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Kaukolämpöä
Maariankadulle

Asunto-osakeyhtiöt Haminalinna
ja Maariankatu 10 C valitsivat
vihreän kaukolämmön.
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Haminetti eSport
-areena avautui

LNG-tiimimme
täydentyi

Paikallista
palvelua

Ruissalon nuorisotilaan on avautunut
Haminetin eSport-areena valokuituyhteyksin. Tervetuloa kokeilemaan pelaamista
ja e-urheilua!

Haminan Energian LNG-tiimi täydentyi
kesän aikana seitsemällä uudella osaajalla.
LNG-terminaali avautuu kaupalliseen
käyttöön ensi keväänä.

Haminan Energialle palanneen Tuomas
Uskin työpöytä täyttyy asiakaspalvelun ja
kaasun myynnin kehittämisestä ja muista
kehitysprojekteista.

>> Sivu 2

>> Sivu 2

>> Sivu 4

Sähköautojen
lataustuotteita ja
-palveluita tulossa
Haminan Energian
valikoimiin
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Haminan Energia toivottaa

Rauhallista
Joulun aikaa

Kynttilöiden valoa
tähtien tuiketta
Yhteistä iloa
ja kuisketta
Niistä syntyy
Joulun juhla
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Haminetti eSport
-areena on avattu!
Teksti ja kuva: Tarja Autio
Digitaalinen pelaaminen ja e-urheilu on
nuorten keskuudessa todella suosittu
harrastus. Nyt ovat mahdollisuudet lajin
aloittamiseen lisääntyneet, sillä Ruissalon nuorisotilaan on avautunut Haminetin
eSport-areena.
Haminetti eSport-areenan pelikoneita kokeilemassa nuorisotyöntekijä Markus Lemmetyinen
(vas.) ja Haminan Energian tietohallintopäällikkö
Jari Leskinen.

ta, tilassa tulee olemaan kaikkiaan kymmenen
pelikonetta pelituoleineen ja -pöytineen sekä
myöhemmin iso screeni katsojia varten.
- Haminetin valokuituliittymä mahdollistaa
meille tulevaisuudessa esimerkiksi lani-tapahtumien ja kilpailujen järjestämisen, Markus
hehkuttaa.
Peliareena on käytettävissä nuorisotilan
aukioloaikoina, mutta harrastajaporukat ja
kokeilijat ovat tervetulleita sovitusti myös aukioloaikojen ulkopuolella.
- eSport-areena antaa kaikille tasapuolisen mahdollisuuden kokeilla lajia. Ehkä
eSport-areenan myötä meille muodostuu

omia peliporukoita ja kilpailujoukkueita.
Kun kaikki koneet ovat paikoillaan, ja koronarajoitukset sen sallivat, on luvassa myös
eSport-areenan vihkiäisjuhla.
Ruissalon nuorisotila (liikuntahallin alakerrassa, käynti rakennuksen sivulta Ruissalontien
puolelta) aukioloajat eri ikäryhmille:
3. - 6. lk
6. - 9. lk
7. lk - 17 v.

ma ja to
ke
to

klo 14-17
klo 14-17
klo 18-21

Haminetti eSport-areenan muu käyttö,
yhteydenotot markus.lemmetyinen@hamina.fi

Kuva: Jarno Koivula

Haminan Energia haluaa olla mukana tukemassa haminalaisten nuorten harrastusmahdollisuuksia ja on sponsoroinut nuorisotilaan
nopean valokuituyhteyden, jossa riittää tehoja
vaikka kilpapelaamiseen.
- Nyt liittymän teho on 300 megaa, ja tarvittaessa sitä voidaan kasvattaa vaikka gigaan
asti, Haminan Energian tietohallintopäällikkö
Jari Leskinen kertoo.
- Reaaliaikaisessa pelaamisessa on riittävän
tehokas nettiyhteys kaiken a ja o. Jos yhteydessä on viivettä, ei pelaaja pysty reagoimaan
pelin ja muiden pelaajien liikkeisiin, ja käytännössä oma pelaaminen kaatuu siihen, toteaa
Markus Lemmetyinen, kaupungin nuorisotyöntekijä.
Haminetti eSport-areenan valokuitu takaa
nopean lataus- ja lähetysnopeuden ja pätkimättömän, tasaisen yhteyden. Areenan varustukseen osallistuu myös muita sponsorei-

Toni Anttila

Topi Kivivuori

Tuomas Lehtola

Haminan LNG-terminaalin
kaupallinen käyttöönotto
lähestyy
Haminan LNG-terminaalin rakennustyöt ovat valmistumassa. Terminaali liitetään Suomen maakaasun siirtoverkkoon sekä Haminan paikalliseen maakaasun
jakeluverkkoon. Kaupalliseen käyttöön terminaali
avautuu huhtikuussa 2021.

www.haminalng.fi

Uusia LNGosaajia Haminan
Energialla

Aksu Pessala

Tervetuloa
LNG-tiimimme
uudet jäsenet!

Kesällä saimme seitsemän
uutta energialaista LNGtiimiimme.
Netta Ropponen

Mike Sani

Marko Seppä
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Heippa, vanhat
lämpökattilat!

Tapio Heinosella (oik.) on useiden
taloyhtiöiden puheenjohtajana kokemusta
eri lämmitysmuotojen kokonaiseduista.

Perinteikäs Haminalinna
lämpiää vihreällä kaukolämmöllä

Kaukolämpö on edullisena, toimintavarmana
ja ympäristöystävällisenä sopiva tapa taustalla
näkyvän Haminalinnan asuntojen lämmitykseen,
siitä Heinonen ja asiakkuuspäällikkö Toni Lahti
ovat yhtä mieltä.

Asunto-osakeyhtiöt Haminalinna ja Maariankatu 10 C siirtyivät käyttämään vihreää
kaukolämpöä maakaasun ja öljyn sijaan.
- Olihan se kattila jo vanhakin, 40-50-vuotias,
ja veti viimeisiään, kertoo molempien asuntoosakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtaja Tapio
Heinonen.
Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi öljystä ja
maakaasusta ollaan siirtymässä ekologisempiin ja edullisempiin lämmitysmuotoihin. Myös
Haminalinnassa ja Maariankatu 10 C:ssä oltiin
kaukaa viisaita ja tilalle valittiin paikallinen,
uusiutuvalla energialla tuotettu kaukolämpö.
- Noin vuosi sitten aloimme miettiä lämmitysjärjestelmän vaihtamista. Sattui vielä niin
onnekkaasti, että hallituksemme jäsenenä on
alan ammattilainen. Hän teki laskelmat, joiden
pohjalta totesimme Haminan Energian kaukolämmön kokonaisedullisimmaksi.

Teksti ja kuva: Tarja Autio

- Kaukolämpölaitoksen hyötysuhde on hyvä.
Lämmitysjärjestelmän muutos maksaa itsensä
takaisin 4-5 vuodessa, Haminan Energian
asiakkuuspäällikkö Toni Lahti huomauttaa.

”

Totesimme
Haminan Energian
kaukolämmön kokonaisedullisimmaksi.
Kaukolämpö toimitetaan kokonaistoimituksena.
Haminan Energia hoitaa lämmitysjärjestelmän
vaihdoksen kokonaisuudessaan, suunnittelusta urakointiin ja takuuajan vuosihuoltoihin.
Urakointiin kuuluu myös vanhan öljy-/kaasulämmitysjärjestelmän purkaminen ja poisvienti.

Heinonen kertoo, että harkinnassa oli myös
muita vaihtoehtoja.

Kokonaistoimitus on taloyhtiöiden mahdollista hankkia myös palvelusopimuksella, jolloin
taloyhtiölle ei tule kertainvestointia, vaan
kuukausimaksulla katetaan liittämis-, purku-,
rakennus-, huolto- ja korjauskustannukset.

- Vanhoissa taloissa haettiin varmuutta. Kaukolämpö on vakaa ratkaisu, josta ei ole odotettavissa investointikulujen jälkeen muita isoja
kustannuksia. Päätös oli helppo molemmille
asunto-osakeyhtiöille.

Lämpölaitoksen sisällä vanhan purku ja uuden rakennustyöt veivät muutamia päiviä. Nyt
marraskuun lopulla molempien talojen asunnot ja käyttövesi jo lämpenevät kotimaisesta
puuaineksesta tuotetulla kaukolämmöllä.

Uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä on helposti ja nopeasti saatavilla
keskustassa, Etelä- ja Pohjois-Poitsilassa, Jamilahdessa ja Ruissalossa.
www.haminanenergia.fi/kaukolampo

Kun Jaffe
tähysti merelle
Haminalinna on rakennettu vuonna 1956.
- Tämä on Haminan ensimmäinen hissitalo,
Tapio Heinonen mainitsee.
Talossa on 25 asuntoa ja viisi liikehuoneistoa.
- Täällä on ollut aiemmin mm. pitseria ja
polkupyörähuolto. Nytkin yhtä lukuun ottamatta on kaikissa liikehuoneistoissa toimintaa.
Asuinhuoneistoista merenpuolen päätyhuoneistot ovat erityisen arvostettuja. Suurten,
neljä huonetta ja keittiön käsittävien asuntojen
varustukseen kuuluu mm. toimintakuntoinen
takka olohuoneessa. Ylimmistä kerroksista
avautuu näköala merelle.
- Laivamuonittaja Jaffella oli aikanaan
huoneisto ylimmässä kerroksessa. Hän pystyi
kotinsa ikkunasta seuraamaan, milloin laiva
saapui satamaan.
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Paikallinen palvelu on
parasta
Teksti: Tarja Autio
Myyntipäällikkö Tuomas Uski on useille
Haminan Energian asiakkaille tuttu asiakaspalvelun päällikkönä muutaman vuoden takaa. Välillä hän siirtyi myyntitehtäviin Karhu
Voimalle ja palasi kesällä takaisin kotikaupungin energiayhtiön leipiin.
- Työnkuvani on mielenkiintoinen ja monipuolinen. Vastuualueenani on asiakaspalvelu ja
kaasunmyynnin kehittäminen. Pöydälläni on
usein myös erilaisia kehitysprojekteja.
Yksi tämän hetken ajankohtaisia hankkeista,
jonka kehitystä Tuomas seuraa, on Datahub:
valtakunnallinen sähkön vähittäismarkkinoiden
keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, joka tulee
käyttöön v. 2022.
Koronapandemian leimaama vuosi näkyy
asiakaspalvelussa niin, että asiakkaat hoitavat
yhä enemmän asioita etänä ja itsepalvelukanavissa. Samalla myös kaikki asiakastapahtumat on jouduttu perumaan, mikä on ollut
todella ikävää. Keväällä yhtiö ilmaisi tukensa
monelle taloudellisiakin haasteita aiheuttaneessa tilanteessa, eikä laskuttanut asiak-

kailtaan toukokuun sähkönsiirron energia- ja
perusmaksuja.
- Pyrimme kuitenkin tarjoamaan asiakkaille
parasta mahdollista palvelua vallitsevasta
tilanteesta huolimatta. Asiakaspalvelumme
on onnistunut hyvin, vaikka varsinkin keväällä
asiakaspalvelun osalta oli suuria muutoksia
mm. etätyöhön siirtymisessä ja asiakasyhteydenotot kasvoivat merkittävästi.

Virtaa maastopyöräilystä
ja koiraharrastuksesta
Tuomas on pesunkestävä haminalainen,
jolle meri, saaristo ja metsät ovat kotiseudun
parasta antia. Vapaa-ajan chillailulle Tervasaari on ykköskohde.
Perheeseen kuuluu vaimon ja lapsen lisäksi
kaksi lagotto romagnolo -rotuista koiraa. Lagotot ovat vilkkaita ja reippaita työkoiria, joita
kotimaassaan Italiassa käytetään etupäässä
tryffelinetsintään. Suomestakin on tryffeleitä
löytynyt, onko Tuomaksella taka-ajatuksena
rikastua tryffelikoiran avulla?
- Pitäisi ensin kouluttaa se koira! Pakastimeen on tryffeliä tarkoitusta varten kyllä
jemmattu.

Sähköauton
latausratkaisut
helposti ja nopeasti
Haminan Energia on tuomassa markkinoille sähköauton lataukseen liittyviä tuotteita ja palveluita. Ydinajatuksemme on tarjota latausmahdollisuus
mahdollisimman helposti ja dynaamisesti. Meiltä saat modernit laitteet,
osaavan ja paikallisen palvelun sekä joustavat maksuvaihtoehdot. Pystymme tarjoamaan vaihtoehdon jokaisen tarpeeseen, omakotitalosta isoon
liikekiinteistöön.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä tuomas.uski@haminanenergia.fi
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Koiralenkkien lisäksi Tuomas käy mielellään
uimassa ja kesäisin suppailemassa. Ykkösharrastus on ehkä kuitenkin maastopyöräily.
PPP-97 ry (nimilyhenne tulee sanasta Puuropytyn Pyöräilijät) on alan erikoisseura, ja Tuomas on ollut useita vuosia aktiivisesti mukana
seuran toiminnassa.
- Osallistumme erilaisiin pyöräilytapahtumiin ja järjestämme niitä itsekin. Vakiona on
sulanmaan aikaan keskiviikon yhteislenkki,
johon osallistuu paljon porukkaa. Kesällä
järjestimme fillarikoulut sekä aikuisille että
lapsille, ja molempiin oli hyvä osanotto.

Oletko kyllästynyt ruuhkaisiin
ja pätkiviin mobiiliyhteyksiin,
jotka haittaavat yritystoimintaa, opiskelua tai
viihdepalveluiden käyttöä?

Vaihda paikalliseen ja laadukkaaseen

kiinteään yhteyteen!
Meiltä myös kattavat TV-palvelut.
Kysy lisää!
puh. 05 460 10 610
asiakaspalvelu@haminanenergia.fi

www.haminetti.net

