E-LASKU HELPOTTAA
ARKEASI MYÖS
LOMAMATKALLA JA
KESÄMÖKILLÄ.

Siirry e-laskuun
ja voita
sähkösavustin!

ELENIA
AINA MUKANA.

KIRJOITAET
JOUTSEN
!
LENTOON

ELENIA SÄÄVARMA –
RAKENTAMINEN
VAUHDISSA

E-lasku helpottaa arkeasi

myös kesälomalla
ja mökillä
Voit viettää rauhassa kesälomaa mökillä tai
lomamatkalla, kun otat käyttöösi huolettoman e-laskun. E-lasku on sähköinen lasku,
jonka saat omaan verkkopankkiisi. Maksaminen hoituu napin painalluksella, lasku
säilyy pankin arkistossa, ja voit ottaa laskut
vastaan ajasta ja paikasta riippumatta.

TOIMI NÄIN
• Mene verkkopankkiisi
• Valitse laskuttajalistalta Elenia
• Lisää pyydetyt tunnistetiedot, jotka löydät
Elenian laskuiltasi
• E-laskuvaltuutus on valmis
Lisätietoja e-laskusta saat omalta pankiltasi.

Arvomme kaikkien 14.8.2015
mennessä e-laskusopimuksen
tehneiden asiakkaidemme kesken
Muurikan sähkösavustimen,
jonka arvo on

Vaihda n
uu
e-lask ähköas
ja voit
savustin

159 €

.

Lue lisää:
www.elenia.fi

ELENIA AINA mukana,

myös lomallasi.
Olitpa sitten mökillä tai matkoilla, voit seurata
sähkönkulutustasi helposti Elenia Aina
–nettipalvelussa. Tai mobiilisti lataamalla
Elenia Mukana –sovelluksen älyupuhelimeesi.

Elenia Aina -palvelussa näet
• yhdellä silmäyksellä viimeaikaisen
sähkönkulutuksesi
• yhteenvedon vuosikulutuksestasi: suurin
kulutus, pienin kulutus, keskiarvo
• sähkönkulutuksesi tunnin tarkkuudella
• paljonko kulutus on kilowattitunteina
ja euroina
• vertailun eri käyttöpaikkojesi välillä
• vertailun vastaavantyyppisiin käyttö
paikkoihin
• lämpötilakäyrän vaikutuksen kulutukseesi
• laskusi aikajärjestyksessä ja niiden
maksutilanteen

Näin otat käyttöösi
Elenia Aina -palvelun
•
•
•
•

Katso valmiiksi Elenian laskultasi asiakasnumerosi ja käyttöpaikkasi numero
Luo käyttäjätili osoitteessa asiakas.elenia.fi
Saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset luomaan salasanan
Syötä vielä asiakasnumerosi ja käyttöpaikan numerosi

Maakaapeloitu sähköverkko on turvassa sään
vaihteluilta. Rakennamme joka vuosi yli
2 000 km maakaapeloitua Elenia Säävarmaa
sähköverkkoa yhdessä paikallisten
urakoitsijoiden kanssa.

Elenia säävarma –
rakentaminen
vauhdissa

Elenialla
verkk
67 000 k oa
m
noin 160
m/asiaka
maakaap
s
eloituna 3
1%

Kanta-Hämeessä uudistamme vanhaa ilmajohtoverkkoa maakaapeloiduksi sähköverkoksi tänä
vuonna Forssassa, Hattulassa, Hämeenlinnassa,
Janakkalassa, Jokioisissa ja Lopella. Uuden verkon
vaikutusalueella on noin 13 000 kanta-hämäläistä
taloutta.
Päijät-Hämeessä maakaapeloimme Asikkalassa,
Hartolassa, Heinolassa ja Padasjoella. Hanke
parantaa reilun 11 000 päijät-hämäläisen talouden
sähkönsaannin varmuutta.
Pirkanmaalla maakaapelointikohteita on tänä
vuonna Akaassa, Kangasalla, Lempäälässä,
Mänttä-Vilppulassa, Nokialla, Pirkkalassa, Pälkäneellä, Vesilahdella ja Ylöjärvellä. Hankkeilla vahvistamme lähes 19 000 pirkanmaalaisen talouden
sähkönsaantia.
Keski-Suomessa uudistamme sähköverkkoa turvaan sään vaihteluilta Jyväskylässä, Jämsässä, Kannonkoskella, Karstulassa, Kivijärvellä, Kuhmoisissa,
Kyyjärvellä, Laukaassa, Muuramessa, Saarijärvellä,
Uuraisissa ja Viitasaarella. Säävarman verkon vaikutusalue kasvaa 31 000 taloudella.

Etelä-Pohjanmaalla rakennetaan säävarmaa
sähköverkkoa Kauhajoella, Kauhavalla, Lappa
järvellä ja Seinäjoella. Säävarma sähköverkko
parantaa reilun 3 300 etelä-pohjanmaalaisen
talouden sähkönsaannin varmuutta.
Pohjois-Pohjanmaan rakennuskohteita on Haapavedellä, Nivalassa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Siika
joella. Maakaapelointihanke parantaa noin 4 700
pohjois-pohjanmaalaisen talouden sähkönsaantia.
Uudellamaalla Karkkilassa maakaapeloinnin
vaikutusalueella on reilut 1200 taloutta.

Kaikki vuoden 2015 Elenia Säävarma -hankkeet löydät nettisivujemme kartalta osoitteesta
www.elenia.fi/saavarma

KIRJOITA

JOUTSENET LENTOON!

Kilpailusarjoja on kolme:

1

Twiitti tai tekstiviesti

2 Runo
3 Vapaamuotoinen teksti

Joka sarjan voittaja palkitaan Lintuvarusteen 200 euron, toinen 100 euron
ja kolmas 50 euron lahjakortilla. Lisäksi kunniamainintoina jaetaan kirjapalkintoja.
Kilpailuun ovat kaikki tervetulleita tekstillä, jota ei ole aikaisemmin julkaistu painettuna.
Lähetä kirjoituksesi osoitteeseen joutsenkirjoitus@birdlife.fi viimeistään 30.9.2015.
Voit lähettää kirjoituksen myös postitse: BirdLife Suomi ry. Annankatu 29 A 16,
00100 Helsinki, kuoreen tunnus ”Kirjoita joutsenet lentoon”.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.birdlife.fi/kirjoituskilpailu sekä
www.elenia.fi/kirjoituskilpailu

M
Kuva Elenia:

atias Pasane

n

Osallistu BirdLife Suomen ja Elenian yhteiseen joutsenaiheiseen kirjoituskilpailuun.
Kerro, mitä tunteita, ajatuksia ja tarinoita
kansallislintumme herättää.

VÄLKKYJEN

VINKKI

Lämpöpumpulla
viileyttä
maltillisesti

Kesähelteellä
lämpöpumppu viilentää
huoneilman ihanasti.
Lämpöpumppu voi
kuitenkin olla aikamoinen
sähkösyöppö, joten
jäähdytä maltillisesti.

Ota Välkkyjen vinkeistä
vaarin ja säästä energiaa
arjen sujuvuudesta
tinkimättä.

www.elenia.fi

Elenian asiakaspalvelu
Yksityisasiakkaat
arkisin klo 9–17���������������������������������020 690 022

Vaihde arkisin klo 8–16��������������������� 020 586 11
Elenian Vikapalvelu������������������������ 020 690 911

Yritysasiakkaat
arkisin klo 9–16���������������������������������020 690 033

Internet
www.elenia.fi

Liittymämyynti
arkisin klo 8–16���������������������������������020 690 024

Elenia Oy
PL 2
33901 TAMPERE

Kaapelien sijaintitiedot
arkisin klo 8–16������������������������������020 586 4205
Puunkaatoapu
arkisin klo 8–16������������������������������020 586 4060

