Elenia Säävarma

maakaapeloimme sähköverkkoa
turvaan myrskyiltä ja ukkosilta
Missä tahansa.
Elenia Mukana.

BONGAA JOUTSEN
KAMERALLA! OSALLISTU
VALOKUVAUSKILPAILUUN!

ELENIA SÄÄVARMA

ME VÄLITÄMME Arkesi sujuvuudesta
Maakaapeloimme säävarmaa sähköverkkoa turvaan
myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta
Suomi sähköistettiin 1950 – 1970 -luvuilla. Nyt sähköverkot tulevat
käyttöikänsä päähän. Suomen yli 360 000 kilometrin sähköverkosta
on ilmajohtoa noin 75 %. Elenian 64 300 kilometrin sähköverkosta
Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja PohjoisPohjanmaalla on neljännes maakaapeloituna.

Elenia Säävarman rakentamista voi nyt seurata
webissä. Suurimmat rakennuskohteet näkyvät pisteinä
webkartalla. Pistettä klikkaamalla kartta näyttää kohteen
tiedot kadun tarkkuudella.
Tutustu karttaan osoitteessa
www.elenia.fi.

Ratkaisumme on Elenia Säävarma
Kannamme vastuumme tulevaisuuden yhteiskunnasta maakaapeloimalla sähköverkkoa. Vuodesta 2009 lähtien olemme rakentaneet
maakaapeloituna kaiken uuden ja uudistettavan verkon. Elenia Säävarma -sähköverkkoa syntyy 1600 – 2200 km vuodessa. Investoimme
sähköverkkoon ja verkkopalveluihin tänä vuonna noin 70 miljoonaa
euroa. Sähköverkon uudistaminen antaa maakuntiin paljon paikallista
työtä.

64 300 km

Elenialla on sähköverkkoa Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa
sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla 64 300 km – 1,5 kertaa maapallon
ympäri – siitä maakaapeloituna neljännes.

elenia
säävarma

1 600 – 2 200 km

Uudistamme sähköverkkoa maakaapeloimalla
1 600 – 2 200 kilometriä vuodessa.

70 %

Tavoitteemme on seuraavan 15 vuoden
aikana nostaa jakeluverkkomme
maakaapelointiaste 70 %:iin. Samalla
tuomme työtä maakuntiin.

missä tahansa.
elenia mukana.
Elenia Mukana tuo palvelut suoraan älypuhelimeesi tai tablettiisi.
Saat tietoa sähkön kulutuksestasi tunti tunnilta. Voit tarkistaa onko
kotona tai mökillä sähköt päällä tai lähettää meille kännykkäkameralla ottamasi kuvan sähköverkkoa uhkaavasta viasta.
Elenia Mukana on ladattavissa ilmaiseksi älypuhelimien sovelluskaupoissa.
Tutustu käteviin Elenia Mukana -palveluihin ja niiden käyttöönottoon
osoitteessa www.elenia.fi.

Bongaa joutsen kameralla!
Osallistu kuvauskisaan!
Elenia ja BirdLife Suomi järjestävät valokuvauskilpailun, jossa
haemme kauniita, puhuttelevia tai muuten mielenkiintoisia kuvia
laulu- ja kyhmyjoutsenista. Kisaan ovat kaikki tervetulleita.
Voittajat saavat upeat palkinnot:
I palkinto: Canon EOS 60D kameran runko- ja objektiivipaketti, arvo
998 euroa
II palkinto: 500 euron lahjakortti Lintuvarusteeseen
III palkinto: 300 euron lahjakortti Lintuvarusteeseen
Lisäksi arvomme muiden osallistujien kesken 5 kpl 100 euron lahjakortteja Lintuvarusteeseen.

Lähetä kuvasi viimeistään 30.9.2013 osoitteella
kuvaajoutsen@elenia.fi.
Voittajakuvat valitsee kilpailun tuomaristo: lintuharrastaja PirkkaPekka Petelius, luontokuvaaja Juha Laaksonen ja toiminnanjohtaja
Aki Arkiomaa BirdLifesta sekä asiakasjohtaja Ville Sihvola ja viestintäjohtaja Heini Kuusela-Opas Eleniasta.
Tutustu kilpailuun ja sääntöihin: www.elenia.fi tai www.birdlife.fi.

Elenian asiakaspalvelu
Yksityisasiakkaat
arkisin klo 9–17�������������������������������������������������������������������������������������020 690 022
Yritysasiakkaat
arkisin klo 9–16�������������������������������������������������������������������������������������020 690 033
Liittymämyynti
arkisin klo 8–16�������������������������������������������������������������������������������������020 690 024
Kaapelien sijaintitiedot
arkisin klo 8–16����������������������������������������������������������������������������������020 586 4205
Puunkaatoapu
arkisin klo 8–16����������������������������������������������������������������������������������020 586 4060

Vaihde arkisin klo 8–16 ������������������������������������������������������������������������� 020 586 11
Elenian Vikapalvelu ��������������������������������������������������������������������������� 020 690 911
Sähköpostiosoitteet
asiakaspalvelu@elenia.fi
etunimi.sukunimi@elenia.fi
Internet
www.elenia.fi
Elenia Oy
Patamäenkatu 7, PL 2
33901 TAMPERE

