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Palveluita netissä
Nurmijärvi kehittyy maailman menosta ja pienestä taantumasta 

huolimatta. Paljon kehitystä on tapahtunut ja tapahtumassa inter-

netissä. Tässä numerossa Datahubin käyttöönotosta, uudesta On-

line-palvelustamme, Kivra-palvelusta sekä nettisivujemme saavu-

tettavuuden parantamisesta.

Sähköverkkoa rakennetaan merkittävästi lisää tämän vuoden ai-

kana – palvelemaan mm. sähköautoiluun siirtymistä. Nurmijärven 

latausasemat esillä sivulla 8.

Nurmijärven Sähköäkin taloudellisesti koetellut historiallisen 

kallis talvi sähkömarkkinoilla on vihdoin taitettu. Tässä lehdessä 

syventävää juttua talven tapahtumista ja haasteellisesta sähkö-

markkinasta. Vaikkakin huoltovarmuuden turvaaminen on tällä 

hetkellä listan kärjessä, niin mekin teemme oman osuutemme hii-

livapaan tulevaisuuden rakentamiseen Nurmijärvellä ja olemalla 

mukana mm. tuulivoimahankkeissa Suomen Voiman kautta (s.24).

Kimmo Toivonen

Johtaja, sähköliiketoiminta
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Tukena Nurmijärven Sähkön energianeuvoja 

Vaiheiden kautta
maalämpöön Rajamäellä
Sirpa ja Rainer Vänskän Rajamäellä sijaitsevan omakotitalon öljylämmitysjärjestel-
mä oli tullut tiensä päähän. Uudeksi, ympäristöystävälliseksi lämmitysjärjestelmäksi 
valittiin maalämpö. Mutta matkaan tulikin mutka, jonka oikaisemisessa Nurmijärven 
Sähkön energianeuvojalla oli merkittävä rooli.

Vänskän talo on 
rakennettu vuonna 
1955. Sähköjärjes-

telmä oli yksivaiheinen, 
kun normaalisti omakoti-
talossa pääsulakkeita on 
kolme.
 – Ostaessamme talon 
vuonna 2010, täällä oli 
yksivaihevirta. Kun vaih-
doimme lieden uuteen, 
sähkömies muutti lieden 
toimimaan yksivaihevir-
ralla. Muutama vuosi siitä 
havaitsin, että sähköjärjes-
telmä ei kestänyt oksa-
silppuria ja aloin harkita 
sähköjärjestelmän sanee-

rausta, Rainer Vänskä 
toteaa.

Energianeuvoja auttoi

– Kun maalämpökaivon 
poraus lähestyi tammi-
kuussa, kävi ilmi, että 
maalämpö vaatii kolmivai-
hevirran. Soitin Nurmi-
järven Sähköön, jossa 
vastattiin heti. Ystävälli-
nen asiakaspalvelija ohjasi 
minut energianeuvoja 
Jarmo Kaupille. 
 – Sain energianeu-
vojalta erittäin hyvää ja 
asiantuntevaa apua mones-

sa asiassa, hän otti kaikin 
puolin hyvin tavallisen 
kuluttajan huomioon. Kävi 
ilmi, että talon sähköjärjes-
telmä on uusittava ja muu-
tettava kolmivaiheiseksi, 
Rainer Vänskä toteaa.
 Seuraavaksi Nurmi-
järven Sähkön tekninen 
asiakaspalvelu otti asiak-
kaan neuvontaan ja opasti, 
miten liittymä vaihdetaan 
kolmivaiheiseksi. Rainer 
Vänskä tilasi Nurmijärven 
Sähköltä kolmivaiheliitty-
män ja sai uuden liittymä-
sopimuksen.

Asiakkaan valitsema säh-
köurakoitsija teki sähkö-
tekniset muutokset. Vanha 
1-vaihekeskus poistettiin 
ja talon ulkopuolelle asen-
nettiin kolmivaihekeskus. 
Samalla asennettiin yli-
jännitesuojat suojaamaan 
maalämmön sähkötekniik-
kaa ukkoselta. Uusi läm-
mityksen ryhmäkeskus 
tuli maalämpöjärjestelmän 
läheisyyteen.

Avustusta öljystä
luopumiseen

Öljylämmityksen korjaus 
tai uusiminen olisi tullut 
maksamaan liian paljon, 
koska kaikki olisi pitänyt 
uusia. Vaihtoehtoina olivat 
vesi-ilmalämpöpumppu 
(VILP) tai maalämpöpump-
pu. 
 – Kun soitin asennus-
liikkeisiin, sanoivat, että 
VILP ei ole niin tehokas 
kuin maalämpöpump-
pu. Maalämmön kanssa 
saa olla pakkasiakin ja 
lämpöä riittää. VILPissä 
18 pakkasasteen jälkeen 
lämmitys alkaa tapahtua 
vain sähköllä. Jostain näin 
käyttäjäkokemuksen, jossa 
käyttäjä katui ottaneensa 
VILPin, koska sähkön-
kulutus nousi korkeaksi, 
Rainer Vänskä kertoo.
 – Soitin ensin paikal-
liseen maalämpöfirmaan, 
mutta ilmoittivat, että eivät 
tee pientaloja. Soitin sitten 
Tom Allenille, josta sain 
tarjouksen syyskuussa. 
Poraus oli suunniteltu tam-
mikuulle ja loput asennus-
työt helmikuun loppuun.

– ELY-keskuksesta oli 
mahdollista anoa 4000 
euron avustusta luovut-
taessa öljylämmityksestä 
ja haimmekin sitä, mutta 
sitten selvisi, että korotet-
tua kotitalousvähennystä 
on mahdollista saada 60% 
työn osuudesta, kuitenkin 
enintään 3500 €/kotitalou-
dessa asuva, veroja mak-
sava henkilö – ja meitähän 
on kaksi. Peruimme ELYn 
avustuksen, koska ei ole 
mahdollista saada kum-
paakin yhtä aikaa.

Hybridilämmitys

Vänskät muuttivat Rajamä-
elle Helsingistä. 
 – Halusimme ala-as-
teelle menevälle tyttärel-
lemme rauhallisemman 
ympäristön. Täällä 
puitteet ovat paremmat 
kuin Helsingissä. Tontti 
on myös upea ja hinta oli 
kohdallaan, Rainer Vänskä 
toteaa. 
 – Kolme vuotta sitten 
teimme kattoremontin ja 
siinä yhteydessä tontilta 
kaadettiin yli 20 runkoa. 
Siitä saimme pitkäksi 
aikaa polttopuita. Talossa 
on takka, leivinuuni, puu-
kiuas ja puuhella. 
 – Öljyä kului yli 2000 
litraa vuodessa ja nythän 
tuon hinta on noussut. 
Maalämpö on kustan-
nuksiltaan edullisempi ja 
ympäristöystävällisempi.

Sirpa ja Rainer Vänskän taloon asennettin mittaustaulu, sukopistorasia ja kolmivaihevirtapistorasia.

Eteisen sähköpäätaulu lähtee kokonaan pois, Rainer Vänskä toteaa.

Luminen talvi hidasti asennustöitä

Kellariin asennettiin uusi lämmityksen ryhmäkeskus maalämpöjärjestelmän läheisyyteen.

1
Tarkistuta sähköjärjestelmäsi

2
Tarvittaessa uusi

se tulevaisuutta varten
3

Varmista sähköjärjestelmän
riittävyys

4
Ota huomioon

sähköauton lataus 11 kW

Tarinan oppi

Soitin
Nurmijärven

Sähköön,
jossa

vastattiin
heti.
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–Suosituin laji 
on vapaauinti, 
vaikein taas 

perhonen, toteaa Tomi 
Kuisma, joka on Nurmijär-
ven Uinnin räpyläuinnin 
vastuuvalmentaja ja IKM/
Rollo-ryhmän apuvalmen-
taja.
 Räpyläuinti on Suo-
messa marginaalinen laji, 
maailmalla suurempi. 

Nurmijärven Uinti

Räpyläuintia Rajamäellä
Uinnin erikoisseura Nurmijärven Uinnilla on erinomaiset puitteet harjoitella
uudehkossa Rajamäen uimahallissa. Noin sadan aktiivin seura tarjoaa kaiken
ikäisille nurmijärveläisille mahdollisuuden harrastamiseen ja kilpailuun.
Erikoisuutena on räpyläuinti.

Laajemmassa mittakaa-
vassa räpyläuintia on 
Suomessa Rajamäen 
lisäksi Tampereella ja 
Kouvolassa. Räpyläuinnis-
sa uimarin molemmat jalat 
kiinnitetään valtavaan, 
70 cm leveään ja pitkään 
räpylään, jolla potkitaan 
vauhtia. Kalamainen meno 
korostuu, kun uimarilla on 
vielä snorkkeli.

Lajeina räpyläuinnissa 
ovat sekä sukellus että pin-
tauinti. Yksi muoto on uida 
tuplaräpylöillä. Snorkkelia 
käytetään pintauinnissa, 
sukelluksessa taas men-
nään ilman snorkkelia. 
Kilpamatkat ovat pitkälti 
samat kuin uinnissa ilman 
räpylää.

Uinnin tekniikkaa

Nurmijärven Uinti aloitti 
tällä nimellä 1.1.2015, kun 
aiemmat nurmijärveläiset 
uintiseurat SCN ja NurkU 
yhdistyivät.
 Kilparyhmiä on seuras-
sa eritasoisia ja eri-ikäisiä, 
nuorimmat uimarit ovat 
8–9-vuotiaita. Seura ei 
opeta uimataidottomia 
uimaan, sen taidon voi 
opetella uimahallilla 
erikseen järjestettävissä 
uimakouluissa.

 – Kun uimakouluista 
lähdetään eteenpäin, 
aletaan hahmottelemaan 
tekniikkaa. Tekniikkaope-
tuksessa on pienempiä 
ryhmiä, vetäjiä voi olla 
useampia, joista yksi on 
päävalmentaja. Kaikki val-
mentajat neuvovat, Tomi 
Kuisma toteaa.
 – Kilparyhmissä on yksi 
vetäjä altaan päässä, joka 
seuraa tekniikkaa, korjaa 
virheitä ja opastaa oikeaan 
suuntaan. Välillä tehdään 
kameralla tekniikkaku-
vauksia veden alla.
 Kilpailullinen IKM/
Rollo-ryhmä harjoittelee 
5–6 kertaa viikossa, ker-
ralla altaassa 1,5–2 tuntia. 
Harjoitukset alkavat 
yleensä kuivalla maalla eli 
esimerkiksi hippaa salissa 
ja vähän lihaskuntoa. 
Alkulämmittelyä tulee 
puolesta tunnista tuntiin 
ennen allasharjoituksia. 
 – Yhdellä harjoitus-
kerralla vanhemmilla 
uimareilla matkaa kertyy 
reilut 5 km kerralla 
yhdessä kahden tunnin 
harjoituksessa, riippuen 
vähän harjoituksesta. 

Jos harjoitellaan tekniik-
kaa tai nopeutta, vähän 
vähemmän. Nuoremmilla 
tekniikkaryhmissä matkaa 
kertyy kilometrin verran.

Pääkilpailut kesäkuussa

– Harjoituksissa har-
joitellaan tekniikkaa, 
uidaan matkaa ja mitataan 
nopeuksia. Uidaan myös 
lyhyitä matkoja mahdol-
lisimman nopeasti, että 
saadaan nopeutta käsien 
liikkeisiin ja jalkoihin. On 
tehoalueet matalasykkei-
sestä ja pitkäkestoisesta 
ihan maksimiin asti. 
 – Tekniikkaryhmistä 
haetaan kilpailijoita. 
Pidämme seuran sisäisiä 
seuracupeja, jolla totutam-
me nuoria kilpailemiseen. 
Varsinaisia kilpailuja on 
kalentereissa melkein 
joka viikonlopuksi, mutta 
yleensä uimari osallistuu 
syksyllä 5-6 kisaan ja yhtä 
moneen keväällä. Yksi 
kilpailuista on Rollo-pää-
kilpailu, joka järjestetään 
kesäkuussa.
 – Ikäkausimestaruus-
tasolla meillä on vahva 

edustus. Räpyläuinnissa 
meillä on kaksi vanhem-
paa uimaria, jotka ovat 
harrastaneet pitempään. 
Heidät on nimetty maa-
joukkueeseen ja he ovat 
rikkoneet EM-karsintarajo-
ja.

Kuinka nopeasti oppii 
uimaan oikein? 

– Uinti on kestävyy-
den, taidon ja tekniikan 
sekoitusta. Aika nopeasti 
nuoret kehittyvät siihen 
pisteeseen, että päästään 
kunnolla eteenpäin. Sitten 
alkaa tekniikan hiominen, 
joka voi kestää vuosia.
 Kausimaksut harras-
tajalle ovat välillä 150 e – 
500 e, riippuen harjoitus-
kertojen määrästä. Seura 
maksaa uintivuoroista 
uimahallille.
 – Nurmijärvellä on hyvä 
harrastaa uintia, yhteistyö 
Rajamäen hallin kanssa 
toimii erinomaisesti, 
rata-aikoja on tarpeeksi, 
Tomi Kuisma toteaa.

Räpyläuimarit
Nina Sundberg
ja Juho Herva

Valmentajat Helena Kuusisto, Sanna Korolainen ja Tomi Kuisma katraansa kanssa Rajamäen uimahallissa.
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Sähköautoja
suositellaan
ladattavaksi

vain 80 % asti,
paitsi jos olet heti

lähdössä
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Sähköautojen latausasemat  Nurmijärvellä
Kirkonkylä 2 latausasemaa

Rajamäki 2 latausasemaa

JULKISET SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEET NURMIJÄRVELLÄ
SÄHKÖAUTOILIJAT RY:N LATAUSKARTTA.FI:N MUKAAN (4.2.)
LATAUSPISTEITÄ ON VOINUT TULLA LISÄÄ.

ABC
S-MARKET

NURMIJÄRVEN AUTOVARAOSA

UIMAHALLI KAUPPAKESKUS
LÄHDE

• Kauppanummentie 2
•  3 x 80 kW CCS, 1x50 kW CHAdeMO,
 4 x 22kW Type2
• maksu ABC-mobiili -applikaatiolla
• 20–25 snt/kWh

Pekontie 1
• Ennen ja jälkeen latauksen 
 otetaan lukemat ja maksetaan 
 30 snt/kWh tiskille.
• Laite lataa max 22 kW teholla.

1x80 kW CHAdeMO, 3x80 kW CCS

4x22 kW Type2

CHAdeMO

Type2

CCS

Teholataus Peruslataus

Kuntolanpolku 1
• 2 x 11 kW Type2
• maksu Virta-applikaatiolla

Kiljavantie 5
• 4 x 11 kW, Type2
• maksu eParking-applikaatiolla
• 15 snt/kWh

TAVALLINEN KOTIPISTORASIA tar-
joaa 1,8 kW teholla vaihtovirtaa, 
sillä auton laturi rajoittaa virran 
kahdeksaan ampeeriin. Kolmivai-
hevirtalaturilla päästään tavalli-
sissa kotioloissa 11 kW:iin, mikä on 
jo varsin nopea lataus. 

JULKISISSA LATAUSPISTEISSÄ on 
hitaampia vaihtovirtalatureita (11-
22 kW) ja tasavirtapikalatureita 
(50 kW ja ylöspäin). Vaihtovirtaa 

ladataan Type2-pistotulpalla, tasavirtaa 
CSS- tai CHAdeMO -pistotulpalla. Latu-
rit, etenkään pikalaturit, eivät aina lataa 
luvatulla teholla. Lataustehoa voi madal-
taa esim. muiden autojen samanaikainen 
lataus samassa järjestelmässä.

JULKISET LATAUKSET voivat olla ilmaisia, 
tai sitten ne maksetaan mobiilissa tai lät-
källä. Tyypillinen hintahaarukka on 15–30 
snt/kWh. Joillain latausasemilla laskutus 
tapahtuu minuuttihinnalla.

8 9



Klaukkala 4 latausasemaa

CITYMARKET

LIDL

Viirintie 9
• 2 x 50 kW CCS
• 2 x 50 kW CHAdeMO
• 4 x 22 kW Type2
• maksu: K-Lataus-applikaatio

Lepsämäntie 15
• 4 x 22 kW Type2
• maksu Virta-applikaatio

Lepsämäntie 2
• 3 x 80 kW
• 1 x 50 kW
• 4 x 22 kW
• maksu ABC-mobiili -applikaatiolla
• 20–25 snt/kWh

Lahnuksentie 2
• 1 x 50 kW CCS
• 1 x 50 kW CHAdeMO
• 1 x 22 kW
• Type2
• ilmainen

Lopentie 20 • 2 x 22 kW • Type 2 • maksu Virta-applikaatiolla

ARKADIA-
HALLI

S-MARKET
KLAUKKALA

Perttula 1 asema

Nurmijärven Sähköverkko 
rakennuttaa uuden 110 
kV voimajohdon Pert-
tulasta Röykän kautta 
Rajamäelle. Uusi 110 kV:n 
voimajohto parantaa 
sähkönjakelun varmuut-
ta Rajamäen alueella ja 
mahdollistaa nykyisen 110 
kV:n voimajohdon säh-
könjakelukeskeytyksen 
vaativat huolto- ja kor-
jaustyöt huomattavasti 
joustavammin. Tuleva, 
12,5 km pitkä 110 kV:n 
voimajohdon on tarkoitus 
valmistua kesällä 2024.

Nurmijärven Sähköverkon 
suurimmat teolliset asiak-
kaat sijaitsevat Rajamäellä. 
Sinne on myös vuosi vuo-
delta tullut yhä enemmän 
kotitalouksia ja muuta säh-
könkäyttöä. Tilanteessa, 
jossa Rajamäen sähköase-
ma ei ole käytettävissä, on 
Rajamäen sähköaseman 
korvattavuus hankalaa 
muilla sähköasemilla. Ra-
jamäen sähköasemalla on 
kaksi päämuuntajaa, joista 
toinen syöttää teollisuutta 
ja toinen Rajamäen taaja-
maa ympäristöineen.
 – Sähkönjakelussa ei 
ole esiintynyt häiriöitä 
nykyisellä 110 kV:n voima-
johdolla. 

Perttula–Röykkä–Rajamäki – voimajohto
Sähkönjakelun varmuus paranee

M
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iti
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Valkjärvi

Sääksjärvi
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Perttula

Rajamäki

NURMIJÄRVIRÖYKKÄ

KLAUKKALA

 Nykyistä 110 kV:n 
voimajohtoa on huollettu, 
mutta sinne on jäänyt 
korjausvelkaa sähkönja-
kelukeskeytyksen vaikean 
toteutuksen vuoksi. Voima-
johto on ollut toimintavar-
ma, mutta huoltotarvetta 
alkaa olla, toteaa Nurmijär-
ven Sähköverkon verkos-
toteknikko Petri Pohjas-
niemi.
 Uusi voimajohto mah-
dollistaa sen, että Rajamä-
en sähköasemalle voidaan 
syöttää sähköä kahden eri 
voimajohdon kautta. Tämä 
mahdolllistaa nykyisen ja 
tulevan 110 kV:n voimajoh-
don paremman kunnossa-
pidon.

Voimajohto rakennetaan 
kahdessa vaiheessa

Voimajohdon rakentami-
nen toteutuu kahdessa 
eri vaiheessa, joista 
ensimmäinen vaihe pitää 
sisällään 110 kV:n kenttien 
laajennukset Perttulan- ja 
Rajamäen sähköasemil-
la. 110 kV:n kenttien 
laajennustyöt aloitettiin 
sähköasemilla vuoden-
vaihteessa ja 110 kV:n 
kenttien laajennustyöt on 
tarkoitus saada valmiik-
si vielä tämän vuoden 
aikana. Toisessa vaiheessa 
toteutetaan varsinaisen 
110 kV:n voimajohdon 
rakentaminen. Varsinai-

sen 110 kV:n voimajohdon 
rakentaminen on suun-
niteltu alkavaksi syystal-
vesta 2022 ja valmistuvan 
kesällä 2024. 
 Uusi 110 kV voima-
johto on alusta loppuun 
ilmajohtoa. Pelto-osuudet 
tehdään vapaasti seisovilla 
pylväillä. Näin säästetään 
tilaa, jolloin pylväiden 
aiheuttama haitta pellolla 
on mahdollisimman vähäi-
nen. 
 Neuvottelut kaikkien 
projektiin liittyvien maan-
omistajien, sekä muiden 
viranomaistahojen kanssa 
on käyty ja toimenpide-
luvat on saatu valtioneu-
vostosta. Maanomistajien 

kuulemista ei voitu pitää 
koronanpandemian takia 
normaalina kuulemistilai-
suutena, vaan jouduimme 
toteuttamaan kuulemisen 
kirjallisena. Urakkakysely 
110 kV:n voimajohdon 
rakentamisesta on parhail-
laan menossa ja lähitule-
vaisuudessa on tarkoitus 
päästä neuvottelemaan 
tulevan urakoitsijan kans-
sa varsinaisesta 110 kV:n 
voimajohdon rakentami-
sesta.
 Uusi 110 kV:n voima-
johto tulee palvelemaan 
isoa joukkoa nykyisiä ja 
tulevia asiakkaita, joista 
isoimpana tulee olemaan 
Väyläviraston sähköra-
dan syöttöasema meidän 
Rajämäen sähköaseman 
vieressä. Tulevaisuudes-
sa on tarkoitus toteuttaa 
myös Röykän sähköasema, 
joka liittyy tähän tulevaan 
110 kV:n voimajohtoon.
 On tärkeää, että kaikki 
Nurmijärven Sähköverkon 
asiakkaat saavat mahdol-
lisimman luotettavasti 
sähköä. Hankkeen koko-
naiskustannus on meidän 
mittakaavassa suuri, eli 
noin 3 – 3,5 Me, Pohjas-
niemi toteaa.

Rajamäen sähköasemalla rakennetaan laajennusta.
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Nurmijärvellä suu-
rimpia hiilidioksidin 

lähteitä on liikenne. 
Nurmijärven Sähkö haluaa 
olla mukana keventämässä 
tätä kuormaa eri tavoin, 
kuten tukemalla autoilun 
sähköistymistä. Taloudel-
lisuusajotapahtuman mer-
kittävä tarkoitus oli tuoda 
esille tätä kehitystä.
Tapahtumassa sähköauto-
jen kulutus mitattiin käyt-
täen auton omia kulutus-
mittareita. Kulutusmittarit 
nollattiin, kun kilpailijat 

Sähköautojen taloudellisuusajokisa

Kuka käyttää watin
tehokkaimmin

Klaukkalan Monikon pihalla saattoi katsella suurta osaa Suomessa myytävänä ole-
vista täyssähköautoista, kun Autoliiton Helsingin Seudun osasto ja Sähköautoilijat 
järjesti lokakuussa täyssähköautoille taloudellisuusajotapahtuman. Lähtö ja maali 
olivat Nummelassa, mutta taukopaikka Monikon pihalla. Nurmijärven Sähkö
sponsoroi tapahtumaa, mutta otti myös osaa kilpailuun.

lähtivät taloudellisuusajo-
reitille kahden minuutin 
aikavälein.
 Ajettavan reitin koko-
naispituus oli noin 154 km 
ja se oli jaettu kolmeen 
jaksoon. Kullekin jaksolle 
annettiin ajoaika, josta 
ei saanut poiketa. Ajono-
peuksia valvottiin tutkien 
avulla. Reitti osoitettiin 
sekä tiekirjalla että kar-
talla. Reitin ja liikenne-
sääntöjen noudattamista 
valvottiin reittitarkastus- 
ja muilla valvontapisteillä.

 Tuloslaskennassa 
käytettiin kilpailumatkan 
auton mittareista todettua 
suhteellista kulutusta, 
mitä verrataan prosent-
teina auton WLTP-kulu-
tukseen (kWh/100km). 
Kilpailuautojen kulutus-
tietojen pohja oli Trafico-
min tiedot yhdistettynä 
maahantuojien tietoihin 
(tyyppihyväksyntätiedot 
ja CoC-todistus). WLTP on 
sama kuin bensa-autoilla 
’litraa satasella’.

Formulainsinööri
Oikarinen mukana

– Tässä piti ajaa nätis-
ti liikenteen mukaan 
rullaamalla, varoa rajuja 
kiihdytyksiä, jos halusi 
pärjätä, totesi numerolla 6 
kilpaillut Ossi Oikarinen, 
joka on kunnostautunut 
F1-maailman insinöörinä 
mm. Ferrarilla, Toyotalla ja 
BMW-Sauberilla.
 Oikarinen ohjasti ki-
sassa uutta täyssähköistä 
loistoautoa Mercedes-Benz 
EQS 580, jonka WLTP on 
vain 19,1 kWh/100 km, 
vaikka painoa on 2585 kg.
 – Hieno tapahtuma, 
joka nostaa tietoisuutta 
sähköautoilusta ja jossa 
näkee uusia sähköautomal-
leja – ja kavereita! 

Kannattaako nyt ostaa 
sähköauto?

– Jokaisen pitää itse pun-
nita, miten sähköauto sopii 
itselle. Se sopii erityisesti 
lyhyille matkoille kaupun-
kiin. Mutta sähköautot ovat 
täällä nyt, Oikarinen toteaa.
 F1-sarjaa ei Oikarisen 
mukaan ihan heti muuteta 
sähköiseksi, nyt suunnitel-

laan synteettisiä, ympäris-
töystävällisiä polttoaineita. 
Ja onhan jo olemassa oma 
sarja sähköformuloille – 
Formula E.

Nurmijärven
Sähkön tiimi

Nurmijärven Sähkön 
tiimin muodostivat Nurmi-
järven Sähkön hallituksen 

puheenjohtaja Jari Vainio 
ja sähköliiketoiminnan 
johtaja Kimmo Toivonen. 
Nurmijärven Sähkö oli 
saanut Veholta ilmaiseksi 
käyttöön Mercedes-Benzin 
EQC 400 4matic -täyssäh-
köauton.
 Tälle autolle hyvä 
”rullaava” nopeus oli 
noin 70 km/h, mikä oli 
mittareidenkin mukaan 

taloudellisin tapa edetä. 
Automme tehtaan ilmoitta-
ma kulutusarvo WLTP on 
23,6 kWh/100 km, jonka 
alitimme lähes 15 %.
 – Saimme siis keski-
kulutuslukemaksi 18–19 
kWh/100 km. Mahtoiko-
han paljon vaikuttaa, kun 
saimme auton talvirenkaat 
alla, Kimmo Toivonen 
miettii.
– Strategiamme oli ajaa 
mahdollisimman jouhevas-
ti ja hieman etuajassa aika-
tarkaustuspisteille, joille 
piti saapua minuutin sisäl-
lä. Jos olisimme myöhäs-
tyneet niiltä, niin peli olisi 
ollut menetetty sakkojen 
myötä. Ennakoiva ajo ja 
tuurikin hieman ratkaisee. 
Yksi risteys meni pitkäksi 
ja pari kertaa liikennevalot 
hieman rankaisivat, jonka 
myötä jouduimme ajamaan 
pätkän moottoritiellä suun-
niteltua nopeammin.
 Kilpailun parhaan 
tuloksen monimutkaisen 
laskutavan perusteella 
ajoivat Tommy ja Sofie 
Lilja Nissan Leaf 40 -au-
tolla. Nurmijärven Sähkön 
tiimi sijoittui 6. sijalle. 
Kilpailussa oli mukana 45 
autokuntaa.

Nurmijärven Sähkön tiimi Kimmo Toivonen ja Jari Vainio. Matti Vanhanen toimi lähettäjänä Klaukkalan taukopaikalla.

Ossi Oikarinen ohjasti MB EQS 580 
-täyssähköautoa.
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–Aloitimme asia-
kastapahtumat 
Rauta-Jokelasta 

marraskuun puolivälin 
lauantaina. Otimme 
matkaan mukaan yhtiön 
sähköauton Nissan Leafin.

Korona hellitti hetkeksi

Takaisin asiakkaiden  pariin
Korona on estänyt asiakastapahtumat lähes koko-
naan. Alkuvuoden ja kesän ainoat asiakastapahtumat 
olivat kesäteatteriesitykset Taaborinvuorella. Koronan 
hieman hellitettyä loppusyksystä, järjestimme muuta-
man asiakastapahtuman kauppaliikkeissä Rajamäellä, 
Klaukkalassa ja Jokelassa sekä Työtehoseuran kahvi-
lassa Altian Rajamäen Seniorien vieraana. Asiakkaita 
tapaamassa oli Nurmijärven Sähkön energianeuvoja 
Jarmo Kauppi apunaan yhtiömme muita työntekijöitä.

 Heti alkuun puhetta syn-
tyi sähkönsiirrosta. Nurmi-
järven Sähkön tytäryhtiön 
Nurmijärven Sähkoverkon 
sähkönsiirtohinnat ovat 
maan keskiarvoa edullisem-
pia. Niinpä eräs Carunan 

sähkönsiirtoasiakas halusi 
Nurmijärven Sähkön asiak-
kaaksi, mutta verkkoyhtiön 
kilpailuttaminen ei valitetta-
vasti ole mahdollista.
 Toinen siirtohintoihin 
tyytymätön avautui meille, 
johon totesimme, että 
paikallista energiayhtiötä 
kannattaa suosia, kun se 
on ihan taloudellisestikin 
kannattavaa. Yleistä kes-
kustelua käytiin sähkön 
siirrosta ja energiayhtiön 
vastuullisesta omistami-
sesta.
 Asiakaslehteä kehuttiin 
mielenkiintoisista artikke-
leista ja esitettiin toiveita, 
että asiakaskohteita voisi 

olla vieläkin enemmän, 
sillä niistä saa kokemus-
pohjaista tietoa.
 Eräs aihe oli se, mil-
laista säästöpotentiaalia 
sisältyy loistevalaisimien 
muuttamisessa LED-va-
laisimeksi ja mitkä ovat 
muuttamisen perusteet.

Altian Rajamäen
Seniorien vieraana

– Noin nelisenkymmen-
tä senioria tuli paikalle 
yhdistyksen kuukausiko-
koukseen Työtehoseuran 
kahvilaan, jonne on ollut 
tapana kutsua ulkopuolisia 
luennoitsijoita. 

 – Aiheenani oli – en-
simmäistä kertaa – sähkön 
käyttö asumisen helpot-
tamiseen kotona. Kuulijat 
esittivät aktiivisesti kysy-
myksiä ja kertoivat omista 
kokemuksistaan aiheen 
tiimoilta, kuten pisto- 
rasioista ja jatkojohdoista, 
vikavirtasuojakytkimistä, 
’tyrkky’ sähkönmyyjistä 
ovenkahvassa kiinni jne.
 – Jäin energianeuvojan 
ominaisuudessa vielä 
keskustelemaan tilaisuu-
den jälkeen talouksien 
energiaremonteista liittyen 
siirtymisestä pois öljystä 
sekä sähköauton latauk-
sesta.

Rakentaja Matti
Vanhanen K-Rauta
Klaukkalassa

Klaukkalan K-Raudassa 
syntyi useita keskusteluja 
eri aiheista. Eläkkeellä 
ollut rakennusalan yrittäjä 
kyseli, miksi sähkölämmit-
täjät eivät saa samanlaista 
tukea kuin öljylämmittäjät, 
kun he tehostavat sähkön 
käyttöä lämpöpumpuilla. 
 Ja miksi uuden asuina-
lueen rakentajat eivät jou-
du maksamaan sähköverk-
koon liittyessään kaikkia 
verkon rakentamiskustan-
nuksia. Nyt vain pelkkä 
liittymismaksu sulakekoon 
mukaan ja lopun maksavat 
muut verkon asiakkaat.
 Ilmalämpöpumpun 
omistaja oli tilannut toisen 
lämpöpumpun yläkertaan-
sa, eikä ollut ajatellut mitä 
tapahtuu, kun pumppu on 
automaatilla ja takka on 
lämpimänä.
 Erkki Husu esitti ky-
symyksiä sähköenergian 
hinnasta ja kysyntäjouston 
tulemisesta, sekä sähkön 
riittämisestä sähköautoi-
lun yleistyessä.
 Sähköautoilija Kari 
Salmela oli hankkimassa 
toista sähköautoa talou-
teensa ja tarvitsi näin ollen 

latausasemaa. Lupasin 
hänelle selvittää nykyisen 
liittymän kapasiteetin ja 
kävimme myös läpi lataus-
aseman perusteita.
 Rautakaupan henki-
lökuntakin halusi kes-
kustella aiheistamme. 
Kassarouva Vihdistä kävi 
läpi lämmitystä, energian 
hintaa ja aurinkosähköä. 
Miestyöntekijä oli kiin-
nostunut sähkön hinnan 
muodostumisesta.
 Kansanedustajan ja 
moninkertaisen ministerin 
Matti Vanhasen kanssa 
keskustelimme Nurmi-
järven Sähkön päästöistä. 
Kehuin kuntamme päät-
täjiä pitkälle kantaneesta 
puunpolttovalinnasta. 
Kerroin hänelle Helsingin 
ja Nurmijärven päästöjen 
suuresta erosta: Helsin-
gissä päästöt ovat 260 kg/
MWh, Nurmijärvellä vain 
6 kg/MWh.

Kauppakeskus Lähteen 
joulunavaus

Rajamäen kauppakeskus 
Lähteen joulunavaus oli 
pääsääntöisesti kauppa-
keskuksen pihassa – itse 
olin sisätiloissa. 
 Sähköenergian korkea 
hinta puhutti. Moni oli 

siinä luulossa, että Nurmi-
järven Sähkön siirtohinta 
olisi korkea, mikä ei pidä 
paikkaansa. Omistamme 
alueen sähköverkon, joten 
hinnat määrittelee paikalli-
nen sähköyhtiö, ei mikään 
monikansallinen taho.
 Keskustelunaiheina oli 
aurinkosähkö, hybridiau-
ton lataus sekä se, kuinka 
sähkösopimukset jaetaan 
perikunnan kesken kuole-
mantapauksen seuraukse-
na.
 Kerrostaloasukkaalle 
neuvoin sähkölattialämmi-
tyksen käyttöä.
 Useita asiakkaita kävi 
morjestamassa ja vaihta-
massa muutamia sanoja 
ensi sijassa energian 
hinnasta. Eräs asiakas oli 
kovin tyytyväinen, kun oli 
tehnyt sopimuksen hyvään 
aikaan. Moni ilmaisi, että 
ei todellakaan ole vaihta-
massa yhtiötä.
 Joulunavaus päättyi ko-
meaan ilotulitukseen, jota 
seuraamaan oli saapunut 
runsaslukuinen joukko 
lapsiperheitä.

K-Rauta Klaukkalassa oli vilskettä. Keskellä aula-assistentti Ulla Vuorio ja energianeuvoja Jarmo Kauppi.

Kauppakeskus Lähteen pihalla Rajamäellä Nissan Leaf -sähköautolla.
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Kysymyksiä  energianeuvojalle
Energianeuvoja Jarmo Kaupille esitetään vuosittain satoja kysymyksiä.      Kokosimme joitakin yleisimpiä kysymyksiä tähän juttuun lyhyillä vastauksilla. 

Mistä johtuu korkea tai

suurentunut sähkölasku?

Tämä on useimmin esitetty kysymys. Yleisimpiä 

syitä ovat kylmentynyt sää, unohtunut tai vikaantunut 

lämmönlähde, lattialämmitys tai ilmanvaihtokoneen 

tuloilman esilämmitys.

Syitä voi analysoida Nurmijärven Sähkön kotisivuilta 

löytyvän Venla-palvelun avulla, joka näyttää, koska ja 

kuinka paljon sähköä on käytetty.

Mitä tukia ja avustuksiaon saatavissa sähköauton latausinfranrakentamiseen?
Omakotitalon omistaja saa järjestelmän rakenta-
misen työn osuudesta kotitalousvähennyksen. Kotita-  

lousvähennystä voi saada myös taloyhtiössä yksittäi-

nen osakas. Taloyhtiö voi saada ARA-lataustukea.

Miten lämmitysmuoto

vaihdetaan öljystä

uusiutuviin?

Tässä auttaa energianeuvojan henkilökohtainen 

konsultointi, jossa käydään läpi kiinteistö ja kysee-

seen tulevat tekniikat. Ota yhteyttä energianeuvoja 

Jarmo Kauppiin.

Mitä keinoja on lisätä omaa käyttöä, kun halutaan hyö-dyntää aurinkovoimalaa?
Helpoimmin se käy sähkölämmitteisissä omakotita-
loissa ohjaamalla sähkö lämminvesivaraajaan, kun 
aurinko paistaa. Ajoituksen voi säätää kellokytkimel-
lä. Säästö on n. 80 kW/h/henkilö/kk. Voi myös ajoittaa 
omia käyttötottumuksia, kuten sähköauton lataus, 
saunominen, pesukoneet.

Kestävätkö omakotitalon sähköverkon sulakkeet sähköauton lataamista?
Omakotitalossa on selvitettävä tehoreservi eli kuinka paljon pääsulakkeet sietävät käytön lisäystä. 
Energianeuvoja voi selvittää latauskyvyn ja ne mene-
telmät, joilla verkkoa voidaan hyödyntää kustannus-
tehokkaasti lataamiseen. Ongelma voidaan poistaa 
dynaamisen tehonhallinnan avulla, joka pienentää 
lataustehoa silloin, kun muualla kiinteistössä käyte-
tään paljon sähköä.

Miten sähköauton

latausenergiaa voidaan

mitata ja laskuttaa

asunto-osakeyhtiöissä?

Asunto-osakeyhtiöissä osakas ei saa käyttää talo-

yhtiön sähköä korvaamatta käyttöä. Sähkönkulutusta 

voidaan arvioida ns. takamittauksella, mutta asia voi-

daan käytännöllisesti hoitaa siten, että sähköautoa 

lataava osakas maksaa vastikkeessa ylimääräisen, 

arvioidun tasasumman, jonka oikeellisuutta taloyhtiö 

voi arvioida ja säätää tarvittaessa yhtiökokouksessa.

Millaiseksi aurinkovoimala 

tulee mitoittaa?

Tavoitteena on saada aurinkovoimalasta 60–70 

% kiinteistön kulutuksesta. Olennaista on tietää se, 

että tuotettu sähkö pitää käyttää samalla hetkellä. 

Aiheesta voi olla yhteydessä energianeuvojaan, joka 

käyttää keskustelun pohjana tuntianalyysiä, jossa 

vertaillaan tunti tunnilta aurinkovoimalan tuotantoa 

ja asiakkaan kulutusta.

Miten toimia, jos haluaa 

suurentaa omakotitalon 

pääsulaketta?

Tämä kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä sähkö-

suunnittelijaan tai -urakoitsijaan. He ovat yhteydessä 

Nurmijärven Sähköön. Asiakas tilaa sitten uuden 

liittymän sähköyhtiöltä, tekee siitä sopimuksen ja 

maksaa liittymismaksun. Joskus sähkökeskukselle ei 

tarvitse tehdä paljoakaan, mutta on myös mahdollis-

ta, että koko keskus on uusittava.

Millaisia päästöjä

kaukolämmöstä 

syntyy?

Nurmijärvellä kaukolämmön 

päästökerroin on 4,7 kgCO2/MWh eli 

todella pieni. Esimerkiksi Helsin-

gin Energialla tuo kerroin on 175 

kgCO2/MWh. Katso www.klpaasto-

laskuri.fi 

Aika ajoin kysytäänmyös suosituksiasähköurakoitsijoiksi.Keitä suosittelet?
Hyvä valinta on yritys, joka käy samassa ruokakau-
passa sinun kanssasi. Toisin sanoen toimii oman 
kunnan alueella.

Mitkä ovat asunnonsuurimmat sähkön-kuluttajat?
Sähkölämmitteisissä kiinteistöissä sähköstä 50 % 
kuluu lämmitykseen, 20 % käyttöveden lämmitykseen 
ja loput 30 % kaikkeen muuhun. Muulla kuin sähköllä 
lämmitetyissä kerrostaloissa suurimmat yllättävät 
sähkönkuluttajat ovat WC-tilojen lattialämmitys ja tuloilman esilämmitys.

Miten sijoittuvat vertailus-

sa yleissähkö, kausisähkö, 

aikasähkö ja spot-sähkö?

Suorissa mittauksissa (alle 63 A) sähkömittari mit-

taa kaikki tariffit ja kulutukset, josta voidaan laskea 

energian, siirron ja verojen tarkat arvot. Yleissähkö 

on ei-sähköllä lämmitettäviin kiinteistöihin hyvä, jos 

kulutus on alle 10 000 kWh/vuosi. Jos 15 000–25 000 

kWh, sitten kausisähkö. Aikasähkö sopii, jos pystyy 

varaamaan yön aikana energiaa päivän tarpeisiin. 

Spot-sähkössä hintariskin kantaa sähkön ottaja – 

saa hyödyt, mutta myös haitat.

Hukkalämmön talteenotto ja myynti NurmijärvenSähkölle?
Energianeuvoja aktiivisesti etsii, kartoittaa ja ottaa 

vastaan tietoja siitä, missä hukkalämpöä syntyy. Huk-

kalämpöä voi syntyä esim. teollisissa prosesseissa, 
jätevedessä, rakennusten poistoilmassa, kompres-
sorijäähdytyksissä esim. kauppaliikkeissä. Teemme 

tulevaisuuden kaukolämpöverkkoa, jossa pyritään 
hyödyntämään hukkalämpöä.

Mitä maksaa yksi

saunomiskerta

omakotitalossa?

Keskimäärin tavallisessa kotisaunassa saunomi-

seen kuluu 5–10 kWh, jolloin kustannus on vajaat 

kaksi euroa per kerta.

Ostaako Nurmijärven

Sähkö aurinkovoimalan 

ylituotantoa ja maksaako 

ylituotannon siirto?

Nurmijärven Sähkö ostaa aurinkovoimalan ylituo-

tantoa sähkönmyyntiasiakkailtaan, eikä ylituotannon 

siirrosta peritä maksua. Periaatteessa aurinkovoi-

malan tuotanto kannattaa käyttää kaikki itse.
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Etelä-Norjan
vesitilanne

on ollut
normaalia
heikompi.

Pohjoismaisen sähkö-
markkinan tärkein 
vesivoiman tuotan-

toalue on Etelä-Norjassa, 
jossa vesitilanne on ollut 
normaalia heikompi. Niin 
sanottu vesivarastotase, 
johon lasketaan varastoal-
taissa olevan veden lisäksi 
lumeen sitoutunut vesi 
sekä altaisiin matkalla ole-
va vesi, oli pahimmillaan 
miinuksella 15 TWh verran 
ajankohdan normaaliin 
verrattuna. Tämä vastaa 
noin 17,5% Suomen vuotui-
sesta sähkön kulutuksesta.
 Norja oli jo aiemmin 
lisännyt sähkönsiirtokapa-
siteettia Saksan suuntaan, 

Sähkön hinta kohoaa MIKSI?

Sähkön markkinahinta on ollut jyrkässä nousussa viime syksystä. Jo ennen Venäjän 
hyökkäyssotaa hinta alkoi nousta ja jatkoi kohoamista sodan puhjettua. Hinnan
nousun takana on useita syitä, muun muassa normaalia huonompi vesitilanne
Etelä-Norjassa, lisääntyneet siirtoyhteydet Keski-Eurooppaan ja polttoaineiden 
(maakaasu ja hiili) sekä päästöoikeuksien hintojen nousu.

mutta syksyllä Etelä-Nor-
jasta avattiin käyttöön 
sähkönsiirtokaapeli 
Iso-Britanniaan. Keski-Eu-
roopan tukkuhintataso on 
korkeampi kuin meillä, 
joten sähköä virtaa siihen 
suuntaan, josta Norja saa 
paremman hinnan. Sa-
malla hinta meillä nousee 
kysynnän ja tarjonnan lain 
mukaisesti.
 – Keski-Euroopassa 
rakennetaan vihreän 
siirtymän myötä paljon 
uusiutuvaa tuotantoa, 
kuten tuuli- ja aurinkovoi-
maa, joka voi myös painaa 
hintaa alas, kun sitä on 
käytettävissä. Toisaalta jos 

ei tuule tai aurinko ei pais-
ta, niin sähkö on tuotettava 
hiili- ja kaasuvoimalla ja 
turvauduttava enemmän 
tuontienergiaan, toteaa 
Voluen Branch Manager 
Finland Esko Kytömäki.
 Ydinvoimaa ajetaan alas 
vihersiirtymän nimissä, 
mutta sitä on vaikea korva-
ta vihertuotannolla, jolloin 
taas tarvitaan fossiilisia 
polttoaineita tai tuontisäh-
köä.
 Pohjoismaisilla markki-
noilla Etelä-Norja on säh-
kön tärkein tuotantoalue. 
Ennen spot-kaupassa sen 
hinnat ovat olleet Suomen 
hintojen alapuolella, mutta 

nyt alkuvuodesta Ete-
lä-Norjan hinta oli 145 e/
MWh, kun Suomessa se oli 
100 e/MWh. Maaliskuussa 
hinnat olivat 195 e / 110 e.

NordStream2
viivästyi

– NordStream2-kaasuput-
ki piti ottaa jo käyttöön, 
mutta syksyllä saksalai-
set alkoivat hidastella 
sertifioinnin kanssa. En 
tiedä, oliko poliittista 
peliä, mutta venäläiset 
eivät toimittaneet kaasua 
vaihtoehtoisia reittejä, 
joten kaasun hinta nousi, 
kun kaasun varastotasot 
jäivät selvästi ajankoh-
dan normaalia alemmalle 
tasolle talvea vasten. 
Keski-Euroopassa alettiin 
käyttää enemmän kivihiil-
tä, jonka päästöt ovat taas 
runsaampia eli kalliimpia, 
Kytömäki toteaa. Tällä 

hetkellä näyttää mahdol-
liselta, että NordStream2 
putki voi jäädä kokonaan 
käyttämättömäksi.
 – Ukrainan tilanne 
sai maakaasun hinnan 
nousemaan ihan uusille 
tasoille, kun pelko Venäjän 
kaasutoimitusten katkea-
misesta kasvoi. Jos viime 
vuoden alussa kaasun 
hinta oli 15 e/MWh, nyt se 
kävi jo yli 300 e/MWh:ssa. 
Keski-Euroopassa ollaan 
kovin kaasusidonnaisia. 
Venäjän kaasusta yritetään 
nyt päästä eroon, joka 
pienentäisi riskejä. 
 – Nyt esitetään ky-
symyksiä, onko pakko 
luopua kivihiilestä ja 
ydinvoimasta suunnitel-
lussa aikataulussa. Muiden 
muassa Britannia miettii, 
pitäisikö viivästyttää hiili-
laitosten sulkemisia.
 – Suomeen sähköä Ve-
näjältä tuodaan koko ajan 

(maaliskuun tilanne) 1300 
MW vauhdilla. Olkiluoto 3 
helpottaa Suomen tilannet-
ta hiukan, kun se pääsee 
täyteen, 1600 MW tehoon 
tämän hetken tiedon 
mukaan kesällä. Venäjällä 
sähkö on tällä hetkellä 
selvästi halvempaa kuin 
täällä, joskin pörssi toimii 
eri lailla, kun tietyillä 
tunneilla hintaan lisätään 
kapasiteettimaksu. Siksi 
toisinaan tiettyyn aikaan 
päivästä ei kannata tuoda. 
Nyt maaliskuussa ainakin 
kannatti edelleen tuoda 
koko ajan.

Sähkön hinnannousua 
ennustettu pitkään

– Jo pitkään analyysitalot 
ovat ennustaneet, että 
sähkön hinta nousisi 
selkeästi, mutta tätä 
ennen se ei ole toteutunut. 
Tulevien vuosien sähkö-

johdannaisten hintataso 
on tällä hetkellä verotto-
mana 4 snt/kWh tasolla, 
mutta ennusteet povaavat 
kaksikin senttiä korkeam-
pia hintoja. Olkiluoto 3:n 
tuottaman sähkön hinta 
on arviolta verottomana 5 
snt/kWh tasolla.
 – Olemassa olevia ydin-
voimalaitoksia ei kannata 
poistaa nykytilanteessa, 
mikäli ne ovat teknisesti 
kunnossa. Tuulivoima ja 
aurinkoenergia asettavat 
sähköverkoille haasteita 
epätasaisuudellaan. Esi-
merkiksi 3.2.2022 klo 18 
tuulituotannon teho Suo-
messa oli 14 MW, kun 24 
tunnin kuluttua tästä teho 
oli hieman alle 3000 MW. 
Mihin sähkö siirretään, jos 
sitä tulee liikaa kerralla tai 
jos tilanne tapahtuu toisin 
päin, niin mistä puuttuva 
tuotanto saadaan niin 
nopeasti?
 – Jos suunnitelmat tuu-
livoiman rakentamisesta 
toteutuvat, kapasiteetti voi 
moninkertaistua. Tuuli-
voimayhdistyksen sivuilla 
kerrotaan, että tammi-

kuuhun 2021 mennessä 
Suomessa on julkaistu 
tuulivoimahankkeita yli 
21 000 MW:n edestä. 
Millä tuotannon heilahtelu 
hoidetaan sitten, jos se 
toteutuu?
 Tuotannon teho heilah-
telee voimakkaasti yön ja 
päivän välillä. Suomessa 
tuulee keskimäärin enem-
män yöllä kuin päivällä, 
koska tuulivoimaloita on 
enemmän sisämaassa, jos-
sa tuulee öisin enemmän 
kuin rannikoilla.
 – Ratkaisu voisi löytyä 
erilaisista akkusysteemeis-
tä, mutta toistaiseksi niitä 
ei ole vielä tarvittavassa 
suuruusluokassa. Yksi 
ratkaisu on kulutusjousto 
eli sähkön käytön ajoit-
taminen siihen aikaan 
vuorokaudesta, kun sähkö 
on halvinta ja samalla vä-
hentää käyttöä silloin, kun 
sähkö on kalleimmillaan. 
Tällä hetkellä hintaero 
yö- ja päiväajan välillä on 
jo huomattava, joten sitä 
kautta on saatavissa suuria 
säästöjä, jos ostaa sähkön 
markkinaehtoisesti.

Bøylefossin vesivoimalaitos Etelä-Norjassa

Nurmijärven Sähkön sähköliiketoiminnan johtaja Kimmo Toivonen ja 
Voluen Branch Manager Finland Esko Kytömäki.
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EN Ulla Vuorio on asunut 
koko elämänsä Nurmi-
järvellä. Ensin Raalan 
kylässä, sitten viimeiset 
20 vuotta kirkonkylällä. 
Vuodesta 2019 hän on 
palvellut aula-assistent-
tina Nurmijärven Säh-
kössä. 

Ulla Vuorio tuli Nurmi-
järven Sähköön töihin 

jätehuoltobisneksen puo-
lelta pörssiyhtiö Lassila 
& Tikanojalta Helsingistä, 
jossa hän työskenteli 
samoissa tehtävissä. Siellä 
aikaa vierähti 10 vuotta, 
mutta lasten synnyttyä 
hän halusi lähemmäs 
töihin. 
 – Työni on todella mo-
nipuolista. Paljon asiakas-
palvelun tukitoimintoja, 
puhelinvaihteen hoitamis-
ta, postitusta, vieraiden 
vastaanottoa, kahvituksia, 
tarvikkeiden tilauksia, 
Ulla Vuorio kertoo.
 – Palvelen yhtiön asi-
akkaita, mutta myös talon 
oma henkilökunta on asi-
akkaitani. Päivän aikaan 
tulee ihania kohtaamisia, 
kun he pysähtyvät tähän 
juttelemaan. 
 – Minulla ei ole ovella 
suljettavaa työhuonetta, 
joten ihmiset jäävät usein 
tähän juttelemaan ja avau-
tumaan. Tähän on helppo 
tulla vaihtamaan ajatuksia 
elämästä ja töistä. Ihmis-
ten kohtaamiset ovat tässä 
työssä parasta.
 – Suurin haaste tällä 
hetkellä on Datahub, 
sähköyhtiöiden tietojär-
jestelmä, joka on tuonut 
uudenlaista ajattelumaail-
maa tekniseen suorittami-
seen. Työni ohella joudun 
huomioimaan myös tätä 
järjestelmämuutosta.
 – Käytännössä se 
tarkoittaa sitä, että pitää 
kysyä apua asiantunti-
joiltamme. Lisäksi kun 
muilla työntekijöillä on 

Aula-assistentti Ulla Vuorio

Parasta ovat kohtaamiset
aikaa vieviä haasteita, 
puhelinvaihteeseen tulee 
enemmän puheluja.

Ongelmat ratkaistaan

– Täällä toimistolla käyvät 
ovat usein vanhempia 
henkilöitä, jotka ovat tot-
tuneet hoitamaan asiansa 
siten, että tulevat paikan 
päälle. Kunnioitan kovasti 
sitä, että he tulevat tänne. 
Vaikka toimisto oli peri-
aatteessa suljettu koronan 
takia, kaikki tilanteet 
hoidettiin.
 Ulla Vuorio toteaa, 
että asiakkaat ovat hyvin 
kiitollisia siitä, että on 
toimisto, jonne voi tulla 
ja että heidät otetaan vas-
taan. Mieliinpainuvimpia 
tapauksia ovat asiakkaat, 
joille joku toinen säh-
köyhtiö on puhelimessa 
myynyt jotain, mitä he 
eivät itse ole halunneet 
tilata. Sellaisissa tapauk-
sissa on esiintynyt silmin 
nähden helpotusta, kun 
meidän asiakaspalvelija 
on todennut, että kyllä se 
siitä järjestyy. Asiakkaat 
ovat tyytyväisiä, kun 

saavat palvelua ja heidän 
asiansa hoidetaan.

Ruuhkavuodet päällä

Ulla Vuoriolla on perhees-
sä mies ja kaksi poikaa, 
4- ja 9-vuotiaat. Mies on 
viikot matkatöissä ja Ulla 
pyörittää yksin arkea. 
Harrastuksiin ei juuri nyt 
oikein riitä aikaa tässä 
elämänvaiheessa.
 – Tykkään kyllä histo-
riasta ja kuulun Tuusulan 
Lottamuseon Lottaperin-

neyhdistykseen. Haluaisin 
lukea enemmän kirjoja ja 
tehdä enemmän käsitöitä. 
Islanninvillapaita on ollut 
tekeillä jo kohta vuoden.
 – Vanhemmilla on 
kesämökki Pälkäneen kun-
nassa Luopioisten kylässä, 
siellä vietetään Kukkia-jär-
ven rannalla paljon aikaa. 
Se on vanhan ajan mökki, 
jonne on kantovedet – 
sähköt kyllä on. Pojat 
ovat kovasti innostuneita 
mökkeilystä. 
 – Maailmantilanne 
vaikuttaa meidänkin toi-
mintaan. Tulevaisuudelta 
toivon seesteistä, rauhal-
lista arkea.

Ensivaiheessa ohjaam-
me Kivraan paperilas-
kuasiakkaiden laskut ja 
sopimusvahvistukset. Jos 
asiakkaalla on käytössä 
e-lasku, niin silloin hänen 
laskunsa menee jatkossa-
kin e-laskuna verkkopank-
kiin. Tässäkin tapauksessa 
Kivran voi edelleen ottaa 
käyttöön sopimusvahvis-
tuksien osalta ja korvata 
paperisen version. Jotta 
asiakas saisi meiltä postia 
Kivraan, niin hänellä tulisi 
olla ladattuna Kivra-so-
vellus älypuhelimessa tai 
nettiversio käytössä. 

Kivra on nopea ja turvalli-
nen. Kivralla vastaanotat, 
maksat ja arkistoit laskut 
joko mobiilisti tai tietoko-
neeltasi. Saat aina viestin 
uuden laskun saapuessa 
Kivraan. Laskuja ei joudu 
hukkaan, eivätkä eräpäivät 
unohdu – Kivra lähettää 
sinulle laskusta muistu-
tusviestin kolme päivää 
ennen eräpäivää. Voit tal-
lentaa Kivraan myös omia 
dokumenttejasi. 

Voit vastaanottaa Kiv-
raasi sähköisesti laskuja, 
sopimuksia, lippuja, 

Vastaanota,
maksa ja 
arkistoi
laskusi
sähköisesti

KIVRA
Otimme vuoden alusta käyttöön digipostipalvelu Kivran, jolla kuluttaja-asiakas voi vastaanottaa postia
sähköisesti. Tarkoitus on lisätä sähköisyyttä paperipostin sijasta. Kivraa voit käyttää monien eri yritysten kanssa, 
ei vain Nurmijärven Sähkön kanssa. Kivran avulla järjestät ja arkistoit postisi kätevästi yhteen paikkaan.

NÄIN SAAT KIVRAN KÄYTTÖÖSI:

1

Lataa ilmainen Kivra-sovellus puhelimeesi

tai rekisteröidy verkossa osoitteessa kivra.fi.

2
Rekisteröidy verkkopankkitunnuksillasi

tai mobiilivarmenteella.

3

Valmista! Saat seuraavan laskusi sähköisesti Kivraan.

Rekisteröidyttyäsi palveluun saat automaattisesti kaikkien

Kivran käyttöönottaneiden yritysten paperilaskut Kivraasi. 

Sinun ei tarvitse aktivoida yrityksiä yksitellen.

Lisätietoja Kivrasta: https://kivra.fi/

palkkakuitteja ja muuta 
digipostia kaikilta Kivran 
käyttöönottaneilta jo 40 
000 eri yritykseltä, yhdis-
tykseltä ja organisaatiolta. 
Sinun ei tarvitse itse akti-
voida yrityksiä, riittää, että 
otat Kivran käyttöösi. 

Kivran laskuttajayrityk-
siä ovat mm.: Resurs Bank, 
Telia Finland, Helsingin 
kaupunki, Tiketti, Kaleva 
media, Karjalainen, Veri-
tas, Ikano Bank, HS-Vesi, 
Ekokymppi, Nordnet, Jä-
tekukko, KPK Yhtiöt sekä 
moni energiayhtiö. Koko 
listan Kivraan lähettävistä 
yrityksistä löydät palvelun 
asetuksista.

Hoida arkea yhdessä
tai toisen puolesta

Kivralla arjen dokument-
tien jakaminen sujuu 
helposti myös perheenjä-
senten kesken. Jakamalla 
palvelun toisen Kivra-käyt-
täjän kanssa, molemmat 
pääsevät lukemaan saapu-
neet viestit ja tallennetut 
dokumentit. Voitte myös 

Tee arjen helppo
ilmastoteko

Haluamme tarjota 
asiakkaillemme mahdol-
lisuuden vaikuttaa oman 
hiilijalanjäljen hallintaan. 
Vaihtamalla paperilaskun 
sähköiseen pienennät 
ilmastolle aiheutuvaa 
kuormitusta ja samalla 
autat meitä pienentämään 
paperilaskuista aiheutuvaa 
hiilijalanjälkeä.

maksaa laskuja yhdessä 
tai voit hoitaa ne kokonaan 
toisen henkilön puolesta. 
Pystyt valitsemaan Kivras-
ta yrityskohtaisesti, mitä 
jaat toiselle käyttäjälle.
Mikäli maksat laskusi Kiv- 
rassa, niin Kivraan tulee 
liittää tieto pankkitilistä, 
jolta lasku maksetaan. Kiv- 
ran kautta ei voi maksaa 
pankki- tai luottokortilla. 
Maksu lähtee tililtäsi heti 
hyväksyttyäsi laskun 
maksuun.

KIVRAN TUKIPALVELU:

1
Puhelin +358 753 258 335,

ma-pe klo 9-16, puhelun hinta mpm/pvm.

Voit myös jättää soittopyynnön tai ääniviestin vastaajaan. 

Yhteydenoton liittyessä käyttäjätietoihin, puhelu aloitetaan 

asiakkaan tunnistamisella.

2
Sähköposti tuki@kivra.fi

Yhteydenoton liittyessä käyttäjätietoihin,

palvelu ainoastaan puhelimitse.

3
Teemakohtaiset opastevideot

YouTube, Kivran kanava

22 23



Puhurin tuulivoimapuis-
tot Parha Pyhäjoella ja 
Hankila Haapavedellä 
ovat pystytysvaihees-
sa, Keso ja Kaukanen 
voimalaperustusten 
rakentamisvaiheessa. 
Nurmijärven Sähkö on 
yksi Puhurin omistajista 
Suomen Voiman kautta ja 
vahvasti mukana tuuli-
voiman kehittämisessä ja 
hyödyntämisessä. 

Parhan puiston perus-
tustyöt valmistuivat 
tammikuussa 2021. 

Hankilan perustustyöt 
valmistuivat kesällä 2021. 
Itse tuulivoimalat raken-
teineen saapuivat syksyllä 
laivakyydillä.
 – Pystytystöissä on tul-
lut viivästyksiä, mutta nyt 
ollaan viimeistelyvaihees-
sa. Useampia voimaloita 
on ollut koekäytössä, mut-
ta ei vielä kaupallisessa 
käytössä, toteaa Puhurin 
tuulivoimapäällikkö Tuo-
mas Ylimaula.
 Parha sijaitsee ran-
nikolla noin kymmenen 
kilometrin päässä merestä. 
Puistosta on kahdeksan 
kilometriä 110 kV linjaan, 
johon alueen voimalat 
yhdistetään. Alue on um-
pimetsää ja lähin asutus, 
Parhalahden kylä, on ki-
lometrien päässä. Hankila 
on kauempana sisämaassa 
ja se hyödyntää entisen 
turvetuotantoalueen poh-
jaa.

Tanskalainen Vestas toi-
mittaa napakorkeudeltaan 
166-metriset voimalat, 
joiden siivet nousevat jopa 
247 m korkeuteen, kun 
roottorin halkaisija on 162 
m. Voimalan hinta on n. 
6 Me kappale. Parhaan 
tulee kymmenen voimalaa, 
Hankilaan kahdeksan. 
Yhden voimalan teho on 
5,6 MW. Voimalaa voidaan 
käyttää tuulennopeuksilla 
3 – 25 m/s.

Keso ja Kaukanen

Puhurin seuraavat tuuli-
voimapuistot ovat Keson 
puisto Haapavedellä ja 
Kaukasen puisto Kan-
nuksessa. Hankkeiden 
investointipäätös tehtiin 
alkuvuodesta 2021 ja 
tuotantoon voimalat saa-
daan alkuvuodesta 2023. 
Investoinnin arvo on noin 
100 Me.
 Keson hanke koostuu 
seitsemästä voimalasta, 
jotka ovat tyypiltään 
samanlaisia kuin Parhan ja 
Hankilan voimalat, mutta 
nimellisteho on kasvatet-
tu kuuteen megawattiin. 
Keson ensimmäinen 
perustus valettiin maalis-
kuun 2022 puolivälissä.
 Kannuksen Kaukasen 
puistoon rakennetaan 
kahdeksan V162-voimalaa, 
jotka ovat samanlaisia 
kuin aiemmat voimalat. 

 Toimitusjohtaja Antti 
Vilkunan mukaan Keson 
hanke soveltuu erinomai-
sesti tuulivoimatuotantoon 
mm. sijaintinsa, vähäisen 
asutuksen ja voimalinjojen 
läheisyyden vuoksi. Hanke 
sijaitsee osin Puhurin 
omistamilla mailla.
 – Haapaveden kaupunki 
on erittäin tyytyväinen 
Puhuri Oy:n päätökseen 
sijoittaa tuulivoimaan, 
puhtaaseen energian-
tuotantoon Haapaveden 
kaupungin alueelle. 
Tuulivoimarakentamisen 
vaikutus kuntatalouteen 
on merkittävä. Näin 
voidaan turvata kuntalais-
ten palveluja ja panostaa 
mm. elinkeinoelämään, 
kommentoi kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja 
Anri Kolehmainen.
 Hanke tullaan raken-
tamaan vuonna 2020 
voimaan tulleen kaavan ja 
suunnitelmien mukaisesti. 
Alueelle tulevat tuulivoi-
malat ovat 247 m korkeita 
ja niiden roottorin halkai-
sija on 162 m.
 Keson ja Kaukasen 
tuulipuistot omistaa 
Puhurin täysin omistama 
tytäryhtiö Tuulikaarron 
Voima Oy. Puhurilla on 
neljä omistajaa: Suomen 
Voima, Katternö, Ålands 
Elanderslag ja Valkea-
kosken Energia. Sähköä 
tuotetaan osakasyhtiöille 
omakustannushintaan eli 
ns. Mankala-periaatteella.

Parha ja Hankila pystytysvaiheessa, 
Keson perustustyöt käynnistettyUudet tuuli-

voimapuistot
Pohjois-
Pohjanmaalla 
koekäytössä
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30 %
alennus

ensimmäisestä
palvelu-

käynnistä

Amanda Nordman halusi 
tehdä merkityksellistä 
ja ihmisläheistä työtä 
omien arvojensa mukai-
sesti. Niinpä hän perusti 
Rajamäelle viime vuoden 
elokuussa Happy Living 
Oy:n, joka tuottaa erilai-
sia kotipalveluita. 

Amanda on aiemmin 
työskennellyt seitse-

män vuotta ikäihmisten, 
muistisairaiden ja lasten 
kanssa. Hän valmistui 
lähihoitajaksi vuonna 2017. 
Rajamäelle hän muutti 
seitsemän vuotta sitten.
 – Haluan luoda asiak-
kaan kanssa vuorovaikut-
teisen suhteen. Minulle 
on tärkeää kuunnella asia- 
kasta ja hänen palvelun-
tarpeitaan sekä toiveitaan 
– on tärkeää, että asiakas 
tulee kuulluksi. Pyrinkin 
tekemään työni huolella 
ja lämmöllä asiakkaan hy-
vinvoinnin edistämiseksi, 
Amanda Nordman toteaa.
 – Meillä on kaksi osa-ai-
kaista työntekijää. Teen 
itse työtä joka arkipäivä. 
Pyrkimys on, että sama 
ihminen käy asiakkaan 
luona, että syntyy tuttu ja 
turvallinen luottamussuh-
de.

Onnellinen arki

Suurimmat asiakasryh-
mä ovat ikäihmiset ja 
lapsiperheet. Normaalisti 
asiakkaan luona ollaan 2-4 
tuntia.
 – Ikäihmisille tarjoam-
me turvallista, kiireetöntä 
ja luotettavaa apua iän 
tuomien haasteiden tai 
toimintakyvyn heiken-
tyessä. Tavoitteena on 
luoda merkityksellinen ja 
onnellinen arki. Laadimme 
yksilöllisen palvelusuun-
nitelman ottaen huomioon 

Kanta-asiakasetu Happy Living Oy

Kotiapua
ikäihmisille ja
lapsiperheille

asiakkaan tarpeet ja 
toiveet.
 – Ikäihmisten kanssa 
jutellaan arjen asioista, 
nauretaan yhdessä, on 
hauskaa, kuunnellaan 
tarinoita nuoruudesta, 
pohditaan päivän uutisia 
sekä jaetaan pieniä ja suu-
ria mietteitä. Korona-aika-
na on ollut paljon tarvetta 
jutella. Monet ovat aika 
yksin.
 Jos asiakkaan toimin-
takyky on alentunut iän, 
sairauden tai vamman 
takia, hän on oikeutettu 
ostamaan palveluita ilman 
arvonlisäveroa. Muussa 
tapauksessa hintoihin 
lisätään alv. 24 %. Kaikesta 
palvelusta saa joka tapauk-
sessa kotitalousvähennyk-
sen 60 %, vuoden aikana 
enintään 3500 e.

Kotiapua joka lähtöön

Happy Living Oy:n palve-
luvalikoimaan kuuluvat 
kotiapu, lastenhoito, lem-
mikkien hoito, ikäihmisten 
palvelut ja kotisiivous.
 Kotiapu sisältää siivous-
ta, pyykkäystä, kaupassa 
käyntiä ja ruoanlaittoa 
sekä kevyitä pihatöitä. 
Lemmikkien hoito sisältää 
ulkoilua, ruokintaa ja puh-
taanapitoa, seuranpitoa ja 
aktivointia.
 – Lastenhoidossa 
tärkeintä on lapsen 
huomioiminen, lapsen 
osallistaminen ja positii-
vinen yhdessä tekeminen. 
Avustamme läksyissä, 
leivomme ja kokkaamme 
yhdessä, askartelemme 
sekä pelaamme ja leikim-
me ulkona ja sisällä.
 Amanda harrastaa 
vapaa-ajalla koirien kanssa 
ulkoilua sekä tekee erilai-
sia käsitöitä, koruja sekä 
maalaa tauluja.  

Suomessa otettiin käyt-
töön helmikuussa useita 
vuosia valmisteltu, kan-
taverkkoyhtiö Fingridin 
keskitetyn tiedonvaih-
don Datahub-palvelu. 
Datahubiin on tallennettu 
sähkömarkkinalain mu-
kaisesti sähkönkäyttöön 
liittyviä tietoja, kuten 
sähkönkäyttöpaikan 
kulutustiedot ja käyt-
töpaikan asiakastiedot. 
Voit myös itse tarkastella 
tietojasi Datahubin por-
taalissa.

Yhteinen järjestelmä 
parantaa sähkönkäyttäjän 
saamaa palvelua tiedon-
vaihdon eri osapuolten vä-
lillä ollessa reaaliaikaista.
 Käyttöönotto koskee 
kaikkia Suomessa toimivia 
sähköyhtiöitä. Datahub 
tuo mukanaan monia 
muutoksia, jotka näkyvät 
myös sähkön loppukäyttä-
jälle.

Mittarilukemat
poistuivat laskulta

Mittarilukemat, vuosien-
nusteet ja mittarinume-
rot poistuivat laskulta, 
koska laskutus perustuu 
kaikkien käyttöpaikkojen 
osalta tuntiperusteiseen 
laskutukseen entisen 
lukemaperusteisen las-
kutuksen sijasta. Mittari-
numeron voi tarvittaessa 
tarkistaa omalta verkko-
yhtiöltä.

Käyttöpaikkatunnukset

Aiemmin käytössä olleet 
lyhyet käyttöpaikkatun-
nukset korvautuvat jokai-

DATAHUB KÄ
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sen Suomen käyttöpaikan 
yksilöivällä 18-numeroi-
sella käyttöpaikkatun-
nuksella (GSRN-tunnus). 
Käyttöönotosta alkaen 
viestimme asiakkaan 
suuntaan vain pitkällä 
käyttöpaikkatunnuksel-
la. Muutos näkyy mm. 
laskuilla, sopimusvahvis-
tuksilla sekä sähköisissä 
palveluissa.
 Uusi GSRN-tunnus 
muodostuu kolmesta osas-
ta: yritystunnisteesta (jon-
ka edessä on maatunnus), 
yksilöllisestä tunnuksesta 
ja tarkastusnumerosta. 
Nurmijärven Sähköverkon 
verkkoalueen käyttöpaik-
katunnukset alkavat aina 
numerolla 643007579, 
jossa alun 64 on maatun-
nus ja loput seitsemän 
merkkiä verkkoyhtiön 
yksilöivää tunnusta. 
Seuraavaksi tulevat kah-
deksan merkkiä kertovat 
käyttöpaikan yksilöivän 
tiedon ja viimeinen merkki 
on tarkastusnumero.
 Asiakastietojärjestel-
mämme päivityksestä 
johtuen jatkossa sähkön-
siirron laskuerittelyn 

ulkoasu poikkeaa hieman 
entisestä niiden käyttö-
paikkojen osalta, joiden 
sähkönmyynti ja sähkön-
siirto tulevat molemmat 
meiltä.

Asiakastietojen päivitys

Jokainen asiakas perus-
tetaan datahubiin kerran 
ja kaikki sähköyhtiöt 
käyttävät näitä yhteisiä 
asiakastietoja esimerkiksi 
sopimuksen tekemisen 
yhteydessä.
 Asiakastietojen (kuten 
puhelinnumeron, sähkö-
postin ja nimen) päivitys 
kulkeutuu tiedoksi kaikille 
kyseisen asiakkaan säh-
köyhtiöille eli jos ilmoitat 
puhelinnumeron päivityk-
sestä sähkönmyyntiyh-
tiöösi, niin tieto kulkeutuu 
automaattisesti datahubin 
kautta verkkoyhtiölle sekä 
mahdollisille muille säh-
köyhtiöille, joiden kanssa 
sinulla on jokin sähkösopi-
mus.

Venla-palveluun
kirjautuminen muuttuu

Venla-palvelumme kirjau-
tumisen yhteydessä tarvit-
tava käyttöpaikkatunnus 
muuttuu lyhyestä nume-
rosta 18-numeroiseksi.

Tarkastele omia tietojasi 
portaalissa

Sähkönkäyttäjällä on mah-
dollista seurata Datahubin 
portaalissa https://oma.
datahub.fi omien sähkön-
käyttöpaikkojensa kulu-
tustietoja jakeluverkko- ja 
sähkönmyyntiyhtiöstä riip-
pumatta. Sähköyhtiöillä on 
myös omat Online-palve-
lunsa, joissa voi tarkastella 
omaa sähkönkäyttöään. 
Datahubin portaalissa asia-
kas ei voi tehdä muutoksia 
tietoihinsa, vaan ne on 
tehtävä oman sähköyhtiön 
palveluissa.
 Tietoturva ja yksityisyy-
densuoja on varmistettu 
ja tietoihin on pääsy vain 
niillä, joilla siihen on oi- 
keus. Kun tiedot löytyvät 
yhdestä paikasta, myös 
niiden jäljitettävyys on 
helpompaa.
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–Ainutlaatuinen show 
koko Euroopassa, 

toteaa Hakevuoren yrittäjä 
Reijo Wuorio haketusnäy-
töksestä, jossa 15 hakku-
ria jauhoi haketta yhtä 
aikaa hulppeassa rivissä. 
Yleisö seurasi tapahtu-
mia hakkeesta tehdyllä 
korokkeella kevätauringon 
paisteessa.
 Vahijärven yleensä 
hakkeen täyttämällä ken-
tällä oli nyt 50 näytteillea-

Uusiutuvaa energiaa  Nurmijärven Sähkölle
Hakevuori 20 vuotta

Hakevuori on yksi maamme suurimmista haketusura-
koitsijoista. Yritys toimittaa yli 1,5 miljoonaa kuutio-
metriä haketta vuodessa. Maaliskuussa yritys vietti 
perinteistä Energiapäiväänsä 20-vuotisjuhlien mer-
keissä Vahijärven terminaalissaan, jonne oli saapunut 
tuhatkunta juhlavierasta katsastamaan alan laitteistoa 
ja työnäytöksiä. Nurmijärven Sähkö on yksi Hakevuo-
ren merkittävimmistä asiakkaista.

settajaa, jotka esittelivät 
traktoreita, klapikoneita, 
hakkureita. Tarjolla oli 
paistettua makkaraa, 
hernekeittoa, munkkeja ja 
kahvia.
 Hakevuoren arsenaa-
liin kuuluu 14 hakkuria, 
25 korjuukonetta ja 24 
hakeautoa. Yhtiön toiminta 
on kasvamaan päin, 
sillä Hakevuori osti Juvalla 
toimivan SM-Team Oy:n 
liiketoiminnan helmikuus-

sa, josta tuli pari miljoonaa 
euroa lisää liikevaihtoon. 
Arvioitu liikevaihto tänä 
vuonna on 25 Me. Yksin- 
yrittäjästä on 20 vuodessa 
kasvanut yritys, joka 
työllistää parhaimmillaan 
lähes sata henkeä.
 – Bioenergia on hyvässä 
huudossa, se kun on eko-
loginen vaihtoehto tuottaa 
lämpöenergiaa. Hiilestä ja 
öljystä halutaan pois, Reijo 
Wuorio toteaa.
 Energiapuun tuonti 
Venäjältä loppui kokonaan 
Venäjän hyökättyä Ukrai-
naan. Venäjältä on tuotu 
20 % Suomessa käytetystä 
energiapuusta. 
 – Emme ole tuoneet 
viime vuosina mitään Ve-
näjältä. Tilanne vain lisää 
meidän kysyntäämme ja 

hakkeen hinta on noussut. 
Olemme saaneet täytettyä 
tarpeemme kotimaisella 
raaka-aineella.
 Raaka-aine tulee 
pääsääntöisesti itäiseltä 
Uudeltamaalta Lopelta 
Lahteen, Kouvolaan ja Kot-
kaan rajautuvalta alueelta 
sekä pääkaupunkiseu-
dulta. Haketukseen tulee 
metsistä alempiarvoista 
lehtipuuta, kuten raitaa, 
haapaa, leppää sekä lahoja 
ja muuten viallisia puita.
 –   Suomen nuoret, 
hoitamattomat metsät on 
saatettava kuntoon. Ei lopu 
tavara, vaikka painettaisiin 
kymmenen vuotta täysillä, 
Wuorio toteaa.

Yksinyrittäjän
menestystarina

Hakevuoren takana on 
yrittäjätarina, jossa Reijo 
Wuorio tarttui tilaisuu-
teen. 
 Itä-Uudenmaan 
kunnat Askola, Pukkila 
ja Pornainen halusivat 
vuosituhannen vaihteessa 
vaihtaa öljyn biopoltto-
aineiksi. Vuonna 2000 
Askolan seudun puuläm-
pöosuuskunta (Asplo) teki 
päätöksen alueen kuntien 
kanssa perustaa alueelliset 
yhden megawatin puuta 
polttavat biolämpölaitokset 
Pukkilaan, Monninkylään 
ja Pornaisiin. Lisäksi 
paikallisten metsäautotei-
den varret olivat täynnä 
ylilahoa runkopuuta, jolle 

piti keksiä jotain. 
 Lehti-ilmoituksella 
haettiin sitten haketusu-
rakoitsijaa. Reijo Wuo-
rio oli toiminut alkuun 
maarakennusalalla, jossa 
sielläkin ollaan tekemi-
sissä koneiden kanssa. 
Hänen isänsä oli metsuri 
ja metsä oli aina kiinnos-
tanut. Niinpä Reijo Wuorio 
vastasi ilmoitukseen heti, 
että täältä löytyy.
 Hakkuria ei hänellä 
ollut, mutta Riihimäellä oli 
yksi myytävänä. Vuonna 
2001 hän osti tuon hakku-
rin, ja toisenkin käytetyn, 
mutta kumpikaan ei oikein 
täyttänyt tehtäväänsä. 
Uusi, kunnollinen hakkuri 
haettiin sitten Saksasta. 
Hakkurin hinta oli silloin 
puolen miljoonan euron 
kanttuvilla.
 Hakevuori yhtiöitettiin 
vuonna 2007. Vuonna 
2009 Hakevuori aloitti 
oman puunkorjuun ja 
perusti metsäosaston.
 Wuorion Konevuori 
Oy:n tehdessä maaraken-
nusurakoita 1990-luvulla 

pääkaupunkiseudulla 
yritys törmäsi monesti 
risukasoihin rakennetta-
villa tonteilla. Ne olivat 
ongelmajätettä, josta piti 
päästä eroon. Nykyisin yh-
tiö ostaa sekä Espoolta että 
Helsingiltä kertyvät risut 
ja toimittaa ne energiak-
si. Lisäksi yritys siivoaa 
moottoriteiden varret, 
rampistot ja levähdysalu-
eet puista ja hakettaa ne 
energiaksi. 

Viisi terminaalia

Hakevuori Oy:n toimialaan 
kuuluvat energiapuun han-
kinta, haketus, tienvarsi-
haketus, hakkeenmyynti, 
puunhankinta, puunkor-
juu, sekä puunmyynti. 
Lisäksi yhtiö tekee suurten 
rakennettavien tonttien 
puuston poistoa. 
 Yhtiö toimittaa haketta 
lämpö- ja voimalaitoksille 
sekä puuta teollisuuteen. 
Toimintaa on Uudenmaan, 
Päijät-Hämeen, Kanta-Hä-
meen ja Kymenlaakson 
alueilla.

 Hakevuorella on käy-
tössään viisi terminaalia, 
joista pääterminaalimme 
sijaitsee Vahijärvellä Asko-
lassa. 
 Tolkkisten satamas-
sa on terminaali, joka 
sijaitsee Porvoon Energian 
lämpölaitoksen vieressä. 
Siellä on myös kuiva ja 
lämmin halli, johon on 
mahdollista varastoida 
mm. 30 000t pellettejä. 
Tolkkisissa sataman lähei-
syys mahdollistaa myös 
puutavaran tai hakkeen 
tuonnin ja viennin. Loput 
terminaalit sijaitsevat 
Nastolassa, Myllykoskella 
ja Loviisassa.

Reijo Wuorio

Ainutlaatuinen haketusnäytös, jossa 15 hakkuria rouhi haketta yhtä aikaa.
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Energiahuollon toimi-
alan toimijoiden on 

tullut noudattaa digipalve-
lulain vaatimuksia vuoden 
2021 alusta alkaen. 
Digipalvelulakia valvoo 
Etelä-Suomen aluehallinto-
virasto. 
 Verkkosisältöä tulee 
voida käyttää erilaisilla 
avustavilla teknologioilla, 
kuten näkövammaisten 
käyttäjien ruudunlukuoh-
jelmilla. Erilaisten käyttä-
jien on päästävä sisältöön 
käsiksi ja pystyttävä 
käyttämään toimintoja 
mahdollisista rajoitteista 
huolimatta. Lisäksi sisäl-
lön on toistuttava oikein 
eri päätelaitteilla.

Nurmijärven Sähkön
nettisivuista saavutettavat
Digipalvelulaki velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin 
organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Tämä tarkoittaa sitä, 
että nettisivut on rakennettava siten, että niitä voivat käyttää myös erilaiset ihmiset, 
joille käyttö ja havainnointi on syystä tai toisesta haastavampaa.

Kolme vaatimusta

Digipalvelulaki sisältää 
kolme keskeistä vaati-
musta, jotka sen piiriin 
kuuluvien digipalvelujen 
– eli verkkosivustojen ja 
mobiilisovellusten – tulee 
täyttää:

1. Palvelun ja sen sisältö-
jen tulee täyttää määrätyt 
saavutettavuusvaatimuk-
set.

2. Palvelun ja sen sisältö-
jen saavutettavuus tulee 
arvioida ja saavutettavuu-
den tila ja sen mahdolliset 
puutteet on esiteltävä 
saavutettavuusselosteessa.

3. Palvelun tulee sisältää 
sähköinen palautekanava 
käyttäjille saavutetta-
vuuspalautteen jättämistä 
varten. Palautteeseen tulee 
vastata 14 päivässä.

Lain saavutettavuusvaa-
timusten noudattaminen 
ei takaa, että digipalvelu 
olisi kaikille ihmisille 
saavutettava tai helppo-
käyttöinen. Digipalvelu-
lain saavutettavuusvaati-
musten noudattamisella 
voidaan parantaa erityi-
sesti sitä, että verkkosi-
vua tai mobiilisovellusta 
voi ylipäänsä käyttää 
erilaisilla laitteilla ja 
avustavilla teknologioilla.

Nurmijärven Sähkö
täyttää kriteerit

Nurmijärven Sähkö 
toteutti lopputalvesta 
viimeisetkin kohdat 
nettisivujensa saavutetta-
vuuden varmistamiseksi 
lainmukaisiksi. Toimen-
piteisiin kuuluivat mm. 
värikoodien kontrastien 
vahvistaminen ja otsikoi-
den koodauksen korjaus 
hierarkisesti korrekteiksi. 
Kotisivutoimittaja teetti 
saavutettavuusauditoin-
nin. Saavutettavuusseloste 
on luettavissa nettisivuil-
tamme www.nurmijarven-
sahko.fi.

Nurmijärven Sähkön 
Online-palvelu on ollut 
käytössä vuodesta 2014. Se 
vanheni tekniikaltaan, eikä 
olisi toiminut datahub-maa-
ilmassa. Samalla myös 
palveluntarjoaja vaihtuu. 
Uuden Online-palvelun en-
simmäinen vaihe avataan 
2. toukokuuta.

– Nyt aluksi on tarkoitus 
saada asiakkaille jotain 
uutta käyttöön ja siksi 
käyttöönotto tehdään 
vaiheittain. Eri vaiheiden 
sisältö tarkentuu myöhem-
min, toteaa asiakaspalvelu-
päällikkö Katja Piipponen.

Ensimmäisessä vaiheessa 
tarjotaan online seuraavia 
palveluja:

- omien tietojen tarkastelu
- laskujen perustiedot, 
kuten summa ja eräpäivä
- laskujen pdf-kuvat las-
kuarkistosta
- sopimusten tarkastelu
- muutosmahdollisuus 
ja uusien sopimusten 
tekeminen tulevat käyttöön 
myöhemmin

Nurmijärven Sähkön 
uusi Online-palvelu

- siirtymä keskeytysvies-
tintäpalveluun ja keskey-
tysviestinnän puhelinnu-
meroiden ja sähköpostien 
ylläpitäminen
- onlineen rekisteröitymi-
nen ja salasanan vaihto

Vanhan Online-palvelum-
me tunnukset eivät siirry 
uuteen vaan asiakkaiden 
tulee rekisteröityä uuteen 
palveluun erikseen.

Vanhaan Online-palve-
luumme rekisteröityneille 
käyttäjille lähtee meiltä 
sähköpostiin heräteviesti 
uuden palvelun käyttöön-
otosta.

– Palvelua rakennetaan 
koko ajan eli meillä ei 
ole vielä tässä vaiheessa 
kaikkien vaiheiden sisältö 
tarkkaan tiedossa. Vaihei-
den käyttöönottohetkiä ei 
ole myöskään lyöty luk-
koon, mutta tällä hetkellä 
näyttää siltä, että toinen 
vaihe tulee kesällä ja kol-
mas syksyllä. Tiedotamme 
palvelusta myöhemmin 
kotisivuillamme, Piippo-
nen toteaa.

– Venla-palvelu, joka kes-
kittyy sähkön ja lämmön 
kulutusseurantaan, on 
ollut upotettuna vanhan 
Online-palvelun sisälle. 
Sama järjestely on tarkoi-
tus tehdä uuden palvelun 

Asiakastietojärjestelmän päivityksestä johtuen 
sähkönmyynnin tietokanta on eriytetty sähköverkon 
tietokannasta. Tämä aiheutti muutoksia asiakasnu-
meroihin olemassa olevien asiakkaiden osalta alla 
olevan mukaisesti. Ajantasaiset asiakasnumerot 
löytyvät nyt laskuilta ja sopimusvahvistuksilta.

Kokonaistoimitusasiakas
(sekä sähkönmyynti että verkkopalvelu 
meiltä samaan käyttöpaikkaan)
Vanhan asiakasnumeron eteen on tullut numerot 
40. Lisäksi jos vanha asiakasnumero on ollut vähem-
män kuin viisi numeroa pitkä, niin nollia on lisätty 
40:n perään siten, että kokonaisuus on yhteensä 
seitsemän numeron pituinen.

Asiakasnumerot on päivitetty
Vain verkkopalvelu meiltä
Vanha asiakasnumero on pysynyt samana.

Vain sähkönmyynti meiltä
(verkkoyhtiö joku muu kuin
Nurmijärven Sähköverkko Oy)
Vanhan asiakasnumeron eteen on tullut numerot 
40 ja lisäksi jos vanha asiakasnumero on ollut 
vähemmän kuin viisi numeroa pitkä, niin nollia 
on lisätty 40:n perään siten, että kokonaisuus on 
seitsemän numeron pituinen.

Lämmön sopimukset
Vanha asiakasnumero on pysynyt samana.

kanssa, mutta se ei tule 
käyttöön vielä ensimmäi-
sessä vaiheessa.
Uuden Online-palvelun 
toteuttaa Akamon Innova-
tions Oy.

Alkuvaiheessa Online-palvelumme on vain yksityisasiakkaille.
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Muihin näytöksiin alennus 
kanta-asiakkaille 3 €/lippu. 
Mainitse asiakasnumero 
tilauksen yhteydessä.

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

Lipputilaukset:
044 346 8000 tai 
liput@taaborinkesateatteri.fi

Nurmijärven 
Sähkön 

kanta-asiakas-
näytös 

ti 19.7.2022 
klo 18 

Pääosassa loistaa
SANNA STELLAN

Ohjaus, käsikirjoitus
ANU NIEMI


