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PÄÄKIRJOITUS

SISÄLTÖMaailma muuttuu
– ja me sen mukana
Nurmijärven Sähkö on mukana maailman muutoksessa. Tutkimme alati uusia 
energiantuotantomuotoja, joilla voisimme tukea ilmastotyötä ja saavuttaa myös 
muita etuja asiakkaillemme.

Vähäpäästöisen biolämmön rinnalle olemme selvittäneet mahdollisuuksia porata 
keskisyviä georeikiä kaukolämmöntuotantoon ja lämmön varastointiin (s. 26).

Tuplasimme toimitalomme katolla olevien aurinkopaneelien lukumäärän.
Tekniikan yleistyminen on tehnyt aurinkopaneelien hinnoista edullisempia,
minkä lisäksi paneelit ovat myös tehokkaampia.

Olemme mukana uusissa tuulivoimapuistoissa pohjoisessa. Parha ja Hankila 
ovat niitä viimeisiä tuulivoimaprojekteja, jotka saavat uusiutuvan energian tukea. 
Tuulivoima on tästä eteenpäin markkinaehtoista. Tuotantokustannukset ovat 
laskeneet, ja tuulivoima on taloudellisesti kannattavampaa kuin aiemmin (s. 4).

Toimitusvarman verkon rakennustyöt jatkuvat, ja tämän vuoden lopussa säävar-
man verkon piirissä on jo 83 prosenttia asiakkaistamme (s. 8).

Suuret autotehtaat eivät kohta enää valmista muita kuin sähköautoja. Tuomme-
kin esiin sähköautoiluun liittyviä aiheita, kuten sähköauton latausta (s. 20).

Muutos on mahdollisuus!
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Parhan puiston pe-
rustustyöt valmis-
tuivat tammikuussa. 

Hankilan perustustyöt 
valmistuvat kesällä. Itse 
tuulivoimalat rakenteineen 
saapuvat syksyllä laiva-
kyydillä. 
 Perustustöihin kuuluvat 
paitsi voimaloiden perus-
tukset, myös alueen tiet 
sekä maakaapelointi, jotka 
Puhuri osti paikallisilta 
urakoitsijoilta. Perustuk-
sista eteenpäin vastuussa 
on tanskalainen Vestas.
 Parha sijaitsee ran-
nikolla noin kymme-
nen kilometrin päässä 
merestä, Fennovoiman 
Hanhikiven ydinvoima-

Nurmijärven Sähkö mukana  uusissa tuulivoimapuistoissa
Parha ja Hankila

Parha Pyhäjoella ja Hankila Haapavedellä ovat Puhurin uusimmat
tuulivoimapuistot. Nurmijärven Sähkö on yksi Puhurin omistajista
Suomen Voiman kautta ja vahvasti mukana tuulivoiman kehittämisessä 
ja hyödyntämisessä. Puistot otetaan käyttöön alkuvuodesta 2022.

Oulu

Pietarsaari

Pihtipudas

Parha

Hankila

Oulu

kappale. Parhaan tulee 
kymmenen voimalaa, Han-
kilaan kahdeksan. Yhden 
voimalan teho on 5,6 MW. 
Voimalaa voidaan käyttää 
tuulennopeuksilla 3 – 25 
m/s.

Uusiutuvan energian tuki

– Parha ja Hankila ovat 
voittajia, sillä ne ovat niitä 
viimeisiä tuulivoimapro-
jekteja, jotka saavat uusiu-
tuvan energian tukea. Ne 
voivat saada tukea jollain 
kvartaalilla, jos sähkön 
markkinahinta on alhaalla, 
toteaa Puhurin tuulivoima-
johtaja Tuomas Ylimaula.
 Tuulivoimasta on tullut 
markkinaehtoista vuoden 
2018 jälkeen. Tuotantokus-
tannukset ovat laskeneet 
ja tuulivoima on aiempaa 
kannattavampaa.
 Parhan hankkeen suun-
nittelu aloitettiin vuonna 
2011, Hankilan vuonna 
2013. Investointipäätökset 
tehtiin vuonna 2019. 

Käyttöikä 30 vuotta

Tuulivoimalat istutetaan 
tantereeseen kahdella 
tavalla: gravitaatiomene-
telmällä tai ankkuroimalla 
kallioon. Gravitaatiome-
netelmä tarkoittaa suurta 
betonipaakkua, johon torni 
on kiinnitetty pulteilla. 
Kakku on noin 3-4 m sy-
vyydellä ja halkaisijaltaan 
parikymmentä metriä. Se 

 Torni kasataan latomalla 
pystyasennossa palasia 
toinen toisensa päälle, pa-
loja on 5-6. Kovalla tuulella 
tuulivoimalaa ei välttä-
mättä pysty asentamaan. 
Sisälle asennetaan hissi, 
jolla pääsee melkein ylös 
asti. Loppumetrit mennään 
tikkailla.

Tuulivoimalan suunniteltu 
käyttöikä on n. 30 vuotta. 
Sen jälkeen se uusitaan 
kokonaan, käytännössä 
perustuksia myöten. 
Elinkaaren aikana siivet 
ja vaihdelaatikko tarkas-
tetaan joka vuosi. Ongel-
mista pyritään saamaan 
kiinni, ennen kuin ne 
äityvät niin pahoiksi, ettei 

niitä voi enää korjata – 
kuluvia osia vaihdetaan 
tarpeen mukaan.
 – Nämä tuulivoimalat 
eivät ole kovin suuria tun-
teita toiminta-alueillaan 
herättäneet. Pyrimmekin 
menemään sinne, missä ei 
ole ihmisasutusta lähellä, 
Ylimaula toteaa.

lan takana voimalinjojen 
välissä – puistosta on 
kahdeksan kilometriä 110 
kV linjaan, johon alueen 
voimalat yhdistetään. Alue 
on umpimetsää ja lähin 
asutus, Parhalahden kylä, 
on kilometrien päässä. 
Parhan tuulivoimapuiston 
omistajat ovat vahvasti 
mukana myös Hanhikiven 
ydinvoimalassa.
 Hankila on kauempana 
sisämaassa ja se hyödyn-
tää entisen turvetuotanto-
alueen pohjaa.
 Tanskalainen Vestas 
toimittaa napakorkeudel-
taan 166-metriset voima-
lat, joiden siivet nousevat 
jopa 247 m korkeuteen. 
Voimalan hinta on n. 6 Me 

Parhan tuulipuiston tuulivoimalan perustuksien valu käynnissä. 

 Tuulivoimapuistot 
omistaa Puhuri, jolla on 
neljä omistajaa: Suomen 
Voima, Katternö, Ålands 
Elanderslag ja Valkea-
kosken Energia. Sähköä 
tuotetaan osakasyhtiöille 
omakustannushintaan eli 
ns. Mankala-periaatteella.

painaa niin paljon, että 
torni pysyy pystyssä ko-
vallakin tuulella. Betonia 
kakussa on satoja kuu-
tioita ja yhden teräsbeto-
nikuution massa on noin 
2500 kg. 
 Ankkurointimenetel-
mässä on vähemmän be-
tonia ja torni on vaijerilla 
kiinni kalliossa. 

Tuulivoimasta
on tullut

markkinaehtoista
vuoden 2018

jälkeen. 
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Venla
näyttää

energiankulutuksen
muutokset

Sähköalan lait ja 
asetukset vaativat 
sähköyhtiöitä tar-

joamaan palvelun, jossa 
asiakas voi seurata energi-
ankulutustaan helposti ja 
ymmärrettävästi vertaillen 
eri ajanjaksoja toisiinsa. 
Tavoitteena on säästää 
energiaa ja sitä kautta 
suojella ympäristöä.
 Oleellisin tieto on 
tunnin ajalta mitattu 
kulutetun energian määrä. 
Vuodessa on 8760 tuntia, 
jota kutsutaan nimellä 
’tuntisarja’. Lähitulevai-
suudessa mittausjakso 
muuttuu 15 minuutin 
pituiseksi. 
 Venla hyödyntää tätä 
mitattua tuntisarjaa ja 
näyttää sen neljältä edelli-
seltä vuodelta ja kuluvalta 
vuodelta sekä graafi-
sesti että numeerisesti 
Excel-taulukossa.

Miten voit säästää?

Säästöjä tavoiteltaessa sinä 
olet energiankuluttajana 
pääosassa. Venla-palvelun 
antamien tietojen perus-
teella voit tehdä energi-
ankulutukseesi liittyviä 
toimenpiteitä, esimerkiksi 
parantaa tekniikkaa ener-

Säästä energiaa seuraa malla kulutustasi
Käytä internetin Venla-palvelua

Nurmijärven Sähkön energiankulutuksen seurantapalvelu on nimeltään Venla. 
Löydät sen nettisivuiltamme www.nurmijarvensahko.fi. Venlassa näet kaikki yhteen 
asiakasnumeroon kuuluvat energiankäyttöpaikat – voit seurata energiankulutustasi.

giaa säästäväksi.
 Venla näyttää kaavioil-
la energiankulutuksen 
kausi- ja lämpötilavaihte-
luista johtuvat kulutuksen 
muutokset. Kun lämpötila 
laskee, lämmitysenergian 
tarve lisääntyy. Sisälämpö-
tilan pienentäminen näkyy 
säästönä, kun kulutus pie-
nenee. Lämpötilan yhden 
asteen laskeminen säästää 
5 % lämmityskuluissa.
 Venla voi paljastaa 
vialliset laitteet tai päälle 

unohtuneet lämmitys-
laitteet, mikä tuo suoraa 
säästöä. Huoltamaton 
lämpöpumppu kylmäai-
neiden vuotaessa kuluttaa 
huomattavasti enemmän 
sähköä kuin huollolla var-
mistettu, toimiva lämpö-
pumppu. 

Mitä Venla ei tiedä

Venla-palvelu kertoo 
mitatun energian määrän 
ja milloin se on kulutettu. 

Minne energia menee, 
sen tietää vain asunnon 
tai sopimuksen omistaja. 
Sähköyhtiöllä ei ole siitä 
tietoa. 
 Yksittäisten, pienten 
laitteiden kulutusta ei 
välttämättä erota Venlasta, 
esim LED-lamppua, jonka 
teho on 10 W. Jos sitä pitää 
päällä tunnin, se on kulut-
tanut energiaa 10 Wh eli 
0,01 kWh. Myös kylmälait-
teita on vaikea erottaa, kun 
ne ovat parasta energia- 
luokkaa. 
 Joskus Venla saattaa 
paljastaa asunnossa olevia 
laitteita, joista asujilla 
ei ole ollut käsitystä. 

KIMMO HAIMIN UUDEHKOS-
SA kotitalossa Herusissa on 
vesi-ilmalämpöpumppu (VILP), 
jollaiset ovat yleistyneet viime 
aikoina. Haimi tarkasteli 
energiankulutusta Nurmijär-
ven Sähkön Venla-palvelusta, 
josta kävi ilmi, että sähkönku-
lutus oli pikkuhiljaa kasvanut. 
Venla-palvelun käytössä häntä 

Venla-palvelussa näkyi muutos
sähkönkulutuksessa

KOKEMUKSIA VESI-ILMALÄMPÖPUMPUSTA

neuvoi energianeuvoja Jarmo 
Kauppi.

VESI-ILMALÄMPÖPUMPPU 
ottaa ilmasta lämpöä sähkön 
avulla ja lämmittää vettä, joka 
sitten kiertää talossa lämmit-
täen sitä. VILP antaa yhdestä 
kilowatista ostosähköä kolme 
kilowattia lämpöä. Suoran 

sähkölämmityksen hyötysuhde 
on 1:1 ja maalämmön 1:5.
 Vesi-ilmalämpöpumppu 
ei tarvitse rakennus- tai 
toimenpidelupia. Se ei vaadi 
lämpökaivoa, joten se sopii 
myös pohjavesialueille. VILP 
on edullinen investointi myös 
uudis- ja saneerauskohteisiin. 
Sen hankintahinta on selvästi 
edullisempi kuin maalämmön.

VILPIN TOIMINTAA on hyvä 
seurata ja se vaatii jonkin 
verran huoltoa. Kimmo Haimin 
talo alkoi yllättäen jäähtyä ja 
vikaa alettiin etsiä. 
 – Ihmettelin asiaa ensin 
itse aikani, mutta soitin sitten 
vesi-ilmalämpöpumpun toimit-
tajan huoltoyhtiöön. Diagnoosi 
oli, että kylmäpiirin kolmitie-
venttiili on rikki, Haimi kertoo.

VILPIN VENTTIILI VAIHDET-
TIIN, mikä oli työläs urakka, 
sillä kylmäpiiri piti tyhjentää. 
Putkistoon piti laittaa typpeä, 
jotta se ei nokeentuisi juotos-
ten aikana. Toimenpiteessä 
vaihdettiin muitakin osia.
 – Kaikki näytti olevan 
kunnossa, typen paine säilyi. 
Piiriin laitettiin uudet kylmä-
aineet sisään, jolloin kävi ilmi, 
että järjestelmä vuotaa. Vuoto 
paikallistettiin lauhdutin-
kennoon. Talo kyllä lämpeni, 
mutta vain sähköllä.
 VILPissä lämmitys tapahtuu 

pelkästään sähköllä, jos piiriin 
tulee vika tai jos lämpötila 
laskee alle  -17 asteen.

– VENLA ON KIVA, kun sieltä 
voi katsoa kaikenlaista. Etsin 
Venla-palvelusta, olisiko 
näkynyt joku piikki kulutukses-
sa, josta olisi voinut päätellä 
rikkoontumisen ajankohdan, 
mutta en sellaista löytänyt. 
Sen sijaan näki, kuinka 
sähkönkulutus oli pikkuhiljaa 
noussut.

HERUSISSA ASUTAAN 60-70 m 
soraharjun päällä, joten siellä 
ei kannata asentaa maaläm-
pöpumppua, kun sorasta ei 
lämpöä saa ja sen kohdalla on 
porausreikä putkitettava, mikä 
on kallista.

HAIMIN TALO ON valmistunut 
vuonna 2014, neliöitä on 124 + 
50 m2 talli. Perustuksen Kim-
mo Haimi ja vaimonsa tekivät 
itse, jonka päälle tuli puolival-
mis paketti vesikattoineen.
 – VILPiä kehuttiin, että on 
mahtava cop ja lähes yhtä 
hyvä kuin maalämpöpumppu, 
Haimi muistelee. 
 Haimin VILPissä ei ole ulko-
yksikköä lainkaan. Laitteesta 
vain menee kaksi paksua 
ilmanvaihtoputkea, tulo ja 
meno. 
 – Olin lukenut, että 
ulkoyksikön kondenssiveden 
jäätymisen kanssa voisi tulla 
vaikeuksia, joten valitsin lait-
teen, jossa ei ole ulkoyksikköä.
 – Tämä ei ollut ensimmäi-
nen kerta, kun oli ongelmia. 
Edellisillä pakkasilla ylilämpö-
suoja laukesi.

Tällaiset tapaukset ovat 
yleisimmin olleet sähköi-
nen lattialämmitys ja asun-
non ilmanvaihtoon liittyvä 
tekniikka.

Aurinkopaneelien
tuotannon seuranta

Aurinkopaneelien han-
kinnan jälkeen Venla 

ei tiedä, kuinka paljon 
asiakas käyttää sähköä. 
Venla tietää, kuinka paljon 
asiakas on ostanut sähköä 
ja myynyt ylituotantoa. 
Mitattua ylituotantoa kan-
nattaa seurata ja miettiä, 
mitä kulutusta voisi siirtää 
niille tunneille, jolloin 
aurinko paistaa.
 Jos tarvitset apua 

tietojen tulkitsemisessa tai 
kirjautumisessa Venla-pal-
veluun, ole yhteydessä 
asiakaspalveluumme. 
 Android- ja iOS-laitteil-
le on saatavilla ilmainen 
Venla-applikaatio.

Lämmitysmuodon vaihto öljystä maalämpöön näkyi näin. Vaaleampi tolppa on edellisen vuoden kulutus.

www.nurmijarvensahko.fi

Kerrostalon kaksiota Klaukkalassa lämmitettiin sähköisella lattilämmityksellä, kylpyhuoneen ovi auki.

Vika öljylämmityksessä lisännyt sähkönkulutusta. Kimmo Haimi vesi-ilmalämpöpumpun kanssa.
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Toimitusvarman verkon  rakennustyöt 2021

Vuoden 2020 lopussa kaikista asiakkaistamme 
noin 82 prosenttia oli säävarman verkon piirissä. 
Nykyisten suunnitelmien perusteella vuoden 2021 
lopussa säävarman sähköverkon piirissä arvioidaan 
olevan 83 prosenttia asiakkaistamme. Tänä vuonna 
säävarmuusinvestoinnit keskittyvät pääsääntöisesti 
haja-asutusalueille.

Tänä vuonna
säävarmaa
verkostoa

rakennetaan
Nurmijärvellä

yhteensä
45 km
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ENHausjärven Oitista ko-
toisin oleva 24-vuotias 
Janne Ruuskanen alkoi 
alunperin opiskelemaan 
sähkömieheksi Riihimä-
ellä. Sittemmin tie on 
johtanut Nurmijärven 
Sähkön biolämpölaitok-
sille hoitamaan kun-
nossapitoa ja laitosten 
operointia. Jannesta tulee 
oppisopimuskoulutuksel-
la biolämpöasentaja.

Janne tuli Nurmijärven 
Sähkölle vuoden 2019 

joulukuussa koeajalle, 
joka päättyi kesäkuussa 
2020. Sen jälkeen solmit-
tiin oppisopimus, joka 
kestää puolitoista vuotta. 
Kouluttajana Jannella 
toimii Hyria. Koulutus 
on jaettu neljään osaan 
(kaukolämpöverkon 
käyttö ja kunnossapito, 
asiakaslaitteiden käyttö 
ja kunnossapito, lämmön-
tuotantolaitosten käyttö 
ja kunnossapito sekä 
kaasuverkon ja asiakas-
laitteiden käyttäminen). 
Siihen sisältyy lähipäiviä 
Hyvinkään Hyrialla noin 
joka kolmas kuukausi sekä 
tehtäviä, joita tehdään 
työn ohessa. Näytöt ottaa 
vastaan Nurmijärven Säh-
kön käyttömestari Timo 
Harju.  
 – Teoria tulee koululta, 
kaikki muu opetellaan 
käytännössä, Janne Ruus-
kanen toteaa.
 Biolämpöasentajaksi 
ei ole suoraa koulutusta, 
vaan alalle tullaan eri aloil-
ta. Jotkut ovat hitsareita, 
sähköasentajia, koneista-
jia. 

Oppisopimuksella
ammattilaiseksi

Biolämpöasentaja Janne Ruuskanen

Monipuolista
tutustumista työelämään

Ennen Nurmijärven Säh-
köä Janne oli ollut säh-
köasentajakoulun jälkeen 
ilmanpuhdistinfirmassa, 
Valion varastolla, lämmi-
tys- ja jäähdytinjärjestel-
mien kunnossapidossa 
sekä VR:n ratapuolella. 
Sähkömieheksi hän ryhtyi 
opiskelemaan, kun isoveli 
oli alalla. Rakennus- ja 
saneerauspuolen hommat 
eivät kiinnostaneet. Janne 
on tehnyt kaikkea muuta 
kuin sähkötöitä.
 Janne Ruuskanen hoitaa 
työssään Nurmijärven 
Sähkön biolämpölaitosten 
kunnossapitoa, laitosten 
ajoa ja valvontaa,  vara- ja 
huippulaitosten käyttöä 
ja kunnossapitoa sekä 
öljypolttoisten kattilalai-
tosten, kunnan kouluilla 
olevien kattiloiden käyttöä 
ja kunnossapitoa. Myö-
hemmässä vaiheessa myös 
päivystystehtävät kuuluvat 
työnkuvaan. Biolämpö-
osastolla on kymmenen 
henkilöä töissä, joista bio-
lämpöasentajia on kuusi.

Täysi teho
irti polttoaineesta

– Laitokset poikkeavat toi-
sistaan eli opeteltavaa riit-
tää. Teemme määräaikais-
huoltoja eri ajanjaksojen 
välein. Eri huoltokohteiden 
huoltoväli on määritelty 
kattilalaitosten valmistajan 
ohjeiden mukaan. Huollos-
sa esimerkiksi rasvataan 
syöttöruuvien laakerit.
 – Jos tulee vikatilanne, 
se hoidetaan. Tyypillinen 
vika on hakepaakku eli 
ammattislangissa ‘kami’, 
joka on jumittunut linjalle. 
Laiterikkojakin tulee, 
joskin harvoin. Lisäksi 
työhön kuuluu ottaa polt-

toainenäytteet jokaisesta 
kuormasta.
 – Pyrimme käyttämään 
polttoaineen mahdollisim-
man tehokkaasti ja puh-
taasti. Emme lämmittele 
liikoja – mutta jokaisesta 
murenasta otetaan irti täy-
si teho, huikkaa vierestä 
työtoveri Ville Putkuri.
 – Parasta työssä on 
vaihtelu. Yksikään päivä ei 
ole samanlainen. Perus-
rutiinit tehdään, sitten 
kattilalaitosten operointia 
ja optimointia, Ruuskanen 
toteaa.
 Yhtiössä korona otetaan 
vakavasti huomioon ja se 
on vaikuttanut bioläm-

pöasentajien töihin siten, 
että asentajat on sijoitettu 
eri lämpölaitoksille vaki-
tuisesti, jonne he menevät 
suoraan, käymättä kirkon-
kylän lämpölaitoksella, 
kuten normaalisti. Työn-
johtaminen toteutetaan 
puhelimen, sähköpostin ja 
Teamsin välityksellä.
 Janne Ruuskanen 
harrastaa boulderointia 
eli seinäkiipeilyä matalilla 
seinillä ilman turvavarus-
teita, alla patja.
 – Kyllä tarkoitus olisi 
jäädä tänne töihin oppiso-
pimusjakson jälkeen, hän 
toteaa.

”Yksikään
päivä ei ole

samanlainen”

Biolämpöasentaja Janne Ruuskanen Rajamäen lämpölaitoksella

Vauhtifarmin yrittäjät, sisarukset Anne ja Ari Sahlström haluavat elävöittää kuntaa toiminnallaan. Päärakennuksessa on mm. kokoustiloja.

Kaikki lähti polttareis-
ta. Ari Sahlström oli 

Hyvinkäällä lennättämässä 
polttariporukoita varjolii-
totandemilla, mutta joskus 
ei huonolla kelillä päästy 
taivaalle. Polttariporukat 
sitten kysyivät, että mitä 
voisi järjestää tilalle.
 – Pohdin, että mitä 
itse haluaisin tehdä 
polttareissa. Ensimmäiset 
vuodet sitten järjestettiin 
värikuulasotaa (paintball 
game). Rakensimme myös 
ralliradan buggy-putkirun-
koautoille, mikä oli tosi 
suosittua, kertoo yrittäjä 
Ari Sahlström. Taustalla 

Vauhtifarmilta kanta-asiakasetu 

Polttareista kokouksiin
ja bileisiin 
Perttulassa toimiva Vauhtifarmi on tapahtumajär-
jestäjä, joka tarjoaa polttariporukoille ja yrityksille 
tapahtumia. Tarjolla on paljon erilaisia elämyksiä kuten 
värikuulasotaa, metsäjoogaa, kuplafutista jne. Järjes-
tämme saunailtoja, yritystapahtumia, kokouspäiviä, 
häitä, synttäreitä ja muuta hauskaa. Korona koetteli tä-
täkin yritystä. Kanta-asiakasetuna Vauhtifarmi tarjoaa 
värikuulasotapeliin tarjouksen (=2 pelaajaa veloituk-
setta, jos tuotte kuusi maksavaa asiakasta pelaamaan, 
arvo 90e.)

vaikutti myös se, että Arin 
ja sisarensa Annen kotitila 
Perttulassa tarjosi mahdol-
lisuuden luoda tapahtuma-
keskus. 

Maatila uusiokäyttöön

– Sahlströmien Suonojanti-
la on ollut suvulla vuodes-
ta 1810. Tilalla on viljelty 
viljan lisäksi myös kaalia 
ja mansikkaa. Muistan, 
kuinka mekin leikka-
simme varhaisteini-iässä 
‘viidakkoveitsillä’ kaalin-
päitä vesisateessa saap-
paat painavina märästä 
savesta. Vanhempiemme 

seurauksena ei järjestetty 
polttareita. Meni yöunet ja 
valvoin pari kuukautta, en 
pystynyt oikein jäsentä-
mään asioita, toteaa Anne 
Sahlström.
 – Onneksi valtio toimi 
nopeasti ja saimme Busi-
ness Finlandilta hieman 
suoraa tukea, jolla lähdim-
me tuen vaatimusten mu-
kaisesti hakemaan uutta 
suuntaa. Loimme cam-
ping-alueen, jota varten 
rakensimme uima-altaan 
ja lasten leikkimökkikau-
pungin sekä paljon muuta.
 – Syyskuussa tuli pieni 
pyrähdys, jonka päättivät 
uudet rajoitukset – joten 
ei ollut pikkujoulujakaan, 
eikä perinteisiä Hallo-
ween-bileitä. 
 – Haluamme elävöit-
tää kuntaa tarjoamalla 
live-musaa ja häppeninkiä 
kesälauantaisin. Kuka 
tahansa voi tulla baariin 
istuskelemaan. Tiedotam-
me tapahtumista Facessa. 
 Tapahtumayrittämisen 
henkeen kuuluu jatkuva 
uusiutuminen. Anne ja 
Ari ovatkin jo tehneet 
suunnitelmia sähköauto-
karting-toiminnan aloitta-
miseksi ja etsivät yhteis-
työkumppaneita tähän. 
Myös laskuvarjohyppy-
toiminnan aloittamisesta 
käydään neuvotteluja. 

eläköityessä rupesimme 
sitten vähän miettimään, 
että mitä muuta tilalla 
voisi tehdä, kertoo yrittäjä 
Anne Sahlström. 
 Tilalla oli vanha na-
vetta ja konehalli, jossa 
oli palvellut traktorilla 
käyvä kenttäsaha. Kaikki 
purettiin pois lukuun 
ottamatta kivijalkaa, 
jonka päälle nousi kolmen 
vuoden aikana uusia tiloja. 
Ensin syntyivät saunatilat 
kahdella saunalla, sitten 
yläkerran kokoustilat ja 
lopuksi baari.
 Rakennuksessa on 
myös teollisuuskeittiö, 
laaja terassialue sekä 
poreallas ja uutuutena 
lämmitetty ulkouima-allas 
ja allasbaari. Vauhtifarmin 
pääsesonkia ovat kevät 
ja syksy. Viikko ennen 
juhannusta firmat lopetta-
vat tapahtumansa ja sen 
jälkeen on lähinnä polttari-
porukoita lauantaisin. 

Korona runteli

– Koronasta seurasi 
karsea lamaannus. Kevät 
meni kokonaan ohi, ei 
saanut järjestää mitään. 
Häitä peruttiin, jonka 
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–37 vuotta nuohosin 
öljykattilaa. 

Suurimman osan ajasta 
kattilaa piti nuohota kah-
den viikon välein. Kyllä se 
oli minulle lottovoitto, kun 
loppui kattilan nuohoami-
nen, Matti Penttinen toteaa 
edusta, jonka saavutti, 
kun taloyhtiö vaihtoi pois 
öljystä.
 Matti Penttinen ja 
asunto-osakeyhtiön 
hallituksen puheenjohtaja 
Heidi Hihnala arvostavat 
sitä, että energian hinta on 
biolämmöllä vakaampi.
 – Öljyn hinta on epävar-

Klaukkalan uusi uljas 
ohikulkutie tuotti töitä 

myös Nurmijärven Sähkön 
tytäryhtiölle Nurmijärven 
Sähköverkolle, joka siirsi 
ja rakensi uutta verkkoa 
tien yhteyteen.
 – Nurmijärven Säh-
köverkko siirsi 110 kV 
voimajohtoa tien vuoksi 
vajaan kilometrin verran 
(0,7km). Rakensimme 
uuden johdon ja purimme 
vanhan. Sitten rakensim-
me uuden tien viereen 
useita kilometrejä (8,7km) 

Öljy sai lähteä

Tyynelänkujalla vaihdettiin 
biolämpöön
Rivitaloyhtiö Tyynelänkuja 4 Klaukkalan keskustassa päätti vaihtaa öljylämmityksen 
Nurmijärven Sähkön biolämpöön vuonna 2017. – Eihän siitä muuta saanutkaan kuin 
etua, hehkutti yhtiön 75-vuotias asukas Matti Penttinen.

maa ja soutaa ja huopaa 
koko ajan. Tärkeää oli 
myös se, että Nurmijär-
ven Sähkön biolämpö on 
ympäristöystävällistä eli 
yli 95 %:sesti uusiutuvaa 
bioenergiaa, Heidi Hihnala 
toteaa.

Kaukolämpö oli
edullisin ratkaisu

Tyynelänkuja 4:ssä on 
kuusi asuntoa ja 15 asu-
kasta. Rivitalo valmistui 
vuonna 1980 ja sitä on 
remontoitu kattoa myöten 
lähes kaikkialta. Ikkunat 

pitäisi vielä vaihtaa ja 
sitten lähes kaikki olisi 
saneerattu.
 Asunto-osakeyhtiön 
hallitus harkitsi lämmitys-
remontin yhteydessä myös 
maalämpöä ja vesi-ilma-
lämpöpumppua.
 – Maalämpö olisi ollut 
ainakin kolme kertaa kal-
liimpi ratkaisu. Sen rinnal-
le olisi joutunut jättämään 
öljylämmityksen varaläm-
mönlähteeksi. Nyt öljykat-
tila poistettiin, öljysäiliö 
puhdistettiin perusteelli-
sesti ja täytettiin soralla. 
Vesi-ilmalämpöpumppua 
emme halunneet, koska ne 
ovat pakkasilla jäätyneet, 
Matti Penttinen toteaa.
 – Kaukolämpölinja oli 
meihin nähden tien toisel-
la puolella. Välissä on vil-
kasliikenteinen maantie, 
joten putki piti ‘tunkata’ 
maantien alitse. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa, että 
maantien ali työnnetään 
teräsputki, joka sitten 
puhdistetaan massoista ja 
sen läpi vedetään kauko-
lämpöputket. Tunkkaami-
nen tehtiin vuonna 2016, 
kun Nurmijärven Sähkö oli 
saanut tarpeeksi asiakkai-
ta tälle puolelle tietä, että 
vetäminen oli kannattavaa.

Kaukolämpö
on idioottivarmaa

– Biolämpö on idioottivar-
maa. Yhtään ei ole ollut 
katkoja ja kaikki voivat 
ottaa yhtä aikaa lämmintä 
käyttövettä, sitä kyllä pii-
saa, tehot ovat riittäneet. 
 – Asennustyö sujui 
kiitettävästi. Nurmijärven 
Sähkö hoiti oman osuuten-
sa viimeisen päälle. Saim-
me vielä hyvän, edullisen 

urakoitsijan, toteaa Matti 
Penttinen, joka teki työu-
ransa kaukolämpöasenta-
jana. Hän on yksi Suomen 
kokeneimmista asenta-
jista, joka muun muassa 
asensi Nurmijärven 
ensimmäisen kaukoläm-
pölaitoksen kirkonkylän 
Vesitorninmäelle vuonna 
1975.
 Heidi Hihnalalle on 
jäänyt positiivinen kuva 
Nurmijärven Sähköstä.
 – Soitin tammikuussa 
yhtiön asiakaspalveluun, 
kun joulukuun sähkölas-
kussa oli epäselvää. Asiaa 

pui yhtiön energianeuvoja 
Jarmo Kauppi – ei parem-
paa kaveria olisi voinut 
olla, selvitti kaiken tiedon 
parin vuoden ajalta, kaikki 
käyrät ja kuinka sähköä oli 
käytetty. Voi hyvänen aika, 
mikä tietoisku, Heidi Hih-
nala toteaa tyytyväisenä.
 Heidi Hihnalan 
näkemystä tukee asia-
kastyytyväisyystutkimus, 
jossa Nurmijärven Sähkö 
sijoittui toimialan kärkeen 
(ks. sivu 18). 

Klaukkalan uusi ohikulkutie valmistui

Nurmijärven Sähköverkko Oy 
huolehti sähköistä

uutta keskijännitejakelu-
verkkoa säävarmasti eli 
vedimme kaapelia maan 
alle, toteaa Nurmijärven 
Sähkön verkkojohtaja 
Osmo Karvonen.
 – Rakensimme myös 
sähköt työmaakäyttöä sekä 
tievalaistusta varten.
 – Projektin suunnittelu 
aloitettiin keväällä 2018, 
kenttätyöt alkoivat vuo-
denvaihteessa 2018-2019 
Hämeenlinnantie (mt130) 
ja Metsäkyläntien 20kV ja 
0,4kV johtojen siirroilla. 

Sitten siirrettiin jakelu-
verkkoa Lopentiellä, Aitta-
kalliontiellä ja Kielotiellä 
ja lopulta tehtiin vähän 
kaikkia töitä limittäin sen 
mukaan, kuinka tietyöt 
edistyivät, Karvonen tote-
aa. Keväällä 2020 siirret-
tiin 110kV voimajohto.
 – Kyseessä oli yhteis-
työprojekti, jossa pääura-
koitsijana oli työmaaorga-
nisaation luonut Kreate Oy. 
Aikataulut määritteli joku 
muu kuin me itse. Projekti 
kuormitti laajasti organi-

saatiotamme, parhaimmil-
laan se nappasi
20–30 % omasta työvoi-
mastamme ja 2/3 ura-
kointikapasiteetista, jota 
suoritti Eltel.
 – Työt sujuivat hyvin, 
kuten normaali yhteistyö-
projekti. Kaikilla oli sama 
tahtotila saada tie ja verkot 
valmiiksi.
 Tiehankkeen rakennut-
tamisesta ja rahoituksesta 
vastasivat Väylävirasto ja 
Nurmijärven kunta.

Nurmijärven 
Sähkön bio-

lämpö on 95 % 
uusiutuvaa.

AsOy Tyynelänkuja 4:n hallituksen puheenjohtaja Heidi Hihnala kiinteistön 
kaukolämpölaitteiston äärellä. 

Matti Penttinen pääsi öljykatti-
lan nuohoamisesta biolämmön 
saavuttua.

Klaukkalan uutta ohikulkutietä Valkjärven sähköaseman vieressä.

Tyynelänkuja 4 on rivitaloyhtiö.

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN
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Ilmoita
voimalan

valmistuminen
Nurmijärven

Sähköverkolle

–Woimalan työnte-
kijöille tällaiset 

tehtävät ovat tervetullut-
ta vaihtelua. Tosi hyvä 
juttu! Ihan erilaista, mitä 
pystymme tavallisesti 
tarjoamaan. Saamme tällä 
lailla mielekästä tekemistä 
innokkaille tekijöillemme, 
toteaa Woimalan päivä-
aikaisen työtoiminnan 
esimies Sanna Naskila. 
 – Tällaisessa ruljans-
sissa menee se parisen 

Woimala vauhdissa

Päivätoiminnassa
kuoritettiin viestejä

Nurmijärven Sähkön toimitalossa alivuokralaisena 
olevan Woimalan työntekijät ovat jo vuosia auttaneet 
sähköyhtiötä työpanoksellaan. Tämän talven urakka 
oli kanta-asiakasvihkojen postitus kaikille Nurmijärven 
Sähkön kanta-asiakkaille. Kuorituksen ja osoitetarroi-
tuksen teki Woimalan Vammaispalveluiden päiväaikai-
nen toiminta.

kuukautta. Hyvä jos ei olisi 
niin kiire, mutta mitä kii-
reempi on, sitä enemmän 
valjastamme työntekijöitä 
hommiin. Kuorituksessa 
ovat olleet mukana kaikki 
työtoiminnan asiakkaam-
me, kaikkiaan 15 henkeä – 
aktiivinen ja vakaa joukko, 
joka nauttii tästä työstä.
 – Työntekijöille makse-
taan jokaiselta työpäivältä 
työosuusrahaa, jonka rajat 
määrittelee Kela. Pohjalla 

on eläke ja korvaus laa-
ditaan siten, ettei asiakas 
joudu maksamaan ylimää-
räisiä veroja.
 Woimalalla on muutama 
vakituinen, yksityinen yri-
tys yhteistyökumppanina, 
joka teettää töitä. Osa on 
kausiluonteisia, osa varsin 
tasaisesti työllistäviä. Töitä 
on pakkaus- ja tarroitus-
puolella. Tuotteita pussite-
taan myyntikuntoon.
 – Aina on haku päällä, 
että saataisiin uusia 
yhteistyökumppaneita. 
Teemme alihankintatöitä 
täällä Woimalassa Kauppa-
nummentiellä kirkonkyläl-
lä tai sitten voimme sopia 
tuetusta työstä yhteistyö-
kumppanin tiloissa työ-
valmentajan tuella, Sanna 
Naskila toteaa.

Woimala vuodesta 2014

Woimala aloitti toimintan-
sa Kauppanummentiellä 
vuonna 2014 Nurmijärven 
kunnan toimintana. Vuon-
na 2019 toiminta siirtyi 
Keusotelle. Woimalaan 
tullaan asiakkaaksi sosi-
aalityön kautta. Asiakkaat 
tulevat lähialueilta, pää-
asiassa Nurmijärveltä.
 Woimalassa on mielen-
terveys- ja päihdepalvelut, 
joihin kuuluu sosiaalinen 
kuntoutus ja pajatoiminta. 
Vammaispalveluiden alta 
löytyvät kehitysvamma-
huollon päiväaikainen 
toiminta ja työtoiminta. 
 Asiakkaat saapuvat 
paikalle Woimalaan klo 
9, jolloin toiminta alkaa. 
Vähän viikonpäivästä 
riippuen töitä tehdään klo 
13–15 saakka. Asiakkailla 
on mahdollisuus ostaa lou-
nas ja päiväkahvit, jotka 
ovat tärkeitä sosiaalisia 
tapahtumia.

Korona on vaikuttanut
toimintaan

Koronan takia asiakkaiden 
päiväkäyntien määrää on 
jouduttu vähentämään, 
jotta saadaan noudatettua 
kahden metrin turvavälejä 
ja muita suojatoimia. Jokai-
nen asiakas saa kuitenkin 
päivän tai pari viikossa, 
keneltäkään ei ole toimin-
taa lopetettu. Käsidesiä 
käytetään ja kaikilla on 
maskit päässä, jotka sitä 
voivat käyttää. 
 – Viime keväänä Woi-
mala oli 2,5 kk kokonaan 
kiinni. Asiakkaat kaipa-
sivat toimintaa. Se oli 
erikoista aikaa, Naskila 
toteaa.
 Woimala osallistuu par-
haillaan Keski-Uudenmaan 
työkykyhankkeeseen, 
jolla pyritään luomaan 
yhtenäiset toimintamallit 
ja työllistämisen mallit 
Keusoten alueelle. 

NURMIJÄRVEN SÄHKÖ-
VERKON sähköverkossa 
on aurinkovoimaloita 
300 kpl ja määrä kasvaa 
tasaisesti. Tuleeko myös 
sinun kiinteistösi katolle 
voimalaitos? Kun harkitset 
aurinkovoimalan perusta-
mista kotitaloosi, ota aina 
ensin yhteyttä verkkoyh-
tiöösi.

tekninenasiakaspalvelu@
nurmijarvensahko.fi 

Miten voimalan toteutus 
etenee hallitusti
Nurmijärven Sähköverkon 
asiakkailla? 

Selvitä ensimmäiseksi jo 
ennen tarjouspyyntöjä, 
minkä sähkönmyyntiyh-
tiön kanssa olet tehnyt 
sähkösopimuksen ja kuin-
ka pitkäaikainen sopimus 
on. Ota sitten yhteyttä 
kyseiseen sähkömyynti-
yhtiöön ja selvitä, ostaako 
sähkömyyntiyhtiö tuotetun 
ylimääräisen sähkön. Jos 
ostaa, on sähkömyyntiyh-
tiön ja aurinkovoimalan 
omistajan välille tehtävä 
ostosopimus aurinkovoi-
malan ylituotannosta.

asiakaspalvelu@
nurmijarvensahko.fi 

Maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaan kaupunki-
kuvaan merkittävästi vai-
kuttavan aurinkovoimalan 
asentaminen vaatii toimen-
pideluvan. Lupaprosessi ei 
ole monimutkainen, mutta 
siinä edellytetään julkisi-
vukuvaa ja naapurien kuu-
lemista. Asuinkaupunkisi/
kuntasi rakennusvalvonta 
auttaa lupa-asioissa.
Pientuotannon
liittämislomake ajoissa

Tarjouspyynnön ja 
tilaussopimuksen laadin-
nan jälkeen asennuksen 

Kun suunnittelet aurinkovoimalaa, 
ota ajoissa yhteyttä meihin

alkaessa on varmistettava 
valitulta urakoitsijalta, että 
yritys toimittaa pientuo-
tannon liittämislomakkeen 
Nurmijärven Sähköver-
kolle hyvissä ajoin ennen 
voimala-asennuksen 
valmistumispäivää. Tämän 
ilmoituksen tiedoilla ava-
taan asiakkaalle tuotannon 
verkkopalvelusopimus, so-
pimusvahvistus lähetetään 
automaattisesti liittymän 
omistajalle. Lomake 
linkistä:

www.nurmijarvensahko.
fi/sahkonsiirto/rakenta-
jalle-ja-sahkoverkkoon-liit-
tyjalle/mikrotuotanto/
mikrotuotantolaitteiston-liit-
taminen-jakeluverkkoon/ 

Ilmoita voimalan valmis-
tuminen, käyttöönotto-
luvan antaa Nurmijärven 
Sähköverkko

Aurinkopaneeleiden käyt-
töönottoluvan antaa aina 
paikallinen verkkoyhtiö, 
ei urakoitsija. Urakoitsija 
ilmoittaa voimalan asen-
nuksen valmistumisen.
 Jos aurinkovoimala on 
itsenäinen eli sitä ei liitetä 
Nurmijärven Sähköverkon 
verkkoon, se ei tarvitse 
erillisiä lupia.

Asennuksen ja käytön 
turvallisuus

Voimalan urakoinut asen-
nusliike vastaa aina, että 
voimala on tehty oikein. 
Oman työnsä valvonnasta 
merkiksi he luovuttavat 
voimalan tilaajalle tarkas-
tuspöytäkirjan mittaus-
pöytäkirjoin varustettuna. 
Nämä dokumentit kan-
nattaa tallentaa varmaan 
talteen.
 Aurinkovoimalan 
asennusten määräysten 
mukaisuutta valvotaan 

todentamistarkastuksella.
Nurmijärven Sähköverk-
ko tulee verkonhaltijan 
valtuudella tarkastutta-
maan satunnaisotannalla 
useita voimala-asennuksia 
vuoden 2021 aikana. Myös 
asiakas itse voi omalla 
kustannuksellaan tilata 
ulkopuolisen tarkastuk-
sen www.tukes.fi  jos hän 
epäilee vikoja tai puutteita 
asennuksessa.
 Voimalan tarvitsemasta 
huollosta ja paloturvalli-
suudesta saat lisätietoa:

www.motiva.fi/ratkaisut/
uusiutuva_energia/aurinko-
sahko/aurinkosahkon_palo-
turvallisuus

LINKKEJÄ:

www.nurmijarvensahko.fi/
palvelumme/energianeuvonta/ 

www.nurmijarvensahko.fi/
sahkonsiirto/rakentajal-
le-ja-sahkoverkkoon-liittyjalle/
mikrotuotanto/ 

www.motiva.fi/ratkaisut/uusiu-
tuva_energia/aurinkosahko
aurinkosahkoakotiin.fi/
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–Uusimaa oli 
keväällä kiinni, 
mihinkään 

ei päässyt. Kaudesta tuli 
ennätyspitkä, kun talvi 
oli leuto. Kevät oli huikeaa 
tekemistä, jo huhtikuussa 
aloitettiin. Kun tuli pande-
mia, ihmiset halusivat pitää 
itsestään huolta ja liikkuivat 
siellä missä ei ollut korona-
riskiä, toteaa Kari Piippo.
 – Yleensä, jos talous-
tilanne menee huonoksi, 
ihmiset pelaavat enem-
män golfia, koska se on 
vuositasolla edullinen 
tapa liikkua. Esimerkiksi 
juniorigolfareille vuosikus-
tannus on n. 400 e, joka 
sisältää pelit ja valmen-

Kaikkien aikojen kausi
Nurmijärvi Golf

Korona koettelee, mutta Nurmijärvi Golfilla viime kesä 
oli kaikkien aikojen paras. Pelikierrokset lisääntyivät 
40 %. – Golfissa on mahdollista pitää sosiaalista etäi-
syyttä raikkaassa ulkoilmassa. Lisäksi edeltävä talvi oli 
lämmin ja kentät saatiin aikaisin pelikuntoon, toteaa 
Nurmijärvi Golfin tuore toimitusjohtaja Kari Piippo. 
Menestys osui sopivasti 30-vuotisjuhliin.

nukset.
 Nurmijärvi Golfin toi-
mitusjohtajana 26 vuotta 
toiminut Esa Meriläinen 
jäi eläkkeelle vuoden-
vaihteessa. Puikkoihin 
astui kokenut golf-tj Kari 
Piippo, jolla oli myös 
yhteistä historiaa Nur-
mijärven kanssa. Hän oli 
seuratyössä Nurmijärvellä 
koko 1990-luvun, joitakin 
vuosia valmennuksessa ja 
sihteerinä hallituksessa.
 Piipolla alkaa nyt 15. 
kausi golfkentän toimitus-
johtajana. Aiemmin hän on 
ollut tj:nä Virvik Golfissa 
Porvoossa, Peuramaa Gol-
fissa Kirkkonummella ja 
Hillside Golfissa Vihdissä.

Sattumalta
golfin pariin

Kari Piipon isä jäi 1987 
eläkkeelle. Äitinsä lähetti 
sitten miehet Teneriffalle 
golf-lomalle, jossa Kari 
innostui heti golfiin. 
 – Sunnuntai meni 
rangella niin, että tuli 
rakkoja käteen. Maanan-
taina kentän pro kysyi, 
että montako vuotta olen 
pelannut. Jotenkin minulla 
oli helppoa osua palloon. 
Seuraavana päivänä menin 
taas kentälle ja tein ekalla 
kierroksella birdien.
 – Nykyisin on kyllä 
kiva pelata, mutta lasken 
enemmän askelia kuin 
lyöntejä. Pelitaito on mu-
rentunut, motiivit ovat lii-
kuntapuolella. Tuloskortin 
laitan pois ja askelmittarin 
taskuun, toteaa Piippo, 
jonka tasoitus parhaimmil-
laan on ollut 4,5.

Koronaturvallista
tarjontaa

– Tulevana kesänä on 
luvassa koronaturvallisia 
tapahtumia. Suosituksia 
on noudatettava, mutta 
täällä on tarjolla muka-
vaa vapaa-ajanviettoa 
ulkoilmassa. Etäisyyksiä 
on mahdollista noudattaa 
toiminnan kärsimättä, 
Piippo toteaa.
 – Tulossa on pari valta-
kunnallista kisaa – toinen 
on junioreille, toinen 
mid-ladyille. Pyrimme aina 
saamaan tänne junioriki-
san, se on minun perintöä-
ni.
 Golfin voi aloittaa otta-
malla yhteyttä Nurmijärvi 
Golfiin ja tulemalla katso-
maan – klubi ei ole suljettu 
yhteisö. Kentällä on range 
ja myös par-3 -golfrata, jos-
sa voi kokeilla ilman green 
cardia. Tarjolla on myös 
frisbeegolfia ja futisgolfia 
– sekä ravintola.
 Kenttä työllistää 

parhaimmillaan nelisen-
kymmentä henkeä ollen 
merkittävä nuorisotyöllis-
täjä. Asiakaspalvelussa on 
väkeä, mutta suurin alue 
on kentänhoito. Vakituisia 
työntekijöitä on kymme-
nen. Osakkaita kentällä on 
noin 800.
 Nurmijärvi Golf on 
perustettu vuonna 1990, 
joten viime vuonna 
vietettiin 30-vuotisjuhlia. 
Juhlan kunniaksi miesten 
joukkue selvisi SM-hopeal-
le. Lisäksi 80-vuotiaiden 
SM-kultaa voitti Erkki 
Oila.
 Nurmijärven Sähkö 
sponsoroi Nurmijärven 
Golfia.

Etäisyyksiä
on mahdollista

noudattaa
toiminnan
kärsimättä

SM-hopeajoukkueessa pelasivat vas. Henri Satama, Miki Kuronen,
Ossi Mikkola ja Eemeli Järvinen.

Nurmijärvi Golfin toimitusjohtaja 
Kari Piippo

Vesa, Noel-Niilo, Neo-Nikko ja Anne Hiltunen
lempiharrastuksensa parissa.

Klubirakennus pakkasen kourissa. Kenttää 
käyttävät talvisin hiihtäjät.

FOTO SANNA JOKELA
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Asiakaspalvelussa 
Nurmijärven Sähkö 

oli selvästi toimialan 
keskiarvon yläpuolella 
kaikilla osa-alueilla, kuten 
henkilöstön ystävällisyy-
dessä, asioiden sovitussa 
hoitamisessa, kyvyssä 
ratkaista asiakkaan ongel-
ma, henkilöstön tavoitet-
tavuudessa sekä palvelun 
nopeudessa.
 Asteikolla 1-5 toimialan 
asiakastyytyväisyysindek-
si oli 4,49, kun se Nurmi-
järven Sähköllä oli 4,76.
Yhtiön maine asettui Nur-
mijärven Sähkölle lukemin 
8,49–8,96 asteikolla 0-10.
 Kysymykseen kuinka 
todennäköisesti suosit-
telisitte yhtiötä ystävälle 
tai tuttavalle Nurmijärven 
Sähkön tulos oli 8,98, 
toimialan 8,50.

Nurmijärven Sähkö kärjessä

Asiakastyytyväisyystutkimus
–eväitä toiminnan kehittämiseen
Nurmijärven Sähkö sijoittui kärkeen energiayhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimuk-
sessa 2020. Yhtiö nappasi kärkisijan asiakastyytyväisyysindeksissä, maineessa ja 
suosittelijoissa. Vikojen korjausnopeudessa yhtiö arvioitiin toiseksi parhaaksi. Tutki-
mus auttaa yhtiötä kehittämään toimintaansa.

Oma sähköyhtiö
tuo etua kuntalaiselle

Energiayhtiöt kehittävät 
toimintaansa asiakastyyty-
väisyystutkimusten avulla. 
Tutkimukset laaditaan 
siten, että ne hyödyttävät 
paitsi tutkimuksen tilan-
neen yrityksen liiketoi-
minnan ja palveluiden 
kehittämistä myös asiak-
kaita. Yritykset haluavat 
tuottaa mahdollisimman 
hyvän palvelukokemuksen 
asiakkailleen ja tämän 
tavoitteen saavuttamisessa 
säännöllinen tutkiminen 
on avainasemassa. Vertai-
lua kannattaa tehdä saman 
tyyppisiin yhtiöihin. Kaik-
kiaan Energiateollisuus 
ry:n teettämässä tutkimuk-
sessa haastateltiin yli 5000 
suomalaista. 
 – Asiakaskunnan tyy-
tyväisyys energiayhtiöihin 
on parantunut vuosien 

varrella. Viime vuonna 
toteutetun tutkimuksen 
perusteella on havaitta-
vissa selkeä energia-alan 
asiakastyytyväisyyden 
kohoaminen ihan valta-
kunnallisellakin tasolla. 
Tämä saattaa osin selit-
tyä poikkeuksellisella 
vuodella. Ihmiset antavat 
aiempaa enemmän arvoa 
laadukkaasti ja varmasti 
toteutetulle peruspalve-
lulle, toteaa energia-alan 
tutkimuksia koordinoivan 
Adaton markkinointipääl-
likkö Minna Laitinen.
 – Asiakaspalvelu koe-
taan tällä hetkellä erittäin 
hyväksi. Perinteinen 
puhelinpalvelu on arvioitu 
ystävälliseksi ja asiantun-
tevaksi. 
 – Painoarvoa on sillä, 
millä perusteella sähköyh-
tiö valitaan. Paikallisuus 
nousee tosi tärkeäksi 

asiaksi etenkin nyt, kun 
sähkön kilpailu on vapaa-
ta. Ihmiset ymmärtävät, 
että kerrannaisvaikutukset 
ovat isot: paikallisen yh-
tiön kautta rahat palaavat 
omaan kuntaan. Oman 
sähköyhtiön valitsemi-
nen helpottaa kunnan 
rahatilannetta ja parantaa 
työllisyyttä.

Hinta tärkein

– Vuonna 2020 selkeä löy-
tö oli se, että sähköyhtiön 
valinnassa ympäristöasioi-
den merkitys on kasvanut 
vähän, mutta se ei ole 
ohittanut sähkön hintaa. 
Vastaajista 61 % mielestä 
hinta on tärkein tekijä 
valittaessa sähköyhtiötä, 
Laitinen toteaa.
 – Tällä kertaa olimme 
kehittäneet itse tutkimusta 
vastaajalle mielekkääm-
mäksi. Aikaa oli lyhennet-
ty noin puolesta tunnista 
kymmeneen minuuttiin. 
Kysymyksiä oli selkeytetty 
ja niistä oli tehty mahdolli-
simman kansantajuisia ja 

ymmärrettäviä. Asteikkoja 
oli yhtenäistetty. 
 – Yhtiöt olivat itse 
päässeet vaikuttamaan 
kysymyksiin, jotta niiden 
avulla saataisiin tietoa 
juuri halutuista asioista. 
Tutkimus antaa eväitä 
siihen, miten voidaan 
johtaa tiedolla, millai-
sia palveluja kuluttajat 
haluavat tulevaisuudessa 
ja miten olemassa olevia 
palveluita voidaan kehittää 
paremmin asiakastarpeita 
vastaaviksi.
 – Elämme murrosta. 
Kilpailu sähköasiakkaista 
on viime vuosina kiristy-
nyt selvästi. Osa myynti-
yhtiöistä on lyöttäytynyt 
yhteen ja ne hakevat 
iskuvoimaa suurilla vo-
lyymeillä. Osa taas luottaa 
paikallisuuden voimaan. 
Olisi sitten suuri tai pieni 
toimija, niin veikkaan-
pa, että lopulta voittajia 
ovat ne, jotka kykenevät 
haistelemaan tulevaisuu-
den tuulet ja ketterimmin 
reagoimaan asiakaskentän 
toiveisiin, Minna Laitinen 
toteaa.

Tutkimus
antaa eväitä
siihen, miten

voidaan johtaa
tiedolla

Olohuone ja
muut oleskelutilat

Useimmille sopivin ja 
terveellisin lämpötila on 
20–22 astetta. Korkeampi 
lämpötila lisää huoneiston
pölyisyyttä ja ilman 
kuivuuden tunnetta, jotka 
voivat aiheuttaa terveydel-
lisiä oireita. Korkeampi
lämpötila kasvattaa myös 
rakennusmateriaalien 
kemikaaleista hengitysil-
maan erittyviä päästöjä.
Katso lisätietoja www.
sisailma.info

Makuuhuone

Suositeltava makuuhuo-
neen lämpötila on 18-20 
astetta. Viileä huone on 
unen ja nukahtamisen
kannalta parempi, kun 
muistaa pitää jalat läm-
pöisinä. Samalla säästyy 
energiaa. Rakenteiden
kosteusongelmien välttä-
miseksi ei kuitenkaan suo-
sitella 18 astetta viileäm-
pää oleskeluhuoneiden
lämpötilaa.

Porrashuoneet,
käytävätilat

Näihin tiloihin suositellaan 
15-18 asteen lämpötilaa. 18 
asteen lämpötila on kuiten-
kin ehdoton maksimisuosi-
tus. Suuremmat lämpötilat 
aiheuttavat turhaa energi-
ankulutusta, joka näkyy
hoitovastikkeissa.

Varastotilat

Varastotiloihin kuten pol-
kupyörävarastoon riittää 
usein 12 asteen lämpötila.

Suositeltavat lämpötilat
asunto-osakeyhtiön 
huoneistoissa

Yhtiökokouksen päätös 
tavoiteltavasta
lämpötila-alueesta

Taloyhtiö voi yhtiökokouk-
sessaan päättää asuntojen 
tavoiteltavan lämpöti-
la-alueen lämmityskauden
aikana, esimerkiksi 20-22 
astetta. Voidaan päättää 
lisäksi, että asuntojen pat-
tereiden esisäätöarvoja
muutetaan vain taloyhtiön 
hallituksen päätöksellä. 

Asukkaan ilmoittaessa 
huoneiston kylmyydestä 
kiinteistönhoitaja (tai talo-
yhtiön hallituksen jäsen)
käy tarkastamassa 
huoneiston lämpötilan 
oikeaoppisesti tarkalla 
lämpömittarilla. Patte-
reihin tulevan veden 
lämpötilaa nostetaan vain, 
jos huonelämpötila alittaa 
tavoiteltavan lämpöti-
la-alueen eikä selvää syytä 
viileyteen löydy esimerkik-
si patteriventtiilin neulan 
jumittumisesta tai ikkuna-
tiivisteiden vuotamisesta.

Huoneistokohtainen 
tarkastelu säätökäyrän 
noston sijaan

Liian matalat lämpötilat 
aiheuttavat usein asukkail-

ta enemmän ilmoituksia 
kuin liian korkeat lämpö-
tilat. Erityisesti jos liian 
alhainen lämpötila koskee 
vain muutamia huoneisto-
ja, säätökäyrän nostamisen 
sijaan on tärkeää selvittää 
alhaisen lämpötilan syyt 
huoneistokohtaisesti. Näin 
vältytään energianku-
lutuksen ylimääräiseltä 
kasvulta. 

Säätökäyrää nostettaessa 
kaikkien huoneistojen 
lämpötilat nousevat ja 
ennestään lämpimät
huoneistot tulevat vielä 
lämpöisemmiksi. Näin 
ylilämpimien huoneistojen 
asukkaat helposti
tottuvat korkeaan lämpö-
tilaan ja energiankulutus 
kasvaa.

Jos lämpötilaerot huoneis-
tojen välillä ovat yli kaksi 
astetta eikä niitä saada 
korjattua kevyillä
huoneistokohtaisilla hieno-
säädöillä, on suositeltavaa 
harkita lämmitysverkoston 
perussäätöä, jolla kaikkien 
asuntojen lämpötila saa-
daan samalle tasolle.

Lämpötila mitataan metrin korkeudelta ja vähintään metrin päästä ulkoseinästä.
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Liikenteen päästöt pitäisi 
puolittaa vuoteen 2030 
mennessä. Autotehtaat 
ovat investoineet eniten 
sähköautoihin. Asiantun-
tijat pitävät mahdollise-
na saavuttaa 250 000 
sähköauton lukumäärä 
tuohon vuoteen mennes-
sä. Tavoitteet vaativat 
myös latauspisteiden 
määrän voimakasta 
lisääntymistä. Kerromme 

Miten
rakennutat
turvallisen

sähköauton
kotilatausaseman 

pientaloon

yksinkertaistetusti, mitä 
pitää ottaa huomioon, 
kun hommaat latausase-
maa kotiin.

Jos et tiedä mitään 
sähköauton lataami-
sesta, ota yhteyttä 

energianeuvoja Jarmo 
Kauppiin. Muuten sinun 
ei tarvitse olla yhteydessä 
sähköyhtiöösi, paitsi jos 
pientalon pääsulaketta 
pitää suurentaa.
 Sähköautoa voi ladata 

monella eri tavalla riippu-
en siitä, millainen sähkö-
auto on ja miten nopeasti 
sen haluaa ladata. Ensin 
onkin selvitettävä tarpeet:

- Minkälainen on sähköau-
ton akuston koko kilowat-
titunneissa ilmaistuna 
(kWh)?

- Kuinka monta kilometriä 
autolla päivittäin ajetaan? 
Ajaminen vaatii 15–20 
kWh/100 km.

- Kuinka nopeasti akku 
pitää saada ladattua?

Lataus tavallisesta
pistorasiasta

Sähköautoa on mahdollista 
ladata tavallisesta ulko-
käyttöön suunnitellusta 
ns. schuko-pistorasiasta, 
kahdeksan ampeerin (A) 
virralla väliaikaisesti. 
Lataus vie paljon aikaa, 
kun teho on vain 1,8 kW. 
Järjestelmää ei ole suun-
niteltu pitempiaikaiseen 

virransyöttöön ja siitä 
voi seurata ongelmia. Jos 
pistorasia lämpenee, on 
lataus lopetettava välittö-
mästi. Schuko-järjestel-
mässä on oltava vikavirta-
suojakytkin.
 Schuko-latauksella voit 
hankkia kokemuksia ja 
teettää sitten muutostöitä 
kokemusten perusteella.
 Sähköauton latauksessa 
ei saa koskaan käyttää 
jatkojohtoa tai adaptereita. 
Latausjohdot eivät saa 
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mennä esim. ikkunan läpi, 
vaan latauksen on tapah-
duttava yhdessä tilassa 
autonvalmistajan välineillä. 
 Sähköauton mukana 
tulee yleensä kahdet 
latausjohdot. Toisessa 
johdossa on mukana laite, 
joka rajoittaa lataustehon 
kahdeksaan ampeeriin, 
jollaista tavalliset pisto-
rasiat kestävät. Toisessa 
on puolestaan Type 2 -pis-
totulppa, jolla voi ladata 
tarkoitusta varten suun-

nitelluilla latauslaitteilla 
korkeammilla tehoilla eli 
nopeammin.
 Pääsulaketta ja liitty-
mää on mahdollista suu-
rentaa ja silloin tulee olla 
yhteydessä Nurmijärven 
Sähkön tekniseen asia-
kaspalveluun. Muutokset 
tekee asiakkaan valitsema 
sähköurakoitsija, ei säh-
köyhtiö.
 Yksinkertaisimmillaan 
pientaloon voi asentaa 
vikavirtasuojakytkimellä 
varustetun 16 ampeerin 
pistorasian sähköautolle. 
Yleensä sillä pärjää hyvin 
esimerkiksi hybridien 

kanssa. 16 A sulake pystyy 
antamaan sähköenergiaa 
3,6 kW teholla. Käytännös-
sä yli 3,6 kW teho vaatii 
kolmivaihevirtaa.

Latauslaite

Jos päädyt siihen, että 
tarvitset latauslaitteen, 
etsi sähkömiehiä osoittees-
ta www.loydasahkomies.
fi. Kilpailuta toteutus 
urakointioikeudet omaa-
vien (tukes nro ja y-tun-
nus) sähköurakoitsijoiden 
kesken.

Mitoita ja rakennuta 
järjestelmä tulevaisuus 
huomioiden, se tulee 
ajankuluun edullisemmak-
si. Kannattaa asennuttaa 
samantien 22 kW lataus-
asema ja järjestelmä, sillä 
hintaero pienempiin on 
vähäinen. Latausaseman 
hinta asennettuna on noin 
1500–2000 e.
 Jos lataat aurinkosäh-
köllä, ota yhteyttä energia-
neuvoja Jarmo Kauppiin.

Jos et tiedä 
mitään lataami-
sesta, ota yh-

teyttä energia-
neuvojaamme
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Autopaikkojen 
hallinta ja
hanketyyppi 
vaikuttavat

1. Esiselvitys
- kerätään tietoa hallituk-
selle
- selvitetään sähköliitty-
män ja/tai kiinteistökes-
kuksen kapasiteetti
- tutkitaan sähköjärjestel-
mä ja sen kunto
- miten ylimääräinen kapa-
siteetti on tarkoitus jakaa 
autopaikkojen kesken 
(dynaaminen kuorman 
hallinta)
- kustannus noin 500 e
- tavallisesta schuko-pis-
tokkeesta lataaminen 

Lähtökohtaisesti kiin-
teistölle otetaan yksi 
sähköliittymä. Sähköau-
tojen latausaseman takia 
on kuitenkin mahdollista 
ottaa toinen liittymä, jos 
se on teknistaloudellisesti 
parempi ratkaisu kuin 
latausaseman liittämi-
nen kiinteistön olemas-
sa olevaan liittymään. 
Tällöin on varmistettava, 
että SFS 6000 standardin 
edellyttämät turvallisuus-
vaatimukset täytetään. 

Energiateollisuudel-
le on tullut useita 

yhteydenottoja, joissa 
kysytään tulisiko säh-
köauton latausasema 
liittää kiinteistön olemassa 
olevaan liittymään, vai 
voidaanko latausasemalle 
ottaa erillinen liittymä. 
Asiasta keskusteltiin ET:n 
sähkönjakelutoimikun-
nassa helmikuussa ja siitä 
päätettiin laatia tiedote. 
SFS 6000 standardin 
kohdan 801.537 mukaan 
lähtökohtana on, että kiin-
teistöllä on yksi liittymä. 
Tästä voidaan kuitenkin 
poiketa erityisistä teknisis-
tä tai taloudellisista syistä, 
joihin sähköauton lataus-
aseman voidaan katsoa 
kuuluvan:

Latausjärjestelmän 
hankkiminen
taloyhtiöön

saattaa olla riski
- autopaikkoja voidaan 
muuttaa latauspisteiksi 
asentamalla latauslaitteet 
joko taloyhtiön hankkee-
na, yksittäisen osakkaan 
muutostyönä tai osakasvä-
hemmistön hankkeena.
- laki rakennusten varusta-
misesta sähköajoneuvojen 
latauspisteillä ja lataus-
pistevalmiuksilla sekä 
automaatio- ja ohjausjär-
jestelmillä (Finlex)

2. Taloyhtiön infotilaisuus
- käydään läpi perusasiat 
lataamisesta, prosessin 
kulusta ja periaatteista
- kannattaa esitellä esi-
merkkejä

3. Yhtiökokouksen päätös
- jos autopaikat ovat 
taloyhtiön hallinnassa, la-
tauspisteiden hankinnasta 
voidaan päättää yksin-
kertaisella enemmistöllä, 
kunhan kustannukset 
eivät ole kohtuuttomat. 
Kaikki osakkeenomistajat 
osallistuvat kustannuksiin.
- jos kaikille paikoille 
hankitaan latauspiste, 
kaikkien osakkaiden on 
suostuttava hankkeeseen
- hanke voidaan toteut-
taa myös siten, että vain 
latausmahdollisuuden 
haluavat asentavat osaan 
paikoista latausmahdol-
lisuuden ja osallistuvat 
kustannusten jakamiseen 
– päätös on tehtävä yh-
tiökokouksessa 2/3-mää-
räenemmistöllä

Sähköautojen
latausasemaa
varten voi ottaa
tarvittaessa
erillisen liittymän
kiinteistölle

- jos autopaikka on osak-
kaan hallinnassa, osak-
kaalle riittää yhtiön lupa. 
Osakas hankkii latauspis-
teen, hoitaa asennuksen 
ja vastaa kustannuksista. 
Käytöstä laskutetaan 
sovitusti.

4. Muuta
- pikalatauspisteiden 
asennus ei ole ns. tavan-
omainen uudistus
- sähköauton lataami-
sen kuluttaman sähkön 
kustannukset kuulu-
vat ajoneuvon lataajan 
korvattaviksi. Korvauk-
sen perusteen tulee olla 
mitattu sähkön kulutus 
ja latauslaite on varustet-
tava sähkönkulutuksen 
mittauslaitteella.
- osakkeenomistajia on 
kohdeltava yhdenvertai-
sesti (osakkaan ja taloyh-
tiön välinen sähköajoneu-
vonlataussopimus)
- latauslaitteita on mahdol-
lista myös vuokrata
- ARA myöntää avustusta 
latauspisteiden edellyttä-
miin sähköjärjestelmän 
muutostöihin (35 %, max 
90 000 euroa) www.ara.fi/
latausinfra-avustus 

Sähköliittymät rakenne-
taan siten, että samalla 
tontilla tai yhtenäisel-
lä alueella oleva koko 
sähkölaitteisto liitetään 
yhdellä liittymisjohdol-
la ja saadaan erotettua 
yhdellä pääkytkimellä. 
Jos on erityisiä teknisiä 
tai taloudellisia syitä, 
voidaan sähkölaitteiston 
ja jakeluverkon haltijan 
sopimuksen perusteella 
laitteistoa syöttää useam-
malla liittymisjohdolla 
edellyttäen, että asennus 
säilyy selväpiirteisenä 
ja sopivilla merkinnöillä 
kerrotaan, miten eri osat 
saadaan jännitteettömiksi. 
Erottamistapoja valittaes-
sa on otettava huomioon 
myös sähkötyöturvalli-
suutta koskevat määräyk-
set ja standardit.

Ota eri osapuolet
huomioon

Samalle kiinteistölle tehtä-
vän erillisen sähköautojen 
latausliittymän toteu-
tuksessa tulee varmistaa 
kiinteistön ja latausliitty-
män pysyminen kaikissa 
tilanteissa sähköisesti eril-
lään. Uusi liittymä ei saa 
muodostaa rengasverkkoa 
tai rinnakkaisia yhteyksiä. 
Tähän on olemassa riski, 
jos latauspisteet tulevat 
esimerkiksi kiinteistön jo 

aiemmin sähköistetyille 
autopaikoille. Toisesta 
liittymästä aiheutuvia 
kustannushyötyjä ja -hait-
toja arvioitaessa on tärkeä 
ottaa huomioon kaikki eri 
osapuolet (mm. latauspal-
veluntuottaja, verkkoyhtiö, 
kiinteistönomistaja).

Jos sähköverkko
ei riitä

Erillinen liittymä voi olla 
perusteltu esimerkiksi 
silloin, kun kiinteistön 
olemassa oleva liittymä ja 
sitä syöttävä kiinteistön 
sisäinen sähköverkko eivät 
ole riittäviä latausaseman 
tarvitsemaa tehoa varten. 
Myös silloin, kun latauslii-
ketoimintaa voi harjoittaa 
kiinteistön alueella ulko-
puolinen toimija (esim. 
liikekiinteistöjen pihalla 
tai taloyhtiön pysäköin-
tialueella), on erillinen 
liittymä monesti paras 
ratkaisu. Näissä tilanteissa 
erillinen liittymä on myös 
sopimusteknisesti paras 
ratkaisu. Tällöinhän pää-
liittymän haltijan mahdol-
liset maksuvaikeudet tai 
sopimusrikkomukset eivät 
vaikuta toisen liittyjän 
verkkopalveluun.

Kun lämmitystolpat
eivät enää riitä

Asia nousee tulevaisuu-
dessa esille myös talo-
yhtiöissä. Sähköautojen 
yleistyessä taloyhtiöiden 
parkkipaikoille halutaan 
latauspisteitä ja etenkin 
vanhoissa taloyhtiöissä 
lämmitystolppien sähkö-
järjestelmä ei välttämättä 
riitä latauspisteille. Tällöin 
kustannustehokkain 
ratkaisu voi olla erillisen 
liittymän ottaminen. Tosin 
on hyvä muistaa, että kiin-
teistöjen liittymäkoot ovat 
usein ylimitoitettuja, eikä 
muutaman lämmitystolpan 
muuntaminen latauspi-
teeksi vielä vaadi mittavia 
muutoksia sähköjärjestel-
mään. Tapauskohtainen 
arviointi kannattaa aina 
tehdä.

Jos julkinen latauspis-
te sijoitetaan olemassa 
olevaan liittymään, on 
tärkeä sopia mittauksen 
järjestämisestä ja sähkön 
laskutuksesta. Tavallisesti 
mittaus tapahtuu lataus-
pisteessä latausoperaatto-
rin toimesta.

Jotkut latauslaitteet näyttävät kulutetun sähköenergian määrän.

Type 2 -mallinen 22 kW latausasema pistokkeineen.
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Espoo
haluaa panostaa 

alueeseen
– kyläkoulua

ei ole
lakkautettu

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Backbyn kartanon omisti 
vuosina 1957–2018 Kaisa 
Kallion kansalaislahjasääti-
ön Kaisankoti. Sen nimeksi 
tuli alueelle muuton myötä 
Kalliomaan Kaisankoti. Ennen 
Backbyn kartanoa Kaisankoti 
oli toiminut Kauniaisissa.
 Kaisankodin perusti pre-
sidentti Kyösti Kallion vaimo 
Kaisa Kallio vuonna 1938 
saatuaan 60-vuotislahjaksi 
kansalaislahjakeräyksenä
375 000 markkaa. Kaisanko-
dista tuli kristillisillä arvoilla 
toimiva hoitokoti naisille 
työkunnon palauttamiseksi. 
Toimintaa vaikeuttivat alkuai-
koina talvisota ja jatkosota.
 Kartanon siirryttyä säätiön 

Backbyn kartanon uudet  tuulet

Miljöö 1540-luvulta

Espoossa sijaitsevan Backbyn kartanon uusi elämä alkoi parisen vuotta sitten, kun 
omistaja vaihtui. Terveysliiketoiminnan maailmassa toiminut Veli-Matti Riihimäki 
näki tilan potentiaalin ja osti sen Kaisa Kallion kansalaislahjasäätioltä. Backby-nimi 
palasi 60-70 vuoden Kaisankoti-vaiheen jälkeen takaisin vuonna 1540 perustetulle 
kartanolle. Kartanon sähköt tulevat Nurmijärven Sähköltä.

–En tiennyt koko 
paikasta mitään. 
Tyttäreni pelasi 

samassa futisjoukkueessa 
Kimmo Lagströmin tyttä-
ren kanssa. Kimmo kuuli 
vuonna 2018, että paikka 
oli talousvaikeuksissa, 
kertoo Backby Kalliomaan 
omistaja Veli-Matti Riihi-
mäki.
 – Lähdimme sitten 
Kimmon kanssa katso-
maan paikkaa – ja kahden 
päivän päästä siitä kartano 
oli vaihtanut omistajaa. 
Lääkärinä ymmärrän kun-
toutuksen päälle ja näin, 
että onpa hieno kartano 
hyvällä paikalla – se voisi 
toimia terveellä pohjalla. 

 – Kimmolla on ravin-
tolataustaa ja hän otti 
hoitaakseen hotelli- ja ra-
vintolatoiminnan eli puolet 
liikevaihdosta. Kaisa Kal-
lion kansalaislahjasäätiö 
jatkaa kuntoutustoimintaa 
vuokralaisena ja vastaa 
liikevaihdon toisesta puo-
likkaasta.
 – Uskoni Backbyhyn 
perustuu sen sijaintiin. 
Kartano sijaitsee yhtä 
kaukana Helsingistä kuin 
Tikkurila ja vieressä on 
Nuuksion kansallispuisto. 
Lentokenttä on 20 min 
päässä. Miljöö on upea. 
Myös kuntoutuspuolella 
on tulevaisuutta, toteaa 
Riihimäki.

Mannerheimin
istuttama syreeni

Päärakennukselle ei 
ole tehty mitään, mutta 
sivurakennuksille sitäkin 
enemmän. On sepänpajaa, 
vaunuvajaa ja väentupaa, 
joita on kunnostettu. 
Kylpylä remontoidaan tänä 
keväänä.
 Yksi vetonaula on 
perimätiedon mukaan 
marsalkka Mannerhei-
min istuttama harvinai-
suus – likusterisyreeni, joka 
sijaitsee parhaalla paikalla 
pääsalin ja terassin edessä. 
Yläkerrassa on kuva Manner-
heimista ja Kaisa Kalliosta 
kartanon puistossa.

–  Laajojen metsätöiden 
yhteydessä hiukan jo 
ränsistynyttä isoa syreeniä 
oltiin kaatamassa, kun 
minulle tultiin kertomaan 
kasvin historiasta. Hyvä 
etten kaatanut, kyllä tänne 
on tultu katsomaan tätä 
syreeniä, Veli-Matti Riihi-
mäki kertoo.
 Backbyn kartanolla on 
kaikki ravintolapalvelut 
aamupaloista lounaan 
kautta á la carteen ja 
100-paikkainen kylpyläho-
telli. Tarjolla on kokous-
palveluja sekä hyvinvoin-
tipaketteja yrityksille ja 
yksityisille. 
 – Tarkoituksena on 
luoda tuotepaketteja 
pyöräilijöille, liikkujil-
le, luontomatkailijoille. 
Jalkapalloleirejä varten 
rakennutamme pihamaalle 
junioreille tekonurmen.

Lämmitys
hakkeella

Backbyn kartanon mailla 
on rakennuksia yhteensä 
5000 m2. Kaikki lämpenee 
hakkeella, johon vaihdet-
tiin 12 vuotta sitten öljystä. 
 – Talotekniikka oli 
jäänyt 1990-luvulle ja 
päivitimme sen. Nyt täällä 
on 15 ilmanvaihtokonetta 
ja lämmöntalteenotot. 
Aiemmin putkistossa piti 
kiertää koko ajan 80-astei-
nen vesi, että suihkuista 
tuli lämmintä vettä, mutta 
nyt kesällä tekniikan 
avulla lämpötila on voitu 
pudottaa 30 asteeseen 
energiansäästösyistä, 
Riihimäki toteaa.
 – Espoo haluaa panos-
taa alueeseen ja on vetänyt 
tänne kunnallistekniikan, 
valokuidun ja pyörätien. 
Espoon yleiskaavassa tämä 
on kylämäinen yhteisö, 
esimerkiksi kyläkoulua ei 
ole lakkautettu, vaikka se 
on toiseksi pienin koulu 
Espoossa.
 – Nyt harkitsemme 
lämmityksen kehittämistä, 
vaihtoehtoina maalämpö, 
vesi-ilmalämpöpumppu, 
aurinkovoimala. Voisivat 
esimerkiksi korvata hak-
keen käyttöä kesäaikana.

Kaisa Kallion
Kaisankoti

omistukseen, päärakennuk-
sessa suoritettiin laajoja kor-
jaustöitä, jotta saatiin huoneet 
kolmellekymmenelle asiak-
kaalle. Aluksi Kaisankoti oli 
yksityinen sairaanhoitolaitos, 
jonka asiakaskunta muodostui 
pääosin vanhuksista. Tämän 
jälkeen toimintaa muutettiin 
tutkimus- ja hoitolaitokseksi, 
jossa suoritettiin fysikaali-
sia tutkimuksia ja annettiin 
fysiatrista hoitoa. Myöhemmin 
aloitettiin rintamaveteraanien 
ja sotainvalidien kuntoutus.
1980- ja 1990 -luvuilla Kaisan-
kodista tuli tunnettu kuntou-
tus- ja lomakeskus Espoossa. 
Säätiö rakennutti alueelle 50 
-huoneisen hotellikylpylän 

sekä modernit kuntoutustilat. 
Tavoitteena oli erikoistua työ-
ikäisten varhaiskuntoutuk-
seen, sekä selkä-, tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien 
kuntoutukseen. Varainhankin-
tana säätiö harjoitti hotelli- ja 
ravintolaliiketoimintaa.
 Nykyisin säätiön toiminnan 
keskiössä ovat työkunnon 
palauttaminen, työssäjaksami-
nen ja osatyökykyisten työelä-
mään pääsyn tukeminen.

Kartanoon kuuluu yli 5000 m2 rakennuksia. Oikeassa laidassa on tilan vanhan navetta, jossa toimii automuseo. Se ei kuulu kartanolle.

Keittiömestari Olavi Summanen huolehtii ravintolan antimista. Kylpylän puoli remontoitiin tänä keväänä. Kylpylän uima-allas Yläkerrassa on mm. Kaisan miehen, presidentti Kyösti Kallion valokuva.

Päärakennuksen tunnelma on menneiltä vuosisadoilta.
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Tehontarve todellisen
käytön mukaan

Biolämpö joustava

Biolämmön rinnalle 
olemme kehittäneet 
uuden tuotteen nimel-
tä Biolämpö joustava. 
Biolämpö joustava ottaa 
vuosittain huomioon 
tehontarpeen muutokset 
ja asettaa todellisen mi-
toitustehon perusmaksun 
perusteeksi. Sopimusta 
ei tarvitse erikseen uusia. 
Tuotteen avulla on mah-
dollista saavuttaa sääs-
töä. Nurmijärven Sähkön 
kaukolämpöverkkojen 
lämpö tuotetaan pääosin 

biopolttoaineilla – bioaste 
vaihtelee 95–97 % välillä.

Kaukolämmön perus-
maksun kertoimena 

käytetään sopimustehoa, 
jonka on yleensä määri-
tellyt LVI-suunnittelija. 
Lämmön tarpeeseen on 
ajan myötä voinut tulla 
muutoksia. Kiinteistöissä 
on saatettu tehdä ener-
giatehokkuustoimenpi-
teitä tai rakenteellisia 
parannuksia. Kiinteistön 
käyttötarkoitus on saat-
tanut muuttua omistajan 
vaihdoksen tai saneerauk-

sen yhteydessä.
 Tehon tarve voidaan 
määrittää luotettavas-
ti mittaamalla. Kaikki 
kaukolämmössä olevien 
kiinteistöjen mittarit ovat 
etäluennassa. Kiinteistöjen 
kaukolämmön energi-
ankulutus ja tehontarve 
mitataan jokaiselta tunnil-
ta. Tarkastaminen vaatii 
mittauksen tekemisen.
 Lämmityskauden ajalta 
muodostetaan käyttöpai-
kan kuvaaja teholle ja 
lämpötilalle, josta voidaan 
selvittää kiinteistön huip-
putehon tarve. Tehoa ei ole 
siis määritelty laskemalla, 

vaan se perustuu mitat-
tuun tietoon. Se määrite-
tään aina mitoituslämpöti-
laan -26 °C asti.

Kannustaa
energiansäästöön

Eron ollessa yli 20 % 
pienempi kuin nykyinen, 
tulee Biolämpö joustava 
asiakkaalle edullisemmak-
si sopimusmuodoksi. 
 Tehojen oikeat tasot 
ovat tärkeitä myös meille 
lämmön valmistajana, jotta 
pystymme varautumaan 
riittävän lämmön tuottami-
seen kovillakin pakkasilla. 
 Biolämpö joustava 
kannustaa asiakkaita teke-
mään energiaa säästäviä 
toimenpiteitä. Tuotteen 
joustava perusmaksu ale-
nee saavutettujen kulutus-
pienennysten myötä.
 Jos käyttöpaikan las-
kutusteho muuttuu, niin 
asiakkaalle lähetetään 

laskutustehon tarkastuk-
sesta raportti. Raportti 
toimitetaan käyttöpaikan 
laskutusosoitteeseen tai 
asiakkaan erikseen ilmoit-
tamalle henkilölle. 
 Laskutustehon muutok-
sesta ei jatkossa tarvitse 
tehdä uutta sopimusta, 
sillä muutokset tulevat au-
tomaattisesti tarkasteluun 
ja laskulle lämmityskau-
deksi kerrallaan.

Biolämpö joustavan
etuja

Biolämpö joustava -tuote 
säätyy ja varmistaa läm-
mön saannin, jos kiin-
teistössä hyödynnetään 
lämpöpumppuja ja/tai au-
rinkolämpöä lämmönläh-
teenä. Aina näillä ei saada 
asukkaiden tarvitsemaa 
lämpöenergiaa kaikissa 
olosuhteissa ja vika/häiriö-
tilanteissa.
 Varajärjestelmänä Bio-

lämpö joustava korvaa säh-
kövastukset lämpöpump-
pulaitoksissa. Tällöin ei 
tarvita sähköliityntätehon 
nostoa, jos lämmitysvas-
tusten tehontarve on suuri 
– sulakekoon suurentami-
nen nostaa aina sähköliit-
tymän perusmaksuja.
 Asiakkaan kannalta 
oikean lämmitystehontar-
peen tieto on hyödyllinen 
myös, kun laitteita uusi-
taan – uusien laitteiden 
mitoitus saadaan vastaa-
maan todellista tarvetta.
 Tehojen oikeat tasot 
ovat tärkeitä myös meille 
lämmön valmistajana, jotta 
pystymme varautumaan 
riittävän lämmön
tuottamiseen
kovillakin
pakkasilla.

Ilmakehän lämpötilan 
noustessa etsitään eri-
laisia hiilidioksidivapaita 
energiantuotantomuoto-
ja. Yksi näistä on siirtää 
lämpöä maan alta maan 
pinnalle. Omakotitalojen 
maalämpöpumput tuot-
tavat lämpöä parin sadan 
metrin syvyydeltä, mutta 
kun puhutaan georei’istä, 
mennään syvemmälle. 
Nurmijärven Sähkö tutkii 
mahdollisuuksia tuottaa 
lämpöä georeiän kautta.

Kun mennään maan 
alle, lämpötila nousee 

Suomessa karkeasti 15–20 
astetta per kilometri. 
Maankuoren ja vaipan 
rajapinnassa lämpötila on 
500–900 astetta, maan 
ytimessä tuhansia asteita. 
Syvimmät maailmassa 
poratut reiät ovat noin 

Nurmijärven Sähkö tutkii mahdollisuutta

Georeikä
Nurmijärvelle?

kymmenen kilometriä. 
Maankuoren paksuus 
Suomen kohdalla on noin 
50–60 kilometriä. 
 Suomessa on muutama 
valmis tai rakenteilla oleva 
1-2 km syvä reikä, joissa 
käytetään yhtä nk. koak-
saaliputkea. Kylmä vesi 
liikkuu putken ulkokuoren 
ja porareiän kalliosei-
nämän välissä alas ja 
takaisin ylös sisäputkessa. 
Ulko- ja sisäputken välissä 
on tyhjiöeristys. 
 Kahden kilometrin 
georeikävoimalan kus-
tannusarvio valmiina on 
noin miljoona euroa, josta 
porauksen osuus on noin 
puolet.

Matalat reiät
kustannustehokkaampia

– Haasteen muodostaa 
se, että hyvää tehoa ja 
korkeaa lämpötilaa ei saa 
lämpökaivoista yhtä aikaa 

ulos. Suurella virtauksella 
saadaan iso teho, mutta 
matala lämpötila ja pienel-
lä virtauksella päinvastoin, 
toteaa erikoisasiantuntija 

Markku Hagström Geolo-
gian tutkimuskeskuksesta.
 – Maailmalla trendi on 
nyt etsiä maankuoresta 
lämpimiä/kuumia kohtia, 
jolloin riittää porata ma-
talampia reikiä, mikä on 
kustannustehokkaampaa. 
Poraaminen kun on nykyi-
sin kallein vaihe. 
 Geologian tutkimuskes-
kus on tehnyt Nurmijärven 
Sähkölle tutkimuksia, joi-
den tarkoituksena on ollut 
selvittää, millaisia määriä 
lämpökaivoja tarvittaisiin 
riittävään lämmöntuot-
tamiseen ja hahmotellut 
niiden edullisia sijainti-
paikkoja. 
 Lisäksi selvitettiin, 
millaisia lämpötehoja ja 
vuotuisia energiamääriä 
kallioperästä olisi saatavil-
la keskisyvillä (2 km) tai 
matalilla (300 m) kaivoilla. 
Painopiste on ollut keski-
syvissä kaivoissa.

Reiät jäähtyvät

Kaikki lämpökaivot 
jäähtyvät ajan myötä 
jatkuvasti lämpöä otetta-
essa. Keskisyvästä (2 km) 
lämpökaivosta voidaan ot-

taa jatkuvasti noin 100 kW 
lämpöä noin 30-50 vuotta, 
ennen kuin reikä on kylmä 
(alkaa jäätyä). Jos otetaan 
enemmän tehoa, loppu 
tulee nopeammin, jos 
vähemmän, hitaammin.
 – Reikiä pitäisi ladata 
välillä tai jos ei ladata, 
pitäisi ainakin antaa reiän 
levätä kesäkausi, jolloin 
reikä lataa itseään aika 
hyvin, Hagström toteaa.
 – Simuloinnit osoitta-
vat, että neljän kuukauden 
vuosittaisella lepojaksolla 
voidaan pidentää merkit-
tävästi kahden kilometrin 
lämpökaivojen käyttöikää, 
ja jopa likimain saavuttaa 
lämpökaivojen pitkän aika-
välin kestävä hyödyntämi-
sen taso, Hagström jatkaa.
 Nurmijärven Sähkön 
biolämpöjohtaja Alpo 
Sund arvioi Geologian 
tutkimuskeskuksen sel-
vityksen perusteella, että 
Nurmijärvellä georeikiä 
voisi ladata biolämmöllä, 
aurinkoenergialla tai pai-
kallisilla hukkalämmöillä.

Siirtohintojen termit 
muuttuivat

Nurmijärven Sähkö on muuttanut kevään aikana kaksi termiä 
sähkölaskulla ja hinnastoissa.

Termi ‘sähkönsiirto’ on korvattu termillä ‘verkkopalvelu’.
Sana esiintyy laskun molemmilla sivuilla.

Termi ‘kulutusmaksu’ on korvattu termillä ‘siirtomaksu’.
Sana esiintyy laskun erittelysivulla.

Hankkeen käynnisti viime vuonna Energiateollisuus ry. Tavoittee-
na  on yhtenäistää ja selkeyttää siirtohintojen terminologiaa sekä 
myös oikaista väärinkäsityksiä, joita sana ‘sähkönsiirto’ julkisessa 
keskustelussa aiheuttaa. Yhdistys toteutti jäsenilleen ja loppu-
asiakkaille kyselyn, josta selvisi, että suurin osa katsoo, että
termejä on korjattava. Energiateollisuus ry:n esitys termien
muuttamisesta ei pakota verkkoyhtiöitä muutokseen, mutta
suosittelee tekemään sen.

Biolämmön
bioaste

on
95–97 %
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 Kiitos asiakkuudestasi!

PAIKALLISUUS 
TUO VOIMAA

Kunnan ja kuntalaisten omistama 
energiayhtiö tukee yhteisöllisesti
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