
Oma Energia -palvelu



Voit hoitaa sähkö- tai kaukolämpöasioita helposti verkkopalveluiden kautta ympäri vuoden 24/7.

Sähköiset palvelut avoinna 24/7



Oma Energia -palvelu

Oma Energia -palveluun pääset helposti Leppäkosken  
etusivulta: www.leppakoski.fi

1. Klikkaa oikeassa reunassa sinisellä pohjalla olevaa  
Online-palvelut -linkkiä 

2. Palveluun kirjaudutaan ensimmäisellä kerralla  
verkkopankkitunnuksilla. Ensikirjautumisen  
jälkeen voit halutessasi kirjautua palveluun  
myös käyttäjätunnuksella.

1.

2.



1. ETUSIVU 

Etusivulla näet yhteenvedon mm. vuosittaisesta ja kuukausittai-

sesta kulutuksesta, viimeisimmän laskun tilan sekä keskikulutuk-

sen tunneittain. 

2. ENERGIARAPORTIT 

Energiaraportoinnin kautta voit helposti vertailla esim. päiväkoh-

taisia kulutuksia edellisvuoteen ja näet tarkat kWh-kulutustiedot. 

3. LASKUT 

Laskut-sivulta näet laskujesi tilan ja voit selailla niitä. Huomioithan, 

että sähkölaskujen tarkempi tarkastelu ja mm. eräpäivän siirto 

onnistuu erillisen sähköisen Oma Lowell -palvelun kautta. 

4. KESKEYTYSVAHTI 

Maksuton Keskeytysvahti –palvelu ilmoittaa automaattisesti säh-

kökatkoista suoraan matkapuhelimeen tai sähköpostiin. Palvelu 

tiedottaa sekä sähköverkon suunnitelluista työkeskeytyksistä että 

mahdollisista yllättävistä, esimerkiksi luonnonilmiöiden tai sähkö-

pulan aiheuttamista keskeytyksistä. Saat Keskeytysvahdin kautta 

myös viestin, kun sähköt ovat palautuneet käyttöpaikallesi. 

5. HÄIRIÖKARTTA 

Häiriökartta-sivulta näet verkkoalueellamme mahdollisesti olevat 

sähkönjakelukeskeytykset reaaliajassa.  

6. ENERGIANSÄÄSTÖVINKIT 

Ota käyttöösi tehokkaat energiansäästövinkkimme!

Oma Energia -palvelussa voit mm. seurata 
energiankulutustasi lähes reaaliajassa, tarkas-
tella laskujasi ja tilata Keskeytysvahti-palvelun.

1.

2.

3.

4.

5.
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Etusivu

Palvelussa voit tarkastella kulutustasi vuosi-, kuukausi- ja päivätasolla. Johtopäätösten perusteella voit tehdä energiansääs-
tötoimia ja seurata niiden vaikutusta kulutukseen lähes reaaliajassa.



Etusivu

Palvelusta näet viimeisimmän laskusi tilan. Huipputehoa ja keskikulutusta seuraamalla pääset tarkem-
min ”porautumaan” omiin energiankäyttötapoihisi ja voit suunnitella tarvittaessa niihin muutoksia.

Huomioithan, että sähkölasku-

jen tarkempi tarkastelu ja mm. 

eräpäivän siirto ja perintäasian 

hoitaminen onnistuu erillisen 

sähköisen Oma Lowell -palvelun 

kautta. 

Kirjaudu palveluun: oma.lowell.fi

Sähkönkäyttöpaikan osoite



Oma Energia -palvelussa voit helposti tilata Keskeytysvahdin
Maksuton Keskeytysvahti -palvelu ilmoittaa automaattisesti sähkökatkoista suoraan matkapuhelimeesi tai sähköpostiisi. Palvelu 
tiedottaa sekä sähköverkon suunnitelluista työkeskeytyksistä että mahdollisista yllättävistä, esimerkiksi luonnonilmiöiden tai sähkö-
pulan aiheuttamista keskeytyksistä. Saat Keskeytysvahdin kautta myös viestin, kun sähköt ovat palautuneet käyttöpaikallesi.

Näin tilaat Keskeytysvahdin:

1. Klikkaa Keskeytysvahti-painiketta. 

2. Valitse oikea asiakasnumero ja klikkaa 
Siirry palveluun -painiketta. 

3. Täytä tiedoteasetukset. Valitse haluatko 
viestin keskeytyksestä matkapuhelimeen, 
sähköpostiin vai molempiin. Voit lisätä 
vastaanottajiksi useita matkapuhelinnu-
meroita ja/tai sähköpostiosoitteita. 

4. Päivitettyäsi tiedot, saat ilmoituksen  
onnistuneesta tietojen tallennuksesta  
ja Keskeytysvahti on  nyt käytössäsi. 
Voit sulkea selaimen. 

1.

Nimi ja asiakasnumero

2.

3.

4.
Käyttöpaikan numero ja osoite



Lue lisää sähköisistä palveluista ja kirjaudu:

www.leppakoski.fi/online

Lisätietoja


