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KÄYTÖSTÄ POISTETTU SÄHKÖVERKKO
KIERTÄÄ RAAKA-AINEEKSI
Uudistaessamme ikääntynyttä sähköverkkoa säävarmaksi, otamme puretun materiaalin
talteen mahdollista uudelleen käyttöä varten. Jos materiaaleja ei voida käyttää uudelleen,
ne kierrätetään tai hyödynnetään lämpönä.
Sähköpylväät
Sähköpylväät on valmistettu kyllästetystä puusta. Hyväkuntoiset pylväät käytetään uudelleen sähköverkon korjausrakentamisessa, ja huonokuntoiset poltetaan lämpövoimalaitoksessa.

Sähkökaapelit
Sähköjohtojen sisältämät muovi ja metallit erotellaan toisistaan käsittelylaitoksessa. Metalleista tehdään raaka-ainetta
metalliteollisuudelle. Muovi poltetaan lämpövoimalaitoksessa.

Kaapelikelat
Tyhjät, hyväkuntoiset kaapelikelat palautetaan kaapelivalmistajille käytettäväksi uudelleen. Kelat ovat puisia, ja rikkoutuneet
kelat korjataan mahdollisuuksien mukaan.

Muuntajat
Hyväkuntoiset muuntajat varastoidaan ja käytetään uudelleen,
ja huonokuntoiset puretaan osiin ja materiaalit kierrätetään.
Muuntajien rautakuoret pilkotaan ja alumiini- ja kuparisydämet
sulatetaan metalliteollisuuden raaka-aineeksi. Posliinieristimet
murskataan, ja murskaa käytetään kivimurskeen tapaan. Muuntajaöljyistä jalostetaan öljynkierrätyslaitoksella uusia tuotteita,
kuten moottorisahojen teräketjuöljyä. Mahdolliset myrkylliset
öljyt poltetaan turvallisesti lämpövoimalaitoksessa.

Sähkömittarit
Sähkömittarit murskataan ja materiaalit erotellaan toisistaan.
Mittarien sisältämistä metalleista saadaan teollisuudelle raaka-ainetta. Muovit poltetaan lämpövoimalaitoksessa, sillä ne
sisältävät palonestoaineita, eikä niitä ainakaan toistaiseksi voi
kierrättää.
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KIVRA –
UUSI, HELPPO
TAPA MAKSAA
LASKUSI
Kivra on helppo tapa hoitaa nyt myös Elenian laskusi. Kivra-laskutuspalvelulla vastaanotat, maksat ja arkistoit laskusi digitaalisesti. Ota Kivra käyttöön ja saat Elenian laskut automaattisesti digitaaliseen postilaatikkoosi. Laskun maksu sujuu kätevästi kännykällä tai tietokoneella maksutta missä päin
maailmaa tahansa. Kivra muistuttaa maksusta hyvissä ajoin
ennen eräpäivää.

Kivra käyttöön nopeasti ja turvallisesti
Voit käyttää Kivraa verkkoselaimella tai lataamalla mobiiliapplikaation puhelimesi sovelluskaupasta. Rekisteröidyt palveluun
turvallisesti joko verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella, jonka jälkeen saat Kivran oman käyttäjätunnuksen.
Kivran kanssa vähennät ympäristön kuormitusta ja teet arjestasi sujuvampaa!

1. Lataa Kivra-applikaatio älypuhelimesi sovelluskaupasta
tai rekisteröidy www.elenia.fi/kivra. Rekisteröityäksesi
Kivraan sinun on oltava täysi-ikäinen.
2. Rekisteröidy verkkopankkitunnuksilla
tai mobiilivarmenteella.
3. Valmista! Saat nyt tiedon uuden viestin saapumisesta
joko puhelimeesi tai sähköpostiisi.

Lue lisää: www.elenia.fi/kivra
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Näin otat Kivran käyttöösi

Asiakaspalvelu.................................020 690 025
ma-pe 8-20, la 9-16
Vikapalvelu 24 h............................ 0800 100 100
Vaihde......................................................... 020 586 11
ma-pe 8-16
www.elenia.fi

Sähköpostiosoitteet
asiakaspalvelu@elenia.fi
etunimi.sukunimi@elenia.fi
Elenia
PL 2, 33901 TAMPERE

