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KEVÄT2019

PÄÄKIRJOITUS

SISÄLTÖOma energiayhtiö
tuo asiakkaalle etuja

Vuosi 2018 oli yhtiömme 100-vuotisjuhlavuosi. Päivittäisen tekemisen lisäksi toimin-
taamme leimasivat koko vuoden ajalle ajoittuneet erilaiset aktiviteetit. Rakensimme 
sähköautojen latauspisteitä, lahjoitimme päiväkoteihin heijastinliivejä, koulukiusaamista 
ehkäistiin Duudsonien kera seiskaluokkalaisten tilaisuudessa vain joitain mainitakseni. 
Näistä voit lukea lisää tästä lehdestä. 

Yhtiö on linjauksiemme mukaan ennen kaikkea energiainfran eli sähkön ja lämmön 
rakentaja ja ylläpitäjä toimialueellamme. Seuraamme totta kai energia-alan kehitystä, 
mutta emme lähde suin päin uusiin hankkeisiin, joissa omistajan eli kuntalaisten rahat 
ovat vaarassa. Uusina aihioina meillä ovat olleet mm. sähköautojen lataus sekä pieni-
muotoisen aurinkosähkötuotannon edistäminen. Suuremman mittakaavan uusiutuvan 
energiatuotannon osalta olemme mukana useissa tuulivoimahankkeissa – tuulivoima 
näyttääkin olevan nyt myötätuulessa kilpailukykyisenä sähköntuotantomuotona. Tiesit-
hän, että meiltä voit ostaa korvamerkittyä tuulisähköä?

Kuntaomisteisena yhtiönä tarkoituksemme ei ole maksimoida voittoa vaan jakaa 
hyvää asiakkaillemme edullisten ja ympäristömyönteisten energiapalvelujen kautta.
Sähkön siirtohintamme ovat selkeästi alle valtakunnan keskiarvon – samoin biokauko-
lämpömme hinnat ovat kilpailukykyisiä. Uskon, että paikallisuus, ympäristömyönteisen 
energiatuotannon edistäminen ja kilpailukykyiset energiapalvelut ovat niitä, joilla
pärjäämme jatkossakin. Ostathan energiapalvelusi paikalliselta ja jätä näin eurot
paikkakunnalle.

Jarmo Kurikka
Toimitusjohtaja
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Suurissa
kaupungeissa

käytetään hiiltä, 
mutta pienissä on 

siirrytty
biomassaan.
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Nurmijärven Sähkön Klaukkalan biovoimala

Nurmijärvi oli 
asukasta kohti 
vähäpäästöisin 
tutkimuksessa, 

jossa laskettiin 50 suurim-
man kunnan jätehuollon, 
tieliikenteen, erillisläm-
mityksen, kaukolämmön, 
sähkölämmityksen ja 
kuluttajien sähkönkäytön 
kasvihuonekaasupäästöt. 
Nurmijärveläinen tuotti 
keskimäärin 2,1 tonnia hii-
lidioksidia, kun heikoim-
min sijoittunut Seinäjoki 
4,5 tonnia (vuonna 2015).
 Nurmijärven ilmas-
totoimenpiteinä tuotiin 
esiin paitsi biolämpö, 
myös tuulisähkön, maa- ja 
järvilämmön lisääminen, 
kantaverkon rakenta-
misen jatkaminen sekä 
yhdyskuntarakentamisen 
tiivistäminen julkisen lii-
kenteen väylien ympärille.
 Nurmijärven ilmas-
tostrategia ulottuu vuoteen 
2025, johon mennessä 
kuntien energiatehokkuus-
säästötavoite on 9 %. KUU-
MA-tavoitteen mukaan 
asukaskohtaisia päästöjä 
pyritään vähentämään 25 

Nurmijärvi SITRAN tutkimuksen vähäpäästöisin

Biolämpö
tuloksen takana
Nurmijärven kunta sijoittui ykköseksi ilmastotavoitteita ja –toimenpiteitä selvittäneen tutkimuk-

sen päästötilastossa, joka koski 50 suurinta kuntaa. Kuntien päästöistä 3/4 muodostuu lämmi-

tyksestä ja liikenteestä, joten Nurmijärven Sähkön tuottamalla biolämmöllä on merkittävä osuus 

hyvästä tuloksesta. Tutkimuksen järjestänyt SITRA mainitsi erikseen raportissaan Nurmijärven 

Sähkön kaukolämmön bio-osuuden kasvattamisen 98 %:iin.

% vuoteen 2050 mennessä. 
Hiilineutraalisuustavoitet-
ta kunnalla ei ole. SITRA 
(Suomen itsenäisyyden 
juhlarahasto) arvioi Nur-
mijärven kunnianhimon 
tavoitteiden suhteessa 
toimenpiteisiin keskinker-
taiseksi.
 Nurmijärven kunta on 
jo vuosia tehnyt mittauksia 
kuntalaisten ekologisesta 
jalanjäljestä ja kasvihuo-
nepäästöistä. Käyrillä 
näkyy kunnan kasvu, mut-
ta myös asumisen ener-
giatehokkuus, julkisen 
liikenteen käytön lisäys ja 
kulkupelien vähäpäästöi-
syys.
 – Olemme saavuttamas-
sa tavoitteemme vähentää 
asukaskohtaisia kasvihuo-
nepäästöjä neljänneksellä 
vuodesta 2006 vuoteen 
2020. Nurmijärvi on liitty-
nyt energiatehokkuussopi-
mukseen, saanut kunnan 
hallitsemien kiinteistöjen 
lämpöindeksiä pienennet-
tyä ja siirtynyt LED-va-
laistukseen. Parhaillaan 
pohdimme liittymistä 
HINKU-ohjelmaan, toteaa 

kunnanjohtaja Outi Mäke-
lä.

SITRAn projekti-
kokonaisuus

SITRA on käynnistänyt Il-
mastoratkaisut-projektiko-
konaisuuden vuonna 2018.  
Sen tarkoitus on tuottaa 
ratkaisuja ilmastonmuu-
toksen hillitsemiseksi ja 
ilmastopolitiikan tueksi. 
Selvitys kuntien ilmastota-
voitteista ja –toimenpiteis-
tä kuuluu projektiin, joka 
paitsi selvittää päästöt, kir-
jaa myös kuntien nykyiset 
toimenpiteet ja tavoitteet, 
listaa mahdollisia toimen-
piteitä ja haasteita, mutta 
tuo esiin myös mahdollis-
tajia ja tukimekanismeja. 
 50 suurinta kuntaa 
kattaa 70 % väestöstä ja 
kolmanneksen Suomen 
päästöistä. Näistä 43:lla 
oli päästötiedot saatavilla. 
Yhtenäistä, kaikki Suomen 
kunnat kattavaa laskentaa 
ei ole olemassa.
 Kunnilla on kunnian-
himoisemmat ilmasto-
tavoitteet kuin valtiolla. 

Neljännes suomalaisista 
asuu kunnassa, joka tähtää 
hiilineutraaliksi vuoteen 
2030 mennessä, vuonna 
2040 puolet.
 Kunnat eivät voi 
vaikuttaa suoraan kaik-
kiin päästöihin, mutta jos 
50 suurimman kunnan 
tavoitteet toteutuvat, ne vä-
hentävät Suomen päästöjä 
kuudesosan vuoteen 2035 
mennessä, mikä kuvataan 
merkittäväksi vaikutuk-
seksi. Tavoitteisiin pää-
seminen vaatii kunnilta 
investointeja päästöttö-
mään lämmöntuotantoon 
ja liikenteen päästöjen 
vähentämiseen.

Suomessa päästöt
jatkavat laskuaan

Suomen sähkönkulutuk-
sen päästöt ovat laskeneet 
viime vuosina. Syynä 
tähän ovat vesisähkön 
tuonnin ja tuulivoimatuo-
tannon kasvu sekä hiilen 
korvaaminen uusiutuvalla 
biomassalla. 
 Suurissa kaupungeissa 
käytetään edelleen hiiltä 

lämmitykseen, mutta pie-
nissä – kuten Nurmijärvel-
lä – on siirrytty biomas-
saan. Erillislämmityksen 
(esim. öljylämmitteinen 
pientalo) päästöt laskevat 
hitaasti, mutta siirtyminen 
maalämpöön auttaa.
 Jätehuollon päästöt ovat 
laskeneet, koska kaato-
paikkoja on suljettu ja 
kaasuja otetaan talteen. 
 Maatalouden päästöt 
ovat laskeneet kokonaisuu-
dessaan, mutta pienissä 
kunnissa nousseet, mikä 
johtuu tuotannon keskitty-
misestä ja tilojen lopetta-
misesta.
 Liikenteen osalla 
biopolttoaineiden sekoite-
velvoite on auttanut, mutta 
kunnat eivät ole halukkai-
ta heikentämään yksityi-
sautoilun palvelutasoa.

Tuotetaan mikä
pystytään sitomaan

Hiilineutraalisuus tarkoit-
taa sitä, että tuotetaan se 
mikä pystytään sitomaan. 
Yleisimmät suunnitellut 
ilmastotoimenpiteiden 
kohteet ovat kaavoitus, 
energia ja liikenne. Erityi-
sesti kaavoitus ja julkiset 
hankinnat mainitaan ali-
hyödynnettyiksi. Kunnille 
on tarjolla tukiverkostoja 
ja rahoitusta. 
 Merkityksellisimmiksi 
toimiksi ilmastonmuutosta 

hillitsevässä työssä maini-
taan kaavoitus ja maapoli-
tiikka, polttoainevalintojen 
omistajaohjaus, julkisen 
liikenteen kehitys- ja 
rakentamishankkeet sekä 
kuntalaisten ja yritysten 
aktivoiminen.
 Haasteita ovat rahoitus, 
päästötietojen saaminen 
ja niiden tulkinta, il-
mastotyön osaaminen ja 
kaikkien sitouttaminen. 
Rahallisia resursseja 
on saatavissa EU:lta ja 
kansallisilta toimijoilta, 
ja osaamista esimerkiksi 
Motivalta ja Kuntaliitosta.

Esimerkkejä

Onnistuneesta ilmastotyös-
tä on muitakin käytännön 
esimerkkejä.  Mäntsälässä 
datakeskuksen hukkaläm-
pö syötetään kaukolämpö-
verkkoon. Joensuussa on 
rakennettu pyöräkatuja, 
joilla pyörät on priorisoitu. 
Porvoossa tontinomistaja 
saa alennusta, jos ottaa 
käyttöön energianseuran-
talaitteiston. Helsingissä 
rakennetaan korkealle ja 
Helsingin Energia siirtyy 
hiilivoimasta uusiutuviin 
polttoaineisiin. Porvoon 
kouluissa tarjotaan yksi 
vegaaninen ruoka joka 
viikko. LED-valoja on 
otettu käyttöön useassa 
kunnassa.

SUUNNITELLUT ILMASTO-
TOIMENPITEET SUOMESSA

Energiasektori
- polttoainevaihdokset kaukolämmössä
- energiatehokkuustoimenpiteet
- vihreä sähkö kunnan rakennuksiin
- öljylämmityksestä luopuminen kunnan rakennuksissa
- aurinkopaneelit

Liikenne
- julkisen liikenteen lisääminen
- biokaasu tai sähkö julkiseen liikenteeseen
- kävely- ja pyöräilyverkosto
- sähköisen liikenteen latausinfrastruktuurin lisääminen

Julkiset hankinnat
- hankintojen energiatehokkuusvaatimukset
- elinkaariarvioinnit hankittavissa palveluissa
- hankintojen polttoainevaatimukset

Rakentaminen
- rakennusten energiatehokkuus
- yhdyskuntarakenteen tiivistäminen
- kaavoitus tukemaan ilmastotavoitteita
- kiinteistöjen energiatehokkuustoimenpiteet
- LED-valot

Jätehuolto
- kaatopaikkojen sulkeminen ja jätekaasujen talteenotto
- kierrätyksen kehittäminen
- jätevesilaitosten korjaukset ja jätekaasujen talteenotto
- kuntien oman toiminnan jätteensynnyn ehkäisy

Maatalous
- kasvis- ja lähiruoka
- maatalouden jätteet biokaasuksi

Muut
- ilmastokoulutus
- viestintä ja neuvonta
- ilmastoverkostot
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NordFuel-jalostamon 
päätuotteet ovat 
toisen sukupolven 

bioetanoli ja biokaasu, 
jotka on valmistettu suo-
malaisen metsäteollisuu-
den sivuvirroista, kuten 
sahanpurusta, metsänhar-
vennuspuista, sahahak-
keesta, metsätähteestä. 
Sivutuotteina saataisiin 
biolannoitteita ja ligniiniä. 
 ’Toisen sukupolven’ 
(2G) bioetanoli tarkoittaa 
sitä, että raaka-aine ei ole 
ravintoketjun osa, kuten 

Nurmijärven Sähkö
mukana
biojalostamohankkeessa

maailmanluokan
ympäristöteko

NordFuel

Kuvassa näkyvän voimalaitoksen 
vasemmalle puolelle tulisi bio-
etanolitehdas ja oikealle puolelle 
biokaasulaitos.

Haapavedelle suunnitellaan ilmaston lämpene-

mistä hillitsevää biojalostamoa. Sen on tarkoitus 

tuottaa bensiinin sekaan lisättävää etanolia sekä 

biokaasua suomalaisesta metsästä. Jalostamon 

viereisellä tontilla sijaitseva Kanteleen Voiman 

voimalaitos muutettaisiin samassa yhteydessä 

käymään normiajossa turpeen sijasta metsätäh-

teellä ja etanoliprosessin sivutuotteena saatavalla 

ligniinillä, ja se tuottaisi jalostamon tarvitseman 

energian. Nurmijärven Sähkö on hankkeessa mu-

kana Suomen Voiman kautta.

ensimmäisen sukupolven 
etanolin valmistuksessa, 
jossa raaka-aineina käyte-
tään esimerkiksi maissia 
tai muuta elintarvikkeeksi 
kelpaavaa tärkkelystä tai 
sokeria.
 – NordFuel olisi val-
mistuessaan maailman 
mittaluokan bioetanolin 
jalostamo ja Pohjoismai-
den suurin biokaasulaitos. 
Sitä kohtaan on osoitettu 
kiinnostusta, sillä vuonna 
2021 astuu voimaan EU:n 
uusi uusiutuvan energi-
an direktiivi RED2, joka 
määrittelee aggressiiviset 
tavoitteet liikennepoltto-
aineiden bio-osuudelle. 
NordFuel voisi tuottaa 
uusiutuvia polttoainei-
ta vuonna 2022, toteaa 
projektinjohtaja Timo 
Strengell.
 EU:n tavoite on saada 
kaikesta energiankulu-
tuksesta 30 % uusiutu-
vista energianlähteistä. 
Liikenteessä käytettävästä 
energiasta 14 % tulisi 
olla uusiutuvaa vuoteen 
2030 mennessä. Samalla 
tähdätään siihen, että 
kasvihuonekaasujen 
vähenemä olisi vähintään 
40 % vuoden 1990 tasoon 
verrattuna. 

Tehoreservistä
tuotantoon

Jalostamon lähtökohtana 
on Haapaveden vuonna 
1989 rakennettu, turpeella 
käyvä voimalaitos, joka 
on ollut tehoreservissä 
useamman vuoden. Se on 
Fingridin järjestelmässä, 
jossa osa voimalaitoksista 
on varattu voimajärjes-
telmän tehotasapainon 
varmistamiseen. Olkiluo-
don ydinvoimalayksikön 
valmistuessa tehoreservin 
tarve pienenee ja elinkaa-
rensa puolivälissä oleva 
laitos halutaan vähäpääs-
töiseen hyötykäyttöön.

Etanolitehdas
on hiilinielu

Turvetta korvataan met-
sätähteillä ja jalostamon 
ligniinillä, ja samalla 
voimalaitos alkaa tuottaa 
sähkön lisäksi höyryä 
(Combined Heat and 
Power, CHP). Voimalaitok-
sen tuotannosta riittäisi 
sähköä myös markkinoille, 
sillä sen tuotanto olisi n. 
300–500 GWh/vuosi, mikä 
vastaa n. 20 000 sähkö-
lämmitteisen omakotitalon 
vuosikulutusta.
 Toteutuessaan voimalai-
toksen yhteyteen raken-
nettava NordFuel tuottaisi 
vuosittain bioetanolia

65 000 t, mikä riittäi-
si noin 400 000 auton 
polttoaineeksi vuodessa 
vaaditulla sekoitussuhteel-
la, ja biokaasua 250 GWh 
(nesteytettynä n. 40 000 
m3). Molemmat päätuot-
teet ovat vientikelpoisia 
liikennepolttoaineita, 
biokaasua on mahdollista 
käyttää myös teollisuudes-
sa. Investoinnin arvo on 
150–200 miljoonaa euroa. 
Paikallisesti kokonaisuus 
toisi 350 työpaikkaa.
 – Etanoliprosessi on 
hiilinegatiivinen eli eta-
nolitehdas olisi hiilinielu. 
Laitoksien tuottama hiili-
dioksidi on tarkoitus ottaa 
talteen ja sehän on käypää 
kauppatavaraa, Strengell 
toteaa.

Koeajojen
kesä

Jalostamon ympäristö-
vaikutusten arviointi 
tehtiin vuosina 2016-2017. 
Ympäristölupaa haettiin 
vuonna 2018 ja se odote-
taan saatavan tänä kesänä. 
Seuraavaksi haetaan 
rakennuslupia. 
 – Ympäristövaikutuksia 
arvioitiin bioöljyn ja bioe-
tanolin osalta. Bioetanoliin 
päädyttiin, koska sillä on 
selkeät markkinat sekä 
teknologiat, jotka voidaan 
ottaa käyttöön teollisessa 

mittakaavassa.
 Etanolin tuotannon 
teknologian toimittajaksi 
valittiin ruotsalainen Se-
kab. Biokaasun tuotantoon 
ja jätevedenpuhdistukseen 
on valittu teknologiakon-
septi tunnetulta euroop-
palaiselta toimittajalta. 
Suomalainen Soil Food 
on kumppanina toimitta-
massa ratkaisua lietteen 
hyödyntämisestä lannoite-
käyttöön. 
 – Tulevana kesänä 
Sekabin demolaitoksella 
Örnsköldsvikissä tehdään 
etanolikoeajoja. Biokaasun 
ja jätevedenpuhdistuksen 
osalta koeajot ovat luon-
tevana jatkumona näiden 
jälkeen Haapavedellä voi-
malaitoksen yhteydessä. 
Prosessi-integraatiota eli 
eri osien yhteensovittamis-
ta suunnitellaan myös ja 
vuoden lopussa on tavoite 
aloittaa itse laitossuunnit-
telu, Strengell toteaa.

Lopullinen
päätös 2020

– Suunnittelu pitäisi saada 
valmiiksi siten, että vuon-
na 2020 olisi mahdollista 
tehdä lopullinen päätös 
investoinnista. Raken-
taminen aloitettaisiin 
välittömästi tämän jälkeen, 
jolloin jalostamo voimalai-
toksineen olisi kaupallises-
sa käytössä vuoden 2022 
aikana.
 Päätöksen NordFuel-ja-
lostamon rakentamisesta 
tekevät Kanteleen Voi-
man osakkaat yhdessä 
hankkeeseen mukaan 
lähtevien partnerien 
kanssa. Kanteleen Voima 
on vuonna 2006 perustet-
tu sähköntuottaja, jonka 
muodostavat 26 yksityistä 
tai kuntaomisteista suo-
malaista energiayhtiötä, 
joiden joukossa on Suo-
men Voiman kautta myös 
Nurmijärven Sähkö Oy.

Bioetanoliin
päädyttiin, koska 
sillä on selkeät 

markkinat. TEKSTI JUKKA NISSINEN • FOTO NORDFUEL

Biojalostamo valmistaisi
metsätähteestä
bioetanolia, jota lisätään
bensiinin joukkoon.

”Nurmijärven Sähkö 
on osakkaana hank-
keen selvitysvaiheessa.
Projekti on erittäin 
mielenkiintoinen, 
sillä se tukee osaltaan 
ympäristömyönteistä 
toimintaamme kohti 
CO

2
-vapaata energian-

tuotantoa.”

Jarmo Kurikka
toimitusjohtaja
Nurmijärven Sähkö
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Öljystä
luopumista 
kannattaa

harkita, kun 
kattila pitää

 uusia

Kaikki uudistukset, 
jotka tuovat öljyn 

rinnalle nykyaikaisen läm-
mitysmuodon, säästävät 
sekä rahaa että ympäris-
töä. Investointi maksaa 
itsensä yllättävän nopeasti 
takaisin. 
 Öljystä kokonaan luo-
pumista kannattaa harkita, 
kun öljykattila, -poltin tai 
-säiliö pitää uusia, tai kun 
öljylämmittämisen hinta 
on noussut yli sähköläm-
mittämisen hinnan.
 Investointipäätöksen 
tekemistä helpottaa, kun 
vertaa öljyjärjestelmän 
korjaustyöstä saatua 
tarjousta lämmitysmuodon 
vaihtamisesta saatuun 
tarjoukseen.

Kun on aika luopua
öljylämmityksestä

Nykyaikaiset lämmöntuotantomuodot
säästävät rahaa ja ympäristöä

Öljyllä lämmittäminen käy kalliiksi. Öljy loppuu maailmasta ennemmin tai 

myöhemmin, jonka lisäksi se rasittaa ympäristöä – niin lähiympäristöä pien-

hiukkaspäästöillään kuin maapalloa CO2-päästöillä. Tekniikan kehityttyä on 

nyt hyvä aika vaihtaa öljy uudenaikaiseen lämmitysjärjestelmään – tai ottaa 

rinnalle edullinen lämmitysmuoto.

Öljyn hinnan
vertaaminen
sähkön hintaan

Yhdestä litrasta öljyä saa 
vajaat 10 kWh lämpö-
energiaa osan energiasta 
kadotessa prosessissa. 
Litra öljyä maksaa noin 
euron ja arvioiden mukaan 
hinta on nousussa. Sähkön 
hinta on noin 0,12e/kWh 
ja sen hyötysuhde on 1 
–  kaikki sähköstä saatava 
energia muuttuu lämmöksi 
halutussa paikassa.
 Yhdellä eurolla saadaan 
litra öljyä, joka tuottaa 
käytännössä 8–9,5 kWh. 
Tämän perusteella vanhoil-
la öljykattiloilla ei kannata 
tehdä lämpöä, jos öljylitra 
maksaa euron tai enem-
män. Uusilla kattiloilla öljy 
saa maksaa noin 1,19 e/l.
 Vaihtoehdoksi öljylle 
ovat tulleet erilaiset läm-

pöpumput, joita voidaan 
hyödyntää vesikiertoisissa 
lämmitysjärjestelmis-
sä, jollainen öljykin on. 
Lämpöpumpuissa yhdellä 
sähkö-kWh:lla saadaan 
lämpöä jopa 4–5 kWh. Eli 
lämpöpumpulla tehty läm-
mitys maksaa 0,031–0,025 
e/kWh.

Maalämpöpumppu, 
ilmalämpöpumppu,
vesi-ilmalämpöpumppu

Suosittu öljylämmityksen 
korvaaja tällä hetkellä 
on maalämpöpumppu, 
jossa pumppu kierrättää 
lämmönkeruunestettä 
maaperässä ja siirtää sieltä 
lämpöä rakennukseen. 
Ilmalämpöpumppu on 
toinen suosittu lämmitys-
laite, joka hyödyntää ilman 
lämpöä puhaltaen sitä 
rakennuksen ilmatilaan. 

Näillä pumpuilla voidaan 
myös jäähdyttää raken-
nusta. 
 Uudempi lämpöpump-
puratkaisu on vesi-il-
malämpöpumppu, jossa 
jäätymätön neste kerää 
ilmasta lämpöä. Vesi-il-
malämpöpumppu vaatii 
vesikiertoisen lämmitys-
järjestelmän.
 Poistoilmalämpöpump-
pu puolestaan ottaa läm-
pöä talteen koneellisen il-
mastoinnin poistoilmasta. 
Samaan pakettiin voidaan 
lisätä mm. lämminvesiva-
raaja.

Jos olet kiinnostunut 
uudistamaan lämmitys-
ratkaisujasi, ota yhteyttä 
Nurmijärven Sähkön 
energianeuvoja Jarmo 
Kauppiin, puh. 040 663 
7331 tai energianeuvoja@
nurmijarvensahko.fi.

”Oli sellainen 
tuntuma, että
nurkissa oli 

viileää”
TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Tuomo Tuovinen per-
heineen oli muuttanut 

uuteen rivitaloon vuoden 
2017 keväällä. Rivitalossa 
on kolme huoneistoa ja 
asukkaat muodostavat 
asunto-osakeyhtiön. Pie-
nessä rivitaloyhtiössä ei 
ole isännöitsijää, tilinpää-
töksen tekee tilintarkas-
taja ja kirjanpidon hoitaa 
yksi asukkaista. Talkoita 
tehdään tarvittaessa, kuten 
pihan iso kivimuuri. Jättei-
den lajittelusta on sovittu.
 Rakennuksen vesi-
kiertoinen lattialämmitys 
lämpenee suoralla sähköl-
lä, jonka lisäksi talossa on 
poistoilmalämpöpumppu.
 – Vaimo ihastui huo-
neistoon ja olemmekin 
olleet kokonaisuuteen tyy-
tyväisiä. Kuitenkin meillä 
ja naapureilla oli sellainen 
tuntuma, että nurkissa 
oli viileää. Vuokrasimme 
ensin lämpökameran 
tammikuussa ja kuvaukset 
osoittivat, että lämpövuoto-
ja oli, Tuovinen toteaa.

Mittaukset on hyvä 
tehdä talvella

– Olen ihan maallikko täs-
sä, mutta tein mittaukset 
ohjeiden mukaan. Lau-
kussa olleet ohjeet olivat 
selvät. Otettiin huonekalut 
edellisenä iltana vähintään 
metrin päähän mitattavas-
ta kohteesta ja verhotkin 
pois. Mittaukset tulee teh-
dä talvella ja pakkasella, 
niin saa selvät tulokset – 
lämpövuodot ja kylmäsillat 
paljastuvat.

Lämpökamera paljasti 
rakentamisen virheitä
Uuden klaukkalalaisen rivitalon huoneistojen 

nurkissa tuntui talvella selittämätöntä viileyttä. 

Rivitaloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo 

Tuovinen otti lämpökameran avuksi selvittämään, 

perustuivatko tuntemukset todellisiin lämpötila-

eroihin.

– Meidän asunnossa 
mikään paikka ei ollut 
pakkasen puolella. Olen 
selvittänyt raja-arvot ja 
katsonut sen mukaan, 
mikä saa pistemäinen 
kylmyys olla. Eräässä 
nurkassa oli +10,2 C˚, kun 
huoneessa n. 22 C˚ ja ul-
kona –2 C˚. Samoin yhden 
ikkunan yläreunan karmin 
kiinnityskohdassa oli 
lämpövuoto. Asia kiinnos-
taa myös energiansäästön 
kannalta, sillä näkyyhän 
lämpövuoto lämmityslas-
kussa. Haluamme myös, 
että talo pysyy kunnossa.

Lämpökamera on
helppokäyttöinen

– Urakoitsija suoritti 
hyvässä hengessä korjauk-
sia. Sen jälkeen haimme 
lämpökameran lainaksi 
Nurmijärven Sähköltä ja 
teimme uudet mittaukset. 
Osa vuotaneista kohteista 
ei enää vuotanut, mutta 
joissain esiintyi edelleen 
lämpötilaeroja, Tuovinen 
kertoo.
 Nurmijärven Sähköltä 
lainattu lämpökamera 
osoittautui tässäkin 
tapauksessa helpoksi me-
netelmäksi tehdä selvitys, 
joka antaa osviittaa siitä, 
onko rakenteissa lämpö-
vuotoja.

Kanta-asiakkaamme saa-
vat lämpökameraa lai-
naksi ottamalla yhteyttä 
asiakaspalveluumme p. 
09 8780 7300 tai asiakas-
palvelu@nurmijarven-
sahko.fi

Tuomo Tuovinen selvitti yhdessä Aidan kanssa lämpökameran avulla 
lämpövuotoja huoneiston nurkissa.
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Maasta nousevien maalämpöputkien pää eli tässä on maalämpökaivo.

Pispalan maalämpökaivo porattiin 250 m syvyyteen.

–Syitä vaihtaa 
maalämpöön 
oli pääasiassa 

kolme. Lämmityskulut, 
maalämmön helppous ja 
mahdollisuus viilentää 
taloa kesäisin, Tommi 
Pispala toteaa.
 Pispalan omakotitalon 
öljylämmitysjärjestelmä 
oli jo sen ikäinen, että olisi 
tarvinnut ryhtyä tekemään 
öljysäiliöiden tarkastuk-
sia. Koko järjestelmän 
uusimiseen olisi kulunut 
7000–8000 e. 
 – Olimme pohtineet 
maalämpöä jo kymme-
nen vuoden ajan. Talon 
lämmittämisen öljykulut 

Monta syytä vaihtaa öljystä maalämpöön

Vähäpäästöistä
lämpöenergiaa
halvalla
Autokorjaamoyrittäjä Tommi Pispalalla on suuri, 1980-luvulla rakennettu 

omakotitalo Nurmijärvellä. Alun perin öljyllä lämmitetyn rakennuksen öljy-

kattila alkoi tulla elinkaarensa päähän ja vaihtoehdoksi valikoitui maalämpö.

ovat noin 3500–4000 e 
vuodessa, kun maaläm-
möllä oletetaan päästävän 
arviolta noin 1000 euroon.
 – Maalämpö on huolto-
vapaampi, ei tarvitse kytä-
tä, kuten öljyä. Öljypiippu-
kin on nuohottava, samoin 
kattila. Eikä tule pienhiuk-
kasia hengitysilmaan. Ja 
kyllä maalämmöllä on 
myös oma vaikutuksensa 
talon arvoon, vaikka emme 
ole tätä myymässä, Pispala 
myhäilee.
 Yksi merkittävä syy 
maalämmön valintaan on 
se, että Tommi Pispalan 
veljillä on ollut aiemmin 
maalämpörakennuksia, 

joista on hyviä kokemuk-
sia.

Kotitalousvähennykset 
kahdelle vuodelle

Tommi Pispalan talon 
muuttaminen maalämmöl-
le tehtiin kahdessa osassa, 
jolloin kotitalousvähennys 
saatiin kahdelle vuodelle. 
Kaivon poraus tehtiin 
joulukuussa ja asennukset 
tammikuussa. Poraukses-
sa meni 2-3 päivää, samoin 
asennuksissa.
 – Kysyin tarjouksia 
useammalta taholta ja 
siinä hommassa jäi vähän 
sellainen kuva, että jotkut 

tarjosivat alimittaista 
järjestelmää saadakseen 
hinnan alas ja sitä kautta 
keikan itselleen. Valitsin 
kuitenkin Tom Allenin, 
vaikka se olikin hieman 
kalliimpi, sillä he esi-
merkiksi laskivat kaivon 
syvyydeksi 250 m, kun 
jotkut ajattelivat selvitä 
180 m kaivolla, Pispala 
toteaa.
 Suuri merkitys Pispa-
lalle oli sillä, että kesällä 
järjestelmä saadaan siirtä-
mään kylmää ilmaa talon 
ilmanvaihtojärjestelmään 
eli jäähdyttämään raken-
nusta.
 – Maahan porattu reikä 
on halkaisijaltaan 115 mm. 
Pehmeässä osassa reikää 
on metalliset suojaputket, 
kalliossa ei niitä tarvita. 
Siirtoputki on halkaisi-

jaltaan 45 mm ja siellä 
kiertää ’rajamäkeläistä’ eli 
alkoholia sisältävä nestese-
os, joka kestää 17 asteen 
pakkasen. Keruupiiri 
asennetaan aina kallioon 
porattuun reikään ja siellä 
lämpötila on plussan puo-
lella. Kesällä nesteen läm-
pötila on 4-5 astetta. Neste 
ajetaan konvertteriin, joka 
jakaa viileää ilmaa ilmas-
tointijärjestelmään.
 Järjestelmän koko on 
3–12 kW ja sitä ohjaa kier-
roslukuohjattu invertteri, 
joka ottaa käyttöön sen 
verran tehoa kuin tarvi-
taan. Takuu koko järjestel-
mälle on kuusi vuotta ja 
pumpulle 10 vuotta.
 – Järjestelmä on mitoi-
tettu siten, että lämpöä 
piisaa, mutta erikoistilan-
teiden varalle on 9 kW:n 
sähkövastukset. Käyttö-
vesi lämmitetään myös 
maalämmöllä.

Toimittaja vastaa
paperitöistä

Maalämpö on luvanvarais-
ta. Järjestelmän toimittaja 
kuitenkin hoitaa lupa-
byrokratian. Järjestelmä 
kannattaa tilata ajoissa ja 
sitten katsoa sopiva hetki 

sen asentamiselle.
 Juha-Pekka Suvanto 
Tom Allenilta toteaa, että 
Pispalan talo oli vähän 
keskiarvoa korkeampi 
kulutukseltaan, jolloin piti 
asentaa suurempi pump-
pu ja syvempi kaivo kuin 
normaalisti. 
 Kaksikerroksisessa 
talossa on 200 m2 ja lisäksi 
4-5 m korkea, 100 m2:n 
halli. Lämmitysjärjestelmä 
on vesikiertoinen, joka on 
edellytys maalämmölle. 
Taloa on remontoitu ja 
aikaisemmin siihen on 
asennettu mm. 50 m2 vesi-
kiertoista lattialämmitystä.
 Järjestelmän hinta oli 
noin 20 000e. Yleensä 
maalämpöjärjestelmän 
hinta on 15 000 ja 25 000 
euron välissä. Poraaminen 
maksaa 30 e/m kallioon ja 
100 e/m pehmeään maa-
han. Tarjoukseen kuului 
myös vanhan järjestelmän 
eli öljykattilan poistami-
nen.
 Öljylämmityksen 
hiilidioksidipäästöt olivat 
n. 9600 kg/vuosi, josta sen 
arvioidaan putoavan noin 
1650:een kg/vuosi – eli 1/6 
osaan.

Pyydä energia-
neuvoja kerto-
maan millaisia 
vaihtoehtoja 
sinun talosi 

lämmittämiseen 
voidaan valita.

Tommi Pispala omakotitalonsa pihalla Nurmijärvellä.
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Rivitalo on rakennettu 
1960-luvun lopulla ja 

siinä on vesikiertoinen 
öljylämmitysjärjestelmä, 
jonka kattila on uusittu 
vuosituhannen vaihteessa. 
Kesäisin rivitalon yhteen-
sä n. 400 m2 lämmitettiin 
vain sähköllä. Nyt tavoit-
teena oli laskea lämmitys-
kustannuksia ja vähentää 
öljynpolttoa.
 Rivitaloyhtiön pu-
heenjohtaja Jukka Aalto, 
ammatiltaan IT-päällikkö, 
ideoi öljyn rinnalle vesi-il-
malämpöpumpun ja myös 
työskenteli asennustöiden 
apuna.
 – Haasteena meillä oli 
vanhat lämpöpatterit, jotka 
huonon hyötysuhteen 
takia tarvitsevat kuumaa 
menovettä verkostoon. 
Koko rakennuksen patte-
reiden vaihtoon emme ha-
lunneet ryhtyä. Ratkaisuna 
oli VILP, jolla saadaan 
80-asteista vettä, jolloin 
myöskään käyttövettä ei 
tarvitse erikseen tulistaa, 
toteaa Jukka Aalto.

Rivitalon
hybridilämmitys

Vesi-ilmalämpöpumppu säästää puolet

Korppoontiellä Klaukkalassa olevaan seitsemän 

asunnon rivitaloon päätettiin ottaa öljylämmityk-

sen rinnalle vesi-ilmalämpöpumppu. Lämmityskus-

tannukset putosivat vähintään puoleen aikaisem-

mista – mahdollisesti kolmasosaan. Onni oli se, että 

taloyhtiön puheenjohtajana on Jukka Aalto.

VILP vaatii
varajärjestelmän

– Hybridiä ei koskaan 
kannata suunnitella siten, 
että vesi-ilmalämpöpump-
pu (VILP) tuottaa kaiken 
lämmön. VILP riittää Suo-
messa –18˚ lämpötilaan 
asti, jonka jälkeen öljyläm-
mityskattila tulee tueksi. 
–25 C˚ VILP sammutetaan 
kokonaan ja öljy huolehtii 
kaikesta lämmityksestä.
 Järjestelmä lämmittää 
kuution puskurivaraajaa, 
jonka sisällä on kaksi 
kierukkaa. Varaajan veden 
lämpötila on 75 C˚ kesät 
talvet. VILPin varalämmi-
tysjärjestelmänä voi olla 
paitsi öljy, myös suora 
sähkö tai vaikkapa puu. 
Lisäksi varaajan vettä voi 
lämmittää vaikkapa aurin-
kokerääjällä.
 Rivitaloyhtiö kulutti 
lämmityskauden aikana 
lokakuusta toukokuuhun 
tyypillisesti 10 000 litraa 
öljyä. Tähän VILP tuottaa 
ainakin 5000 litran sääs-

tön, todennäköisesti enem-
mänkin. Tavoitteena on 
ainakin 5000 e vuosittaiset 
säästöt. Hiilidioksidikuor-
ma pienenee hybridijärjes-
telmän ansiosta noin 10 t/
vuosi.

Aalto kehitti
automatiikan hybridille

– Ongelmana oli hybridi-
automatiikan puute. Etsin 
verkosta sopivan kiinteis-
töautomatiikan tietokone-
yksikön – sellainen löytyi 
Tampereelta. Ohjelmoin 
siihen automatiikan, jonka 
avulla voin ohjata keski-
tetysti koko laitteistoa tie-
tokonen ruudulta: säätää 
patteriverkoston menove-
den lämpötilaa suhteessa 
ulkolämpötilaan, hoitaa 
VILPin käynnistykset ja 
sulkemiset sekä kerätä 

tietoja, kuten toteutuneet 
lämpötilat, Aalto toteaa.
 Aalto on käyttänyt 
Nurmijärven Sähkön 
Venla-palvelua internetis-
sä sähköllä tapahtuneen 
kesälämmityksen valvon-
taan sekä rivitaloyhtiön 
muun sähkönkulutuksen 
seurantaan.
 VILPin huoltoon kuuluu 
lähinnä puhdistus roskista 
ja talvella jäästä sekä kon-
denssiveden ja lauhdeve-
den ohjaus.
 Järjestelmän hinta oli 
noin 40 000 e. Se sisälsi 
vesi-ilmalämpöpumpun 
sisä- ja ulkoyksikön 
asennettuna, 1000 l pus-
kurivaraajan, jossa kaksi 
kierukkaa (esilämmitys ja 
loppulämmitys), putkityöt, 
kylmäasennuksen sekä 
sähkötyöt.

Pannuhuoneessa VILPin varaaja vasemmalla ja vanha öljykattila oikealla 
Jukka Aallon takana. Varaajan vettä voisi lämmittää muullakin tavalla, 
kuten esimerkiksi aurinkokeräimellä.

Aallon luoman automatiikan avulla lämmitysjärjestelmää voidaan tarkkail-
la ja säätää tietokoneen ruudulta.

–Hiihdossa kiristyvät 
pakarat ja reidet 

sekä olkapään lihakset, ke-
vättöissä selkä. Yleisimpiä 
vaivoja ovat istumatyön 
aikaansaama päänsärky, 
jonka johtuu niskasta. 
Yleensä siellä ovat epä-
käslihas ja lavankohot-
tajat, jotka ylirasittuvat, 
kun työasennossa pitää 
hartioita koholla. Hermos-
to jää pitämään lihaksia 
jännityksessä, Jani Ruuth 
toteaa. 
 – Ihminen voi tehdä 
itse pitkittäiskäsittelyä 
venyttämällä lihasta eli ve-
tämällä ääripäitä erikseen. 
Hieronnassa lihassyitä 
muokataan myös poikit-
tain, mitä ihminen ei voi 
tehdä itse. 
 – Toimistotyön toinen 
vitsaus ovat rintalihakset, 
jotka ovat jännityksessä, 
kun kädet ovat edessä. 
Lisäksi kun pää on sekin 
edessä, venyttää se niskaa 
liiaksi.
 – Lonkankoukistajat 
lyhenevät istumatyössä. 
Kun menee illalla nukku-
maan ja oikaisee jalat, niin 
silloin selkärankaan kiin-
nittyvät lonkankoukista-
ja-lihakset vetävät alaselän 
kuopalle, jonka seuraukse-
na aamulla herätessä selkä 
on kipeä. Jani Ruuth näyttää, missä lonkankoukistajat sijaitsevat ja

miksi ne kiristyvät istumatyössä.

Uusi, iso trendi hieronnassa ovat akupunktioneulat, joilla manipuloidaan 
lihaksen hermopäätteitä.

Kanta-asiakasetuna Rela-hieronta

– Nyt talvella on hiihto, sitten kevättä kohti aletaan haravoida, kesällä taas pyöräillään, hölkätään ja 

uidaan, kertoo hieroja Jani Ruuth nurmijärveläisten elämästä hierojan perpektiivistä. Nurmijärven

Sähkön kanta-asiakasetuna on Rela-Hierojien hierontaa Nurmijärven keskustassa.

Rela-ketjun yritys

Jani Ruuth on Kemistä 
kotoisin ja lähti aikoinaan 
etelään Lahteen opiske-
lemaan, jonka jälkeen 
hän siirtyi lasikuitutöihin 
Packemille. Siellä hän teki 
talvisin pakkausrobotteja. 
Kesät kuluivat myrkkyjen 
parissa lasikuitua käsitel-
lessä.
 – Halusin pois myrk-
kyjen ääreltä. Vaimon 
sisko Sari Lehtonen lähti 
opiskelemaan hierojaksi. 
En edes kertonut hänel-
le päätyneeni samaan 
kouluun, vaan morjestim-
me luokassa, Jani Ruuth 
muistelee.
 Koulutus hierojaksi 
alkoi 2016 ja jo ennen val-
mistumista saman vuoden 
loppukesästä Ruuthilla oli 
yritys pystyssä.
 – Relalta tuli tarjous, 
että kun lentokentälle 
avataan uusi, iso keskus, 
tarvittaisiin kaksi myymä-
läpäällikköä. Ryhdyimme 
molemmat myymäläpäälli-
köiksi. Olimme vastuussa 
hierontapisteestä – että 
vuorot sujuivat ja tarvik-
keet eivät päässeet loppu-
maan.
 – Sitten Rela kysyi, 
haluaisinko ryhtyä 
aluepäälliköksi, kun taas 
Saria pyydettiin hieron-

nanopettajaksi Relan 
hierojakouluun Helsinkiin 
ja Lahteen. Haaveena oli 
kuitenkin oma paikka ja 
perustimme ohella sellai-
sen Nurmijärvelle. 
 – Nyt olen kauppiaana 
eli franchise-yrittäjä-
nä tässä ja sen lisäksi 
aluepäällikkönä vastuualu-
eena lentokenttä, Tuusula, 
Järvenpää, Hyvinkää, 
Riihimäki ja Nurmijärvi. 
Nurmijärvellä on mukavaa 
porukkaa – tervehtivät 
raitilla, vaikka eivät 
tuntisikaan. Vapaita aikoja 
on vähän ja tarvitsisimme 
yhden hierojan lisää.
 – Rela perusti kuuden 
vuoden aikana 35 toimi-
pistettä. Sitten Terveystalo 
osti yrityksen saadakseen 

oman paikan, johon ohjata 
niskajumipotilaita. Yrittäjä 
saa ketjulta paljon etua, 
mm. ajanvarausjärjestel-
män, markkinointituen, 
materiaalit ja tunnettuu-
den. Relan kanta-asiakas-
kortilla pääsee kaikkiin 
toimipisteisiin puoleen 
hintaan. Potilastiedot ovat 
yhteiset, joten jos menee 
vaikka Kouvolassa Rela- 
Hierojille, siellä hieroja nä-
kee asiakkaan perustiedot 
ja aikaisemmat käsittelyt.
 – Työssä pitää kuun-
nella asiakasta. Toisaalta 
pitää nähdä vaivan yli, 
että mikä sen aiheuttaa eli 
hieroa muualtakin kuin 
siitä mistä on kipeää, Jani 
Ruuth toteaa.

Hieroja tietää, mitä kylällä tehdään
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CO2-kuorma
pienenee

hybridijärjes-
telmän ansiosta 

10t/vuosi.
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Eniten
energianeuvoja 

vastasi
kysymyksiin 

lämmöstä

Yhteisen
viihtyisyyden 

luominen
on tärkeä

teema

Kyläyhdistys oli mm. 
vastuullinen järjestäjä 

joulunavauksessa Rajamä-
en uudessa Kauppakes-
kus Lähteessä pian sen 
avauduttua. 
 – Tilaisuuden kohde-
ryhmä olivat lapset ja 
lapsiperheet. Ohjelmassa 
oli koululaisten laulua ja 
musisointia, poniratsas-
tusta, nurmijärveläinen 
nukketeatteri Tanja 
Hietakangas, Too Many 
Sistersistä tuttuja laulajia, 
kuten Katja Kallio. 
 Kauppakeskuksen 
pihamaalla oli kojuja, 
joissa mahdollistettiin pai-
kallisten pienyritysten ja 
käsityöläisten tuoda esiin 
osaamistaan ja tuotteitaan. 
Paikalla oli koululaisia 
perheineen myymässä 
esimerkiksi leivonnaisia 
kerätäkseen rahaa leiri-
kouluun tai turnaukseen. 
Myös seurakunta ja SPR 
olivat esillä.
 Partiolaiset olivat muka-
na tekemällä joulupuuroa 
400 annosta manteleineen, 
kanelineen ja rusinasop-
pineen. Rajamäen Metsän-
kävijät aloittivat puuron-
keiton jo klo 7 aamulla 
soppatykissä. 
 Musiikintoistolait-
teiston toimitti paikalle 
Peräkorven Elävän Musii-
kin Yhdistys. Rajamäen 
koulun 6. luokka organisoi 
myyntitapahtuman. Illan 
kruunasi ilotulitus.
 – Joulunavauksessa 
olivat mukana kattavasti 
lähes kaikki paikalliset 
yritykset, toteaa Risto 
Ansolahti, joka edustaa 
kauppakeskus Lähteen 
yrittäjiä. 

Rajamäen kyläyhdistys
luo yhteisöllisyyttä

Rajamäellä toimii aktiivinen kyläyhdistys, joka järjestää aktiivista toimintaa 

kyläläisille ja luo aikanamme niin tärkeää yhteisöllisyyttä. – Pyrimme siihen, 

että Rajamäellä olisi hyvä olla ja asua. Yhteisen viihtyisyyden luominen on 

tärkeä teema, toteaa yhdistyksen sihteeri Anja Lammio.

Kyläyhdistys toimii

Rajamäen kyläyhdistys
järjestää kesäisin kah-
vitusta Altian Rajamäen 
talolla. Kesällä yhdistys 
järjestää myös kirpputo-
rin. Yhdistys valvoo kylä-
läisten etuja, puolustettu 
on mm. paikallista lukiota 

ja terveysasemaa. 
 – Olemme useampana 
vuonna järjestäneet kylälle 
istutuksia, johon toimin-
taan kunta on antanut 
rahaa. Meillä on valtion 
tukea saavia kyläavustajia 
ja organisoimme toimin-
taa, kuten auttamalla 
eläkeläisiä siivoamisessa, 

pihan kunnostuksessa, 
halon hakkuussa, kaupas-
sa asioinnissa, ruohonleik-
kuussa, lumenluonnissa. 
Yritämme helpottaa ja 
mahdollistaa ikäihmisten 
kotona asumista, Lammio 
toteaa.
 Rajamäellä on oma 
kylätalo – vanha terveys-
asema – jonka kunta on 
lahjoittanut yhdistyksen 
käyttöön. Siellä järjeste-
tään päivittäin ohjelmaa, 
esimerkiksi lukupiirejä, 
jumppaa, kokouksia, 
laulua, kahvikerhoa, 
runoja, atk-asiaa, luentoja, 
koulutusta. 
 Nurmijärven Sähkön 
energianeuvoja Jarmo 
Kauppi oli paikalla ja 
vastaili kysymyksiin, jotka 
koskivat etupäässä lämmi-
tysjärjestelmän vaihtamis-
ta ja sähkönkulutusta.

Joulunavaus on yksi perinteeksi muodostunut toiminnan muoto. 
Rajamäen kyläyhdistyksen sihteeri Anja Lammio tutun hahmon 
vieressä. Anssi Lohvansuu tarjoilee Kota-ravintolassa.
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Rajamäkeläinen Jorma 
Airaksinen tuli Raja-

mäen kirjastoon selvit-
tääkseen, olisiko mahdol-
lista saada sähkölaskua 
pienemmäksi. Airaksinen 
ajoi samoihin aikoihin 
formuloita Suomessa, kun 
Keijo ’Keke’ Rosberg nou-
si menestykseen. Nykyisin 
75-vuotias Airaksinen voit-
ti urallaan kuusi Suomen 
mestaruutta. Ensimmäisen 
Formula Vee -luokan au-
tonsa hän rakensi itse.
 Airaksinen toimi myös 
energia-alalla, sillä hän 
perusti Röykkään ’yleisön 
pyynnöstä’ oman, yksityi-
sen bensa-aseman nimeltä 
Bisse Oil.
 – Sähkölaskusta on 
vanhemman ihmisen 
vaikea saada selkoa. Tekisi 
mieli hommata maalämpö 

Formulamestaria
kiinnosti sähkön hinta

Energianeuvoja kirjastokierroksella

Lämmitys oli suosituimpia aiheita, kun Nurmijärven Sähkön energia-

neuvoja Jarmo Kauppi kiersi alueen kirjastot ja vastaili yleisön

energiaan liittyviin kysymyksiin. Rajamäellä kysymyksiä tuli esittämään 

myös kuusinkertainen formula-ajon Suomen mestari Jorma Airaksinen.

ja aurinkopaneelit, niin 
voisi itse vaikuttaa ener-
gia-asioihinsa, Airaksinen 
totesi.
 Energianeuvoja Jarmo 
Kauppi selvitti Airaksiselle 
sähkölaskun muodos-
tumista – ja siitähän se 
selvisi, mm. siirron osuus 
laskusta.
 – Nurmijärven Säh-
kö tuo sähkön seinään, 
kiinteistön omistaja vastaa 
siitä eteenpäin sähköjär-
jestelmästä, Kauppi totesi.

Lämmitys kiinnosti

Eniten energianeuvoja vas-
tasi kysymyksiin lämmös-
tä, kuten lämmitysmuodon 
vaihtamisesta sähköläm-
mityksestä uusiutuviin 
energiamuotoihin, kuten 
suorasta sähköstä maaläm-

pöpumppuihin tai ilma-ve-
si-lämpöpumppuihin.
 Ihmiset kysyivät myös, 
miten sähkölämmitystä 
voisi tukea pienentämään 
sähkölämmityksen aiheut-
tamia kuluja. 
 – Ilma-vesi-lämpöpump-
pua voidaan hyödyntää 
esimerkiksi alueilla, joissa 
ei voida porata maalämpö-
pumpun vaatimaa syvää 
reikää vaikkapa pohjave-
den takia.
 – Sitten kysyttiin, mitkä 
ovat pumpputekniikoiden 
erot ja merkitykset. Ratkai-
sut ovat kohdekohtaisia. 
Maalämpöpumpun avulla 
syvästä reiästä saadaan 
metriä kohti 40–50 W 
energiaa. Keruupiirin voi 
tehdä myös maanpintaan 
tai vesistöön. 
 – Lämpöpumpuille pitää 

kiinteistössä olla vesikier-
toinen lämmitysverkosto, 
paras olisi lattialämmitys, 
joka hyödyntää matalia 
lämpötiloja tehokkaimmin. 
Maalämmön hankinta-
kustannukset tavalliseen 
omakotitaloon ovat n.
15 000 – 20 000 e.
 Paljon kysyttiin myös 
aurinkosähköjärjestel-
mistä, että kannattaako 
sellainen hankkia. Kerroin 
kysyjille meidän leveyspii-
rimme faktat, kuten sen, 
että vuodessa on 8760 tun-
tia, joista valoisia on 4500, 
joista paneelit tuottavat 
noin 1000 tunnin aikana.
 Nurmijärven Sähkön 
asiakaspalveluun voi aina 
soittaa, jos on jotain epä-
selvää energia-asioissa.

Energianeuvoja Jarmo Kauppi ja Jorma Airaksinen.
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tarjosi 100-vuotisjuhli-
en merkeissä eläkeläisille 
kolme elokuvanäytöstä, 
joissa esitettiin Timo 
Koivusalon ohjaama uusi 
Olavi Virta –elokuva. 
Elokuva meni tunteisiin 
ja teki yleisöön vahvan 
vaikutuksen.
 Kirkonkylällä sijaitseva 
Kino Juha täyttyi kolmesti 
eläkeläisistä, jotka elivät 
vahvasti mukana elokuvan 
tunnelmissa. Hämyisä, 
perinteikäs elokuvateatteri 
sopi hyvin epookin esittä-
miseen.
 Seppo ja Sirkka Itä-
niemi pitivät elokuvasta. 
Sirkka Itäniemi kertoi, että 
heillä oli yhtäläisyyksiä 
Olavi Virran kanssa: he 

Olavi Virta –elokuva meni tunteisiin
100-vuotisjuhlanäytös eläkeläisille

olivat myös asuneet Pääs-
kylänkadulla, jonka lisäksi 
hekin menivät naimisiin 
kiireellä maanantaipäivä-
nä, kuten elokuvassa Olavi 
Virran kerrottiin tehneen.
 – Virran esittäjä oli tosi 
mahtava (Lauri Tilka-
nen). Elokuva oli hyvä 
ja kannatti tulla, Sirkka 
Itäniemi totesi.
 Leila Lindgren Valkjär-
veltä muisti nähneensä 
Olavi Virran esiintyvän 
Turussa Uittamon lavalla 
vuonna 1963. Hän piti elo-
kuvaa upeana – surullista, 
mutta totta. Tutuin kappa-
le oli ’Hopeinen kuu’.
 – Pienellä varauksella 
tulin, mutta nyt hävisivät 
varaukset, totesi Satu 
Lindgren kirkonkylältä. 

Rusettipäät jäivät mieleen 
ja musiikki. Elokuva oli 
hyvin tehty. Olavi oli Olavi. 
 Erkki Koski totesi, että 
voihan sitä elokuvaa kat-
soa vaikka silmät kiinni, 
jos ei se muuten kiinnos-
ta, kun musiikki on niin 
hyvää. Virran musiikkia 
on kuunneltu yli 60 vuotta, 
joten sen täytyy olla hyvää, 
jos se vieläkin kantaa.
 Irmeli Kangasniemi 
laulaa Tuire Gröndahlin 
eläkeläiskuorossa ja oli 
saanut kuorolaisilta kuul-
la, että musiikki on erittäin 
kiva. Elokuvan nähtyään 

hän totesi, että se oli todel-
la hyvä ajan kuvaus. 
 Riitta Koivu ja Juhani 
Lehikoinen Lepsämästä 
eivät paljon käy elokuvissa 
– viimeksi oli kankaalla 
nähty Mielensäpahoittaja. 
He odottivat näkevänsä 
Olavi Virran elämäkerran 
– eivätkä pettyneet.
 – Elokuvassa oli tehty 
valtavasti työtä autojen 
kanssa, että on saatu 50-lu-
kua. Oli hankittu Ruot-
sistakin autoja. Oli upea 
nähdä, totesi Markku 
Mäkinen Klaukkalasta.

Seppo ja Sirkka Itäniemi ovat asuneet samalla kadulla kuin Olavi Virta.

Satu ja Leila Lindgren pitivät elokuvasta varauksetta.

Jonna ja Enni Levo

Rasmus Viteli, Outi Karhumaa, Senna ja Anni Viteli olivat nähneet Maltin ja Valtin TV:ssä.

TV:stä tutut lastenpo-

liisit Maltti ja Valtti ve-

tivät Monikon kahdesti 

täyteen kikattavia 

lapsia vanhempineen. 

Hyviä elämäntapoja 

käytiin läpi lastenhuu-

morin avulla. Nurmi-

järven Sähkö tarjosi 

esitykset asiakkailleen 

100-vuotisjuhlien kun-

niaksi.

Jonna Levo ja tyttärensä 
Enni Klaukkalan Lintu-

metsästä tulivat katso-
maan esityksiä kummipoi-
kansa Niklas Heikkisen 
ja hänen äitinsä Kiina 
Heikkisen kanssa. Levot 
ovat Nurmijärven Sähkön 
tyytyväisiä asiakkaita.

Maltti ja Valtti
riemastuttivat
Monikossa

– Todella kivaa että Nur-
mijärven Sähkö järjestää 
tällaisia tapahtumia, Jonna 
Levo totesi.
 Isoäiti Outi Karhumaa 
Klaukkalasta oli kutsunut 
lapsenlapsensa Rasmus 
ja Senna Vitelin äitinsä 
Annin kanssa Monikkoon 
seuraamaan esitystä. Tytär 
lapsineen saapui paikalle 
Helsingistä asti.
 – Olen nähnyt Maltin 
ja Valtin telkkarista, totesi 
Senna Viteli.

– Juuri soitin asiakaspalve-
luun eilen, kun tuli lasku 
ja piti selvittää sitä. Sain 
tosi hyvää palvelua, Outi 
Karhumaa kertoi koke-
muksistaan Nurmijärven 
Sähkön kanssa.

Venla-palvelu käytössä

Eeva Ahonen-Pohjola, 
Veera, Vilma ja Marko 
Pohjola olivat tulleet Joke-
lasta Klaukkalaan. Veera 
totesi, että Maltti ja Valtti 

tekevät televisiossa ihan 
hassuja juttuja ja välillä 
kivoja. Äiti-Eeva totesi 
seuraavansa sähkönkulu-
tusta netissä ja sitä kautta 
on Nurmijärven Sähkön 
toiminta tullut tutuksi.
 Maltti ja Valtti aloitti-
vat karies-laululla, joka 
opastaa huolehtimaan 
hampaista. Sitten edettiin 
terveellisen aamupalan 
merkitykseen. Liiken-
teeseen päästiin, kun 
”kaasuauto toimii lehmän-
pierulla”, mikä sai lapset 
nauramaan. Suojatien 
merkitys tuotiin esiin ja 
se, että kännykkää eivät 
”yli 150-senttiset karvai-
set tai kurvikkaat” saa 
räplätä liikenteessä autoa 
ajaessaan. Heijastimesta 
muistutettiin myös.

16 17



TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Ilmaston-
muutosta

dramatisoidaan
osittain
liikaa

–Ihan normiheppu 
olen, toimelias 
ja kiinnostunut 

uusista menetelmistä, siitä 
miten tehdään asioita, 
mies vastaa, kun tiedustel-
laan persoonallisuutta.
 – Akkuteknologian 
kehitys ja erilaiset mah-
dollisuudet ladata akkuja 
kiinnostavat. Esimerkiksi 
viimeksi kuulin, kuinka 
Panasonic alkaa teke-
mään uusia, tehokkaita 
akkuja Toyotalle. Akut ova 
tehokkaampia kuin Teslan 
nykyakut, Laitinen toteaa.
 Muutenkin Laitinen 
kannattaa sähköisen 
liikenteen edistämistä. La-
tauspisteitä on saatava – ja  
tukia sähköautoilulle, jotta 
autovero olisi kohtuullinen 
ja ihmiset kykenisivät 
hankkimaan sähköautoja. 
 – USA:ssa on jo sähköi-
siä pick-uppeja, mutta hin-
nat ovat vielä niin korkeat, 
että sellaista en saa vielä 
ostettua.

Innovatiivisuus
käyttöön

– Ei kahta sanaa, tottakai 
kunnan pitää omistaa 
sähköyhtiö. Satavuotiaan 
Nurmijärven Sähkön 
matkaan on mahtunut 
paljon osaamista, että 
ollaan edelleen itsenäi-
nen sähköyhtiö. Sellaisia 
virheitä, mitä vaikkapa 
Espoossa on tehty, ei pidä 
toistaa Nurmijärvellä. Täs-
tä on kaikkien poliittisten 
puolueiden yhteisymmär-
rys. Omalta sähköyhtiöltä 

Hallituksen jäsen Esa Laitinen

Oma sähköyhtiö tuottaa  suoraa taloudellista
hyötyä
Kolmannen polven rajamäkeläinen Esa Laitinen erottuu porukasta paitsi

pituudellaan, myös hienolla parrallaan. Maarakennusyrittäjä istuu Nurmijärven 

Sähkön hallituksessa ja on kiinnostunut sähköautoilun kehittämisestä.

saa suoraa taloudellista 
hyötyä, joka vaikuttaa esi-
merkiksi veroprosenttiin, 
Laitinen toteaa.
 Laitinen kehuu Nur-
mijärven Sähköä hyväksi 
ja toivoo, että se tarttuisi 
uusiin, innovatiivisiin 
toimintatapoihin mahdolli-
simman nopeasti. 
 – Mäntsäläläinen Nivos 
Energia lähti mukaan 
tuottamaan biokaasua Pa-
lopurolla. Mekin voisimme 
tutkia, voisiko biokaasusta 
saada kannattavaa toimin-
taa sähköyhtiölle.
 Politiikkaan Laitisen sai 
kiinnostumaan muutos, 
kun hänen mielestään pe-
rinteiset puolueet eivät ole 
saaneet toivottuja muutok-
sia aikaiseksi.
 – Muutoksia pitäisi 
saada aikaan työmatka-
liikenteessä, joka pitäisi 
saada edulliseksi, jotta 
voi kulkea pitempiäkin 
työmatkoja. Ja ruuhkamak-
sut ovat täyttä myrkkyä, 
etenkin kun asutaan 
Nurmijärvellä. 

Ilmastonmuutosta
dramatisoidaan

– Ilmastonmuutosta dra-
matisoidaan osittain liikaa. 
Jos polttoaineita aletaan 
verottaa, ovat nämä rahat 
pois muusta toiminnasta. 
Tämä voi lisätä työttömyyt-
tä etenkin matkailualalla. 
Toki pitää pyrkiä puhtaa-
seen teknologiaan. 
 – Mutta ei se niin vain 
äkkiä käy, että lopetetaan 
polttomoottoriautot koko-

naan. Ja sähköautoilla voi 
akun teho laskea pakkasel-
la 40%.
 Perussuomalainen Lai-
tinen on maarakennusyrit-
täjä. Perheessä on vaimo 
Marina ja tyttäret Jenni ja 

Jonna. Harrastuksiin kuu-
luvat kivirakentaminen 
ja sepäntyöt. Laitinen on 
mm. rakentanut kiviaitoja, 
rautaportteja, puukkoja, 
veitsiä. Autotallissa on ahjo 
ja muita sepän työkaluja.

 – Yrittäjän duuni on 
vapaata ja sitä voi tehdä 
niin paljon kuin haluaa ja 
milloin haluaa. Jos on töitä, 
menen töihin – ihan sama 
mikä päivä.
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Kolmi-
vaiheisena

tilattu voimala
osoittautuikin

yksi-
vaiheiseksi

–Sellainen 
vanhemman 
oloinen mies 

soitti yrityksestä ja kysyi, 
kiinnostavatko aurinko-
paneelit. Vastasin, että 
kyllä kiinnostavat, mutta 
ei ole aikomusta hankkia 
sellaisia. Mies kuiten-
kin kertoi lähettävänsä 
myyntiedustajan käymään, 
kertoo 81-vuotias Petter 
Pursiainen.
 – Myyntiedustaja saa-
pui ja aloitti kaupanteon 
välittömästi. Yriteltiin 
jarrutella ja sanottiin, että 

Pakkomyyntiä  ikäihmisille
Tarkkana kotimyynnin kanssa

Kun kotiovelle ilmestyy kauppamies, kannattaa olla tarkkana. Petter ja Eeva 

Pursiaiselle myytiin viime vuoden lopulla aurinkovoimala vastoin todellis-

ta tahtoa – eikä tuote vastannut kauppasopimusta. Energianeuvoja Jarmo 

Kauppi auttoi pariskuntaa selvittämään asiaa.

esittele vain, mutta emme 
ota sitä tällä hetkellä. 
Meillä ei ollut minkään-
laista aikomusta hankkia 
aurinkovoimalaa.
 – Sanoin, että älä ala 
kirjoitella mitään pa-
pereita, en ole antanut 
siihen suostumusta, mutta 
kirjoitti kuitenkin. Pyysim-
me miettimisaikaa, mutta 
myyjä intti, että kauppa 
tehdään nyt. Ja niin pape-
rit tehtiin puoliväkisin. 
Eikä tarjolla ollut muuta 
maksusysteemiä kuin luot-
to, jossa oli kallis korko, 

Pursiainen muistelee. 
 Ovelta ovelle -myyn-
nissä asiakkaalla on 
oikeus peruuttaa kauppa 
ilman mitään selitystä 14 
vuorokauden aikana. Tästä 
Pursiaisille ei mainittu 
mitään. Säännössä on 
poikkeus, mikäli kyseessä 
on mittatilaustyö ja se on 
ehditty aloittaa. Pursiainen 
kuitenkin yritti perua kau-
pan seuraavana päivänä. 
Aurinkovoimaloissa vasta 
asennus on ’mittatilaustyö-
tä’.
 Mikäli peruuttamisoi-

keudesta ei ole kerrottu, 
päättyy peruuttamisoikeus 
12 kk kuluttua normaalin 
peruuttamisajan päättymi-
sestä, tai jos asia korja-
taan, 14 vrk kuluttua siitä 
kun peruuttamisoikeudes-
ta on kerrottu.

Tuote ei
vastannut tilausta

Tilauspapereissa lukee, 
että voimala on 2,2 kW 
kolmevaiheinen aurin-
kovoimala kahdeksalla 
paneelilla. Välittömästi 

asennuksen jälkeen 
selvisi, että peltikatolle oli 
asennettu yksivaiheinen 
voimala. 
 – Jos voimala on yksi-
vaiheinen, asiakas ei pysty 
hyödyntämään aurinkoe-
nergiaa kuin 1/3 verrat-
tuna siihen, että voimala 
on kolmivaiheinen, toteaa 
Nurmijärven Sähkön ener-
gianeuvoja Jarmo Kauppi.
 Toiseksi myyjä oli 
luvannut, että asiakkaan 
sähkölasku puolittuu, 
mikä ei ole mahdollista 
toimitetulla laitteistolla.
 Kolmas pieleen mennyt 
asia oli se, että myyjä oli 
sanonut, että maksun en-
simmäinen erä tulee vasta 
puolen vuoden päästä, 
mutta se tuli heti.

Kaupan purku
aloitettiin välittömästi

Pursiaiset aloittivat kau-
pan purkuprosessin vä-
littömästi. He eivät olleet 
ehtineet maksaa mitään. 
Kauppasumma oli n. 8000 
euroa, mikä on kova hinta 
2,2 kW yksivaiheisesta 
voimalasta. Kolmivaiheisia 
3,5 kW aurinkovoimaloita 
saa reilusti alle 4000 eu-
rolla (ilman asennusta).

Energianeuvoja auttoi

Petter Pursiainen soitti 
asennuspäivää seuraava-
na päivänä Nurmijärven 
Sähkön energianeuvoja 
Jarmo Kaupille. Kauppi 
tuli paikan päälle, tarkasti 
asiakirjat ja tuotteen ja 
totesi, etteivät ne vastaa 
toisiaan. Energianeuvoja 

avusti selvittämään, kuin-
ka Pursiaiset kuluttajina 
saattoivat vaatia oikeuk-
siaan.
 – Mahtava juttu, että 
on tällainen neuvoja, 
Pursiainen totesi. Pääs-
tiin samalla kokeilemaan 
sähköautoakin.
 – Koko asennus menee 
uusiksi, jos myyjä korjaa 
voimalan kolmivaiheisek-
si. Paneleita on nyt kah-
deksan, mutta niitä pitää 
olla kolmella jaollinen 
määrä, tyypillisesti tässä 
kokoluokassa 12 paneelia, 
Kauppi toteaa.
 – Kotimyyntiä harjoitta-
vat käyttävät menetelmiä, 
joihin ovat harjaantuneet. 
He ajavat asiakkaan 
taitavasti, psykologisesti 
nurkkaan ja vaativat, että 
on päätettävä tässä ja nyt, 
Kauppi jatkaa.
 Pursiaiset ottivat yh-
teyttä kilpailu- ja kulutta-
javiraston kuluttajaneu-
vontaan, joka auttoi heitä 
laatimaan reklamaation ja 
kaupanpurkuvaatimuksen. 
Aurinkovoimalan kaupan-
nut yritys on vastannut, 
että vaihtaa keväällä 
invertterin kolmevaihei-
seksi. Asia on kesken 
ja jäämme odottamaan 
lopullista ratkaisua.

81-vuotiaan Petter Pursiaisen sormen alla on yksivaiheinen aurinkovoimala, jonka piti olla kolmivaiheinen.

Aurinkovoimalan invertteri on tuulikaapissa.
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K1  – Kerrostalohuoneisto, ei sähkökiuasta, pääsulake 1x25 A, sähkön käyttö 2 000 kWh/vuosi
K2  – Pientalo, sähkökiuas, ei sähkölämmitystä, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 5 000 kWh/vuosi
L1  – Pientalo, huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 18 000 kWh/vuosi
L2  – Pientalo, osittain varaava sähkölämmitys, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 20 000 kWh/vuosi
M1 – Maatilatalous, peltoviljely, ei sähkölämmitystä, pääsulake 3x35 A, sähkön käyttö 10 000 kWh/vuosi
M2 – Maatilatalous, karjatalous, huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 3x35 A, sähkön käyttö 35 000 kWh/vuosi
T1  – Pienteollisuus, sähkön käyttö 150 000 kWh/vuosi, tehontarve 75 kW
T2  – Pienteollisuus, sähkön käyttö 600 000 kWh/vuosi, tehontarve 200 kW
T3  – Keskisuuri teollisuus, sähkön käyttö 2 000 000 kWh/vuosi, tehontarve 500 kW
T4  – Keskisuuri teollisuus, sähkön käyttö 10 000 000 kWh/vuosi, tehontarve 2 500 kW

Nurmijärvellä
edullisimmat sähkön
siirtohinnat
Nurmijärvellä on 

alueen edullisimmat 
sähkön siirtohinnat. 

Tämä käy ilmi maaliskuun 
alussa päivitetystä sähkön 
siirtohintojen taulukosta.
 Siirtohinta Nurmijär-
vellä on edullinen pitkälti 
siksi, että Nurmijärven 
Sähköverkon kuntaomista-
ja haluaa pitää siirtohinnat 
keskiarvon alapuolella. 
Tämä on ollut mahdol-

lista käytännössä, koska 
verkkoa on suunniteltu ja 
rakennettu järkevästi.
 Hinta on pysynyt edul-
lisena, vaikka samanaikai-
sesti rakennetaan säävar-
maa verkkoa, jonka tulee 
olla valmis vuoden 2028 
loppuun mennessä. Hen-
kilöstömäärä on pidetty 
maltillisena. Nurmijärven 
Sähköverkko on huippuun-
sa viritetty eli sen toiminta 

on tehokasta.
 – Jakeluverkkoalueem-
me on kompakti. Nur-
mijärvi on ollut pitkään 
kasvukunta, jonka asukas-
määrä lisääntyy koko ajan. 
Vaikka hinnat on pidetty 
kurissa, sähkön laatu on 
ollut hyvällä tasolla, toteaa 
verkostojohtaja Osmo 
Karvonen.
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TEEMATI ISTAIT
 9.4. Aurinkosähkö
 14.5. Lämpöpumput
 28.5. Sähköajoneuvojen lataus omakoti- ja kerrostaloissa

Klo 18.00–19.30 • Asiantuntijana energianeuvoja Jarmo Kauppi

Nurmijärven Sähkön järjestämät

Paikalla myös asianajaja Juha Linninen tai Sanna Mantila kertomassa kuluttajan oikeuksista.
Nurmijärven kunnan rakennustarkastaja Mikael Kangasniemi vastaamassa kysymyksiin 9.4.
Kahvitarjoilu 50 henkilölle.

Nurmijärven Seurakuntakeskus, Kirstaantie 5–7. Lisätietoja www.nurmijarvensahko.fi



Kolsan ja Lepolan 
päiväkodeissa alettiin 

kaipailla uusia turvalii-
vejä, kun vanhat olivat 
menneet risaksi. Nurmi-
järven Sähkö kuuli tästä ja 
järjesti uudet turvaliivit. 
 – Aina kun lapset läh-
tevät retkelle, ne laitetaan 
päälle. Myös kun luistel-
laan ja hiihdetään kentällä, 
ne ovat päällä. Eskarit 
käyttävät niitä päivittäin, 

koska ulkoilevat omien 
rajojen ulkopuolella, toteaa 
Kolsan ja Lepolan varhais-
kasvatusyksikön varajoh-
taja Mari Silvast. Kesäisin 
ja talvisin.
 – Liivit eivät ole pakolli-
set, mutta niiden käyttö on 
hyvin yleinen tapa. Kyse 
on turvallisuudesta ja siitä, 
että lapset on helppo hah-
mottaa, kun on heijastavaa 
pintaa. 

Sähkön tukkuhinta nousi 
vuonna 2018 keskimää-

rin 41 prosenttia, mikä 
nosti myös Nurmijärvellä 
sähkönmyyntihintoja. Yhtä 
korkealla sähkön tukku-
hinta oli viimeksi vuonna 
2011. 
 Tukkuhintaa nosti 
Pohjois-Euroopan poik-
keuksellisen lämmin 
ja kuiva kesä – lämpö-
kupoliksikin nimitetty 

Sääolosuhteet ja päästökustannukset
nostivat sähkön tukkuhintaa

Turvaliivit päiväkoteihin Jokelaan
 – Eskarilaisilla lii-
vit ovat heidän omissa 
lokeroissaan. Pääosin he 
osaavat itse laittaa liivit 
ylleen, mutta pienemmille 
ne puetaan. 3–4 -vuo-
tiaat harjoittelevat itse 
laittamaan liivejä ylleen. 
Talvisin kun liivit tulevat 
toppapukujen päälle, on 
pukeminen haastavampaa.
 – On lapsia, joita liivit 
ahdistavat, mutta suurin 

osa on niihin tottunut ja 
tykkäävät niistä. Liivejä 
huolletaan ja pestään, kun 
rapakekeillä ne menevät 
hurjaan kuntoon, Silvast 
toteaa.
 Lepolan päiväkodissa 
on 78 lasta, Kolsassa 65. 
Molemmissa on 13 kasvat-
tajaa.

sääilmiö, jonka vuoksi 
vesivoimaa oli tarjolla 
niukasti. Kun vesivoimaa 
ei ollut tarjolla, käytössä 
oli enemmän polttoaineita, 
joiden hyödyntäminen 
on selvästi aiempaa 
kalliimpaa kohonneiden 
päästöoikeuskustannusten 
vuoksi. Päästöoikeuden 
hinta kolminkertaistui 
kuluneena vuonna. Ilman 
kallista hiilellä tuotettua 

(talvella hiilen hinta n. 95 
e/tCO2) sähköä ja ulko-
maan tuontia sähkö ei olisi 
riittänyt Suomessa, koska 
Olkiluoto 3:n ydinvoima-
layksikkökään ei ehtinyt 
vielä valmistua. Tämän 
kaiken lisäksi talvi 2018 
oli myös selvästi aiempaa 
kylmempi.
 Sähkön hankinnassa 
toivomme tietenkin, että 
emme näkisi toista yhtä 

kuivaa jaksoa (kevät, kesä 
ja syksy) kuluneen vuoden 
jatkoksi. Jos sademääristä 
tulee normaaleja, niin 
sähkön hinnassa on tällä 
hetkellä lievä laskeva tren-
di johdannaisten hintoja 
tarkastellessa vuodesta 
2020 eteenpäin.

Sähköajoneuvojen lataus
omakotitaloissa ja kerrostaloissa

Yleisin tapa ladata on 
maadoitetusta pisto-

rasiasta ajoneuvon omalla 
laturilla, joka rajoittaa 
latausvirran 8A:iin. Tämä 
lataustapa ei yleensä tar-
vitse muutoksia kiinteis-
tön sähköjärjestelmään, 
jos käytössä on vikavirta-
suojakytkimellä varustettu 
pistorasia ja ajoneuvon 
latauskaapeli yltää ilman 
jatkojohtoa pistorasiaan.  
 Toiseksi yleisin on 
Type 2 -latauspistoke, jolla 
ladataan yleisesti 11 kW 
teholla. Tämä vaatii säh-
kömiestä ja joskus pihan 
kaivamista auki uudelle 
kaapelille.
 

Latauksen kesto
tyhjälle 40 kWh
akustolle

Lataus maadoitetusta 
pistorasiasta 1,84 kW 
(8A/230V) teholla kestää 
n. 24 tuntia.
 Lataus latauslaitteesta  
11 kW (3x16A) teholla 
kestää n. 4 tuntia.
 Sähköauto kuluttaa 
energiaa keskimäärin 20 
kWh/100 km, joten 100 
km ajon energian lataus 
kestää 12 tai kaksi tuntia.
 20 kWh x 0,15 e / kWh= 
3 e eli 100 km:n poltto-
ainekulut ovat bensaksi 
muutettuna kaksi litraa. 
Aurinkosähköllä tuotettu-
na kilometrit ovat 0 e / 100 
km.
 Nopeampia, suuritehoi-
sempia latureita on mark-

Esitiedot selvitykseen saa 
Nurmijärven Sähköltä.
 
Asunto-osakeyhtiöt

Yhtiöissä päätösprosessi 
latauksen aloittamiseksi 
on pidempi ja se alkaa 
aina latausta tarvitsevan 
kirjallisella luvalla yhtiön 
hallitukselta (isännöitsi-
jältä). Asukkaan esittämä 
pyyntö ratkaistaan yhtiö-
kohtaisesti. Selvitystyöt 
esitietoineen ovat kuin 
omakotitaloissa, mutta 
päätösprosessiin on syytä 
varata aikaa jopa vuosi 
riippuen siitä, koska yhtiö-
kokous pidetään.
 Asunto-osakeyhtiöiden 
osakkaiden yhdenver-
taisuus vaatii tarkkuutta 
prosessin kululle, varsin-
kin jos kyseessä on yhtiön 
hanke. Taloyhtiöiden 
avuksi on tehty lukuisia 
oppaita esim. Motivan toi-
mesta – niihin kannattaa 
tutustua. Lisäksi yhtiötä 
remontoitaessa (linjasa-
neeraus) on noudatettava 
uusia rakentamismääräyk-
siä sähköautojen osalta.
 Energiavirasto antaa oh-
jeessaan yhtiöille mahdol-
lisuuden tilata kiinteistön 
tontille toinen sähköliitty-
mä sähköautojen latausta 
varten, jos se tuottaa kus-
tannussäästöjä latauksen 
aloittamiselle. On myös 
hyvä muistaa yhteiskun-
nan tarjoama tuki (ARA) 
latauksen hankintaan.

Nurmijärven Sähkö 
auttaa

Aloita esiselvitys kysymäl-
lä Nurmijärven Sähköstä 
apua ja ideoita latauksen 
tekniseen toteutukseen, 
autamme mielellämme 
kustannustehokkaan rat-
kaisun löytämisessä.

Sähköauton latausasemaa asennetaan Rajamäellä. Nurmijärven Sähkö 
lahjoitti latausaseman 100-vuotisjuhliensa kunniaksi.

Type 2-pistoke (Mennekes)
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Nkinoilla, mutta yleensä ne 

ovat käytettävissä kaupal-
listen sovellusten kautta.

Omakotitalot

Omakotitalon pääsulak-
keiden koko rajoittaa 
lataustehon valintaa. 
Tyypillisimmät sulakekoot 
ovat ei-sähkölämmitetyissä 
taloissa 3x25 A ja sähkö-
lämmitetyissä (25 A), 35 A 
ja jopa 50 A riippuen kiin-
teistön koosta. Huomioi, 
että lämpöpumput tarvit-
sevat toimiakseen sähköä 
ja yleensä näissä taloissa 
lämmitys on varmennettu 
sähkövastuksilla. Kaikkia 
sähkölaitteita ei voi käyt-
tää yhtä aikaa (sauna, liesi, 
pesukoneet, lämmitys), jos 
sähköautoa ladataan.
 Kiinteistön tuntikoh-
taisen kulutuksen tuntia 
kohti voi itse selvittää
VENLA-palvelusta tai 
ottamalla yhteyttä Nurmi-
järven Sähkön energianeu-
voja Jarmo Kauppiin.
 Analysoimalla kulu-
tusta saadaan selvitettyä, 
kuinka suurella teholla on 
mahdollista ladata ilman 
pääsulakkeen palamis-
vaaraa. Pääsulakkeita voi 
suurentaa, jos kiinteistön 
sähköverkko sen mahdol-
listaa. Sen selvittämiseksi 
on syytä pyytää sähköalan 
ammattilaista apuun. 
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Grönbacka-
olutta
saatavissa
Pihvimylläri, Klaukkala
Oluthuone Charles, Klaukkala
Impivaara Grilli ,Kirkonkylä
Ravintola Ismet, Kirkonkylä
Ravintola Viisi penniä, Helsinki
Varustelekan Sotima, Helsinki
K-Supermarket, Nurmijärvi
K-Market Karppala, Nurmijärvi
K-Supermarket, Rajamäki
Deli Baker’s, Lohja

–Tavoitteemme 
on tehdä eri-
koisoluita sekä 

kaikille oluen ystäville 
maistuvia juomia. Tarjo-
amme olutta, joka eroaa 
bulkkituotteista, toteaa 
Andreas Wennström. 
 Veljesten tavoitteena 
on myös tarjota nurmijär-
veläisille omaa lähiolutta. 
Paikallisuus on tärkeää. 
Nurmijärvellä on viljelijöi-
tä, jotka viljelevät ohraa ja 
tavoitteena onkin jossain 
vaiheessa saada käyttöön 
paikallisia raaka-aineita.

Grönbacka PanimoEhtaa nurmijärveläistä tuulisähköllä

Nurmijärven Rajamäki on kuuluisa viinasta, mutta olutta ei kaupallisesti ole 

kunnassa tietämän mukaan koskaan pantu. Nyt pannaan – Ilvesvuoressa 

aloitti viime vuonna Grönbacka Panimo. Wennströmin veljeksien

– Andreas ja Niklas – tavoitteena on 60 000 pullon vuosituotanto.

 – Pyrimme yhteistyö-
hön muiden nurmijär-
veläisten kanssa – kuten 
Nurmijärven Sähkön, 
jonka kanssa teimme 
tuulisähkösopimuksen. 
Toinen toistamme tukien. 
Jos joku haluaa, voimme 
pullottaa myös asiakkaan 
omalla etiketillä olutta.
 Andreas, joka vastaa 
veljeksistä enemmän 
myynnistä, opiskelee 
historiaa Helsingin yliopis-
tossa. Niklas on koulutuk-
seltaan sisustusarkkitehti 
ja on luonut yrityksen 

ulkoasun: mm. logon, 
etiketit ja nettisivut. Hän 
vastaa enemmän itse oluen 
valmistuksesta.
 – Ensimmäinen tavoit-
teemme on yksi keitto per 
viikko, johon olemme aika 
hyvin päässeet. Vuosita-
voite on 20 000 l. Pinta-
hiivaoluen valmistukseen 
kuluu 3-4 viikkoa, pohja-
hiivaoluen noin kahdeksan 
viikkoa. Itse keittämiseen 
kuluu noin yksi päivä, 
aikaa kuluu eniten käy-
misastiassa, Niklas toteaa.

Autotallista se lähti

Grönbacka Panimon 
taustalla on veljesten 
vanhempien Kristerin ja 
Pauliinan olutharrastus, 
joka alkoi jo 1980-luvulla. 
Sitten tuli pitkä tauko, 
kunnes innostus taas virisi 
2014-15 vaiheilla. Autotal-
liin pystytettiin panimo 70 
litran astioilla, joka tuotti 
kerralla n. 25 l olutta.
 – Tekeminen oli 
kivaa ja kokeiltiin uusia 
reseptejä. Lopulta olutta 
oli monessa ’kegissä’ eli 

oluttynnyrissä, kun aina 
jäi ylimääräistä, tuli aja-
tus, että miksei tätä voisi 
myydäkin.
 – Kotona tehtyä olutta 
ei saa myydä, siihen 
tarvitaan hyväksytty elin-
tarviketila. Vuonna 2018 
aloimme etsiä toimitilaa ja 
nähtiin ilmoitus halliosak-
keesta Ilvesvuoressa. Uusi, 
siisti halli oli helppo saada 
elintarvikehyväksytyksi 
tilaksi, Andreas kertoo.
 – Tila tuntui ensin 
vähän isolta, mutta päätim-
me tehdä osan myymäläti-
loiksi. Olemme lähteneet 
siitä, että voimme tarvit-
taessa laajentaa liiketoi-
mintaa lisäämällä käy-
misastioita. Yrityksellä on 
anniskelulupa, siis meillä 
on mahdollisuus järjestää 
erilaisia asiakastapahtu-
mia panimolla.
 Järjestämme panimo-
kierroksia ja tasting-tapah-
tumia, joista voi tiedustella 
erikseen. 
 Panimokauppa on 
avoinna perjantaisin klo 
13–18 ja lauantaisin klo 
11–16 osoitteessa Ilvesvuo-
renkatu 37.

Omaperäiset tuotteet

Tuotteiden tekeminen on 
aloitettu valmiilla resep-
teillä. Kokeilemisen kautta 
on löydetty omat maut. 
Tällä hetkellä eri olutlajeja 
on yhteensä viisi.
 – Muuntelu voi olla sitä, 
että muutamme mallas-
sortimenttia. Humalia 
yhdistämällä saa makuja 
aikaiseksi. Emme voi 
kehua omalla, salaisella 
reseptillä – olemme muo-
kanneet reseptejä oman 
makumme mukaiseksi, 
Niklas toteaa.

 – Esimerkiksi ’Casca-
dian Dark Ale’ on aika 
mielenkiintoinen – siinä 
on paahdetun kahvin 
vivahdetta maussa.
 – Käyttäjissä on niitä, 
jotka ovat erikoistuneet 
pienpanimo-oluihin, ja 
ostavat yhden jokaista 
ja maistavat. Ja sitten 
käyttäjiä, jotka ostavat 
olutta juodakseen, toteaa 
Andreas.
 Nimensä olut on saanut 
Klaukkalassa sijaitsevan 
kotitalon tilasta, jonka 
nimi on Grönbacka.

Kokeilemisen
kautta on

löydetty omat
maut

Vas. Andreas Wennström vastaa enemmän markkinoinnista, Niklas panimotyöstä.

– Erilaisten maltaiden avulla oluisiin saadaan erilaisia makuja, toteaa Niklas Wennström.

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN
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Ohjaaja Taavi Vartia
Taaborin kesäteatterissa 18.7. alkaen

ALINA TOMNIKOV    MARITA TAAVITSAINEN    THELMA SIBERG    
OONA KARE    NORA LÖFVING    MIKO JAAKKOLA    JOONAS VARTIA

Lipputilaukset
044 346 8000 tai

liput@taaborinkesateatteri.fi

Muihin näytöksiin alennus 
kanta-asiakkaille 3 €/lippu. 
Mainitse asiakasnumero 
tilauksen yhteydessä.

15 € aikuinen / 
10 €  lapsi (3-14 v.)
(norm. 25/15 €)

Nurmijärven Sähkön
KANTA-ASIAKASNÄYTÖS 

Tiistaina 
23.7.2019 klo 18
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