Mukana arjessa

KUVA Kemin Kuvaamo

Kemin Energian ja Veden historiaa:
1912

Kemin Sähköosakeyhtiö perustetaan. Yhtiön
tarvitsema sähkö saadaan Kemin Sahaosakeyhtiön
höyrykoneen pyörittämästä generaattorista.

1939

Kemin kaupungin sähkölaitos ryhtyy jatkamaan
siitä, mihin Kemin Sähköosakeyhtiö päättää 26
vuotta kestäneen toimintansa.

1952

Sähkölaitos luopuu viimeisestä maaseutuverkosta ja keskittyy sähkön tuottamiseen
ainoastaan kemiläisille.

1975

Sähkölaitos aloittaa kaukolämpötoiminnan.

1980

Sähkölaitoksen nimi muutetaan Kemin
kaupungin energialaitokseksi.

1999

Kemin kaupunki lopettaa energialaitostoiminnan ja
perustaa Kemin Energia Oy -osakeyhtiön, jolle myy
liiketoimintansa.

2001

Kemin Energia Oy, Oulun Energia, Tornion kaupungin
energialaitos, Keminmaan Energia Oy ja Tervolan
kunnan sähkölaitos perustavat alueellisen
sähkönmyyntiyhtiön, Oulun Sähkönmyynti Oy:n.

2006

Kemin Energia Oy:n 32 megawatin lämpökeskus
valmistuu ja yhtiö alkaa tuottaa kaiken asiakkaidensa
tarvitseman kaukolämmön.

2015

Kemin Energia Oy hankkii kaukolämmön tuotannon
tarpeisiin aurinkovoimalan, joka sijoitetaan polttoainevaraston katolle.

2016

Kemin Energia Oy ostaa Kemin kaupungilta Kemin
Vesi Oy:n osakekannan ja toimintansa aloittaa
Kemin Energia-konserni. Konsernin syntymisen
myötä Kemin Energia Oy muuttaa nimensä Kemin
Energia ja Vesi Oy:ksi.

2020

Vesiyhtiö sulautuu emoyhtiöönsä Kemin Energia
ja Vesi Oy:öön.

Kemiläisten oma
energiayhtiö jo
yli 100 vuoden ajan
Olemme olemassa
kaupunkilaisia varten!
www

Tutustu meihin lisää
nettisivuillamme: www.kenve.fi

Kemin Energia ja Vesi Oy on Kemin kaupungin omistama itsenäinen
yhtiö, jonka tehtävä on lämmön, sähkön ja veden saatavuuden
turvaaminen kaupunkilaisille. Palveluksessamme on 60 energia- ja
vesialan ammattilaista. Rahoitamme toimintamme asiakasmaksuin.
Noin puolet Kemin kodeista lämpiää kaukolämmöllä. Vesihuoltomme
piirissä on noin 99 % kemiläisistä, ja jakelemaamme sähköä käyttää
noin 15 000 asiakasta.
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Lämmitystä
lähienergialla
Tuotamme kaukolämpöä kaupungin ydinkeskustassa ja
sitä reunustavilla alueilla sijaitseville kotitalouksille ja julkisen sektorin toimijoille. Verkostomme on yhtenäinen, ja
sen laajuus on hieman yli 55 kilometriä.
Kaukolämpömme tuotetaan lähialueilta saatavasta polttoaineesta, ja asiakkaille toimittamastamme lämmöstä yli
puolet on hiilineutraalia.

Tiesitkö?
Voit saada avustusta valtiolta ja ARAlta,
kun vaihdat kotisi öljylämmityksen
ympäristön kannalta kestävämpään
vaihtoehtoon.

INSINÖÖRITOIMISTO RAK-TOR OY
www.raktor.fi
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Kemin Energian ja Veden
kaukolämpö on erityisen
toimitusvarmaa.
Vuotuinen lämmönjakelun
keskeytysaika on vain
noin 1-2 minuuttia.

Toimitusvarmaa kaukolämpöä
Kaukolämpö on luotettava, helppo, edullinen ja ympäristöystävällinen tapa lämmittää sekä kiinteistö että käyttövesi.
Kaukolämpö on osa taajamien asumisviihtyisyyttä, sillä lämmityksen hoitavat ammattilaiset ja lämmönsaanti on
tasaista ulkolämpötilasta riippumatta.

Vihtamäentie 12  Kauhajoki  020 7850 470  myynti@vesmes.fi  www.vesmes.fi
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Uusi biolämpölaitos hyödyntää
sivutuotteita ja metsäenergiaa
Kemin Energian ja Veden uusi biolämpölaitos takaa valmistuttuaan kaupunkilaisille entistäkin luotettavamman ja
ympäristöystävällisemmän lämmönjakelun. Vanha lämpölaitos jää toimintaan talvikauden apuna syksystä kevääseen,
eikä öljykattiloita tarvitse enää käynnistää kovallakaan
pakkasella. Biolämpölaitos valmistuu 2021.
Uuden biolämpölaitoksen myötä Kemin Energia ja Vesi
vähentää turpeen käyttämistä kolmannekseen nykyisestä
ja siitä luovutaan kokonaan muutaman vuoden siirtymäajalla. Laitos käyttää polttoaineenaan puunjalostuksen sivuvirtoina syntyvää kuorta ja sahanpurua sekä metsäenergiaa,
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joka on hakkuiden ja metsänhoitotöiden yhteydessä kerättävien puiden latvuksia, oksia, rankoja ja kantoja. Puu saadaan
Kemin lähialueilta, joten kuljetusmatkat ovat lyhyitä eivätkä
kasvata ympäristökuormaa. Lisäksi polttoaineen hankintaan
käytetyt varat jäävät hyödyttämään omaa maakuntaa.
Biolämpölaitoksen kattila on varustettu nykyaikaisella
savukaasujen pesu- ja talteenottojärjestelmällä. Tuotetusta
energiasta viidesosa saadaan ottamalla talteen lämmöntuotannossa syntyvissä savukaasuissa oleva lämpö
yhdistämällä se veteen. Lämmin vesi siirretään kaukolämpöverkkoon.

Kohti hiilineutraalia
lämmöntuotantoa
Kemin Energia ja Vesi sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin ja kulkee aallonharjalla kohti ympäristöystävällistä
lämmöntuotantoa. Yhtiö on laatinut oman hiilineutraaliuden
tiekartan, jossa on määritelty tavoitteet ja toimet hiilineutraaliuden
saavuttamiseksi Suomen asettaman tavoitteen mukaisesti
vuoteen 2035 mennessä. Tavoite tullaan Kemissä saavuttamaan
määrätietoisen toiminnan seurauksena jo lähivuosina.

CO2 t/v
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Uusia mahdollisuuksia verkossa.

1 000
500

Henkilökohtaisesti ja
digitaalisesti.
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Tavoitteena on saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2024 mennessä.
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Puhdasta pohjavettä
ilman kemikaaleja
Kemin Energian ja Veden jakelema käyttövesi on hyvälaatuista
luonnonpohjavettä, joka saadaan Tervolan ja Kemin vedenottamoilta. Suurin osa vedestä on jo luonnostaan niin puhdasta,
ettei sen puhdistamiseen tarvita kemikaaleja ennen verkostoon
pumppaamista. Hyväkuntoiset ja säännöllisesti huoltamamme
ja uusimamme vesijohtoverkostot takaavat luotettavan vedenjakelun ilman turhia katkoja.
Ennen kuin vesi on valmista käytettäväksi, se käy läpi puhdistusprosessin. Puhdistusprosessissa luonnonvedestä poistetaan
rauta, mangaani ja humus, minkä jälkeen se pumpataan
verkostoon. Käytön jälkeen vesi palautuu puhdistuslaitokseen,
jossa se puhdistetaan asianmukaisesti mekaanisen, biologisen
ja kemiallisen prosessin keinoin. Jätevesien puhdistus on tärkeää
ympäristön kannalta ja merkittävä osa Itämeren suojelua.
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Hulevesien erotteleminen
on ympäristöteko
Viemäreihin päätyvä puhdas sadevesi ja
sulamisvesi kuormittavat turhaan jätevedenpuhdistamoita ja rasittavat luontoa.

Hulevesien hallinta
on yhteistyötä
Vedenpuhdistamisen kannalta suuri haaste on erotella
hulevedet jätevesistä. Hulevesillä tarkoitetaan sadevettä
ja sulamisvettä. Suuri osa hulevesistä päätyy edelleen
jätevesiviemäreihin, mikä kuormittaa puhdistusprosessia
ja viemäriverkostoa. Kemin Energia ja Vesi panostaa
lähivuosina viemäriverkostojensa saneeraukseen, jotta
hulevedet päätyisivät niille tarkoitettuun viemäriin.

Hulevesien hallinta on jokaisen kiinteistön vastuulla. Vesihuoltolain mukaisesti hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on kiellettyä. Kiinteistön tulee erotella hulevedet
jätevesistä ja johtaa hulevedet hulevesiviemäriin tai ojaan.
Myös imeyttäminen kiinteistöllä on sallittua, jos maaperä
sen mahdollistaa.

Lue lisää
hulevesistä:
www.kenve.fi/palvelut/
vesi/hulevedet
www

Maanrakennustyöt
rautaisella ammattitaidolla

www.maansiirtokinnunen.fi
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Luotettavaa
sähkönsiirtoa
Kemin Energia ja Vesi siirtää asiakkailleen sähköä toimintavarmoja maakaapeleita pitkin. Kemin Energian ja Veden
jakelualueella sähkönjakelun häiriöt ja keskeytykset ovat
huomattavasti maan keskiarvoa lyhyempiä. Sähkönjakeluverkostoa huolletaan jatkuvasti, minkä ansiosta se pysyy
hyvässä kunnossa.

Kotimaiset työasut
www.varpuke.fi
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Sähkön verkkopalvelumaksulla asiakkaamme saavat kaikki
sähköverkkotoimintaan liittyvät palvelut, kuten asiakaspalvelumme, sähkön mittauspalvelun sekä 24 tuntia vuorokaudessa
toimivan vikailmoitus- ja huoltopalvelun. Verkkopalvelumaksuilla
katetaan myös sähköverkon ylläpito, kunnostaminen ja kehittäminen sekä uuden verkon rakentaminen ja ikääntyneen verkon
uudistaminen tulevaisuuden tarpeisiin.

Voit olla meihin
yhteydessä joko
puhelimitse tai sähköpostitse.

Ota yhteyttä!

Olemme täällä
sinua varten.

puh. 020 742 8205
ma-pe klo 8.30–15.00
asiakaspalvelu@kenve.fi
Sähkön ja veden ajantasaiset
häiriökartat näet nettisivuillamme:

Vikailmoitukset 24h
Sähkö: 020 366 040
Lämpö: 040 511 5722
Vesi: 020 690 141

www

www.kenve.fi/palvelut/asiointi/
sahkoisetpalvelut

Kemin Ajotilaus
Vahvaa osaamista jo vuodesta 1946
Meiltä löydät ammattilaisen ja kaluston
rahti-, maa-aines- sekä jätekuljetuksiin!

MAA- JA KIVIAINESKULJETUKSET RAHDIT JA PIENET MUUTOT

PYYDÄ TARJOUS, SOITA:

040 840 5891

JÄTEHUOLTO

URAKOINTI

NOSTURIAUTOT JA VAIHTOLAVAT
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Vikailmoitukset 24h
Sähkö: 020 366 040
Lämpö: 040 511 5722
Vesi: 020 690 141

Kemin Energia ja Vesi  ׀PL 1100, 94701 KEMI  ׀Käyntiosoite: Kalkkinokantie 5, 94700 KEMI
020 742 8205  ׀asiakaspalvelu@kenve.fi  ׀Asiakaspalvelumme on avoinna ma–pe klo 8.30–15.00.

www.kenve.fi

• www.jssuomi.fi

www

Mukana luomassa päästötehokkaampaa Suomea
Ymmärrä sinäkin yrityksesi reaaliaikainen tuotantotilanne paremmin hyödyntämällä SUPERSENSEn
älykkäitä palveluita. Kemin Energia ja Vesi Oy käyttää niitä optimoidakseen tuotantoaan ja
parantaakseen päästötehokkuuttaan.

