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Vuonna 2016 toimintansa aloittanut ra-
vintola Hasta la Pasta on yksi harvoista 
Naantalin rannan ympäri vuoden auki 
olevista ravintoloista

– Kesällä ravintola täyttyy Muumi- 
väestä ja muulloin lounastajista tai illasta-
jista. Ravintolassa on mahdollista järjestää 
myös kokouksia ja yksityistilaisuuksia, 
kertoo yrittäjä, keittiömestari Vivian Kir-
jonen, tuttavallisemmin Viivi.

Ravintola tarjoaa tuorepastaa, salaat-
teja, itse tehtyjä leivonnaisia ja juomia.

– Suosituimpia annoksiamme ovat 
poro-kanttarelli-pasta ja Caesar-salaatti 
broilerilla. Tämän kesän uutuus tarjon-
nassamme on italialainen Nuvole-jäätelö, 

Hasta la Pastan yrittäjät arvostavat
paikallista energiayhtiötä

Naantalin
ENERGIA

ja pihapiiristä löytyy apua myös janoisille, 
kertoo Viivi. 

KAKSI SUKUPOLVEA YHDESSÄ

Ravintolan toiminnassa ovat mukana 
myös Viivin vanhemmat, Heli ja Tapio 
Kirjonen. He ovat useille naantalilaisil-
le tuttuja Naantalin Aurinkoisesta, jota 
pariskunta pyöritti yli kaksikymmentä 
vuotta.

– Hasta la Pastan toiminta on laajen-
tunut koko ajan. Ensin otimme käyttöön 
ravintolan yläkerran, joka nimettiin Pasta- 
vintiksi. Viime vuonna laajensimme toi-
mintaa samassa pihapiirissä olevaan ra-
kennukseen, ja siitä tuli Viinitarha. Siellä 

Hasta la Pastan yrittäjä, keittiömestari Vivian Kirjonen vakuuttaa, että nälkä lähtee ravintolan herkullisilla tuorepasta-annoksilla. Kuva: Päivi Luoti

Naantalin vanhan kaupungin puutalojen keskellä seisoo nälkäisten kulkijoiden keidas, ravintola Hasta la Pasta. Naan-
talin Energian asiakkaana yritys on ollut muutaman vuoden, ja Kirjosen yrittäjäperhe arvostaa energiayhtiön paikalli-
suutta ja hyvää palvelua.

voi järjestää maksimissaan noin 30 hen-
gen yksityistilaisuuksia, kertoo Heli Kir-
jonen. 

PAIKALLISUUS VAKUUTTI

Naantalin Energian asiakkaana Hasta la 
Pasta on ollut jo useamman vuoden ajan. 

– Vaihdoimme Naantalin Energiaan 
heti, kun edellinen sopimuksemme päät-
tyi. Yhteistyö on toiminut hyvin, ja palvelu 
on ollut joustavaa. Arvostamme paikalli-
suutta ja sitä, että saamme palvelua tutuilta 
ihmisiltä, kertoo Viivi Kirjonen. 

Ravintola Hasta la Pasta

toiminta alkanut v. 2016

sijaitsee Naantalin vanhassa 
kaupungissa, Alikatu 9

tuorepastaa, salaatteja,  
kakkuja ja muita leivonnaisia

ravintola, yksityistilaisuudet, 
kokoukset

ympärivuotisesti kuusi työnte- 
kijää, kesällä kolminkertaisesti
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Naantalin Energian asiakastietojärjestelmän päivitys 
tuli ajankohtaiseksi kaikkia energiayhtiöitä koskevan 
järjestelmäpäivityksen vuoksi. Nyt Naantalin Energian 
asiakastietojärjestelmä noudattaa uusia määräyksiä, 
jotka koskevat Suomessa toimivia energiayhtiöitä ensi 
vuoden alusta lähtien. Edellisellä järjestelmällä alkoi 
olla ikää. Tästäkin syystä päivitys tuli hyvään saumaan. 
Uuden ohjelmiston toimittaja ja kehittäjä on kotimai-

Naantalin Energian asiakastieto-
järjestelmä päivitettiin uuteen 

nen ohjelmistoyritys Solteq, joka toimitti myös uuden 
online-palvelun järjestelmän.  

Kirjoittaja: Juhani Kallio
Naantalin Energian talouspäällikkö 
Lue koko kirjoitus: www.naantalinenergia.fi

Pyhäjoella sijaitsevaan Parhalah-
den tuulivoimapuistoon nousee 
kymmenen tuulivoimalaa ja Haa-
pavedellä sijaitsevaan Hankilan 
tuulivoimapuistoon kahdeksan 
voimalaa. 

– Molempien tuulivoimapuis-
tojen perustustyöt ovat pääosin 
valmiita. Itse voimaloiden pystytys 
alkaa alkusyksyllä. Tuotanto saa-
daan käyntiin siis ensi vuoden puo-
lella, kertoo Naantalin Energian 
toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Kaksi uutta puistoa nousevat 
Kesoon Haapavedelle ja Kauka-
seen Kannuksessa. Kesoon tulee 
seitsemän ja Kannukseen kahdek-
san tuulivoimalaa. 

– Olemme hankkineet osuuk-
sia myös näistä tuulivoimapuis-
toista, sillä haluamme vahvistaa 
omaa tuulivoimantuotantoamme. 
Uudet puistot valmistuvat tammi-
kuussa 2023. 

LISÄÄ TUULIENERGIAA

Yhteensä tuulivoimapuistot tuot-
tavat noin 270 miljoonaa kilowat-
tituntia, josta Naantalin Energian 
osuus on noin viisi miljoonaa kilo-
wattituntia. Tämä vastaa noin 300 
sähkölämmitteisen omakotitalon 
vuosikulutusta. 

– Uusien tuulivoimaosuuksien 
myötä oma tuulivoimatuotantom-
me tulee olemaan noin 13 miljoo-

Lisää uusiutuvaa 
energiaa 

naa kilowattituntia. Tämä on noin 
15 prosenttia Naantalin Ener-
gian sähkönmyynnin määrästä. 
Olemme iloisia, että voimme yhä 
edelleen kasvattaa uusiutuvien 
energiamuotojen osuutta sähkön-
tuotannossamme.  

Tuulivoimapuistot rakentaa 
Puhuri Oy, josta Naantalin Ener- 
gian osakkuusyhtiö Katternö Kraft 
Oy omistaa ison osan. Investoin- 
tien yhteisarvo on noin 220 mil-
joonaa euroa, ja Naantalin Ener-
gian osuus tästä on noin kaksi 
prosenttia.

Naantalin Energialla on tuulisähkön tuotanto-osuuksia kahdesta 
Pohjanmaalle parhaillaan rakennettavasta tuulivoimapuistosta. 
Puistot valmistuvat vuoden 2022 alussa. Olemassa olevien 
tuulivoimaosuuksien lisäksi Naantalin Energia on hankkinut 
osuuksia myös kahdesta uudesta tuulivoimapuistosta. 

Naantalin Energian online-palvelu päivitettiin 
yhdessä asiakastietojärjestelmän kanssa. Uusi 
online-palvelu on tietoturvallisempi, sillä se vaa-
tii vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksilla. 

Online-palvelusta voi 
seurata omia kulutus-
tietoja ja laskuja

Vahvan tunnistautumisen jälkeen palveluun voi 
luoda käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jatkossa 
voi myös halutessaan tunnistautua aina pankki-
tunnuksilla – käyttäjätunnuksen luominen ei ole 
pakollista. Palvelun käyttöönotto vaatii kaikilta 
asiakkailta uudelleenrekisteröitymisen palvelun 
käyttäjäksi. 

Palvelun kautta asiakas voi katsoa omia kulutus-
tietojaan ja laskujaan. Jatkossa online-palvelun 
kautta voi myös uusia  
ja muuttaa sähkösopi-
muksiaan nopeasti ja 
vaivattomasti. Online- 
palvelun kautta ei voi 
maksaa laskuja.

Palveluun voi kirjautua 
koska vain tarkastele-
maan tietojaan.  
Palvelua kehitetään 
jatkuvasti, jotta asiointi 
olisi mahdollisimman 
helppoa.

Naantalin Energia vahvistaa tuulivoimatuotantoaan osakkuusyhtiöiden kautta. Kuva: Puhuri Oy 

Vaihda ekologiseen 
tuulisähköön

Tuotettu 100-prosenttisesti
tuulivoimalla

Varmennettu alkuperätakuulla 

Uusiutuvaa, puhdasta ja
päästötöntä energiaa

Saatavana yleis-, kausi- ja
aikasähkönä

http://www.naantalinenergia.fi
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Auringosta energiaa Naantalin 
asuntomessualueelle 

Mittavat investoinnit 
turvaavat häiriöttömän 
sähkönjakelun

Naantalin asuntomessualue rakentuu hyvää vauhtia vuoden 2022 messuja varten. 

Tänä vuonna Naantalin Energia investoi noin kaksi miljoonaa 
euroa sähköverkon laajentamiseen, uusimiseen ja ylläpitoon. 
Tavoitteena on turvata asiakkaille häiriötön sähkönjakelu. Myös 
sähköautojen latauspisteitä on rakennettu lisää.

– Alueen sähköverkko valmistui jo 
vuoden 2020 puolella. Tänä vuon-
na olemme käyneet kytkemässä 
sähköliittymiä alueelle rakentavil-
le, kertoo Naantalin Energian ver-
kostopäällikkö Jarno Ala-Kokko. 

Naantalin Energia rakentaa 

– Perhetalon alueelle Luonnon-
maalla rakennetaan neljä uutta 
puistomuuntamoa ja tehdään  
maakaapelointityötä.  Kukolan- 
tielle rakennetaan yksi uusi puis-
tomuuntamo maakaapelointi-
töiden lisäksi, kertoo Naantalin 
Energian verkostopäällikkö Jarno 
Ala-Kokko.  

– Navirentielle, Navirenvarrelle, 

asuntomessualueelle aurinkovoi- 
malan. Voimala tuottaa vuosita-
solla noin 88 000 kilowattituntia 
sähköä. Keskimäärin tämä vastaa 
noin 35 kerrostaloasunnon säh-
könkulutusta. 

– Aurinkovoimala on pilotti-

hanke, josta saatujen kokemusten 
avulla voidaan jatkossa rakentaa 
yhä energiatehokkaampia asuin- 
alueita. Parhaassa tapauksessa 
Lounatuulen alue voi tulevaisuu-
dessa tuottaa enemmän energiaa 
kuin asuinalueella käytetään. 

Asuntomessualueelle nousee oma aurinkovoimala, joka tuottaa vuodessa noin 88 000 kilowattia sähköä. Kuva: Arkkitehtitoimisto Sabelström

Uutta jakokaappia kytketään Haavuoressa.
Kuva: Jarno Ala-Kokko

– Voimalan asentaminen ta-
pahtuu näillä näkymin pääasiassa 
kevään 2022 aikana. Messualueen 
rantaan tulee aurinkoenergia-
puisto, jossa esimerkiksi rannan 
kävelylaiturin katto toteutetaan 
aurinkopaneeliratkaisulla. Myös 

huoltorakennuksen katolle sekä 
moneen messukohteeseen sijoite-
taan aurinkopaneeleita. 

Haijaistentielle, Haapalahdentielle 
ja Kirstiläntielle on tulossa yhteen-
sä kuusi uuttaa puistomuuntamoa. 
Särkänsalmentiellä ja Malantiellä 
korvataan myös vanhaa ilmajohtoa 
maakaapeloinnilla. Lisäksi Ruo-
naan on rakenteilla maakaapeloin-
nin lisäksi uusi puistomuuntamo.

Naantalin Energia on myös 
rakentanut lisää  paikkoja  sähkö- 

autojen lataukseen. Alikadun li-
säksi Henrikinkadulle valmis-
tui  kesällä  latauspiste, jossa on 
kaksi 3x32 A-pistoketta.  Alika-
dun latauspiste sijaitsee Kaivo- 
kadun päässä olevalla parkkipai-
kalla. 
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Naantalin Energia Oy
Kaivokatu 22
21100 Naantali
Puh. (02) 436 2900

www.naantalinenergia.fi  

Julkaisija: Naantalin Energia Oy 
Julkaisun toimitus ja ulkoasu: Viestintätoimisto Telegraafi

Miljööseen sopiva 
muuntamo

Uusia latauspisteitä

Facebook: Naantalin Energia

LinkedIn: Naantalin Energia

YouTube: Naantalin Eneriga

www.naantalinenergia.fi

Seuraa meitä somessa

Tilaa uutiskirje

Näin varaudut sähkökatkoihin
Syksyn myötä saapuvat syysmyrskyt ja mahdolliset sähkökatkot. 
Vaikka Naantalin Energian alueella sähkön toimitusvarmuus 
on huippuluokkaa, ei kaikilta sähkökatkoilta voida silti välttyä.  
Tästä syystä kotitalouksissa ja yrityksissä on hyvä kerrata, miten 
niihin voi varautua.

Häiriöistä tulee Naantalin Energialle aina automaattisesti ilmoitus, joten  
tietoa sähkökatkosta ei tarvitse ilmoittaa erikseen.

Jos sinulla on havainto häiriön aiheuttajasta, esimerkiksi linjoille kaatuneen  
puun tarkka sijainti, päivystysnumeroon kannattaa soittaa välittömästi.  
Tämä tieto on meille tärkeää. 

Seuraa tiedotustamme ensisijaisesti nettisivuiltamme ja Facebookista. Näin 
päivystäjämme voi keskittyä tilanteen selvittämiseen eivätkä linjat ruuhkaudu. 

Vältä katkoksen aikana muitakin turhia puheluita, jotta verkot pysyvät  
ruuhkattomina ja hätäpuhelut pääsevät nopeasti läpi.

Älä tee raivaustöitä omin päin.

Käännä kodinkoneet pois päältä, varsinkin liesi, silitysrauta, kahvinkeitin ja 
pesukone. Jätä yksi valaisin päälle kertomaan, milloin sähköt palaavat.

Kun sähköt palaavat, ota sähkölaitteita käyttöön vähitellen.

Ohjeita sähkökatkojen varalle

Lue lisää ohjeita nettisivuiltamme:

Sähköauton latauslaitteet meiltä
Lataa auto kätevästi omassa pihassa

Asiantuntijan mitoittama ratkaisu

Optimaalinen latausteho

Valikoimissa tavalliset ja älykkäät latauslaitteet

Lue lisää vaihtoehdoista nettisivuiltamme: www.naantalinenergia.fi

Naantalin Energia rakensi kesällä vanhaan kaupun-
kiin Alikadulle uuden puistomuuntamon. Kauniin 
miljöön harmonia haluttiin säilyttää, joten muun-
tamon ulkokuori muokattiin vastaamaan ympärillä 
olevaa rakennuskantaa puuverhoilun ja maalauk-
sen avulla.  Muuntamo itsessään on paloturvalli-
suuden takia betonirakenteinen.

Naantalin Kaivokadulla 
sijaitsevalle parkkipaikalle 
rakennettiin uusi sähkö-
autojen pikalatauspiste, 
katuosoite on Alikatu 1. 
Latauspisteet kuuluvat 
valtakunnalliseen Virta-
piste-verkostoon. Muut 
Naantalin Energian tar- 
joamat latauspisteet 
sijaitsevat Asematorilla  
ja Henrikinkadulla.

Kuva: Pasi Haarala

Kuva: Pasi Haarala 

Tieto sähkökatkosta tulee Naantalin Energialle aina automaattisesti. Kuva: Pexels

http://www.naantalinenergia.fi
http://www.naantalinenergia.fi
http://www.naantalinenergia.fi

