuskom-
postia. Pohjoiseen suunnitellun 
nurmisiemenseoksen kanssa se on 
jouduttanut luonnon omien kasvien 
pääsyä takaisin alueelle”, kertoo 
Saariselkä Ski & Sport Resort Oy:n 
toimitusjohtaja Jarmo Katajamaa.

Tunturikanervikkoa  
heinikon sijaan
Pohjoisen luonto elpyy hitaasti. 
Laskettelurinteiden alaosien profii-
lien muokkauksesta jääneet jäljet 
häiritsivät Katajamaan silmää siinä 
määrin, että hän lähti hakemaan 
ratkaisua ennallistamiseen. 
 ”Olimme parikymmentä vuotta 
sitten laittaneet kotipihallemme 
Mellanaavan kompostia nurmikon 
pohjaksi, joten otin yhteyttä Paulus 
Lepistöön selvittääkseni mahdolli-
suutta hyödyntää sitä rinteilläkin.” 
 Inarin Lapin Veden toimitusjoh-
tajan kanssa käyty keskustelu johti 
monen toimijan yhteistyöhankkee-
seen viitisen vuotta sitten. 
 Rinteiden hoitamisen kannalta 
paras ratkaisu soraikon peittämi-
seen olisi ollut paksu multa ja hyvä 
heinikko sen päällä. Saariselällä täy-
tyy kuitenkin Katajamaan mukaan 
ajatella myös kesämatkailijoita. 
 ”Rinteet sijaitsevat aivan kan-
sallispuiston kupeessa. Niittyjen 
sijaan halusimme rinteiden kasvavan 
näihin maisemiin paremmin sopivaa 
tunturikanervikkoa.” 
 Rinteisiin ei ajettu paksua 
kompostikerrosta, vaan paikallinen 
maanviljelijä operoi kompostin rin-
teeseen hyvin ohueksi kerrokseksi 
ikään kuin pirskottamalla. Jotta 
multa ei olisi alkanut kasvaa kom-
postikasveja, se piti lisäksi kylvää. 
 ”Aivan ylivoimaiseksi osoittautui 
ProAgrian suunnittelema nurmisie-

menseos. Se on suunniteltu sellai-
seksi, että heinikko kuolee itsestään 
muutamassa vuodessa ja luonnon 
omat kasvit pääsevät valtaamaan 
kasvualueen.” 
 Nyt muutaman vuoden jälkeen 
Katajamaa on melko tyytyväinen 
lopputulokseen. 

 

”Paahteisilla alueilla elpyminen 
on ollut hidasta, mutta pohjoisilla 
rinteillä ennallistaminen on onnis-
tunut erinomaisesti. Jonkun verran 
sielläkin kasvaa vielä heinää, mutta 
sekaan on alkanut syntyä myös ka-
nervikkoa. Jos paahteisen rinteiden 
elpymistä haluaisi nopeuttaa, sinne 
pitäisi ehkä hieman lisätä lannoitet-
ta.” 
 Katajamaa pitää maanparannus-
kompostin käyttöä hyvänä tapana 
tehdä maisemanhoitoa. 
 ”Pitää tietysti muistaa, että 
kompostin kuljettaminen on koh-
tuullisen kallista ja täytyy olla myös 
kumppani, joka voi levittää sitä 
tuonne jyrkkään rintee-
seen.”

Tavoitteena 
hiilidioksi-
dipäästöjen 
minimointi
Saariselkä Ski & Sport 
Resort on muutamien 
muiden alueen yrityksen 
kanssa mukana Sustainable Travel 
Finland -prosessissa. Yritys on 
saanut hiljattain toteutettua useita 
pitkäaikaisia kestävyyteen liittyviä 
tavoitteitaan. 
 ”Siirryimme maaliskuun alusta 
alkaen kokonaan fossiilivapaan, 
pohjoismaiseen energian käyttöön. 
Olemme myös aloittaneet jätteiden 
lajittelun ja saimme rinnekeskuk-
sen kunnallisen vesihuollon piiriin, 
mikä ei sijainnista johtuen ollut ihan 
pikkuinen juttu.” 
 Päästölaskentaa tai niiden 
kompensointia yrityksessä ei ole 
aiemmin tehty, vaan tavoitteena on 

ollut ensin minimoida päästöjä. 
 ”Emme ole esimerkiksi investoi-
neet energiaa kuluttaviin lumetus-
järjestelmiin, vaan olemme lisänneet 
lumiaitojen käyttöä, mikä on 
kaikkein ekologisin tapa lumettaa 
rinteitä.” 
 Parhaillaan rinnekeskuksessa 
pureudutaan polttoainepäästöihin. 
 ”Tulemme minimoimaan rinne- 
koneiden, työkoneiden, moottori-
kelkkojen ja autojen polttoaine- 
päästöt. Kaikesta toiminnasta ihan 
suksien valmistamisesta alkaen 
syntyy päästöjä. Etsimmekin sopivaa 
kumppania, joka auttaisi meitä 
ympäristövaikutusten arvioinnissa ja 
niiden kompensoinnin laskemisessa. 
Päästökaupassa luotan enemmän 
konkreettiseen tekemiseen kuin 
rahalla kompensoimiseen, mutta ei 
ole ihan yksinkertaista laskea, miten 
se tehtäisiin." 
 Yksi tulevaisuuden haaste on 
myös sähkönkulutuksen optimoi-
minen ja sisäisten kaapelointien 
uusiminen.  
 ”Sähkökalustoa uusittaessa 
kiinnitämme asiaan erityistä huo-
miota.” ■

YMPÄRISTÖVASTUU

Saariselän 
hiihtokeskuksessa 

vaalitaan  
KESTÄVIÄ RATKAISUJA

Puhdas luonto ja rikas paikalliskulttuuri ovat alueemme 
vetovoimatekijöitä ja matkailuelinkeinon kulmakiviä. 

Kestävät ympäristöratkaisut syntyvät usein monen toimijan yhteistyönä, 
mistä Saariselän rinteiden maisemointi on yksi hyvä esimerkki.

Mikä?
Saariselkä Ski  
& Sport Resort

Mitä?
Euroopan pohjoisin  

hiihtokeskus

Perustettu
Joulukuussa 1970

Saariselän rinnekeskus hyödyntää 
rinteiden tekemisessä lumiaitoja. 
Tuuli puhaltaa harvalla laudoituksella 
tehdyn aidan eteen akanvirran, mikä 
kerryttää lunta sen eteen. Kun lunta on 
kertynyt aidan reunaan riittävästi, lumi 
levitetään rinnekoneella rinteeseen. 
”Rinteiden yläosiin lumi kerätään lähes 
pelkästään lumiaidoilla, eikä tykkilunta 
juurikaan tarvita”, kertoo Saariselkä 
Ski & Sport Resortin toimitusjohtaja 
Jarmo Katajamaa.

"Saariselän 
rinteiden maisemoin-
nissa on hyödynnetty 

maanparannus-
kompostia."

KUVAT  JUHA KAUPPINEN
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"Luonnon omat 
kasvit valtaavat 

kasvualueen."
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YMPÄRISTÖVASTUU YMPÄRISTÖVASTUU

Suomalainen käyttää keskimäärin noin 
150 litraa vettä vuorokaudessa, josta 
suurin osa päätyy jätevedeksi. Kotitalo-
uksissa jätevesi syntyy mm. keittiössä, 
pyykinpesussa, hygienian hoidossa 
sekä WC:n huuhtelussa. Syntyneessä 
jätevedessä on paljon ravinteita, kuten 
fosforia ja typpeä. Tämä jäteveden ra-
vinnepitoisuus aiheuttaisi ympäristölle 
haittavaikutuksia, joten vesi puhdis-
tetaan tehokkaasti niin kiintoaineesta 
kuin liiallisista ravinteistakin. 

Jäteveden kiintoaineet  
talteen 
Kotitalouksien ja yritysten jätevedet 
kulkevat viemäriverkostoa pitkin jäteve-
denpuhdistamoon, jossa viemäriver-
kostosta tulevasta ja sakokaivotyhjen-
nyksistä tulevasta lietteestä erotellaan 
karkea kiintoaine välppäämällä. Puhdis-
tusprosessi jatkuu sen jälkeen hiekane-
rotuksella, jonka jälkeen liete käy läpi 
saostuskäsittelyn ja selkeytysprosesseja. 
Sakeutettu liete pumpataan koneelli-
seen kuivaukseen kirkastuneen veden 
jatkaessa vedenpuhdistusprosessiin. 
 Mellanaavan jätevedenpuhdis-
tamolle toimitetaan lietettä myös 
Utsjoen kirkonkylän, Nuorgamin, 

Inarin kirkonkylän ja Karigasniemen 
jätevedenpuhdistamoilta. Mellanaa-
valla kompostoidaankin vuosittain yli 
700 tonnia kuivattua jätevesilietettä, 
joka jalostetaan kompostointiprosessin 
kautta maanparannusaineeksi. 

Lietteestä  
maanparannusaineeksi 
kompostoimalla
Kompostointiprosessi aloitetaan 
sekoittamalla kuivattuun lietteeseen 
tukiaineeksi puuhaketta ja kasaamalla 
seos korkeiksi aumoiksi Mellanaavan 
kompostointikentälle. Puuhake auttaa 
pitämään kompostin ilmavana, jolloin 
kompostointiprosessissa tarvittavat  
mikrobit ja pieneliöt saavat tarvitse-
maansa happea ja kykenevät hajotta-
maan orgaanista ainetta.  
 Mikrobit ja pieneliöt käyttävät 
hiiltä, vettä ja happea solusynteesiin-
sä ja energian tuottamiseen, ja tämä 
toiminta nostaa aumojen sisälämpöti-
lan ajoittain jopa yli 70 asteen, mikä on 
riittävä eliminoimaan seoksessa olevat 
patogeenit, kuten kolibakteerit.  
 Kompostin kypsenemisen aikana 
aumoja käännetään säännöllisesti, 
jolloin komposti prosessoituu tasaisesti 

sen keskiosan saadessa lisää happea. 
Lämpövaiheen jälkeen komposti siirre-
tään jälkikompostoitumaan.

Ravinteet takaisin luontoon
Kompostointiprosessin lopputuloksena 
syntyy viherrakentamiseen ja maise-
mointiin sopivaa maanparannusainet-
ta, joka täyttää lannoitevalmistelain 
vaatimukset. Tutkimusten mukaan 
maanparannuskomposti soveltuu myös 
sadevesieroosion estoon esimerkiksi 
tieverkon rakenteille, sillä se imee ja 
kuljettaa hyvin vettä ilman norojen 
muodostumista. 
 Maanparannuskompostin käyttö 
hyötytarkoituksiin palauttaa ravinteita 
luontoon ja edistää kiertotaloutta. Se 
on myös edullista, sillä tällä hetkellä 
kompostista ei peritä maksua. 
 Valmiista kompostista on tutkittu 
ennen sen luovuttamista pääravinne-
määrät, haitallisten metallien pitoisuus, 
sekä mikrobiologinen laatu salmonellan 
sekä E. coli -bakteerien suhteen. ■

 YRITYSTEN TILAUKSET  
JA TIEDUSTELUT: 040 070 1976 tai 
sähköpostitse mauri.ranta@inergia.fi.

Maanparannuskompostin 
käyttö edistää kiertotaloutta

Mellanaavan jätevedenpuhdistamolla valmistettua 
maanparannuskompostia on saatavilla veloituksetta yritysten 

viherrakentamis- ja maisemointitarpeisiin.

I nergia-konserniin kuuluva Tunturiverkko Oy vaihtoi vuoden 
alusta alkaen sähköverkon häviöenergian uusiutuvilla ener-

gialähteillä tuotetuksi. 
 ”Etsimme jatkuvasti uusia keinoja pienentääksemme 
toiminnastamme ympäristölle aiheutuvia haittoja. Ympäris-
tövaikutuksia punnitessamme vaakakupissa painavat myös 
kustannukset ja toimitusvarmuus. Haluamme, että verkostot 
toimivat vuorokauden ympäri ja voimme pitää hinnat koh-
tuullisina asiakkaillemme”, toimitusjohtaja Tommi Koskinen 
kertoo.
 Sähköverkon pituus Tunturiverkon toiminta-alueella on 
2 360 kilometriä. Asukasta kohden se tarkoittaa noin 260 
metriä, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin keskimäärin 
Suomessa. Häviöenergian hankinnan muutos säästää noin  
3 000–3 500 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa.
 "Edellytimme sähkön kilpailutuksessa hiilineutraalia  
ratkaisua tiettävästi ensimmäisenä sähköverkkoyhtiönä  
Suomessa. Uusiutuvilla tuotetun sähkön hinta on markkinoil-
la edullinen, joten kilpailuttamalla hävitimme pörssisähkön 

ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön hintaeron. 
Kilpailutuksen voitti Loiste Sähkönmyynti.”

Uusiutuvilla tuotettua kaukolämpöä
Inergia pyrkii hiilineutraaliksi kaikissa toiminnoissaan. Sähkö-
verkkopalvelun lisäksi energiakonserni vastaa vesihuollosta 
Inarin kunnan, Sodankylän Kakslauttasen ja Utsjoen kunnan 
alueilla sekä tuottaa kaukolämpöä Suomen tyytyväisimmille 
asiakkaille. Vaikka alueen puunhankinta puhuttaakin paljon, 
uusiutuvilla tuotetussa lämmöntuotannossa yhtiö on Suomen 
kärkeä.
 "Tuottamamme kaukolämpö oli viime vuonna 88-pro-
senttisesti uusiutuvilla biopolttoaineilla tuotettua", Inergia 
Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Mika Järvenpää vahvistaa.
 Jatkossa Inergia Lämmön asiakkaat voivat siirtyä satapro-
senttisesti hiilineutraalin polttoaineen käyttöön valitsemalla 
uuden Hippu100-kaukolämmön.
 "Hippu100-kaukolämpö tuotetaan kokonaisuudessaan 
puuhakkeella." ■

Suomen pohjoisin energiakonserni Inergia pyrkii hiilineutraaliksi. 

Tavoitteenamme on 
hiilineutraali energiakonserni
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ARKTISET AHERTAJAT

K irvesmies ja kiinteistönhoitaja Harri Ukkola, 39, 
tuli Inergialle alun perin marraskuussa 2012  

kiinteistömestarin tehtäviin.
 ”Olin aiemmin Nellimin Erähotellilla töissä. Kesät 
rakennettiin ja talvet huollettiin. Kaveri sitten vihjaisi, 
että Inergialla on auki paikka, joka on kuin minua 
varten tehty. Tutustuin ilmoitukseen ja se tuntui heti 
omalta. Perheeseen oli tulossa lisäystä, joten moni-
puolisten tehtävien lisäksi toimistotyöaika ja lyhyt 
työmatkakin houkuttelivat.”
 Valmis kiinteistömestarin tehtävä ei missään 
nimessä ollut, sillä edeltävät työntekijät olivat jääneet 
eläkkeelle jo aiemmin. Työ rakentui tekijänsä näköi-
seksi vähitellen.
 ”Viime syksynä tehtävänimike vaihdettiin  
kuvaamaan paremmin nykyisiä tehtäviäni.”
 Teknisenä asiantuntijana Harri vastaa 
edelleen Inergia-konsernin kiinteistö-
jen ylläpidosta ja energiatehokkuu-
desta, Kirakan vesivoimalaitoksen 
käytöstä ja kunnossapidosta, 
mutta nyt myös tietoliikenne- 
infrasta ja kyberturvallisuudesta. 
Keskeisimpänä uutena haasteena hän 
sai myös liittymäpalvelut vastattavakseen.
 ”Aiemmin tytäryhtiöt hoitivat omat 
liittymäpalvelunsa, mutta nyt asiakas saa ne kaikki 
saa minun kauttani eikä tämän tarvitse tavoitella eri 
ihmisiä. Minut saa hyvin kiinni, soitan aina varmasti 
takaisin. Sähkö-, lämpö- ja vesiliittymähakemuksen 
pystyy myös tekemään verkossa yhdellä lomakkeella.”

Hyvät mahdollisuudet kehittyä  
jatkuvasti
Suurin porkkana teknisen asiantuntijan työssä on 
Harrin mukaan tehtävän monipuolisuus. 
 ”Ei satu monta samanlaista päivää viikkoon.  
Välillä on hirveän vauhdikasta ja paljon muutosta, 
mutta tulee niitä hiljaisempiakin hetkiä, jolloin ehtii 
kehittää työtä ja itseään. Haastavinta on pitää oma 
osaaminen koko ajan korkealla tasolla silloin, kun  
on monen eri alan projekteja yhtä aikaa käynnissä.  
Se vaatii työnantajaltakin paljon.”

 Työ on itsenäistä, mutta ei yksinäistä.
 ”Saan paljon tukea työhöni työkavereiltani koko 
konsernin laajuudessa, ilman heitä en voisi selviytyä 
työstäni kunnialla.”
 Kun Harrilta kysyy, uskooko tämä olevansa viiden 
vuoden kuluttua saman työnantajan palveluksessa, 
vastaus tulee miettimättä:
 ”Toivottavasti. Aika menee niin nopeasti, että 
kohtahan se on viisi vuotta mennyt. Olen välillä pun-
taroinut omia valintojani myös tähän työsuhteeseen 
liittyen. Nyt kun mietin asiaa, niin olen tyytyväinen, 
että olen täällä vielä. Inergia antaa niin hyvät mah-
dollisuudet kehittyä työssä, mitä pidän äärimmäisen 
tärkeänä. Työtehtävistä tulee aina vähemmän kuor-
mittavia, kun kehityt niiden tekemisessä.”

Taukoliikuntasovellus  
rytmittää toimistotyötä

Moniin Inergian työtehtäviin sisältyy 
hyvää fyysistä kuntoa vaativia maas-
totöitä. Harri Ukkolan mielestä myös 
toimistotyöntekijän on tärkeää pitää 

huolta kunnostaan.
 ”Meillä on Inergian toimitalolla  

oma kuntosali, missä käyn keskimäärin 2–3  
kertaa viikossa. Yhtä hyvää hoitoa se on mielelle kuin 
lihaksillekin, kun saa ajatukset pois työstä.”
 Työntekijöiden käytössä on myös BREAK PRO 
-taukoliikuntasovellus, joka muistuttaa liikkumaan 
tunnin välein.
 ”Sen voi räätälöidä muistuttamaan itselle sopivin 
välein sellaisista liikkeistä, mitkä kokee tärkeiksi tai 
antaa ohjelman tarjota taukojumppaa. Itse keskityn 
olkapäiden liikkuvuuteen, koska päätetyössä olkapäät 
ovat usein koko ajan huonossa asennossa.”
 Harrin mukaan parasta vastapainoa työlle on 
kuitenkin tavallinen arki lasten kanssa ja omat  
vapaa-ajan harrastukset.
 ”Ikää kun tulee lisää, niin sitä viisastuu tekemään 
työt työaikana ja keskittymään vapaa-ajalla muihin 
itselle tärkeisiin asioihin.” []

Tekninen asiantuntija Harri Ukkola ahertaa työpaikallaan  
vapaa-ajallakin – nimittäin Ivalon toimipaikan kuntosalilla.

Inergia pitää huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista tarjoamalla 
muun muassa Smartumin liikunta- ja kulttuurietuja. Lisäksi Ivalon 
toimipaikan kuntosali on kaikkien työntekijöiden käytössä 
koronarajoitukset huomioiden.  
”Käyn kuntosalilla keskimäärin 2–3 kertaa viikossa. Sen kummempaa 
tavoitetta treenaamisessani ei ole kuin että pysyy mieli virkeänä ja 
kroppa kunnossa”, Harri Ukkola sanoo. 

KUVA  JUHA KAUPPINEN

Kuka?
Harri Ukkola

Tehtävä
Tekninen asiantuntija

Kahvitauolla
Jutustelua  

työkavereiden kanssa, 
musta kahvi ja  

hedelmä

Harrastukset
Kuntosali, kalastus,  
metsästys ja koirat

"Työ on 
itsenäistä, 

mutta ei 
yksinäistä."

8  

Mieli virkeänä ja  
kroppa kunnossa
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Tommi Koskinen valittiin  
Tunturiverkko Oy:n  
toimitusjohtajaksi
Tunturiverkko Oy:n hallitus päätti  
kokouksessaan 23.12.2020 valita  
Tommi Koskisen yhtiön toimitusjohtajaksi 
1.1.2021 alkaen. Päätöksen myötä  
Koskinen on hoitanut vuoden alusta  
alkaen sekä Inergia Oy:n että  
Tunturiverkko Oy:n toimitusjohtajuuksia. 

Inergia Oy 
Merkonomi Jonna Aarnipuro on nimitetty 
toimistotyöntekijäksi 1.1.2021 alkaen. 

Restonomi (AMK) Miika Ikonen on 
nimitetty viestintäassistentiksi 1.1.2021 
alkaen.
 
Inarin Lapin Vesi Oy
Sähköasentaja Aapo Vilponen on  
nimitetty sähköautomaatioasentajaksi 
11.1.2021 alkaen.

NIMITYKSIÄ

INERGIASSA TAPAHTUU INERGIASSA TAPAHTUU  

Anna 
palautetta – osallistut 

arvontaan!

T unturiverkko Oy:n liittymismaksupe-
rusteet ja palvelumaksut päivitettiin 

1.2.2021 alkaen vastaamaan uusia viran-
omaisohjeita.
 "Lisäsimme liittymähinnastoihin vyö-
hykkeitä ja selkiytimme aluehinnoittelua, 
laskimme myös kapasiteettivarausmaksut 
uusiksi. Palveluhinnastosta poistuivat eril-
liset mittarimaksut ja sähköntoimituksen 
katkaisun arvonlisävero, teimme sulake-
koon vaihdolle oman tuotteen, lisäsimme 
kilometriveloituksen sekä perusteet verkon 
korjauskustannuksille", toimitusjohtaja 
Tommi Koskinen luettelee uudistuksia.
 Muutokset vaikuttavat Koskisen mu-
kaan tapauskohtaisesti yksittäisiin asiak-
kaisiin tai pieneen joukkoon asiakkaita.
 "Merkittävin kaikkia uusia asiakkai-
tamme koskeva muutos oli se, että uuden 
sähköliittymän yhteydessä ei enää kerätä 
erillistä mittarimaksua."

Kaukolämmön hinta on edelleen 
kilpailukykyinen
Puun hinnan noususta, paikallisen puun 
saatavuuden heikkenemisestä sekä Iner-
gia Lämpö Oy:n käyttämien palveluiden 
hinnan noususta johtuen kaukolämmön 
hintoja tarkistettiin ylöspäin helmikuun 
alusta noin kuusi prosenttia. 
 "Kaukolämmöntuotannon kustan-
nuksiin vaikuttavat puun hinnan ohella 
erityisesti muilta yrityksiltä ostettavien pal-
veluiden hinta. Kuljetus-, huolto- ja käyt-
tökustannukset ovat kasvaneet ja myös 
päivystysuudistus toi lisäkustannuksia", 
summaa Inergia Lämpö Oy:n toimitusjohta-
ja Mika Järvenpää.   
 Edellisen kerran kaukolämpötuotteiden 
hintoja tarkistettiin vuonna 2015.  
 "Kaukolämmön hinta säilyy muutoksis-
ta huolimatta edullisena sähkö- ja öljyläm-
mitykseen verrattuna. Hinnastossa on nyt 
myös uusi hiilineutraali Hippu100-tuote." ■
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LOSähkön liittymismaksuperusteet ja palvelumaksut päivittyivät 

helmikuun alusta alkaen. Siirtohinnat pysyivät ennallaan. 
Kaukolämmön hintaan tuli noin kuuden prosentin korotus.

Sähköverkkopalvelun  
ja kaukolämmön 
hinnastot uudistuivat
– siirtohintoihin ei muutoksia

KAUKOLÄMMÖN TUOTTEET   
Energiamaksut 1.2.2021 alkaen 

   INARI JA SAARISELKÄ IVALO

Hippu    57,50 € / MWh  52,50 € / MWh

Huippuhippu*  62,50 € / MWh  57,50 € / MWh

Hippu100**  58,00 € / MWh  53,00 € / MWh

Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Lämmöntoimituksen hinta koostuu perusmaksusta ja energiamaksusta.  
Omakotitalojen perusmaksut määräytyvät lämmitettävän tilavuuden  
mukaan ja muiden kiinteistöjen perusmaksut tarvittavan vesivirran mukaan.  
Katso tarkemmat hinnastot verkkosivuiltamme.

* 100 % paikallisella puupolttoaineella tuotettua lämpöä

** 100 % uusiutuvilla biopolttoaineilla tuotettua lämpöä

IVALON TOIMITALOMME ensimmäisessä kerroksessa  
on vapaana 188 m² ilmastoitua toimitilaa sisältäen  
yhden toimistohuoneen, kuusi sermeillä jaettua työ- 
pistettä, minikeittiön ja kaksi WC:tä. Toimitilan  
vuokrahinta on 2 967,60 €/kk (alv 0 %). Vuokraan  
sisältyy toimitilan lisäksi käyttökulut (sähkö, lämpö,  
vesi ja jätevesi), seitsemän autopaikkaa lämmitystolpalla 
sekä kiinteistöön liittyvät kulut (vakuutukset, siivous, 
lumityöt ja kunnossapito).

Lisähintaan: 
•  mahdollisuus vuokrata toisen kerroksen kokous- 

 huonetta ja saunatilaa,
•  internet-liittymä (toimitilassa valokuitu) ja 
•  talon kuntosalin käyttö.

Kysy myös yhden tai useamman työpisteen  
vuokraamismahdollisuutta! 

	LISÄTIEDOT Harri Ukkola, 040 187 9311,  
harri.ukkola@inergia.fi.

Inergiset uudistui 
– anna palautetta lehdestä
INERGIA OSALLISTUI asiakaslehdellään Oma media 2020  
-arvioon. Lehden tekijätiimi sai arviosta uusia ja raikkaita  
näkökulmia lehden kehittämiseen, mikä näkyy jo tässä  
numerossa.
Anna palautetta uudistuneesta lehdestä! 
Kerro meille, millaisia verkkopalveluun, kaukolämpöön 
ja vesihuoltoon liittyviä juttuja haluaisit lukea jatkossa. 
Kaikkien yhteystietonsa palautteen mukana antaneiden kesken 
arvomme taitettavan Orrefors Hunting -paistinpannun,  
arvo 39 €.

 LÄHETÄ PALAUTTEESI sähköpostitse osoitteeseen 
miika.ikonen@inergia.fi.

Toimitilaa vuokrattavana Ivalon toimitalossa



Sairaalantie 3A, 99800 IVALO    
Utsjoentie 38, 99980 UTSJOKI  

asiakaspalvelu@inergia.fi
016 663 200

inergia.fi

ASIAKAS- 
PALVELUA  
TOISTAISEKSI  
ETÄYHTEYKSIN
Asiakaspalvelumme palvelee arkisin  
klo 9–15 etäyhteyksin.

• 016 663 200
• asiakaspalvelu@inergia.fi
• www.inergia.fi

Ivalon ja Utsjoen toimitalojen  
asiakaspalvelupisteet ovat toistaiseksi 
kiinni. Ilmoitamme mahdollisista  
muutoksista Inergian sähköisissä  
kanavissa.

SEURAA  
INERGIAA  
SOMESSA
Jaamme Inergian tuoreimmat uutiset ja 
energiansäästövinkit myös sosiaalisessa 
mediassa Facebook- ja Twitter-tileilläm-
me. Työpaikkailmoituksemme löydät nyt 
myös LinkedInistä. 

TYKKÄÄ SINÄKIN!

KAIKKI  
LIITTYMÄT  
YHDELLÄ  
HAKEMUKSELLA
Rakennatko uutta tai suunnitteletko  
vanhan remontointia?  
Hae nyt sähkö-, lämpö- ja vesiliittymät 
verkkosivuiltamme löytyvällä liittymis-
hakemuksella. Saat suunnitteluun avuksesi 
ammattitaitoiset asiantuntijamme, 
jotka auttavat sinua löytämään parhaat  
liittymäratkaisut.

inergia.fi/liittymishakemus

https://www.inergia.fi/etusivu/liittymishakemus/
https://www.inergia.fi
https://www.inergia.fi



