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Marraskuun klubi-iltaa vietimme yritysvierailun merkeissä. Tutustuimme Kotkan Energian
vastavalmistuneeseen viisikerroksiseen toimitaloon Hovinsaarella. Yhtiön toimintaa esittelivät
talouspäällikkö Anne Kujala ja kehitysjohtaja, DI Tuija Suur-Hamari.
Kuulimme ja näimme monipuolisen katsauksen yhtiön toiminnasta ja taloudesta. Kuvakatsauksen
johdattelemana kuljimme eri puolilla kaupunkia olevissa toimipaikoissa.
Energiayhtiö tuottaa kaukolämpöenergiaa Hovinsaaren voimalaitoksessa, Karhulan biolämpökeskuksessa ja
Korkeakosken Hyötyvoimalassa sekä tuulivoimaa Mussalon tuulipuiston kahden yksikön voimin. Yhtiö
panostaa uusiutuviin energiamuotoihin, tuotannon kehittämiseen ja liiketoimintansa jatkuvaan
monipuolistamiseen. Tavoitteena on muun muassa uuden teknologian tuominen kaukolämpötuotantoon ja
verkostoituminen kotkalaisten palveluntuottajien kanssa.
Yhtiön hankinnoista merkittävä osa tehdään Kotkan talousalueelta. Korkeakosken Hyötyvoimala polttaa
aiemmin kaatopaikalle ajettua kotitalousjätettä. Tuotanto korvaa aiemmin Venäjältä tuotua maakaasua.
Nykyaikaisen tuotantotekniikan ja suotuisan hintakehityksen ansiosta kaukolämmön hintaa voidaan alentaa
vuoden 2016 alussa.
Energiayhtiön periaatteissa ovat liiketaloudellisten tavoitteiden lisäksi etusijalla ympäristönäkökulma ja
henkilöstö. Yhtiö tuottaa, hankkii, myy ja jakaa sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua.
Kotkan Energia Oy on Kotkan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka tulouttaa kaupungin kassaan
sievoisen summan joka vuosi. Menestyksekäs toiminta on ollut tuloksekasta sekä toiminnallisesti että
taloudellisesti. Liikevaihto on ollut viimeksi kuluneina vuosina 45 miljoonan euron tuntumassa. Vuosi 2015
oli 4,3 miljoonaa euroa voitollinen, mistä omistajalle tuloutetaan 3,7 miljoonan euroa osinkoa.
Kotkan Energian palveluksessa on 97 henkilöä. Tutustuimme tutustumiskohteenamme ollen toimitalon
vihreisiin periaatteisiin ja henkilöstön viihtyvyyttä parantaviin tekijöihin. Tilavien ja yksilöllisten
työhuoneiden lisäksi kävimme kuntosalissa ja avarissa henkilöstötiloissa. Toimistotiloja yhdistävien
käytävien seinillä on runsas valikoima suomalaista laatugrafiikkaa. Aulassa on taideteoksia ja yhteistilassa
kotkalaistaiteilija Olavi Heinon maalaus Hovinsaaren toimitalosta.
Tunnelma talossa on valoisa ja palveluhenki ystävällinen. Samaa henkeä näyttivät yhtiössä vuosittain
toteutettavan henkilöstökyselyn tulokset. Kotkan Energia on erittäin haluttu kesätyöpaikka, jonne alaa
opiskelevat pyrkivät harjoittelemaan vaikka ilmaiseksi. Yhtiö myös sponsoroi kotkalaisnuorten
urheiluharrastuksia.
IW-iltaa isännöivät Anne Kujala ja Tuija Suur-Hamari kertoivat työstään innostuneesti ja aikaansa
säästämättä.

Lyhyen vierailumme perusteella on helppo todeta, että yhtiön tunnus ”Lämpöä läheltä” viestii
onnistuneesti sekä kaukolämmön tuottajasta että työpaikan hyvästä hengestä.
Tuula Mäkitalo, varapresidentti
Klubi-iltaan 10.11.2015 klo 17-19 Kotkan Energia Oy:ssä osallistui 12 IW-sisarta: Aila Pippola, Tuula
Näränen, Marja Strandman, Sirpa Mäntyvaara-Haavisto, Arja Sundberg, Marja-Leena Saastamoinen, Arja
Sundberg, Helena Sarkkinen, Helena Härkönen, Carita Väkevä, Tuula Mäkitalo, Anne-Maj Kaartinen ja
Maija-Leena Vehkomäki.

