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PÄÄKIRJOITUS

SISÄLTÖNurmijärven Sähkö kehittää
vahvasti toimintaansa
Koronaviruksesta huolimatta elämä jatkuu energiayhtiössänne aktiivisena. Suunnit-
teilla on uusi 110 kV voimalinja kasvavan Rajamäen tarpeisiin. Linjan ansiosta voidaan 
taata häiriötön sähkönsiirto myös mahdollisten huoltokatkosten aikana. Linja valmistuu 
viimeistään vuoden 2022 aikana (s. 16).

Rakennustyöt säävarman verkon luomiseksi jatkuvat tänä ja ensi vuonna 50 km vuo-
sivauhdilla. Tällä hetkellä säävarman verkon piirissä on jo 80 % asiakkaistamme. Parin 
vuoden päästä 90 %. Tänä vuonna rakennettavat alueet esillä sivulla 20.

Aurinkovoimaloiden määrä on moninkertaistunut viime vuosien aikana. Kävimme 
katsomassa, millaisia voimaloita eri puolille Nurmijärveä on rakennettu (s. 14). Vaikka 
aurinkovoimalan tuottamaa sähköä voi myös myydä valtakunnan verkkoon, hyödyllisintä 
on käyttää sähkö itse. 

Nurmijärven Kotien Puuradalla sijaitsevissa kerrostaloissa aloitettu pilottihanke täytti 
vuoden. Hankkeella pyritään optimoimaan asuntojen lämpötila- ja kosteusolosuhteita. Ju-
tussa kerromme, millaisia vaikutuksia tietokoneohjatulla systeemillä on ollut asumiseen 
ja sen kustannuksiin.

Nurmijärven Sähkön laskutukseen ja perintään tuli muutoksia, kun tilimme siirrettiin 
Osuuspankkiin. Tilinumero on muuttunut, joten muistathan muuttaa numeron laskua 
maksaessa. Tarkempia tietoja muutoksesta sivulla 22. 

Nurmijärven Sähkö on varautunut koronaviruksen tuomiin haasteisiin. Toimenpitei-
demme johdosta lämmön- ja sähkönjakelu jatkuu Nurmijärvellä keskeytymättä ja turvalli-
suus säilyy. Selviämme tästä tilanteesta määrätietoisella yhteistoiminnalla. 
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nuoremmilla näkemystä

”Tärkeintä
on tarinan-

kerronta
ja kommunikaatio. 
Toiseksi luovuus ja

improvisaatio”

TEKSTI JUKKA NISSINEN

Sävelkellokin elää 
ja voi hyvin, mutta 
siihen Pölösellä ei 

ole liiennyt aikaa. Kunnon 
liiketoimintaa siitä ei ole 
vielä syntynyt, mutta ehkä 
myöhemmin. Nyt keskiös-
sä on puhuminen tulevai-
suudesta. Nuori filosofi 
(s. 1995) näkee erityisen 
tärkeänä sen, että inhimil-
lisyys säilyy, kun teknolo-
gia kehittyy.
 – Koneet tekevät monet 
asiat paremmin kuin ihmi-
nen, mutta ihmiselle jäävät 
tunteet. Tunne on se, mikä 
tulevaisuudessa erottaa 
meidät koneista ja siitä 
maksetaan ihmisille palk-
kaa. Intuitio onkin yksi 
korkeimmista älykkyyden 
muodoista. Toki intuitiokin 
voi olla väärässä, mutta 
niin voi olla rationaalinen 
mielikin, Pölönen toteaa.

Mutta mikä on ihmisille 
ja vuorovaikutukselle 
tärkeintä?

– Tärkeintä on tarinan-
kerronta ja kommuni-
kaatio, sillä ihmisillä on 
tarve tulla ymmärretyksi. 
Osaammeko vaikuttaa ih-
misiin oikealla tavalla, että 
tulemme ymmärretyiksi.  
Meidän pitää oppia kysy-
mään, mihin tuo toinen 
ihminen pyrkii.
 – Toinen on luovuus ja 
improvisaatio. Kun me lau-
lamme, soitamme, piirräm-
me, niin pääsemme käsiksi 
sellaisiin ominaisuuksiin 
kuin rohkeus, intohimo tai 
spontaanius ja flow-tila. Ne 
ovat arvokkaita taitoja ja 
niitä meidän pitäisi pystyä 
kehittämään. Ja osaamme-
ko tehdä virheitä?

Tulevaisuustutkija Perttu Pölönen Nurmijärveltä

Vanhemmilla kokemusta, nuoremmilla näkemystä
Klaukkalasta kotoisin olevan Perttu Pölösen elämä meni mullin mallin hänen

kehitettyä Sävelkellon. Sen jälkeen nuori mies on haluttu kaikkialle: Nobel-juhliin, 
Piilaaksoon ja luennoitsijaksi ympäri maailmaa – viime vuonna 192 tilaisuutta

kahdeksassa eri maassa. Eikä ihme, sillä hänen ajatuksensa ovat kiehtovia.

 Näitä teesejä Pölönen 
on koonnut tusinan verran 
tammikuussa julkaistuun 
kirjaansa ‘Tulevaisuuden 
lukujärjestys’.

Nuorissa tulevaisuus

– Käsitys asiantuntijuu-
desta on muuttumassa. 
Nyt esimerkiksi teini-ikäi-
nen tubettaja voi olla Suo-
men paras some-konsultti, 
vaikka ei perinteiseltä 
asiantuntijalta näytä tai 
kuulosta. 
 – Ikä ei tuo kokemusta, 
vaan reflektio. Vanhem-
milla on kokemusta, 
nuoremmilla näkemystä. 
Molempia tarvitaan ja 
sukupolvien välistä vuo-

rovaikutusta. Täytyy pitää 
huoli siitä, että luodaan 
monipuolisia näkemyk-
siä tulevaisuutta varten. 
Maailmassa joka toinen 
ihminen on alle 30-vuotias.
 – Jotta saadaan tehtyä 
oikeanlaisia päätöksiä, 
tarvitaan monimuotoi-
suutta. Päätöksiä, joista 
vanhemmat ovat ylpeitä 
ja lapsenlapset kiitollisia. 
Perspektiivi pitää pitää 
tarpeeksi kaukana.

Saavutettujen etujen 
museo

Perttu kävi Amerikassa 
opiskelemassa tulevaisuu-
den tutkimusta. Kalifor-
niasta hänelle jäi mieleen 

henki ja dynaamisuus. 
 – Asioiden kanssa ei 
odotella, vaan ne tehdään. 
Siellä on rohkeutta tehdä 
tarpeeksi isosti. Käynti 
siellä on hyvä silmienavaa-
ja. Sellaisenaan tapoja ei 
voi suoraan tuoda tänne, 
mutta kyllä se kävisi 
lähtölaukauksesta, Perttu 
Pölönen toteaa.
 – Kun Trump valittiin 
presidentiksi, olin Piilaak-
sossa ja tunnelma siellä oli 
jokseenkin surrealistinen. 
Tulevaisuusoptimismiin 
tuli särö, kun presidentti 
ei katsonutkaan eteenpäin, 
vaan sanoi palauttavansa 
vanhat hyvät ajat. Mut-
ta emme voi palauttaa 
vanhaa kontrollia, vaan 
on sopeuduttava uuteen 
maailmaan, ei haikailla 
mennyttä.
 – Emme me yleensä 
vastusta teknologiaa, 
vaan sitä, että teknologia 
pakottaa muuttamaan ra-
kenteita. Isoja muutoksia 
on väistämättä edessä. Nyt 
pitäisi olla rohkeutta luoda 
uutta pohjaa.
 – Eurooppa on saavu-
tettujen etujen museo. 
Vanhat rakenteet ovat tiu-
kassa, jonka takia emme 
pysty kehittymään. Jossain 
muualla ei ole vanhaa 
rakennetta hidastamassa. 
Meillä haaste on se, että 
hyvinvointi ei hidastaisi 
meitä. Maailma kiihtyy ja 
kehittyy, emme saisi jäädä 
tähän hyvinvointiin kiinni.

Ratkaisu
väestöongelmaan

– Jos väestönkasvu jatkuu 
tällä vauhdilla, maailman 
väestöstä 30 % asuu Afri-
kassa vuonna 2050. Jo nyt 

Vuonna 2014 julkaisimme jutun Sävelkellon keksijä Perttu Pölösestä.

Perttu Pölönen vieraili alkuvuodesta Ugandassa.
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Nairobissa joka toinen on 
alle 25-vuotias. Paras tapa 
ratkaista väestönkasvun 
ongelma on koulutus – 
mitä koulutetumpi henkilö 
on, sitä vähemmän hänellä 
on jälkikasvua.
 Greta Thunbergia 
Perttu Pölönen pitää vain 
yhtenä nyanssina ilmasto-
työssä. 
 – Nuoret eivät kokisi 
tulevaisuutta niin ahdista-
vana, jos he olisivat enem-
män mukana prosessissa. 
Tulevaisuus pelottaa, 
koska ei ole mahdollista 
vaikuttaa.
 Juuri nyt häntä kiin-
nostavat eniten nurinku-
riset trendit – asiat, joista 
puhutaan tietyllä tavalla, 
mutta jotka toteutuvat 
päinvastaisesti. 
 – Somen piti aikaan-
saada yhteisöllisyyttä, 

mutta se tekikin ihmisistä 
yksinäisempiä. Internetin 
piti vähentää työtä ja lisätä 
vapaa-aikaa, mutta se 
lisäsikin stressiä ja työtä. 
Vaikka pyritään hyvään, 
lopputulos voi olla toinen. 
Teknologiaa on helpompi 
ennustaa kuin ihmisten 
reaktioita. 

Opiskelua vapaa-ajalla

Pölösen vapaa-aika on 
rajallista, kun matkustelua 
on niin paljon. Rutiineja ja 
arkea ei ole. 
 – Palautuminen on tär-
keää. On löydettävä asiat, 
jotka saavat unohtamaan 
arjen jutut. Opiskelen 
asioita, jotka vievät minut 
mennessään. Tottakai 
ystävät ja lähipiiri ovat 
tärkeitä, että on oikean-
laisia tyyppejä ympärillä, 

Pölönen toteaa. 
 – Minua ei pelota se, 
että epäonnistuisin, vaan 
se että onnistuisin väärissä 
asioissa. Menestyminen ei 
ole meriittejä. Mieluum-
min epäonnistun ja teen 
jotain merkityksellistä, py-
rin onnistumaan tärkeissä 
asioissa. 
 – Olen olemassa, jotta 
voisin auttaa niitä, jotka 
apua tarvitsevat. Pyrin 
tuomaan ihmisille uusia 
näkökulmia – tulevaisuus 
on nähtävä tarpeeksi 
monipuolisesti. Nyansseja, 
harmaan sävyjä, moniar-
voisuutta, että tulevaisuus 
ei olisi vain yhden poru-
kan sanelema.
 Perttu Pölösen vanhem-
mat asuvat Klaukkalassa ja 
hän pyrkii käymään siellä 
aina kun mahdollista. 

Nurmijärven Sähkö 
lahjoitti Maaniitun 

koululle liikenneturvalli-
suuteen liittyviä työkirjoja. 
Kouluissa oli opettajien 
käytössä neljäosainen 
liikenneopetuskansiosarja 
ja nyt hankittiin opetus-
kansioihin perustuvat 
liikennetyökirjat neljäs-
luokkalaisille. 

Nurmijärven Sähkö lahjoitti Maaniitun
koululle liikenneturvallisuustyökirjoja

 130-sivuiset uudistetut 
liikennetyökirjat tulevat 
lapsille henkilökohtai-
seen käyttöön. Työkirjan 
tehtävien avulla lapset 
omaksuvat paremmin 
liikenneaiheet, joita käsi-
tellään opettajan kanssa 
tunnilla sekä liikennesään-
nöt tekemällä tehtäviä eri 
liikennetilanteista.

 Selkeiden vuodenai-
kojen mukaan vaihtuvien 
tehtävien ansiosta kirjaa 
voi pitää myös pulpetti-
kirjana ja tehdä tehtäviä 
aina kun aikaa tunnilla 
jää. Lisäksi kirjasta voi 
antaa kotitehtäviä, jolloin 
liikenneasioita opetellaan 
myös omien vanhempien 
kanssa.

 Materiaalin kustantaa 
Kouluinfo Oy, joka toimii 
Tampereella 10 hengen 
voimin. Opetuskansiot 
ovat liikenneopettajien ja 
muiden liikennealan am-
mattilaisten toteuttamat. 
Materiaalimme löytyy 
myös ruotsin- ja englan-
ninkielisenä. Se on ainut 
laatuaan Suomessa.

Maaniitun koulun 4B -luokan oppilaat Janna ja Ulpukka esittelevät saamiaan liikennetyökirjoja.

– Koko elämäni olen ollut 
tv-draaman ja elokuvien 
kanssa tekemisissä – 
ohjaajana, näyttelijänä, 
käsikirjoittajana, tuotta-
jana. Tavoitteeni on aina 
ollut saada yleisö viihty-
mään ja siihen minulle on 
kehittynyt hyvä näppitun-
tuma. Nyt teen sitä myös 
tässä elokuvateatterissa, 
toteaa Taavi Vartia, 
joka osti viime vuonna 
Nurmijärven kirkonkylällä 
toimivan elokuvateatteri 
Kino Juhan. Tänä vuonna 
hänet valittiin Vuoden 
Nurmijärveläiseksi.

– Minulla on ymmärrys sii-
tä kokonaisuudesta, kuin-
ka ihmisiä puhutellaan 
ja kuinka heitä saadaan 
elokuvien ääreen. Näytäm-
me samoja elokuvia kuin 
muutkin teatterit, mutta 
tunnelmalla voimme saada 

Vuoden Nurmijärveläinen pitää Kino Juhaa

Taavin teatteri elää tunnelmasta
jalansijaa, Vartia jatkaa.
 – 1950-luvulla ra-
kennettu Kino Juha on 
lapsuuteni elokuvateatteri. 
Edellinen yrittäjä Pent-
ti Niemelä kysyi ensin 
minulta muutama vuosi 
sitten, haluaisinko jatkaa 
teatterin toimintaa. Vuon-
na 2018 keskustelimme 
vakavasti. Olin syksyllä 
tiiviisti Syke-sarjan kuva-
uksissa, kun päätin ostaa 
teatterin. Toiminta siirtyi 
tiimilleni 8.1.2019. 

Kaikki on uusittu

Huhti-toukokuussa Kino 
Juhassa tehtiin perusteelli-
nen remontti, jossa kaikki 
uusittiin – mikään ei ole 
vanhaa. Uudet penkit, 
kangas, esitystekniikka, 
äänentoisto.
 – Tämä on valtakunnan 
symppiksin ja romanttisin 
elokuvateatteri. Akustises-
ti erinomainen, mieliku-
vissani oma rakennus 

preerian keskellä, joka 
tarjoaa saman ykkösluo-
kan elokuvatekniikan kuin 
isot teatterikompleksit. 
 Taavin persoona 
vetoaa ihmisiin, eikä 
vähiten siksi, että hän on 
maanlaajuisesti tunnettu 
elokuvamies. Haastattelua 
tehtäessä kuntalaisia tuli 
ottamaan selfieitä hänen 
kanssaan.
 – Elokuva teatterissa on 
erilainen kokemus kuin 
kotona – oikeastaan ne 
ovat kaksi eri asiaa. Tun-
nelma on erilainen. Tänä 
päivänä elokuva vetää 
paremmin kuin vuosikau-
siin, etenkin kotimainen 
elokuva, Vartia kuvailee 
sitä, mikä tekee toiminnas-
ta kannattavaa.
 – Kotimaiset elokuvat 
vetävät hyvin, koska ne 
ovat niin hyviä. Ne eivät 
yritä kilpailla sen kanssa, 
minkä kanssa ei voi kil-
pailla, eivät yritä plagioida. 
Marginaalileffan aika on 

ohi ja nyt suomalaiset 
tekevät elokuvia yleisölle. 

Nelivuotiaasta
nurmijärveläinen

Taavi Vartiasta tuli nurmi-
järveläinen nelivuotiaana. 
Lukioaikana hän alkoi teh-
dä lyhytfilmejä ja hurahti 
alalle. Hän pääsi yhtenä 
yhdeksästä mukaan Tai-
deteollisen korkeakoulun, 
Suomen elokuvasäätiön 
ja YLE:n järjestämään 
käsikirjoittaja-ohjaaja 
-ohjelmaan, eikä ole sen 
koommin muuta tehnyt 
kuin tarinoita eri muodois-
sa – elokuvina, sarjoina, 
teatterina ja kirjoina.
 Romaaneja hän on kir-
joittanut viisi kappaletta ja 
tekeillä on itsenäinen jat-
ko-osa kirjalle ’Varastettu 
vaimo’, nimeltä ’Maailman 
raja’.
 Vartian ohjaama, 
kokonaan Nurmijärvellä 
kuvattu TV-sarja ’Kevyttä 

yläpilveä’ aloitti maalis-
kuussa Elisalla. Myö-
hemmin sarjaa esitetään 
myös Nelosella. Kesällä 
kuvataan Pertsa ja Kilu 
-elokuva, johon aihee-
seen Vartialla on kaikki 
oikeudet. Taaborinvuoren 
kesäteatterissa esitetään 
Vaahteramäen Eemeli. 
Valmistelussa on myös 
Sierra Leone -aiheinen 
dokumentti, joita hän on 
aikaisemmin tehnyt kaksi 
kappaletta.
 Kino Juha on täysin 
itsenäinen, ketjuihin kuu-
lumaton teatteri, joka saa 
esitettäväkseen kaikki ne 
elokuvat, joita markkinoil-
la on saatavana. Elokuva-
teatteria pyörittää kuuden 
hengen rinki, joista neljä 
on vakituisia työntekijöitä. 
 Olet ihan Seitsemän 
veljeksen veljen näköinen. 
Kuka heistä olet?
 – Juhani ilman muuta, 
elokuvamies vastaa epäröi-
mättä.

”Elokuva
teatterissa on

erilainen kokemus
kuin kotona”
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TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

”Kannattaa
unohtaa

tunnearvot ja
ottaa ammattilainen 

arvioimaan, mitä 
tehdä”

–Kiinteistöissä 
on monia 
asioita, joita 

pitää huomioida, ennen 
kuin aloittaa remontin. 
Eräässä kohteessa oli juuri 
asennettu aurinkovoimala 
katolle, kun katto alkoi 
vuotaa. Voimala piti pur-
kaa, että pääsi korjaamaan 
katon. Katto olisi pitänyt 
remontoida ennen voima-
lan asennusta, Mikko Juva 
PRKK:sta aloitti.
 – Rakennuksissa on 
vaurioita, jotka eivät näy 

TV:stä tuttu Jorma Piisinen 
asiantuntijana

Pientalojen
energiaremontointi
Pientalon remontoinnin perusasioita käytiin läpi huippuasiantuntijoiden toimesta Nur-
mijärven Sähkön ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen järjestämässä illassa. Jorma 
Piisinen ja Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskuksen Mikko Juva esittivät 
kommelluksilla höystetyt faktat, Nurmijärven kunnan rakennustarkastaja Mikael Kan-
gasniemi valaisi lupa-asioita ja energianeuvoja Jarmo Kauppi kertoi Nurmijärven Sähkön  
tarjoamista energianeuvontapalveluista.

Pientalojen

ENERGIA-
REMONTOINTI

Nurmijärven kunnan valtuustosali, 

Keskustie 2 b, Nurmijärvi 

Kahvitarjoilu 
50 ensimmäiselle

Tervetuloa!

Ohjelmassa

• Energiatehokkuuden huomioiminen remontoinnin 

suunnittelussa	j
a	toteutuksessa

• Nurmijärven	Sähkön	
tarjoamien	energianeuv

onta-

	 palveluiden	esitt
ely

Paikalla asiantuntijat

• TV:stä	tuttu	rak
entamisen	ammattilainen

Jorma Piisinen

• PRKK	-	Peruskor
jaamisen	ja	Rakentam

isen

kehittämiskeskuksesta	M
ikko Juva

• Nurmijärven	Sähkön	
energianeuvoja

	Jarmo Kauppi

• Nurmijärven	kunnan	
rakennusvalvon

nan

edustaja

ulospäin. Korjaukset 
kannattaa tehdä ajoissa. 
Rakennuksilla on mark-
kina-arvo, tekninen arvo 
– ja sitten tunnearvo. 
Korjaaminen on yleensä 
kalliimpaa kuin uuden 
rakentaminen, joten tun-
nearvon merkitys on syytä 
selvittää.
 Kuntotarkastuksella saa 
laajan kuvan kokonaisuu-
desta ja remonttitarpeet 
tulevat esiin. Juva suo-
sittelee käyttämään aina 
asiantuntijaa selvittämään 

prioriteetit, korjaustavat 
ja kustannusarviot sekä 
antamaan työohjeita.
 – Jos et pysty arvi-
oimaan tarkastuksen 
luotettavuutta, tilaa riip-
pumaton ammattilainen. 
Tarkka tutkimus maksaa 
alle tonnin, Juva toteaa. 
Tutkimuksessa tarkas-
tetaan kattorakenteet, 
kosteusvauriot, alapohja, 
ryömintätilat ja selvitetään 
mahdolliset ’viritykset’, eli 
epämääräiset korjaukset.

Myös korjauksen suun-
nitteluun Juva suosittelee 
osaavaa suunnittelijaa, 
ettei aiheuteta uusia 
vaurioita. 
 – Esim. lämmöneris-
tyksen lisäys on tehtävä 
harkiten ja ymmärtäen 
kosteuden liikkeet raken-
teissa.

Riskirakenteet

Eri aikakausilla rakenne-
tuissa taloissa on erilaisia 
riskirakenteita, jotka voi-
vat olla aikoinaan täysin 
määräysten ja ohjeiden 
mukaan rakennettuja. 
Ennen sotia vallalla olivat 
hirsirungot, jotka ovat 
usein monivaurioisia 
ja kosteusongelmaisia. 
Sotien jälkeen tulivat 
rintamamiestalot, joissa on 

kosteus- ja homevaurioita, 
koska niitä ei ole tarkoi-
tettu nykyisenkaltaiseen 
asumiseen, jossa kosteu-
dentuotto on suunniteltua 
suurempaa.
 – Voidaan sanoa, että 
90 % rintamamiestalojen 
seinistä on homeessa, Juva 
toteaa.
 1960- ja -70-luvuilla 
tulivat tasa- ja loivakat-
toiset talot. Tasakatto voi 
toimiakin, mutta jos kaivot 
menevät tukkoon ja vesi 
jää seisomaan, huopa ei 
kestä vaan alkaa vuotaa. 
Rakennettiin ’valesokkeli-
taloja’, joiden alapohjista 
90 % on lahoja. 1980-luvul-
ta on rakennettu ’nyky-
taloja’, joiden vaurioiden 
syynä ovat rakennusvir-
heet.

 – Energiaremontti ei 
ole kannattava pelkästään 
energiansäästön kannal-
ta, se kannattaa yhdistää 
muihin korjauksiin. 
Eristyslisä on hyvä laittaa 
rakenteiden ulkopuolelle. 
Lisäeristäminen edellyttää 
yleensä myös ilmanvaih-
don tehostamista, Juva 
toteaa.

Tunnearvot vaarallisia

Jorma Piisinen varoitteli 
alkuun tunteiden vaa-
roista. ”Tää näytti heti 
hyvältä tää talo” voi johtaa 
hankaluuksiin. Hän kertoi 
tarinan perheestä, joka 
palkkasi kyllä sisustus-
suunnittelijan, mutta ei ra-
kennesuunnittelijaa. Talo 
saneerattiin sisätiloiltaan 
hienoksi, mutta suuri osa 
jouduttiin purkamaan, kun 
vettä alkoi tulla sisään. 
Ylimääräinen hintalappu 
oli toistasataa tuhatta. 
Kunnollinen rakennesuun-
nittelu olisi maksanut vain 
1500–3000 euroa.
 – Kannattaa unohtaa 
tunnearvot ja ottaa ammat-
tilainen arvioimaan, mitä 
kannattaa tehdä. Korjausta 
ei välttämättä saa tehtyä 
niin hyvin, että asukkaat 
eivät oireile. Talot, joita 
ei enää käytetä, lahoavat 
helpommin. Kuten vaikka 
mummonmökki, joka on 
jäänyt kylmilleen.

 – Ensin pitää tehdä 
kattoremontti ja vasta 
sitten kaikki muu, Piisinen 
toteaa.
 – Remontissa pitää 
ottaa huomioon perheen 
tarpeet, tehdä kuntotarkas-
tus, energiatehokkuuden 
parantamissuunnitelma 
sekä kunnollinen kustan-
nusarvio. Kannattaa myös 
varata joustovaraa budjet-
tiin, sillä rakenteisiin voi 
tulla yllättäviä muutoksia.
 – Lisäeristyksellä ei 
yleensä saada paljoa etua. 
Tehokkainta on tiivistää 
olemassa olevat rakenteet. 
On tärkeää tuntea eri 
aikakausien rakenteet ja 
niiden toiminta. 
 – Puuverhoiltu talo on 
siitä kiitollinen, että kun 
on kosteita pakkasaamu-
ja, pintaan muodostuu 
huurretta, joka paljastaa 
lämpövuotoja. Esimerkik-
si onko ikkunoiden alla 
sulaa.
 – Perustuksiin kannat-
taa aina laittaa radonput-
kitus, koska sillä voidaan 
jäähdyttää maaperää, jos 
on imuri katolla, ja pie-
nentää kosteudennousua 
lattiarakenteisiin, Piisinen 
vinkkaa.
 Suoraa sähkölämmitys-
tä Jorma Piisinen kehui 
estoitta, sillä se pitää 
rakenteet varmasti kuivina 
ja on halpa perustaa ja 
pitää yllä. Toinen hänen 

suosittelemansa lämmitys-
menetelmä on ilmalämpö-
pumppu, jolla voidaan jopa 
puolittaa lämmityskustan-
nukset.
 Tilaisuuden lopuksi 
Nurmijärven rakennustar-
kastaja Mikael Kangasniemi 
kertoi rakennusluvista 
todeten, homekorjaus vaatii 
aina luvat ja suunnitelmat. 
Hän kehotti kysymään 
neuvoa, ennen kuin lähtee 
tekemään mitään. Hyvä 
tapa kysyä on sähköpostin 
välityksellä: mikael.kangas-
niemi@nurmijarvi.fi

Katto
kannattaa 
korjata
ensin

– Kaveri soitti ja kysyi, 
että kannattaako hänen 
ostaa tätä taloa, vastasin 
että ei kannata, siinä on 
sinulle aivan liikaa remon-
toitavaa. No osti kuitenkin 
ja neuvoin siihen, että 
remontoi ensin katto. 
Soitti vähän ajan päästä, 
että nyt katto vuotaa. 
Kysyin, että etkö laittanut-
kaan kattoa ensin, vastasi, 
että kun vaimo halusi 
remontoida ensin keittiön. 
Katto vuoti juuri keittiön 
kohdalta, joten keittiö 
jouduttiin purkamaan 
kokonaan kattoremontin 
tieltä, Mikko Juva kertoi 
tarinaa eräästä kohteesta.

Mikko Juvan 
kolme
tärkeintä 
kohtaa
kosteus-
vaurioiden
estämiseksi
1. Salaojat kuntoon
2. Katolta tulevat vedet 
 johdetaan pois
 sadevesijärjestelmällä
3. Talon vierustat kallis-
 tetaan poispäin talosta

Lisätietoja
www.eneuvonta.fi

Vas. energianeuvoja Jarmo Kauppi, PRKK:n Mikko Juva, Jorma Piisinen, rakennustarkastaja Mikael Kangasniemi ja 
Nurmijärven Sähkön asiakaspalvelupäällikkö Katja Ruuskanen.
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Matti Hahkala ja porauslaite

Halusin
kuulla

energianeuvojan
mielipiteen

taloni
tilanteesta

Energianeuvoja opasti Matti Hahkalaa

Öljylämmityksestä maalämpöön
Nurmijärven Sähkön kampanja ”Öljystä uusiutuviin” tarjosi kaikille Nurmijärven Säh-
köverkon öljylämmittäjille ajatuksia ja henkilökohtaista apua lämmitysjärjestelmän 
saneeraukseen – mutta millainen järjestelmä kannattaisi hankkia? Energianeuvoja 
tarjosi usean tunnin kestävän kartoituksen, jossa käytiin läpi kiinteistön tekniikka ja 
lämmitysvaihtoehdot. Matti Hahkala Klaukkalasta valitsi maalämmön. 

Öljylämmitys on 
fossiilista energiaa 
ja sen ympäristö-

vaikutukset ovat suuret 
verrattuna nykyaikaisiin 
lämpöpumpuilla toteu-
tettuihin ratkaisuihin. 
Vaihtamalla moderniin 
järjestelmään vähenevät 
CO2-päästöt huomatta-
vasti. Investointi maksaa 
itsensä takaisin 7-10 
vuoden aikana säästyneillä 
lämmityskustannuksilla. 
Jo hallitusohjelmammekin 
pyrkii luopumaan öljyn 
käytöstä lämmityksessä 
2030-luvun alkuun men-
nessä.
 Öljyn korvaajana 
kampanjassa keskityttiin 
erilaisiin lämpöpump-
puihin, kuten vesi-ilma-

lämpöpumppuun (VILP), 
maalämpöpumppuun 
(MLP), poistoilmalämpö-
pumppuun (PILP) ja ilma-
lämpöpumppuun (ILP).
 Matti Hahkala Klaukka-
lasta halusi vaihtaa öljystä 
maalämpöön, koska se on 
yleinen trendi ja valtioval-
lan tahto.
 – Halusin kuulla Nur-
mijärven Sähkön energia-
neuvojan näkemyksen ja 
mielipiteen oman taloni 
tilanteesta. Minkälaisia 
asioita maalämmöstä tulee 
ottaa huomioon, kun valin-
toja tehdään. Puolentoista 
tuntia juttelimme Jarmo 
Kaupin kanssa näistä ja 
muista energia-asioista. 
Kävin myös Myyrmäki-hal-
lissa messuilla ja selvitin 
mitä oli tarjolla. Tutustuin 
erilaisiin oppaisiin interne-
tissä, toteaa Matti Hahkala 
projektin valmistelujaan.
 Matti Hahkalan talo on 
yksikerroksinen 200 m2 
rakennus talleineen ja se 

on valmistunut vuonna 
1975. Öljysäiliöön mah-
tuu 3000 l polttoöljyä ja 
Hahkala osti säiliön viime 
vuonna täyteen, joten se 
lämmittää taloa vielä ensi 
vuoteen. 
 Niinpä maalämmön 
asennus tehdään kahdessa 
osassa. Nyt helmikuussa 
kaivon poraus ja putkien 
veto tekniseen tilaan. 
Itse laitteisto asennetaan 
myöhemmin, kun öljy on 
käytetty. 
 Hahkala pyysi tarjouk-
set kuudelta eri toimitta-
jalta. Hintahaarukka oli 17 
000 – 21 000 euroa, eikä 
Hahkala valinnut halvin-
ta tarjousta. Hän halusi 
laadukkaan laitteiston, 
jossa kallioperään porattu 
kaivon osuus oli vähintään 
160 m. Tarjoukseen kuului 
porata 10 m pehmeää maa-
ta ennen kalliota, mutta 
mitaksi tuli lopulta 27 m 
pehmeää maata ennen 
kalliota. 

Kun alkaa suunnitella 
lämmitysmuodon vaihta-
mista, kannattaa ensin olla 
yhteydessä Nurmijärven 
Sähkön energianeuvoja 
Jarmo Kauppiin – jo heti 
suunnittelun valmistelu-
vaiheessa, jotta projekti 
lähtee oikeille raiteille heti 
alusta asti.
 – Kun asiakas saa riittä-
västi perustietoa, osaa hän 
vaatia ja saa mitä haluaa ja 
tarvitsee kiinteistöönsä, to-
teaa energianeuvoja Jarmo 
Kauppi.
 – Oikein laadittu tar-
jouspyyntö mahdollistaa 
urakoitsijan paremmuu-
teen perustuvan valinnan 
lämmitysjärjestelmän 
vaihdossa. Narut pysyvät 
kokonaisuudessaan asiak-
kaan käsissä, eikä valinta 
ole pelkästään hintaan 
perustuva. 
 – Työn toteutuksesta 
laadittu sopimus takaa 
sovitun toteutuksen ja 
varmistaa myös oikeus-
teitse saatavat oikaisut, 
jos homma alkaa jostain 
syystä mennä sivuraiteille, 
Kauppi huomauttaa.

Mauri Kalevi Hytti Klauk-
kalasta voitti arvonnassa 
viikonlopuksi käyttöönsä 
Nurmijärven Sähkön 
Nissan Leaf -merkkisen 
täyssähköauton. Auto 
arvottiin kaikkien niiden 
kesken, jotka tilasivat yhtiön 
uutiskirjeen. Hytit ajoivat 
sähköautolla viikonlopun 
aikana n. 300 km. 

Sähköauto viikonlopuksi 
käyttöön Klaukkalaan

 – Oli kiva. Lataus pihalla 
olevasta tavallisesta suko-pis-
tokkeesta tapahtui yllättävän 
tehokkaasti. Oltiin vaimon 
kanssa vähän keskusteltu jo 
muutenkin siitä, että voisimme 
hankkia vanhan kakkosautom-
me tilalle sähköauton, vähän 
niin kuin kauppakassiksi, 
totesi tyytyväinen sähköauton 
testaaja.

Energianeuvoja Jarmo Kauppi sekä Mauri Hytti vaimoineen.

Öljykattila vaihtuu maalämpöpumpuksi.Maalämpökaivo porattiin pannuhuoneen läheisyyteen.
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”Maaseutu
ja kaupunki
tarvitsevat
toisiaan”

–Maailmalla 
isoissa kau-
pungeissa 

mm. Pariisissa muuttaa 
jo maalle pois kaupun-
gista enemmän ihmisiä 
kuin kaupunkiin. Sipilän 
hallituksen aikana maan 
talous- ja työllisyyskehitys 
oli tavoitteitakin parempaa 
ja toisin kuin luullaan, se 
oli sitä nimenomaan muis-
sa kuin eteläisen Suomen 
maakunnissa, Toivonen 
toteaa.
 – Koko Suomi ei ole 
koskaan ollut asuttuna. 
Terminologia johtaa vää-
riin mielikuviin. Meidän 
tulee pitää huolta siitä, 
että siellä missä nyt on 

Suomen suurin

maalaiskunta
pääkaupungin kupeessa
– Kaupungistuminen ei ole mikään kiveen hakattu asia. Maaseutu ja kaupunki tar-
vitsevat toisiaan, toteaa Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka 
Toivonen. Nurmijärvi on Suomen suurin maalaiskunta väestöltään ja houkuttelee 
asukkaita rauhallisella, luontoa lähellä olevalla brändillään, joka tarjoaa kuitenkin 
pääkaupunkiseudun mahdollisuudet. Kunnan houkuttelevuuteen antaa lisänsä oma 
sähköyhtiö.

asutusta, on sitä myös 
tulevaisuudessa. Maa-
seudun elinvoimaisuus ja 
houkutteluvuus on myös 
kaupunkiemme hyvinvoin-
nin tae. Kansantaloutem-
me ja erityisesti vientite-
ollisuutemme tuotanto ja 
työ tehdään maakunnissa 
ja ilman sitä työtä ei olisi 
yritysten pääkonttoreita 
ja virastoja verojälkineen 
Helsingissä.

Maataloudesta ratkaisu 
ilmastonlämpenemiseen

Kallepekka Toivonen 
ihmettelee sitä, kuinka 
maaseudun ja maatalou-
den merkitystä ilmas-

tonmuutoskeskustelussa 
vääristellään.
 – Ideologisista ja ties 
mistä syistä maatalous ja 
erityisesti kotieläintuotan-
to on nostettu syytettyjen 
penkille vaikka todellisuu-
dessa maa- ja metsätalous 
tulevat olemaan isossa 
roolissa ilmastonmuutok-
sen torjunnassa kun fos-
siilienergiasta siirrytään 
uusiutuvaan energiaan. 
 – Ainoat hiilinielut 
tällä maapallolla ovat 
pelto, metsä ja vesistöt. 
Kaikki vihreä kasvaessaan 
yhteyttää hiilidioksidia ja 
meillä on valtavasti mah-
dollisuuksia lisätä hiilen 
sitoutumista mm. pelto-

maahan. Kotieläintuotanto 
on erittäin tärkeä lenkki 
suomalaisesssa kestävässä 
maataloudessa. Meillä 
kertyy pohjavettä 60 % 
enemmän kuin käytetään 
joka vuosi, siksi
voidaan sanoa, että veden 
juottaminen vaikkapa 
lypsykarjalle on veden 
jalostamista maidoksi. 
 – Tuotantoeläinten 
rehut ovat lähes täysin ko-
timaisia ja perustuvat pit-
kälti nurmipeltoihin, joita 
valtaosa Suomen pelloista 
on. Kasvipeitteiset nurmet 
parantavat peltojen raken-
netta ja siten tuottavuutta 
sekä sitovat parhaimmil-
laan jopa kahdeksankertai-
sesti enemmän hiiltä kuin 
viljapelto. Lyhyesti pelkis-
täen voidaan sanoa, että 
ulkomaiset niin kasvikset 
kuin liha ovat ilmastopahis 
ja kotimaiset kestävästi 
tuotetut kasvikset ja eläin-
tuotteet ovat ilmastoteko.

Edunvalvoja MTK:n
rooli on muuttunut

Kallepekka Toivonen on 
ollut vahvasti mukana 
Maa- ja metsätaloustuot-
tajain Keskusliiton (MTK) 
toiminnassa, kuten MTK:n 
ylimmän päättävän elimen 
MTK:n valtuuskunnan 
jäsenenä sekä MTK-Uusi-
maan, että paikallisyhdis-
tyksen, MTK-Nurmijärven 
puheenjohtajana. Nykyisin 
hän on vielä mukana 
paikallisyhdistyksen vara-
puheenjohtaja ja Keskus-
liitossa konkareiden mie-
hittämässä MTK:n säätiön 
hallintoneuvostossa.
 – Aikoinaan ennen 
EU:hun liittymistä MTK:n 
rooli oli suuri, kun se neu-
votteli valtiovallan kanssa, 
mitkä ovat maidon, lihan 
ja viljan tuottajahinnat 
vuodeksi eteenpäin. Nyt 
EU-aikana eletään yhtei-
sessä EU-maatalouspolitii-
kassa ja hinnat muodostu-
vat markkinoilla ja niihin 
ei voi suoraan vaikuttaa. 
Mutta edunvalvonnan 
merkitys ei ole vähenty-
nyt, päinvastoin haasteet 
ovat valtavasti kasvaneet. 
MTK:lla on arvostettu 
ja iso rooli kotimaisen 
maa- ja metsätalouden 
puolesta puhujana pellolta 
ja kannolta aina Brysselin 
kabinetteihin. 
 – EU:n nykyinen oh-
jelmakausi päättyy tämän 
vuoden lopussa. Uuden 
ohjelmakauden valmistelu 
on edelleen kesken, joten 
vanhan ohjelmakauden 
pohjalta mennään arviolta 
vielä vuoteen 2023 saakka.
 – Uudella ohjelmakau-
della tullaan vahvistamaan 
jäsenvaltioiden päätän-

tävaltaa kansallisesta 
maatalouspolitiikasta. 
Ilmastonmuutoksen 
torjunta, hiilineutraalius 
ja ympäristönhoito ovat 
keskeisiä tavoitteita, kuten 
myös sukupolvenvaihdok-
set, kohtuullisen tulotason 
turvaaminen ja maaseu-
dun elinvoimaisuuden 
ylläpitäminen.
 – EU:n budjetissa 
maatalouden osuus on toi-
seksi suurin, noin 38 %:n 
luokkaa. Brexitistä johtuen 
jää noin 12 mrd:n vaje, 
joka täytetään pääasiassa 
jäsenmaiden jäsenmaksuja 
korottamalla. Alun perin 
komissio esitti maata-
louden ns. kakkospilarin 
varojen leikkaamista 25 
%:lla. Suomen puheenjoh-
tajuuskaudella on neu-
votteluissa saatu leikkaus 
kohtuullistettua niin, että 
nyt puhutaan noin 5 – 10 
%:n leikkauksesta. 

Satavuotias
paikallisyhdistys

Nurmijärven Maatalo-
ustuottajain Yhdistys on 
perustettu 9.7.1917 ja se 
tarkoittaa sitä, että olem-
me maan toiseksi vanhin 
tuottajayhdistys ja vain 
muutaman päivän Huittis-
ten Tuottajain Yhdistystä 
nuorempi. 
 – Ennen sotia paikal-
lisyhdistyksen kunnal-
lispoliittinen merkitys ja 
vaikutusvalta oli suurempi 
aina 1970-luvulle saakka. 
Tänä päivänä yhdistyksen 
toiminta on enemmän 
viljelijöiden yhteisen 
kanssakäymisen mah-
dollistaja koulutuksen, 
tilaisuuksien, retkien ym. 
järjestäjänä. Edunvalvon-
taa tehdään maankäyttöön 
ja ympäristöön liittyvissä 
paikallisissa asioissa ja 
asioissa, joissa tarvitaan 
maa- ja metsätalouden 
näkemystä.
 – MTK-Nurmijärvellä 
on vapaa-ajan mökki 
Haavisto Vihtilammen 
rannalla, jota vuokraamme 
paitsi jäsenistölle myös 
ulkopuolisille. Siellä on 
ajanmukainen mökki, sau-
na ja grillikota. Suosituin 

tapahtuma Haavistossa 
on kesäkuukausina joka 
tiistai-iltana pidettävä jä-
senistölle avoin saunailta, 
Toivonen toteaa.

Nurmijärven Sähkö tuo 
kuntalaiselle etua

– Nurmijärven Sähkön tär-
kein arvo on paikallisuus. 
Yhtiö toimii täällä paikan 
päällä ja siellä on töissä 
tuttuja ihmisiä, jotka saat 
koska vaan kiinni. Yh-
teistyö ja -ymmärrys ovat 
toiselta planeetalta kuin 
ison kasvottoman yhtiön 
kanssa olisi, Toivonen 
toteaa.
 – Naapurin poika ajoi 
traktorillamme pellolla 
sähköpylvään poikki niin, 
että pylväs jäi etukuor-
maajan kauhaan pystyyn 
ja soitti minulle, että mitäs 
tehdään? Soitin samantien 
verkkojohtaja Osmo Kar-
voselle, joka rauhallisesti 
opasti; “Sano kaverille, 
että kääntää traktorin 

virrat pois, ei koske mihin-
kään ja kävelee rauhassa 
pois paikalta”. Puolen 
tunnin päästä sähköyhtiön 
miehet tulivat paikalle 
korjaamaan vaurioita.
 – Nurmijärven Sähkö 
seuraa aikaansa ja mm. 
tuottaa 98 % kauko-
lämmöstä uusiutuvalla 
energialla, joka on peräisin 
lähialueilta. Yhtiö on 
mukana myös useissa 
tuulivoimahankkeissa. 
 – Kun yhtiö on kunnan 
omistuksessa, olemme 
määritelleet, että sähköä 
toimitetaan kuntalaisille 
hinnalla, joka on alle 
valtakunnan keskitason. Ei 
tarvitse miettiä, kun joku 
yhtiö puhelimitse tarjoaa 
halvalla hinnalla sähköä, 
että mitä hinta on sitten 
vähän ajan päästä? Omalla 
sähköyhtiöllä on myös 
taloudellista merkitystä, 
koska osinkotuotto on ollut 
kahdesta kolmeen miljoo-
naan euroon vuodessa.

Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen on 
ollut vahvasti mukana myös MTK:n toiminnassa. Sylissä Vili-kissa.

Kallepakka Toivosen maatila lämpenee oman hakekattilan voimin. Kuvassa kattilan piipusta nousee savua.
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Nurmijärven Sähkön alueella on aurinkovoimaloiden määrä moninkertaistunut viimeisen neljän vuoden aikana. 
Joulukuussa 2016 voimaloita oli 32 kpl, mutta vuoden 2019 joulukuussa lukumäärä oli jo 216 kpl. Aurinkovoimala 
kannattaa mitoittaa siten, että kaikki sen tuottama sähkö tulee omaan käyttöön. Verkkoon kytketyn voimalan yli-
määräinen sähkö menee verkkoon muiden käyttöön ja siitä saa korvauksen, mutta se on käytännössä nimellinen. 
Ota yhteyttä Nurmijärven Sähkön energianeuvoja Jarmo Kauppiin, saat häneltä maksuttoman laskelman aurinko-
voimalasta. Lehden kannessa olevassa kuvassa on Bromanin varasto, joka on Ahlsellin varaston vieressä.

Pienaurinkovoimaloiden  määrä monikertaistunut

 Hirvikalliontie,   
 Klaukkala

 Kylänpäänkaari,   
 Rajamäki

 Lehmuskuja,   
 Rajamäki

 Ahlsell,   
 Hyvinkää

 Huikontie,   
 Jokela

 Lepokuja,   
 Jokela

 Kellonsoittajantie,   
 Jokela

 Peukaloisentie,   
 Klaukkala

 Ylitilantie,   
 Klaukkala

 FinnTips,   
 Nurmijärvi

 Raalantie,   
 Nurmijärvi

Aurinko-
sähkö

kannattaa
käyttää

kokonaan
itse
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tuksen aiheuttavat 
alueen asukasmäärän 

kasvu sekä teollisuuslai-
tosten (kuten Roal, Altia, 
Teknos ja Premix) kasva-
nut sähkönkulutus. Säh-
könkulutus tulee alueella 
lisääntymään myös sen 
takia, että Liikennevirasto 
sähköistää tulevaisuu-
dessa Hyvinkää-Hanko 
-junaradan.

Mahdollistaa
huoltotilanteet

Rajamäen sähkönjakelu on 
paikallisen sähköaseman 
varassa, jota syöttää vain 
yksi 110 kV:n ns. oksajoh-
to Lautalasta. Nykytilan-
teessa Lautala – Rajamäki 
110 kV voimajohdolle ei 
voida ottaa keskeytystä 
ilman merkittävää häiriötä 
alueen sähkönjakelus-
sa.  
 Rajamäen sähköasemaa 
on laajennettu hankkimal-
la toinen päämuuntaja. 
Päämuuntajatehon kaksin-
kertaistamisella haluamme 
vastata Rajamäen kasva-
neeseen sähköenergian 
tarpeeseen nyt ja tulevai-
suudessa. 
 Uusi 110 kV voimajohto 
vedetään Röykän kautta 
Perttulasta ja se mahdollis-
taa huoltotilanteet muilla 
sähköverkon osilla, kun 
Rajamäen sähköasema 
saadaan mukaan renkaa-
seen. Röykkään rakenne-
taan tulevaisuudessa uusi 
sähköasema, joka osaltaan 
helpottaa tilannetta.

Liito-oravat otettu huomioon

Uusi 110 kV voimalinja 
Perttulasta Rajamäelle

Nurmijärven Sähköverkko rakentaa uuden 110 kV voimalinjan Perttulan sähköase-
malta Rajamäen sähköasemalle. Rajamäen sähkönkulutus on kasvanut niin paljon, 

että nykyinen Rajamäen sähköasema ei takaa sähkönjakelua riittävällä tasolla. 
Nykyisen voimajohdon huoltotilanteessa sähkönjakelua jouduttaisiin rajoittamaan. 

Projekti toteutetaan vuosien 2020–2022 välillä.

Neljä 
reittivaihtoehtoa

Voimajohdon suunnitte-
lussa oli mukana neljä eri 
reittivaihtoehtoa, joiden 
johtopituudet vaihtelivat 
11,4 km – 18,6 km välillä. 
Valituksi tuli reitti (ks. 
piirros), jonka lopullinen 
pituus on n. 16 km. Johto-
alueen kokonaisleveys on 
46 m.

Ympäristöselvitys
 
Alueella tehtiin ympäristö-
selvitys, jossa selvitettiin 
mm. alueen kaavoitus-
tilanne, maisema-alueet 
suunnittelualueella, ympä-
ristöarvot sekä arvokkaat 
luontokohteet ja lajiesiin-
tymät. Maastoinventoin-
teja tehtiin jo syksyn 2017 
aikana ja keväällä 2018 
tehtiin liito-oravainven-
toinnit kohdennetusti.

Maatalouden osalta ei 
merkittäviä vaikutuksia
 
Voimajohdon suurin 
vaikutus maankäyttöön 
on voimajohtoalueen 
poistuminen metsäta-  
louskäytöstä. Maatalouden 
osalta voimajohdolla ei 
tule olemaan merkittäviä 
vaikutuksia, peltoalueille 
sijoittuvat pylväsrakenteet 
vähentävät viljelyalaa vain 
vähäisessä määrin.
 Metsäalueilla ei todettu 
olevan virallisia ulkoilu-
reittejä tai muuta ohjattua 
virkistyskäyttöä, joten 
hanke ei aiheuttane mer-
kittävää haittaa virkistys-
käytölle.

Pelloille vapaasti
seisovat pylväät

Uusi voimajohto suunnitel-
laan pääsääntöisesti harus-
tetuin putkipylväin, mutta 
peltoalueiden ylityksessä 
pellolle sijoittuvissa pyl-
väissä käytetään vapaasti 
seisovia pylväitä, jolloin 
peltopinta-alaa ei poistu 
niin paljoa käytöstä.

Vain vähän asuin-
rakennuksia reitillä
 
Asemakaavoitettuja alueita 
on vain Röykässä, josta 
löytyy linjausta lähinnä 
oleva asuinrakennus. 
Linjauksen varrelle osuu 
asuinrakennuksia vain 
vähän.
 Yleiskaavoitettujen 
alueiden osalta voimajoh-
toreitit sijoittuvat maa- ja 
metsätalousvaltaisille 

alueille. Vaikka paikoin 
ollaankin lähellä asuin-
kiinteistöjä, ei voimajoh-
don rakentamisen vuoksi 
ko. alueita tai rakennuksia 
jouduta lunastamaan.

Ympäristö on otettu 
huomioon

Johtoreitti lähtee Perttulan 
sähköasemalta pohjoiseen 
pellon poikki. Myyrinmaan 
alueella voimajohto liittyy 
Fingridin 400 kV voima-
johdon rinnalle noin 2,2 
km matkalle. Reitti kulkee 
pääasiassa sekalaisissa 
metsissä ja jonkin verran 
pellolla. Vaaksinjärven 
pohjoispään tasolla johto-
reitti haarautuu Röykän ja 

RAJAMÄKI

PERTTULA

Han
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SÄÄKSJÄRVI

Uusi, 110 kV
voimalinja

RÖYKKÄ

Rajamäen suuntaan. Noin 
600 m ennen Rajamäen 
sähköasemaa reitti kulkee 
rautatiealueen maastokäy-
tävässä.
 – Reitin varrella ei ole 
erikoisia luontokohteita 
tai todettuja liito-oravan 
pesimäalueita, toteaa verk-
kojohtaja Osmo Karvonen 
Nurmijärven Sähköverkko 
Oy:stä

Lausuntoja kysyttiin
monelta taholta

 Natura 2000 – alueita, 
valtakunnallisia luonnon-
suojeluohjelmien kohteita, 
luonnonsuojelualueita, 
luonnonmuistomerkkejä 
tai luonnonsuojelulain 

29§:n mukaisia suojeltuja 
luontotyyppejä ei voi-
majohtoreittien alueelle 
sijoitu. Lähimpinä ovat 
Kiljavan lähteikkökorpi ja 
Vaaksijärven saarnikorpi.
 Lausuntoja kysyttiin 
Nurmijärven kunnalta, Lii-
kennevirastolta, Helsingin 
kaupunginmuseolta, Uu-
denmaan ELY-keskukselta 
ja Museovirastolta.

Pellolle sopivat pylväät

Reitillä maata omistavat 
maanviljelijät eivät vas-
tusta johtoreittiä. Heidän 
toiveestaan peltoalueille 
vaihdettiin vapaasti 
seisovat pylväät haruksil-
la tuettujen sijaan, jotta 

peltoalaa ei menetettäisi 
maatalouskäytöstä.  
 Voimajohtohanke 
on yleishyödyllinen ja 
johtoreitti on syntynyt 
viranomaisneuvottelui-
den seurauksena. Maat 
voimajohtolinjaa varten 
hankitaan vapaehtoisesti 
tai lunastusmenettelyn 
kautta. 
 – Kaikki meidän verkot 
ovat muiden mailla. Py-
rimme rakentamaan linjat 
siten, että ne tuottavat 
mahdollisimman vähän 
haittaa ympäristölle, Kar-
vonen toteaa.

– Reitin varrella ei ole erityisiä luontokohteita, toteaa Nurmijärven Säh-
kön verkkojohtaja Osmo Karvonen.

Uusi voimalinja punaisella. Röykkään johtava katkoviiva kuvaa myöhemmin rakennettavaa haaraa.

Röykkään
rakennetaan

tulevaisuudessa
uusi

sähköasema
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Myyrinmaan tila on 
perustettu kruu-
nun ylijäämämais-

ta vuonna 1782, jolloin sen 
osti Ruotsin kuninkaalta 
Niilo Aabrahaminpoika. 
Seuraavaksi jatkoi Henrik 
Aabrahaminpoika. Kruu-
nuntilasta tuli verotila 
vuonna 1832, jolloin piti 
alkaa maksaa veroa.
 Israel Myrberg viljeli 
tilaa vuodesta 1845, sitten 
August Myrberg. Frans 
Myrberg toi tilan 1900-lu-
vulle ja suomensi nimen 

Nurmijärven Sähkö pystyttää halutut tolpat

Voimalinjat halkovat
Myyrinmaan maita
Nurmijärven Sähkö tuli maanviljelijöitä vastaan ja pystyttää pelloille vapaasti seiso-
vat pylväät, jolloin niistä on mahdollisimman vähän haittaa. Suurin osa peltopylväis-
tä tulee Jussi Myyrinmaan viljelemille maille. 

Myyrinmaaksi. Martti 
Myyrinmaa aloitti 1939, 
mutta kaatui jatkosodassa 
1942, josta asti hänen 
vaimonsa piti tilaa, kunnes 
1-vuotias Harto oli kasva-
nut isoksi. Nykyisin tilaa 
pitää Harton poika Jussi, 
joka aloitti vuonna 1997.

Sähkön on
kuljettava jossain

– Eihän pylväitä kukaan 
mailleen halua, mutta 
ymmärretään kyllä, että 

sähkön on kuljettava jos-
sain – ei siitä mihinkään 
pääse, Jussi Myyrinmaa 
toteaa. 
 – Lähinnä haittaa on 
viljelystöissä. Nykyiset 
koneet ovat suurikokoi-
sia ja kun menet pellolle 
ja joudut kiertelemään, 
menee aikaa. Kasvinsuoje-
luruisku esimerkiksi on 24 
m leveä. Voi myös syntyä 
tallaushävikkiä. 
 Myyrinmaan mailla on 
peltoa 70 ha, metsää 20 ha, 
jonka lisäksi vuokramaita 

viljelyssä 200 ha. Omille 
maille on suunniteltu nyt 
kolme pylvästä, vuokra-
maille kaksi. Myyrinmaan 
mailla menee myös Fin-

gridin 400 kV linja, josta 
tolppia osuu Myyrinmaan 
tilalle jo nyt toistakym-
mentä.
 – Harustetut (vaijereilla 
tuetut) sähköpylväät olisi-
vat olleet hankalammat ja 
se olisi ollut myös turval-
lisuuskysymys, sillä jos 
iso kone osuisi harukseen, 
linja voisi vahingoittua.

Vierailu sähköyhtiössä

– Kaikki neljä linjausvaih-
toehtoa olisivat menneet 
maitteni läpi. Kuultiin täs-
tä syksyllä 2019. Kävimme 
sitten verkkojohtaja Osmo 
Karvosen luona, joka 
otti meidät ystävällisesti 
vastaan – tilanne vaikutti 
hyvältä. Jonkin aikaa neu-

voteltiin ja saatiin sitten 
vapaasti seisovat pylväät, 
Myyrinmaa toteaa.
 – Linja pitäisi saada 
mahdollisimman vähän 
haittaa aiheuttaen. Raken-
nusaika vielä mietityttää, 
jos ei silloinkaan satu pak-
kastalvea. Maat sotkeen-
tuvat, jos niillä ajetaan 
raskailla koneilla, eikä ole 
routaa. Maa voi tiivistyä 
niin, ettei vesi enää läpäise 
sitä, jolloin viljeleminen 
häiriintyy.

Hakelämmitys
omista puista

Myyrinmaan tilan päära-
kennus valmistui 1934. Se 
oli ensin puulämmitteinen, 
sitten tuli öljy 1970-luvul-
la. Palattiin takaisin kla-
pilämmitykseen, kunnes 
2009 alettiin lämmittää 
hakkeella. Hake on omalta 
maalta itse tuotettua. 
Kuivurilla on oma hakekat-
tilansa, eikä öljyä tarvita 
enää kuin kulkuneuvoissa. 
 Jussi Myyrinmaa haket-
taa puuta 60–70 km säteel-
lä jo kuudetta vuotta myös 
asiakkaille, muun muassa 
Perttulan Lämmölle. 

Kyllä
ymmärretään, 
että sähkön

on kuljettava
jossain

Kuvassa Myyrinmaan tila, jonka peltoja halkoo jo nyt useampi voimalinja.

Kauppakirja vuodelta 1782, jolloin 
Niilo Aabrahaminpoika osti tilan 
Ruotsin kuninkaalta.

Jussi Myyrinmaa lämmittää tilaa itse haketetulla hakkeella, kainalossa Frans-poika. 

Myyrinmaan tilan päärakennus on vuodelta 1934. 
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• 8 GWh/vuosi, 506 asiakasta
• Kaava-alue
• Johtolähtö säävarmaksi
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Klaukka lantie
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Kuonomäentie

Klaukkala
Vanha Klaukka

Uudisrakentaminen

Toimitus-
varma verkko

kestää
tuulet ja tuiskut

ehjänä

Toimitusvarman verkon
rakennustyöt 2020

Nurmijärven Sähköverkko rakentaa tänä ja ensi vuonna 
reilut 50 km säävarmaa verkkoa. Tällä hetkellä Nurmi-
järven Sähköverkon asiakkaista 80 % on säävarmuu-
den piirissä ja kahden vuoden päästä lähes 90 %.
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Tilinumeron muutos kos-
kee uusia laskuja – lasku 
maksetaan aina laskulla 
näkyvälle tilille. Päivitäm-
me uuden tilinumeron 
kaikkiin lähettämiimme 
laskuihin automaattisesti 
(paperilasku, e-lasku, 
verkkolasku ja suoramak-
su). Jos sinulla on käytössä 
e-lasku, verkkolasku tai 
suoramaksu, niin sinun 
ei tarvitse tilinumero-
muutosasian vuoksi olla 
yhteydessä pankkiisi, 
vaan uudet tilitietomme 
päivittyvät automaattisesti 
laskulle.

Muistathan tarvittaessa 
vaihtaa uuden tilinumeron 
verkkopankkisi maksu-
pohjaan. Maksamalla las-
kun oikealle tilille nopeu-
tat sen käsittelyä ja vältyt 
maksuhuomautuksilta. 
Muut laskutusyhteystiedot 
säilyvät entisellään. 

Muutoksia laskutukseen
ja perintään

Uusi tilinumero FI76 5092 0920 4342 38

Nurmijärven Sähkön tilit on siirretty Nordeasta Osuuspankkiin. Tilinumero ja laskun 
ulkoasu ovat muuttuneet. Saatavien perintä siirtyy Intrum Justitialta Ropo Capitalille. 
Virheellisten suoritusten käsittelyyn tulee muutoksia.

Laskujen maksaminen

Jos tarvitset laskulle mak-
suaikaa, niin on tärkeää, 
että olet yhteydessä Nurmi-
järven Sähkön asiakaspal-
veluun laskun eräpäivään 
mennessä. Pystymme 
edelleen joustamaan mak-
suajoissa kunhan yhteyden-
otto tapahtuu ennen laskun 
erääntymistä.
 Jos tarvitset maksuai-
kaa laskulle maksuke-
hoituksen jälkeen, sinun 
tulee olla yhteydessä Ropo 
Capitalin asiakaspalveluun 
puh. 09 2315 0433 tai 
nurmijarvensahko@ropo-
capital.fi. Ropo Capitalin 
asiakaspalvelu on avoinna 
ma-pe klo 8–20 ja la klo 
10–15.
 Ylisuoritukset käsi-
tellään siten, että maksut 
siirretään ensisijaisesti 
kohdistettavaksi seu-
raavalle laskulle. Tästä 
ei aiheudu asiakkaalle 

Laskutusmuutoksen 
myötä laskuilla esitettävän 
informaation tarkkuus on 
lisääntynyt. Jatkossa sähkö-
veron yhteydessä kannettava 
lakisääteinen huoltovar-
muusmaksu esitetään 
laskulla omana rivinään.

Aiemmin huoltovarmuus-
maksu on esitetty osana 
sähköveroa. Sähkövero 
muodostuu sähkön valmis-
teverosta ja huoltovarmuus-
maksusta.

–Motivan Lasten 
energiakirja on 

selkeästi kirjoitettu sar-
jakuvakirja, joka on juuri 
sopiva tämän ikäiselle. 
Sellaisetkin lapset, jotka 
eivät jaksa niin keskittyä, 
lukevat tätä mielellään, to-
teaa luokanopettaja Elise 
Niska. 
 – Asiaa on paljon ja 
menisi kaksikin viikkoa 
sen läpikäymisessä. Mutta 
palaamme aiheeseen 
aina tilaisuuden tullen ja 
voihan materiaalia käyttää 
myös kolmannella luokal-
la.

Energiansäästöviikko

Rajamäen koulun
tokaluokkalaisille
energiakirjat

Nurmijärven Sähkö lah-
joitti tokaluokkalaisille 
Motivan laatimia energi-
ansäästöpaketteja, joihin 
kuului havainnollinen, 
piirroskuvituksiin perus-
tuva Lasten energiakirja 
sekä opettajan kirja ja 
muita aiheeseen liittyviä 
pienempiä oppaita. Ra-
jamäen koulun 2A nautti 
kirjoista täysin siemauk-
sin. 

ylimääräisiä kuluja. Mi-
käli ylisuoritus halutaan 
palautettavaksi asiakkaan 
tilille, perii Ropo Capital 
käsittelymaksun.

Saatavien perintä
Uusi laskutus- ja perintä-
kumppanimme on Ropo 
Capital Oy. Jatkossa Ropo 
Capital lähettää kaikki 
perintään liittyvät asiakas-
kirjeet. 
 Ropo Capital laskuttaa 
perintään liittyvät kulut 
hinnastonsa mukaisesti, 
mikä voi aiheuttaa muu-
toksia aiempiin laskutus-
perusteisiin. Esimerkiksi 
maksusopimuksesta 
veloitetaan jatkossa eril-
linen maksu, mikäli siitä 
sovitaan eräpäivän jälkeen 
Ropo Capitalin kanssa.
 Jos sinulla on kysyttä-
vää, ota yhteyttä asiakas-
palveluumme puh. 09 8780 
7300 tai asiakaspalvelu@
nurmijarvensahko.fi.

HUOLTOVARMUUSMAKSU
Huoltovarmuusmaksulla 
katetaan yhteiskunnan va-
rautumisesta ja häiriötilan-
teiden hallintaan liittyvistä 
kustannuksista valtiolle 
syntyviä menoja.

Huoltovarmuusmaksua 
kannetaan erilaisten 
energiaverojen yhteydessä. 
Esimerkiksi nestemäisten 
polttoaineiden, sähkön sekä 
lämmitykseen käytettävien 
kivihiilen ja maakaasun 
hintojen yhteydessä peritään 
huoltovarmuusmaksua.

Maksun suuruus on noin 
puoli prosenttia vähit-
täishinnasta, esim. säh-
kön osalta maksu on nyt 
verottomana 0,01300 snt/
kWh ja verollisena 0,01612 
snt/kWh (alv 24%).

Suomessa kertyy vuosit-
tain huoltovarmuusmak-
sua huoltovarmuusrahas-
toon noin 40 miljoonaa 
euroa.

 Energiansäästöviikolla 
tutkittiin energiaketjuja, 
jotka alkavat auringosta. 
Tutkittiin, kuinka tasku-
lamppu toimii. Puhuttiin 
energiansäästämisestä ko-
tona ja julkisissa tiloissa. 
 – Kädet pestyä tulee 
huolehtia, että hana menee 
kiinni. Ulko-ovi pitää 
muistaa sulkea kunnolla. 
Kotona valot tulee sam-
muttaa, kun niitä ei enää 
tarvitse. Suihkun alla ei 
pidä olla turhan pitkään. 
Sähköjohtoja pitää käyttää 
huolella, eikä tietokonetta 
tai TV:tä saa turhaan jättää 
päälle, Elise Niska kertoo 
esimerkkejä läpikäydyistä 
asioista.

Jouluvaloja enemmän 
kuin oikeita

– Kun taskulampusta otti 
patterit pois, se ei sytty-
nyt. Kun patterit laitettiin 
takaisin, se toimi taas. Piti 
katsoa, että patterit ovat 
oikeinpäin, kertoi oppilas 
Iina.
 – Kotona säästäm-
me energiaa siten, että 

pidämme päällä enemmän 
jouluvaloja kuin oikeita 
valoja, totesi Maj.
 Veera kertoi, että 
kotitehtäväksi oli tullut 
selvittää kolme parasta 
sähkölaitetta omasta ja 
vanhempien mielestä. Äiti 
arvosti eniten kahvinkei-
tintä, astian- ja pyykin-
pesukonetta. Veera itse 
puhelinta, tietokonetta ja 
kirjoituspöydän valoa.
 Elias totesi, että ilmasto 
lämpenee ja ihminen 
vaikuttaa siihen ’sairaasti’. 
Pitäisi saada lämpenemis-
tä hidastettua, esimerkiksi 
siten, että luopuisi kerta-
käyttöastioista.
 Lapsille oli annettu 
tehtäväksi tuoda kouluun 
lelu ja esitellä sen toimin-
taa, sekä kuinka sähkö tai 
sähköttömyys toteutuu 
lelussa.

Elise Niska 39 vuotta 
opettajana

Elise Niska on opettanut 
vuodesta 1981 – ja melkein 
koko ajan samassa luok-
kahuoneessa. Vain alussa 

oli vuosi-pari muualla ja 
vuonna 1996 rakennuksen 
remontin aikana meni vuo-
si Hellas Pianon entisissä 
tiloissa evakossa. Hän on 
opettanut nyt luokallaan 
olevan Nellin isä-Tommia 
aikanaan.
 – Lapset ovat tänä päi-
vänä vilkkaampia kuin en-
nen. Keskittymisongelmat 
ovat lisääntyneet. Luokka-
koot voisivat olla pienem-
piä. Ennen luokkakoot 
olivat suurempia, mutta 

kun lapset olivat rauhal-
lisempia, niin pärjättiin. 
Elämä oli ennen perheissä 
erilaista, nyt vanhemmilta 
vaaditaan työelämässä 
enemmän, työnkuva on 
muuttunut. 
 – Opetussuunnitelmia-
kin on mennyt 4-5 vuosien 
varrella. Viimeisimmän 
muutos toiminnallisuuteen 
oli hyvä – opiskelemme 
paljon toiminnan kautta. 
Kerran viikossa on ulko-
luokkatunti.

Luokanopettaja Elise Niska tokaluokkalaisten kanssa Rajamäen koulussa.
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Suomalaisten energia-
yhtiöiden asiakkaat 

ovat keskimäärin hyvin 
tyytyväisiä saamiinsa 
energiapalveluihin, ilme-
nee Energiateollisuuden 
teettämästä tutkimuksesta. 
Sähkönmyyntiä ja -siirtoa 
tuottavista yrityksistä 
parhaan tulokseen ylsi 
Nurmijärven Sähkö Oy.
 Energiayhtiöiden 
saama yleisarvosana on 

Nurmijärven Sähkö me-
nestyi hyvin valtakun-
nallisessa Suomen in-
nostavimmat työpaikat 

Saat tiedot vikaan perus-
tuvista ja suunnitelluista 
sähkökatkoista omaan 
matkapuhelimeesi. Sinun 
on kuitenkin ensin tar-
kastettava Nurmijärven 
Sähkön Online-palvelun 
Keskeytysviestintäpalve-
lussa, että tiedossamme 
on matkapuhelinnumero-
si ja sähköpostiosoitteesi.

Sähkömarkkinalaki 
velvoittaa sähköyhtiöitä 
ilmoittamaan sähkökat-
koista asiakkailleen. 
Tähän on kehitetty mat-
kapuhelimeen perustuva 
tekstiviestipalvelu ja sen 

Nurmijärven Puuradalla tuli maaliskuussa vuosi täy-
teen pilottihanketta, jossa keinoäly ohjasi kerrostalon 
lämmitystä ja mittasi ilmankosteutta. Pilotin käynnisti 
Nurmijärven kunnan omistama Nurmijärven Kodit ja 
sen toteutti Mapla Talopalvelu yhdessä Nurmijärven 
Sähkön kanssa. Asukkaat huomasivat selvän eron 
entiseen.

”Eron huomasi”

Keinoäly ohjasi kerrostalojen 
lämmitystä

Uusi bio-
lämpötariffi
Nurmijärven Sähkön tuote-
valikoimaan on tulossa uusi 
biolämpötariffi, jonka vuosittain 
tarkistettava laskutusteho tukee 
tehontarpeen alentamistoimia. 
Tariffin täysimääräinen hyödyntä-
minen edellyttää jatkuvaa läm-
mön seurantaa ja etäohjausta.

Asunnoissa oli läm-
pötila-anturit, jotka 

mittasivat säännöllisin 
väliajoin lämpötilaa ja kos-
teutta, ja lähettivät tiedot 
säännöllisesti pilvipalve-
luun. Järjestelmä optimoi 
huoneiston lämpötilaa 
mahdollisimman tasaisek-
si. Paikallinen asiantuntija 
seurasi olosuhdetietoja ja 
korjasi tai sääti laitteistoa 
tarvittaessa.

Järjestelmä ylläpiti tiettyä 
lämpötilaa

– Heti järjestelmän 
käynnistyttyä totesimme 
kiinteistön ylilämmi-
tystä sekä huoneistojen 
lämpötilojen hajontaa. 
Useammissa huoneistoissa 
oli yli 24 astetta lämmintä. 
Asetimme tavoitelämpöti-
laksi lopulta 21,5 astetta, 
jonka järjestelmä ylläpiti 
kylmimpinäkin ajanjaksoi-
na, toteaa Maplan Mikko 
Lahokoski.
 Tekoälyoptimointi 
alentaa myös kerrostalon 
huipputehon tarvetta, joka 

puolestaan mahdollistaa 
keskimäärin 7-10%:n 
säästön energiakustan-
nusten kokonaiskulutuk-
sessa. Keinoäly oppi myös 
kiinteistöjen lämpimän 
käyttöveden kulutuspiikit 
ja optimoi energiankulu-
tusta näitä ennakoimalla.
 Vaikutuksia vertail-
tiin vastaavaan naa-
purikiinteistöön, jossa 
lämpötilasäätö hoidettiin 
perinteisesti. Suhteelli-
sesti suurimmat säästöt 
todettiin maaliskuussa, 
kun keinoälyä hyödyntävä 
järjestelmä huomioi ja 
hyödynsi kevätauringon 
lämmön, jota perinteinen 
säätö ei pysty vastaavasti 
huomioimaan.

Tavoitteena
säästää energiaa

– Nyt olemme vasta har-
joitelleet tällä Puuradan 
pilotilla. Tavoitteemme on 
säästää energiakuluissa 
asumismukavuudesta 
tinkimättä ja pienentää 
vuokrankorotuspainei-

ta. Kun mittarit tulevat 
edullisemmiksi, tavoit-
teena on, että jokaisessa 
asunnossa olisi mittarit, 
jotka näyttävät ilman 
lämpötilan ja kosteuden, 
toteaa Nurmijärven Kotien 
tekninen isännöitsijä 
Sakari Elomaa. 

Asukkaat huomasivat 
selvän eron

Puuradan kiinteistössä 
kaksiossa asuva asukastoi-
mikunnan puheenjohtaja 
Ragnar Siimann huomasi 
selvän eron entiseen.
 – Lämpötilat muuttuivat 
asunnoissa. Ikkunat ovat 
vanhat ja vetoisat, mutta 
järjestelmä on reagoinut 
tähän ja pitänyt riittä-
vän korkeaa lämpötilaa. 

Naapurit ovat sanoneet 
samaa – että asunnoissa 
on lämpöisempää. 
 Pilotin avulla saatiin 
myös kartoitettua teknis-
ten korjausten tarpeelli-
suus, kuten pattereiden 
termostaattien sekä ikku-
noiden ja parvekeovien 
tiivisteiden vaihto.

Puuradalla asuva Ragnar Siimann huomasi selvän eron. Seinällä anturi.

Sähkön myynnin ja asiakaspalvelun työntekijöitä

TUTKIMUS Nurmijärven Sähkö on 
innostava työpaikka

-henkilöstötutkimukses-
sa, joka teetetään vähin-
tään 30 henkeä työllistä-
ville yrityksille. Pienten 

organisaatioiden sarjassa 
Nurmijärven Sähkö sijoit-
tui seitsemänneksi. Sarjan 
ykkönen oli CoreHW, joka 

toimii tietotekniikan alalla. 
Tutkimuksen suoritti Eezy 
Spirit Oy.

Tarkasta tietosi Keskeytysviestintäpalvelussa, niin

tekstiviestipalvelu ilmoittaa 
sähkökatkoista

rinnalle sähköpostilla 
ilmoittaminen. Niille, joilla 
ei ole mahdollisuutta saada 
viestejä edellä mainituil-
la tavoilla, lähetetään 
postikortti suunnitelluista 
katkoista.
 Nurmijärven Sähkö 
aktivoi palvelun kaikkien 
asiakkaidensa kännyk-
kään automaattisesti, jos 
numero on meille ilmoitet-
tu. Jos ei halua palvelua, 
sen voi käydä kytkemässä 
pois päältä. Yhtä käyt-
töpaikkaa kohti voidaan 
aktivoida yhteensä viisi 
puhelinnumeroa ja viisi 
sähköpostiosoitetta. Jär-
jestelmä voi siis lähettää 
tiedon vaikkapa isoäidin 

talouden sähköhäiriöstä 
tyttären puhelimeen.
 Vikailmoitus lähtee 
muutama minuutti vian 
ilmenemisen jälkeen kän-
nykkään tai sähköpostiin. 
 Suunnitelluista katkois-
ta tulee niin ikään ilmoitus 
kännykkään, sähköpostiin 
tai postikortilla postilaa-
tikkoon. Ensimmäinen 
viesti lähetetään kolme 
päivää ennen katkoa, 
toinen päivää aikaisemmin 
muistutukseksi, kolmas 
kun suunniteltu sähkö-
katko alkaa ja viimeinen 
kun se päättyy. Jos katko 
venähtää, siitäkin tulee 
ilmoitus. Toki Nurmijär-
ven Sähkö pyrkii siihen, 

että ilmoitettua aikataulua 
ei ylitetä. Palvelu ei maksa 
asiakkaalle mitään.
 Netissä on edelleen 
häiriökartta, jossa voi 
käydä katsomassa tilan-
netta. Sähkömarkkinalain 
mukaan ilmoituksia on 
kuitenkin tehtävä myös 
edellä mainituilla tavoilla. 
Näin asiakkaan ei tar-
vitse soitella ja selvittää 
tilannetta, eikä sähköyh-
tiön tarvitse vastailla niin 
moneen puheluun.
 Järjestelmä perustuu 
ulkopuolisen palveluntuot-
tajan palveluun, joka kerää 
informaatiota Nurmijärven 
Sähkön asiakastietojärjes-
telmästä.

Menestystä
asiakaskyselyssä

3,61 asteikolla 1-5, mikä 
on todella hyvä tulos. 
Tyytymättömiä asiakkaita 
oli vain kaksi prosenttia. 
Sähköyhtiöiden toiminta ja 
palvelu arvioitiin hieman 
paremmaksi kuin muiden 
vastaavanlaisten palvelun-
tarjoajien, kuten vakuutus-
yhtiöiden.  
 Erityisen tyytyväisiä 
asiakkaat ovat energiayhti-
öiden asiakaspalvelijoiden 

ystävällisyyteen, sovittu-
jen asioiden hoitamiseen 
ja palveluhalukkuuteen. 
Myös sähkön- ja lämmön-
jakelun häiriöttömyys sekä 
yhtiöiden luotettavuus 
saavat kiitosta. Yhtiöiden 
kehityskohteita ovat jous-
tavuus, asiakaskeskeisyys 
sekä tiedottaminen häiriö- 
ja muutostilanteissa.   
 – Energia-alan työ 
palvelun kehittämiseksi 

on tuottanut tulosta, toteaa 
Energiateollisuus ry:n 
markkinayksikön johtaja 
Pekka Salomaa. Töitä pal-
velun parantamiseksi on 
jatkettava edelleen. Kyse 
ei ole pelkästään kilpailus-
ta alan sisällä vaan myös 
muiden alojen kirittämistä 
palveluodotuksista, Salo-
maa sanoo.     
 IRO Research toteutti 
puhelinhaastattelut syksyl-
lä 2019. Kyselyyn haasta-
teltiin 19 energiayhtiön 
4400 asiakasta ja lisäksi 
tuhatta kuluttaja-asiakasta 
valtakunnallisesti.
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Nurmijärvi on suurelta 
osalta metsäinen luonto-
pitäjä, jonka alueella pesii 
paljon lintuja. Nurmijär-
ven Sähkö haluaa ottaa 
huomioon alueen linnut 
ja asentaa voimalinjoihin 
varoitusmerkkejä sellai-
silla alueilla, joilla lintuja 
on paljon ja törmäyksen 
riski on kasvanut.

–Asennamme sähkö-
linjoihin varoitus-

merkkejä, joiden liike ja 
heijastukset varoittavat 
linjojen läheisyydessä 
lentäviä lintuja. Tarkoitus 
on herättää huomiota, että 
lintu osaa lentää esteen 
yli, kertoo Nurmijärven 
Sähkön verkostorakennut-
taja Pekka Koponen.
 – Yleensä linjoihin tör-
määvät suurikokoisemmat 
linnut, kuten hanhet, jout-
senet ja pöllöt. Lintujen 
siipien kärkiväli saattaa 
olla niin suuri, että vaikka 
se mahtuisi istumaan 
langalla, niin lähtiessään 

Lintu-
varoitus-
merkkejä      
sähkö-
linjoihin

se saattaa osua toiseen 
lankaan, jolloin sen läpi 
kulkee virta.
 Linnut voivat istua 
yhdellä langalla saamatta 
sähköiskua, jos molemmat 
jalat ja koko lintu on yhdel-
lä langalla eli ’vaiheella’. 
Yhdellä langalla kököttäes-
sä ei synny potentiaalieroa 
jalkojen väliin, jolloin virta 
ei kierrä kehon kautta. 
Vastuskin on suurempi 
linnussa kuin langassa ja 
sähkövirta kulkee mie-
luummin matalamman 
vastuksen aineessa.
 – Nurmijärvellä lintuja 
varoittavia merkkejä on 
kymmenkunnalla paikalla 
tällä hetkellä. Sijoituspai-
koista saadaan vinkkejä 
asiakkaiden soittaessa ja 
kertoessa alueesta, jossa 
törmäyksiä on sattunut, 
Koponen toteaa.
 Merkkejä on kahdenlai-
sia. Suurjännitelinjoihin 
asennetaan pallomaisia, 
kiinteitä varoitusmerkke-
jä. Pienempiin, matalam-
man jännitteen linjoihin 
puolestaan pyöriviä ja 

heijastavia varoitusmerk-
kejä. Nurmijärven Sähkö 
ei asenna pallomaisia 
vaan ainoastaan pyöriviä 
merkkejä. Merkit näky-
vät heijastimien ansiosta 
myös pimeässä, jos niihin 
kohdistuu valoa.
 Lintuvaroitusmerkki 
asennetaan linjaan pitkän 
teleskooppiperiaatteella 
toimivan vavan avulla 
maasta käsin. Merkki 
napsahtaa linjaan kiin-
ni kuten pyykkipoika. 
Merkin lätkäosan varressa 
on pieni kuulalaakeri, 
joka mahdollistaa merkin 
pyörimisen kevyessäkin 
tuulessa.
 – Merkkien asentami-
nen on myös taloudelli-
sesti hyvä ratkaisu, koska 
niiden asentaminen on 
huomattavasti edullisem-
paa kuin linjan korjaa-
minen, Pekka Koponen 
toteaa.
 Nurmijärven Sähkö 
rakentaa parhaillaan 
säävarmaa verkkoa, joka 
tarkoittaa sitä, että osa 
linjoista siirretään ilmasta 

maan alle. Avonaisessa 
maastossa ja teiden varsis-
sa ilmajohdot säilytetään. 
Tällä hetkellä ilmajohtoa 
on alueella noin 75 % ja 
urakan valmistuttuakin 
vielä runsaasti, joten 
lintuvaroitusmerkeille on 
jatkossakin tehtäviä.

 – Jos joku huomaa, 
että jossain on sellaisella 
paikalla ilmajohtoja, että 
linnuilla on vaara niihin 
törmätä, voi olla meihin 
yhteydessä ja katsom-
me, onko syytä asentaa 
lintuvaroitusmerkkejä, 
toteaa verkostoinsinööri 
Ari Taipale.

Verkostorakennuttaja Pekka Koponen ja verkostoinsinööri Ari Taipale 
asensivat lintuvaroitusmerkkejä Nukarin alueella.
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Sähkön verolliset siirtohinnat lähialueella v. 2019

Caruna

Nurmijärven Sähköverkko

Nivos

Kerrostalohuoneisto, ei sähkökiuasta, pääsulake 1x25 A, sähkön käyttö 2 000 kWh/vuosi
Pientalo, sähkökiuas, ei sähkölämmitystä, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 5 000 kWh/vuosi
Pientalo, huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 18 000 kWh/vuosi
Pientalo, osittain varaava sähkölämmitys, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 20 000 kWh/vuosi
Maatilatalous, peltoviljely, ei sähkölämmitystä, pääsulake 3x35 A, sähkön käyttö 10 000 kWh/vuosi
Maatilatalous, karjatalous, huonek. sähköläm., pääsulake 3x35 A, sähkön käyttö 35 000 kWh/vuosi
Pienteollisuus, sähkön käyttö 150 000 kWh/vuosi, tehontarve 75 kW
Pienteollisuus, sähkön käyttö 600 000 kWh/vuosi, tehontarve 200 kW
Keskisuuri teollisuus, sähkön käyttö 2 000 000 kWh/vuosi, tehontarve 500 kW
Keskisuuri teollisuus, sähkön käyttö 10 000 000 kWh/vuosi, tehontarve 2 500 kW

K1
K2
L1
L2

M1
M2
T1
T2
T3
T4

Sähkön siirtohinta on
Nurmijärvellä maan
keskiarvoa edullisempi

Nurmijärvellä on 
alueen edullisimmat 
sähkön siirtohinnat. 

Tämä käy ilmi marras-
kuussa päivitetystä sähkön 
siirtohintojen taulukosta.
 Siirtohinta Nurmijär-
vellä on edullinen pitkälti 
siksi, että Nurmijärven 
Sähköverkon kuntaomis-
taja haluaa pitää siirtohin-
nat Suomen keskiarvon 
alapuolella. Tämä on 

ollut mahdollista käytän-
nössä, koska verkkoa on 
suunniteltu ja rakennettu 
järkevästi.
 Sähkön siirtohinta on 
pysynyt edullisena, vaikka 
samanaikaisesti rakenne-
taan säävarmaa verkkoa, 
jonka tulee olla valmis 
vuoden 2028 loppuun 
mennessä. Henkilöstömää-
rä on pidetty maltillisena. 
Nurmijärven Sähköverkko 

on huippuunsa 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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JOOSE MÄENPÄÄ     EMILIA KANGASLUOMA
MARITA TAAVITSAINEN     VEETI KALLIO      THELMA SIBERG

Astrid Lindgrenin valloittava klassikko

Ohjaus 
TAAVI VARTIA

Nurmijärven Sähkön kanta-asiakasnäytös
    tiistaina 9.7.2020

           klo18

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

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

Lipputilaukset:
044 346 8000 tai 
liput@taaborinkesateatteri.fi


