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Kestävän kehityksen
Juha Vanhanen – Gaia

PÄÄKIRJOITUS

Nurmijärven Sähkö
Lehdessämme tekniikan tohtori Juha Vanhanen kertoo vetytaloudesta, tuulivoimatuotannon tekniikan kehityksestä ja sähköautoilusta. Teemme yhteistyötä Juhan kanssa
tarttuaksemme uusiin kiinnostaviin mahdollisuuksiin.
Kerromme Krannin luomutilan yrittäjistä, jotka hyödyntävät yrityksemme
tuulisähköä. Nurmijärven Lepsämässä asuva valtiovarainministeri Matti Vanhanen kertoo koronan vaikutuksesta valtiontalouteen, maakuntauudistuksesta sekä suhteestaan
kuntalaisten omistamaan Nurmijärven Sähköön.
Ilvesvuoressa toimiva JanLa on Suomen johtavia peltialan yrityksiä. JanLa
on yhteistyökumppanimme ja tarjoaa asiakkaillemme etuja kattoremonteissa.
Juttua löytyy jääkiekkoseura Kurrasta, mikä tekee oivallista työtä nuorten ja
vanhempienkin jääkiekkoilijoiden kanssa. Yhtiömme tukee Kurran toimintaa.
Valotamme tuulivoimahankkeita Pohjois-Suomessa ja sitä miten alueen
asukkaat suhtautuvat hankkeisiin. Yhtiömme on mukana kehittämässä tuulivoimapuistoja tavoitteena entistä päästöttömämpi energiantuotanto asiakkaillemme.
Sähkön hinta muodostuu monesta osasta – lehdessä lisää. Tiesit kai, että
yhtiömme sähkön siirron hinnat ovat valtakunnallisesti erittäin edullisia – jaamme
hyvää asiakasomistajillemme!
Sivuilta löytyy tietoa, miten on mahdollista saada avustusta öljylämmityksestä
luopumisesta. Energianeuvojamme auttaa tässäkin asiakkaitamme.
Energia-asioissa liikkuu epämääräisiä kaupustelijoita, jotka käyttävät harhaanjohtavasti yhtiömme nimeä hyväkseen. Kannattaa suhtautua näihin varauksella ja
tarvittaessa olla yhteydessä asiakaspalveluumme.
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Juha Vanhanen povaa vetytaloutta

Tulevaisuus vaatii
kestävän energiatuotannon

”Vetytalous
tulee jossain
vaiheessa ja siinä
kehityksessä
kannattaa olla
mukana”

Energiainvestoinnit
tehdään tyypillisesti
30-50 vuodeksi. Energiayhtiöiden on syytä
tietää, mihin kannattaa
sijoittaa ja milloin. Tämän
selvittämisessä auttaa
kestävän kehityksen konsulttiyritys Gaia, jonka
toimitusjohtaja on Juha
Vanhanen. Hänen
väitöskirjansa (1996)
kertoi siitä, kuinka
aurinkosähköä voidaan
varastoida vetyyn. Gaia
on kulkenut Nurmijärven
Sähkön mukana 1990-luvulta saakka.

– Iso siirtymä energiasektorilla on se, kun yhtiöt panostavat yhä enemmän tuulivoimaan ja aurinkovoimaan,
toteaa Juha Vanhanen.

TEKSTI JA FOTO
JUKKA NISSINEN

I

lmastonmuutos ei ole
ainakaan vähentänyt
Gaian työtaakkaa. Jo
maamme hallituksen asettamat tavoitteet ja vaatimukset velvoittavat yhtiöitä kestävään kehitykseen.
Gaia perustettiin vuonna
1993, jolloin energiamarkkinat alkoivat vapautua
ja ympäristöasioiden ympärillä alkoi olla kysyntää
asiantuntijapalveluista.
Nurmijärven Sähköä
Gaia on auttanut sähköverkkoliiketoiminnan kehittämisessä ja selvittänyt
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tuotantoteknologioiden,
kuten aurinkoenergian ja
maalämmön kannattavuutta. Biopohjaisuus todettiin
kannattavimmaksi kehitysmalliksi ja nyt kaukolämmöstä 98 % tuotetaan
uusiutuvasta biomassasta.
– Tulevina vuosina
tarkastelemme aurinkosähkön kannattavuuden kehittymistä, jotta
voitaisiin perustaa suuren
markkinan tukkulaitoksia
– sekin päivä tulee vielä.
Nurmijärvellekin voisi
joskus perustaa teollisen

mittakaavan aurinkovoimalan jollekin pienelle
maatilalle, Juha Vanhanen
toteaa.
– Iso siirtymä energiasektorilla on se, kun yhtiöt
panostavat yhä enemmän
tuulivoimaan ja aurinkovoimaan, kun niiden
perustamisen hinnat laskevat, Juha Vanhanen toteaa.
Nurmijärven Sähkö
on tuulivoimapuistoissa
mukana Suomen Voiman
kautta, joka suunnittelee
juuri nyt uusia Piipsan ja
Tuulikaarron tuulivoima-

puistoja. Kaiken kaikkiaan
suunnitelmissa on pitkälti
toistasataa tuulivoimalaa
vuoteen 2030 mennessä.
– On parempi, että
energiayhtiö on suurissa hankkeissa mukana
yhteistyössä muiden yhtiöiden kanssa, jolloin riskit
jakaantuvat.

pitää ennustaa, miten volyymit kasvavat ja teknologia kehittyy, että voidaan
rakentaa korkeampia ja
– 1990-luvun alussa tuuisompia tuulivoimaloita.
livoimalat olivat kooltaan
Hinnat putoavat, kun
tyypillisesti 200 kW, kun
valmistusmäärät kasvavat.
nyt puhutaan 5000 kW
Lisäksi tarvitaan tukevaa
myllyistä. Napakorkeus
teknologiaa, kuten vaikka
oli muutama kymmenen
merellä, jossa meriolosuhmetriä, kun ne nyt ovat yli
teet on hallittava, Vanhasata metriä. Ollaan niin
nen toteaa.
korkealla, että maapeitteen
– Liiketoiminnallisesti
ja puiden vaikutus alkaa
tärkeää on ajoittaa toimet
olla pienempi ja tuulisuus
oikein. Se vaatii yhtiöltä
kasvaa.
strategista pelisilmää.
– Tyypillistä uudelle
Perttu Pölönen vieraili alkuvuodesta Ugandassa.
On oltava ajoissa liikteknologialle on se, että
Tuulivoimalat kehittyneet
valtavasti

keellä – ei ensimmäisten
virheiden kanssa, mutta
ei jälkijunassakaan. Jotta
voisi menestyä teollisessa
markkinassa, on oltava
etulinjassa, että pääsee
aallonharjalle, ja siitä on
maksettava oppirahat.
– Teollisen toiminnan
luomisessa on Suomessa parantamisen varaa.
Esimerkki onnistumisesta
on Nesteen biopolttoainetoiminta, jossa Neste on
luonut globaalin, teollisen
mittakaavan toiminnan,
joka tuottaa kansantalou-

delle hyötyä. Kyseessä on
isoriskinen ja pitkäjänteinen toimintamalli, jossa
on onnistuttu, Vanhanen
toteaa.
Vety on tulevaisuutta
Juha Vanhanen väitteli tekniikan tohtoriksi aiheesta
aurinkosähkön varastointi
vetyä käyttäen.
– Sähköä ei oikein voi
varastoida suuria määriä,
vaan se on käytettävä
saman tien kun se syntyy.
Mutta vesi on mahdollista
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”Lamassa
pitää panostaa
siihen, mitä
maailma ostaa
5–10 vuoden
päästä”
telmä, jossa akkupaketit
rakennetaan suoraan
kierrätyskelpoisiksi. Tämä
tietysti pätee muihinkin
teollisuuden aloihin.
Samanaikaisesti sähkö
on tuotettava puhtaasti,
Vanhanen toteaa.
– Suomessa on hyvä
toimintaympäristö
panostaa vähähiiliseen
tulevaisuuteen. Toivoisin,
että energiaverouudistus
toteutettaisiin siten, että
kaukolämpöjärjestelmiin
kytketyt lämpöpumput
siirrettäisiin alempaan
veroluokkaan, jotta käyttö
tulisi kannattavammaksi.

Mainontaa parhaalla paikalla

LED-taulu
palvellut
neljä vuotta

Hiilidioksidista
hyötytuotteita

muuttaa helposti vedyksi
sähkön avulla. Prosessi on
yksinkertainen – H2O hajotetaan vedyksi ja hapeksi.
Oleskelulämpötilassa yhden barin paineessa se on
kaasumaista, mutta se voidaan paineistaa 300-400
bariin, jolloin se mahtuu
pienempään tilaan, Juha
Vanhanen toteaa.
– Vetyä on mahdollista
tuottaa jakelupisteissä.
Hyötysuhde vedestä
vedyksi on 80 %, polttokennossa liike-energiaksi
karkeasti 50 %. Polttokenno tosin vaatii vielä
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teknologista kehittämistä.
– Varastoimalla sähköä
vedyksi olisi mahdollista
tasata sähkön hintavaihteluja eli muuntaa halvalla
ostettua sähköä vedyksi ja
myydä se hyvässä markkinatilanteessa kalliimmalla
hinnalla sähkönä. Ja tässäkin vetyinfrastruktuuri
on niin suuri, että se vaatii
isomman porukan.
Sähköautoille riittää
sähköä
Sähköautoja on kritisoitu
siitä, että akkujen valmis-

tukseen ei riitä raaka-aineita ja että sähkö ei
Suomessa riittäisi.
– Ei pidä paikkaansa.
Jos kaikki Suomen autot
muutettaisiin sähköautoiksi, sähkönkulutuksen
lisäys jäisi alle 10 %:n.
Sähkönkulutus on Suomessa laskenut saman verran
huippuvuosista.
– Akuissa on kehitystä koko ajan. Kriittisiä
metalleja pystytään korvaamaan halvemmilla. Ei
voida väittää, että se olisi
lopullinen pullonkaula. On
kehitettävä kierrätysjärjes-

– Lamassa pitää panostaa siihen, mitä maailma
ostaa 5-10 vuoden päästä. 1990-luvun lamasta
selvittiin pitkälti siksi, että
panostettiin tuotekehitykseen ja tutkimukseen, joka
sitten sattui realisoitumaan Nokian kautta. Koskaan ei voi tietää, mistä se
menestys pullahtaa ulos,
Vanhanen toteaa.
– Ilmastonmuutos ei katoa ja sitä hillitsevillä teknologioilla tulee olemaan
kysyntää. Jäähdytysteknologian markkinat tulevat
kasvamaan huimasti väkirikkailla alueilla ja väestön
ikääntyessä.
– Yksi hyvä esimerkki
tilannetta hyödyntävästä yrityksestä on Solar
Foods, joka ottaa ilmasta
hiilidioksidia ja tekee siitä
proteiinia eli ravintoa.
– Hiilidioksidin sitominen voidaan asettaa markkinamekanismin piiriin.
– Vetytalous tulee
jossain vaiheessa ja siinä
kehityksessä kannattaa
olla mukana, toteaa Juha
Vanhanen.

Nurmijärven Sähkön
LED-tekniikalla toimiva
mainostaulu Klaukkalan
keskustan tuntumassa
pääväylän vieressä on
nyt palvellut neljä vuotta
eli täyden takuuajan. –
Lamppuja on pimentynyt
vain pari kappaletta, toteaa Harri Autero taulun
toimittaneesta Auranta
Oy:stä. Nurmijärven
Sähkö on tarjonnut taulua
yleishyödyllisille yhteisöille, jotka ovat ottaneet
sen hyvin vastaan.
– Näkyvyyttä taululla
myydään 10 sekunnin
mittaisina slotteina.
Kaupallisessa käytössä on
kolme slottia, Nurmijärven
kunnalla yksi, paikallisella Citymarketilla yksi
ja Nurmijärven Uutiset
myyvät kahta slottia.

Muut slotit ovat meidän
ja annamme ne varauksia
vastaan urheiluseurojen ja
yhdistysten käyttöön. Näin
taulu on lähes aina täynnä
tapahtumia, tiedotusta ja
mainontaa, kertoo Nurmijärven Sähkön sähköliiketoiminnan johtaja Kimmo
Toivonen.
– Mainosajan saaminen on ollut seuroille ja
yhdistyksille iloinen ja
positiivinen asia. Monen
yhdistyksen ja seuran
tukeminen on mahdollistanut paremman näkyvyyden. Taulua ovat käyttäneet mm. Nurmijärven
Jalkapalloseura, SB-Pro
-salibandyseura sekä
Seven Ringettes. 53 viikon
aikana meillä on ollut käytössä kolme mainospaikkaa per viikko ja paikat
ovat olleet liki täynnä, toteaa Nurmijärven Sähkön
palveluasiantuntija Minna
Vuorensola.

Taulua ovat
käyttäneet
yleishyödylliset
yhteisöt

Maailman energiapihein
LED-taulu
Harri Autero taulun
toimittaneesta Auranta
Oy:stä toteaa taulun olevan
mailman energiapihein.
Sen keskikulutus on samaa luokkaa kuin Moccamaster-kahvinkeittimen,
vaikka pinta-alaa on yli
33 m2.
– Myös valmistusmateriaaleja on käytetty noin
puolet vähemmän kuin
perinteisiin alan tuotteisiin. Tämä on tärkeä tekijä
meille, sillä hiilijalanjälki
korostuu kaikessa teke-

misessä. Varsinkin kun
asiakkaana on sähköyhtiö,
Autero toteaa.
– Tuotteen laadukkuudesta kertoo se, että Suomen haastavissa, vaihtelevissa sääoloissa ei teknisiä
vikoja ole koko neljän
vuoden käyttöhistorian
aikana ollut laisinkaan.
– Laitteistolla on
täysi etämonitorointi eli
pääsemme siihen käsiksi
etänä (IoT eli Internet of
Things). Valvontakamerat
asennettiin jälkeenpäin ja
se täydentää näytön hallintaa ja monitorointia, Harri
Autero toteaa.
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Tuulisähkön hintaero on maltillinen

Kranni on nyt luomutila
Krannin tilan nuoret yrittäjät Olli Lukkarinen ja Anne Lukana ovat panneet tuulemaan
ja kehittäneet tilan toimintaa nykyajan vaatimusten mukaiseksi – on maatilamyyntiä,
kahvilaa, omia tuotteita, tuotekehitystä. Ja mikä parasta, kaikki on nyt ensimmäistä
vuotta virallisesti luomua. Luonnonmukaisuutta yrittäjät lisäsivät ottamalla
Nurmijärven Sähköltä tuulisähkön.
TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

K

un maatila siirtyy
luomuun, on sillä
kahden vuoden siirtymäaika, jolloin toteutetaan tietyt toimenpiteet
kohti luomua. Krannin tilalla nuo kaksi vuotta ovat
nyt takana ja vuosi 2020
on virallisesti luomua.
– Ensimmäisen kuivurillisen luomukauraa puin
18. elokuuta, toteaa Olli
Lukkarinen, joka vastaa
tilalla maanviljelyksestä,
myllystä ja metsänhoidosta. Anne on enemmän
keskittynyt tuotteiden
kehittelyyn, myyntiin ja
markkinointiin.
Kranni siirtyi luomuun kolmesta syystä.
Ensinnäkin naapurissa on
Huunan tila, joka myös
siirtyi luomuun. Yhteistyökumppanin kanssa
saatiin yhteensä riittävästi
peltopinta-alaa, kun luomuviljelyssä pitää olla osa
pinta-alasta lepovuorossa.
Tämä mahdollisti kaikkien
perusviljojen viljelyn. Toiseksi asiakkaat toivoivat
luomua ja kolmanneksi
luomu lisää mielenkiintoa
uusien haasteiden kautta.
Luomussa haasteena
ovat rikkakasvien torjunta
ja ravinteet. Apilanurmi on
keskeisessä roolissa, sillä
se tukahduttaa rikkakasveja, kuohkeuttaa ja parantaa maan rakennetta sekä
sitoo maahan typpeä. Apila
kylvetään usein samassa
yhteydessä kuin vilja.
Rikkakasveja voidaan

torjua myös mekaanisesti
rikkaäkeellä. Luomulannoitteita tehdään eläinten
tuhkasta ja kanankakasta.
Uusi aika alkoi 2015
Krannin tila erotettiin
omaksi tilakseen vuonna
1558. Lukkarisen sukuhaara on pitänyt tilaa 1700-luvulta asti. Sukupolvenvaihdos tapahtui vuonna
2012, mutta vuonna 2015
alkoi toiminnan näkyvä
kehitystyö, kun Anne
ja Olli muuttivat tilalle
asumaan.
– Halusin kokeilla
minkä makuisia ovat itse
viljellyistä viljoista tehdyt
tuotteet. Töllin mylly on

Pakkausosastolla on vilskettä.

Yrittäjät Olli Lukkarinen ja Anne Lukana luomuvehnäpellossa.

Krannin tilalla on pieni puoti, jota esittelee yrittäjä Anne Lukana.
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Viljan seassa kasvatetaan apilaa, joka estää rikkakasveja kasvamasta.
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Teekkari Sami Rahkola

Pitempi kesäduuni Nurmijärven
Sähkössä
TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Tämän näköistä on Krannin kauramyllyssä. Olli Lukkarinen nojaa myllyyn, joka säilyttää leseen kaurassa.

lähin ja vietiin sinne muutama 40 kg säkki vehnää
ja kauraa, joista tehtiin
hiutaleita ja jauhoja.
Myimme tuotteita myyjäisissä ja saimme hyvää
palautetta, kertoo Anne
Lukana.
– Merkittävin tekijä
tuotemyynnillemme oli
Reko-lähiruokarenkaiden
kasvu. Syntyi asiakaskenttä, joka antoi mahdollisuuden liiketoiminnan
kehittämiseen.
Ensimmäiset viisi
tuotetta olivat vehnäjauhot, vehnälese, kaurahiutale, ruisjauho ja rikottu
ohrasuurimo. Nyt tuotteita
on yli 20 erilaista.
– Kauppias Minna
Astikaisen Nurmijärven
K-Supermarket oli ensimmäinen kauppa, joka otti
tuotteitamme myyntiin.
Toimitamme paljon tuotteita postitse, kaukaisin
asiakas on Jounin kauppa
Ylläksellä.
– Tilallamme on pieni
puoti, joka on avoinna ympäri vuoden perjantaisin
klo 16–18 ja lauantaisin
klo 10–14. Koronan myötä
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järjestimme noutoboxipalvelun, jossa asiakas voi
tilata tuotteita sähköisesti
ja noutaa ne laatikosta
24/7 milloin hänelle sopii.
Kesällä pidimme kesäkahvilaa, ja kahvilatoimintaa
jatketaan syksyllä myös
lauantaisin.
Oma kauramylly
– Krannin tilan eniten
myyty vilja on kaura.
Halusimme pienentää hiilijalanjälkeä, joten rakensimme oman kauramyllyn
vuonna 2018. Käytämme
myllyssä tekniikkaa, jonka
avulla lese säilyy kauran
pinnassa, kun tavallinen
kivimyllytys poistaa leseen, toteaa Anne Lukana.
– Kaura on rasvainen
vilja. Teollisuuden monet
viljatuotteet on höyrytetty,
mikä takaa säilyvyyden,
mutta tasapäistää maun,
kun rasvakoostumusta
on muokattu. Krannin
kaurassa säilyvyys on
puoli vuotta, mutta maku
ja terveelliset rasvat ovat
mukana.
– Viljelemme kahta

kauralajiketta
noin kahdestakymmenestä.
Myymme esimerkiksi
Kunkku- ja Daami -nimisiä täysjyväkaurahiutaleita ja Töllin myllyssä
valmistettuja leseettömiä
Rouhea Rocky ja Makea
Matty -kaurahiutaleita.
Luomustatus tulee pakkauksiin syksyn aikana.
– Tuotekehitys on
jatkuvaa, kuuntelemme
asiakkaiden toiveita ja saadun palautteen perusteella
luomme uusia tuotteita.
Teemme yhteistyötä lähiruokatuottajien ja leipomoiden kanssa, kehitteillä
on uusi Granola Uudenmaan Leivän kanssa.
Makeuttajana ja rapeuttajana ovat ohramallasuute
tai ruismallasuute, sokeria
tuotteessa ei ole lainkaan,
Anne Lukana kertoo.
Päästötön tuulisähkö
pienentää hiilijalanjälkeä
– Bongasin jostain tuulisähkömainoksen ja kun
olin yhteydessä Nurmijärven Sähköön, Kimmo Toi-

”Käytämme
tekniikkaa,
jonka avulla
lese säilyy
kauran
pinnassa”

vonen auttoi selvittämään,
millainen kustannusero
tuulisähköllä olisi tavalliseen. Eroa syntyi niin
vähän, että siirsimme kaiken sähkön tuulisähköksi,
Anne Lukana toteaa.
– Meille ja asiakkaillemme on tärkeää, että
sähköä tuotetaan mahdollisimman luonnollisesti ja
päästöttömästi. Tärkeää on
myös se, että Nurmijärven
Sähkön tuulivoima on
täysin kotimaista.
– Asiakkaat ottivat
sen tosi ilolla vastaan. Tuulisähköä käytetään kauramyllyssä, pakkaamossa
ja kotitaloudessamme.
Vuosikulutuksemme on
noin 25 000 kWh. Lämmitykseen käytämme puuhaketta, johon sekoitetaan
myllytyksen sivutuotteena
syntyvää kaurankuorta.

Sami Rahkola sai tietää
päässeensä Nurmijärven
Sähkön palvelukseen
juuri ennen koronan
puhkeamista Suomessa
helmikuun lopussa, työt
alkoivat toukokuussa.
Hangosta kotoisin olevalla, sähkövoimatekniikkaa
opiskelevalla teekkarilla
on maisterityöt käynnissä Aalto-yliopistossa,
tavoitteena valmistua
diplomi-insinööriksi.

S

ami Rahkolan tehtäviin
Nurmijärven Sähkössä
kuuluu avustaa käyttö- ja
kehitysinsinööriä tietokantaan liittyvissä parannuksissa ja analysoinnissa.
– Olen mm. alustanut
maadoituslaskennan käyttöönottoa. Vikatilanteissa
virta halutaan pois sieltä,
missä siitä on haittaa eli
käytännössä se maadoitetaan. Eri maaperät johtavat
sähköä erilailla, esim.
kallio huonosti ja savi
hyvin. Eri muuntamoille
lasketaan yksilölliset maadoitusvastukset sijainnin
mukaan.
– Sitten olen tehnyt
verkkotietojärjestelmän
malleja, joita verkon
suunnittelijat voivat
suoraan hyödyntää verkon
suunnittelussa. Lisäksi
olen etsinyt verkkotietojärjestelmästä vikoja ja
korjannut niitä, Rahkola
kuvailee tehtäviään.
Diplomityö verkon
kehittämisestä
– Työ on melenkiintoista,
paljon on kehitettävää. Nykyjärjestelmässä on paljon

konservatiivisia käytäntöjä
ja rakenteita. Verkossa
voisi olla enemmän älyä,
esim. vikatilanteissa
vianpaikannus voisi olla
helpompaa ja nopeampaa.
Diplomityöni on kehitteillä
siihen suuntaan.
Sami Rahkolan pesti
Nurmijärven Sähkössä
jatkuu joulun tienoille.
Diplomityönsä hän aloittaa
näillä näkymin tammikuussa ja siinä menee
puolisen vuotta.
– Nurmijärven Sähkössä on mukavaa porukkaa.
Hyvä, pieni, tiivis työyhteisö. Täällä voin olla
monessa mukana ja tietää,
mitä tehdään missäkin.
Kokonaisuudesta muodostuu hyvä kuva. Isommassa yhtiössä joutuisi
katsomaan vain sitä omaa
sektoriaan.
– Hangossa olen
tottunut aina siihen, että
meri on lähellä. Se on
mukava pieni paikka asua,
vaikka palveluja on vähän.
Kesällä tosi upea, talvella
kuollut. Nurmijärvi on
isompi paikka, eikä tämäkään olisi huono paikka
asua, mutta asuinpaikka
riippuu tyttöystävästä,
toteaa Rahkola, joka juuri
nyt asuu Leppävaaran
Vallikalliossa.
Sami Rahkola harrastaa
veneilyä, sillä perheellä
on mökki Hangon lähellä
Hermansössä. Kunnon
ylläpitämiseksi hän juoksee lenkkejä noin kerran
viikossa.
– Vapaa-ajalla olen
tehnyt pieniä elektroniikkaprojekteja, kuten sähköistänyt mökin saunan
aurinkopaneeleilla, jotta
saimme ulkovalot.
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Valtiovarainministeri Matti Vanhanen Lepsämästä

“Me kaikki omistamme sähköyhtiön”
TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

– Valtiovarainministeriöstä katsottuna Nurmijärvi on kuntien parhaimmistoa – monipuolinen ikärakenne ja korkea
työllisyysaste. Keskipitkän ja pitkän ajan ennusteet ovat hyviä, toteaa valtiovarainministeri Matti Vanhanen, jonka
uusi talo on nousemassa Lepsämään. Kunnan tilannetta tukee myös oma sähköyhtiö, jonka merkitystä kunnanvaltuutettu Vanhanen pitää merkittävänä.

–O

man sähköyhtiön merkitys
on suuri.
Kuntalaisten pitää ajatella,
että me kaikki omistamme
sähköyhtiön. Se toimii
kaikkien puolesta ammattimaisena sähkön tukkuostajana markkinoilla ja
kykenee hyödyntämään
sopimuksillaan markkinoilta saatavaa sähköä,
Vanhanen toteaa.
– Nurmijärven Sähkö
on myös tärkeä verkon
ylläpitäjä. Oma yhtiö
turvaa sähkön saannin
sekä kehittää ja ylläpitää
verkkoa.
Vanhanen korostaa sitä,
että oma sähköyhtiö on
osingonmaksaja kunnalle.
Jos yhtiö ei olisi kunnan
omistama, kuntalaisilta
sähkön siirron myynnin
yhteydessä kerätty voitto
menisi jonnekin muualle.
Nyt se tulee kuntaan.
– Olin itse vaikuttamassa siihen 1980-90
-lukujen vaihteet, jolloin
kunnat möivät sähköyhtiöitään, että meillä tehtiin
linjaratkaisu, että emme
myy yhtiötä. Nurmijärven
Sähkö ei ole sijoituskohde,
vaan tapa huolehtia turvallisesta ja toimintavarmasta
sähkönhuollosta.

edellytykset olla pitkällä
tähtäimellä hyvin kestävä,
Vanhanen toteaa.
– Valtion puolelta
merkittäviä kuntaan
vaikuttavia muutoksia
ei ole tulossa, poislukien
koronan vaikutus valtionapujärjestelmässä. Koronan
yli meneviä muutoksia ei
ole tehty.
Taistelu koronaa vastaan velvoittaa pitämään
sosiaalista etäisyyttä, mutta sen myötä osa ihmisistä
on oppinut arvostamaan
sopivaa etäisyyttä toisiin
ihmisiin ja mahdollisuutta välttää väkijoukkoja.
Korona on vitsaus, mutta
aiheuttaa käyttäytymisessä myös myönteistä.
– Alustavat tiedot näyttävät siltä, että kiinnostus
väljään asumiseen on
lisääntynyt. Yrittäjäjärjestöissä uskotaan, että yrityksissä tullaan siirtymään
suuremmassa määrin
etätyöhön myös koronan
jälkeen. Tämä elävöittää
paikkakuntaa, sillä ihmiset
tarvitsevat enemmän paikallisia palveluita. Etätyö
myös pienentää liikenneruuhkia, Vanhanen toteaa.

Koronasta hyötyä
Nurmijärvelle

– Maakuntauudistus on
varsin pitkällä, juuri nyt se
on lausunnoilla. Lakiesitys
on olemassa ja lausunnot
osoittavat, mitä pitää
korjata.
– Uudenmaan maakunnan alueelle tulee syntymään viisi sotealuetta,
joista yksi Keski-Uudel-

– Kunnan haaste on se,
kuinka pitää kasvu siedettävän kokoisena, jotta tulorahoitus riittää investointeihin. Korjausvelkaa on,
kuten muissakin kunnissa,
mutta Nurmijärvellä on
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lemaalle. Tämä uusmaalainen erityisyys on ehto
sille, että uudistus voidaan
kokonaisuudessaan toteuttaa, Vanhanen toteaa.
Uudenmaan maakuntaliitolla on tämän muutoksen
jälkeenkin merkittävä

rooli aluesuunnittelussa ja
maakunnan kehittämisessä.
– Sote-uudistus vähentää byrokratiaa, kun sadoista sote-tuottajista päästään pariinkymmeneen.
Byrokratiaa vähentää

myös se, että perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito siirtyvät samaan
organisaatioon. Uudistus
on myös oikeudenmukaisuuden kannalta hyvä.
– Nurmijärvellä siirrettiin oma terveydenhoito

”Oman
sähköyhtiön
merkitys
on suuri”

Maakuntauudistus
on tulossa

– Jos yhtiö ei olisi kunnan omistama, kuntalaisilta sähkön siirron myynnin yhteydessä kerätty voitto menisi jonnekin muualle, toteaa Matti Vanhanen.
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”Oma yhtiö
turvaa sähkön
saannin sekä
kehittää ja
ylläpitää
verkkoa”

Kanta-asiakasetuna ilmainen sadevesijärjestelmä

JanLa on vahvasti kasvussa
Ilvesvuoressa kotipesäänsä pitävä JanLa on
peltialan johtavia yrityksiä Suomessa. Yrityksen
takana on Janne Lahtela,
joka ajautui alalle sattumalta. Nyt hän johtaa
yritystä, jonka läpi kulkee
neljä miljoonaa neliömetriä peltiä vuodessa.
Nurmijärven Sähkön asiakkaille hän tarjoaa kanta-asiakasetuna ilmaisen
sadevesijärjestelmän
peltikaton ostajalle.

–E
– Nurmijärven Sähkö ei ole sijoituskohde, vaan tapa huolehtia turvallisesta ja toimintavarmasta sähkönhuollosta, toteaa Matti Vanhanen.

jo muutama vuosi sitten
Keusoteen. Eli täällä on
ollut jo muutaman vuoden
tulevan maakunnan alueella kuntayhtymä, jossa on
välillistä demokratiaa,
jossa kunnat toimivat
päättäjinä kuntayhtymän
sisällä. Uudistuksessa
kunnan rooli putoaa pois
sote-asioissa, kun sote-maakuntaan valitaan
erikseen edustajat.
– Kunnalla säilyy
velvollisuus terveyttä edistävään toimintaan, kuten
liikunnan edellytysten
parantamiseen.
Työvoiman tarjontaa
pitää lisätä
Mutta miten valtiovarainministeri parantaisi
työllisyyttä?
– Osa kauhistelee,
voidaanko työllisyysastetta
nostaa, kun se nyt on 72
% ja sen pitäisi olla paljon
korkeampi. Ennen koronaa
työllisyysaste oli Nurmijärvellä kuitenkin 78 %.
Pohjanmaalla on kuntia,
joissa se on 80 %. Muissa
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Pohjoismaissa ollaan yli 80
%:ssa. On siis täysin mahdollista nostaa työllisyysastetta, Matti Vanhanen
toteaa.
– Keskellä korona-kesää
oli 47 000 avointa työpaikkaa, aivan kuten vuoden
2007 suhdannehuipussa.
Nykyään työpaikkojen ja
työntekijöiden on entistä
vaikeampi kohdata.
– Ratkaisu tähän on se,
että työvoiman tarjontaa
pitäisi lisätä. Nuorten
pitäisi valmistua aikaisemmin opinnoistaan eikä
ihmisten pitäisi siirtyä
varhaiseläkejärjestelmien
kautta pois työmarkkinoilta. Kun on paljon avoimia
työpaikkoja, pitää lisätä
työvoiman tarjontaa.
– Yritykset päättävät
investoinneillaan, paljonko
työpaikkoja on tarjolla. Jos
ei ole luottamusta työvoiman saantiin ja riittävyyteen, ei investointeja
tehdä.
– Niin sanotusta eläkeputkesta pitäisi luopua.
Kun yrityksille tulee irtisanomistarpeita, ikääntyviä

irtisanotaan helpommin,
kun on järjestelmän tuki.
Ruotsissa 60-vuotiaiden
työllisyysaste on 15 prosenttiyksikköä korkeampi
kuin Suomessa. Parempi
olisi ryhtyä toimiin, joilla
ikääntyvien toimintakyky
säilyy ja työnantajilla olisi
houkutus pitää kokemusta
työpaikoilla, Vanhanen
toteaa.
Korona-tukien hyöty
Nurmijärvellä
– EU:n korona-tukien
vaikutus Nurmijärveen
riippuu siitä, millaisia
hankkeita täällä on. Tukea
annetaan digitalisaatiota
kehittäviin hankkeisiin,
ilmastohankkeisiin,
terveydenhuoltoon ja työllisyyshankkeisiin. Suomen
painopisteistä päätetään
syksyn aikana.
– Valmisteilla on järjestelmiä, joilla öljylämmitteiset omakoti- ja rivitalot
voisivat saada korona-elvytyksestä tukijärjestelmän, joka kannustaisi
siirtymään maalämpöön.

Syksyllä selviää, toteutuuko öljylämmityksestä poissiirtyminen. Tullaan myös
selvittämään biokaasun
laaja käyttönottaminen.
– Osa tukirahoista
on ilmastokytkennäisiä,
mutta jokainen maa tekee
omat suunnitelmansa,
miten rahaa käyttää. Saksa
esimerkiksi käyttää 7 miljardia euroa vetytalouden
kehittämiseen. Esimerkiksi teräksen tuotannossa
vetyä voisi käyttää siirtymisessä pois kivihiilen
käytöstä. Vetytalous on osa
tulevaisuutta, Vanhanen
toteaa.
Matti Vanhanen on
edelleen Nurmijärven kunnanvaltuustosssa, vaikka
eduskuntatyö menee
edelle, eikä hän siksi ole
esimerkiksi lautakunnissa.
– Osallistun valtuuston
kokouksiin, jos päätyö ei
sitä estä. Valtuuston kautta pysyy hyvä tuntuma
siihen, mitä lainsäädännön
soveltaminen tarkoittaa
paikallisissa palveluissa.

mme varsinaisesti
myy Ilvesvuoresta
peltikattoja yksityisille
ihmisille, mutta jos nyt
joku tulee ovelle ja meiltä
peltikaton haluaa, minä
kyllä myyn, nurmijärveläinen Janne Lahtela
toteaa. Alun perin mies on
kotoisin Kemijärveltä.
Peltialan yritys Lindab
Espoossa haki myyntimiestä vuosituhannen
alussa ja kun Lahtela sattui asumaan lähellä, haki
hän paikkaa ja sai sen –
täysin vieraalta alalta. Pian
hän kohosi myyntijohtajaksi opiskellen samalla
peltitöiden saloja nelisen
vuotta.
– Ajattelin sitten,
että eikö tätä voisi tehdä
itselle. Kartoitin markkinoita ja kun esimieskään
ei miellyttänyt, perustin
JanLan vuonna 2004.
Kolme vuotta pidin agentuuria, minulla oli kaksi
päämiestä – toinen myi
peltialan raaka-aineita,
toinen työkaluja. Sitten
ostimme oman linjan
Pekka Ylitarvaan kanssa
ja aloitimme toiminnan
Vantaan Luhtaanmäessä.
Ylitarvas jäi sittemmin
pois. Ilvesvuoreen JanLa
muutti 2013 ja rakennutti
oman tuotantotilan 2017
Perlokselle aiotulle tontille.

500 rekkalastia terästä
vuodessa
Pelti tulee JanLaan halkaisijaltaan reilun metrin
keloissa, joiden leveys on
1250 mm. Yksi kela painaa
yllättävät kuusi tonnia
ja sisältää 1000-1500 m
peltiä. Pelti on sinkittyä ja
tehdasmaalattu valmiiksi.
Yhdestä kelasta tehdään
noin kymmenen omakotitalon kattoa.
JanLalla on tuotantoa
myös Oulussa – Turussa
ja Tampereella on myymälät. Ilvesvuoren tehtaalle
saapuu joka päivä kaksi
täyttä rekkaa terästä, joka
tarkoittaa 18 miljoonaa kiloa. Jos kaikesta tehtäisiin
omakotitalon kattoja, niitä
saisi noin 24 000 kappaletta. Varastossa on jatkuvasti ainakin 600 kelaa.
JanLa myy vesikattoja
ja julkisivupeltejä sekä
oheistarvikkeita, kuten
sadevesijärjestelmiä
ja kattoturvatuotteita.
Suurimpia asiakkaita ovat
kattosaneerausliikkeet,
peltisepänliikkeet, rakennusliikkeet ja rautakaupat, kuten Byggmax ja
Bauhaus. Asiakkaita on
kaikkiaan yli 800.
Ruukki on JanLaa
suurempi, mutta JanLa on
suurin vain peltialaan erikoistunut yritys Suomessa.
Nollasta lähteneen yrityksen liikevaihto on 24 Me
ja se työllistää 44 henkeä
neljällä paikkakunnalla.
Vientiin ei kannata ryhtyä
mm. siksi, että tavara
painaa paljon. Mutta Suomessa markkina on noin
120 Me, joten Lahtelalla on
vielä haukattavaa.
Korona säikäytti, sillä
kaikki pysähtyi maaliskuussa kuin seinään.
YT-neuvottelut aloitettiin,
mutta irtisanomisiin ei
kuitenkaan jouduttu ja
vain muutama henkilö
lomautettiin pariksi viikoksi.

Janne Lahtelan vieressä keloja, joissa on 1000-1500 m peltiä kussakin.

– Remonttien tarve
ei kadonnut minnekään,
päinvastoin korona lisäsi
remonttien tekemistä.
Vuonna 2012 kaksi virolaista käveli ovesta sisään
ja halusi ostaa JanLan.
Yritys siirtyi virolaisen
Tooden omistukseen, josta

Janne Lahtela omistaa
10 %. Pääomasijoittaja
omistaa puolet ja kaksi
virolaista loput.
Kauppalehti palkitsi
JanLan vuonna 2010 Vuoden Suomalainen Kasvuyritys -palkinnolla.
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Nurmijärven Sähkö tukee Kurraa

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Jääkiekkoseuran

unelma
Klaukkalassa toimiva
jääkiekkoseura Kurra on
vahvassa nousussa. Seura palkkasi toukokuussa
päätoimisen toiminnanjohtaja/valmennuspäällikön – tehtävään
valittiin vantaalainen
Heikki Tiihonen, joka tuli
Espoon Bluesista. Kurran
uuden strategian vision
mukainen unelma on olla
Suomen esimerkillisin
jääkiekon kasvattajaseura.

–K

urra Hockeyn
esimerkillisyys perustuu
ammattimaiseen seuraorganisaatioon ja yhteneväiseen toimintakulttuuriin,
vahvaan talouteen, laajaan
harrastajapohjaan, korkeatasoiseen valmennusosaamiseen, erinomaisiin
olosuhteisiin sekä vahvaan
seuraidentiteettiin, joka
tekee meistä vetovoimaisimman vaihtoehdon sekä
lajin harrastajille että yritysyhteistyökumppaneille
alueellisessa vaikutuspiirissämme, Heikki Tiihonen
luettelee.
Strategia mahdollistaa
seuran ja joukkueiden kustannustehokkaan toiminnan sekä kunkin lapsen
mahdollisuuden harrastaa
lajia omaa tasoaan vastaavassa ryhmässä nuoruusvaiheeseen asti.
Heikki Tiihonen on itse
harrastanut jääkiekkoa
nuoresta asti ja pelannut sitä ammatikseen.
Jokereiden kasvatti pelasi
myös Saksan Zittaussa. Jo
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parikymppisenä ajatukset
kääntyivät valmentamiseen, josta kokemusta
karttui Norjan Stavangerissa ja Espoon Bluesissa.
– Pyrimme olemaan
vakavarainen seura, jolla
on laadukasta harrastustoimintaa kiekkokoulusta
edustusjoukkueeseen
asti. Tarjoamme mahdollisuuksia sekä harrastajille
että kilpaurheilun pariin
tähtääville nuorille.
Innostuksesta
intohimoon
– Uusi, strategiamme kilpaurheilullinen missio on
ottaa huomioon kilpaurheiluun panostavat pelaajat.
Kutsumme sitä Innostuksesta intohimoon -projektiksi. Seuraavat viisi vuotta
tarjoamme lisäharjoittelua
pelaajillemme, jotka haluavat panostaa enemmän
jääkiekkoon. Pelaajat
hakevat itse projektiin,
johon on hakuprosessi.
Valmentajat eivät valitse
pelaajia siihen. Ne jotka
mukaan haluavat, ovat
yleensä motivoituneimpia.
Pelaajille tarjotaan spesifiä
harjoittelua ja ulkopuolista
valmennusta joka viikko,
Tiihonen kertoo.
– Aika paljon on
kavereita, jotka eivät
menesty vielä lapsuudessa
tai nuoruudessa, mutta
parikymppisenä alkaa
tapahtua – kehittyminen
tapahtuu osalla myöhään
mikä tarkoittaa sitä ettei
motivoituneita pelaajia voi
unohtaa missään ikävaiheessa.
Kurrasta on tullut
muutamia liigapelaajia,

kuten maalivahti Jani
Nieminen (HIFK, Blues),
Tomi Tuomisto (Sport,
HIFK, KooKoo nousukaudella) sekä Janne Keränen
(HIFK, Lukko, KalPa). Ville
Peltosenkin tiedetään pelanneen juniorina Kurrassa.
Kurra on mukana
Jokeri-yhteistyössä, josta
Tiihonen saa tukea omaan
työhönsä. Yhteistyöryhmään kuuluu kymmenkunta alueen seuraa, joista
Vantaan seurojen kanssa
yhteistyötä on paljon.
Yhteistyön avulla pelaajia
on helpompi tarvittaessa
liikutella seurasta toiseen.
Taitoc-harjoittelukonsepti
Kurrassa on otettu käyttöön Taitoc-taitoharjoittelukonsepti, jota mm. Oulun
Kärpät käyttää. Konseptin
avulla kehitetään lasten ja
nuorten fyysisiä ja motorisia taitoja sekä liiketekniikoita virikkeellisessä
ympäristössä. Niitä, jotka
lapset ennen vanhaan
oppivat itse omaehtoisella
liikunnalla.
– Meillä on 18 koulutettua Taitoc-valmentajaa,
jotka opettavat perusliikunnallisia taitoja. Lähdemme ruohonjuuritasolta
ja tarjoamme yhtenäisen
harjoittelulinjan. Ohjelma on oheisharjoittelua
jääharjoittelun ohessa ja
siihen kuuluu esimerkiksi
hyppäämistä, loikkaamista, alastuloa, jarrutusta
juoksusta. Ohjelmisto
ohjaa liikkeet videoiden
avulla.

”Olosuhteet
harrastaa
jääkiekkoa
ovat
erinomaiset”

Klaukkalassa on jäähalli kahdella kaukalolla.

Seura järjestää 2-3 kertaa
kaudessa taitotestit. Lapsi
on mukana Taitocissa kiekkokoulusta vanhimpiin
junioreihin asti.
Leijona-kiekkokoulu
Kurralla on oma Leijona-kiekkokoulu 4-8
-vuotiaille harrastuksen
aloittaville, jonka toiminta
alkaa aina elokuussa. Ensimmäisistä harjoituksista
lähtien ollaan luistimilla, varusteina kypärä,
luistimet, polvisuojat ja
kyynärsuojat. Ensikertalaisille varusteita lainataan ja
jääharjoituksia saa kokeilla neljä kertaa ilmaiseksi.
Kokeiluun kuuluvat myös
Taitoc-saliharjoitukset
kerran viikossa.
Nurmijärvellä jääurheilu keskittyy Klaukkalaan,
jossa on jäähalli kahdella jäällä sekä tekojää
Krannilassa. Jäähallissa on
juoksusuora, kuntosali ja
iso liikuntasali/kokoustila.
– Olosuhteet harrastaa
jääkiekkoa ovat erinomaiset. Harrastus on myös

pääkaupunkiseudun mittakaavassa edullista. Kiekkokoulu maksaa 90 e/kausi
(30 e /kk) ja ikäkausijoukkueissa maksu ensimmäiseltä kolmelta kaudelta on
70 e/kk, Tiihonen toteaa.
– Erilliset luisteluvalmentajat käyvät sovittujen
joukkueiden kanssa harjoituksissa kerran viikossa.
– Jos lapsi haluaa harrastaa eri lajeja jääkiekon
ohella, rohkaisemme
siihen. Emme pakota
valitsemaan yhtä lajia,
yritämme nähdä myös
yhteiskunnallisia merkityksiä. Ja jos lapsi lopuksi
päätyykin jääkiekkoon,
on muiden lajien harrastamisesta ollut yleensä vain
etua.
– Väkivaltaan ja
kiusaamiseen meillä on
0-toleranssi, ne eivät kuulu tähän lajiin. Sääntöjen
puitteissa peli saa olla
fyysistä, mutta tappeluita
emme suvaitse. Eikä nykynuoriso sillä lailla tappelekaan kuin ennen vanhaan,
Tiihonen toteaa.

Arvoina
esimerkillisyys ja ilo
Kurra on määritellyt toiminnalle neljä painopistealuetta, jotka ovat talouden
vahvistaminen, seurahallinnon kehittäminen,
Kurra-polun kehittäminen
sekä harrastajamäärän
kasvattaminen nykyisestä
270 pelaajasta. Seuran arvoja ovat esimerkillisyys,
ilo, erinomaisuuden tavoittelu sekä joukkuepeli.
Taloutta pyritään vahvistamaan etsimällä uusia
yhteistyökumppaneita.
Seurahallinnon kehittäminen astui loikan eteenpäin,
kun Heikki Tiihonen valittiin toiminnanjohtajaksi.
Samalla perustettiin kehitysvaliokuntia luomaan
varainhankintatapahtumia
kumppanien kera.
Kurra Hockey ry:n
puheenjohtaja on Kari
Lehikoinen. Kurralla on
miesten kakkosdivisioonassa edustusjoukkue ja
naisten harrastesarjassa
Kurra Cats, mutta ne
toimivat omina organisaa-

tioinaan.
– Kun korona alkoi,
olin jo remmissä. Hienoa,
että sain aloittaa työt.
Kunta ei perinyt koronan
vuoksi suljetuista halleista
maksuja. Seuran talouteen

korona ei ole vaikuttanut.
Halli avattiin heinäkuun
lopussa ja käytössä ovat
normaalit korona-toimenpiteet, Heikki Tiihonen
toteaa.

Kurran uusi valmennuspäällikkö Heikki Tiihonen
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Kunnanjohtajat kertovat

Tuulivoimaa
pohjoisesta

Nosturitekniikka rajoittaa voimaloiden korkeutta

Tuulivoima alkaa vihdoin olla salonkikelpoinen energiamuoto, kun sen tuet on poistettu. Markkinaehtoisena
tuulivoima on lähtenyt vetämään ja suunnitteilla on suuria tuulivoimapuistoja. Suomen Voiman, jossa Nurmijärven Sähkö on mukana, osittain omistama Puhuri, aikoo
lähivuosina nostaa pystyyn lähes kaksisataa myllyä.
Ne tulevat pohjoisten kuntien alueille – tässä jutussa
Haapaveden, Pudasjärven ja Pyhäjoen kunnanjohtajat
kertovat tuulivoiman merkityksestä kunnilleen.

”Tuulivoima
tuo kuntaan
kestävän
kehityksen
näköalan”

TEKSTI JUKKA NISSINEN
Tuulivoimapuisto Pyhäjoella

P

iipsan ja Tuulikaarron puistoihin
on suunnitteilla
terawatin tuotanto,
joka vastaa noin yhtä prosenttia Suomen kulutuksesta. Tuulivoimalat voivat
olla kahdeksan megawatin
myllyjä, jolloin yhdestä
myllystä tulee sähköt noin
15 000 kerrostaloasuntoon.
Pudasjärvellä Puhurin
Yhteistuulihankkeen kaavoitusaloite on hyväksytty
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syyskuussa 2020, Puhuri
suunnittelee Pudasjärvelle
noin 40 – 50 voimalan
tuulivoimapuistoa.
Pyhäjoella Parhan ja
Haapavedella Hankilan
Puhurin hankkeissa maarakennus- ja perustustyöt
ovat käynnissä. Voimaloiden pystytykset aloitetaan
loppukesällä 2021.
Tuulivoimalat ovat
kasvaneet. Piipsaan
kaavaillaan 300 m kor-

keudessa pyöriviä siipiä,
joiden koneisto on 180 m
korkeudella. Vain nosturikalusto rajoittaa korkeutta. Siipitekniikkakin
on parantunut. Omakustannushinta on pudonnut
kolmannekseen siitä, mitä
se oli vielä muutama vuosi
sitten. Koneet kestävät ja
tuottavat enemmän ja nyt
korkotaso on laskenut.

Miten kunnanjohtajat
ovat kokeneet uuden
energiatuotantomuodon?

Pyhäjoki
kunnanjohtaja
Matti Soronen
– Pyhäjoen kunnasta tulee
merkittävä tuulivoimakunta. Olemme kaavoittaneet
Pyhäjoelle 169 tuulivoimalaa ja rakennuslupa on
myönnetty 119 voimalal-

le. Viisi tuulipuistoa on
parasta-aikaa rakennusvaiheessa, toteaa Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti
Soronen.
– Tuulivoimalat ovat
teollisia investointeja Pyhäjoelle. Mahdollistamme
näin hiilivapaan sähkön
tuottamisen. Samalla
tuulivoima tuo työtä ja
toimeentuloa erityisesti rakentamisen aikana, mutta
myös käytön aikana.

– Tuulivoima muuttaa ns. suurmaisemaa.
Erityisempiä haasteita ei ole näköpiirissä.
Tuulivoimalat on otettu
hyvin vastaan Pyhäjoella.
Olimme luomassa käytäntöä ns. kahden kilometrin
”reviiri” asutuksesta. Tällä
päätöksellä turvattiin työrauha kaavoitus- ja YVAvaiheeseen.
– Kuntalaiset ovat
suhtautuneet sekä myön-

teisesti että kielteisesti
tuulivoimaan. Enemmistö
kuntalaisista kannattaa
tuulivoimaa.
– Tuulivoima tuo kuntaan ja energian tuotantoon kestävän kehityksen
näköalan. Tuulivoimaloiden suurin vaikutus kuntatalouteen on niistä saatava
kiinteistövero. Työpaikkojen kautta saadaan myös
tuloveroa.
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Haapavesi
kaupunginjohtaja
Kimmo Hinno
Haapavedellä ei ole vielä
yhtään tuulivoimalaa.
Voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa on merkinnät
neljälle eri alueelle ja
kaikkiin niihin on tällä
hetkellä valmisteilla tuulivoimapuistot. Puhutaan
yhteensä noin sadasta
tuulivoimalasta.
– Haapavesi on tunnettu aiemmin turvepitäjänä,
mutta hiljalleen siitä on
tulossa todellinen uusiutuvan energian suurtuottaja.
Tuulivoimaloita on mahdollisesti tulossa runsaasti
ja lisäksi Nordfuelin tehdas on saanut myönteisen
investointitukipäätöksen
TEMiltä ja hyväksytyn
ympäristöluvan aluehallintovirastolta. Tehdashan
tuottaisi bioetanolia ja
biokaasua liikennekäyttöön, toteaa Haapaveden
kaupunginjohtaja Kimmo
Hinno.
– Työllisyysvaikutukset
ovat lisäksi merkittävät.
Haapavesi on viimeisen 10

vuoden aikana menettänyt
merkittävästi työpaikkoja.
Suurimpana menetyksenä Venäjän 2014 lähtien
asettamat ja vuosittain
jatkamat maitotuotteiden
tuontikiellot, jotka ovat
aiheuttaneet erityisesti Valion Haapaveden
tehtaan toiminnoille ja
sen alihankkijoille yli 100
työpaikan menetyksen.
– Pohjois-Pohjanmaan
liitto on laskenut, että
reilun neljänkymmenen
voimalan puisto tuo
alueelle rakentamisaikana
noin 400 henkilötyövuotta
ja koko puiston elinkaaren
aikana noin 2500 henkilötyövuotta.
– Asukaskyselyissä
esiin nousseita huolenaiheita ovat olleet
meluhaitat, infraäänet,
terveyshaitat, maiseman
muutokset, haitalliset
vaikutukset luonnolle
ja eläimille, eläinten ja
ihmisten elinympäristön
tuhoutuminen, metsästysharrastuksen loppuminen
sekä kiinteistöjen arvon
aleneminen. Kokonaisuudessaan vaikutukset koettuun terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen on
arvioitu YVA-arvioinneissa
vähäisiksi.
– Tuulivoimaa kohtaan oli pitkään epäilyjä
päättäjien ja viranhaltijoiden parissa, itseni
mukaan lukien. Uskallan
väittää, että tuulivoiman
imagolle on tehnyt todella
hyvää se, että tuulivoiman
rakentamisesta on tullut
markkinaehtoista. Omakin
kantani tuulivoimaan on
muuttunut erittäin positiiviseksi.

– Kuntalaisten ja
päättäjien suhtautuminen
tuulivoimaan on pääosin
positiivista. Asukaskyselyssä merkittävimpinä
myönteisinä vaikutuksina
mainittiin vaikutukset
kaupungin talouteen,
uudet ja parannettavat
tiet, työllisyysvaikutukset
sekä energian tuottaminen
ympäristöystävällisesti.
– Tuulivoiman saaminen kuntaan on kuntataloudelle todella iso
asia. Alkuun voimaloilta
saadaan rakennusluvan
myötä hyvä potti tuloja.
Kiinteistöverolla parannetaan kunnan taloutta
useiden vuosien ajan.
Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n mukaan yhdestä
tuulipuistossa sijaitsevasta
maatuulivoimalasta kertyy
sen elinkaaren aikana
kiinteistöveroa yli 400 000
euroa / voimala. Reilun
neljänkymmenen voimalan puisto tuottaa siis
kaupungille kiinteistöverotuloja elinkaaren aikana
vajaat 20 miljoonaa euroa.
Samaan aikaan Haapavedelle on päätetty rakentaa
uusi yläkoulu ja lukio. Sen
kustannusarvio on reilut
15 miljoonaa euroa. Tästä
voi suhteuttaa tuulivoiman
merkitystä kaupungille.

Pudasjärvi
kaupunginjohtaja
Tomi Timonen
– Kaupunginvaltuusto on
tähän menneissä kaavoitushankkeissa ollut
yksimielinen päättäessään
tuulivoimarakentamisesta
ja antanut vahvan tukensa
uusiutuvalle energian-
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tuotantomuodolle, toteaa
Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen.
– Odotamme innolla
ensimmäisen ison tuulipuiston (Tolpanvaaran)
rakentamisen käynnistymistä mahdollisesti ensi
vuoden puolella.
– Vaihtoehtoja fossiiliselle energiantuotannolle tarvitaan ja näen,
että tuulivoimalla on iso
merkitys tulevaisuuden
energiantuotantomuotona. Suomessa merkitys
korostunee, sillä meillä aurinkoenergian ja vesivoimankin hyödyntämisessä
on omat haasteensa, kuten
tiedämme.
– Kuntalaiset ovat tähän
mennessä suhtautuneet
pääosin positiivisesti,
mutta joidenkin mökkiläisten näkemykset ovat olleet
kielteisemmät. Erityisesti
tuulivoimapuistojen
läheisyydessä joidenkin
vapaa-ajanasukkaiden
vastustus on noussut
meilläkin esille. Joillekin
mökkiläisille mökkipihan
näköpiiriin nouseva rakennelma on ylitsepääsemätön kynnys, jota ei haluta
hyväksyä.
– Toteutuessaan Tolpanvaaran tuulivoimapuiston
vuotuinen kiinteistöveron
tuotto tulisi vastaamaan
noin puolta (0,5) kunnan
tuloveroprosentin tuotosta
eli vaikutus tulisi olemaan
merkittävä. Samaa kokoluokkaa olevia hankkeita
on vireillä muitakin.
Nythän toteuttaminen
tapahtuu jo kokonaan
markkinaehtoisesti.
Kannattavat ja toteuttamiskelpoiset hankkeet tulevat
toteutumaan.
– Kunnilla on kaavoitusmonopoli alueellaan ja
siitä näkökulmasta meidän
kaupunginvaltuustomme päättää aina uusista
isommista hankkeista.
Tähän mennessä suhtautuminen on ollut positiivista
ja uskon, että tähän on
mahdollisuuksia jatkossakin, kunhan hankkeiden
hyödyt nähdään haittoja
suurempina.

Nurmijärven
Sähkön siirron
hinnat ovat
edullisimpien
joukossa

Sähkön hinta muodostuu monesta tekijästä
Asiakas maksaa sähkölaskussa sekä kuluttamastaan
sähköstä että sähkön siirrosta. Tämän lisäksi asiakkaan
maksettavaksi tulee erilaisia veroja. Sähkönmyyntiyhtiöitä voi kilpailuttaa, siirtoa ei.

K

otitalousasiakkaan
maksamassa sähkölaskussa sähköenergian
osuus on kolmannes ja
verkkopalvelumaksujen
osuus melkein saman
verran. Sähkön siirron
yhteydessä kannetaan
sähkövero ja kaikkien
hintatekijöiden päälle
lisätään lopuksi yleinen 24
% arvonlisävero. Yhteensä
sähkö- ja arvolisäverojen
osuus tavallisen kotitalousasiakkaan maksamassa
sähkölaskussa on nykyisin jo lähes 40 %. Sähkön
myyjä ja verkonhaltija
tulouttavat verot valtiolle.
Myynnin osuus noin 1/3
kokonaissähkölaskusta
Myytävästä sähköenergiasta suurin osa on hankintakustannuksia. Sähkön
hankintahinta määräytyy
joko sähköyhtiön oman
tuotannon arvon tai markkinoilta ostettavan sähkön
hinnan mukaan. Sähkön
markkinahinta määräytyy

pörssissä johdannaismarkkinalla kysynnän ja
tarjonnan perusteella.
Kysynnän määrään
vaikuttavat erityisesti sää,
vuoden- ja vuorokaudenaika sekä yleinen taloudellinen tilanne teollisuuden
sähkön kysynnän kautta.
Sää vaikuttaa myös tarjontaan, erityisesti vesivoiman määrään sateiden
kautta. Nykyisin varsinkin
kesällä alkaa olla merkitystä sillä, tuuleeko vai ei
– tuulivoiman rakentaminen kasvaa voimakkaasti.
Vuonna 2030 yli 20 %
Suomen sähköntarpeesta
on tuotettu tuulella, jos
nykyinen investointitahti
tuulivoiman rakentamiseksi jatkuu.
Sen lisäksi edelleen
fossiilisten polttoaineiden
ja päästöoikeuden hinnat
vaikuttavat tuotannon
muuttuviin kustannuksiin
ja siten tukkumarkkinahintaan. Näiden käyttö
vähenee kovaa vauhtia ja
merkitys pienenee sitä

mukaa tulevaisuudessa.
Sähköenergian myyntihinta sisältää sähkön tukkumarkkinahinnan lisäksi
sähkönmyyjän myyntikustannukset, mm. markkinoinnista, laskutuksesta ja
muusta asiakaspalvelusta
sekä hallinnosta aiheutuvia kustannuksia.
Suomessa sähkön vähittäismarkkinoilla on totuttu
voimakkaasti vaihtelevasta
tukkumarkkinahinnasta
huolimatta maltillisiin hintamuutoksiin. Tukkumarkkinahinnan muutokset
siirtyvätkin useimmissa
sähkösopimuksissa vasta
viiveellä asiakkaan maksamaan sähkön vähittäishintaan. Sähköyhtiöt kantavat
riskit sähkön hinnan
muutoksista asiakkaan
puolesta.
Sähkön siirto on jatkossa
verkkopalvelu
Sähkön siirto eli verkkoliiketoiminta on Suomessa
luonnollinen monopoli.
Siirrosta vastaavat sähköverkkoyhtiöt. Energiamarkkinavirasto valvoo
sähköverkkoyhtiöiden
toimintaa. Viranomainen
määrittää sallitun tuoton
ja edellyttää toiminnalle

tietyn tehokkuuden. Viranomainen pitää huolta siitä,
että asiakkaan maksama
siirtomaksu on kohtuullinen.
Verkkoyhtiö käyttää
verkkopalvelumaksun
sähköverkon investointeihin ja kunnossapitoon,
vikakorjaukseen ja varallaoloon sekä asiakasneuvontaan. Nurmijärven Sähkön
siirtohinnat ovat valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa. Sähkön siirtoa kutsummekin
jatkossa verkkopalveluksi,
joka kuvaa paremmin sitä
kaikkea, jota hinnalla saa.

Sähkön hinnan
muodostuminen

Verot
37 %

Myynti
34 %
Siirto
29 %

Sähkölämmittäjä
18 000 kWh/vuosi
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”On
etuoikeutettua,
että olen
saanut keskittyä
omaan
lajiini”

putosi takaisin divariin ja
oli aika etsiä liigajoukkue.
Hän valitsi Tapanilan Erän
Helsingistä.
Nuorena maailmalle

Jani Kukkolan luokanopettaja Marja-Liisa Kavénilla on positiivinen muisto Janista. Oikealla englannin opettaja Marjaana Suni.

4 x maailmanmestari lapsuudenkoulullaan Röykässä

Jani Kukkola tapasi
opettajansa vuosien takaa
Jani Kukkola on saanut kaiken mahdollisen salibandyssä. Nelinkertainen maailmanmestari, kolminkertainen Suomen mestari, ammattilaisena Ruotsissa
viisi vuotta. Lajilegenda aloitti uransa Röykän kyläkoululla – kävimme tervehtimässä hänen vanhoja
opettajiaan, joita on vielä virassa.

–R

öykän ala-asteella oli
seurakunnan
sählyvuoro, jossa Erkki-valkku veti toimintaa.
Kävin vanhemman veljeni
Markon kanssa pelaamassa. Kehityksen myötä
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perustettiin sitten Röykän
Salibandy, RSB, jonka
vetäjäksi ryhtyi Sami
Saarikoski. Joukkue oli
menestyksekäs ja voitimme junnujen SM-mitaleita,
Jani Kukkola muistelee.
– Omanikäisilleni ei

ollut joukkuetta, joten
pelasin kolme vuotta vanhempien kanssa. Uralle
on ollut hyötyä siitä, että
joutui heti vääntämään
isompiaan vastaan. Kun
sitten aloin pelata omanikäisten ikäluokassa, oli
helpompi pelata.
– Jossain vaiheessa alettiin yhdistyä SB-Prohon,
kun pelaajat alkoivat olla
aikuisia. Pääsin 16-vuotiaana miesten mukaan
kokeilemaan ykkösdivaria
SB-Prossa, pelasimme

Maaniitun koululla. Aape
Laitelainen oli vetäjän
roolissa. Tuolla kaudella
2001-2002 pelasin kuusi
ottelua divarissa ja tein
yhden maalinkin. Toki samanaikaisesti ohjelmassa
oli junnupelejä.
Kaudella 2002–2003
Jani Kukkola löi itsensä
läpi ja joukkue nousi
SM-liigaan. 23 ottelussa
pisteitä kertyi 49, joista
22 maalia. Seuraavalla
kaudella Janin menestys
jatkui, mutta joukkue

Jani Kukkola kävi Perttulan ammattikoulussa sorvarilinjaa, mutta salibandy
vei mennessään ja koulu
jäi. Hän muutti kotoa jo
17-vuotiaana Marjaniemeen ja pestattiin Arena
Centerin urheilukeskukseen töihin. Alkuun hän
siis kävi edelleen Nurmijärvellä harjoituksissa,
jonne pääsi pelikaverin
kanssa.
– Nuorena halusin
kokeilla siipiäni. Kotiin ei
ollut paluuta, vaikka perhe
on aina ollut hyvin tukena
uralleni.
Vuonna 2003–2004 Jani
Kukkola oli voittamassa
Suomen ensimmäistä
salibandyn maailmanmestaruutta, joka tuli U19-vuotiaissa. Miesten maajoukkue kutsui 18-vuotiaana, jo
SB-Pron aikoina.
Tapanilan Erästä Kukkola siirtyi SSV:hen, jossa
Mikael Järvi ja Santtu
Mantere olivat isoja
tähtiä. Siellä hän pelasi
kolme kautta – ja voitti
kolme Suomen mestaruutta. Joukkueessa oli kaksi
kentällistä maajoukkuepelaajia ja valmentajana
Suomen menestynein
Mika Ahonen.
Maajoukkueessa
ensimmäinen miesten
maailmanmestaruus
Suomelle
Miesten maajoukkueen
mukana Kukkola lähti
Prahaan, jossa hänet oli
merkitty neloskentän
pelaajaksi. Kohosen Mika

sai kuitenkin vatsataudin,
jonka seurauksena Kukkola sai lisää vastuita eri
kentissä. Prahassa kaulaan
ripustettiin kultamitali
– Suomen ensimmäinen
tässä lajissa.
– Johdimme finaalia
5–0 Ruotsia vastaan.
Ruotsi tuli tasoihin – ja
ohi. Saimme rankkarin,
mutta veto meni ohi.
Pääsimme kuitenkin
ylivoimalla tasoihin.
Ruotsi sai ‘kammotontin’
tehdä voittomaali jatkoajalla, mutta epäonnistui.
Vastahyökkäyksestä Tiitun
Tero pääsi tuikkaamaan
mestaruusmaalin, Kukkola
muistelee.
Sittemmin Kukkola
voitti maajoukkueessa
MM-kultaa 2010 kotikisoissa, 2012 ja 2014
hopeaa, 2016 kultaa ja
viimeksi MM vuonna 2018
jälleen Prahassa.
Ruotsiin
ammattilaiseksi
– 2010 vaiheilla alkoi olla
takki tyhjä. Aamulla seitsemältä töihin, illalla harjoituksiin ja kymmeneksi
kotiin nukkumaan. Pohdin
jo tossujen ripustamista
naulaan, kun Ruotsista tuli
ammattilaistarjous.
– Ajattelin, että tämä on
vuoden keikka, mutta se
venähti viideksi vuodeksi.
Olin joukkueen kapteenina
kolme vuotta. Sain elää
unelmaa, jossa voi keskittyä vain pelaamiseen.
Helsingborg oli keskikastin joukkue ja paras saavutuksemme oli kolmas sija
toisen joukkueen kanssa,
kun Ruotsissa ei pelata
pronssiottelua.
– Ruotsissa ollaan edellä monessa, halliolosuhteet
ovat paljon paremmat. Suomessa ei edes Helsingissä
ole omaa hallipyhättöä,
mekin pelaamme Vantaalla Energia Areenalla.
– Ruotsissa urheilukulttuuri on iskostunut paljon
isommin kuin Suomessa
– urheiluun panostetaan
enemmän. Sponsorit
ovat vahvemmin mukana
toiminnassa. Suomessakin
pitäisi saada sponsorien ja

seurojen välistä yhteistyötä tiivistettyä, olisi kiva
nähdä voimakkaampaa
yhteisöllisyyttä.
– Ruotsissa oli kerran
kuussa aamupalamiitinki,
jossa oli muutama pelaaja
mukana ja tukku sponsoreita, jotka saattoivat
kontaktoida keskenään ja
saada näin hyötyä liiketoiminnalleen. Suomessa
se on logo paitaan ja siinä
kaikki.
Valmistautuminen
otteluihin
Ennen otteluita Jani Kukkola yrittää pitää päivän
tyhjänä. Aamulla hän käy
kävelemässä tai pientä
hikijumppaa. Sitten päiväunet ja hallille. Isoissa
otteluissa hän käy peliä
etukäteen enemmän läpi.
– On sen verran
kilometrejä alla, että ihan
perusrunkosarjaottelua
en käy enemmälti miettimään. Kun pääsee hallille,
alkaa keskittyminen. Jos
alkaa miettiä liikaa, ei tule
mitään, Kukkola toteaa.
– Olen aina ollut hyvin
kilpailullinen. Kentällä
aggressiivisuus tulee
esiin, olen nollasta sataan
sekunnissa -luonne. Äkkiä
paineet kattilassa nousee,
mutta sitten taas laskeekin
nopeasti.
– Iän myötä kilpailullisuus on laantunut, ettei
ihan kaikesta tarvitse
kilpailla. Veljien kanssa on
kilpailtu ja olen ollut hyvä
keksimään syitä, jos olen
hävinnyt.
– Kilpailullisuus on
meidän yhteiskunnassamme laantuva ominaisuus.
Pidän vahvoista persoonista ja tulen hyvin juttuun
sellaisten ihmisten kanssa,
jotka eivät ole hissukoita.
Vielä vuosia
jäljellä
– En ole stressannut
pelihommissa. Enemmän
stressiä on nostanut se,
mitä teen peliuran jälkeen.
Olen elänyt niin hetkessä
urheilun kanssa, etten ole
tulevaisuutta ajatellut.
Jani Kukkola on kes-

kittynyt vain pelaamiseen
viimeiset kymmenen
vuotta. Tällä hetkellä hän
on seurassa töissä ja vetää
aamuvalmennuksia kouluilla. Kaikki menee sen
mukaan, että voi urheilla
päätoimisesti. Maajoukkueessa hän on pelannut 17
vuotta.
– Unelma on ollut, että
olisi kiva pelata vielä kotikisat maajoukkueessa ja
löisi sitten hanskat tiskiin.
Niissä kisoissa olisi kaikki
pelissä. MM-kisat on
suunniteltu pidettäväksi
Suomessa joulukuussa,
mutta korona saattaa
muuttaa aikatauluja.
Paljon on leireilty maajoukkueen kanssa kesällä.
Eikä korona muutenkaan
ole paljoa vaikuttanut
henkilökohtaisella tasolla.
– Mika Kohonen on
pelannut vanhimpana
mestaruussarjaa, 42-vuotiaana. Nyt häneltä katkesi
akillesjänne, joten jatko
lienee katkolla. Vanhempana pitää tehdä yksilöllisempää treeniä.
– Nälkää on vielä jäljellä. On jokunen vuosi siitä
kun on voittanut SM-kultaa ja siihen on tosi iso
halu. Niin kauan pelaan
kun se on hauskaa.
– On mageeta ja etuoikeutettua, että olen saanut
keskittyä omaan lajiini.
Pitää olla kiitollinen, että
on ollut onnea ja saanut
tällaisen mahdollisuuden,
Jani Kukkola toteaa.
Vanhat opettajat
muistivat Janin
Kävimme katsomassa
Janin uran lähtöpistettä eli
Röykän ala-astetta, jossa
oli tiukat korona-rajoitukset päällä. Janin luokanopettaja Marja-Liisa
Kavén sekä kieltenopettaja Marjaana Suni pääsivät
morjestamaan oppilastaan
ulko-ovelle.
– Siihen aikaan oppilaat
olivat vielä kilttejä. Janista
on positiivinen muisto.
Teimme yhdessä pyöräretkiä Sääksjärven ympäri.
Jani oli aina kiltti ja aktiivinen, muistelee Marja-Liisa
Kavén.
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Rajamäen väistötiloissa
biolämpö
Rajamäellä on tällä
hetkellä paljon lapsia ja
nuoria väistötiloissa. Rajakaari koulu eli Nurmijärven lukion Rajamäen
toimipiste, Seitsemän
Veljeksen koulu sekä Tornitien päiväkoti toimivat
väistötiloissa. Kaikille
niille on yhteistä se, että
väistötilat lämpenevät
Nurmijärven Sähkön
biolämmöllä.

Koronarajoitukset
käytössä

T

ornitien päiväkodissa
todettiin sisäilmaongelma, jonka seurauksena
päätettiin siirtää toiminta
parakkeihin siksi aikaa,
kunnes uusi päiväkoti saadaan rakennettua. Väistötiloihin haluttiin voimakas
ilmanvaihto, joka vaatii
tehoja – ja sitähän löytyy
biolämmöstä. Vanha päiväkoti lämpeni sähköllä.
Biolämpö oli luonnollinen valinta, koska se
on ympäristöystävällistä
energiaa. Yli 95 % polttoaineesta on uusiutuvaa ja
kaiken lisäksi lähiympäristöstä. Tornitien päiväkodin
väistötilojen läheisyydessä
kulki kaukolämpölinja,
joka mahdollisti ratkaisun.
– Väistötilat korvaavat
Tornitien päiväkodin, joka
todennäköisesti puretaan
pois. Uuden päiväkodin
hankesuunnittelu on parhaillaan käynnissä, toteaa
Nurmijärven sivistysjohtaja Tiina Hirvonen.
– Väistötilat vastaavat
täysin kiinteää päiväkotia.
Niissä toimii yksi ryhmä
enemmän kuin purettavassa päiväkodissa, eli viisi
ryhmää. Yhteen ryhmään
otetaan enimmillään 21
lasta, jos kaikki ovat yli
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Asiakaspalvelutilaan asennettiin suojapleksit

Nurmijärven Sähkön koronatoimenpiteet

Huoltovarmuus
keskiössä
Biolämpö
on
luonnollinen
valinta
Putket Tornitien väistötiloihin vedettiin noin sadan metrin päästä.

kolmevuotiaita. Jos kaikki
olisivat alle kolmivuotiaita,
lapsia otettaisiin vain 12
lasta.
– Päiväkotiin tulee
erityisryhmiä, joten lasten
määrä jää alle sadan. Väistötiloilla on viiden vuoden
vuokrasopimus.
– Saimme näin samalla
lisää päiväkotipaikkoja,
joita tarvitaan Rajamäel-

lä, jossa lasten määrä on
lisääntynyt varhaiskasvatuspalveluissa, Tiina
Hirvonen toteaa.
Nurmijärven Sähkön
lämpöinsinööri Pasi
Sarmala toteaa, että kun
ilmanvaihdossa on kovat
tehontarpeet, kaukolämpö
on hyvä valinta, koska
tehoja piisaa.

– Ei oikein ole muuta
järkevää tapaa lämmittää
Rajamäellä, kun lämmitysmuodon tulee olla ekologinen. Kapasiteettia riittää,
vaikka tulisi kuinka monta
väistötilaa. Rajamäessä on
melko pienet tehontarpeet
suhteessa lämpölaitokseen, Sarmala toteaa.

Nurmijärven Sähkön on suhtauduttava koronaan tavallistakin tarkemmin, sillä yhtiö on huoltovarmuuden
kannalta tärkeä toimija – kunta ei tule toimeen ilman
sähköä ja lämpöä. Yhtiö ryhtyikin rivakasti koronatoimenpiteisiin, joilla varmistettiin se, etteivät virustartunnat leviä ja estä energiansaantia tai -jakelua.

E

nsimmäiseksi keväällä
fyysinen asiakaspalvelu
meni kiinni, jotta voitiin
estää sosiaaliset kontaktit,
sitten alettiin suunnitella muita toimenpiteitä.
Energianeuvojan käynnit
sekä lämpökameran ja
energiankulutusmittarin
lainaaminen keskeytettiin.
– Asiakkaita tuli asiakaspalvelun oven taakse ja
avasimme toki oven, mutta
sisälle ei ollut mahdollista
tulla ja asiakkaita kehotettiin ottamaan yhteyttä
puhelimitse tai sähköpos-

titse. Joskus menimme
ulos neuvomaan. Oveen
asetettiin tiedote, kertoo
asiakaspalvelupäällikkö
Katja Piipponen.
– Huoltovarmuuden
vuoksi halusimme suojella
henkilökuntaamme, joka
jaettiin kahteen osaan
siten, että jokaisella oli
varahenkilö eikä toimistolle saanut tulla yhtäaikaa.
Varmistimme etätyövalmiudet ja lisäsimme
Teams-etäkokousohjelman
käyttöä.
– Työt eivät meiltä

loppuneet, pikemminkin
lisääntyivät. Yhteydenottoja tulee, ihmiset muuttavat
ja kyselevät laskuista.
Osa työntekijöistä asuu
Uudenmaan rajan toisella
puolella ja heille teimme
lupalaput, joiden avulla
pääsi rajan yli liikkumisrajoitusten ollessa voimassa.
Heidän työnsä on sellaista,
että sitä ei aina voi tehdä
etänä, kuten esimerkiksi
biolämpöasentajilla.
– Asiakastapahtumia
emme järjestäneet, kuten
Taaborinvuoren kesäteatteria, emmekä olleet mukana
massatapahtumissa, kuten
Rajamäen kyläpäivillä,
Piipponen toteaa.
– Asiakaspalvelutilaan
asennettiin suojapleksit,
lisäsimme ohjeistusta ja
desinfiointimenettelyjä.
Neljä kesätyöntekijää
päätettiin ottaa töihin

koronasta huolimatta ja
he olivat töissä vähän
eri ajanjaksoina. Kesätyöntekijät tekivät mm.
puhelin- ja toimistotyötä,
arkiston siivouksia sekä
sähköliittymäsopimusten
digitointia, johon meillä ei
päivittäisessä työssä ole
riittävästi aikaa
Elokuun 10. rajoituksia
lievennettiin. Asiakaspalvelu avattiin siten, että
kerralla sisällä olijoiden
määrää oli rajoitettu. Energianeuvoja saattoi taas
käydä neuvomisreissuilla
tietyin suojarajoituksin ja
lämpökameraa ja mittareita lainattiin. Etätöitä
kuitenkin suositaan ja
desinfiointia suoritetaan
edelleen.
– Valitettavasti huonontuneen koronatilanteen
vuoksi laitoimme fyysisen
asiakaspalvelun uudestaan
kiinni 5.10. Energianeuvoja ei tee kotikäyntejä
emmekä lainaa lämpökameraa, mutta sähkönkulutusmittareita lainaamme
toistaiseksi, Piipponen
toteaa.
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Energia-avustusta asuinrakennusten saneeraukseen

Paranna tehokkuutta tai luovu öljystä

Kilpailuta
työ aina
ennen
tilaamista!

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin v. 2020–2022.Avustusta voi saada enintään 4000 € tai 6000 € riippuen siitä, mille tasolle rakennuksen energiatehokkuus saadaan nousemaan.

Energiaavustus
AVUSTUSTA VOIVAT
saada kerros- ja rivitaloyhtiöt sekä omakoti-, pari- ja
ketjutalojen omistajat.
Myös valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja
ja asumisoikeusasuntoja
omistavat yhteisöt voivat
saada avustusta perusparannuskorkotukilainan
yhteydessä. Rakennuksen
pinta-alasta vähintään
puolet on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä,
mutta hakijan ei itse
tarvitse asua rakennuksessa. Avustusta voi saada
yhteen rakennukseen vain
kerran.
AVUSTUSTA VOIVAT
hakea myös ns. ARA-yhteisöt, kunnat ja muut
julkisyhteisöt sekä näiden
omistamat yhtiöt ja ARAn

yleishyödyllisiksi nimeämät yhteisöt.
AVUSTUSTA VOI saada
energiatehokkuuden
parantamiseen, energiankäytön tehostamiseen ja
sisäilmasto-olosuhteiden
parantamiseen sekä järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen,
kuten myös järjestelmän
oikean toiminnan varmistavaan toimenpiteeseen.
HENKILÖASIAKKAIDEN
on hyvä selvittää ensin
mahdollisuus kotitalousvähennykseen, sillä molempia ei voi saada samaan
korjaukseen.
TALOYHTIÖISSÄ asiaa
hoitaa asiamies, yleensä
isännöitsijä. Hankkeeseen
ryhtymisestä tulee tehdä
virallinen päätös ennen
avustuksen hakemista.

TAVOITTEENA ON vauhdittaa asuinrakennusten
korjaamista energiatehokkaiksi ja kannustaa
lisäämään rakennuskohtaisen uusiutuvan energian
tuotantoa sekä pienentää
asumisen ilmastopäästöjä
ja säästää energiaa. Toiveena on myös saada mahdollisesti uusia innovaatioita,
joilla rakennuksia voidaan
korjata energiatehokkaiksi
järkevillä kustannuksilla.
MÄÄRÄRAHOJA ON
VARATTU 100 Me kolmelle vuodelle. Avustuksia
maksetaan vain vuoden
2023 loppuun.

Korjausavustus

Luopuminen
öljystä

ARA MYÖNTÄÄ avustusta
iäkkäille (yli 65-vuotiaille)
tai vammaisille henkilöille
heidän omakotitalonsa
tai omistamansa asunnon
korjaamiseen.
Avustusta myönnetään
vain ympärivuotisessa
käytössä olevan kodin
korjauksiin, ei esimerkiksi
mökin korjaamiseen.

Ympärivuotisessa
asuinkäytössä olevien
pientalojen (paritalo tai
omakotitalo) omistajille on
tarjolla valtionavustusta
öljylämmitysjärjestelmän
poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

AVUSTUSTA HAETAAN
verkossa ARAn sivuilla
tai paperihakemuksella.
Verkkoasiointiin tarvitaan
verkkopankkitunnukset.

AVUSTUS ON tarkoitettu
parantamaan iäkkäiden ja
vammaisten henkilöiden
mahdollisuuksia kotona
asumiseen
Avustusta saa enintään
50 % korjauskustannuksista. Erityisestä syystä
avustusta voidaan myöntää
79 %.

Lisätietoja:
www.ara.fi
Puh. 029 525 0918

Lisätietoja:
www.ara.fi
Puh. 029 525 0818

AVUSTUSHAKU on
avautunut 1.9.2020, mutta
avustusta voidaan myöntää
takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet
1.6.2020 jälkeen. Avustuksen myöntää koko maassa
Pirkanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus. Avustusta voi hakea
niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti.

AVUSTUSTA myönnetään
öljylämmitysjärjestelmän
poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen
toisella lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät
lämmitysjärjestelmät
AVUSTUKSEN MÄÄRÄ
on aina joko 2 500 euroa
tai 4 000 euroa. Avustusta
myönnetään 4 000 euroa,
kun öljylämmityksestä
siirrytään kaukolämpöön,
maalämpöpumppuun tai
ilma-vesilämpöpumppuun,
ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.

Sähköautojen tarjonta kasvaa

Tietoa sähköauton akkujen lataamisesta
Sähköä voimanlähteenä käyttävät autot lisääntyvät voimakkaasti. Vuoden 2019 lopussa oli
tieliikennekäyttöön rekisteröity 24 745 hybridiä ja
5037 täyssähköajoneuvoa. Määrän ennustetaan
kasvavan edelleen voimakkaasti. Miten akut saa
ladattua?
Ennen latauslaitteen hankintaa on autoilijan tiedettävä mitä hän haluaa. Käy läpi seuraava lista,
niin toimiva lataus on lähempänä.

1. Mikä on auton akuston koko (kWh)?
Hybridi 10-15 kWh, täyssähköauto 30-100 kWh
2. Onko auton akuston lataustehoja rajoitettu?
Selvitä sallitut lataustehot auton myyjältä.
3. Paljonko ajat yleensä päivässä?
100 km ajoa tarvitsee energiaa 15-20 kWh
4. Kuinka nopeasti akku pitää saada täyteen?
Latausteho x aika = kWh
5. Onko sähköliittymä riittävä lataukseen?
Pääsulake 3 x 25 A

Energianeuvoja Jarmo Kauppi – ks. takasivu!
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LISÄTIETOA AVUSTUKSESTA:
Puh. 0295 020 900
ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Lisätietoa
Nurmijärven
Sähkön
Energianeuvojalta

Asunto-osakeyhtiössä hanke alkaa
osakkaan kirjallisella lisä- ja muutostyöilmoituksella yhtiön johdolle (hallitus tai isännöitsijä). Tällöin lataustarve
tulee kirjallisesti esitettyä omalle asunto-osakeyhtiölle ja saadaan latausratkaisu. Energianeuvoja auttaa osakasta
ja yhtiön johtoa tarvittaessa tekemällä
latausvaihtoehtojen selvityksen.

Kun pohdit itsellesi sopivaa latausjärjestelmää:
Latauslaite voidaan varustaa dynaamisella lataustehon
säädöllä, tämä suojaa pääsulaketta palamiselta.

Omakotiasukkaan latauslaitteen
hankinta on helpompaa, kun tietää
mitä latauslaitteelta haluaa, oikea
latauslaite tulee laskemalla akuston
koko kWh, latausteho kW ja latausaika
h yhtälöstä.

Onko lähellä julkista latauspistettä?

Latauslaite kannattaa varustaa saman tien soveltuvaksi
täyssähköauton lataukseen.
Tarvitaanko erillistä latauslaitetta vai riittääkö 8 A lataus
olemassa olevasta pistorasiasta (1,8 kW) kotilataukseen?

Muista:
Latauksessa ei saa käyttää jatkojohtoja/adaptereita.
Latauslaite pitää olla suojattu lataukseen soveltuvalla
vikavirtasuojakytkimellä.
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Astrid Lindgrenin valloittava klassikko

Jos mieltäsi

ASKARRUTTAA...
LämmitysSähköautojen
muodon vaihto
lataus
Aurinkopaneelihankinnat

PS!

MEILTÄ
ENERGIANKULUTUSNEUVONTAA!
Myyntiasiakkaillemme
myös veloitukseton
kotikäynti.

Kysy

ENERGIANEUVOJALTAMME
TARKASTELE KULUTUSTIETOJASI
VENLA-PALVELUSSA!
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www.nurmijarvensahko.fi/
online-palvelut

09 8780 7300

energianeuvoja@nurmijarvensahko.fi

