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Kiitos näistä vuosista

Tätä kirjoittaessani olen jättämässä toimitusjohtajan tehtäväni yhdentoista vuoden 
jälkeen seuraajalleni. Näinä vuosina on tapahtunut paljon yhtiössä, mutta myös ener-
giasektorilla – puhumattakaan viimeaikaista maailmanpoliittisista tapahtumista. 

Yhtiö on toimialueellaan kehittänyt sähköverkko- ja lämpöinfraa hyvällä toimitus-
varmuustasolla pitäen kuluttajahinnat varsin edullisina. Kaukolämmön asiakasmää-
rät ovat lisääntyneet ja päästöttömän tuotannon osuus on pysynyt lähes sadassa 
prosentissa. Sähkön siirron osalta säävarman verkon tekeminen alkaa olemaan 
valmis ja lähivuosien investoinnit kohdistuvat paljolti korkeajännitteisen voimansiir-
toverkon osalle.

Yhtiö on määrätietoisesti osallistunut päästöttömän sähköntuotannon lisäämi-
seen – taloudellisesti kannattavan tuulivoimatuotannon osuus vuosien aikana on 
lisääntynyt merkittävästi ja näköpiirissä on useita mielenkiintoisia investointimah-
dollisuuksia, joilla yhtiön kannattavuutta tullaan edelleen parantamaan.

Ukrainan sota on peruuttamattomasti muuttanut myös energiamarkkinaa. Sähkön 
ja muun energian hinta on ollut voimakkaassa nousussa. Nyt on aika miettiä miten 
Suomessa – ja laajemminkin – energia-asiat saadaan hoidettua ilman Venäjä-riippu-
vuutta. Energian tehokas käyttö ja säästötoimenpiteet ovat varmasti tulleet jäädäk-
seen. Tältä osin yhtiömme haluaa auttaa asiakkaitamme esimerkiksi energianeuvon-
tapalveluiden kautta.

Kiitän kuntaomistajaa, henkilöstöä sekä kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä 
yhteistyöstä näinä vuosina ja toivotan mitä parhainta menestystä tulevaisuudessa.

Jarmo Kurikka
Toimitusjohtaja 2011–2022
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–Hyvällä mielellä 
ja innoissani 
lähden tähän, 

kun pääsee kotikunnan 
sähköyhtiöön töihin. On 
tämä pesti joskus käynyt 
mielessä. Tunnen seudut, 
tiedän paikat ja asiat, mer-
kitykset, kun olen ikäni 
asunut paikkakunnalla. 
Ymmärrän hyvin, miten 
energia-asiat vaikuttavat 
kuntalaisiin, Lauri Laine 
toteaa.
 – Yhtiö on hyvin hoidet-
tu, perusliiketoiminta ja 
pohja ovat kunnossa. Alue 
on kasvava, esimerkkinä 
Keskon jättivarasto Ilves-
vuoressa. Haasteita tuo 
aurinkopaneelien pientuo-
tanto, kuinka se saadaan 
siirrettyä verkkoon. 
Murheena on Fennovoima, 
josta tulee alaskirjauksia.
Lisäksi sähkönmyynti on 
tällä hetkellä tappiollista 
johtuen markkinahinnan 
ja hankintakustannusten 
nopeasta noususta.

Valmistuttuaan heti
Nurmijärven Sähköön

Nurmijärvellä opiskeluai-
kojaan lukuun ottamatta 
koko ajan asunut Lauri 
Laine opiskeli energiata-
loutta Otaniemessä. Hän 
teki diplomityönsä viime 
vuosituhannella nykyisin 
ajankohtaisesta aiheesta, 
nimittäin ”energian-
tuotannossa syntyvien 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen taloudelli-
sista mahdollisuuksista 
Nurmijärvellä”. 
 Sähkömarkkinat olivat 
juuri vapautuneet vuonna 
1998 ja alalle tarvittiin 
uusia tekijöitä. Valmistut-
tuaan vuonna 1999 Laine 
oli töissä Nurmijärven Säh-
kössä, jossa hän aluksi hoi-
ti yhtiön sähkönhankintaa 
ja viimeisinä vuosinaan 
toimi sähköliiketoiminnas-

Uusi toimitusjohtaja Lauri Laine

Paluu  kotikonnuilleNurmijärven Sähkön uusi toimitusjohtaja Lauri Laine 
aloitti toimikautensa syyskuun 1. päivänä. Hän palasi 
takaisin aiempaan työpaikkaansa, kerättyään koke-
musta toimitusjohtajan työstä  Valkeakosken Energiassa. 

ta vastaavana johtajana.
 – Nurmijärveltä on 
hyviä muistoja. Aloitin 
työurani täällä, työtehtä-
vät vaihtelivat ja pääsin 
kehittymään aloittelevasta 
DI:stä sähköliiketoiminnan 
vetäjäksi. Diplomityöni, 
koskien hiilidioksidi-
päästöjen vähentämistä, 
oli edellä aikaansa ja on 
edelleen ajankohtainen.
 – Sellaisia muistan, että 
aikoinaan sanottiin, ettei 
tuulivoimasta tule koskaan 
kaupallisesti kannattavaa, 
mutta nyt ei muuta tehdä-
kään. Sitten olin mukana, 
kun Nurmijärven Sähkö 
lähti mukaan Olkiluoto 
kolmoseen muistaakseni 
vuonna 2003 – vasta nyt 
se aloittaa tuotannon.

Kuusi vuotta
Valkeakoskella

Vuodesta 2016 alkaen 
Valkeakosken Energian 
toimitusjohtajana työsken-
nelleen Laineen aikana 
yhtiö koki voimakkaita 
muutoksia. Koko johto 
uusiutui eläköitymisten 
seurauksena, toiminta-
tapoja kehitettiin ja mm. 
sähkönmyynti ulkoistettiin 
Omavoimalle.
 – Sähkökauppa oli 
Valkeakoskelle tullessani 
tappiollista. Sen seurauk-
sena liiketoiminta organi-
soitiin uudelleen, kaikki 
tietojärjestelmät ja riskipoli-
tiikat uusittiin. Muutamassa 
vuodessa se saatiin jälleen 
kannattavaksi, Laine toteaa.
 – Tällä hetkellä sähkö 
on erittäin kallista ja sen 
myötä kaukolämmön 
kilpailukyky suhteessa 
muihin lämmitystapoihin 
paranee. Kaukolämpö on 
vakaata, eikä sen hinta 
ole noussut Nurmijärvellä 
vastaavasti kuin sähkön ja 
maalämmön hinta. Valkea-
koskella maakaasu oli osin 

mukana kaukolämmön 
tuotannossa, ja siellä kau-
kolämmöllä on enemmän 
hintapaineita.

Mitä tehdä
sähkön hinnalle?

– Olemme saaneet 20 
vuotta nauttia halvasta 
sähköstä. Tällä hetkellä 
sähkönmyynti on haaste 
kaikille toimijoille, kun 
sen hinta on pilvissä. 

Ihmisten maksukyky 
tulee olemaan äärirajoilla, 
mutta yhtiökään ei voi 
kantaa kaikkea. Kysymys 
on, miten saada pidettyä 
hinnat kohtuullisina siten, 
että yhtiökin pärjää, Laine 
toteaa.
 – Kyseessähän on 
markkinahäiriö, jonka 
alkuperäinen syy on 
maakaasun loppuminen. 
Kukaan ei uskalla luottaa 
kaasuun enää. Elämme 

väliaikaa, kunnes tilanne 
saadaan korjattua. Ensi 
talvi iskee korville ja vielä 
seuraavakin, Laine povaa.
 – Markkinamallin 
muuttaminen aiheuttai-
si häiriöitä, jos vaikka 
tuulivoimaa alettaisiin 
verottamaan. Investoinnit 
ulkomailta loppuisivat, 
mutta niitä me tarvitsem-
me. Markkinat toimivat 
tavallaan liiankin hyvin 
ohjaten oikean tyyppisiin 
investointeihin. Tuetut 

mallit ovat hankalia ja 
sitten on vielä tuo EU:n 
sääntely.
 – Tässä vaiheessa 
emme tiedä, miten ylös 
sähkön tukkuhinta nousee. 
Osittain on markkinapel-
koa, mihin hinta nousee 
pysyvästi. Olemme osa 
eurooppalaista markkinaa, 
ja tämä ongelma tulee 
Euroopasta. Yksittäisen 
maan on vaikeaa muuttaa 
pelisääntöjä. Teoriassa 
malli toimii hyvin, mutta 

hintasignaalit ovat vahvo-
ja, Laine toteaa.
 – Tehoreservit eivät yk-
sistään ratkaise ongelmaa. 
Lainsäädäntö rajoittaa nii-
den käyttöä, on syy miksi 
ne ovat olemassa.
 – Nurmijärven Sähkö 
voi auttaa asiakkaitaan 
neuvomalla energiansääs-
tämisessä. Yhtiöllä on 
oma energianeuvoja Jarmo 
Kauppi, jolta voi kysyä 
neuvoa ja vinkkejä kai-
kissa energiaan liittyvissä 

asioissa.
 – Energiamarkkinat 
ovat murrosvaiheessa. Kun 
yhä suurempi osa tuotetus-
ta energiasta on uusiutu-
vaa, tuulesta tehdään vetyä 
ja akut ovat kehittyneet, 
tilanne rauhoittuu. Tämä 
vain nyt on se hinta, joka 
uudesta mallista on mak-
settava, toteaa Nurmijär-
ven Sähkön uusi toimitus-
johtaja Lauri Laine.
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Rakkaus motivoi Timo Lavikaista

Kaupunkilaiselämää 
maalaismiljöössä
”Rajamäki on samankokoinen kuin Helsinki, täällä on vain enem-
män metsää”, tuumasi Timo Lavikaisen 4-vuotias poika. Timo 
valitsi talonsa kuutisen vuotta sitten Rajamäeltä sillä
perusteella, että siellä oli hyvä hengittää. Napapiirin sankarit 4 on 
kuvattu, Aake Kallialan ja muiden eturivin näyttelijöiden kanssa 
on valmistumassa TV-produktio sekä duo-teatteriesitykset Pasi 
Karpin kanssa keräävät suosiota maakunnissa. Korona alkaa olla 
selätetty.

–Olen sillä 
lailla herk-
kä, että 
huomaan 

heti, jos on huono sisäilma. 
Rajamäen rintamamies-
talossa totesin heti ekalla 
käynnillä, että täällä on 
helppo hengittää, Lavikai-
nen toteaa.
 Kuunnellessa Timoa 
tuntuu siltä, että ”on 
helppo hengittää” tarkoit-
taa myös henkistä puolta 
Rajamäellä.
 – Täällä ihmiset ovat 
lupsakoita, maaseutuhen-
kisiä. Kaikki palvelut löy-
tyy läheltä, uimahalli on 
vieressä, mutta on myös 
peltoa ja metsää. 
 – Jos suhaisi bussit 
koko ajan, se loisi erilaisen 
tunnelman. Harvoin on 
oikeasti sellainen kiire, 
etteikö näillä Rajamäen 
busseilla ehtisi, toteaa 
mies, joka omistaa Land 
Rover Defenderin vuodelta 
2005 ja vuoden 1974 Ford 
Escortin.

 – Olen tällainen 
ilmastosyntinen, kun ajan 
dieselillä ja lämmitän taloa 
öljyllä ja puulla. Yläker-
rassa on Porin Matti. No 
on meillä yksi ilmalämpö-
pumppukin.

Pari hyvää syytä olla 
nurmijärveläinen?

– Luonto, eläimet, peurat, 
jänikset, fasaanit. Talvella 
peurat kävivät syömässä 
omenapuita, emä ja kaksi 
vasaa. Etäisyys Helsinkiin 
on tosi hyvä – riittävän 
kaukana, mutta myös 
lähellä.
 Ainoa kielteinen asia, 
joka tulee Timon mieleen 
on kylien vastakkainaset-
telu. Jos joku saa jotain, se 
tuntuu aina olevan toiselta 
kylältä pois, vaikka jokai-
nen voi sukkuloida kylältä 
toiselle. Pitäisi muistaa 
ajatella enemmän kokonai-
suutta. 

Montako Napapiirin
sankaria voi tehdä?

– Yhtä monta kuin oli 
Uunoja. Niin kauan kuin 
ihmiset käyvät katsomas-
sa. Tämä nelonen on
kuvauksista jääneiden 
fiilisten perusteella yksi 
parhaista. Sanoinkin oh-
jaaja Juha Wuolijoelle, että 
tämän ei pitäisi olla Na-
papiirin sankarit 4, vaan 
omalla nimellä, Lavikainen 
toteaa.
 – Nämä kuvausjutut 
ovat parhaita. Tahtia on 
kiristetty, mutta silti ei 
ole liian kiire. Odottelun 
aikana voi jutella vanho-
jen näyttelijöiden kanssa. 
Sieltä niitä juttuja riittää, 
on näkökulmaa.
 – Käsikirjoitus on elo-
kuvassa eniten merkkaava 
juttu. Hyväkään ohjaaja 
ei saa huonosta kässäristä 
keskinkertaista parempaa. 
Toiseksi tärkein on ohjaaja.
 Julkisuudessa olleista 
ohjaajakohuista Lavikai-

”Suuntaviivoja
voi vetää

elämäänsä, mutta 
harvoin menee

kuten on
ajatellut”
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nen toteaa, että itse ei 
ole koskaan törmännyt 
epäasialliseen käytökseen.
 – Ohjaajissa on ikäviä 
ihmisiä siinä missä muual-
lakin, ei se tuo mitään 
sädekehää ympärille.

John Wayne ja
Mikko Niskanen

Parhaana ohjaajana 
Lavikainen pitää Mikko 
Niskasta.
 – Hänellä oli kyky esit-
tää asiat aidosti. Kahdek-
san surmanluotia oli niin 
kova, kuin olisi dokument-
tia katsonut. Hän oli hyvä 
henkilöohjaaja, oli kyky 
löytää näyttelijä amatööris-
tä.
 – Mutta jos saisin päät-
tää, millaista Suomi-kuvaa 
maailmalle, esittäisin 
alkukohtauksen Rauni 
Mollbergin elokuvasta 
”Maa on syntinen laulu”, 
jossa vasikka paloitellaan 
lehmän kohtuun. Vaikka 
koetetaan olla sivistynei-
tä, ollaan kyllä Euroopan 
viimeinen metsäkansa.
 – Suomalaisissa luotta-
mus ja kiltteys ovat hyviä 
ominaisuuksia, mutta jos 

lisätään vielä naiivius, 
ollaan aika helppo kansa 
ohjailla. Tehdään kaikki 
mitä EU:sta tulee. Italialai-
set nauraa direktiiveille, 
Suomessa ollaan kuuliai-
sia.
 Jonkinlaisena esikuva-
na Lavikainen mainitsee 
John Waynen, joka teki 
aina samalla tyylillä kaikki 
roolit 1930-luvulta 1970-lu-
vulle – ja ihmiset pitivät 
siitä.
 Keitä aikamme näytte-
lijöitä Lavikainen sitten 
arvostaa? Vastaus on 
erikoinen.
 – Koko-teatterissa 
Helsingissä esitettiin 
aikanaan Seitsemän 
broidia Sipoosta, jossa 
näyttelijät olivat Sörkan 
linnakundeja, oikeasti 
myös murhamiehiä oli 
lavalla. Vaikutuin todella 
siitä vimmasta, jolla he 
vetivät esityksen. Parista 
tyypistä voi suoraan sanoa, 
että olisivat voineet ryhtyä 
näyttelijäksi. Tunnelma oli 
jännä, kun kaikilla poistu-
misteillä oli vartijat.

Fatalismi ohjaa

Lavikainen ei ole uskon-
nollinen, mutta jonkin 
verran fatalistiseksi hän 
itsensä kuvailee.
 – Asiat tapahtuu, ei voi 
vaikuttaa. Suuntaviivoja 
voi vetää elämäänsä, mutta 
harvoin menee kuten on 
ajatellut. Eikä ikinä tiedä, 
mitä seuraavan päivänä 
voi tapahtua, mikä sopii 
omaan ajatusmaailmaani.
 – Olin Postissa töissä 
ja ajoin jakeluautoa. Tulin 
sivutieltä liian kovaa ja oli 
liukasta – suoraan päin 
rekkaa. Osuin renkaaseen 
ja auto pomppasi ojaan. 
Minulle ei käynyt kuin-
kaan, vaikka auto meni 
rusinaksi.
 Toinen kohtalon tarina 
kertoo näyttelijänuran 
alusta.
 – Isä vei katsomaan elo-
kuvia. Joensuussa oli elo-
kuvakerhoja eri ikäisille 
lapsille ja nuorille. Niistä 
kait se oma innostus lähti, 
että jonakin päivänä tulee 
näyttelijäksi. Lukiossa 
kävin yhden ilmaisutaidon 
kurssin, mutta vaikka 

opettaja sanoi, että ryhdy 
näyttelijäksi, en tehnyt 
mitään sen eteen.
 – Tiesin, että minusta 
tulee näyttelijä. Odotin 
vain sitä päivää. Kunnes 
luin sanomalehdestä, että 
Joensuussa kuvataan seu-
raavana kesänä elokuvaa. 
Soitin lehden toimittajalle 
ja kysyin tarkempaa tietoa, 
sitten soitin tuotantoyh-
tiöön ja pääsin koeku-
vauksiin, joissa oli yli 
2000 kuvattavaa. En ollut 
lainkaan yllättynyt, kun 
tulin valituksi. 
 Elokuva ”Pitkä, kuuma 
kesä” valmistui vuonna 
1999 ja sen ohjasi Perttu 
Leppä. Timo Lavikainen 
esitti rumpali Kukkosta.
 – Jos on sen aika ja 
meikäläiselle sopivia roole-
ja, niitä sitten tulee, jos on 
tullakseen.

Molotovin cocktail
aitan seinään

Timo Lavikainen on tykän-
nyt lukea pienestä asti ja 
harrastanut historiaa, eten-
kin sotahistoriaa. Kaikki 
mummolan sotakirjat on 
käyty läpi. 

 – Rakensin nuoremman 
veljeni kanssa ala-asteiäs-
sä polttopullon mummo-
lassa Joensuussa. Ukin 
talvisotakirjassa kerrottiin 
resepti ja tarveaineet löy-
tyivät. Paiskattiin se sitten 
aitan seinään. Komeat 
olivat liekit. Onneksi oli 
talvi ja liekit sammuivat, 
lähinnä vain polttoaine pa-
loi pois. Olisi pitänyt olla 
enemmän tervaa, Lavikai-
nen toteaa.
 Sellainen yhteys Raja-
mäkeen tapauksella on, 
että Molotovin cocktaile-
jahan rakennettiin Alkon 
tehtailla sodan aikana.

Rakkaus motivaattorina

– Rakkaus motivoi pääl-
limmäisenä voimana. Rak-
kaus vaimoon ja perhee-
seen. Kaikki liittyy siihen, 
perheen hyvinvointiin. 
 Lapsia Lavikaisen 
piirissä on neljä – yksi 
aikuinen, yksi teini-ikäi-
nen ja kaksi leikki-ikäistä. 
Suhtautuminen viimeisiin 
lapsiin on erilaista.
 – Jos jotain sattuu, ei ole 
niin paniikissa kaikesta. Ja 
jos haluaa kiivetä puuhun, 
kiivetköön niin korkealle 
kuin jaksaa, kunhan pää-
see alas. 
 – Lasten merkitys on 
sellainen, että he ovat hyvä 
mittari oman aikajanan 
päättymiselle. Heidän 
kasvamisestaan näkee, 
että itsellekin on tullut 
vuosia. Vaikkakaan itse ei 
ole muuttunut miksikään, 
samanlainen olen kuin 
parikymppisenä, toteaa 
nyt 48-vuotias perheenisä.

Lavikainen kuvailee 
itseään sosiaaliseksi 
erakoksi

– Viihdyn yksin, mut-
ta ihmisten kanssa on 
mukava jutella. 4-vuotias 
poikani on perinyt saman 
luonteenlaadun ja juttelee 
ventovieraiden kanssa.
 – Jos olet ravintolassa, 
et saa olla rauhassa, jos 
olet ollut julkisuudessa. 
Ihmiset tunnistavat, ja 
etenkin jos on humalassa, 
kynnys tulla juttelemaan 
on aika pieni. Olen oppinut 

hyväksymään sen. Lisäksi 
olen liian kiltti. Eihän ilta 
voi mennä kokonaan mui-
den kanssa jutellessa, jos 
on päässyt vaimon kanssa 
ravintolaan. Pitäisi joskus 
sanoa suoraan, että nyt 
riittää.

Loivaliikkeinen
Lavikainen

– Kiireen tuntu on sellai-
nen, mistä en pidä yhtään, 
olen niin loivaliikkei-
nen. Harvoin stressaan. 
Mieluiten vietän aikaa 
laittaen autoja, Defenderiä 
ja Escortia. Tai sitten teen 
taloon remonttia. Olen 
mielestäni laiska, mutta 
teen kuitenkin koko ajan 
jotain.
 – Ihminen on erkaantu-
nut luonnosta ja olemme 
nostaneet itsemme jalus-
talle, jolle emme kuulu. 
Olemme olleet täällä kär-
päsen kakan verran, kun 
jotkut lajit ovat olleet 100 
miljoonaa vuotta. Ilmasto-
ratkaisut ovat piipertelyä, 
ei ole vielä tullut kauhea 
hätä. Kun loppu alkaa 
häämöttämään, aletaan toi-
mia – joskin se on silloin 
myöhäistä.
 – Kainuu ja Pohjois-Kar-
jala eivät koskaan ole 

toipuneet 90-luvun la-
masta. Työvoimapulaa on 
sielläkin, mutta se johtuu 
siitä, että ei ole eri alojen 
osaamista.
 – Koulutusjärjestelmä 
on epäonnistunut rajusti. 
Ammattikoulusta valmis-
tuu ihmisiä, jotka eivät 
tiedä, mitä ruuvimeisselil-
lä tehdään. Rakennusalan 
yrittäjäkaverini kysyy 
minua töihin, kun ei saa 
työmiehiä mistään. Kun 
niitä tulee, eivät osaa 
hommiaan, vaikka olisivat 
käyneet ammattikoulut.
 Politiikkaan Lavikainen 
ei ole koskaan ryhtynyt, 
vaikka kaikki puolueet 
ovat kysyneet.
 – Diktatuurikaan ei 
ole hyvästä, mutta meillä 
on näennäisdemokratia. 
Lähtevät intomielellä 
politiikkaan, että ratkai-
sevat ongelmat, että nyt 
muuttuu – mutta ei muutu.
 Lavikaisen pahin haaste 
oli 90-luvun lama, johon 
hän valmistui koulusta 
Joensuussa. Armeijasta 
hän pääsi 1994. 
 – Olin valmis siirty-
mään yhteiskuntaan itse-
näisenä toimijana, mutta 
mitään ei ollut tarjolla. 
Joensuussa oli ankeaa. Oli 
rasismiakin juuri niihin 

21.3.2014 oli merkittävä päivä Timo Lavikaisen elämässä – tuona päivänä hän täytti 40 ja meni naimisiin elämänsä rakkauden kanssa.

Timo Lavikaisen silmäterä on Land Rover Defender vuodelta 2005.

aikoihin. Samat kaverit 
näkyivät jahtaavan maa-
hanmuuttajia kuin jotka 
olivat minunkin kimpussa-
ni, kun 14-vuotiaana olin 
leikannut irokeesin. Ei 
hyväksytty erilaisuutta.

Suomalainen
gangsterielokuva

Timo Lavikainen on tehnyt 
Nurmijärven kunnalle 
mainosvideoita. Kaikkiaan 
niitä tulee kuusi, joista 
yksi on tekemättä. Videot 
liittyvät kunnan rekrytoin-
tiin.
 – Käsikirjoittaminen 
kiinnostaisi, olen vain 
huono saamaan aikaan. 
On ideoita hyviinkin 
elokuviin. Osa ollut monta 
vuotta mielessä, joten 
ovat hyviä, koska eivät ole 
lähteneet pois mielestä. 
 Yhden idean hän suos-
tuu paljastamaan.
 – Pitäisi tehdä kun-
non gangsterielokuva 
Suomessa, joka sijoittuisi 
kieltolain aikaan ja silloin 
luotuun omaisuuteen. Sain 
ajatuksen, kun seisoimme 
Tampereella Olavi Virta 
-elokuvan kuvauksissa 
smokit päällä historiallisen 
hotellin portailla. 
 Jäämme odottamaan.
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”Klaukkalan
kentän ympäristö

on mainio alue
järjestää
 kisoja”

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Nurmijärven Yleis-
urheilu järjesti elo-
kuussa 14–15-vuo-

tiaiden yleisurheilun 
SM-kisat. Nettihaun avulla 
haettiin vapaaehtoisia 
järjestämään kisoja. 
 – Tuli valtavan hieno-
ja vapaaehtoisia, jotka 
eivät koskaan olleet olleet 
mukana yleisurheilussa, 
mutta kokivat tapahtuman 
hienoksi ja arvokkaaksi. 
Palkaksi he saivat T-paidan 
ja ruoat, Korhonen kertoo.
 – Klaukkalan kentän 
ympäristö on mainio alue 
järjestää kisoja, sillä sieltä 
löytyy tekonurmikenttä 
lämmittelyyn, hiekkakent-
tä heittolajien lämmit-
telyyn, Monikko, jossa 
kisakanslia ja kioskien 
tukikohdat.

Kaikki alkoi kaksi
vuotta sitten

SM-tason kisoja ei noin 
vain saa kuka tahansa 
järjestääkseen. Ensin 
Suomen Urheiluliiton 
paikallinen piiri arvioi 
kisakelpoisuutta, sitten 
alueen kilpailuryhmä, joka 
toimittaa näkemyksensä 
Urheiluliiton kilpailu-
ryhmälle. Nurmijärven 
Yleisurheilu sai tiedon hy-
väksynnästä kaksi vuotta 
sitten.
 – Ehtona oli, että kent-
tää piti kunnostaa. Kunnan 
investointisuunnitelmassa 
kentän peruskorjaus oli 
suunniteltu myöhemmäk-
si, mutta sitä saatiin ai-
kaistettua. Remontti alkoi 
juuri samaan aikaan kuin 
milloin järjestelytoimi-

3500–4000 kisavierasta Klaukkalan SM-kisoissa

Kaikkien aikojen
suurimmat yleisurheilukisat
Nurmijärvellä

– Lajisuorituksia oli kaiken kaikkiaan 1020 viikonlopun aikana. Toimitsijoita
tarvittiin 250 seuraamaan 650 urheilijan suorituksia, toteaa Nurmijärven
Yleisurheilun toiminnanjohtaja Lassi Korhonen nuorten SM-kisoista.
Omatkin urheilijat saavuttivat menestystä viiden mitalin verran.

Lassi Korhonen
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kunta järjestäytyi ja alkoi 
työstää kisoja, Korhonen 
toteaa.
 Kisajärjestäjät laina-
sivat kisoihin tarvittavia 
välineitä muilta seuroilta 
aina Lahtea myöten. 
 – Heittolajeissa täytyy 
olla säilytystelineet kisan 
aikana, missä moukarit, 
kuulat, kiekot, keihäät. 
Turha tällaisia kalliita te-
lineitä on hankkia. Seurat 
ja kunnat tekevät tässä 
yhteistyötä, rahaa säästyy 
itse toimintaan.
 Klaukkalan koululla oli 
kisakeittiö ja -ruokala, jos-
sa kokattiin toistatuhatta 
annosta ruokaa. Ruoka-
lippuja myytiin myös 
osallistujille.

Yleistä tyytyväisyyttä 
järjestelyihin

Kisojen budjetti oli arviolta 
noin 50 000 euroa, josta 
suurin osa tuli sponso-
reilta, kuten Nurmijärven 
Sähköltä.
 – Vaikuttaa siltä, että 
kisat koettiin onnistuneik-
si järjestelyiltään – sun-
nuntai-iltana hymyilytti. 
Kommenttien mukaan 
kisat olivat ”oikeat SM-ki-
sat”, Korhonen toteaa.
 – Ainahan sitä sattuu 
kaikenlaista kisoissa, 
joissa on toistatuhatta suo-

elinkeinotoimi järjesti 
kisatorille tapahtumia 
lauantaina ja sunnuntaina. 
Paikallisilla yrityksillä oli 
mahdollisuus tulla esittele-
mään toimintaansa.
 – Nurmijärven Opiston 
kanssa tehtiin poikki-
taiteellista yhteistyötä, 
opiston bändejä oli soitta-
massa kisatorilla ja opisto 
osallistui myös kisafan-
faarin aikaansaamiseen 
palkintojenjaossa.

Menestystä
järjestävälle seuralle

Nurmijärven Yleisurheilua 
edusti kahdeksan urheili-
jaa, jotka toivat yhteensä 
viisi mitalia. Oona Korho-
nen (T-14) sai hopeaa mou-
karissa, pronssia kuulassa. 
Lisäksi hänelle tuli hopeaa 
joukkuemoukarissa yhdes-
sä Emma Kangasniemen 
kanssa. Pihla Jaakola-Sii-
mes (T-15) sai pronssia 
1500 m esteissä ja Kasperi 
Kontola (P-15) niin ikään 

pronssia kolmiloikassa.
 Aiemmin Nurmijärvellä 
on ollut isot kisat vuonna 
1996, kun NYU järjesti 
19-vuotiaiden SM-yleisur-
heilut, joiden mittaluokka 
oli sama kuin näiden 
kisojen.
 Ensi vuonna Klaukka-
lassa järjestetään kan-

sainväliset Youth Athletic 
Gamesit, joihin odotetaan 
perinteisesti yli 2000 
9–17-vuotiasta yleisurhei-
lijaa, eli ne ovat kaikkien 
aikojen suurimmat Nur-
mijärvellä. Vapaaehtoisia 
tarvitaan lähes 450. Kisat 
toteutetaan viikkoa ennen 
juhannusta. Järjestäviä 
seuroja ovat paikallisen 
NYU:n lisäksi Vihdin 
Viesti, Vantaan Salamat ja 
Keski-Uudenmaan Yleisur-
heilu.

ritusta. Protesteja tulee ja 
käsitellään. Mutta nurinoi-
ta ja murinoita ei kuulu-
nut, siitä päätellen mennyt 
hyvin. Suomalainenhan 
kyllä valittaa, mutta kiitos-
ta kuulee harvoin – intohi-
mo on kaikilla korkealla, 
niin urheilijoilla, valmen-
tajilla kuin vanhemmilla – 
mutta nyt saimme kiitosta 
laajalla rintamalla.
 – Isotkin seurat, jotka 
saattavat vähän katsoa tar-
kemmin pienten seurojen 
onnistumista, kiittelivät 
järjestelyitä.
 Nurmijärven kunnan 
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Nurmijärven Sähkön 
tuore kehitysinsinööri 

Pekka Roivainen on alun 
perin kotoisin Kainuusta. 
Kaukolämmön palveluk-
sessa oleva DI saapui 
paikkakunnalle Hyrynsal-
men kaukolämpöyhtiön 
Vesi-Megan toimitusjohta-
jan paikalta.
 Kainuussa Roivainen 
asui armeijaan asti, josta 
jatkoi Lappeenrantaan 
opiskelemaan diplomi-in-
sinööriksi. Sen jälkeen 
seurasi mielenkiintoinen 
muutaman kuukauden 
jakso Etelä-Afrikassa 
Pretoriassa, jossa hän teki 
yliopistolla tutkimustyötä 
aiheena Suomen vapau-

Kehitysinsinööri Pekka Roivainen

Pohjoisen poika
puusouvissa

tuneet sähkömarkkinat, 
jossa vertailtiin verkkoyh-
tiötä, joka toimii monopoli-
asemassa.
 Sitten seurasi jakso 
Kuusamossa Fortumin voi-
malaitoksen käyttöpäällik-
könä, sitten Leppäkosken 
Sähkön tuotantopäällikkö-
nä, jossa hän oli ottamas-
sa käyttöön Joutsenon 
vetyvoimalaitosta. Vetyä 
syntyi kemian teollisuu-
den sivutuotteena.
 – Uskon vakaasti 
vetytalouteen, olin yli 
kymmenen vuotta Jout-
senossa rakentamassa 
vedyn käyttöä. Joutsenossa 
vetyä poltettiin kuin mitä 
tahansa kaasua, Roivainen 

toteaa.
 – Järkevintä olisi 
käyttää vety polttokennos-
sa, jossa sähköä syntyy 
kemiallisessa reaktiossa 
anodilla ja katodilla. Vety 
yhtyy hapen kanssa – 
siis palaa – mutta ilman 
liekkiä. Päästöinä syntyy 
pelkästään vettä.
 Leppäkosken jälkeen 
Roivainen on ollut yrittäjä 
ja konsultoinut voimalai-
toksia ja polttokennopro-
jekteja. Viimeinen reilu 
vuosi kului Hyrynsalmella 
vastuina vesi- ja viemäri-
laitos, sekä kaukolämmön 
toimitus ja lämpölaitos.
 Maaliskuussa Nurmi-
järven Sähköön saapunut 

Roivainen työskentelee 
polttoaineen hankinnassa 
sekä verkon ja laitosten 
analytiikkahankkeissa. 
Perhe ja koti ovat Nokialla.
 – Kun polttoaineen 
saatavuus on heikompi, 
panostamme enemmän 
lähialuehankintaan, ta-
voitteena saada polttoaine 
kilpailukykyiseen hintaan. 
Hankinta tuottaa normaa-
lia vuotta enemmän töitä, 
koska energiamäärä kerä-
tään useammista pienistä 
lähteistä.
 – Tapaan ihmisiä, joilla 
on harvennusurakkaa. He 
ottavat itse yhteyttä tai 
kuulen, että jossain metsää 
harvennetaan. Keskuste-
lemme hinnasta, sovimme 
haketukset ja kuljetukset.
 – Intohimoni on paikal-
lisen energian käyttö. Se 
palvelee kuntaa, ympä-
ristöä, lämmön myyjää ja 
ostajaa. Työssä saa käyttää 
mielikuvitustakin, joskus 
on tullut hyviä ja villejäkin 
ideoita.
 Sähkön hinta on tape-
tilla ja siitä Roivaisella on 
selkeä näkemys:
 – Jos kaikilla olisi pörs-
sisähkö kotona, sähkön 
hintapiikit tasoittuisivat 
ja markkinahinta ohjaisi 
sähkön kulutusta ja tasaisi 
kulutushuippuja.
 Nyt maailmalla on 
markkinahäiriö, jonka on 
aiheuttanut mm. Venäjän 
hyökkäyssota Ukrainaan. 
Hinnat ovat kohtuuttomat, 
mutta tasaantuvat alem-
mas jossain vaiheessa, kun 
markkinat mukautuvat 
tilanteeseen.
 Puupolttoaineen hinnat 
ovat jo lähteneet nousuun. 
Turve pitäisi saada uudes-
taan käyttöön, mutta se voi 
olla vaikeaa, kun varastot 
ovat pienet ja turvetta on 
ajettu alas. Ennustettavuus 
energiamarkkinoilla on 
huono, mutta uskon kau-
kolämmön kilpailukykyyn.
 Pekka Roivainen 
harrastaa metsästystä ja 
kalastusta sekä moottori-
pyöräilyä. Metsästysmaat 
ovat edelleen Kainuussa, 
mutta Nurmijärveltä hän 
on jo hakenut metsästysoi-
keuksia.

Lämpöasentaja Sami 
Alho pitää laitosta 

kunnossa siten, että kaikki 
toimii kuten pitää. Työ 
sisältää päivittäisiä huol-
tohommia, kuten hakkeen 
seulan tarkastamista, sillä 
seula voi mennä tukkoon. 
Kun seula on tukossa, 
laitos pysähtyy.
 – Työtehtävät liittyvät 
pitkälti siihen, että hake 
pääsee vapaasti liikku-
maan. On tarkastettava 
purkaimet, josta työn-
netään purua ja haketta 
kuljettimelle. Kuljetin 
syöttää polttoainetta 
kiekkoseulaan, josta se 
putoaa siiloon, siilosta 
syöttöruuveilla sulkusyöt-

Lämpöasentaja Sami Alho

Lämpölaitoksen
toiminnan
varmistaja

timelle ja siitä tulipesään, 
lämpöasentaja Sami Alho 
selittää polttoaineen kul-
kua.
 – Rataa tarkastetaan 
alati, että haluttava määrä 
metsästä lähtöisin olevaa 
polttoainetta siirtyy es-
teettä energiantuotantoon. 
Töitä saa paiskia eritoten 
talvella, jolloin polttoai-
neen seassa voi olla jäätä 
– hake saattaa olla yhtä 
isoa paakkua, Alho kertoo 
ja levittää kätensä metrin 
päähän toisistaan.
 – Työhön kuuluvat 
myös päivystysvuorot, 
jolloin töissä ollaan peri-
aatteessa 24/7 torstaista 
torstaihin, yhden kokonai-

sen viikon ajan. Vuoroa 
vaihdetaan torstain aikana 
pitkin päivää.
 Alho kertoo haas-
tattelua tehtäessä, että 
edellisenä yönä oli tullut 
kaksi komennusta, joiden 
kanssa meni kolme tuntia 
touhutessa. Raalan koulun 
lähilämpökohteesta oli 
loppunut öljy. Vanhassa 
koulussa myös asutaan ja 
kesällä tarvitaan lämmintä 
vettä, vaikka lämmityksen 
kanssa ei ole niin tarkkaa. 
Klaukkalassa puolestaan 
oli syntynyt kaasukattilan 
poltinhäiriö. Alho lähti 
kotoaan Hyvinkäältä ja ajoi 
yön selässä paikan päälle, 
etänä näitä asioita ei voi 
hoitaa, vaikka olisi korona.
 Kysyn, mitkä ovat suu-
rimpia haasteita. Vastaus 
liittyy siihen, että mies on 
ollut töissä Nurmijärven 
Sähkössä vasta viime 
vuoden lokakuusta:
 – Tulee paljon uusia 
juttuja koko ajan. Toisaalta 
se on myös mielenkiintois-
ta. Toistojen kautta kaikki 
kyllä iskostuu päähän. 
 Työn kanssa Alho ei 
stressaa. Kun työpaikan 

ovesta pääsee pihalle, 
työasiat jäävät oven 
toiselle puolelle – sen hän 
kertoo osaavansa hyvin.
 Työn hyviksi puoliksi 
Alho mainitsee sen, että 
laitoksella on hyvä työ-
porukka. On oma vapaus 
liikkua ja tehdä töitä. Kun 
vain hoitaa työnsä kunnol-
la, ei olla hengittämässä 
niskaan.
 Sami Alho on käynyt 
koulunsa Tampereen suun-
nalla. Peruskoulutus on 
automaatioasentaja, jonka 
lisäksi takataskussa on 
koneenasentajan tutkinto. 
Tampereella mies oli töis-
säkin ennen kuin muutti 
Hyvinkäälle ”naisen peräs-
sä”. 
 – Varmistin kylläkin 
työpaikan ensin, ennen 
kuin muutimme tänne. 
Jostain sivuilta löytyi 
työpaikkailmoitus ja hain 
ihan pokkana. Mitään suh-
teita ei minulla aiemmin 
ole tänne ollut. 
 – Toimenkuva vaikutti 
mielenkiintoiselta, minulla 
oli sopiva tausta tehdä tätä 
työtä. 
 Harrastuspuolella Sami 
Alho pelasi aikaisemmin 
talvisin jääkiekkoa Tam-
pereella, mutta vielä ei ole 
löytynyt sopivaa porukkaa 
Hyvinkään–Nurmijärven 
akselilta. Harrastuksia 
ovat koiran kanssa lenk-
keily ja rullaluistelu, sekä 
moottoripyöräily tuhatkuu-
tioisella Honda CBR:llä.

”On oma
vapaus liikkua

 – ei olla
hengittämässä
niskaan, kun
vain hoitaa
hommansa”
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Turve on tärkeä osa huoltovarmuutta Nurmijärven Omakotiyhdistys energia-asialla

Palaako turve koskaan?

–Sää ei suosinut tänä 
kesänä turpeennos-

toa. Pohjanmaalla loppu-
kesä oli sateinen. Turvetta 
alettiin sodan seurauksena 
nostaa keväällä myöhässä, 
kun kuskit olivat lähteneet 
muihin hommiin, toteaa 
Neovan (Vapon) turpeen ja 
puun käytön johtaja Pasi 
Rantonen. 
– Valtion turpeennosto-
laitteiden romutuspalk-
kio käytettiin loppuun 
maaliskuussa. Koneita 
romutettiin 30 Me arvosta. 
Suurin osa oli elinkaaren-
sa loppupäässä, mutta osa 
yrittäjistä luopui myös 
uudemmista koneista. 
Tämähän vaikutti kapa-
siteettiin siinä vaiheessa, 
kun turpeen kysyntä lähti 
nousuun. 
 – Turpeen käyttö on 
tippunut alas vuosi vuodel-
ta, kysyntää ei ole yhtään 
liikaa. Kysyntä ei nytkään 
varsinaisesti kasvanut, 
vaan lasku pysähtyi. 
Ensi vuoden kevättalvel-
la käytetään enemmän 
turvetta kuin tänä vuonna. 
Kun tuotantomäärät ovat 

Turpeesta on haluttu pois. Ilmastonlämpenemisen vastaisiin toimenpiteisiin on kuu-
lunut irrottautuminen hiilidioksidia päästävistä polttoaineista. Turvetta on Suomessa 
äärettömän paljon, vain alle prosentti suoalasta on käytössä. Turpeella on tärkeä 
rooli energian huoltovarmuuden luomisessa. Mikä on turpeen tilanne?

tänä vuonna tippuneet, 
ensi keväänä varastot ovat 
alhaiset, Rantonen toteaa.
 Tulevana talvena turve 
kyllä riittää niille asiak-
kaille, jotka ovat tehneet 
sopimuksen. Uudet asiak-
kaat eivät välttämättä saa 
turvetta.
 – Päästökaupan takia 
turve on erittäin kallis 
polttoaine. Hinta on hui-
dellut yli 90 e/tCO2. Huol-
tovarmuuden säilyttämi-
seksi tarvitaan kotimaista 
polttoainetta, joten jotain 
kädenojennusta alalle 
tarvitaan. Huolestuttaa, 
kun huoltovarmuudesta ei 
välitetä.
 – Yrittäjät häipyvät, jos 
tulevaisuus on epävar-
maa, eivätkä tule takaisin. 
Pidetään nyt edes tämä 
nykyinen kapasiteetti 
4–5 vuotta, jolla pärjätään 
siihen asti, kunnes ollaan 
uusien teknologioiden 
kanssa sinut.
 – Volyymit ovat tippu-
neet puoleen parhaista 
vuosista. Varaudumme 
siihen, että energiaturpeen 
uusi aika ei kestä pitkään, 

Rantonen toteaa.
 Vaikka energiaturpeen 
käyttö on vähenemässä, 
kasvuturpeelle on edelleen 
käyttöä ja sitä tuotetaan 
Suomessa Rantosen mu-
kaan riittävästi puutarho-
jen tarpeisiin, kuten myös 
kuivikkeeksi sikaloiden, 
navetoiden ja kanaloiden 
tarpeisiin. Kasvuturvetta 
myös viedään Hollantiin ja 
Saksaan.

Nurmijärven Sähkö
ei käytä turvetta

Nurmijärven Sähkö käytti 
viimeksi turvetta lämpö-
laitoksillaan seitsemisen 
vuotta sitten yhtenä tal-
vena, jolloin Vapo ajoi Nur-
mijärvelle Viron palatur-
vetta, jyrsinturvetta ei ole 
käytetty. Silloin Klaukka-
lan lämpölaitos oli alle 20 
MW, eikä päästökaupassa 
tarvinnut olla mukana.
 – Meillä ei ole tarvetta 
käyttää turvetta. Mutta isot 
laitokset saisivat käyttää 
sitä, jotta meille pienem-
mille riittäisi paremmin 
puuta, toteaa Nurmijärven 

Sähkön kaukolämpöjohtaja 
Alpo Sund.
 – Päästökauppa teki 
turpeesta kannattamaton-
ta. Jos puusta todella tulisi 
pulaa, turvetta voitaisiin 
käyttää, laitteet toimivat 
silläkin. Huoltovarmuus-
polttoaineena turve on 
erinomainen. Ja turve 
säilyy paremmin kuin puu.
 – Nurmijärvellä tärkein 
huoltovarmuuspolttoai-
ne tällä hetkellä on öljy, 
omia varastoja on useiksi 
päiviksi, omat varastot 
riittävät pakkasista riippu-
en muutamasta päivästä 
viikkoihin. Kiinteän polt-
toaineen laitoksia ei ole 
mitoitettu huippupakka-
sille, jolloin on käytettävä 
öljyä.
 Nurmijärven Sähkö nos-
ti kaukolämmön hintoja 
elokuun alussa 15 %, koska 
puupolttoaineen hinnat 
olivat nousseet. Venäjän 
hyökkäyssota on vaikutta-
nut, kun Venäjältä ei enää 
tule puuta.
 Kaukolämpö on Nurmi-
järvellä yli 90-prosentti-
sesti uusiutuvaa.

Teemana aurinkovoimala

Viitamäen/Vuorisen 
talo rakennettiin vuon-

na 1984, jolloin asennettiin 
suora sähkölämmitys. 
Siihen aikaan käytettiin 
säteilylämmittimiä katto-
paneelien takana. Vierei-
sessä isossa kahden auton 
tallissa oli heikot eristeet. 
Niinpä vuonna 2014 
aloitettiin energiaremontit 
tallista, johon vaihdettiin 
ovet ja asennettiin ilma-
lämpöpumppu. 
 – Kun näin eurot sähkö-
laskuissa, silmäni avautui-
vat. Tomi on talotekniikan 
ammattilainen ja aloin 
uskoa hänen juttujaan. 
Ennen tallin remonttia 
sähkönkulutuksemme oli 
31 000 kWh, remontin 
jälkeen 21 500 kWh. 
 – Vuonna 2016 asen-
simme sitten kaksi ilma-
lämpöpumppua pääraken-
nuksen alakertaan, kaksi 
yläkertaan ja rakennuk-
sien katoille yhteensä 53 
aurinkopaneelia, Raija 
Viitamäki toteaa.
 Paneelit kustansivat n. 
20 000 euroa asennuksi-

Nurmijärven Omakotiyhdistys on järjestänyt tänä vuonna viisi tapahtumaa, joista 
neljä on liittynyt energiaan: ilmalämpöpumput, maalämpöpumput, energiailta ja au-
rinkopaneeli-ilta. Syyskuussa kokoonnuttiin Karhunkorpeen Raija Viitamäen ja Tomi 
Vuorisen asuttamalle omakotitalolle kuuntelemaan kokemuksia aurinkovoimalasta.

neen päivineen ja niistä 
sai noin 5000 euroa koti-
talousvähennystä. Teho on 
12,8 kWp.
 – Tomi sanoi, että kun 
asennustyö on suhteessa 
kallista, niin kannattaa 
samalla kertaa asentaa 
useampi paneeli. Vuonna 
2016 oltiin pellepelot-
tomia. Silloin sanottiin, 
että pitää asentaa vain 
sen verran kuin on omaa 
käyttöä. Mutta minulla on 
aina hauskaa, kun menen 
invertterille ja näen, 
paljonko on tullut sähköä. 
Sitten menen Nurmijärven 
Sähkön Venla-palveluun 
katsomaan sekä kulu-
tuksen että myynnin, ja 
kun tiedän sen hetken 
spot-hinnan ja mikä tulee 
olemaan hyvityslaskun 
määrä, pystyn laskemaan, 
paljonko tulee nettoa. 
Elokuussa nettoa tuli 390 
euroa.
 – Päivääkään en ole 
katunut, että asennettiin 
iso voimala. Joka vuosi on 
myyty energiaa. Omaan 
kulutukseen olisi riittä-

nyt 19 paneelin tuotto. 
Lopuista on tullut voittoa. 
Aiemmin arvioitiin, että 
olisi mennyt kymmenen 
vuotta kuolettaa hankinta, 
mutta arvioisin, että se 
alkaa olla jo maksettu, kun 
sähkön hintakin on ollut 
korkealla. Olemme myy-
neet keskimäärin 8400 
kWh vuodessa. 
 Viitamäen talossa mak-
setaan sähköstä tammi-, 
helmi- ja maaliskuussa, 
muu sähkö tulee katoilta. 
Aurinkopaneeli toimii 
paremmin viileässä, joten 
maaliskuun lopussa ja 
huhtikuussa tuotto voi 

Viitämäen ja Vuorisen rakennusten katoilla on yhteensä 53 paneelia. Omakotiyhdistys kokoontui pihamaalla.

Raija Viitamäki

olla jopa parempaa kuin 
kesällä.
 – Tuleehan sitä hyvä 
mieli, kun lähinaapurit 
saavat meidän ylimääräi-
set sähköt.
 Viitamäki ja Vuorinen 
toteuttavat edelleen säh-
könsäästötoimenpiteitä. 
Esimerkiksi huonelämpö-
tilaa on laskettu. Näin he 
pyrkivät estämään sähkön 
riittävyyden vuoksi suun-
niteltuja sähkökatkoja. 
Koska aurinkovoimala 
on kytketty verkkoon, he 
eivät saa omista aurinko-
paneeleista sähköä silloin 
kun yleisessä sähköver-
kossa on sähkökatko.
 Energianeuvoja Jarmo 
Kauppi oli paikalla ja ker-
toi, että urakoitsija tekee 
ilmoituksen sähköyhtiölle 
mikrotuotannon liittämi-
sestä jakeluverkkoon. Nur-
mijärven Sähköverkko luo 
tuotannon käyttöpaikan 
järjestelmäänsä (tuotan-
non verkkopalvelusopi-
mus), sopimus muuttaa 
sähkön mittauksen niin, 
että myyty ja tuotettu 
sähkö mitataan. Tuotan-
non verkkopalvelusopimus 
mahdollistaa yksityiselle 
minkä tahansa sähköntuo-
tannon, ”vaikka siirtäisi 
akusta virtaa verkkoon”. 
 – Sitten tarvitaan ylituo-
tannon myyntisopimus, 
ennen kuin voimala voi-
daan kytkeä Nurmijärven 
Sähköverkon verkkoon, 
Jarmo Kauppi totesi.
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Nurmijärven kunnan 
alueisännöitsijä 
Aino Angervuo 

kertoi tilaisuuden aluksi, 
että kunta teetti kahtena 
keväänä asukaskyselyt, 
joissa selvitettiin asuk-
kaiden ilmastotoimia. 
Asukkailta kysyttiin, mitä 
he haluaisivat tehdä ja mil-
laista tukea pitäisi saada 
kunnalta. 
 – Asukkaat halusivat 
erilaisia ilmastotyöhön 
liittyviä infotilaisuuk-
sia. Tämä latausilta on 

Energianeuvoja luennoi

Sähköautojen lataus
iltamien aiheena
Täysi kunnanvaltuustosali seurasi Nurmijärven Sähkön energianeuvoja Jarmo Kaupin 
esitystä sähköauton latauksesta. Tilaisuuden järjesti Nurmijärven kunta, jolle se oli 
osa ilmastotyötä, liikenne kun tuottaa suuren osan päästöistä Nurmijärvellä.

tällainen. Koronan aikana 
pidimme Teamsin välityk-
sellä muutaman tilaisuu-
den, tämä on ensimmäinen 
tilaisuus koronan jälkeen, 
jossa ihmiset tulevat 
paikan päälle, Angervuo 
toteaa.
 Sähköinen liikenne on 
kasvava kiinnostuksen 
kohde monella, sillä val-
tuuston istuntosaliin saa-
pui lähes 50 osanottajaa. 
Heistä vain yhdellä oli jo 
sähköauto, viidellä hybridi 
ja muutama oli sähköauton 

tilannut.
 Energianeuvoja Jarmo 
Kauppi kertoi perusasioita 
lataamisesta ja sähköauton 
käytöstä. Erityisesti hän 
korosti dynaamisen kuor-
manhallinnan merkitystä. 
Dynaaminen kuormanhal-
linta muuttaa lataustehoa 
muun kulutuksen mukaan 
estäen pääsulakkeiden 
palamisen.
 Pekka ja Leena Pa-
lomäki olivat saapuneet 
tilaisuuteen Rajamäeltä. 
Heitä kiinnosti sähköau-

toilu ja lataaminen, sillä 
he tilasivat kesäkuussa 
sähköauton, joka vallit-
sevan tilanteen mukaan 
tulee vasta ensi vuoden 
lokakuussa.
 – Olemme uusineet 
sähkökaapin omakotita-
loomme ja asennuttaneet 
vikavirtasuojakytkimen. 
Autotallissa on kolmivai-
hevirtapistorasia, Pekka 
Palomäki toteaa.
 Palomäet ovat muu-
tenkin ajan hengessä 
mukana, sillä omakotitalon 
katolle on asennettu 26 
aurinkopaneelia jo vuonna 
2017, teholtaan 7 kW.
 – Tänä kesänä emme 
ole joutuneet maksamaan 
sähköstä mitään, Leena 
Palomäki toteaa.

35 ampeerin sulakkeet? 
Energianeuvoja Kauppi 
vastasi, että 35 ampeerin 
pääsulakkeilla saa 24 kW 
käyttöön, mutta täydellä 

teholla ei voi kuormittaa 
pitkäaikaisesti, sulake 
kyllä kärähtää. Tehonhal-
linnasta siis on hyötyä.
 Toisen kysyjän sähkö-

mies oli sanonut, että voi 
kyllä asentaa jatkojohdon 
sähköauton lataamista var-
ten, mutta voiko niin teh-
dä? Tämän energianeuvoja 
tyrmäsi toteamalla, että 
lataussuosituksen mukaan 
jatkojohtoa ei käytetä.
 Kysymyksiä esitettiin 
myös siitä, kauanko pitää 
ladata matkalla pohjoi-
seen, onko latauspaikkoja 
tarpeeksi ja millaisia vika-
virtasuojalaitevaihtoehtoja 
on olemassa voimavirtapis-
torasioille.

Vanhaan kerrostaloon 
lataustolpat

Kari Kajonlinna kirkon-
kylältä halusi tietää, miten 
vanhaan kerrostaloon saisi 
pari sähkötolppaa. 
 – Eihän se onnistu 
ilman energianeuvojaa. 
Neuvoja selvitti, onko teho-
reserviä riittävästi, jos on 
3 x 63 A sulakkeet. Tähän 
vastaus oli dynaaminen 
kuormanhallinta. Järjes-
telmä estää sähköauton 
latauksen esim. illalla, kun 
muuta kuormaa on paljon, 
mutta mahdollistaa sen 
yöllä. 

 Vas. Nurmijärven kunnan alueisännöitsijä Aino Angervuo, Nurmijärven Sähkön energianeuvoja Jarmo Kauppi ja kunnan ympäristöasiantuntija Mari Mäkelä.

Yllä Pekka ja Leena Palomäki, alla Kari Kajonlinna

 Yleisö esitti joitakin 
kysymyksiä, mm. onko 
dynaamisesta tehonhallin-
nasta hyötyä, jos on 25 am-
peerin pääsulakkeen tilalla 
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Kokopuu-
tai rankahake
53,1 %

Sahanpuru
27,7 %

Lämmön
talteenotto tai
lämpöpumpun
tuotanto 15,6 %

Kevyt
polttoöljy

3,6 %

Kaukolämmön
tuotantojakauma

2021

Nyrövaaran veljekset Jukka, Tomi ja Sami ovat pitä-
neet urheiluvälinekauppaa Klaukkalan keskustassa 
jo toistakymmentä vuotta. Nykyinen paikka on kol-
mas. Kaikki alkoi aikanaan veljesten ostettua Elmo 
Sportin varaston. Nyt Team Sportia -nimellä tunnet-
tu liike tarjoaa Nurmijärven Sähkön kanta-asiakkail-
le 20 prosentin alennuksen kertaostoksesta.

Kanta-asiakasetu Team Sportia

Veljesten urheilukauppa
Vuonna 2009 veljekset 

aloittivat kiinteis-
tössä, joka on nykyisin 
Kamuxin käytössä. Sitten 
he toimivat S-Marketin 
paikassa Brunnissa ja 
vuodesta 2016 nykyisessä 
paikassaan, jossa aiemmin 
toimi Pussukka-niminen 
sisustusliike. Ihan ensim-
mäiseksi kiinteistössä 
toimi Narisen yhdistetty 
lihakauppa ja rautakaup-
pa, mutta siitä on aikaa.
 – Oltiin Tomin kanssa 
urheilualalla töissä Ykkös-
Urheilussa. Klaukkalassa 
ja Keravalla toimi niinä 
aikoina Elmo Sport, jonka 
omistaja Hannu Kulmala 
tarjosi kumpiakin liikkei-
tä. Halusimme kuitenkin 
vain Klaukkalan ja aloi-
timme sitten täällä, kertoo 
veljeksistä vanhin, Jukka 
Nyrövaara.

Eniten menee
lenkkareita ja kenkiä

Team Sportiassa Klauk-
kalassa myydään eniten 
kenkiä, kuten lenkka-
reita. Muuten myydään 
aika tasaisesti kaikkea. 
Myynti on etenkin talvella 
kytköksissä säähän, joten 
veljekset seuraavatkin 
ahkerasti säätiedotuksia. 
Jos on lunta, aina hyvä.
 – Viime talvena oli 
lunta. Talvi olisi ollut hyvä, 
mutta myynnin pullonkau-
laksi muodostui se, ettei 
maahantuojilta saanut 
tavaraa niin paljoa kuin 
sitä olisi mennyt kaupaksi, 
Jukka Nyrövaara toteaa.
 – Meillä ei ole resurs-
seja suuriin varastoihin, 
menemme ennakoiden 
mukaan. Maahantuojatkaan 
eivät varastoi, joten jonkun-

laisia varastoja on pakko 
pitää, tuli talvea tai ei.
 – Homma on herkässä, 
sillä ihmiset eivät osta 
suksia, ennen kuin talvi 
on tullut. Jos on luvassa 
2-3 viikon talvi, hankinnat 
siirretään seuraavaan 
vuoteen. Toisaalta, kun 
asiakkaat ymmärtävät, 
että tavaraa on vähän, he 
ostavat silloin, kun tavaraa 
on. Esimerkiksi kun tuli 
karvasuksea, sitä ostettiin, 
kun kerran oli saatavissa.
 Merkittävä yhteistyö-
kumppani on Nurmijärven 
Jalkapalloseura. Kaikki 
seuratekstiilit kulkevat 
Team Sportian kautta. 
Seuran, Team Sportian ja 
Puman välillä on kolmi-
kantasopimus, joka kattaa 
myös varusteet ja kengät.

Korona ei vaikuttanut, 
mutta sota vaikuttaa

– Haastavinta koro-
na-aikana oli oikeastaan 
tavaran saanti. Kauppa 
kävi normaalisti, oli jopa 
plussapiikkiäkin – etenkin 
jos sai tavaraa, toteaa Sami 
Nyrövaara.
 – Korona-aikana 
ihmiset alkoivat harrastaa 
ulkona, kun seuratoimin-
not olivat katkolla. Lenkka-
reita ja ulkoilukenkiä meni 
enemmän.
 Tavaransaannissa on 
ollut erikoisia haasteita. 
Keski-Euroopassa mer-
kittävät liikenneväylät 
joet ovat kuivuneet siten, 
etteivät proomukuljetuk-
set enää onnistu. Venäjän 
hyökkäyssota Ukrainaan 
on sulkenut tehtaita.
 Veljekset jakavat työt 
keskenään tasaisesti: Ju-
kalla on enemmän myymä-
län puolella ja seura-asioi-
ta, Tomilla huollot ja Sami 
tekee vähän kaikkea. 
 – Hinnat on kilpailtu, 
hirveitä eroja ei ole. Mei-
dän valttimme on palvelu, 
Jukka Nyrövaara toteaa.

Jukka, Tomi ja Sami Nyrövaara pyörittävät Team Sportiaa Klaukkalassa.

Kaukolämpö on edelleen 
ympäristöystävällistä

Kanta-asiakasnäytös Taaborilla

Vaatimus energian al-
kuperätakuista laajeni 

lämmitykseen ja jäähdy-
tykseen heinäkuun alusta. 
Alkuperätakuiden avulla 
kuluttajat voivat varmistua 
siitä, että heille esimerkik-
si uusiutuvana lämpönä 
myyty energia on tuotettu 
väitetyllä tavalla.
 Alkuperätakuiden 
laajentamisella pyritään 
edistämään uusiutuvien 
energiatuotteiden ky-
syntää sekä tarjoamaan 
kattava ja yhdenmukainen 
järjestelmä eri tuotanto-
tapojen varmentamiselle 
- nyt myös hukkalämmölle 
ja -kylmälle. 
 Alkuperän varmenta-
minen vaaditaan energian 
myyjältä, joka myy tai 
markkinoi uusiutuvaa 
energiaa, hukkalämpöä ja 
-kylmää. Energiantuottaja, 
joka julkaisee kuluttajille 
markkinointitietoa käyt-
tämänsä alkuperätakuu-
järjestelmään kuuluvan 
energian alkuperästä, on 
velvollinen varmentamaan 

väitteensä. Varmentamista 
ei vaadita, jos energiaa ei 
myydä tai markkinoida 
uusiutuvana. Alkuperäta-
kuurekisteriä lämmölle ja 
jäähdytykselle ylläpitää 
Energiavirasto, joka myös 
valvoo lain noudattamista.
 Nurmijärven Sähkön 
kaukolämpötuotteiden 
markkinointinimenä 
aloimme käyttämään 
Biolämpöä vuonna 2018. 
Kaukolämmöstämme Nur-
mijärvellä on keskimäärin 
yli 95 % tuotettu puulla 
ja savukaasupesureiden 
lauhdelämmöllä ja nimi 
on ollut kaukolämpöäm-
me hyvin kuvaava. Tänä 
kesänä palasimme kauko-
lämpötuotteiden vanhaan 
markkinointinimeen Kau-
kolämpö alkuperätakuu-
vaatimuksien mukaisesti.
 Tulemme kertomaan 
vuosittain kaukoläm-
möntuotantomme 
polttoainejakauman 
ja hiilidioksidipäästöt 
kaukolämpöverkoittain 
kotisivuillamme ja online- 

palvelussamme. Lisäksi 
päästötietoja voi käydä 
tarkastelemassa valtakun-
nallisessa Paikallisvoiman 
ylläpitämässä palvelussa 
osoitteessa
klpaastolaskuri.fi.
 Kehitämme kaukoläm-
möntuotantoamme yhä 
vähäpäästöisemmäksi hyö-
dyntämällä hukkalämpöjä 
ja tehostamalla puun polt-
toa. Myymme jatkossakin 
asiakkaillemme edelleen 
edullista, vähäpäästöistä ja 
vaivatonta kaukolämpöä.

Markkinointinimeen muutos

Nurmijärven Sähkö kutsui 
kanta-asiakkaansa hei-
näkuussa perinteiseen 
kesäteatteriesitykseen Taa-
borinvuorelle. Taavi Vartian 
tuottama esitys perustui 

H.C. Andersenin satuun 
’Keisarin uudet vaatteet’. La-
valla nähtiin Sanna Stellan, 
Suvi Hurme ja Jonas Kanto. 
Musiikin oli säveltänyt 
Tony Sikström, ohjauksesta 

vastasi Anu Niemi. Tarina 
itsessään käsitteli rohkeu-
den ja rehellisyyden teemaa 
– uskaltaako ihminen olla 
oma itsensä? Sää suosi 
jälleen tilaisuutta.

Uudistamme
kanta-
asiakas-
etuja

Etukuponki-
vihko poistuu 
kanta-asiakas-
eduistamme 
vuonna 2023. 
Energia-
neuvojan
peruspalveluja 
tarjoamme
kanta-
asiakkaillemme 
edelleen
maksutta.

Uusista eduista 
tiedotamme
keväällä 2023.
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–Energiayhtei-
söt ovat yksi 
jakamistalouden 

muoto. Yhteisön jäsenet 
jakavat energian tuotan-
non ja hankinnan hyötyjä 
keskenään. Energiaresurs-
si voi olla aurinkovoimala, 

Energiayhteisöt  tulevat 
Vihreä siirtymä ja energiansäästö ohjaavat kehittä-
mään erilaisia tapoja tuottaa ja käyttää energiaa kestä-
västi ja tehokkaasti. ’Energiayhteisö’ on eri toimijoiden 
tai alueiden yhteenliittymä, joka hyödyntää yhdessä 
energiaresursseja. Yhteisön yhteinen sähköntuotanto 
on perusta koko yhteisölle.

Suurin osa
itse tuotetusta 

sähköstä kannattaa
käyttää itse jakaen

se jäsenten
kesken

sähköauto, lämminvesiva-
raaja tai akku, toteaa Nur-
mijärven Sähkön energia-
neuvoja Jarmo Kauppi.
 Energiayhteisöjen 
ytimessä ovat arvovalinnat 
energiankäytössä, jolloin 
saavutetaan yhteisöllisiä 
arvoja, mutta myös talou-
dellista etua. Taloyhtiössä 

voidaan muodostaa ener-
giayhteisö, jotta voidaan 
hankkia sähköä yhdessä 
tai hyödyntää omaa aurin-
kovoimalan tuottoa.
 Uusiutuvaa energiaa 
hyödyntämällä energia-
yhteisö voi tehdä vastuul-
lisia, ekologisia valintoja. 
Kaikkien kuluttajien ei ole 
ollut mahdollista tuottaa 
sähköä itse, esimerkiksi 
siitä syystä, että he ovat 

asuneet kerrostalossa. 
Uudet ratkaisut erilaisissa 
energiayhteisöissä antavat 
tulevaisuudessa yhä use-
ammalle mahdollisuuden 
käyttää sähköä ympäris-
töystävällisemmin.

Liittymän  sisäinen
energiayhteisö

– Jos energiayhteisön muo-
dostaa saman liittymän 
alla sijaitsevien osapuolten 
ryhmä, puhutaan liittymän 
sisäisestä energiayhteisös-
tä. Tyypillisesti tällainen 
on asunto-osakeyhtiön 
yhteinen aurinkovoimala 
taloyhtiön osakkaiden kes-
ken, Jarmo Kauppi toteaa.
 – Kiinteistön sisäisen 
energiayhteisön tuottama 
ja mahdollisesti varas-
toima energia jaetaan 
yhteisön jäsenten kesken. 
Osakkaiden sähkölaskua 
voidaan pienentää, kun 
omilla paneeleilla tuotettu 
sähköenergia on mahdol-
lista energiayhteisön kaut-
ta jakaa kaikkien kesken.
 Sähköliittymä julkiseen 
sähköverkkoon tapahtuu 
yhden liittymispisteen 
kautta. Jäsenet maksavat 
normaalit verkkopalvelu-

maksut sähköverkkoyh-
tiölle, sähköverot valtiolle 
ja energiamaksut sähkön-
myyjälle siitä sähkönkulu-
tuksen osuudesta, jonka he 
saavat jakeluverkon kaut-
ta, mutta näitä maksuja ei 
peritä energiayhteisön itse 
tuottamasta sähköstä.
 – On selvää, että suurin 
osa itse tuotetusta sähkös-
tä kannattaa käyttää itse 
jakaen se jäsenien kesken. 
Sähköntuotantolaitteisto 
on syytä yrittää mitoittaa 
tätä toteuttamaan. Joskus 
sähkön tuotanto ylittää 
kulutuksen eli syntyy 
ylijäämää. Se voidaan 
varastoida paikallisesti 
sähkövarastoon tai myydä 
sähkönmyyjälle.
 Nurmijärven Sähkö-
verkko ei tällä hetkellä 
veloita pientuottajan 
verkkoon syöttämästä 
ylimääräisestä sähkös-
tä. Sähköveroakaan ei 
ylijäämäsähköstä tarvitse 
maksaa.

Asetusmuutos
mahdollistaa
energiayhteisöt

Energiayhteisöjen perus-
tamisen mahdollistaa vuo-
den 2021 alusta voimaan 
astunut sähkönmittauslain 
asetusmuutos. Laissa on 
mainittu myös energiayh-
teisön toimijoita auttava 
’netotus’, joka tarkoittaa, 
että järjestelmä laskee 
automaattisesti yhteen 
kulutusta ja tuotantoa tuot-
taen vain yhden mittaustu-
loksen.
 Datahub 2.0 auttaa 
osaltaan hallitsemaan 
energiayhteisön toimintaa 
eri osakkaiden välillä, 
kun useamman asunnon 
taloyhtiössä jokaisella 
osakkaalla voi olla sopi-
mus eri sähkönmyyjän 
kanssa. Datahub on valtion 
sähköverkkoyhtiön Fingri-
din ylläpitämä keskitetty 
tietopankki, jonne eri 
yhtiöt toimittavat sähkön-
käyttöpaikkojensa tiedot.
 Energiayhteisöt ovat 
vasta muotoutumassa 
monilta osin. Niihin liitty-
vien palvelujen tarjonnan 
odotetaan tulevaisuudessa 
kasvavan.

Lähde: VTT

Energianeuvoja Jarmo Kauppi
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Vanha-Klaukkaan 
sijoittuvat kerros-
talot ovat viisiker-

roksisia ja puurunkoisia 
elementtitaloja, joissa on 
yksiöitä, kaksioita ja kol-
mioita. Talot kootaan kuin 
legopalikoista. Palaset on 
valmistettu talotehtaalla 
Virossa. Yksiö voi muodos-
tua yhdestä palasesta, kak-
siot ja kolmiot kahdesta tai 

Vanha-Klaukkaan kolme
puukerrostaloa

Suuri
kaukolämpökohde

Vanha-Klaukkaan rakennetaan parhaillaan kolmea puukerrostaloa,
joihin tulee Nurmijärven Sähkön kaukolämpö. Projekti alkoi kesällä ja 
valmistuu ensi vuoden lokakuussa. Erikoista on se, että talot nousevat 
harjakorkeuteen viikossa.

kolmesta palasta. Palaset 
painavat tyypillisesti 15 
tonnia ja ulottuvat rappu-
käytävästä julkisivuun asti 
ja niissä on mukana kaikki 
talotekniikka, WC-tilat, 
kalusteet.
 Rakennuksissa kaikki 
muu on tehty puusta, pait-
si ensimmäisen kerroksen 
yleiset tilat ja väestönsuo-
jat, joita ei määräyksien 

mukaan rakenneta puusta. 
Kellareita ei taloissa ole, 
kaikki rakentaminen 
tapahtuu maan päällä.
 – Rakennukset nouse-
vat perustuksista harjaan 
viikossa, jonka jälkeen 
seuraa viilausta puolisen 
vuotta, jolloin kytketään 
vedet ja sähköt, toteaa Ila-
ri Kärkkäinen BoKlokilta.

Kaksi eri
yhtiötä

Kaksi eri yhtiötä omistaa 
talot. Eteläiset kaksi taloa 
kuuluvat sijoittajalle, 
pohjoisin tulee vapaille 
markkinoille myytäväksi, 
myyjänä Skanska Kodit. 
Kaksi pohjoisinta ovat 
samanlaisia taloja, joissa 
on 27 asuntoa kummassa-

kin, eteläisimmässä on 36 
asuntoa eli yhteensä 90 
asuntoa. Yksiöiden koko 
on noin 27 m2, kaksioiden 
40 mm2 ja kolmioiden 50 
m2.
 Rakennuksissa on puu-
rakentamisen edut, kuten 
pienemmät hiilipäästöt 
sekä lyhyt rakentamisaika 
ja edullinen kustannusta-
so.
 – Koetamme tehdä 
ekologisia, korkealaatuisia 
taloja, joihin kaikilla on 
varaa. Jos huomaamme 
rakennusvaiheessa ongel-
mia, esimerkiksi kosteu-
den kanssa, rakentaminen 
pysäytetään, kunnes 
ongelma on ratkaistu. 
Suhtaudumme erittäin 
vakavasti kosteus- ja 
ilmanlaatuongelmiin.

 BoKlok on toiminut 
Suomessa noin 15 vuotta ja 
kohteita on yhteensä viiti-
sentoista. Toimintaperiaat-
teet ovat lähtöisin Skans-
kan ja Ikean yhteistyöstä.

Puoli kilometriä
kaukolämpöputkea

Nurmijärven Sähkö huo-
lehtii projektin kauko-
lämmöstä, joka tuodaan 
tontille joulukuuhun men-
nessä. Vanha-Klaukassa 
kaukolämpöä voivat saada 
käytännössä kaikki ker-
rostalo- ja rivitalokohteet. 
Omakotitaloille kaukoläm-
pöä ei käytännön syistä 
pystytä toimittamaan tälle 
alueelle.
 Vanha-Klaukan uuden 
kaava-alueen projekti alkoi 

jo vuonna 2018 ensimmäi-
sillä työmaapalavereilla. 
Paikallinen päiväkoti 
onkin ollut jo kaksi vuotta 
kaukolämmössä. 

Lämpötehot
pienentyneet

– Kiintoisaa on se, että 
näissä kerrostalokohteissa 
vaadittavat lämpötehot 
ovat pienentyneet koko 
ajan, mikä kertoo siitä, 
että talot ovat aikaisempaa 
energiatehokkaampia. 
Jää sitten nähtäväksi, 
miten paljon lämmintä 
käyttövettä talot käyttävät. 
Ongelmia sen kanssa ei 
tule, sillä kaukolämmössä 
tehoa riittää, eikä varaajia 
tarvita, toteaa Pasi Sar-
mala Nurmijärven Sähkön 

kaukolämmöstä.
 – Kaukolämmön huol-
lontarve on vähäinen ja 
tekniikka yksinkertaista. 
Asiakas tarvitsee vain 
oman lämmönjakokeskuk-
sen, jonka lämmönsiirti-
mien käyttöikä on noin 25 
vuotta. Säätöventtiilien ja 
pumppujen käyttöikä on 
kymmenisen vuotta.
 – Pyrimme olemaan 
kunnan infran rakenta-
mishankkeissa aktiivisesti 
mukana ja yhteistyö on 
toiminut hyvin, Sarmala 
toteaa.

Kaukolämmön
huollontarve
on vähäinen
ja tekniikka

yksin-
kertaista
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Suunnitteletko ryhmä- tai

mittauskeskuksen uusintaa,

vai houkutteleeko aurinkovoimala?

OLEMME KOONNEET TÄHÄN LYHYET

MUISTILISTAT SANEERAUS- JA AURINKO-

PANEELIKOHTEILLE, JOTKA TULISI OTTAA 

HUOMIOON UUDISTUKSIA TILATTAESSA.

YHTEYSTIEDOT:

tekninenasiakaspalvelu@

nurmijarvensahko.fi

energianeuvoja@

nurmijarvensahko.fi

• Ennen tuotantolaitoksen 

hankintaa kannattaa tutustua 

huolellisesti Energiateollisuus 

ry:n verkostosuositukseen 

pientuotannon liittämisestä 

sähkönjakeluverkkoon.

• Verkostosuosituksen 

lisäksi tulee varmistaa, että 

tuotantolaitteiston nimellisteho 

ei ylitä pääsulakkeiden maksi-

mitehoa.

• Ennen hankintapäätöstä, 

varmista meiltä minkä kokoisen 

tuotantolaitteiston kohteeseen 

voi kytkeä ilman verkon muu-

tostoimenpiteitä.

• Tuotantolaitteiston 

asentamisesta kannattaa olla 

yhteydessä rakennusvalvontaan 

mahdollisista rakennus- ja 

toimenpideluvista.

• Lisätietoja aurinkopanee-

lien luvanvaraisuudesta löydät 

kuntasi rakennusjärjestyksestä. 

Hyviä ohjeita pientuotantolait-

teiston hankintaan ja asennus-

projektiin löydät myös Motivan 

sivuilta sekä omalta energia-

neuvojaltamme.

• Kun päätös laitteiston 

hankinnasta on tehty, täytä 

pientuotannon ennakko-

ilmoituslomake kotisivuillamme.

AURINKOPANEELIT

• Laitteiston liittäminen 

edellyttää yleensä suojauk-

seen liittyvien komponenttien 

lisäämistä jakeluverkkoon 

ja mahdollisesti kulutusmit-

tarin vaihtamista. Riittävällä 

ennakoinnilla saamme tehtyä 

mahdolliset muutostyöt hyvis-

sä ajoin ennen suunniteltua 

tuotantolaitteiston kytkentää. 

• Ennakkoilmoituksen saa-

tuamme luomme asiakkaalle 

tuotannon käyttöpaikkatun-

nuksen, jonka saatuaan asiak-

kaan tulee tehdä ostosopimus 

oman myyntiyhtiönsä kanssa. 

• Urakoitsijan tulee lähettää 

virallinen ilmoitus aurinko-

paneeleiden asennuksesta ja 

käyttöönottotarkastuksesta 

kotisivultamme löytyvällä pien-

tuotannon yleistietolomakkeel-

la.

• Tuotantolaitoksen käyt-

töönottoluvan annamme aina 

erikseen, joko sähköpostivah-

vistuksella tai puhelimitse, 

kun kohteen ehdot täyttyvät.

• Varmista, että säh-

köurakoitsija löytyy 

TUKES-rekisteristä (https://

rekisterit.tukes.fi/toimin-

nanharjoittajat)

• Vanhan malliset tulppa-

sulakkeet sinällään eivät 

ole syy uusia sulaketaulua/

keskusta, jos ei niissä ole 

mitään vikaa. (Liikkeellä 

on firmoja, jotka yrittävät 

perusteettomasti myydä 

automaattisulakkeilla 

varustettuja keskuksia 

asiakkaille.)

• Mikäli keskukseen, 

jossa sähkömittari sijaitsee 

asunnossa sisällä tehdään 

muutoksia, tulee mittaus 

siirtää ulkona sijaitsevaan 

tontti- tai mittauskeskukseen.

• Mikäli sähkömittari 

sijaitsee teknisessä tilassa, 

tulee sinne olla esteetön 

pääsy ja verkkoyhtiön 

lukitus, eikä tilasta saa olla 

pääsyä muualle asuntoon.

• Urakoitsijan tulee tehdä 

muutoksista ilmoitus verk-

koyhtiölle etukäteen.

RYHMÄKESKUSTEN JA 

MITTAUSKESKUSTEN

UUSINTA

Länsirannikolla on etsitty 
ratkaisuja vihreän siirty-
män energiaongelmiin. 
Raahen Monivoima Oy 
on lähtenyt kehittämään 
Multi-E-konseptia, jolla 
tuotetaan vihreää sähköä 
tuulesta ja auringosta, ja 
varastoidaan se suuri-
kokoisiin akkuihin. Osa 
tuotetusta sähköenergi-
asta käytetään vedyn ja 
metaanin valmistukseen. 
Hankkeella pyritään 
löytämään kokonaisrat-
kaisu tukemaan siirty-
mistä kohti hiilineutraalia 
yhteiskuntaa. Projektin 
arvioidaan valmistuvan 
vuoden 2024 loppuun 
mennessä.

Suunnitelmana on 
rakentaa Raahen 

Ketunperään tuulipuisto ja 
aurinkopaneelikenttä sekä 
sähköakkujärjestelmä. 
Kokkolan Suurteollisuus-
alueelle sijoitetaan vihreän 
vedyn ja metaanin tuotan-
tolaitos. Kokkolan Energia 
Oy sekä sen tytäryhtiö 
Kokkolan Energiaverkot 
rakentavat Kokkolan 
Suurteollisuusalueelle 
LNG-terminaalin sekä 
metaanin jakeluverkkoa 
ensisijaisesti teollisuuden 
tarpeisiin.
 Monienergiapuisto 
koostuu kuudesta tuuli-
myllystä, joiden yksikkö-
koko on noin 6-7 MW, sekä 
niiden yhteyteen raken-
nettavasta, noin 5 MWp:n 
aurinkovoimalasta. Koko-
naisuuteen kuuluu myös 
5 MW:n akun muodossa 
oleva sähkövarasto, jonka 
tehtävänä on tasapainottaa 
vaihtelevaa sähköntuo-
tantoa, siirtää tuotantoa 
kysynnän ja tarjonnan 
tasapainottamiseksi, osal-
listua sähkömarkkinoille, 
sekä ylläpitää kaasun 
tuotantoa.

Multi-E vastaa aikamme energiahaasteisiin

Tuulesta kaasua

Kysyntäjoustoa
sähköverkkoon

Suunnitelmien mukaan 
tuuli- ja aurinkopuisto 
tuottavat sähköä markki-
noille, kun tuotantomäärä 
ylittää vedyntuotannon 
tarvitseman sähkönkulu-
tuksen. Sähköenergian ky-
synnän ja markkinahinnan 
ollessa alhainen akkuja 
ladataan. Akulla voidaan 
myös tasapainottaa kysyn-
tää ja tarjontaa siirtämällä 
osa sähköntuotannosta 
korkeamman kulutuksen 
tunneille.
 Kaasuntuotantolaitok-
sessa vedynvalmistuksen 
teho on noin 6 MW ja 
metaaninvalmistuksen 
teho noin 3 MW. Metaanin 
valmistukseen tarvittava 
hiilidioksidi kerätään 
Kokkolan Energian voima-
laitokselta, sekä mahdolli-
sesti alueen teollisuudelta. 
Vedyn ja metaanin valmis-
tuksessa syntyy lämpöä, 
joka on hyödynnettävissä 
esimerkiksi
kaukolämmössä.

 Kaasua on tarkoitus 
hyödyntää Kokkolan
Ykspihlajan Suurteolli-
suusalueella, jossa tuotet-
tavalla vihreällä metaanilla 
korvataan teollisuuden 
prosesseissa käytettävää 
maakaasua ja edesaute-
taan näin teollisuuden 
luopumista fossiilisista 
polttoaineista. Kokkolaan 
on tarkoitus rakentaa 
myös vetyvarasto, jonka 
avulla olisi mahdollista 
tasata metaanin valmistus-
ta sekä osallistua sähköjär-
jestelmän kysyntäjousto-
markkinoihin.

Kustannusarvio
lähes 90 Me

Tuuli- ja aurinkovoima-
loiden investointipäätöstä 
odotetaan tehtäväksi alku-
vuodesta 2023. Kokkolan 
Suurteollisuusalueelle 
sijoittuvan kaasunval-
mistuksen päätös seuraa 
lopputalvesta, arviolta 

maalis-huhtikuussa. 
Ketunperässä voimaloiden 
rakennustyöt alkaisivat jo 
ensi keväänä, ja vuoden 
2024 aikana tuulivoima-
puisto ja kaasunvalmistus 
valmistuisivat kytkettä-
väksi käyttöön. Kokonai-
suus olisi täysin valmis 
vuoden 2025 alusta.
 Hankkeen avulla 
todennetaan skaalattava 
konsepti, jolla tuetaan 
yhteiskunnan
kokonaisvaltaista siirty-
mistä kohti uusiutuvia 
energianlähteitä. Koko 
hankkeen kustannusarvio 
on lähes 90 Me. Työ- ja 
elinkeinoministeriölle on 
jätetty RRF-tukihakemus 
(EU:n elpymis- ja tukivä-
line).
 Raahen Monivoima 
Oy on Puhuri Oy:n 100 % 
omistama hankeyhtiö, joka 
on perustettu nimenomaan 
tätä projektia varten. 
Puhuri Oy on suomalainen 
tuulipuistoja kehittävä, ra-
kentava ja operoiva yhtiö, 
joka tuottaa omistajilleen 
sähköä.
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Toiminta sähköpulassa
Venäjän hyökkäyssota 
Ukrainaan laukaisi eu-
rooppalaisen energiakrii-
sin, jonka arvellaan 
jatkuvan tulevan talven 
ja lämmityskauden yli. 
Sähkön hinta alkoi heit-
telehtiä voimakkaasti ja 
kohosi samalla ennätys-
lukemiin. Jos Olkiluoto 3 
käynnistyy joulukuussa 
toiveiden mukaan ja 
tulee lauha ja tuulinen 
talvi, ongelmia ei synny. 
Mutta on olemassa mah-
dollisuus, että ongelmia 
syntyy – pahimmassa 
tapauksessa sähköpula. 
Mitä sitten tehdään?

Nurmijärven Sähkö-
verkolla on päivitetyt, 
tarkastetut ja harjoitel-
lut varautumis- ja val-
miussuunnitelmat sekä 
toimintaohje sähköpu-
latilanteessa. Jokaiseen 
tilanteeseen kuuluu eri 
toimenpiteitä.

Suomen kantaverkon 
häiriötilanteessa tai 
Suomea koskettavassa 
sähköpulatilanteessa 
toimintaa johtaa kan-
taverkkoyhtiö Fingrid, 
joka ohjeistaa ja määrää 
eri sähkömarkkinaosa-
puolia.

Sähköpulatilanteessa 
Nurmijärven Sähkö-
verkko kytkee kulutusta 
(sähkötehoa) irti Fingri-
din määräyksen mu-
kaisesti. Irtikytkettävät 
kuormat (johtolähdöt) 
on etukäteen määritelty. 
Nurmijärven Sähköver-
kon jakeluverkko on 
jaettu 57 osaan eli johto-
lähtöön. Irtikytkettävät 

kuormat (johtolähdöt) on 
etukäteen määritelty.

Irtikytkettäessä kuor-
mia periaatteena on 
säilyttää sähkönjakelu 
mahdollisimman pitkään 
yhteiskunnan toimivuu-
den kannalta tärkeissä 
kohteissa. Ja toisaalta 
palauttaa niihin sähköt 
ensimmäisenä.

Mahdolliset sähkönjake-
lukeskeytykset pyritään 
rajoittamaan enintään 
kahteen tuntiin kerral-
laan. Tosin näitä jaksoja 
voi tulla useita vuoro-
kauden aikana.

Sähköpulan aiheuttamat 
sähkönjakelukeskeytyk-
set raportoidaan Energia- 
virastolle, joka haluaa 
varmentaa verkonhalti-
joiden mahdollisimman 
tasapuolisen kohtelun 

sähkönkäyttäjille (ottaen 
huomioon yhteiskunnan 
toimimisen).

Operatiiviset viestintä-
kanavat ja –numerot on 
sovittu etukäteen. Nur-
mijärven Sähköverkolla 
viestinnän kanavina ovat 
keskeytysviestintäpalve-
lu ja kotisivut.

Työ- ja elinkeinominis-
teriöllä on päävastuu 
tiedottamisesta, joka 
koskettaa kapasiteetin 
riittävyyttä ja sähkön-
säästöä. Sähkömarkki-
naosapuolet tukeutuvat 
TEM:in ja Fingridin 
viesteihin tiedottaessaan 
oman alueen tilanteesta.

Sähköpula- tai häiriö-
tilanteessa Fingrid 
tiedottaa sähkömarkki-
naosapuolia tiedotteilla 
”Sähköpula mahdolli-
nen”, ”Sähköpulan riski 
suuri”, ”Sähköpula” ja 
”Sähköpula päättynyt”.

Nurmijärven kunnan 
valmiusjohtoryhmän toi-
minta korostuu tilantees-
sa. Nurmijärven kunta 
on vahvasti mukana 
toiminnassa. 

Pyrimme saamaan koti-
sivuille karttaan mer-
kinnät sähkönjakelun 
mahdollisista keskeytys-
alueista. 

Suomessa on kuutisen-
kymmentä sähköä 

myyvää yhtiötä. Varsi-
naista lupamenettelyä 
yhtiötä perustettaessa ei 
ole. Reilun vuoden sisällä 
Suomessa on kaatunut Fi-
Nergy Voima, Energia 247, 
Lumo Energia ja viimeksi 
Karhu Voima syyskuussa. 
Pääsyy on ollut sähkön 
hinnan epävakaus, joka 
johtuu siitä, että hinnan 
määrää maailmantilantei-
den mukaan heittelehtivä 
sähköpörssi.
 – Energiavirasto valvoo, 
että jakeluverkon haltijat 
huolehtivat sähkön toimi-
tuksesta väliaikaisesti, mi-
käli sähkönmyyjä esimer-
kiksi lopettaa toimintansa. 
Sähkömarkkinalaista tulee 
velvoite ilmoittaa asiak-
kaalle, jos jakelu keskey-
tyy. Verkkoyhtiön on var-
mistettava sähkön toimitus 
asiakkaalle kolmen viikon 
ajaksi ilmoituksesta, tote-
aa Energiaviraston juristi 
Jani Kostiainen.
 – Asiakkaalla on kolme 
viikkoa aikaa etsiä itse 
uusi sähkön toimittaja ja 
solmia uusi sähkösopimus. 
Jos uutta sopimusta ei tule 
kolmen viikon aikana, 
sähköt katkaistaan.

Keneltä kannattaa ostaa sähköä?

Kun sähkönmyyjä
kaatuu
Sähkökaupan perustaminen on yksinkertaista – tarvitaan vain tietokone ja yhteys 
internetiin. Vaikka kuka tahansa voi alkaa myydä sähköä, niin se ei tarkoita, että 
kaikilta homma sujuu. Nurmijärven Sähkö on kunnan omistama sähköyhtiö ja näin 
luonnollisesti kantaa vastuuta asiakkaidensa energiahuollosta. Mitä Energiaviras-
tolla ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on sanottavanaan tilanteesta, jossa sähköä 
myyvä yhtiö kaatuu yllättäen?

 Uuden yhtiön vakava-
raisuuden selvittäminen ei 
ole helppoa. Yhtiöiden ei 
tarvitse toimittaa Energia-
virastolle taloudellisia 
tietojaan. Kuluttaja voi itse 
yrittää niitä etsiä ja lisäksi 
googlettaa tietoja yhtiöistä.

Korvausta voi hakea

Sähköyhtiö Lumolla oli 
noin 8000 asiakasta, 
jotka jäivät tyhjän päälle 
elo-syyskuun vaihteessa 
yhtiön lopetettua toimin-
tansa.
 – Sähkösopimukset 
saattavat siirtyä lopetta-
misen yhteydessä toiselle 
sähköyhtiölle sellaisinaan, 
jolloin kuluttajan kannalta 
ei tule suuria muutoksia. 
Lumon tapauksessa mää-
räaikaisille sopimuksille 
ei kuitenkaan löytynyt 
halukkaita vastaanottavia 
yhtiöitä, toteaa Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston johtava 
asiantuntija Jukka Kaak-
kola. 
 – Nykyisessä markki-
natilanteessa hinnat ovat 
poikkeuksellisen korkeita. 
Kuluttajat ovat heikos-
sa asemassa ja entisen 
sopimuksen tilalle on 
vaikea löytää kohtuullista 

sopimusta.
 – Kuluttajat voivat 
hakea korvausta, jos yhtiöt 
ovat lopettaneet määrä-
aikaisen sopimuksen eli 
tehneet sopimusrikkomuk-
sen. Asiakkaan tulee itse 
aktiivisesti reklamoida, 
yhtiö ei anna automaatti-
sesti korvausta.
 – Kun yhtiö joutuu sel-
vitystilaan, täysimääräistä 
korvausta harvoin saa, 
mutta osakorvausta voi 
saada. Lumolle on tullut 
useita tuhansia rekla-
maatiota. Asiakkaille on 
tarjottu hyvitystä, kuten 
elokuun sähköjä maksutta. 
Kuluttajan sähkönkulu-
tuksen määrä vaikuttaa 
vahingon määrään ja 
korvaukseen.
 Reklamaation tekemi-
seen ei tarvita asianajajaa, 
sen voi tehdä itse vapaa-
muotoisesti.

Saako sähkön hintaa 
nostaa vapaasti?

Kilpailu- ja kuluttajaviras-
toon on tullut valituksia 
sähkön hinnasta. Sopimus-
suhteessa suuret kertako-
rotukset ovat kuluttajan 
kannalta ongelma. Sähkö-
markkinalain mukaan ker-

takorotus ei saa olla liian 
suuri, vaan kohtuullinen. 
Korotuksia voi kuitenkin 
tehdä useita peräkkäin.
 – Paikallinen, suurin 
myyjä on velvollinen 
toimittamaan sähköä 
asiakkaille. Sähkömark-
kinalaissa on toimitus-
velvollisuushinta, jonka 
pitäisi olla omalla alueella 
kohtuullinen. Energiavi-
rasto valvoo säännöstä, 
Jukka Kaakkola toteaa. 
 – Toimitusvelvolli-
suussähkö on ainoa kohta 
sähkömarkkinalaissa, 
jossa vaaditaan sähkölle 
kohtuuhintaa. Parhaillaan 
pohditaan, mikä kohtuul-
linen sähkön hinta voisi 
olla.
 Energiaviraston Jani 
Kostiainen toteaa, että 
hintasäännöstelyä ei voida 
helpolla rakentaa vuodes-
ta 1995 saakka vapaana 
velloneille sähkömarkki-
noille.
 – Kohtuuhinta on 
tutkinnassa, mutta ne ovat 
pitkiä prosesseja, joissa 
asiaa tutkitaan muustakin 
kuin kuluttajan näkökul-
masta.
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Logistiikkakeskuk-
sen energiaratkai-
sun suunnittelua 
ohjaa Keskon 

vastuullisuusstrategian 
tavoite olla hiilineutraali 
vuonna 2025 ja pudottaa 
oman toimintansa päästöt 
nollaan vuoteen 2030 
mennessä. Tämä asettaa 
energiaratkaisun suunnit-
telulle korkeat vaatimuk-
set. Logistiikkakeskuksen 
energiavirrat pyritään 
ottamaan mahdollisimman 
tarkoin talteen. 
 – Kun on kyse elintar-
vikkeiden varastoinnista, 
energiaa kuluu pääasiassa 
lämmön hallintaan. Kes-
kon myymälöissä pienistä 
suuriin on jo vuosia ollut 
käytäntö, että kylmäkoneet 
integroidaan kiinteistön 
lämmitykseen ja niiden 
hukkalämpö käytetään 
mahdollisimman tehok-
kaasti. Ilvesvuoren logis-
tiikkahankkeessa tämä 
sama toteutuisi isommassa 
mittakaavassa, toteaa 
Keskon Etelä-Suomen 
aluejohtaja Mika Sivula.
 Logistiikkahallien 
yhteyteen on suunniteltu 
louhittavaksi lämpövaras-
to, joka täytetään puhtaalla 
vedellä. Kausivarasto 
mahdollistaa logistiikka-
keskuksen kylmäkoneiden 
tuottaman lauhdelämmön 
varastoimisen ympäri vuo-
den. Kesäaikana lämpöä 

Nurmijärven Sähkö mukana energiakuvioissa

Keskon suunnitelmissa  jättivarasto Ilvesvuoreen
Kesko suunnittelee Ilvesvuoren teollisuusalueelle päivittäistavarakaupan 
logistiikkakeskusta, jonka pinta-ala lopullisessa koossaan vastaisi yli 40 
jalkapallokenttää ja tilavuus yli 50 eduskuntataloa. Jättivarastoon liittyisi 
edistyksellinen energiaratkaisu, jossa maan alle louhittaisiin vedellä täy-
tettävä lämpöenergian kausivarasto. Kesko ja Nurmijärven Sähkö tekevät 
yhteistyötä logistiikkakeskuksen energiaratkaisujen suunnittelussa.
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viimeisistäkin fossiilisis-
ta polttoaineista, Sivula 
toteaa.
 Kaikki Keskon hank-
kima energia on 100-pro-
senttisesti uusiutuvaa. 
Myös logistiikkakeskuk-
sessa käytettävä energia 
on uusiutuvaa. 

Vettä Vantaasta

– Kausilämpövaraston 
suunniteltu koko on noin 
320 000 m3. Sen louhimi-
sessa syntyvä murske on 
tarkoitus käyttää mahdol-
lisimman pitkälti paikan 
päällä alueen tasauk-

seen. Syntyvä luolasto 
tiivistetään injektoimalla 
kalliohalkeamat ennen sen 
täyttämistä. Sen jälkeen 
luolasto täytetään luonnon-
vedellä todennäköisesti 
Vantaanjoesta pumppaa-
malla ja puhdistamalla, 
Sivula toteaa.
 – Vesivarasto muodos-
tuisi useammasta rinnak-
kaisesta vaakasuuntaises-
ta tunnelista. Kyseessä on 
kuin suuri maanalainen 
lämpöpatteri, johon logis-
tiikkakeskuksen laitteis-
ton hukkalämpö voidaan 
lämpöpumppujen avulla 
siirtää talteen ja käyttää 

myöhemmin. Näin voimme 
tasata vuotuista energia-
tarpeen vaihtelua. 

Jättimäinen 
jääkaappipakastin
elintarvikkeille

Logistiikkakeskuksessa 
varastoidaan pääasiassa 
elintarvikkeita. Laitos 
vastaisi lopullisessa muo-
dossaan noin kolmasosasta 
Suomen elintarvikehuol-
losta ja sillä olisi merkit-
tävä asema huoltovarmuu-
den luomisessa. Tällöin 
logistiikkakeskuksesta 
liikennöisi 630 kuljetus-

ajoneuvoa vuorokaudessa.
 Tällä hetkellä ollaan 
projektin kanssa suun-
nitteluvaiheessa kuluvan 
vuoden loppuun ja pitkälle 
seuraavaan vuoteen. Kun 
hankkeen suunnittelu on 
saatu loppuun ja viran-
omaisluvat myönnetty, 
hankkeesta tehdään erik-
seen käynnistämispäätös.
 Logistiikkakeskus 
rakennettaisiin suunnitel-
mien mukaan vaiheittain. 
Sitä mukaa kuin yksi osio 
valmistuisi, sinne muut-
taisi toimintoja. Täyteen 
laajuuteen logistiikkakes-
kus saataisiin runsaan 

kymmenen vuoden aikana.
 Tällä hetkellä Keskon 
päivittäistavarakaupan 
keskusvarastot sijaitsevat 
Vantaan Hakkilassa. Ne 
ovat käymässä ahtaaksi ja 
siirtyvät vähitellen Nurmi-
järvelle, jos hanke etenee.
 – Varasto tulisi valmis-
tuttuaan palvelemaan koko 
Suomea eli siellä varastoi-
taisiin kaikki ne tuotteet, 
jotka kulkevat keskusva-
raston kautta kauppaliik-
keisiin. Suomessa Keskolla 
on noin 770 K-Marketia, 
250 K-Supermarketia ja 
81 Citymarketia. Varastoa 
käyttäisi myös foodser-

vice-alan markkinajohtaja 
Kespro, jonka asiakkaita 
ovat mm. ravintolat, ho-
tellit, kahvilat, liikennea-
semat ja julkishallinnon 
laitokset.
 – Nykyinen ener-
giakriisi antaa tukea sille 
käsitykselle, että olemme 
olleet etunojassa oikealla 
asialla. Juuri tämäntyyp-
pisten ratkaisujen tarve 
on kasvanut valtavasti, 
joissa ensin säästetään 
energiaa, kierrätetään sitä, 
ja energiavaraston avulla 
voidaan tasata kulutusta, 
Mika Sivula toteaa.

jää yli ja sitä voidaan siir-
tää esimerkiksi Nurmijär-
ven Sähkön käyttöön.
 – Kesko tekee Nur-
mijärven Sähkön kanssa 
syvää yhteistyötä Ilvesvuo-
ren projektissa. Tarvit-
semme sähköä ja lämpöä, 
mutta yli jäävällä lämmöllä 
voitaisiin esimerkiksi 
kattaa merkittävä osa 
Nurmijärven Sähkön kau-
kolämpöverkon tarpeesta. 
Parhaassa tapauksessa 
Nurmijärven Sähkö saa 
keskuksesta takaisinpäin 
uusiutuvasti tuotettua 
lämpöenergiaa, joka voi 
auttaa yhtiötä luopumaan 

Kaikki Keskon 
hankkima
energia on 

100-prosentti-
sesti

uusiutuvaa
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–Sähkön hinta on 
mietityttänyt, 
mutta siitä ei ole 

tarvinnut olla huolissaan, 
koska meillä on sopimus 
Nurmijärven Sähkön kans-
sa, toteaa Nurmijärven 
Eläkeläisten hallituksen 
jäsen Eero Peltonen. 
 Hän asuu kerrostalos-
sa kirkonkylällä, 80 m2 
-asunnossa.
 Energiaa säästääkseen 

Energianeuvoja opasti

Energia kiinnosti  eläkeläisiä
Nurmijärven Eläkkeensaajat ry kokoontui kirkonkylällä Punatorppaan
kuuntelemaan vinkkejä energia-asioista, joita oli saapunut jakamaan
Nurmijärven Sähkön energianeuvoja Jarmo Kauppi.

Eero Peltonen on pohtinut 
toisen viikottaisen sau-
navuoron jättämistä pois. 
Lisäksi taloudessa pestään 
aina täysiä koneellisia, 
niin astioita kuin pyykke-
jäkin.
 – Oli tuossa puhetta 
lattialämmöstä, ettei sitä 
pitäisi ottaa pois päältä, 
mutta meillä on ollut 12 
vuotta lattialämmitys pois 
– eikä ole tullut ongelmia, 

kuten hometta. Saunomme 
kaksi kertaa viikossa ja 
pidän löylyhuoneen ovea 
auki saunomisen jäl-
keen. Se kuivattaa lattiaa 
tehokkaasti. Sitten tilassa 
on vielä rättipatteri, sekin 
auttaa.

Yhteys sähköyhtiöön,
jos vaikeuksia laskun 
maksamisen kanssa

Energianeuvoja Jarmo 
Kauppi kävi tilaisuudessa 
läpi erilaisia sähkön käyt-
töön liittyviä asioita, kuten 
mistä hinta muodostuu, 
missä sähköä kuluu tar-
peettoman paljon, mikä on 
eri lämmitysmuotojen ero, 
millaisia sähkösopimuk-

sia on mahdollista tehdä, 
miten energiankulutus 
jakautuu, millaisia vaiku-
tuksia eri toimenpiteillä 
on ja mitä toimenpiteitä 
kannattaa harkita sähkön 
säästämiseksi.
 – Etenkin kerrostaloissa 
kylpyhuoneen lattialäm-
mitys vie paljon energiaa, 
mutta sitä ei useinkaan 
tiedosteta.
 – Laitteita ja koneita 
kannattaa käyttää taloudel-
lisesti ja vettäkin harkiten. 
Lämpötilat tulee säätää 
oikeiksi ja kun remontoi, 
kannattaa pitää energiate-
hokkuus mielessä, energia-
neuvoja Kauppi summaa.
 Erikoisvihjeenä energi-
aneuvoja antoi säästölas-
kentaesimerkin teeveden 
lämmityksestä. 
 – Keitetäänkö teevettä 
vedenkeittimessä aina 
täysi pannu vai vain sen 
kupin, jonka juo. Vuodessa 
voi yksi henkilö säästää 
jopa 66 euroa.
 Toinen esimerkki oli 
viiden minuutin ja 30 mi-
nuutin suihkun ero. Viisi 
minuuttia kuluttaa 1-2 
kWh, 30 minuuttia 6–12 
kWh. Mutta kaukolämmöl-
lä tuotettuna kustannus 
on vain 0,1–1,2 kWh per 
suihkukerta.
 Lämmitykseen Kauppi 
suositteli ilmalämpö-
pumppua. Hän myös 
mainitsi sisälämpötilan 
alentamisen – yhden 
asteen alentaminen tuottaa 
viiden prosentin säästön. 
Lämmitys vie puolet kodin 
energiankulutuksesta.
 Energian hinta saattaa 
tulevana talvena kohota 
siinä määrin, että joillekin 
voi tulla todellisia haastei-
ta sähkölaskun maksami-
sessa. Kauppi totesikin, 
että siinä tapauksessa 
tulee ajoissa ottaa yhteyttä 

Nurmijärven Sähköön, 
joka voi auttaa.
 – Jos sähköjä joudu-
taan katkomaan energian 
säästämiseksi, hoitaa Nur-
mijärven kunta tiedottami-
sen.

Ainot jalkaan

Nurmijärven Eläkkeen-
saajien varapuheenjohtaja 
Arja Ripatille jäi mieleen 
tilaisuudesta kokonaisuus 
ja se, mistä kulutuserot 
kaukolämmön ja sähkön 
välillä syntyvät, ja mistä 
energian hinta koostuu, 
kun tehdään sopimuksia. 
 – Sopimuksien teke-
minen ei välttämättä ole 
helppoa ikäihmisille.
 Arja Ripatti asuu 

yksikerroksisessa omako-
titalossa, jossa on suora 
sähkö, varaava takka ja 
ilmalämpöpumppu. 
 – Kun olen eläkkeellä, 
pystyn paremmin hyödyn-
tämään takkaa, varastossa 
on paljon edullisia puita. 
Lasken huoneiden lämpö-
tilaa, makuuhuoneessa on 
18-20 astetta, työhuonees-
sakin alle 20. Lisäksi käy-
tän lämpimiä töppösiä ja 
villatakkia. Olohuoneessa 
pidän sopivinta lämpötilaa.
 Nurmijärven Eläk-
keensaajissa on noin 300 
jäsentä. Yhdistys järjestää 
matkoja, teatterikäynte-
jä, pelikerhoa, jumppaa, 
keilailua, bocciaa. Yhdis-
tyksen puheenjohtaja on 
Erkki Partanen.

Energianeuvoja Jarmo Kauppi sai 
yleisön huomion myös huumorilla.

Arja Ripatti on yhdistyksen varapuheenjohtaja, Eero Peltonen hallituksen 
jäsen.

Maija Ripatti on 97 ja asuu itsekseen kerrostalossa. Raili Honkanen täytti 
kesäkuussa 90 ja asuu omakotitalossa Rajamäellä.

Etenkin
kerrostaloissa
kylpyhuoneen
lattialämmitys

vie paljon
energiaa
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Sähkön merkitys on 
lähes kuin ilmalla, 
jota hengitämme. 

Siksi tuntuu vaikealta 
hyväksyä mallia, jossa 
hinta kohoaa ja heitte-
lehtii hallitsemattomasti, 
ilman selkeää perustetta. 
Venäjän hyökkäyssota on 
toki suuri syyllinen ikäviin 
hintoihin juuri nyt. Mutta 
mitä muita syitä on hinnan 
vaihteluille Suomessa ja 
onko mitään tehtävissä?
 Viime vuosituhannen 
lopulla arvioitiin, että 
tehokkain tapa hoitaa 
sähkökauppa on siirtää se 
pörssiin, jossa hinta vaih-
telee tilanteiden mukaan 
monta kertaa päivässä. 
Avoin kauppa poistaa kal-
leimman tuotannon joka 
tunti tarjonnasta – markki-
nat hoitavat. Pörssikauppa 
otettiin Suomessa käyttöön 
vuonna 1998. Sähkönsiirto 
ei ole pörssikaupan piiris-
sä.
 Ennen pörssikauppaa 
yhtiöt ostivat sähkönsä 
pitkillä sopimuksilla joko 
Imatran Voimalta (IVO) 
tai Teollisuuden Voimalta 
(TVO). Hinnoittelu perus-
tui monopoliin ja hinnat 
olivat korkeampia kuin jo 
silloin muualla Pohjois-
maissa käytössä olleella 
pörssisähköllä.
 Pohjoismaiden ja Bal-

Miksi hinta ei ole vakaa?

Nurmijärven Sähkö ei voi
vaikuttaa sähkön tukkuhintaan

tian kantaverkkoyhtiöt – 
Suomesta Fingrid – omis-
tavat yhdessä Nord Pool 
Spot -sähköpörssin, joka 
on tämän alueen pääasial-
linen kauppapaikka. Eu-
roopassa toimii yli 10 eri 
sähköpörssiä ja niistä use-
ammallakin on toimilupa 
käydä kauppaa Suomessa/
Pohjoismaissa. Kaikkien 
pörssien spot-hinnan 
laskenta seuraavan päivän 
jokaiselle tunnille tapah-
tuu keskitetysti ja kaik-
kien pörssien hinnat ovat 
tietyllä alueella (maassa) 
samat. Hinta määräytyy 
kullekin tunnille kysyn-
nän ja tarjonnan mukaan, 
ottaen huomioon maiden ja 
joidenkin maiden sisäisten 
alueiden välisten siirto-
yhteyksien kapasiteettien 
rajoitteet.

Algoritmin
laskutoimitukset
määrittelevät hintoja

Ostajat ja myyjät jättävät 
tarjouksensa klo 13, jonka 
jälkeen algoritmi laskee 
hintoja vajaan tunnin ja 
ne julkistetaan ennen klo 
14. Seuraavan päivän joka 
tunnille on oma hintansa, 
alkaen klo 00.00.
 Sähkön tuotannon mää-
rä – mistä sähköä tulee ja 
kuinka paljon – vaihtelee 

alati. Suomessa sähköä 
tuotetaan pääasiassa 
ydinvoimalla, vesivoi-
malla, kivihiilellä, öljyllä, 
auringolla ja tuulella.
 Sähkön pitkään alhai-
nen pörssihinta ei ole 
rohkaissut investoimaan 
uusiin voimalaitoksiin. 
Uusi tuotantokapasiteetti 
on pääasiassa uusiutuvia 
eli tuuli- ja aurinkovoimaa. 
Niiden ongelma on, että 
tuotanto heiluu valtavasti 
tilanteen mukaan, mikä 
asettaa vaatimuksia siirto-
verkolle. Lisäksi on oltava 
säätövoimaa, jota käyttää, 
kun ei tuule tai on pimeää.
 Tilanteesta riippuen 
sähköä ostetaan myös 
ulkomailta. Suomeen 
sähköä tulee tällä hetkellä 
pääasiassa Ruotsista ja 
hieman Norjasta. Ennen 
Venäjän hyökkäystä 
Ukrainaan Suomen tuonti 
Venäjältä oli karkeasti 
yhden ison ydinvoimalan 
verran – mikä nyt on 
poistunut. Suomesta on 
siirtoyhteys myös Viroon, 
mutta sinnepäin Suomi on 
nettoviejä. Viime vuonna 
Suomi toi ulkomailta noin 
20 % käyttämästään säh-
köstä.
 Sähköyhtiöt ostavat 
sähkön pörssistä ja myy-
vät sitä sitten eteenpäin 
asiakkailleen. Kuluttajalle 

sähkön hinta muodos-
tuu energian hinnasta, 
siirtomaksusta, veroista ja 
sähköyhtiön marginaalis-
ta.

Mikä nosti sähkön hintaa 
loppukesästä

Venäjän hyökkäys Ukrai-
naan ja sen aiheuttamat 
pakotteet ovat nostaneet 
polttoaineiden hintoja 
(kaasu, hiili ja öljy) ja nii-
den saatavuus on huonon-
tunut. Venäjä on supista-
nut kaasun toimituksia.
 Lisäksi suurimmissa 
Keski-Euroopan maissa 
(Saksa ja Ranska) ener-
giapolitiikka on johtanut 
siihen, että toimivaa, va-
kaata ja edullista tuotantoa 
on poistettu ja poistetaan 
käytöstä (mm. Saksan 
ydinvoima).
 Siirtokapasiteettia on 
lisätty Pohjoismaiden ja 
Keski-Euroopan välillä, 
mikä on entisestään yh-
dentänyt näiden alueiden 
markkinahintoja. Sähkö 
liikkuu siihen suuntaan, 
missä siitä saa paremman 
hinnan. Keski-Euroopassa 
sähkö on tyypillisesti kal-
liimpaa kuin Pohjoismais-
sa. On toki myös tilanteita, 
joissa sähkö virtaa meille 
päin, kun sähkö on hal-
vempaa Keski-Euroopassa.

 Etelä-Norjassa (joka 
on tärkein vesituotannon 
alue) vesitilanne on ollut 
loppukesästä normaalia 
huonompi. Mitä huonom-
pi vesitilanne on, sitä 
suuremmaksi kasvaa riski, 
että sähköä on tuotava Kes-
ki-Euroopasta tännepäin, 
mikä vaikuttaa hintanäke-
mykseen Suomessa. Norja 
on myös uhannut supistaa 
tai jopa keskeyttää sähkön 
toimituksia muihin mai-
hin.
 Ydinvoimaloiden 
huollot ovat yleensä kesä-
aikaan ja kaukolämmön 
tuotannon ohessa tapahtu-
va sähkön vastapainetuo-
tanto on pitkälti pois tai 
käy minimiteholla, mikä 
pienentää mahdollista 
sähkön tuotantoa. Lisäksi 
tuulisähköä tuotetaan 
kesällä vähemmän kuin 
talvella.
 Lisääntynyt jäähdy-
tyksen tarve helteisinä 
kesinä on lisännyt sähkön 
kulutusta kesäaikaan. Suo-
messa on loppujen lopuksi 
ollut aika yleistä, että 
kesällä sähkön hinta on 
voinut olla jonkin verran 
korkeampaa kuin talvella.

Talven hintaa on vaikea 
ennustaa

Tulevaisuuden sähkön 
hintoja on tavallista 
vaikeampi ennustaa. Jos 
tulee tuulinen ja leuto talvi 
ja Olkiluoto 3 käynnistyy 
ajoissa, hinta ei ryöpsähdä 
käsistä. Jos ei tuule ja Ol-
kiluoto takkuaa, hinta voi 
nousta korkeallekin.
 Hintoja on perinteisesti 
ennustettu johdannaisten 
avulla. Yhtiöt pyrkivät tur-
vaamaan hintoja johdan-
naisilla, kuten futuureilla 
ja optioilla. Optio ja futuuri 
tarkoittavat oikeutta ostaa 
tai myydä option tai futuu-
rin kohde-etuus tiettynä 
hetkenä tulevaisuudessa 
tiettyyn hintaan. 
 Johdannaiskaupankäyn-
nin perusteella arvioidaan 
sähkön hintaa tulevai-
suudessa. Alkusyksystä 
tilanne on kuitenkin ollut 
normaalia epäselvempi. 
Johdannaisten hintataso 
on ollut kolme kertaa niin 

korkealla kuin spot-hin-
nat, mutta suuret yhtiöt 
ovat olleet sitä mieltä, että 
johdannaiset eivät toteudu, 
vaan spot ohjaa hintaa. Ei 
uskota, että sähkön hinta 
voisi olla korkealla kuutta 
kuukautta.
 Jos markkinoilta 
poistunut Venäjän kaasu 
voitaisiin korvata edulli-
sesti Keski-Euroopassa, 
sähkön hinnat laskisivat ja 
vakautuisivat. 

Löytyykö sähkön hinnalle 
ratkaisuja?

Joissain maissa Euroo-
passa on jo määritelty 
sähkölle kattohinnat. 
Vihreään siirtymään 
keskittyvän Voluen Energy 
Branch Manager Finland 
Esko Kytömäki arvioi, 
että kattohinnoissa on 
omat riskinsä, esimerkik-
si, kuinka hinnat saadaan 
tasapuoliseksi kaikkien 
kannalta.
 Pörssi perustuu hänen 
mukaansa todellisille te-
kijöille, ei spekulaatioille. 
Pörssi asettaa eri tuotan-
nontekijät keskinäiseen 
vaikutukseen ja muodos-
taa sitä kautta hinnat.  
 Kytömäki haluaa 
kuitenkin hieman kyseen-
alaistaa pörssien laskenta-
mallia. 
 – Olisiko mahdollista 
ottaa paremmin huomioon 
todelliset muuttuvat 
kustannukset eri tuotanto-
tavoissa?
 Omaa tuotantoa voi 
kehittää, kuten pienydin-
voimaloita. Olisiko täysi 
omavaraisuus ratkaisu? 
 – En usko, että täysin 
omaan hintaan päästäisiin. 
Kuitenkin pitäisi olla osa 
Nord Poolia. Suurimmaksi 
osaksi ollaan saatu nauttia 
Norjan edullisesta sähkös-
tä.
 – Korkea hinta juuri nyt 
on kuitenkin tilapäinen 
ilmiö. Joku 5 snt/kWh 
taso (verottomana) tekee 
voimalaitosinvestoinnista 
kannattavan. 5–10 snt/
kWh voisi olla normaali-
hinta joskus, sodan loput-
tua, Kytömäki lohduttelee.

Vedenkeitin on kus-
tannustehokkain tapa 
saada kuppi kuumaa, 
mutta sillä voi myös 
hukata sievoisen sum-
man rahaa näinä kalliin 
sähkön aikoina.
Monet laittavat ve-
denkeittimeen vettä 
’riittävästi’ kiehumaan, 
vaikka ottavat vain 
kupillisen. Ei ole miten-
kään tavallista hulaut-
taa kannuun reilu litra, 
josta sitten käytetään 
vain kupillinen. Paljonko 
tällä sitten on mer-
kitystä? Katsotaanpa 
vuositasolla. 

 Esimerkkivedenkei-
tin: liitäntäteho 2280 W. 
Sähkönhinta Nurmijär-
vellä syyskuussa 40,6 
snt/kWh. 
 Kupillinen 2 dl kie-
hahtaa 53 sekunnissa 

Kuinka
säästät
sähkölaskussa
– ja aikaasi

ja maksaa vuodessa 12,7 
euroa. Jos taas keitti-
meen laittaa – enempää 
ajattelematta – reilun 
puoli pannullista 1,2 
litraa lysti maksaa 76,2 
euroa vuodessa.  
 Kun kupposen kiehaut-
taa neljä kertaa päivässä 
vuoden jokaisen päivä-
nä, säästöä tulee 63,5 
euroa. Lisäksi kupposen 
kuumaa saa käteensä 
melkein viisi minuuttia 
nopeammin, kun keittää 
vain tarvittavan määrän.
 
 Kannattaa siis 
katsoa mitä pannuunsa 
laittaa. Vedenkeittimiä 
myös käytetään paljon 
aamutuimaan, joten kulu-
tus osuu kansantaloudel-
lisesti pahimpaa aikaan, 
mikä osaltaa nostaa 
sähkön kokonaishintaa.

Sähkön hinnat sähköpörssissä samana päivänä 2021 ja 2022. Siniset palkit näyttävät valtavan hinnannousun. Yön halvat hinnat myös näkyvät selvästi.

ASIAKKAAN

VINKKI
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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


