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Datahub tulee
– olemmeko valmiita?
Sähköalalla puhaltavat uudet tuulet. Vanha jää taakse 21.2.2022 kun Suomessa 
otetaan käyttöön mittavan it-hankkeen lopputuotos nimeltä Datahub.
Töitä hankkeen eteen on tehty vuosia. Voit tutustua aiheeseen sivulla 27.

Öljylämmityksestä luopumisesta on käyty mediassa paljon keskustelua.
Tarjottu vaihtoavustus on herättänyt kiinnostusta. Lue sivulta 22 Väisästen
lämmityksenvaihtoprojektista Klaukkalassa.

Nurmijärven Sähköllä on yhteistyössä Nurmijärven kunnan kanssa käynnissä 
myös mielenkiintoinen selvitys biokaasun tankkausaseman saamisesta
Nurmijärvelle. Tästä voit lukea sivulta 4.

Vuonna 2019 palaneen Valkjärven koulun öljylämmitys vaihtui maalämpöön. 
Lue lähilämmön projektistamme sivulta 16.

Koronarajoitukset estivät meiltä kuluneena kesänä vielä useammat asiakas-
tapahtumat, mutta pääsimme kuitenkin katsomaan Taavi Vartian Eemeliä
Taaborille. Tunnelmaan pääset lehtemme kansikuvan kautta sekä sivulta 19.

Klaukkalassa rakennetaan uutta jalankulku- ja pyörätietä. Nurmijärven Sähkö-
verkko siirtää linjojaan uuteen paikkaan. Työt vievät oman aikansa,
onhan projektin suunnittelukin aloitettu jo vuonna 2018. Lue lisää sivulta 14.

Kauniita syyskelejä kaikille asiakkaillemme!

Katja Piipponen
asiakaspalvelupäällikkö
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Tältä biokaasuasema voisi näyttää (havainnekuva).

Heti hankkeen aluksi 
käynnistettiin 
kysyntäkartoitus, 

jossa selvitetään vastaako 
alueen kysyntä mahdolli-
sen investoinnin liiketa- 
loudellisiin vaatimuksiin.
 Investoinnin edelly-
tysten tarkastelun lisäksi 
selvitetään, millaisia 
vähennyksiä CO2-pääs-
töihin olisi Nurmijärvellä 
saavutettavissa ja kuinka 
paljon ajoneuvoja voitai-
siin muuntaa kaasukäyt-
töisiksi seuraavan viiden 
vuoden aikana. Kohteena 
oli myös kohderyhmien 
halu käyttää biokaasua ja 
maakaasua.
 Päästöjen vähentämi-
sen lisäksi projekti pyrkii 
lisäämään kohderyhmien 
tietoisuutta saavutettavista 
eduista ja päästövähen-
nyksistä. Hankkeen kohde-
ryhmiä ovat kuljetusyhtiöt, 
raskas liikenne, jakelulii-
kenne, julkinen liikenne 
sekä henkilöautoliikenne. 
Liikennöitsijöiden ja kun-
talaisten siirtymistä puh-
taampiin polttoaineisiin 
pyritään nopeuttamaan 
tiedottamalla ja markkinoi-
malla.
 Tulosten perusteella 
suunnitellaan tarpeita 
vastaava kaasutankkaus-
asema ja määritetään ase-
malle sijainti. Nurmijärven 
kunnan asiantuntijat 
auttavat tankkausasemalle 
optimaalisen sijainnin 
löytämisessä. 

Nurmijärven Sähkö ilmastotöissä

Biokaasuasema  Nurmijärvelle?
Nurmijärven Sähkö ja kunta alkoivat keväällä selvit-
tää edellytyksiä perustaa biokaasun tankkausasema 
Nurmijärvelle. Tavoitteena olisi saavuttaa liikenteessä 
yli 2000 tonnin vuosittaiset hiilidioksidipäästövähen-
nykset tarjoamalla bio- ja maakaasua korvaamaan 
öljypohjaisia liikennepolttoaineita. Järjestelmään
kerättäisiin biokaasua alueen maatiloilta. Selvitys-
projekti sai keväällä Kuntien ilmastohankkeet -avus-
tushaussa 21 000 € avustuksen ympäristöministeriöltä.

 Nurmijärven Sähkön 
tavoitteena on hankkia 
biokaasua lähialueen 
maatilojen jätteistä ja 
sivuvirroista. Biokaasu 
tuotettaisiin maatiloilla 
mädätysreaktoreissa ja 
kerättäisiin jakeluun.

Rahoitusta valtiolta

– Nurmijärven Sähkö ha-
luaa olla mallioppilas, kun 
selvitetään mahdollisuuk-
sia pienentää päästöjä. 
Nurmijärvi on keskeisen 
sijaintinsa ja elinkeinoelä-
män rakenteensa ansiosta 
erinomaisessa asemassa 
vaikuttamaan liikenteen 
energiamurrokseen, toteaa 
sähköliiketoiminnanjohta-
ja Kimmo Toivonen.
 – Kyse on tässä vaihees-
sa siitä, paljonko saamme 
biokaasua markkinoille, 
paljonko asiakkaat ovat 
valmiita ostamaan ja 
saadaanko aseman kus-
tannukset, noin 1–1,5 Me, 
poistettua kannattavasti.
 – Asema vaatisi kaksi 
tankkauspistoolia rekoille 
ja yhden henkilöautoille. 
Tontin pitäisi olla hyvällä 
paikalla ja vähintään 4000 
m2 kokoinen, sekä lä-
piajettava. Jos sijainti olisi 
hyvä ja hinta edullinen, 
yritykset ja yksityisetkin 
katsoisivat sen kannat-
tavaksi ja menestykselle 
olisi mahdollisuuksia, 
Toivonen jatkaa.

 – Valtio on valmis sijoit-
tamaan projektiin selvitys-
työn vaatimien 30 000 e 
lisäksi 17 % hyväksytyistä 
kokonaiskustannuksista. 
Energiavirasto on myön-
tänyt enintään 161 500 e 
tuen investoinnille.

Kaasuautot liikenteessä

Nurmijärvellä on Trafico-
min ylläpitämän ensire-
kisteröintitilaston mukaan 

vuoden 2014 jälkeen 
rekisteröity yli 40 kaasu-
henkilöautoa. Uusimaan 
maakunnassa on vuoden 
2001 jälkeen rekisteröity 3 
500 kaasuhenkilöautoa ja 
yli 400 linja-autoa, kevyttä 
kuorma-autoa ja paketti-
autoa.
 Merkittävän kasvupo-
tentiaalin muodostavat 
nesteytettyä kaasua käyt-
tävät raskaat ajoneuvot, 
joita on Suomessa vuosina 

2017-2020 rekisteröity 
lähes 60 kappaletta.
 Merkittäviä liikennöitsi-
jöitä Nurmijärven alueella 
ovat mm. DB Schenker, SE 
Mäkinen Logistics Oy, Kor-
sisaari Oy ja Kiitosimeon 
Oy. Kuljetuksia hyödyntä-
viä tuotantolaitoksia sekä 
varastoja alueella on muun 
muassa Altia Oyj:llä, Nord-
qvist Oy:llä, ja Salhydro 
Oy:llä.

Vihreä siirtymä

Suomessa siirrytään vähi-
tellen pois öljypohjaisista 
liikennepolttoaineista. 
Henkilöliikenteessä tär-
kein energiamuoto tässä 
siirtymässä on sähkö, mut-
ta raskaassa liikenteessä 
se ei välttämättä toimi. 
Rekoille ratkaisu voisi olla 
biokaasu.
 Projektin alkuvaiheen 
toiminnot suorittaa Wega 

Group Oy. Yhtiö tuottaa 
nesteytettyyn maakaasuun 
(LNG) ja biokaasuun liitty-
viä palveluja. Wegan osuus 
alkuvaiheessa sisältää 
projektin suunnittelun, 
turvallisuus- ja viran-
omaisvaatimukset sekä 
saavutettavien päästövä-
hennyksien laskemisen. 
Lisäksi yhtiö kartoittaa ky-
syntäpotentiaalia olemalla 
yhteydessä liikennöitsijöi-
hin.

 Nurmijärven Sähkö 
koordinoi hanketta, arvioi 
kokonaisuuden kannat-
tavuutta ja investoinnin 
edellytyksiä sekä tuo oman 
panoksensa tekniseen 
suunnitteluun. 

Nurmijärven
Sähkö haluaa olla 
mallioppilas, kun 

selvitetään
mahdollisuuksia 

pienentää
päästöjä
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Tuulisähkö-liiga on 
8–15 -vuotiaille 
seuran jäsenille tar-

koitettu koko yleisurheilu-
vuoden pituinen kilpailu, 
jossa ratkaisevat tuloksien 
ja sijoitusten lisäksi aktii-
visuus ja monipuolisuus 
eri kilpailutapahtumissa 
kauden aikana. Tuulisäh-
kö-liigassa kilpailtiin 
kesän mittaan yleiskilpai-
lussa sekä sarjakohtaisissa 
kilpailuissa.
 Pisteitä kertyi seuran 
omista kisoista, seuraki-
samaastoista, piirinmes-
taruuskisoista, aluemes-
taruuskisoista, Youth 
Athletics Gamesista ja 
ulkoratakauden suomen-
mestaruuskilpailuista. 
Talviset ja hallikisat eivät 
tuottaneet pisteitä.

Perusliikunnan taitoja

– Tuulisähkö-liigan idea on 
kannustaa monipuolisuu-
teen. Yhdestä lajista saa 
pisteitä vain yhden kerran. 
Pisteitä saa kolmella taval-
la: osallistumalla, sijoittu-
malla ja tulospisteillä. Eri 
ikäisillä on vähän eri lajit, 
esim. moukarinheittoa 
ei ole 9-vuotiailla, mutta 
10-vuotiailla jo on, kertoo 
Tuulisähkö-liigan koordi-
naattori Lassi Korhonen 
Nurmijärven Yleisurhei-
lusta. 
 – Yleisurheilu on moni-
puolinen harrastus ja siinä 

Nurmijärven Sähkö sponsoroi

Tuulisähkö-liiga aktivoi  liikkumaan monipuolisesti
Nurmijärven Sähkö 
aktivoi nuoria ja lapsia 
liikkumaan monipuolises-
ti tukemalla Nurmijärven 
Yleisurheilun järjestämää 
Tuulisähkö-liigaa. Kauden 
aikana nuori urheilija sai 
pisteitä osallistumisesta 
eri lajeihin menestyspis-
teiden lisäksi.

esiintyvät perusliikunnan 
muodot juoksu, hyppy ja 
heitto. Ei siis riittänyt, että 
vain juoksi 60 m ja hyppä-
si pituutta, oli syytä tehdä 
muitakin lajeja. Mitä use-
ammassa lajissa kilpaili, 
sitä paremmin menestyi. 

 – Tuulisähkö-liigan 
lajivalikoimasta löytyi 
juoksemisen, aitajuoksun 
ja kilpakävelyn lisäksi
neljä hyppy- ja heittolajia 
sekä moniottelu eli toista-
kymmentä lajia. Jokaiselle 
löytyy oma laji, eikä se 

välttämättä ole se laji, jota 
aluksi on ryhtynyt harras-
tamaan, Korhonen toteaa.
 Nurmijärven Yleis-
urheilun varsinaisesti 
käyttämä Klaukkalan 
yleisurheilukenttä meni 
kesällä remonttiin. Niinpä 

juoksulajit järjestettiin 
keväällä ennen remonttia 
Klaukkalassa ja heitto- ja 
hyppylajeja kirkonkylän 
Parkkimäen kentällä myö-
hemmin kesällä.
 Kauden päätteeksi 
yhteenlaskettujen pistei-

den perusteella syksyn 
Palkintogaalassa palki-
taan sekä eri ikäryhmien 
parhaita että yleiskilpailun 
kärki. Lisäksi palkitaan 
kauden aikana aktiivisesti 
kilpailuihin osallistuneita 
nuoria urheilijanalkuja. 
Tuulisähkö-liigan avulla 
aktiivisuuden riittävää 
tasoa on helppo mitata.

Ennätyksiä rikottiin

Tuulisähkö-liigassa 2021 
oli mukana lähes sata 
nuorta urheilijaa.
 Tuulisähkö-liigaan 
osallistui myös 12-vuotias 
Heta Mösö Klaukkalasta. 
Elokuussa Parkkimäessä 
järjestetyissä kisoissa hän 
hyppäsi korkeushypyssä 
uudeksi ennätyksekseen 
135 cm. Aiempi ennätys oli 
133 cm. Yleisurheilun hän 
aloitti 8-vuotiaana.

 – Moukarissa ennä-
tykseni on 30 metriä. 
Varsinaista päälajia ei 
varsinaisesti ole, suurin 
piirtein kaikki. Viimei-
simmissä viisiotteluissa 
on ollut semivahvuuksia, 
olen saanut niissä hyviä 
tuloksia, Heta Mösö toteaa. 
 Valmentaja ja Nurmijär-
ven Yleisurheilun nuoriso-
vastaava Elina Paananen 
kehuu Tuulisähkö-liigaa 
siitä, että se auttaa val-
mentajaa suunnittelemaan 
kauden aikatauluja. Elina 
Paananen valmentaa Kil-
purit-ryhmää, jossa on 13 
urheilijaa – puolet poikia 
ja puolet tyttöjä. Hän on 
valmentanut ottelupohjai-
sesti valmentautuvaa ryh-
mää jo seitsemän vuotta.

nurmijarvenyleisurheilu.
fi/fi/kilpailutoiminta/tuu-
lisahkoliiga
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Tuote ja sen energiatehok-
kuus on kahdesta merkistä 
riippumatta sama. Laitteen 
energiatehokkuus ei ole 
heikentynyt. Muuttuneet 
tiedot uudessa merkissä, 
kuten laitteen energialuok-
ka ja kulutustiedot liittyvät 
uudistuvaan lainsäädän-
töön ja siihen liittyviin 
määritelmiin.
Muutoksen ansiosta 
valmistajat tulevat val-
mistamaan energiatehok-
kaampia tuotteita tulevai-
suudessa.
 EU:n energiamerkinnän 
tarkoitus on auttaa ku-
luttajia vertailemaan lait-
teiden energiankulutusta 
sekä kannustaa yrityksiä 
kehittämään tuotteitaan 
ja investoimaan energia-
tehokkaiden tuotteiden 
suunnitteluun.
 Energiamerkinnän an-
siosta kuluttajat voivat hel-
posti valita tuotteita, jotka 
kuluttavat vähemmän 
energiaa ja siten säästävät 
rahaa laitteen elinkaaren 
aikana. 
 Laitteiden energiamer-
kinnällä osoitetaan, mihin 
luokkaan kukin laite 
kuuluu energiatehokkuu-
tensa perusteella. Ener-
giamerkinnässä laitteet 
jaetaan luokkiin A-G, 
joista, A-luokan tuotteet 
ovat energiatehokkaim-
pia ja G-luokan tuotteet 
tehottomimpia.  Joissain 
tapauksissa käytössä ovat 
myös A-luokkaa paremmat 
luokat A+, A++ ja A+++, 
jolloin luokan A+++ -lait-
teet ovat kaikkein energia-
tehokkaimpia.
Energiankulutuksen 

Energiamerkinnät
muuttuvat
Monet ovat saattaneet ihmetellä, kun 
sähköisiä laitteita ostaessa laitteessa on 
saattanut olla kiinni kaksi erilaista energia-
merkintää. Tämä liittyy energiamerkintöjen 
muutokseen, joka astui voimaan tämän 
vuoden maaliskuussa.

määrittämiseksi mitataan 
laitteen tehonkulutukset 
erilaisissa ympäristön 
lämpötiloissa sekä laitteen 
osastojen määritellyissä 
lämpötilatasoissa ja lisäksi 
otetaan huomioon mah-
dolliset sulatukset sekä 
uudelleenkäynnistys.

Uudelleenskaalaus

Monien tuoteryhmien osal-
ta energiatehokkuus on 
parantunut siinä määrin, 
että suurin osa laitteista 
on tällä hetkellä luokissa 
A+, A++ ja A+++. Tämä on 
aiheuttanut sekaannusta 
kuluttajien keskuudessa, 
minkä vuoksi plus-luokat 
poistetaan vaiheittain 
maaliskuusta 2021 alkaen 
seuraavien tuoteryhmien 
osalta: jääkaapit, astianpe-
sukoneet, pyykinpesuko-
neet, televisiot, lamput.
 Muutoksen astuessa 
voimaan A-luokka jätetään 
suurimmassa osassa 
tuoteryhmistä tyhjäksi, 

jättäen tilaa innovaatiolle 
ja energiatehokkaammille 
tuotteille. Hetkellisesti 
joidenkin laiteryhmien 
osalta ei ole siis mahdol-
lista ostaa laitetta, jolla on 
parempi luokitus kuin B 
tai C. On tärkeää huomata, 
että energiatehokkuus lait-
teissa ei ole huonontunut, 
vaan luokitus uudistunut.
 Uudistus myös helpot-
taa markkinavalvontaa ja 
auttaa kuluttajia tekemään 
valistuneita kulutusvalin-
toja lisäämällä läpinäky-
vyyttä ja vertailtavuutta 
myös tuoteluokkien välille.
Energiamerkeissä voidaan 
antaa myös muuta tietoa 
laitteiden ominaisuuk-
sista, kuten äänitasosta 
ja pesutuloksesta, jotta 
kuluttajien on helpompi 
tehdä tietoon perustuvia 
ostopäätöksiä.
Uudessa merkissä esite-
tään uudella tavalla pa-
kaste- ja kylmälökeroiden 
kuvake. Melupäästölle on 
eri merkintä ja merkkiin 

on lisätty tieto melupäästö-
luokasta.

Kiertotalous

Maaliskuun 2021 jälkeen 
markkinoille tulleita 
laitteita pystytään korjaa-
maan entistä paremmin. 
Kylmäsäilytyslaitteiden 
ekosuunnitteluasetuksella 
säädetään, että tärkeimpiä 
varaosia, kuten termostaat-
teja, lämpötila-antureita, 
ovenkahvoja ja saranoita, 
pitää pystyä vaihtamaan 
käyttämällä yleisesti saa-
tavilla olevia työkaluja ja 
aiheuttamatta laitteelle tai 
osille pysyviä vaurioita.

Lamppujen energiamer-
kintä muuttui syyskuussa

Myös lamppujen energia-
merkinnät ovat muuttu-
neet uudenlaisiksi. Tästä 
lisää seuraavalla sivulla.

Energia-
merkinnän ansiosta 

kuluttajat voivat
helposti valita
tuotteita, jotka

kuluttavat
vähemmän.
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toimitalon katolla, piilos-
sa katseilta, on ollut jo 
vuosia aurinkovoimala. 
Kesällä 2018 toimitalon 
huopakattomateriaali 
vaihdettiin valkoiseksi 
ja samalla 40 paneelin 
aurinkovoimala laajen-
nettiin kaksinkertaiseksi. 
Viime lokakuussa voima-
la laajennettiin jälleen 
paneelimäärältään 
kaksinkertaiseksi eli nyt 
kaikkiaan 160 paneelia 
tuottaa puhdasta sähköä 
toimitalon tarpeisiin.

Tekniikka on mennyt 
eteenpäin ja paneelien 
teho on kasvanut, samalla 
kun hinnat ovat laskeneet. 
Nurmijärven Sähkön 
vanhan aurinkovoimalan 

Laajensimme
aurinkovoimalamme
yli kaksinkertaiseksi

paneelit ovat teholtaan 270 
W, mutta nyt uuden voima-
lan paneelien teho on 335 
W. Vanhan järjestelmän 
koko on reilut 20 kWp, 
mutta uusien paneelien 
kanssa koko kasvaa 
yhteensä n. 50 kWp:iin. 
Odotettu tuotto on n. 45 
MWh vuodessa. Vuotuinen 
CO2-vähenemä on noin 
3000 kg.

Hinnat ovat laskeneet
ja asennustekniikat
kehittyneet

– Valmistusmäärien myötä 
paneelien hinta on tullut 
alas, jonka lisäksi myös 
asennustekniikat ovat 
kehittyneet, toteaa Nurmi-
järven Sähkön energianeu-
voja Jarmo Kauppi. 
 – Hintaan vaikutti 
positiivisesti se, että osa 

asennuksista oli valmiina. 
Vuoden 2018 asennukses-
sa varauduttiin siihen, että 
kapasiteettia saatetaan 
kasvattaa ja esimerkiksi 
johtoreitit rakennettiin sen 
mukaan. Tämä uusi aurin-
kovoimala on kuitenkin 
erillinen, oma yksikkönsä 
omalla invertterillään. Se 
on vapaasti kelluva eli sitä 
ei ole kiinnitetty kattoon, 
vaan sitä pitää paikoillaan 
riittävä määrä painoja. 
Lisäksi tuuli painaa sitä 
vain tiukemmin kattoon, 
kuin spoileria ikään.
 Investoinnin mahdol-
listi se, että Nurmijärven 
Sähkö sai Business Fin-
landilta energiatukea 20 % 
hankinnan arvosta.

 Toteutuneessa tuotan-
nossa näkyy viime talven 
lumisuus – paneelit jäivät 
lumen alle, koska alusta 
on tasakatto.
 Lumia ei taloudellisesti 
ajatellen kannata poistat-
taa. Kuntoilusta se kävisi, 
mutta riski vioittaa panee-
leja on liian suuri.
 Tänä vuonna alkuke-
sän sateisuus/pilvisyys 
pienensi tuotantoa. Kesä- 
ja heinäkuun aurinkoisuus 
taas nosti tuotantoa.
 Nurmijärven Sähkön 
Venla näyttää kaiken au-
rinkovoimalan tuotannon.
 Voimaloita oli syys-
kuussa Nurmijärven säh-
köverkossa 362, lisäystä 
edellisvuoteen verrattuna 
noin 70 voimalaa.
 Näiden yhteenlaskettu 
ilmoitettu huipputeho on 
3137 kWp, eli voimalat 
tuottavat energiaa keski-
määrin noin 2600 MWh 
vuodessa.
 Tämä vastaa 500-1000 
kaukolämmitetyn ker-
rostaloyksiön vuotuista 
sähköenergian tarvetta.
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52 watin ledvalo poistaa pimeyden, näyttää Tuula Kalliola.

Uuden merkin ener-
gialuokka-asteikko 

on A:sta G:hen. A-luokan 
lamput ovat energiatehok-
kuudeltaan parhaimpia eli 
vähiten sähköä kulutta-
via ja G-luokan lamput 
energiatehottomimpia. 
Vanhassa energiamerkissä 
lamppujen energiatehok-
kuus ilmoitettiin asteikolla 
A++ – E.
 Tavarantoimittajilla ja 
kaupoilla on verrattain 
pitkä 18 kuukauden siirty-
mäaika merkintöjen muut-
tamiseen. Tästä johtuen 
tuotteista voi löytää uuden 
tai vanhan energiamerkin.  
 Tämä voi hämmentää 
kuluttajia, sillä uudella 
merkillä varustettu tuote 
voi vaikuttaa energiatehot-
tomammalta kuin vanhalla 
merkillä varustettu tuote, 
vaikka tuotteet olisivat 

Lamppujen energia-
merkintä muuttui

yhtä energiatehokkaita.
 Eri kodinkoneiden ja 
laitteiden energiamerkin-
töjen asteikkoja yhtenäis-
tetään ja kaikkiin energia-
merkittyihin laitteisiin on 
tulossa luokitteluasteikko 
A–G. Osassa laitteita nyt 
olevat A+, A++ ja A+++ 
luokat tullaan poistamaan.  
 Keväällä 2021 ensim-
mäiset laitteet saivat uudet 
merkit, ja nyt vaihtuu 
merkintä lampuille.

Uudet ja vanhat merkit 
eivät ole vertailukelpoisia

Uuden merkin astuessa 
voimaan on luokittelun 
vaatimuksia kiristetty niin, 
ettei A-luokan tuotteita 
olisi vielä tarjolla. Näin 
asteikko jättää tilaa inno-
vaatioille ja energiatehok-
kaammille tuotteille.

 Energiatehokkuus 
laitteissa ei ole huonon-
tunut, vaan luokitus on 
uudistunut. Vanhaa ja 
uutta merkkiä ei voi lähteä 
vertailemaan, sillä ne eivät 
ole keskenään vertailu-
kelpoiset. Olipa lampussa 
uusi tai vanha merkki – 
jos energiatehokkuusluok-
ka on asteikon yläpäässä, 
lamppu on erityisen ener-
giatehokas ja tulee käytön 
aikana halvemmaksi kuin 
tehottomampi malli.
 Maaliskuussa 2023 
tilanne on selkeämpi, kun 
kaikilla lampuilla on uusi 
energiamerkki käytössä.

Laadukkaampaa valoa

EU:n ekosuunnittelu- 
asetuksen mukaan 
syyskuussa 2021 otetaan 
käyttöön myös tiukemmat 

LED-lamppujen ekosuun-
nitteluvaatimukset. Muu-
tos tuo uuden kansainvä-
lisen testausmenetelmän 
lamppujen laadun ja 
käyttöiän mittaamiseksi ja 
valonlähteille tulee muun 
muassa uusia välkkymistä 
koskevia sekä kiertotalout-
ta edistäviä vaatimuksia. 
Tämä tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että kaupoista 
löytyy jatkossa entistä 
laadukkaampia lamppuja.
 Lampun hankintatilan-
teessa hyödyllisiä neuvoja 
löytyy Lampputieto.fi 
-sivustolta, joka auttaa 
myös lamppujen oikea-
oppisessa kierrätyksessä. 
Energiamerkinnöistä on 
puolestaan koottu tietoa 
Energiaviraston ylläpitä-
mälle energiamerkinta.fi 
-sivustolle.

Lamppujen energiamer-
kit uudistuivat syyskuus-
sa. EU:n energiamerkin-
nän tarkoitus on auttaa 
kuluttajia vertailemaan 
laitteiden energianku-
lutusta sekä kannustaa 
yrityksiä kehittämään 
tuotteitaan ja investoi-
maan energiatehokkai-
den tuotteiden suunnit-
teluun.

–Hehkulamput 
jättivät jälkeensä 

aukon. Niiden käyttö oli 
tuttua. Kun hehkulamppu 
sammui, se korvattiin 
yksinkertaisesti uudella. 
Hehkulampun valon määrä 
oli helppo käsittää. Jos 
lamppu ei antanut tarpeek-
si valoa, hankittiin tilalle 
voimakkaampi hehkulamp-
pu. Sen himmentäminen-
kin onnistui, toteaa Tuula 
Kalliola.
 – LED-kaudessa on 

Sähkösoppi
myy valoa
Klaukkalassa

– Valojen maailma on ihme. Valo kätkee 
sisälleen puolia, jotka vaikuttavat viihtyvyy-
teen ja tehokkuuteen, toteaa klaukkalalaisen 
Sähkösopin yrittäjä Tuula Kalliola. 37 vuotta 
toiminut yritys on uudistanut valikoimaan-
sa maailman muuttuessa. LED-valot olivat 
suuri muutos – parempaan.

myös hyviä puolia, LED 
tarjoaa vaihtoehtoja. 
Omaan tarpeeseen sopivaa 
lamppua ei tosin ole 
helppoa ostaa. LEDin valon 
väri voi olla 2200 K, 2700 
K, 3000 K, 3500 K, 4000 
K, 5000 K tai 6500 K ja 
teho 5 W, 8 W, 11 W tai 14 
W. Lisäksi ovat ne lume-
nit. Ostajalla menee pää 
pyörälle. 
 – Jonkun verran 
myydään myös hehku-
lamppuja, joskaan kaikkia 

wattimääriä ei ole. Koko 
ajan niiden määrä vähe-
nee. Hehkulamppujen 
maahantuonti on kielletty. 
Pienoisloisteputkien tilalle 
on alkanut tulla LED-lois-
teputkia. Niiden tuloa 
saatiin odotella pitempään 
kuin hehkulamppujen 
korvaajia. 

Watit pienenivät

– Jokainen muistaa 
1980-luvulta mainion 
työpöytävalaisimen, jonka 
valaisimessa oli 11 W lois-
teputki, joka oli aikansa 

uraauurtava parannus 
sähkönsäästämiseen, 
koska sillä korvattiin 75 W 
hehkulamppu. Nyt LED-ai-
kana 11 W putki muuttuu 
6 W LED-valoksi.
 – Keittiöiden valaistuk-
seen LED-kausi on tuonut 
lisää valoa ja näyttävyyt-
tä. Työvalona keittiön 
yläkaappien alareunoissa 
kiertävä LED-nauha tuo 
valon suoraan ja tasai-
sesti työtasoille. Keittiön 
valoisuus lisääntyy, kun 
nauhoilla valaistaan 
yläkaappien yläpuolelta 
seinää ja kattoa.

Pihavalaistukseen
muutoksia

– Pihallakin on valaistus 
muuttunut. Pihapylväis-
sä on yleensä ollut 125 
W HQL-lamppu. Ne ovat 
olleet hyvin valaisevia ja 
vuosia kestäviä. Nyt voi 
tulla yllätyksenä, että ne 
ovat lähes kadonneet. 
Vanhaan pihapylvääseen 
on vaihdettava uuden-
tyyppinen LED-lamppu tai 
vaihdettava koko valaisin. 
Valaisin yleensä sopii 
vanhaan varteen. Valaisin-
ta vaihdettaessa vaihto-

LED-valoputkilla voi 
korvata valaisimien lois-
teputkia. Loisteputken 
vaihtaminen lediputkeen 
voi olla energiatehok-
kaampi vaihtoehto, mutta 
vaihtoon kannattaa läh-
teä harkiten. Perinteinen 
loisteputki on edelleen 
hyvä lamppuvaihtoehto 
kodissa oleviin valaisi-
miin. Niillä on pitkä käyt-
töikä, hyvä valotehok-
kuus ja valon väristä on 
useampia vaihtoehtoja.

Loisteputken valotehok-
kuus on hyvä eli sillä 

saadaan hyvää valoa lähes 
yhtä tehokkaasti kuin 
LED-putkella. LED-putki 
on kalliimpi, joten hankin-
nan takaisinmaksuaika 
toteutuneella energian-
säästöllä on kodin valai-
simissa pitkä. LED-putki 
syttyy vilkkumatta, mikä 

Vaihda loisteputket ledeihin

ehtona on malleja, joihin 
voi itse kiertää lampun. 
On myös lamppuja, joissa 
on LED-valmiina, Kalliola 
toteaa.
 – Valmiiksi asennetut, 
kattoon upotetut valaisi-
met tuovat huoneeseen va-
lon, mutta katosta riippuva 
valaisin luo tunnelman, 
kuten myös seinävalaisi-
met, toteaa Tuula Kalliola.

voi olla etu esimerkiksi 
WC-tiloissa ja voi muka-
vuustekijänä puoltaa ledin 
hankintaa.
 Kun loisteputken tilalle 
vaihdetaan LED-valoputki, 
on varmistettava lampun 
sopivuus omaan valaisi-
meen ja käyttötarpeeseen 
sekä lampunvaihdon 
mahdollisesti vaatimiin li-
sätoimenpiteisiin. LED-va-
loputken asentaminen lois-
teputkelle tarkoitettuun 
valaisimeen edellyttää 
yleensä vähintään sytytti-
men vaihtoa. Vaadittavista 
sytyttimen vaihdoista tai 
muista toimenpiteistä tu-
lee olla ohjeet LED-putken 
mukana.
 Loisteputken korvaa-
minen LED-valoputkella 
muuttaa myös valaistusta. 
LED-putken valon säteily-
kulma on aina pienempi 
kuin loisteputken, joka 
valaisee kaikkiin suuntiin.
Markkinoilla on uusia 
valaisimia, jotka on suun-

niteltu LED-valoille. Jos 
käytössä oleva loisteputki-
valaisin on käyttöaikansa 
lopulla, on järkevää harki-
ta sen vaihtamista uuteen 
valaisimeen. Vanhan 
valaisimen korvaaminen 
uudella parantaa valaistus-
ta ja on energiatehokkain 
vaihtoehto.
 

Eri tehoja ja tyyppejä

Loisteputkia on useita eri 
tyyppejä ja tehoja esim. 
T5- ja T8-suorat putket 
15-58 W tehoisina – mitä 
pitempi putki sitä tehok-
kaampi se on. On myös 
O-renkaan tai U-malli-
sia loisteputkia. E14- ja 
E27-kantaiset energian-
säästölamput ovat pieniä 
loisteputkivalaisimia. 
Loisteputkia voi myös olla 
useita kappaleita yhdessä 
valaisimessa.
 Taloudellisesti ledin 
käyttö on kannattavaa 

valaistuksessa, sillä säh-
köenergian tarve pienenee 
putket vaihtamalla noin 
puoleen. Uudella ledvalai-
simella energian kulutus 
pienenee jopa 1/6-osaan.
 Mitä pidempään tarvi-
taan valaistusta (tuntia/
vrk) sitä nopeammin vaih-
to maksaa itsensä takaisin.
Myös valaistuksen teho 
kW:na vaikuttaa suoraan 
saatavaan säästöön.
 Loisteputket ehjään va-
laisimeen voi vaihtaa itse, 
uuden ledvalaisimen saa 
asentaa vain sähköasenta-
ja. Myös vaihtokustannus 
kannattaa huomioida in-
vestoinnin kannattavuutta 
laskiessa.
 Vanhat loisteputket ja 
valaisimet ovat SER-elekt-
roniikka romua ja ne on 
kierrätettävä ohjeiden 
mukaisesti vastaanottopis-
teisiin. Vain hehkulamput 
ja halogeenilamput saa 
laittaa sekajätteenä ros-
kiin.

Uusi merkintä 
kannustaa
yrityksiä

kehittämään 
tuotteitaan
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Kaukolämmön huollossa työskentelevä Markus Meitamo ihastui sähköpyörään ja ajaa sillä työmatkoja Hyvinkäältä.

Jarkko Aulan sähköpyörä on Specialized Turbo
Levo Comp vm. 2021 750 Wh akulla. 

Jarkko Aula, Eeva Kenttäkumpu ja Jani Ojala Kiljavan sairaalan maisemissa.
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Nurmijärven Sähkön 
kaukolämmön huol-
lossa työskentelevä 

Markus Meitamo hankki 
työsuhdesähköpolkupyö-
rän puolittain ”vahingos-
sa”.
 – Kävellessäni liikkee-

Sähköpyörät yleistyvät
Työsuhde-etuna polkupyörä

Sähköpyörät rynnistävät markkinoille. Moni sähköpyörän hankkinut on ihastunut 
siihen koeajossa ja pitempi ajokokemus on vain vahvistanut innostusta. Sähköpyörä 
tarjoaa tasaisen, itse valitun rasituksen maaston mäkisyydestä riippumatta. Pyöriä 
on hyvin erilaisia ja hinnat vaihtelevatkin parista tonnista 20 000 euroon. Nurmijär-
ven Sähkö tarjoaa työntekijöilleen työsuhde-etuna mahdollisuuden leasing-pyörään.

seen sisälle tarkoitukseni 
ei ollut hankkia sähköpyö-
rää. Ajelin kuitenkin säh-
köpyörällä pikku lenkin 
liikkeen pihassa, ihastuin 
heti ja siitä se tarttui. 
Ilman työsuhde-etua en 
olisi pyörää hankkinut, 

Meitamo toteaa.
 Markus Meitamo on 
aiemmin kesällä ajanut 
muutaman lenkin sähköi-
sellä Fat Bikella eli pak-
surenkaisella, yhteensä 
vajaat satakunta kilomet-
riä. 

 – Asumme Hyvinkäällä 
ja kun vaimokin on Nur-
mijärvellä töissä, hän ajaa 
pyörällä Nurmijärvelle 
aamupäivällä ja minä ajan 
sen sitten takaisin iltapäi-
vällä. Tavallisella pyörällä 
ajettaessa vastatuuli on 
häiritsevää. Sähköpyörällä 
odotan tähän muutosta.
 Meitamon sähköpol-
kupyörä on Cube-merk-
kinen ja kustansi kaiken 
kaikkiaan noin 2800 e. 
Sähköpyörällä on määräai-
kaishuolto-ohjelma ja hin-
ta sisältää myös huoltoja. 
Leasing-pyörä on hankittu 
GoByBike-palvelusta, 
johon Nurmijärven Sähkö 
on liittynyt. Palveluun 
lähetetään lasku pyörän 
hankinnasta. Verovapaa 
etu on 100 e/kk ja yhtiö 
tukee pyörän hankintaa
10 e/kk. Vuokrakauden 
lopussa 34 kk:n kulut-
tua pyörän saa lunastaa 
itselleen 5%:n hinnalla 
hankintahinnasta.
 Pyörässä on yhdeksän 
vaihdetta ja neljä avustus-
tasoa, alin nimeltään ’eko’ 
ja ylin on ’turbo’. Yhdellä 
latauksella pyörä kulkee 
60–100 kilometriä.

Vaihtelua
fiiliksen mukaan

Nurmijärven Ladun maas-
topyöräohjaaja Jarkko 
Aula hankki itselleen säh-
köpyörän vaihtelun vuoksi 
ja tasaamaan treenien 
kuormittavuutta, hänellä 
kun on myös ’luomupyö-
rä’. Vaimolla on myös 
sähköpyörä ’läskirenkailla’ 
– hänelle sähköpyörä tuo 
itseluottamusta ja var-
muutta ajamiseen.
 Aula hankki sähkö-
pyörän, koska siihen 
sattui tulemaan loistava 
tilaisuus. Pyörä on ollut 
käytössä vuoden verran ja 
sen hintaluokka oli 6000 
e. Pyörä painaa 22-23 
kg, siinä on hydrauliset 

levyjarrut ja 12 vaihdetta. 
Avustuksessa on kolme 
porrasta, joita Aula on itse 
ohjelmoinut pienemmiksi 
kuin alkuperäiset.
 – Vaihtelen luomupyö-
rän ja sähköfillarin välillä 
fiiliksen mukaan ja ajan 
pääasiassa erityyppisissä 
maastoissa ja poluilla. 
Lapissa tuntureilla on mu-
kana sähköpyörä, koska 
sillä saa tehtyä pidempiä 
lenkkejä leppoisammin, 
Aula toteaa.
 – No en nyt menisi heti 
sanomaan, että kannat-
taa hankkia. Jos haluaa 
lenkeistä ja erityisesti 
ylämäistä hieman kuormit-
tavuutta tasata, niin silloin 
sähköpyörä. Ja onhan tämä 
sähköpyörä myöskin haus-
ka tapa ulkoilla ja nauttia 
luonnosta. Tietysti maasto-
pyöräetikettiä noudattaen.

Sähköavustus on rajattu 
25 km/h

– Sähköpyörä avustaa, kun 
sitä polkee. Sähköpyörää 
voi myös polkea ilman 
avustusta. Toki sähköpyö-
rissäkin on eroja tämän 

suhteen. Yhdellä Lapin 
reissulla läksin polkemaan 
tunturiin ilman avustusta 
ja hyvin sekin sujui. Tosin 
sykkeet olivat kohtalaisen 
korkeat.
 – Sähköpyörällä saa 
ajaa niin kovaa kuin vain 
jalat antaa myöten. Yleiset  
nopeusrajoitukset rajoit-
tavat taajamissa, mutta 
maastossa voi painaa niin 
kovaa kuin vain jaksaa. 
Sähköavustus on rajattu 
25 km/h, jonka jälkeen 
avustus lakkaa, Aula tote-
aa.
 Aulan pyörän akku 
latautuu täyteen 2-3 tun-
nissa normaalipistokkees-
ta. Pyörässä on 750 Wh 
akku, jolla ajaa satakunta 
kilometriä. Aula lataa 
akun täyteen aina lenkin 
jälkeen.
 – Suurin kustannuserä 
on pyörän säännöllinen 
huolto. Kuluvat osat kuten 
voimansiirto kuluvat 
nopeammin kuin luomu-
pyörässä. Riippuu toki 
ajomääristä. Huoltoihin 
menee ehkä 300-500 e 
kaudessa. Kallista pyörää 
kannattaa huoltaa sään-

nöllisesti. Itse huollan tai 
huollatan fillarin kerran 
kaudessa. Huolto sisältää 
iskunvaimentimien ja voi-
mansiirron (ketjut, etura-
tas, takapakka ja vaihtaja) 
huollon ja muiden osien 
tarkastuksen. Vanteiden 
pinnoja joutuu välillä 
kiristämään ja laakereiden 
kuntoa tulee tarkkailla, 
Aula toteaa.

Nurmijärven Ladulla
sähköpyöräilijöitä

– Nurmijärven Latu & 
Polku järjestää viikoittain 
lenkkejä ympäri Nurmijär-
veä. Maanantaisin on niin 
kutsuttu viikkolenkki, joka 
on hieman vauhdikkaampi 
kuin torstain matalan kyn-
nyksen lenkki, Kilppari-
lenkki. Sähköpyörät ajavat 
muun porukan mukana. 
Välillä jaamme porukan 
sähköavusteisten ja 
luomujen ryhmiin, jolloin 
sähköpyörillä tehdään 
hieman pitempi lenkki. 
Sähköpyörät ovat yleisty-
neet viikkolenkeillä todella 
paljon viimeisen kahden 
vuoden aikana, Jarkko 
Aula toteaa.
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Kolme metriä leveä 
asfalttipäällysteinen 
tie on yhdistetty 

jalkakäytävä ja pyörätie, 
jota ei ole jaettu keskivii-
valla – mikä on yleinen 
käytäntö Nurmijärvellä. 
Klaukkalantie säilyy 
pääosin ennallaan, mutta 
joissain kohdin pyörätie 
tulee ajoradan reunaan 
kiinni reunatuella ajora-
dasta erotettuna. Muu-
tamassa katuliittymässä 
Klaukkalantien ajorataan 
toteutetaan saarekkeelliset 
suojatiet ja jalankulku- ja 
pyörätieyhteydet tien 
itäreunassa olevaan katu-
verkkoon. 
 Polkupyörät ovat ajo-
neuvoja, joten ne kulkevat 
aina menosuuntaan tien 
oikeassa reunassa. Jalan-
kulkijat päättävät itse siitä, 
missä kohtaa liikkuvat. 
Mopolla ajo ei ole sallittua 
uudella jalankulku- ja 
pyörätiellä, mutta sähkö-
pyörällä niillä saa liikkua.
 Hankkeen budjetti on 

Nurmijärven Sähköverkko siirtää linjoja

Klaukkala-Perttula jalan kulku- ja pyörätie työn alla
Klaukkalassa Kirkkotien ja Klaukkalan kehätien välille rakennetaan ensi kesään
mennessä uusi, 3,8 kilometriä pitkä jalankulku- ja pyörätie. Nurmijärven Sähkö-
verkko huolehtii projektin sähkönsiirtotöistä. Kesäkuun alussa alkaneet rakennus-
työt ovat työllistäneet Nurmijärven Sähköverkkoa jo vuodesta 2018, jolloin
suunnittelu aloitettiin. Jalankulku- ja pyöräteillä on oma osuutensa ilmastotyössä.

noin kolme miljoonaa 
euroa. Rakennustyöt 
toteuttaa ulkopuolinen 
urakoitsija (TerraWise). 
Koska osittaista tiera-
kenteen leventämistä on 
vaikea tehdä talviaikaan 
ja rakentamaan päästiin 
vasta kesäkuun alussa, on 
rakentamisaikataulusta 
tehty väljempi ja töiden 

arvioidaan olevan täysin 
valmiina vuoden 2022 
kesäkuussa.

Nurmijärven Sähköver-
kolle isohko projekti

Nurmijärven Sähköverkon 
osuus urakasta on siirtää 
sähkölinjoja pois raken-
nusalueelta. 20 kV -keski-

jännitelinjaa kaapeloidaan 
maan alle noin 1,3 kilomet-
riä. Pienjänniteverkkoa 
siirretään uuteen paikkaan 
noin 1,5 km. Osa siirroista 
tehdään ennakkoon, osa 
projektin edetessä pyörä-
tien runkoon.
 Nurmijärven Sähköver-
kon mittapuun mukaan 
projekti on melko suuri. 
Sähköjä siirtää yhdestä 
kahteen kaivinkoneryh-
mää ja yhtä monta asen-
tajatyöryhmää. Sähkötyöt 
tekee Eltel Networks Oy.

Jalankulku- ja pyörätie 
luo turvallisuutta

Klaukkalantiestä tuli kun-
nan kadunpitopäätöksellä 
katu marras-joulukuun 
vaihteessa 2020 eli Klauk-
kalantie on nyt kokonaan 
kunnan hallinnoima ja 
kunnossapitämä katu. 
Klaukkalantien jalankul-
ku- ja pyörätien rakenta-
misen maksaa kokonaan 
Nurmijärven kunta. 
Klaukkalantien jalankul-
ku- ja pyörätien jatko-osaa 
Lopentien varteen välille 
Klaukkalantie-Nummen-
pääntie suunnitellaan 
yhteistyössä Uudenmaan 
ELY-keskuksen kanssa. 
Jos Lopentien hankkeen 
rahoitus varmistuu, alkaa 
Lopentien jalankulku- ja 

pyörätien rakentaminen 
mahdollisesti jo ensi vuon-
na 2022.
 Tällä hetkellä on hal-
linnollisessa prosessissa 
jalankulku- ja pyörätien 
tiesuunnitelma välille 
Klaukkala-Lahnus Lahnuk-
sentien varteen. Kyseinen 
jalankulku- ja pyörätie 
yhdistäisi Nurmijärven 
kunnan ja Espoon kaupun-
gin alueella olevat nykyi-
set jalankulku- ja pyörätiet 
toisiinsa. Lahnuksentielle 
suunnitellun jalankulku- 
ja pyörätien pituus on noin 
viisi kilometriä. Suun-
nitteluhanketta on viety 
eteenpäin Uudenmaan 
ELY-keskuksen vetämä-
nä yhteistyössä Espoon 

kaupungin ja Nurmijärven 
kunnan kanssa.  
 – Viimeisin pitkä jalan-
kulku- ja pyörätieosuus 
Rajamäentien varteen 
välille Kirkonkylä–Ra-
jamäki otettiin käyttöön 
Nurmijärvellä Aleksis 
Kiven päivänä 10.10.2017 
Rajamäentien varteen vä-
lille Kirkonkylä–Rajamäki. 
Kunta maksoi kokonaan 
noin kolmen miljoonan eu-
ron rakentamiskustannuk-
set, vaikka jalankulku- ja 
pyörätie sijoittuu Uu-
denmaan ELY-keskuksen 
hallinnoiman maantien 
varteen, kertoo Nurmijär-
ven kunnan liikennein-
sinööri Pia Korteniemi.

Uusia katoksia
ja pyörätelineitä

– Klaukkalantiellä on 
paljon ajoneuvoliikennettä 
ja korkeat nopeusrajoi-
tukset. Jalankulku- ja 
pyörätie parantaa kevyen 
liikenteen turvallisuutta ja 
mahdollistaa mm. ulkoilun 
ja liikkumisen monin ta-
voin tienvarressa. Samassa 
yhteydessä parannetaan 

myös linja-autopysäkkejä, 
rakennetaan pysäkki-
katoksia ja asennetaan 
pyörätelineitä pysäkeille. 
Näilä toimenpiteillä halu-
taan edistää joukkoliiken-
teen käyttöä.
 – Vuonna 2010 val-
mistuneessa vanhassa 
liikenneturvallisuussuun-
nitelmassa on esitetty 
jalankulku- ja pyöräteiden 
toteuttamista kunnan 
päätaajamien välille. Uusi 
turvallisen ja kestävän 
liikkumisen suunnitelma 
valmistui loppuvuodesta 
2020, mutta edelleen esim. 
Röykän ja Rajamäen tai 
Klaukkalan ja Kirkonkylän 
välille ei ole suunnitteilla 
jalankulku- ja pyörätietä.
 – Investoinnit jalan-
kulku- ja pyöräteihin 
parantavat liikenneturval-
lisuutta ja mahdollistavat 
monipuolisen liikkumisen. 
Jalankulku- ja pyöräteiden 
arvoa on vaikea mitata 
euroissa, mutta niiden 
mahdollistama monipuo-
linen liikkuminen tuottaa 
varmasti mielihyvää 
kuntalaisille Korteniemi 
toteaa.
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Uuden jalankulku- ja pyörätien eteläpäässä näytti tältä elokuun lopussa.

Pohjoispäähän rakennettiin silta.

Nurmijärven Sähköverkon tehtävä oli siirtää sähkölinjoja uuden väylän tieltä.

– Jalankulku- ja pyörätie parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta, toteaa liikenneinsinööri Pia Korteniemi. 
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Etualalla oleva rakennus sisältää maalämpölaitteiston.

Maalämpökaivo ja tilakeskuksen päällikkö Ville Könönen.

Valkjärven koululle 
maalämpö

Nurmijärven Sähkö urakoi

Valkjärven koulu tuhoutui käyttökelvottomaksi tulipalossa lokakuun 2019 lopussa. 
Myös öljylämmitysjärjestelmä tuhoutui rakennusten lisäksi. Öljystä ollaan luopu-
massa vuoteen 2025 mennessä, viimeistään kuitenkin vuonna 2030, joten uutta 
öljylämmitysjärjestelmää ei Valkjärven koululle rakenneta.

Uudeksi lämmi-
tysjärjestelmäksi 
valikoitui maaläm-

pö, onhan se ekologinen ja 
pitkässä juoksussa edul-
linen valinta. Lämpöken-
tän poraukset aloitettiin 
kesäkuussa ja koulujen 
alkaessa elokuussa lämpö 
ja lämmin vesi tulivat 
tontin kallioperästä.

Lämmitysjärjestelmien 
vertailun voitti maalämpö

 Koulun lämmityksestä 
on tehty lähilämpösopi-
mus, jonka mukaan kunta 
maksaa vain energiasta ja 
Nurmijärven Sähkö vastaa 
lämmitysjärjestelmän 
toiminnasta. Tästä syystä 

Nurmijärven Sähköllä on 
ollut rooli pohdittaessa 
Valkjärven koulun uutta 
lämmitysjärjestelmää.
 Kunnan kiinteistöistä 
pääosa on liitetty kau-
kolämpöön. Valkjärven 
koulua ei kuitenkaan ollut 
mahdollista liittää kauko-
lämpöön, koska se sijaitsee 
haja-asutusalueella. 
Valkjärven koulun muita 
lämmönlähdevaihtoehtoja 
olivat sähkö, vesi-ilmaläm-
pöpumppu, maalämpö tai 
hake-/pellettikattila.
 Valkjärven koululle oli 
mahdollista valita maaläm-
pö, koska rakennukset ei-
vät ole pohjavesialueella ja 
tontin koko sekä kallioperä 
mahdollistivat riittävän 

maalämpökentän toteutuk-
sen. Lämmitysjärjestelmän 
suunnittelutyön pohjaksi 
valittiinkin maalämpö, 
kun eri lämmitysmuotojen 
elinkaarilaskennan kautta 
vertailtiin eri järjestelmien 
elinkaarenaikaisia (noin 
30 vuotta) kustannuksia.
 Suunnittelutyö käynnis-
tyi maalämpöjärjestelmän 
mitoitusten laskennalla, 
minkä jälkeen haettiin 
rakennusvalvonnasta 
porauslupa lämpökentälle.
Suunnittelija laati tar-
jouspyynnöt ja urakka 
kilpailutettiin Nurmijärven 
Sähkön toimesta.
 Urakoitsijoiden valin-
nassa painotettiin paikal-
lisuutta ja kotimaisuutta. 

Myös huollon ja kunnossa-
pidon saatavuudella on iso 
merkitys, koska kyseessä 
on koulurakennus, jonka 
on aina pysyttävä toimin-
nassa koko lämmityskau-
den ajan.
 Maalämpöjärjestelmä 
tarvitsee toimiakseen säh-
köä, koska isot kompres-
sorit pumppaavat lämpöä 
kalliosta. Nurmijärven 
Sähköverkko varmisti 
sähköverkon riittävyyden 
kasvavaan sähkön tarpee-
seen.
 Projektin johto oli 
Nurmijärven Sähkön 
kaukolämpöliiketoiminnan 
omien insinöörien hoidet-
tavana.
 Lämpöpumput ja 
tekniikka asennettiin Nur-
mijärvellä valmistettuun 
konttiin Leppävirralla. 
Kontti tuotiin työmaalle 
valmiiden perustusten 
päälle ja tarvittavat kyt-
kennät tehtiin niin, että 
koulujen alkaessa lämpö ja 
lämmin vesi saatiin koulun 
tontin kallioperästä.
 Remontin ohessa pa-
rannettiin myös ulkova-
laistusta ja rakennettiin 
vanhempainyhdistyksen 
hankkima peliareena. 
Tilakeskus teki sille sora-
pedin.

Kunnan hiilitase paranee

– Suurin etu on se, että 
pääsemme eroon öljyläm-
mityksestä. Maalämmön 
avulla saamme toimintaan 
ekologisen näkökulman, 
kunnan hiilitase paranee. 
Olen itse vankka maaläm-
mön kannattaja. Se toimii 
ympäri vuoden hyvin ja 
tuottaa pakkasellakin läm-
pöä. Tämä on meidän toi-
nen maalämpökoulumme, 
ensimmäinen oli Nukarin 
koulu, toteaa Nurmijärven 
tilakeskuksen päällikkö 
Ville Könönen.
 – Maalämpö olisi 
paras, mutta ympäristö-
keskukselta ei ole helppo 
saada lupia, etenkin jos on 
pohjavesialueella. Pohja-
vesien takia esimerkiksi 
Karhukorven tai Lepsämän 
kouluille ei saada maaläm-
pöä. Näille harkitsemme 
vesi-ilmalämpöpumppuja. 

 –Yleisesti energiasanee-
raus meillä tarkoittaa, että 
kun rakennus muutenkin 
peruskorjataan, samalla 
parannetaan eristystä ja 
muutetaan tarvittaessa 
lämmitysjärjestelmää. 
Nurmijärvellä emme ole 
tässä vielä olla puolivälis-
säkään. Teemme energi-
ansäästöhankkeita, mutta 
puhdas energiahanke on 
harvinainen. Seuraavak-
si alkaa Röykän koulun 
peruskorjaus. Kehitäm-
me koulurakennusta 
sisäilman ja toimivuuden 
kannalta, myös lämmöne-
ristyksiä ja talotekniikka 
uusitaan.
 – Pyrimme siirtämään 
muita kunnan kiinteistöjä 
vähähiiliseen energiaan 
määrärahojen puitteissa. 
Taajamissa sijaitsevat koh-
teet ovat kaukolämmössä, 
Könönen toteaa.

Sähkön siirtohintoja 
on kansallisesti pidetty 
kohtuuttomina ja niihin on 
vaadittu muutosta, jonka 
seurauksena uusi sähkö-
markkinalaki astui voimaan 
elokuun alusta. Nurmijärvel-
lä, jossa kunnan omistama 
Nurmijärven Sähköverkko 
huolehtii sähköverkosta, 
siirtohinnat ovat olleet alle 
valtakunnan keskiarvon.

Uudessa sähkömarkkina-
laissa on painotettu sitä, 
että sähköverkkoyhtiöiden 
pitää toimia tehokkaasti 
ja ottaa vain kohtuullinen 
tuotto. Kun asiakas maksaa 
sähkönsiirtolaskunsa, rahat 
käytetään sähkönjakelun 
uusimiseen, ylläpitoon, 
häiriöiden korjaamiseen, 
asiakaspalveluun ja muihin 
toiminnan pyörittämisestä 
aiheutuviin kuluihin.

Sähkömarkkinalaissa vaa-
ditaan, että jatkossa sähkö-
verkkoyhtiöt ovat aiempaa 
kustannustehokkaampia. 
Asiakkaiden maksamasta 
sähköverkkopalvelulas-
kusta 30 % on veroa, johon 
Nurmijärven Sähköverkko 
ei voi vaikuttaa. Vaikka 
sähkömarkkinalaissa 
vaaditaan kustannustehok-
kuutta sähköverkkoyhtiöiltä, 
kansanedustajat eivät ole 
esittäneet mitään muu-
toksia verkkopalveluiden 
verotukseen.

Siirtohintoihin vaikuttavat 
verkkoyhtiöiden inves-
toinnit, jotka kohdistuvat 
säävarman verkon rakenta-
miseen. Säävarman verkon 
rakentamisen aikataulun 
takarajaa siirrettiinkin 
eteenpäin vuodesta 2028 
vuoteen 2036.

Säävarman verkon val-
mistumisen takarajan siirto 
itsessään on hyvä asia, 
jotta teknisesti toimivien 
verkkojen ennenaikaisten 
korvausinvestointien määrä 

pienenisi. Mutta siirtotoimin-
nan investointien kannat-
tavuuden leikkaaminen 
yhdessä säävarman verkon 
takarajan pitkittämisen kans-
sa muodostavat hankalan 
yhtälön. 

Valtakunnan verkon yllä-
pidosta aiheutuvat maksut 
ovat nousseet 78 % vuosina 
2010–2019. Kuitenkaan 
kansanedustajat eivät halua 
muuttaa valtakunnan verkon 
hinnoittelua. Sähköverkko-
yhtiöt maksavat joka vuosi 
miljoonia euroja valtakunnan 
verkon ylläpidosta.

Vuoden 2021 aikana on 
pandemian pahimman 
epidemiavaiheen jälkeen 
nähty sähkön siirto- ja jakelu-
verkkoinvestointien kannalta 
keskeisten johdinmetallien 
hintojen nousua. Tämä siirtyy 
jollain aikavälillä sähkökaa-
peleiden ja muiden verkosto-
komponenttien hintoihin.

Siirto- ja jakeluverkkoyh-
tiöiden on siis sopeutettava 
toimintaansa pienentyvään 
kassavirtaan tilanteessa, 
jossa lähivuosien verkostoin-
vestointien materiaalikustan-
nukset uhkaavat nousta.

Sähkömarkkinalaissa 
korostetaan sitä, että yhtiöt 
eivät hakisi maksimaalista 
voittoa sijoittajilleen. Nurmi-
järven Sähköverkon omistaa 
Nurmijärven kunta, jonka 
tavoitteena on verkkopalvelu-
maksujen kohtuullisena pitä-
minen, ei voiton maksimointi.

Siirtohintojen konkretia 
selviää Nurmijärvellä vuoden-
vaihteen tienoilla, kun Ener-
giavirasto on vienyt uuden 
sähkömarkkinalain teemat 
sallitun tuoton laskentaan.

Sähkömarkkinalaki 
muuttui
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Vaahteramäen Eemeli 
Taaborilla
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TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

–Sain ystäväni kautta 
tietää, että täällä 

olisi avoinna palveluneu-
vojan paikka ja hän oli 
myös kuullut Nurmijärven 
Sähkön olevan mukava 
työpaikka. Olenkin viih-
tynyt hyvin, sekä oppinut 
paljon uutta, vaikka olen 
ollut jo työelämässä 18 
vuotta, toteaa Kira.
 Kiralle on kertynyt 

Erittäin nurmijärveläinen
Palveluneuvoja Kira Näveri

Iloinen nauru helähtää toimistohuoneesta, kun siellä on Nurmijärven Sähkön uusi 
palveluneuvoja Kira Näveri. Karjalais-argentiinalaiset sukujuuret takaavat sosiaa-
lisen vaikutelman. Helmikuusta asti Kira on neuvonut asiakkaita sähkönmyyntiin 
liittyvissä aiheissa.

kokemusta liiketoiminnan 
eri osa-alueilla asiakas-
palvelussa, myynnissä, 
rahoitusalalla, sekä 
yrittämisen kautta. Elite 
Spa Nurmijärven kauneus-
hoitolan toimitusjohtajana 
vierähti seitsemän vuotta. 
Kokemusta tuli myös Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman 
turvallisuuspalvelussa.
 – Minut on otettu muka-

vasti vastaan, vaikka koro-
na onkin estänyt muiden 
tapaamista työajalla, kun 
miehitystä on vähemmän 
konttorilla. 
 Kira on palveluneuvoja 
ja toimenkuvaan Nurmi-
järven Sähköllä kuuluvat 
asiakaspalvelu, neuvonta 
puhelimitse, sähköpostilla 
ja chatissa. 
 – Teen työssäni 

sähkönmyyntitarjouksia, 
sopimuksien käsittelyä, 
laskutusta ja muita hallin-
nollisia tehtäviä. Suosi-
tuin kontaktointikanava 
asiakkailla on puhelin, 
jonka jälkeen toisena 
tulee sähköposti. Chat on 
myös viime aikoina saanut 
enemmän huomiota ja 
kontaktoinnit sitä kautta 
ovat lisääntyneet.
 – Perehdyttämiseni 
työhön tapahtui käytännön 
töiden kautta asiakas-
palvelupäällikkö Katja 
Piipposen ohjauksessa. 
Muutaman viikon perehdy-
tyksen jälkeen aloin tehdä 
työtehtävät itsenäisesti.
 – Sähköala on minulle 
uusi. Pyrin aina tekemään 
työni hyvin ja haluaisin 
osata kaiken hetkessä. 
Haluaisin edetä palvelu-
neuvojasta palveluasian-
tuntijaksi, mikä tapahtuu 
kokemuksen karttuessa, 
Kira toteaa.
 – Haasteellisiakin 
asiakastilanteita on tullut 
vastaan, mutta kohteliaalla 
vastaanotolla tilanteet 
yleensä selkenevät. Eniten 
jää kuitenkin mieleen, kun 
sanotaan, että Nurmijär-
ven Sähköltä saa hyvää 
palvelua. 
 Kira itse ja hänen su-
kujuurensa ovat vahvasti 
Nurmijärveltä, vaikkakin 
isä on argentiinalainen. 
Isoisä Antti Näveri on aja-
nut Korsisaaren linjaa ja 
isoäiti Kaija Näveri on ollut 
Perloksella töissä. Oma äiti 
Marjo-Riitta oli pitkään 
terveyskeskuksessa töissä. 
 – Argentiinassa en ole 
vielä käynyt. Olisihan se 
hienoa päästä näkemään 
sukulaisia, kun heitä on 
siellä paljon. 
 Kiran perheeseen 
kuuluu kaksi lasta ja mies. 
Nurmijärven Sähköön hän 
tuli suoraan äitiyslomalta.  
 Harrastuksena hän lähti 
kokeilemaan työkaverinsa 
suosittelemaa zumbaa Ra-
jamäen uimahallille – ja se 
on aivan ihanaa. Asiakkail-
le Kiralla on viesti:
 – Nurmijärvellä on oma 
sähköyhtiö. Oman kylän 
palveluita kannattaa aina 
suosia. 

Vaahteramäen Eemeli 
-kesäteatterinäytelmää 

esitettiin Taaborilla ensi 
kerran vuonna 2013, jol-
loin se oli kaikkien aikojen 
eniten yleisöä vetänyt 
näytös sitten 1950-luvun.
 Taavi Vartian yhtiön piti 
alun perin tuottaa esitys 
ensin Kotkan Kyminlin-
nassa vuonna 2020, koska 
sen piti olla kytköksissä 
samanaikaisesti toteu-
tettavaan Pertsa ja Kilu 
-elokuvaproduktioon. 
Koronasta johtuen projekti 
siirtyi kesälle 2021 ja se 
päätettiin toteuttaa ensin 
Taaborilla, josta se siirret-
tiin sellaisenaan Kyminlin-
naan loppukesästä 2021.
 – Touko-kesäkuun 
vaihteessa pohdittiin, 
aletaanko harjoitella vai 
ei. Harjoittelimme sitten 
maskit kasvoilla sisäti-
loissa. Ulkona lavasteissa 
harjoiteltiin ilman maske-
ja, joskaan ei kovin paljoa. 
Huomioimme turvamää-
räykset ja rajoitukset, 
Taavi Vartia toteaa.

Nurmijärven Sähkön ainoa asiakastapahtuma

Vaahteramäen Eemeli -kesäteatteriesitys Taaborinvuorella järjestyi erilaisten mut-
kien ja tuottaja Taavi Vartian tiimin sitkeyden kautta. Mitään varmuutta ei ollut siitä, 
voiko näytelmää esittää tässä epävarmassa koronatilanteessa, tai tuleeko yleisöä 
ollenkaan. Nurmijärven Sähkö järjesti asiakkailleen mahdollisuuden saapua seuraa-
maan kahta esitystä heinäkuussa.

 – Saimme kunnialla 
tehtyä projektin ja siitä jäi 
hyvä mieli. Rajoituksiin 
nähden näytelmän 19 esi-
tystä vetivät hyvin, vaikka 
jäätiin kauas vuoden 2013 
yleisömääristä.
 Projektissa oli mukana 
yhteensä parisenkymmen-
tä henkeä, joista näytteli-
jöitä kymmenen.

Korona raateli

– Vuonna 2020 ohjel-
massa oli TV-draamaa, 
Kino Juha, kesäteatterit 
ja pitkä elokuva Pertsa ja 
Kilu. Lisäksi kolmasosa 
töistäni on Ateenassa. 
Kokoontumisrajoitukset 
rajoittivat elokuvateatte-
ri- ja teatteriesityksiä – 
matkustusrajoitukset töitä 
Ateenassa. Eipä olisi juuri 
voinut enempää vaikuttaa. 
Onneksi TV:llä menee ko-
vaa ja sai jotain laskutusta, 
Vartia toteaa.
 Ateenassa Taavi Vartia 
avustaa paikallisten 
kanssa maahan saapuvia 

elokuvantekijöitä.
 – 1,5 vuotta ollaan aina 
vaan pyritty selviämään 
sen hetkisestä tilanteesta. 
Ei ole pystytty varautu-
maan. Jos tietäisi kauanko 
kestää, mutta kun ei. Oho 
– nyt jatkuukin syksyllä. 
Oho – nyt jatkuukin talvel-
la.
 Kino Juha avattiin 
ensimmäisten korona-aal-
tojen jälkeen kesällä 2020 
kymmeneen katsojaan ra-
joitettuna. Tämän vuoden 
keväällä 140 hengen saliin 
sai ottaa kuusi katsojaa. 
Juttua kirjoitettaessa lop-
pukesästä katsojamäärä oli 
rajoitettu 40 henkeen.

Rajoitukset outoja

– En ole oikea henkilö arvi-
oimaan koronarajoituksia. 
On kuitenkin järjenvas-
taista, että elokuvateatteri-
salissa saa olla sali täynnä 
ihmisiä juomassa kahvia, 
mutta jos elokuva alkaa, 
saliin saa jäädä kuusi 
henkeä.

 – Vaikka on paljon 
sallittuja kokoontumisia 
esimerkiksi ravintolois-
sa, ei se ole meiltä pois. 
En vain ymmärrä, miksi 
esittävä taide on tällä 
lailla rajoitusten kohteena. 
Kokonaisvaltaisesti tilanne 
on esittäville aloille paljon 
pahempi kuin mitä ihmiset 
ymmärtävät.
 – Olen sellainen 
persoonana, että menen 
aina eteenpäin – yhteis-
työtahoja rohkaisten, lippu 
korkealla, rinta kaarella, 
vaikka mikään ei ole 
varmaa. Mutta sata lasissa 
pyrimme tuottamaan 
ihmisille elämyksiä, Vartia 
toteaa.
 – Meillä on alustavia 
suunnitelmia ensi kesäksi, 
mutta joudumme seuraa-
maan tilannetta. Tämä 
on erikoinen aikakausi. 
Minulla on yksi oma teks-
tikin ja jos se saa TV-aikaa 
ja tunnettuutta, voi olla, 
että se siirretään joskus 
myös kesäteatteriin.

Taavi Vartia

”Oman kylän
palveluita
kannattaa

aina suosia”
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–Kun edellinen keilahalli 
lopetti Nurmijärvellä, uusi 
paikka tarvittiin tilalle, 
toteavat Bowling Corner 
& Billiardin yrittäjät Katja 
ja Petri Mäntykoski, jotka 
perustivat hallin vanhaan 
rautakauppaan. 

–Tämä on myös enem-
män kuin vain keila-

halli. Markkinoimme tätä 
vapaa-ajanviettopaikkana, 
jossa voi paitsi keilata 
ja pelata biljardia, myös 
heittää dartsia ja järjestää 
tilaisuuksia.
 – Nimi ’Bowling Corner’ 
tulee siitä, että halli sijait-
see kahden tien kulmassa 
ja rakennuksessa on 
paljon kulmia, Mäntykoski 
kertoo. 
 Katjalla on ollut tapah-
tuma-alalla toimiva yritys 
viimeisen kahdeksan vuo-
den ajan, joten yrittäjyys 
on tuttua ennestään. Petri 
puolestaan siirtyi yrittäjäk-
si rakennuskirvesmiehen 
töistä. 

Korona vei työt 

– Idea lähti liikkeelle 
kaksi vuotta sitten, kun 
aiempi keilahalli lopetti 
paikkakunnalla kiinteistön 
mentyä purkuun. Aluksi 
mietimme keskustassa 
sijainneen kirpputorin 
tilaa, mutta se ehdittiin 
myydä kuntosaliyrittäjälle. 
Ojakkalantien kiinteistön 
aidassa oli jo jonkun aikaa 
ollut ’Vuokrataan’-kyltti, 
joten soitimme vuokra-
nantajalle ja pääsimme 
katsomaan tilaa. 
 – Teimme ensin mit-
tauksia, mahtuvatko radat 
ylipäätään tilaan, Katja to-
teaa. Koska korona lopetti 
työt tapahtuma-alalla, oli 
aikaa tehdä liiketoiminta-
suunnitelma ja rahoitus-
laskelmia.
 – Aloitimme purkutöillä 
tämän vuoden tammikuus-
sa ja halli avattiin yleisölle 
kesäkuun lopussa, kertoo 

Bowling Corner aloitti
kirkonkylällä

Petri Mäntykoski.
 Bowling Cornerissa 
on kahdeksan keilarataa, 
kuusi biljardipöytää, kaksi 
darts-taulua sekä terassi ja 
kahvila-baari. Myöhemmin 
tilaan on tarkoitus raken-
taa myös saunakabinetti 
sekä tapahtuma-alue.
 – Varsinaista ruokara-
vintolaa Bowling Corneriin 
ei tule, vaan tulemme 
tarjoamaan vain jotain 
pientä naposteltavaa. Ke-
hitämme myös yhteistyötä 
paikallisten ravintolayri-
tysten kanssa, kertoo Katja 
Mäntykoski.

Uudenlaisia keilapelejä

– Toiminnan alku on 
ollut positiivista. Keilai-
lun kohdalla kausi alkaa 
syyskuussa. Kesä on 
alalla yleensäkin hiljaista 
aikaa. Biljardi on vetänyt 
asiakkaita tosi hyvin, 
paremmin kuin odotettiin, 
kertovat Mäntykosket. 
Terassille paistaa lähes 
koko päivän aurinko, joten 
se on ollut kovin suosittu 

tänä kesänä.
 Bowling Cornerilla 
on uudet Brunswickin 
keilaradat, joilla on mm. 
automaattinen pistelasku 
ja ränniesteet. Uutta on se, 
että radoille on valittavissa 
erilaisia keilapelejä. On 
mm. lapsille suunnat-
tu Angry Birds -peli ja 
perinteisiin keilapeleihin 
on saatavissa uudenlaista 
grafiikkaa. Lisäksi on 
mahdollista ohjelmoida ko-
neeseen erilaisia keilaku-
vioita, joilla voi harjoitella 
haastavia paikkoheittoja, 

arvelevat Mäntykosket.
 Bowling Cornerissa on 
normaalit koronaohjeistuk-
set. Maskia suositellaan 
käytettäväksi ja käside-
sipulloja on riittävästi. 
Kenkienvaihtoalueen 
vieressä on myös erillinen 
käsienpesupiste. Opasteita 
tullaan vielä lisäämään 
tiloissa muistuttamaan 
mm. turvaväleistä.
– Terveystarkastaja 
kävi katsomassa paikat 
elokuussa ja kaikki oli 
kunnossa, Katja Mäntykos-
ki toteaa.

Bowling Cornerissa on kahdeksan keilarataa. Kiinteistöpäällikkö Sakari Elomaa ja vesimittarien etäluenta, joka tehdään toistaiseksi rappukäytävästä käsin.

Petri ja Katja Mäntykoski

Kanta-asiakas- 
etuna Bowling 
Corner tarjoaa 

-20 %
alennuksen

yhden keilailun
hinnasta

–Veden hinnalle on 
nousupainetta. Ve-

denkulutus on niin suurta, 
että vesimaksut eivät kata 
kuluja. Mutta kyseessä 
on oravanpyörä, sillä kun 
asukas maksaa enemmän, 
hän sitten myös haluaa 
käyttää vettä enemmän. 
Vesi ja sen lämmittämi-
nen on yksi suurimmista 
yksittäisistä kulueristä 
kiinteistön hoitokuluissa, 
kun kulutetusta vedestä 
n. 40 % on lämmintä, on 
veden lämmittäminen iso 
osa hoitokustannuksissa 
ja se pitäisi huomioida 
vedenkulutuksessa, 
toteaa Nurmijärven Kotien 
kiinteistöpäällikkö Sakari 
Elomaa.

Ryhdy kohtuukäyttäjäksi
Vihreämpi jalanjälki ja paksumpi lompakko

Ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön kuuluu
kaikenlaisen turhan kulutuksen hillitseminen. Myös 
tarpeetonta vedenkulutusta pitäisi suitsia. Käytettävä 
vesi on lämmitettävä eri tarkoituksiin ja lämmitys syö 
energiaa. Vuokrataloyhtiö Nurmijärven Kodit ottaa ensi 
vuonna asteittain käyttöön kulutukseen perustuvan 
laskutuksen. 

 – Pitäisi miettiä, 
kuinka vedenkulutusta 
saisi vähennettyä. Ainoa 
oikeudenmukainen tapa 
laskuttaa vedestä on 
asuntokohtainen laskutus, 
jolloin laskutetaan kulu-
tuksen mukaan ja hinta 
on se mikä se oikeasti on. 
Ja kun asukkaat säästävät 
vettä, he säästävät rahaa.
 – Lähdemmekin 
Nurmijärven Kodeilla 
ensi vuonna kulutukseen 
perustuvaan laskutukseen. 
Kaikissa uudemmissa sekä 
remontoiduissa kohteissa 
on huoneistokohtainen 
vesimittari. Kaiken 
kaikkiaan huoneistokoh-
tainen vesimittari on noin 
reilussa 20 prosentissa 
kaikista Nurmijärven 
Kotien huoneistoista.

 Lain mukaan huo-
neistokohtaiset mittarit 
on asennettava uusiin ja 
saneerattaviin kiinteistöi-
hin ja uusien asennetta-
vien mittareiden tulee olla 
etäluettavia. Nurmijärven 
Kodit etsii tällä hetkellä 
sopivaa laitetoimittajaa, 
josta saataisiin suoraan 
kulutuslukemat sähköises-
ti laskutusjärjestelmään.
 Mittari ohjaa ihmisen 
kohtuukäyttäjäksi, kun 
näkee oman kulutuksen ja 
tuntee sen omassa lompa-
kossaan. Jos ei ole itse vas-
tuussa vedenkulutuksesta, 
edes tarkkailulaitteet eivät 
huomaa turhaa kulutusta.
 – Laskutusta ei ole 
Nurmijärven Kodeilla 
otettu vielä käyttöön, sillä 
nykyinen laskutusjärjes-
telmämme ei ole riittävän 
ketterä sopiakseen huo-
neistokohtaiseen vedenlas-
kutukseen. Laskutusjär-
jestelmä uusitaan vuoden 
2022 aikana mahdollisim-
man nopeasti. Parhaillaan 
etsimme järjestelmätoimit-
tajaa.

 – Tällä hetkellä tarkkai-
lemme kiinteistökohtaises-
ti kuukausitasolla kulutus-
ta. Tulevaisuudessa myös 
kiinteistöjemme vedenku-
lutusta tarkkaillaan jär-
jestelmällä, joka huomaa 
ja varoittaa mahdollisista 
vuotavista vesikalusteista 
tai putkista reaaliajassa.
 – On kuluja, joihin 
voimme vaikuttaa, jotta 
vuokrankorotuspaineet 
olisivat pienemmät. On 
ympäristöteko vähentää 
turhaa vedenkulutusta, 
sillä pienempi vedenku-
lutus rasittaa vähemmän 
vedenpuhdistusta ja puh-
taan veden valmistusta. Ja 
tuntuu näin lompakossa 
suoraan.
 – Energiansäästäminen 
on parasta ympäristötyötä. 
Hoidetaan olosuhteet hy-
väksi ja lämpöä riittävästi, 
mutta ei kuluteta turhaan 
siellä, missä voitaisiin 
säästää. Asuntokohtaiset 
vesimittarit on Nurmijär-
ven Kotien tulevaisuuden 
kärkihankkeita, kiinteistö-
päällikkö Elomaa toteaa.

MIETITTÄVÄÄ

12 min suihkussa on yksi 
euro. Jos suihkukäynti kes-
tää 15 min, maksaa se 450 €/
vuosi, jos 5 min 150 €/vuosi. 

Tiputtavan hanan
ylimääräinen kustannus on
150 €/ vuosi.

Yhden vessanpytyn
vuoto voi maksaa
1400 € – 2600 €/vuosi.

Kuuman veden lämpötila 
tulisi olla 55 astetta.

Kotien kiinteistöistä
95 % on kaukolämmössä.

Yhden vesikuution
lämmittämiseen 4-5
asteesta 55 asteeseen kuluu 
n. 58 kWh kaukolämpöä.
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Tuula ja Osmo Väisänen vaihtoivat öljystä vesi-ilmalämpöön.

Näin lähellä taloa öljysäiliö sijaitsee.

Väisäset halusivat pois  öljystä
– Siitä se lähti, kun valtioneuvosto pyrkii eroon öljystä, toteaa klaukkalalainen Osmo 
Väisänen. Osmo ja Tuula Väisäsen talossa korvattiin öljylämmitys vesi-ilmaläm-
pöpumpulla. Haasteeksi muodostui öljysäiliö, joka sijaitsi aivan talon perustusten 
vieressä. Uusien määräysten mukaan öljysäiliöt pitää kokonaan poistaa. Siitähän 
seurasi ruljanssi, jonka ratkaisussa Nurmijärven Sähkön energianeuvoja Jarmo Kau-
pilla oli oma roolinsa.

Ehdotukset kotitalousvä-
hennyksen korottamisesta 
öljylämmityksestä luopumi-
sen osalta ovat edenneet 
lausuntokierrokselle.
 
Ehdotuksen mukaan 
kotitalousvähennyksen 
enimmäismäärää ja vähen-
nettävää prosenttiosuutta 
kustannuksista korotet-
taisiin öljylämmityksestä 
luopumisen osalta. Enim-

Lepsämässä omakoti-
alueella sijaitsevassa 
rakennuksessa on 

200 neliömetriä pinta-alaa 
suurella tontilla. 40 vuotta 
sitten rakennettua taloa 
on lämmitetty öljyllä. Ener-
giaa tuotetaan kiinteistön 
tarpeisiin myös aurinko-
paneeleilla. Ne tuottavat 
mukavasti energiaa 
uudelle vesi-ilmalämpö-
pumpulle parhaimmillaan 
5,5 kW teholla. Talossa on 
vesikiertoinen patteriläm-
mitys ja joissakin huoneis-
sa myös vesikiertoinen 
lattialämmitys.
 – ELY-keskuksen 4000 
euron tuki oli sekin mer-
kittävässä roolissa päät-
täessämme vaihtaa pois 
öljystä. Ja nouseehan tässä 
samalla talon arvokin, 
Osmo Väisänen toteaa.

Energianeuvoja
auttoi

– Kulutimme öljyä pois 
säiliöstä ja arvioimme sen 
riittävän kesäkuuhun, 
mutta yllätykseksemme 
se loppui jo huhtikuussa. 
Poltimme sitten kaksois-
kattilassa puita lämmit-
tääksemme vettä, Tuula 
Väisänen kertoo.
 – Ensin tuli putkimies 
purkamaan vanhan katti-
lan pois. Osmo remontoi 
pannuhuoneen eli maalasi 
seinät ja lattian. Sitten 
asennettiin lämminvesiva-
raaja öljykattilan paikalle 
ja vesi-ilmalämpöpumppu 
ulos. Lopuksi putkimies 
yhdisti ne talon verkkoon. 
Avaimet käteen -paketin 
kustannus oli noin 14 000 
euroa.

 – Meillä oli harmaa 
aavistus, että maahan 
upotetulle öljysäiliölle 
pitää tehdä jotain. Soitin 
kuntaan ja kysyin, mitä 
pitää tehdä. Sieltä ohjattiin 
soittamaan Nurmijärven 
Sähkön energianeuvoja 
Jarmo Kaupille, Tuula 
Väisänen toteaa.

Öljysäiliölle
poikkeuslupa

– Jarmo sitten otti sydä-
men asiakseen selvittää, 
mitä pitää tehdä. Kävi 
ilmi, että jos öljysäiliön 
ylöskaivaminen on riski 
rakennukselle, sen maa-
han jättämiselle voi anoa 
poikkeuslupaa. Sain kaikki 
tarvittavat ohjeet energia-
neuvoja Kaupilta.
 – Sitten piti mennä 
Lupapiste.fi:hin tekemään 
hakemus poikkeusluvalle. 
Se ei onnistunut tieto-
koneongelmien vuoksi. 
Soitin Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskukseen, 
jonne saimme lähettää 
vapaamuotoisen hakemuk-
sen ympäristötarkastaja 
Katja Kolille.
 Käytöstä poistetut 
öljysäiliöt on puhdistettava 
tarkastusliikkeen toimes-
ta. Väisäset hakivat ne-
tistä virallisen öljysäiliön 
tarkastuksia suorittavan 
firman. 
 – Kun öljysäiliö oli 
putsattu, siitä sai tarkas-
tuspöytäkirjan. Pöytäkirja 
piti toimittaa ympäristö-
keskukseen ja maksaa 
lasku, jonka jälkeen tuli 
poikkeuslupa saada jättää 
säiliö maahan. Kun poik-
keuslupa oli kunnossa, piti 
vielä täyttää säiliö soralla, 
Tuula Väisänen toteaa.

Öljylämmityksen
vaihtoavustusta
hakenut vuodessa
yli 15 000 pientalon 
omistajaa

Avustus on saavuttanut 
suuren suosion. Sitä on 
hakenut vuodessa jo 15 475 
öljylämmitteisen pientalon 
omistajaa. Myönteisen 
päätöksen on saanut 7 
680 hakijaa ja kielteisen 
525. Avustuspäätöksiin on 
nyt sidottu yhteensä 28 
miljoonaa euroa. Hakemus-
ten käsittelyaika on tällä 
hetkellä yli puoli vuotta, 
mutta käsittelyn odotetaan 
nopeutuvan, kun hakemus-
jonoa päästään purkamaan 
nyt jaettavaksi vapautunei-
den määrärahojen turvin. 

Toukokuussa julkistetus-
sa Suomen kestävän kas-
vun ohjelmassa linjataan, 
että öljylämmityksestä 
luopumista tuetaan EU:n 
elvytysvaroista yhteensä 70 
miljoonan euron lisära-
halla. Siitä 65 miljoonaa 
euroa ohjataan pientalojen 
omistajille ja 5 miljoonaa 
euroa kunnille, seurakun-
nille ja yhdistyksille. Tämä 
mahdollistaa noin 15 000 
rakennuksen siirtymisen 
pois öljylämmityksestä 
ja tuottaa noin 100 000 
hiilidioksiditonnin vuotuiset 
päästövähennykset taakan-
jakosektorilla. Komission 
odotetaan hyväksyvän 
Suomen kestävän kasvun 
ohjelman kuluvan syksyn 
aikana.

Vaihtaminen fossiilisesta 
öljystä kestävämpään läm-
mitykseen on konkreettinen 
tapa vähentää päästöjä 
ja toteuttaa tavoitetta 
hiilineutraalista Suomesta 
2035. Hallitusohjelman 
mukaan fossiilisesta 
öljylämmityksestä luovu-

taan 2030-luvun alkuun 
mennessä, julkisissa 
rakennuksissa jo vuoteen 
2024 mennessä. Öljylämmi-
tyksestä luopuminen auttaa 
Suomea myös merkittävästi 
saavuttamaan taakanja-
kosektorille vuodelle 2030 
asetetut EU:n ilmastota-
voitteet. Rakennukset ja 
rakentaminen tuottavat 
kolmasosan Suomen ilmas-
topäästöistä.

Avustusta voidaan myön-
tää pientalon omistavalle 
yksityishenkilölle tai kuo-
linpesälle, kun ympärivuoti-
sessa asuinkäytössä olevan 
pientalon öljylämmitys 
korvataan fossiilittomaan 
energiaan perustuvalla 
lämmitysjärjestelmällä, ja 
kun muutostöiden kus-
tannukset ovat syntyneet 
1.6.2020 jälkeen.

Avustuksen määrä on
4 000 euroa siirryttäessä 
öljylämmityksestä kau-
kolämpöön, maalämpö-
pumppuun tai ilma-vesi-
lämpöpumppuun ja 2 500 
euroa siirryttäessä muihin 
lämmitysjärjestelmiin. 
Avustusta ei myönnetä 
fossiilisia polttoaineita 
käyttäviin rakennuskohtai-
siin lämmitysjärjestelmiin.

Avustuksen myöntää koko 
maassa Pirkanmaan Elin-
keino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus. 
(Lähde: Lähienergialiitto)

Öljylämmityksestä 
luopuville ehkä korotettua
kotitalousvähennystä

mäismäärää korotettaisiin 
2 250 eurosta 3 500 euroon. 
Vähennettävää prosent-
tiosuutta kustannuksista 
korotettaisiin työkorvaus-
ten osalta 40 prosentista 
60 prosenttiin ja palkkojen 
osalta 15 prosentista 
25 prosenttiin. Muiden 
remonttien ja töiden osalta 
kotitalousvähennys säilyisi 
ennallaan.

Täkynä 4000 euron avustus
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Jos lämpöpumppuun 
ilmaantuu vikatila 

ilman että asukkaat sitä 
huomaavat, voi sähkölas-
kujen suurentuminen olla 
huomattavaa. Lämpöpump-
pujen toiminnan seuranta 
on ensiarvoisen tärkeää. 
 Koska kaikkia muutok-
sia huonompaan suuntaan 
eivät maallikot havaitse, 
on ammattihuollon sään-
nöllinen tekeminen tär-
keää. Vikoina voi esiintyä 
kondenssivuotoja, kylmä-
ainevuotoja, kompressorin 
käyttöiän lopun häämöt-
täminen tai muut laite- tai 
elektroniikkaviat. Lisäksi 
ammattihuolto osaa kertoa, 
miten lämpöpumppu on 
toiminut ja luovuttaako 
se lämpöä suunnitellun 
mukaisesti.
 Ilmalämpöpumpuissa 
on tärkeää, että kondens-
siveden poisto toimii ja 
puhaltimien suodattimet 
ovat puhtaita. Myös puhal-
linrummun likaantuminen 
voi aiheuttaa normaalista 
poikkeavaa värinää moot-
torien käydessä.

E-Save huoltaa
pumppuja Nurmijärvellä

Ilvesvuoresta käsin 
toimiva E-Save huoltaa 
pumppuja Nurmijärvellä. 
Vuosittain yhtiö asentaa 
noin 500 erilaista lämpö-
pumppua. 
 – Huollolla pyritään 
välttämään korjauksien 
tarve. Ensimmäinen huolto 
on hyvä tehdä 2-3 vuoden 
päästä, jolloin voidaan 
arvioida huollon tarve. 
Emme huolla konetta 
’väkisin’, jos huollon tar-
vetta ei ole, toteaa E-Saven 
yrittäjä Kimmo Rinta.
 Ilmalämpöpumpun 
perushuoltoon kuuluu ensi 
sijassa kaiken mahdollisen 

Huolla lämpöpumppusi
Lämpöpumput ovat kasvattaneet suosiotaan viime 
vuosina. Maalämpöpumppujen (MLP) ja ilmalämpö-
pumppujen (ILP) rinnalle ovat tulleet vesi-ilmalämpö-
pumppu (VILP) ja poistoilmalämpöpumppu (PILP). Ne 
kaikki vaativat huoltoa aika ajoin.

puhdistaminen pölystä 
ja liasta. Ulkoyksikössä 
poistetaan isommat roskat 
tai lika, ja sen voi tehdä 
asukas itsekin. Ulkoyksi-
köstä tarkastetaan lisäksi 
järjestelmän paine.
 – Sisäyksikön kanssa 
tehdään enemmän töitä. 
Laite puretaan ja puh-
distetaan imuroimalla, 
harjaamalla ja pesemällä 
pesuaineella sekä liuot-
tamalla kennoston pölyt 
pesuaineella, joka myös 
desinfioi kennoston. 
Kaikki tarkistetaan, kuten 
vieraat äänet, sekä kartoi-
tetaan korjauksien tarve. 
 – Jos laite ei ole puhdas, 
virrankulutus kasvaa ja 
teho heikkenee, eikä laite 
luovuta kunnolla viileää 
tai lämmintä ilmaa. Lika 
voi tukkia kennoston ja pu-
hallinrummun. Puhtaalla 
laitteella on parempi hyö-
tysuhde, lisäksi sisäilman 
laatu paranee. Jos kone on 
likainen, se saattaa alkaa 
vuotaa vettä, mikäli lika 
tukkii poistovesikaukalon 
tai poistovesiputken.
 – Huoltoväliin vaikuttaa 
se, missä laite sijaitsee. 
Jos se on lähellä keittiötä 
tai vilkasta paikkaa, voi 
olla syytä huoltaa vuoden 
välein, muuten huoltoväli 
on tyypillisesti 3-4 vuotta. 
Asiakas voi itse auttaa 
laitteen kunnossapitoa 
puhdistamalla suodattimet 
parin viikon välein, Kim-
mo Rinta toteaa.
 Asennuksen yhteydessä 
saatu käyttöönotto-opas-
tus ja tuotteen käyttöohje 
kertovat tarkemmat tiedot 
siitä, mitä ja miten asukas 
voi laitetta huoltaa.
 Ilmalämpöpumpun 
perushuolto maksaa 169 
euroa ja se menee kaikki 
kotitalousvähennykseen.

Näitä suodattimia asukas voi itse puhdistaa, ammattimies tekee loput.

Lämpöpumpun sisäyksikkö puretaan osiin ja puhdistetaan liasta.

Kennostoon suihkutetaan puhdistus- ja desinfiointivaahto.

Ulkoyksikön päässä tarkastetaan järjestelmän paine. Kodinkonekorjaaja Joel Jäppinen JW Huoltopalvelusta pesukoneen kimpussa.
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Ilmastotyötä tämäkin

Kodinkoneita kannattaisi huoltaa
Ympäristön näkökulmasta olisi useissa tapauksissa 
parempi korjata kodinkoneita kuin vaihtaa suin päin 
uuteen. Uusien halvat hinnat saattavat houkutella 
luopumaan vanhasta. Asiaa edistämään on luotu 
direktiivi, joka velvoittaa laitevalmistajia tekemään 
koneista korjattavia. Korjaaminen työllistää huoltajia ja 
korjaajia, vähentää sähköromun määrää ja tätä kautta 
valmistuksessa tulevia päästöjä.

Tuotteiden ekosuunnitte-
lu on aiemmin keskittynyt 
oikeastaan vain tuotteiden 
energiatehokkuuteen, mut-
ta viime vuosina ekosuun-
nittelun painopistettä on 
viety myös kiertotalouden 
suuntaan.
 Vuonna 2019 julkaistiin 
asetukset, joissa on en-
simmäistä kertaa otettu 
kiertotalous kunnolla 
huomioon ja tuoteryhmille 
asetettavat vaatimukset 
kohdistuvat energiatehok-
kuuden lisäksi myös mm. 
laitteiden korjattavuuteen 
ja kierrätettävyyteen.
 Maaliskuun 2021 jäl-
keen markkinoille tulleita 
laitteita pystytään korjaa-
maan entistä paremmin. 
Kylmäsäilytyslaitteiden 
ekosuunnitteluasetuksella 
säädetään, että tärkeimpiä 
varaosia, kuten termostaat-
teja, lämpötila-antureita, 
ovenkahvoja ja saranoita, 
pitää pystyä vaihtamaan 
käyttämällä yleisesti saa-
tavilla olevia työkaluja ja 
aiheuttamatta laitteelle tai 
osille pysyviä vaurioita.
Varaosia tulee olla saata-
villa ammattikorjaajille 
ja kuluttajille vähintään 
7-10 vuoden ajan siitä, kun 
viimeinen mallia edustava 
laite on saatettu markki-
noille.
 Ammattikorjaajille on 
oltava saatavilla seuraavat 
varaosat: termostaatit, 
lämpötila-anturit, painetut 
piirilevyt ja valonlähteet, 
ovenkahvat, ovien saranat 
sekä hyllyt ja korit.
 Loppukäyttäjille eli 
kuluttajille on oltava 
saatavilla vähintään: oven-

kahvat, ovien saranat sekä 
hyllyt ja korit. Varaosat on 
toimitettava 15 työpäivän 
kuluessa tilauksen vas-
taanottamisesta.
 Kiertotalousasiat on 
otettu merkittävästi huo-
mioon hitsauslaitteissa, 
jääkaapeissa ja pakasti-
missa, astianpesukoneissa, 
televisioissa ja näytöissä, 
kaupan kylmälaitteissa ja 
valonlähteissä.

Huoltopalvelu pitää
direktiiviä hyvänä

– Halvimmat laitteet teet-
tävät eniten tarkastus- ja 
korjauskäyntejä. Kaikki 
laitteet temppuilevat tasai-
sesti, ehkä pieniä eroja on 
kelien mukaan – kesäisin 
tulee kylmälaitteiden 
kanssa haasteita, syksyi-

sin ja keväisin pesu- ja 
kuivauslaitteet teettävät 
eniten toitä, toteaa yrittäjä 
Matias Weck JW Huolto-
palvelusta.
 Weckin mielestä laitteil-
le sopivin ikähaarukka on 
12-15 vuotta, koska siinä 
iässä laitteet rupeavat 
olemaan jo kaikin puolin 
kuluneita. Myös laitteiden 
kehitys on tuohon ikään 
mennessä mennyt eteen-
päin – laitteet kuluttavat 
vähemmän energiaa.
 – Kylmälaitteet pitää 
puhdistaa säännöllisesti 
sisältä ja imuroida laitteen 
tausta ulkopuolelta. 
Pesulaitteet pitää puhdis-
taa niihin tarkoitetuilla 
puhdistusaineilla sään-
nöllisesti käytön määrästä 
riippuen ja suodattimet 
pitää puhtaana. Kuivaus-
laitteista pitää imuroida 
nukka pois ja suodattimet 
kannattaa pitää puhtaina 
ja ehjinä, tarvittaessa 
uusia rikkoutuneet.
 Uutta direktiiviä kodin-
konekorjaaja pitää hyvänä 
asiana kestävän kehityk-
sen kannalta. Se tulee 
muuttamaan alaa.

 Millaiset korjaukset 
ovat kannattavia ja millai-
sia kustannuksia korjauk-
sista syntyy?
 – Korjausarvion tekemi-
sestä syntyy aina kustan-
nuksia. Osa ongelmista 
voidaan ratkaista puheli-
mitse, mutta suurin osa 
vioista on sellaisia, joita ei 
voida korjata ”etänä”, jol-
loin vaaditaan kotikäynti 
tai laitteen toimittaminen 
meille hallille tarkempiin 
tutkimuksiin. Lähtökohtai-
sesti meillä mietitään kor-
jaukset järjellä muistaen 
uusien laitteiden hinta-
taso. Tätä ajatellaan siltä 
kannalta että rikkoutunut 
laite olisikin oma, Matias 
Weck toteaa.
 Weck on korjannut 
omiakin kodinkoneita, 
laatulaitteita.
 – Kodinkoneita voi ja 
pitää korjata, jotta tämä 
kestävä kehitys jatkuu 
tulevaisuudessa ja tältä 
suurelta kulutushysterial-
ta päästäisiin järkevään 
ratkaisuun niin luonnon 
varojen kuin meidän ku-
luttajienkin kannalta.
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Online-
palvelu

tarjoaa tiedot
sähkö-

katkoista

Mitä tehdä, jos sähköt katkeavat
pitemmäksi aikaa
• Käytä portaita, älä hissiä. 
• Katkaise virta päällä olleista laitteista. Muuten ne voivat 
 aiheuttaa vahinkoja sähköjen palautuessa. Näitä saattavat 
 olla esimerkiksi liesi, uuni ja kiuas. 
• Vältä jääkaapin ja pakastimen oven avaamista.
 Jos ulkona on pakkasta, voit viedä pakasteet pihalle.  
• Sulje ovet ja ikkunat, jotta lämpö ei pääse karkaamaan.  
• Vedä henkeä – korjaamme viat niin pian kuin mahdollista.  
• Jos maahan on pudonnut sähköjohtoja, pysy niistä
 vähintään 20 metrin päässä. Kierrä kaukaa puut ja oksat, 
 jotka koskettavat sähkölinjaan. Älä yritä raivata niitä itse.

Mitä jos sähkökatko on laaja? 
• Laajan sähkökatkon korjaaminen saattaa kestää pitkään.  
• Jos taloudessasi on vanhuksia tai pieniä lapsia, voit
 odotella sähköjen palaamista sukulaisten tai tuttavien luona. 
• Jos vika on talon verkossa eikä korjaannu sulaketta
 vaihtamalla, soita ammattiapua. Korjaustöitä ei saa tehdä 
 omin päin.

Nurmijärvi on laaja, maa-
seutumainen kunta, jossa 
on paljon haja-asutus-
alueilla sijaitsevia kotita-
louksia. Suuri osa verkos-
tamme on sijoitettu maan 
alle ja on näin säävarmaa. 
Osa linjoista on ilmajoh-
toja, joiden säävarmuus 
ei ole sataprosenttinen. 
Ohessa vinkkejä sähkö-
katkojen varalle.

Syysmyrskyjen aika

Selviydy sähkökatkoista
Sähkökatkoon kannattaa 
varautua ennalta. Va-
rautuminen on tärkeää 
etenkin, jos taloudessasi 
on vanhuksia tai pieniä 
lapsia. Kotona tai mökillä 
on hyvä varata helposti 
löydettävään paikkaan 
ainakin taskulamppu ja 
paristoja, kynttilöitä ja 
tulitikkuja, varasulakkeita, 
paristo- tai akkukäyttöinen 
radio/autoradio, polttopui-
ta, jos kotona on takka tai 

muu tulisija, juomavettä ja 
kännykän varavirtalähde.
 Varavoiman avulla voit 
turvata sähkönsaannin 
häiriötilanteessa.
 Kiinteistöihin tai maati-
loille voidaan asentaa joko 
aggregaatti tai traktori-
käyttöinen generaattori. 
Täysin katkeamattoman 
sähkönsyötön laitteille voi 
sähkökatkon ja varavoima-
koneen käynnistymisen 
välisenä aikana varmistaa 
UPS-laitteella (Uninter-
ruptible Power Supply = 
keskeytymäton sähkön 
syöttö). 
 Liittäessäsi varavoimaa 
sinun tulee varmistaa, 
että varavoimalaitteiden 
asennukset ovat asetusten 
mukaisia. Väärin kyt-
ketty varavoimalaite voi 
aiheuttaa hengenvaaran 
kiinteistön asukkaille ja 
sähköverkkoa korjaavalle 
henkilöstölle sekä rikkoa 
sähköverkkoon kytkettyjä 
laitteita.

Myös ukkosiin
kannattaa varautua

Haja-asutusalueilla verk-
koa ei aina ole rakennettu 
säävarmaksi eli maan 
alle, jolloin ukkosmyrskyt 
saattavat rikkoa sähkö- ja 
puhelinverkossa olevia 
laitteita etenkin haja-asu-
tusalueilla. Helpoin ja 

edullisin keino estää tie-
tokoneiden, viihde-elekt-
roniikan ja puhelinlait-
teiden rikkoutuminen on 
irrottaa laitteet pisto-
rasioista ukonilman ajaksi. 
Myös antenni-, puhelin- ja 
internetkaapelit kannattaa 
irrottaa.

Nurmijärven Sähköverkko 
valvoo

Nurmijärven Sähköverkko 
valvoo jakeluverkkoaan 
ympäri vuorokauden. 
Sähköyhtiölle ei tarvitse 
ilmoittaa heti katkoksen 
alussa sähkökatkoksesta. 
Jos huomaat, että sähkölin-
jat ovat vaurioituneet, on 
siitä hyvä ilmoittaa.
 Nurmijärven Sähkön 
Online-palvelussa voit 
ilmoittaa ne kännykkänu-
merot ja sähköpostiosoit-
teet, joihin haluat viestit 
sähkönjakelun keskey-
tystilanteessa. Lisätietoja 
www.nurmijarvensahko.fi

Datahub-järjestelmä 
nopeuttaa, yksin-

kertaistaa, parantaa ja 
tehostaa kaikkien sähköä 
käyttävien osapuolten 
toimintaa, kun erilaiset 
sähkön käyttöön liittyvät 
ydintiedot sijaitsevat vain 
yhdessä paikassa. Tällä 
hetkellä tiedot sijaitsevat 
hajautetusti eri yhtiöiden 
järjestelmissä.
 Keskitetyssä ratkaisus-
sa tiedot ovat yhdenver-
taisesti ja samanaikaisesti 
kaikkien osapuolten saa-
tavilla. Tietoja voi hakea 
kuitenkin vain se osapuoli, 
jolla on oikeudet data-
hubissa olevaan tietoon. 
Varmistaaksemme tietojen 
turvallisen jakamisen on 
kaikki asiakkaat ja käyt-
töpaikat voitava yksilöidä 
varmasti. Asiakastietojen 
yksilöintiin käytetään 
kuluttaja-asiakkailla hen-
kilötunnusta ja yrityksillä 
y-tunnusta.
 Myyjänvaihto, kulutta-
jan muutto ja muut säh-
kösopimukseen liittyvät 
muutokset ovat vain yksi 
esimerkki tiedonvaihtoa 
edellyttävistä tilanteista. 
Sähkön myyjä saa datahu-
bista sopimuksen teossa 
tarvittavat tiedot. Myyjä 
vastaa asiakastietojen päi-

Sähkömarkkinoiden uusi tietojärjestelmä

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suo-
men 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Nurmijärven Sähkö ottaa Datahubin käyttöön 21. helmikuuta 2022. 

ja kulutuksen tasapai-
nottamisesta siten, että 
sähkönkäyttöä säädellään 
automaattisesti sähkö-
verkon kuormituksen 
mukaan. Huippukulutus-
tilanteissa sähkölaitteita 
voidaan kytkeä pois päältä, 
ja toisaalta ylituotantoa 
voidaan purkaa esimer-
kiksi suurten kiinteistöjen 
laitteisiin.

Muutoksia sähkölaskuun 
– aikasarjat

– Datahub on sähköalan 
yhteinen it-hanke, jota on 
työstetty meidänkin yh-
tiössä jo useiden vuosien 
ajan. Asiakkaillekin asti on 
näkynyt mm. datan laadun 
parantaminen. Olemme 
esimerkiksi täydentäneet 
asiakkaiden henkilötietoi-
hin puhelinnumeroita ja 
muuttaneet niitä kansain-
väliseen muotoon (+358), 
lisänneet sähköposti-
osoitteita, yhtenäistäneet 
osoitteiden kirjoitusasua 
ja tarkistaneet yritysten 
y-tunnusten avulla yritys-
nimien virallisen kirjoitus-
asun. Excel-taulukoiden 
läpikäymisessä meitä ovat 
huomattavasti auttaneet 
ripeät kesätyöntekijämme 
jo usean kesän ajan. Vaki-

DATAHUB

vityksestä ja mahdollinen 
päivitetty tieto välitetään 
datahubin kautta muille 
asiakkaan sopimuskump-
paneille. 

Mahdollistaa
uudet palvelut

Datahub voi myös käsitellä 
ja jalostaa sinne tallen-
nettua tietoa. Suomessa 
laajasti käytössä olevien 
älykkäiden etäluettavien 
sähkömittareiden avulla 
jokaisesta käyttöpaikasta 
kertyy päivittäin paljon 
tietoja. Nämä tiedot, ja 
mahdolliset tulevaisuuden 
mobiilisovellukset, voivat 
tarjota sähkön kuluttajille 
täysin uusia palveluja. Esi-
merkkinä voisi olla sovel-
lus, jonka avulla kuluttaja 
voi seurata yhdellä kertaa 
sekä kaupunkiasunnon ja 
kesämökin sähkönkäyttö-
tietoja, vaikka nämä sijait-
sevat eri puolilla Suomea. 
Edellytyksenä asiakkaan 
saamille uusille palveluille 
on asiakkaan luotettava 
tunnistaminen.
 Datahub ja älykkäät 
järjestelmät mahdollistavat 
myös sähkön käyttäjien 
osallistumisen kysyntä-
joustoon. Kysyntäjoustossa 
on kyse sähkön tuotannon 

tuisella henkilökunnalla ei 
olisi ollut aikaa tehdä tätä 
kaikkea, toteaa Nurmijär-
ven Sähkön
asiakaspalvelupäällikkö 
Katja Piipponen.
 – Datahubin myötä 
asiakkaat tulevat myös 
huomaamaan konkreetti-
sia muutoksia, esimerkiksi 
sähkölaskuilla. Nyt olem-
me laskuttaneet suurinta 
osaa asiakkaistamme 
kuukausittaiseen sähkölu-
kemaan perustuen, mutta 
Datahub-aikakauteen 
siirtyessämme lukemat 
vaihtuvat tuntikäytön las-
kutukseen, niin sanottuun 
aikasarjalaskutukseen. 
Lukemat poistuvat las-
kuilta ja siellä näkyy vain 
laskutusjakson aikana 
käytetty sähkön määrä.
 Datahubin tietoja 
käyttää noin 100 sähkön-
myyjää ja 80 jakeluverk-
koyhtiötä palvellessaan 
asiakkaitaan eli sähkön 
käyttäjiä. Se ei koske kau-
kolämpöä.
 Jokainen sähköyhtiön 
asiakas perustetaan Data-
hubiin kerran ja yksilöi-
dään henkilötunnuksella. 
Päällekkäiset asiakkuudet 
on pyritty siivoamaan yhti-
öiden järjestelmistä pois.
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Aurinkopaneeli-
hankinnat

Sähköautojen 
lataus

ASKARRUTTAA...
Jos mieltäsi 

Lämmitys-
muodon vaihto

ENERGIA-
NEUVOJALTAMME

Kysy

 09 8780 7300
energianeuvoja@nurmijarvensahko.fi

MEILTÄ 
ENERGIANKULUTUS-

NEUVONTAA! 
Myyntiasiakkaillemme 

myös veloitukseton 
kotikäynti.

PS!

TARKASTELE KULUTUSTIETOJASI 
VENLA-PALVELUSSA!

www.nurmijarvensahko.fi/
online-palvelut

Astrid Lindgrenin valloittava klassikko
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