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Tuulivoiman ”kolmas tuleminen”

20 vuotta sitten rakennettiin Reposaareen Poriin ensimmäiset megaluokan tuuli-
voimalat, joiden napakorkeus oli 50-60 metriä. Ääni voimaloiden alapuolella vastasi
piirtoheittimen surinaa. Toki voimalat sijoitettiin varmuuden vuoksi kuitenkin satamaan 
ja teollisuusalueelle. Olihan se huimaa, kun tuulesta saatiin yli 20 000 kerrostaloasiak-
kaalle sähköt. Siitä mentiin eteenpäin hieman hitaasti toiseen vaiheeseen.
 
Vuonna 2012 alkoi tapahtua. Siitä eteenpäin rakennettiin varsin paljon vuoteen 2017 
saakka, jolloin rakentamiseen saatiin yhteiskunnan tukea. Tuulivoimaloiden koko kasvoi 
ja vuoden 2017 lopussa olevalla tuulivoimatuotannolla Suomessa pystyi kattamaan jo 
koko Helsingin sähkönkäyttäjäkunnan vuoden sähkötarpeen.
 
”Kolmas tuleminen” on iso ja siinä mielessä merkittävä, että yhteiskunnan erillisiä 
tuulivoimatukia ei enää tarvita. Myllyjen napakorkeudet ovat yli 150 metriä ja tehoa
4-5 MW/mylly. Tuotantokustannus pysyy kilpailukykyisenä uusien yhä isompien voima-
loiden ansiosta. Seuraavan viiden vuoden aikana nousee useita uusia tuulivoimapuistoja, 
joissa osassa mekin olemme mukana. Pari niistä esitellään tässäkin lehdessä.  
 
Puhdas sähköntuotanto ottaa yhä isompaa roolia koko Suomen sähkötasetta tarkastel-
lessa. Matkaa tehdään meilläkin tulevaisuudessa kohti visiota entistä taloudellisemmin 
ja kestävämmin. Nauttikaa matkasta kanssamme. Tuulivoimaosuuksia asiakaspalvelus-
tamme!
 
 
Kimmo Toivonen
Johtaja, sähköliiketoiminta
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”Onhan
tämä parempi

vaihtoehto
kuin se, että

viedään
kaato-

paikoille”

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Itä-Uudenmaan kunnat 
Askola, Pukkila ja 
Pornainen halusivat 

2000-luvun alussa vaihtaa 
öljyn biopolttoaineiksi 
ja rakennuttivat yhdessä 
Askolan seudun puuläm-
pöosuuskunnan kanssa 
kukin yhden megawatin 
metsätähdettä polttavan 
lämpölaitoksen. Lisäksi 
paikallisten metsäautotei-
den varret olivat täynnä 
ylilahoa runkopuuta, jolle 
piti keksiä jotain. Lehti-il-
moituksella haettiin sitten 
haketusurakoitsijaa.
 Reijo Wuorio oli toimi-
nut alkuun maarakennus-
alalla, jossa ollaan teke-
misissä koneiden kanssa. 
Hänen isänsä oli metsuri 
ja metsä oli aina kiinnos-
tanut, joten Reijo Wuorio 
vastasi ilmoitukseen heti, 
että täältä löytyy.
 Hakkuria ei hänellä 
ollut, mutta Riihimäellä 
tiedettiin olevan yksi myy-
tävänä. Vuonna 2001 hän 
osti kaksi käytettyä hakku-
ria, mutta kumpikaan ei oi-
kein täyttänyt tehtäväänsä. 
Uusi, kunnollinen hakkuri 
haettiin sitten Saksasta. 
Hakkurin hinta oli silloin 
puolen miljoonan euron 
kieppeillä.

Nurmijärvi käyttää biopolttoainetta

Hakevuori – haketta  lämpölaitoksille
Hakevuori on yksi kolmesta merkittävimmästä hakkeen tuottajasta

Suomessa. Sen takana on yrittäjätarina, jossa Reijo Wuorio huomasi

tilaisuuden tulleen – ja tarttui siihen. Yksinyrittäjästä tuli suuren yrityksen 

omistaja ja johtaja. Nurmijärven lämpölaitoksilla poltetaan Hakevuoren 

hakettamaa biopolttoainetta – Rajamäellä yksinomaan Hakevuoren omaa 

haketta noin 40 000 m3 vuodessa.

 Wuorion Konevuori 
Oy:n tehdessä maaraken-
nusurakoita pääkaupun-
kiseudulla yritys törmäsi 
monesti risukasoihin 
rakennettavilla tonteilla. 
Ne olivat ongelmajätettä, 
josta piti päästä eroon. 
Nykyisin yhtiö ostaa sekä 
Espoolta että Helsingiltä 
kertyvät risut ja toimittaa 
ne energiaksi. Lisäksi 
yritys siivoaa moottoritei-
den varret, rampistot ja 
levähdysalueet puista ja 
hakettaa ne energiaksi. 
 Hakevuori on raivannut 
ja hakettanut mm. Porvoon 
moottoritien reunat ja 
rampit 100 km matkalta, 
Hämeenlinnan moottoritie 
Kivistöstä Hämeenlinnaan, 
Lahdentien välillä Koivu-
kylä Heinola sekä Lahden 
ohitustieltä 130 ha.

Puu tulee itäiseltä
Uudeltamaalta

Hakevuoren raaka-aine 
tulee pääsääntöisesti 
itäiseltä Uudeltamaalta Lo-
pelta Lahteen, Kouvolaan 
ja Kotkaan rajautuvalta 
alueelta sekä pääkaupun-
kiseudulta. Metsiä ja puuta 
on haketettu niin tehok-
kaasti, että tällä vauhdilla 

tältä alueelta saatavasta 
raaka-aineesta tulee pula 
2020-luvulla. Suomesta 
puu ei kuitenkaan lopu, 
joten vaihtoehtona ovat 
junakuljetukset pohjoises-
ta ja Venäjän tuonti.
 Yhtiö hakettaa vuodessa 
vajaat 1,2 miljoonaa kuu-
tiota, josta kolmasosa on 
Hakevuoren kokonaan itse 
metsän kaatamisesta asti 

tuottamaa, loput pelkkää 
haketustyötä. Haketukseen 
tulee metsistä alempiar-
voista lehtipuuta, kuten 
raitaa, haapaa, leppää sekä 
lahoja ja muuten viallisia 
puita.
 – Esimerkiksi Lahden 
ohitustien 130 ha urakasta 
60 % puista meni teollisuu-
den käytettäväksi, 40 % 
energiapuuksi.
 Metsäkantoa nostetaan 
nykyisin melko vähän, 
lähinnä rakennuspaikoilta. 
Kanto oli välillä ”huonossa 
huudossa”, mutta Reijo 
Wuorio uskoo, että kannon 
poltto tulee tekemään 
uuden nousun.
 – Onhan tämä ekoteko, 
kun siivotaan pusikot ja 

tienvarret. Parempi vaihto-
ehto kuin se, että viedään 
kaatopaikoille.

Hinta muodostuu
lämpöarvon perusteella

Jokaisesta lämpölaitokselle 
tulevasta lastista haketta 
otetaan näyte laborato-
rioon. Näyte punnitaan 
ja sen kosteusprosentti 
määritellään. Hake ei saa 
olla liian kosteaa, mutta ei 
liian kuivaakaan. Sopiva 
kosteusprosentti on 30-40 
%. Liian kuiva hake saattaa 
syttyä itsestään palamaan.
 Hakevuorella on suuret 
terminaalit, joissa haketta 
on valtavissa kasoissa, 
joissa hake pysyy tasa-

laatuisena. Hinta määri-
tellään hakkeen laadun 
perusteella.
 Hakevuorella on kym-
menen hakkuria ja yksi 
murskain, jota käytetään 
epäpuhtaamman materiaalin 
käsittelyyn. Metsäkoneita 
eli ’motoja’ on viisi, samoin 
viisi pyöräkuormaajaa ja 
kaivinkonetta sekä seitsemän 
hakeautoa. Ulkopuolisia 
hakeautoja on 18. 
 Hakevuoren päätermi-
naali on Askolan Vahijär-
vellä. Muita terminaaleja 
on Loviisassa, Nastolassa 
ja Myllykoskella sekä 
Tolkkisten satamassa, jos-
sa on mahdollista tuoda ja 
viedä puutavaraa. Kaikissa 
terminaaleissa on asfaltti-

pohja, jolloin hake pysyy 
puhtaana.

Metsiä pitäisi hoitaa 
enemmän

Suurimpia asiakkaita ovat 
Porvoon Energia, Nivos, 
Nurmijärven Sähkö ja Ori-
mattilan Lämpö. Suurim-
pia haketusasiakkaita ovat 
Metsä Group, Koskitukki, 
Versowood ja Vapo.
 Biopolttoaineliiketoi-
minnan näkymät ovat 
erinomaiset. Hiilestä ha-
lutaan pois ja muutenkin 
ekologisuus ja uusiutuva 
energia on huudossa. Lii-
kevaihto oli vuonna 2018 
14 Me, mutta vuonna 2020 
sen on arvioitu nousevan 

yli 20 Me:oon. Vakituisia 
työntekijöitä on 35, mutta 
talven kiireisimpään ai-
kaan työntekijöiden määrä 
saattaa nousta aina 80:een. 
 – Ihmettelen, miksi 
metsänomistajat eivät 
pidä omaisuudesta huolta, 
kunnosta ja harvenna 
nuoria metsiään, toteaa 
Wuorio, joka viettää paljon 
vapaa-aikaa metsässä.
 – Meillä on risujen nou-
topalvelu pienasiakkaille. 
Jos risuja on 10 kuutiota tai 
enemmän, meille voi soit-
taa ja tulemme hakemaan 
risut pois, toimitusjohtaja 
Reijo Wuorio toteaa.

Reijo Wuorio pyöräkuormaajan ratissa

Hakevuori siistii tienvarsia

4 5



TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Energiavirasto valvoo siirtohintoja

Suomessa on 77 
verkkoyhtiötä ja ne 
ovat hyvin erilaisia. 

Suurimmalla verkkoyhtiöl-
lä Carunalla on yli 600 000 
asiakasta, pienimmällä 
Jeppo Kraftilla 759 asia-
kasta. Helsingissä verkko 
on käytännössä kokonaan 
maan alla tai piilossa, 
kun maaseutuyhtiöissä 
maakaapelointiaste voi olla 
vain 10 %. Järvi-Suomessa 
verkkoa on 250 m per asi-
akas, kun taas Helsingissä 
17 m/asiakas.

Toimitusvarmuus
ja laatu
keskiössä

Energiaviraston sähköverkoista vastaava johtaja 

Veli-Pekka Saajo asuu Lepsämän Lintumetsässä. 

Hän toteaa, että sähkönsiirron hintakehitys tulee 

olemaan pitkällä aikavälillä laskeva. Sähköverkko 

on tietynlainen monopoli, jota valvovan Energia- 

viraston asema on merkittävä. Sääntelyn tehtävä-

nä on varmistaa kohtuulliset hinnat ja hyvälaatui-

nen energiantoimitus.

Verkonhaltija asettaa
siirtohinnan

Lain mukaan verkonhal-
tijat voivat itse asettaa 
sähkönsiirron hinnan 
kullekin asiakasryhmälle. 
Energiavirasto valvoo, että 
yhtiön liikevaihto pysyy 
sallitun rajoissa eli sitä 
kautta määrittelee, kuinka 
paljon rahaa asiakkailta 
voi kerätä. Yhtiöt toimitta-
vat investointeja koskevat 
kehittämissuunnitelmansa 
kahden vuoden välein 

Energiavirastoon, joi-
den avulla varmistetaan 
tarvittavat parannukset 
sähkönjakelussa.

Alkuun valvonta
perustui ilmiantoihin

Sähkömarkkinalaki tuli 
voimaan vuonna 1995. 
Alkuun valvonta perustui 
asiakkaiden ilmiantoihin 
ja koski yksittäisiä verkko-
yhtiöitä. Vuonna 1999 Me-
gavoima Oy sai ensimmäi-
sen päätöksen, joka vaati 

yhtiötä kohtuullistamaan 
hintoja. Nykyinen, kaikkia 
verkkoyhtiöitä koskeva 
valvontajärjestelmä alkoi 
vuonna 2005, ensin lyhy-
emmillä jaksoilla. 
 Nykyisin valvontajakso 
on kahdeksan vuotta, joka 
jakautuu kahteen neljän 
vuoden periodiin, joilla 
valvotaan, että hinnoitte-
lu on ollut kohtuullista. 
Edellisellä, vuonna 2015 
päättyneellä jaksolla tuli 
esiin muutama yhtiö, jotka 
on määrätty alentamaan 

hintaa. Korjaus on tehty 
siten, että verkkoyhtiö 
on jättänyt perimättä 
perusmaksuja seuraavilta 
laskutusjaksoilta, kunnes 
on saavutettu haluttu 
hintataso. Ensi vuonna 
annetaan seuraava neljän 
vuoden päätös.
 – Siirtomaksu muo-
dostuu perusmaksusta ja 
kulutukseen perustuvasta 
osasta. Kun hinnoitte-
lumenetelmiä määritel-
lään, kuulemme kaikkia 
osapuolia, kuten verkkoyh-
tiöitä, kilpailu- ja kulutta-
javirastoa, Omakotiliittoa, 
Kiinteistöliittoa, Suomen 
Sähkönkäyttäjiä, Veli-Pek-
ka Saajo toteaa.
 – Valvomme myös ker-
takorotuksia: yhtiöt voivat 
nostaa hintoja korkeintaan 
15 % vuoden aikana.
 – Sääntely on kaikissa 
EU-maissa sama. Pitää 
vahvistaa joko menetel-
mä tai hinta etukäteen. 
– Suomessa vahvistetaan 
menetelmä.

Lisäaikaa rakentaa
säävarmaa verkkoa

Tapaninmyrsky vuonna 
2011 aiheutti pahimmat 
myrskytuhot koko maassa. 
Sen seurauksena poliitikot 
halusivat muuttaa sähkö-
markkinalakia ja verkolle 
asetettiin toimitusvar-
muusvaatimukset vuonna 
2013. Verkosta tuli tehdä 
säävarma vuoteen 2028 
mennessä. 
 – Energiavirasto on 
antanut kymmenelle verk-
koyhtiölle 4-8 vuotta lisää 
aikaa rakentaa säävarma 
verkko. Sähköverkkoyh-
tiöiden investointipaineet 
tähän vuoteen 2036 men-
nessä ovat 9,7 miljardia 
euroa, sisältäen korvaus- 
ja toimitusvarmuusvaati-
mukset.
 Suomessa on n. 3,4 
miljoonaa sähkönkäyttö-
paikkaa. Vuodesta 2016 on 
on saatu n. 500 000 uutta 
käyttöpaikkaa säävarman 
verkon piiriin. Työn alla 
on vielä noin miljoona 
käyttöpaikkaa.
 – Nykyisellä järjes-
telmällä varmistetaan, 
että pienimmätkin yhtiöt 

saavat tuottoa. Nykyisen 
tuottotason perusteena on 
verkkoyhtiöiltä vaaditut 
toimitusvarmuusinvestoin-
nit. Vielä jonkun vuoden 
on investointipaineita, 
mutta lähitulevaisuudessa 
verkkoyhtiöiden tuotto 
tulee laskemaan Ruotsin 
tasolle. Investoinneilla pa-
rannetaan sähkön laatua, 
Saajo toteaa.

Kulutusjoustolla voi 
välttää investointeja

– Sähkömarkkinadirektiivi 
on päivitetty ja se tuo tiet-
tyjä vaatimuksia. Asiakkai-
den kulutusjouston avulla 
voidaan välttää joitain 
investointeja ja laatusank-
tioita. Jos esim. kuluttajat 
vähenevät, voi miettiä 
uusia ratkaisuja, jotka 
ovat valmiita joustamaan 
verkon ääritilanteissa.
 – On esimerkiksi kehi-
tetty suuria, 1,6 MW akku-
ja, joista on lyhytaikaista 
apua äkillisissä tilanteissa. 
On olemassa sähkövaras-
topalveluntuottajia, jotka 
myyvät kapasiteettia verk-
koyhtiöille ja markkinoille. 
Uusi laki mahdollistaa sen, 
että akku voi olla verkko-
komponentti. Helsingissä 
ja Tampereella akkuja on 
jo käytössä parantamassa 
sähkön laatua, Saajo toteaa.
 Veli-Pakka Saajo on 
juuri saanut talon valmiik-
si Lintumetsässä. Nuorin 
neljästä lapsesta asuu 
vielä kotona vanhempien 
kanssa. Verkkojohtajan 
intohimo on taekwondo, 
josta hänellä on neljän 
danin musta vyö. Vapaa-ai-
kaa kuluu valmentaessa 
lajia Klaukkalan Taekwon-
dossa.

Yhtiöt voivat
nostaa hintoja
vuoden aikana

korkeintaan
15 %

Energiaviraston sähköverkoista 
vastaava johtaja Veli-Pekka 
Saajo asuu Lintumetsässä.
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–Kuntalaisille on 
hyötyä kunnan 
omistamasta 

sähköyhtiöstä. Yhtiö on 
pystynyt pitämään sähkön 
siirtohinnat matalalla 
tasolla suhteessa moniin 
muihin sähköyhtiöihin 
sekä sähkön hinnan kilpai-
lukykyisenä ja tasaisena, 
sanoo Räty.
 – Rajamäen kyläpäi-
villä törmäsin palveluun, 
jota Nurmijärven Sähkö 
tarjoaa asiakkailleen. 
Sähkönmyyntiasiakkailla 
on mahdollisuus maksut-
tomaan kahden tunnin 
energianeuvontapalve-
luun. Sähköyhtiöltä on 
myös mahdollista lainata 
laitteita, joilla pystyy 
tarkastelemaan omaa ener-
giankulutusta. Tämä on 
mielestäni ympäristöteko. 
Vaikka sähköyhtiö saakin 
tuloja sähkön toimittami-
sesta, on myös tärkeää 
antaa asiakkaille mahdolli-
suus säästää tiedon avulla 
sähköä. Samalla asiakas 
saa laskettua sähkölaskun 
loppusummaa.

Vuosittain kahden
miljoonan osingot

– Kunta on saanut vuosit-
tain noin kaksi miljoonaa 
euroa osinkoa omistamal-
taan sähköyhtiöltä. Tämä 
on merkittävä lisä bud-
jettiimme, jota ilman jou-
tuisimme ottamaan lisää 
lainaa, vähentämään in-
vestointeja tai nostamaan 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Virpi Räty

Nurmijärven Sähkö on 
kuntamme turvasatama

– Nurmijärven Sähkö on vakavarainen, kilpailukykyinen 

ja ympäristöystävällinen. Sähköyhtiömme tuo

positiivista mainetta koko kunnalle, toteaa Nurmijärven 

kunnanhallituksen puheenjohtaja Virpi Räty, jonka

kanssa tarkastelimme kunnan tilannetta ja asemaa.

kunnallisveroprosenttiam-
me. Jos korottaisimme 
kunnallisveroprosenttia 
0,25 prosenttiyksiköllä, 
tuottaisi se noin 2,2 mil-
joonaa eli melkein saman 
verran kuin sähköyhtiön 
osinko on kunnalle vuo-
dessa, Räty toteaa.

Vahva kunta

– Nurmijärven talou-
den vahvuuksia ovat 
hyvä veropohja ja se, 
että kuntalaisten määrä 
kasvaa tasapainoiseen 
tahtiin. Työttömyysaste on 
ollut vuosia Uudenmaan 
alhaisimpia. Meillä ei 
ole akuuttia hätää, mutta 
velkaantumisen pitää 
vähentyä tulevina vuosi-
na. Uusien kuntalaisten 
lisäksi yritystonteille on 
ollut kysyntää. Nurmijärvi 
on elinvoimainen kunta 
pääkaupunkiseudulla, 
Räty jatkaa.
 Nurmijärvellä on raken-
nettu paljon iloa tuottavia 
palveluita, kuten Monik-
ko, Rajamäen uimahallin 
laajennus, Kirkonkylän 
liikuntapuisto ja har-
joitusjäähalli. Ne ovat 
olleet kaikki onnistuneita 
sijoituksia kuntaisten 
hyvinvoinnin kannalta, 
mutta omalta osaltaan ovat 
lisänneet kuntakonsernin 
velkaantumista ja käyttö-
kulujen kasvua.
 – Viime vuosi oli 
kunnan talouden kannalta 
yllätyksellisen heikko. 

Yllätyksellisyys johtui 
verottajan vääristä laskel-
mista sekä alhaisemmista 
verotuloista, mutta myös 
sosiaali- ja terveysmenot 
ylittyivät.
 – Tämä vuosikaan 
ei näytä hyvältä tämän 
hetkisten verotuloennus-
teiden osalta. Haasteena 
kunnassamme on liian 
korkeaksi noussut vel-
kataakka sekä poistojen 
määrä. Velkataakan nousu 
ei johdu syömävelasta, 
vaan olemme investoineet 
tulevaisuuteen.
 – Investointeja joudu-
taan tekemään seuraavien 
vuosien aikana tiestöön 
sekä kunnallistekniikkaan 
uusille asuinalueille. Haas-
teena ovat myös sisäil-
maongelmaiset rakennuk-
set sekä rakennuskannan 
pitäminen asianmukaisella 
tasolla.

Hyvä ikärakenne

– Huoltosuhde ei ole niin 
hälyttävä kun suuressa 
osassa Suomen kuntia, 
Nurmijärvellä on hyvä ikä-
rakenne. Kunnan asukkaat 
ovat suhteellisen nuoria. 
Alkuvuodesta Nurmijär-
vellä syntyi 172 lasta, mikä 
on eniten KUUMA-kun-
nista. Silti ikääntymisen 
vaikutukset kunnan talou-
delle näkyvät jo tälläkin 
hetkellä ja paine kasvaa 
tulevaisuudessa väestön 
ikääntymisen kiihtyessä. 
Liittyminen Keusoteen oli 

yksi osa valmistautumista 
huoltosuhteen heiken-
tymiseen. Näin saimme 
isommat hartiat.
 Räty toteaa Nurmijär-
ven olevan muuttovoittoi-
nen kunta. Kasvuvauhti 
on hyvä, vaikka kunnassa 
on Rajamäkeä lukuun 
ottamatta vähän tontteja 
tarjolla. Tonttien saatavuus 
vaikuttaa asukasluvun 
kasvuun, koska lasten 
syntyvyys on vähentynyt. 
Aikaisemmin muutettiin 
Nurmijärvelle kun lapset 
olivat pieniä tai syntymäs-
sä, mutta nyt muutetaan 
hieman vanhempien lasten 
kanssa.

Parannettavaa
ja vahvuuksia

– Palautteista päätellen 
kuntalaiset ovat olleet 
tyytymättömiä Klaukkalan 
siisteyteen ja viihtyvyy-
teen. Päättäjät ovat pyrki-
neet tekemään töitä asian 
parantamiseksi useamman 
vuoden ajan, siinä vain 
osittain onnistuen. Kun-
tamme strategiassa tämä 
on mainittu ja keskuste-
luja on käyty myös Elyn 
kanssa, Virpi Räty toteaa.
 – Jos joku puute pitäisi 
vielä mainita, niin ehkä 
se on joukkoliikenne. 
Kunnassamme on pyritty 
kehittämään joukkolii-
kennettä, mutta kolme 
taajamaa ja useat kylät 
vaikeuttavat kattavaa ja 
taloudellista joukkolii-

kennettä. Kunta on ollut 
valmis panostamaan yli 
kolme miljoonaa vuosittain 
joukkoliikenteen toimi-
miseen, mutta riittävien 
käyttäjämäärien saavutta-
minen sekä oikenlaisten 
linjojen ja aikataulujen 
löytäminen ottaa aikansa.
Esimerkki uusista avauk-
sista on NUUKA-ohjelman 
nimellä kulkeva talousoh-
jelma. Nurmijärvellä on 
lähdetty etupainotteisesti 
hallitsemaan velkaan-
tumista eikä vasta kun 
ollaan kriisikunta. NUU-
KA-ohjelmassa katsotaan 
tulevaisuuteen. Uraauurta-
va työ on noteerattu myös 
naapurikunnissa, joissa on 
aloitettu samantapaisten 
talousohjelmien valmis-
telu.
 – Mielestäni Nurmijär-
ven kunnan ehdottomia 
vahvuuksia ovat kunnan 
asukkaat. Tilastojen 
valossa nurmijärveläiset 
ovat suhteellisen nuoria, 
terveitä ja työssäkäyviä. 
Ihmiset ovat tyytyväisiä ja 
ylpeitäkin asuinalueesta. 
Tutkimuksen mukaan 
85 % nurmijärveläisistä 
kokee olevansa onnellisia, 
että asuvat Nurmijärvellä. 
Omasta näkökulmasta 
täällä ihmiset tuntevat ja 
auttavat toinen toisiaan ja 
tekevät asioita yhdessä. 
Mielestäni ihmiset ovat 
täällä rennompia ja kii-
reettömämpiä kuin vaikka 
synnyinkaupungissani, 
Helsingissä. 
 – Me nurmijärveläiset 
asumme riittävän lähellä 
pääkaupunkiseutua, mutta 
samalla riittävän kaukana. 
Meillä on hyvä logistinen 
sijainti. Nurmijärveltä 
käydään töissä monella 
eri suunnalla tai voimme 
nauttia muun muassa 
laajasta kulttuuri- tai 
urheilutarjonnasta lähiym-
päristöissä. Sitten voimme 
palata takaisin tänne 
Nurmijärvelle ja nauttia 
muista asioista kuten luon-
non monimuotoisuudesta, 
rauhallisemmasta elämän-
tyylistä sekä tasokkaista 
kunnan järjestämistä 
palveluista. 

”Kuntalaisille
on hyötyä
kunnan

omistamasta
sähköyhtiöstä”
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Tapahtuman järjestäjä 
Nurmijärven kunta oli 

laatinut laajan kattauksen 
ohjelmaan, jossa oli mu-
siikki- ja tanssiesityksiä, 
kasvomaalausta, sumo-
painia, savitöitä, jousiam-
muntaa, tanssikokeilua, 
afrotanssin opetusta, 
graffitipaja ja päätteeksi 
iltapäivätanssit.
 Alueella oli myös pomp-
pulinna, temppuratoja, 
minifutista, urheilulajien 
esittelyä, keppihevosrata, 
poniratsastusta, Combat 
Archeryä ja frisbeegolfia, 
minitennistä lapsille, 
simulaattorielämyksiä, 
puutarhanurkka, VPK, 
tehdas- ja alkoholimuseo 
Rajamäen Ryyppi, kirjas-
toauto ja ruokapisteitä.

Koko perheen rieha Klaukkalassa
Nurmijärvi Open

Klaukkalan urheilupuiston ja Monikon alueelle 

oli koottu monipuolinen joukko näytteilleasetta-

jia viihdyttämään koko perhettä lapsista ikäih-

misiin. Jokaiselle löytyi jotakin – oli yrityksiä, 

mutta myös opistoja, yhdistyksiä, puolueita. 

Harrastamista laidasta laitaan. Nurmijärvi Open 

jatkoi Nurmijärvi Nyt -tapahtuman perinteitä 

ulkoalueella, mutta myös sisällä Monikossa.

Tapahtuman avasi kunnan-
johtaja Outi Mäkelä.
 Nurmijärven Sähköllä 
oli oma osasto ulkoalueel-
la, jossa energia-asioita 
toivat esiin Kristiina 
Paakkanen, Minna 
Vuorensola ja energia-
neuvoja Jarmo Kauppi. 
Osastolla oli mahdollisuus 
osallistua arvontaan, jossa 

oli palkintona sähköauto 
viikonlopuksi käyttöön.
 Leena ja Anselmi 
Puhakka olivat tulleet 
kotikulmilta Klaukkalasta 
tapahtumaan ja Nurmi-
järven Sähkön osastolle, 
jossa energianeuvoja 
Jarmo Kauppi vastasi 
kysymyksiin omakotitalon 
lämmityksestä ja säh-
köasennuksista. Puhakat 
sopivat energianeuvojan 
kanssa, että hän tulee 
heille tarkastamaan, että 
sähköjärjestelmä ja -mitta-
ri ovat ajanmukaisia.
 Puhakat tutustuivat 
myös Nurmijärven Säh-
kön uuteen Nissan Leaf 
-sähköautoon ja Leena 
epäili, että ottaisi oman 

aikansa, ennen kuin sillä 
oppisi ajamaan. Samalla 
reissulla heille selvisi, että 
Klaukkalassa on sähköau-
ton latauspiste Arkadian 
hallilla.

SB-Pron naisten salibandyn Suomen mestaruutta juhlittiin näyttävästi. Ismo Turunen kokeili sähköautoa kauppareissuilla.

Energianeuvoja Jarmo Kauppi esit-
teli sähköautoa Leena ja Anselmi 
Puhakalle.

Turusen kahden hengen 
taloudessa autoa käyte-

tään lyhyisiin matkoihin, 
kuten kaupassa käyntiin ja 
harrastuksiin. Vaimo käy 
Nurmijärven kodista töissä 
Klaukkalassa. Sähköauto 
olisi optimaalinen tällaisel-
le perheelle.
 – Teimme sähköautolla 

Ismo Turunen sähköauton ratissa viikonlopun

Parasta oli hiljaisuus
– Olisin valmis muuttamaan meidän kaksi ben-

sa-autoa yhdeksi sähköautoksi, jotta voisimme 

osallistua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, 

Ismo Turunen toteaa. Turunen voitti Nurmijärven 

Sähkön sähköauton viikonlopuksi käyttöönsä 

arvonnassa, johon osallistuivat vuodenvaihteessa 

sähkösopimuksensa uusineet Nurmijärven Säh-

kön asiakkaat. – Toki sähköautojen tulee ensin 

sopia eläkeläisen kukkarolle, hän jatkaa.

pari kauppareissua ja mat-
koja lenkkipoluille. Auto 
toimi tosi hyvin. Pienillä 
matkoilla kaikki sujuu, kun 
latauksen voi hoitaa kotona. 
Mekin saimme ladattua 
tämän auton kotisähköpis-
teestä. Mutta vaikeammaksi 
muuttuu, jos pitää lähteä 
pitemmälle.

 Turunen on kiinnos-
tunut sähköautoista ja 
voisi sellaisen hankkia, 
mutta hinnan pitäisi tulla 
alaspäin. Käytännön toi-
minnan tulisi olla selkeää, 
ettei joudu koko ajan 
kännykän kanssa selvittä-
mään, missä voi ladata.
 – Etsin tietoa netistä, 
mutta koin sekavaksi 
sen, kuinka lataaminen 
voisi tapahtua tai kuinka 
kännykällä pitäisi maksaa. 
Jäin kaipaamaan sitä, 
että voisi maksaa samalla 
lailla luottokortilla kuin 
bensa-asemilla, Turunen 
toteaa.
 – Pitäisi olla tietoa siitä, 
missä voi ladata. Lisäksi 
netistä sain selville, että 
latauksesta saattaa palve-
luntarjoaja periä 15–20 snt 
per minuutti. Oma lataus 
on paljon halvempaa. Hin-
toihin pitäisi saada oikea 
taso kilpailun kautta. 

Pitemmät matkat pitää 
suunnitella

– Jos sähköautolla lähtee 
kauemmas, matkaa joutuu 
suunnittelemaan, kuten 
ennen vanhaan sitä, 
missä leirintäalueet ovat. 
Kyläreissulle Kuopioon en 
uskaltaisi lähteä.
 Turusella ei juurikaan 
ole kokemusta sähköautoi-
lusta. Kerran hän vuokrasi 
Ruotsissa hybridi-Volvon ja 
se oli positiivinen koke-
mus. Auto oli hiljainen 
ja tehokas. Autoillut hän 
on paljon, kun tytärtä piti 
aikoinaan viedä harrastuk-
siin.
 Turusen mukaan säh-
köautolla on merkitystä 

ilmastonmuutoksen hillit-
semisessä. Hän eläköityi 
IT-alan projektijohtajan 
tehtävistä viime vuonna 
ja matkusti työurallaan 
usein Intiaan, jossa näki 
maailman saastuneimpia 
kaupunkeja. Latviassa hän 
oli viikot töissä yhden 2,5 
vuoden jakson.
 – Eikä vielä näy yrityk-
siä, että saataisiin saas-
teita pois. Kuulostaakin 
erikoiselta, että Suomessa, 
jossa on puhdasta, ollaan 
kaikkein rankimmin muut-
tamassa tottumuksia. Pitäi-
si ajaa maailmanlaajuisesti 
tottumusten muuttamista. 
Vaikka meidän onkin hyvä 
näyttää esimerkkiä ympä-
ristöasioissa.
 – Matkailulle yleensä 
pitäisi löytää kestäviä toi-
mintamalleja ja vaihtoeh-
toja, toteaa Ismo Turunen, 
jolla on kolme aikuista 
lasta ja lapsenlapsia, 
joiden luona ulkomailla 
hän vierailee. Tytär on 
radiokemisti ja tutkijana 
New Yorkissa ja toinen 
tytär asuu Ruotsissa, poika 
Suomessa.
 Rovaniemeltä alunpe-
rin kotoisin oleva Ismo 
Turunen oli nuoruudes-
saan maajoukkuetason 
suunnistaja – vuonna 1980 
Ounasvaaran Jukolasta 
tuli hopeaa Iin joukkuees-
sa. Etelään perhe muutti 
vuonna 1984. Turunen on-
kin ollut mukana Rajamä-
en Rykmentin suunnistus-
toiminnassa, mm. nuorten 
valmennusvastaavana 
sekä yhdeksän vuoden 
jakson seuran puheenjoh-
tajana.

Energianeuvoja
Jarmo Kauppi

vastasi
kysymyksiin

”Toki sähkö-
autojen tulee
ensin sopia
eläkeläisen
kukkarolle”
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NURMIJÄRVEN SÄHKÖ JÄRJESTI TEEMAILTOJA AIHEINA AURINKOVOIMALAT, SÄHKÖAUTON LATAUS JA ILMALÄMPÖPUMPUT.  ENERGIANEUVOJA JARMO KAUPPI KÄVI LÄPI AIHEALUEIDEN PERUSASIOITA JA ANTOI VINKKEJÄ.

Tavallisesta
pistorasiasta
ei tule ladata
sähköautoa
jatkuvasti

Rajamäkeläinen Jani Laakso 
on ajanut Teslan Model X 
-täyssähköautolla jo kohta 
vuoden. Hän hankki auton 
uutena. Työmatka-ajoa tulee 
päivittäin Otaniemeen asti ja 
ajoa tulee 100–150 km. 
 – Ihan törkeän hyvä, en 
koskaan vaihda pois säh-
köautosta, jos mahdollista. 
Kaikki toimii hienosti, Jani 
Laakso toteaa. 
 – Toimintasädettä on 
luvattu 400 km. Käytännössä 
toimintasädettä pienentä-
vät pakkanen, vastatuuli ja 
vesisadekin. Autossa ei ole 
edes huoltokirjaa, koska 
huollon tarve on olematon. 

Jarrutkaan eivät paljon kulu, 
kun järjestelmä regeneroi eli 
kerää talteen jarrutusener-
giaa. Yhdeksän vuoden koh-
dalla pitää vaihtaa akkujen 
nesteet.

Kotona Laaksolla on kol-
mivaiheinen lataus Menne-
kes-pistokkeella. Työpaikalla 
on vain suko. Teslaa on ladat-
tu myös kauppakeskuksissa, 
mutta maksullisiin latausase-
miin hän ei ole turvautunut.
 Laakso on mukana Teslan 
Facebook-ryhmässä, jossa on 
asiantuntijoita vastaamassa 
kysymyksiin.

Jani Laakso on
tyytyväinen Tesla-kuski

Turvallinen lataus
1. Latauspistorasian käyttöönottotarkastus

2. Vikavirtasuojakytkin

3. Jatkojohtoa ei saa käyttää

4. Yksivaihe-sukosta virran rajoitus kahdeksaan ampeeriin

5. Valvo latausta, etteivät liitokset ylikuumene

6. Irrota aina latauskaapeli ensin ajoneuvosta

7. Keskeytä lataus, jos pistorasia lämpenee

1

3
2

4
5
6

7

Sähköautoja ei vielä ole 
Suomessa runsaasti, 
mutta lähitulevai-

suudessa niiden määrän 
arvioidaan lisääntyvän 
jopa satoihin tuhansiin. 
Hallitus haluaa lisätä 
sähköautojen määrää, kun 
ilmastotavoitteet asettavat 
vaatimuksia. Sähköauto ei 
myöskään saastuta ilmaa 
paikallisesti. Kaikki suuret 
autotehtaat ovat aloittaneet 
massiivisen panostuksen 
sähköautoihin.

Sähköauton lataus
Nurmijärven Sähkön järjestämissä teemaillois-

sa esille nostettiin päivänpolttavia energiaan 

liittyviä aiheita. Energianeuvoja Jarmo Kauppi 

käsitteli aurinkosähköä, sähköauton latausta ja 

lämpöpumppuja. Sähköauton latausta koskevas-

sa illassa esiin tuli yllättäviä seikkoja.

Jani Laakso lataa Teslaansa autokatoksessa kolmivaihevirtapistorasiasta.

Nurmijärven Sähkön Nissan Leaf latauksessa.

 Lataamista ohjataan 
myös direktiiveillä. Uusis-
sa ja laajasti korjattavissa 
asuinarakennuksissa, 
joissa on yli kymmenen 
autopaikkaa, on tehtävä 
sähköautojen lataamiseen 
soveltuva esikaapelointi 
tai putkitus. Vastaavissa 
ei-asuinrakennuksissa on 
oltava yksi latauspiste ja 
putkitus siten, että joka 
viidenteen autopaikkaan 
voidaan asentaa latauspis-
te. Kaikissa ei-asuinraken-

nuksissa, joissa on yli 20 
autopaikkaa, on vuoteen 
2025 mennessä oltava sää-
detty määrä latauspisteitä. 
Kansallinen lainsäädäntö 
on työn alla.
 Sähköyhtiöt tarjoavat 
puitteet sähköautoilulle. 
Nurmijärven Sähkö on 
mukana sähköautoilun 
kehittämisessä ja tarjoaa 
asiakkaille energianeuvo-
jan palveluja siirryttäessä 
uudenlaiseen autoiluun. 
Teemailloissa  energia-
neuvoja Jarmo Kauppi 
selvitti lataukseen liittyviä 
seikkoja.

Teetä kartoitus
latauspaikasta

Sähköauton latauksen 
kanssa tulee olla tarkkana, 

sillä kyseessä ovat suuret 
tehot. Latauksessa osa 
energiasta muuttuu läm-
möksi ja jää järjestelmään. 
Tavallisesta pistokkeesta 
(ns. suko-pistoke) ei saa la-
data sähköautoa jatkuvas-
ti, vaan on suositeltavaa 
hankkia erillinen lataus-
järjestelmä. 
 Yksivaiheisissa sähkö-
järjestelmissä saattaa tulla 
ongelmia. Jos kiinteistössä 
on samanaikaisesti käy-
tössä muita laitteita, kuten 
astianpesu- ja pyykinpesu-
kone, sähkö ei välttämättä 
riitä. 
 Kolmivaiheisessa säh-
köjärjestelmässä tilanne 
tasoittuu, kun rasitus 
jakautuu eri vaiheille. 
Kolmivaihelatauslaitteen 

hinta on noin 1000 e, mut-
ta laitteiden hinta laskee 
koko ajan.
 Maallikon on vai-
kea selvittää, täyttääkö 
järjestelmä vaatimukset 
lataamiselle. Kerrostalois-
sa on tunnettava kaape-
loinnin rakenne. Niinpä 
latauspaikan sähköjärjes-
telmästä on hyvä teettää 
peruskartoitus ammattilai-
sella. Tarvittaessa voidaan 
esimerkiksi selvittää, onko 
mahdollista suurentaa 
pääsulaketta. 

Tukea voi anoa

Asunto-osakeyhtiöt voivat 
anoa tukea latausjärjestel-
män hankkimiseksi. Yk-
sityishenkilöt eivät tukea 
saa. Asunto-osakeyhtiöissä 
saattaa olla edullisinta 
hankkia kokonaan uusi 
sähköliittymä.
 Yleisö esitti kysymyk-
siä ja vastauksissa kävi 
ilmi, että kotien maadoi-
tetutkaan pistorasiat eivät 
siedä yli kahden tunnin 
täysitehoista sähkön kulu-
tusta, joten laturi rajoittaa 
lataustehon kahdeksaan 
ampeeriin. Jos tehoa – eli 
nopeutta – halutaan nos-
taa, on hankittava lataus-
asema.

Lataus aurinkosähköllä

Aurinkopaneelit ja sähkö-
auto ovat hyvä yhdistelmä. 

Aurinkovoimalan teho pi-
tää mitoittaa sen mukaan, 
että se lataa sähköautoa. 
Jotta teho voidaan siirtää 
sähköautoon, on auringon 
paistettava ainakin viisi 
tuntia.
 Sähköautojen ja 
hybridien keskimääräinen 
sähkönkulutus on n. 15–20 
kWh/100 km, kun keski-
määräinen ajomatka on 50 
km/päivä. Niinpä keski-
määräinen energian tarve 
on 10 kWh/päivä, jonka 
määrän lataisi tavallisesta 
suko-pistorasiasta kahdek-
san ampeerin rajoituksella 
5,5 tunnissa. Kuuden 
kWp:n aurinkosähköjärjes-
telmällä ja Mennekes-la-
turilla latausaika jäisi alle 
kahden tunnin.

Latauksen suunnittelu

Latauksen suunnittelu läh-
tee siitä, että kartoitetaan 
olemassa oleva sähköjär-
jestelmä asiantuntevalla 
sähkösuunnittelijalla. 
Verkkoyhtiöön kannattaa 
olla yhteydessä, jolloin 
selviää sähköliittymän 
riittävyys. Markkinoilla 
on palveluntarjoajia, jotka 
huolehtivat latauspisteiden 
toteutuksen kaikilta osin.
 Yleensä taloyhtiöissä on 
mahdollista toteuttaa 1-2 
latauspistettä kymmentä 
autopaikkaa/lämpötolppaa 
kohti ilman kiinteistön 
sähköjärjestelmän kapasi-

teettimuutoksia. 
 Varta vasten sähkö-
autoilua varten kehitetty 
Type 2 -pistoke eli ns. 
Mennekes-pistoke mahdol-
listaa riittävän lataustehon 
(3,7–22 kW) ja älykkään 
lataustehon hallinnan.
 Kotitalouspistorasiasta 
lataaminen on hidasta, 
mutta teho riittää ladatta-
ville hybrideille ja usein 
myös täyssähköautoille, 
joskin älykkyys on vähäis-
tä.
 Alkuun voikin tehdä 
muutaman latauspisteen 
siten, että kiinteistön säh-
köjärjestelmään ei tarvita 
muutoksia. 

Lisätietoja: www.lataus-
tuki.fi, www.motiva.fi/
latauspisteopas
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Aurinkovoimalan 
perustamiselle on 
olemassa hyviä 

perusteita: sähkölaskun 
pienentäminen, energia-
omavaraisuus, kiinteistön 
arvonlisäys ja sijoitetun 
pääoman tuotto. Aurinko-
voimalaa voi käyttää vara-
sähköjärjestelmänä. Toisia 
kiinnostaa uusi teknologia, 
toisia hiilidioksidikuor-
mituksen pienentäminen. 
Aurinkovoimalan imagoa 
voi hyödyntää markkinoin-
nissa.

Energiaa auringosta

TEEMAILLAT • TEEMAILLAT • TEEMAILLAT • TEEMAILLAT • TEEMAILLAT • TEEMAILLAT • TEEMAILLAT • TEEMAILLAT • TEEMAILLAT • TEEMAILLAT • TEEMAILLAT •

Auringon energia on ilmaista, eikä siitä lähde 

päästöjä. Kun aurinkovoimaloiden hinnat ovat 

laskeneet, ne ovat yhä useammalle realistinen 

mahdollisuus tuottaa itsenäisesti energiaa omaan 

käyttöön. Energianeuvoja Jarmo Kauppi selvitti 

aurinkovoimaloiden perustamisen perusasioita 

kirkonkylällä ja Klaukkalassa järjestetyissä

teemailloissa.

Asennuspaikka

Voimala tuottaa luonnol-
lisesti eniten kesällä ja 
keskellä päivää. Vuodessa 
on tunteja 8760, joista 
ylipäätään tuottavaan 
aikaan 4500, joista potenti-
aalisia tuottavia tunteja 
on noin 1000. Edullisinta 
on, jos aurinko paistaa 
kohtisuoraan paneeliin. 
Tuotto heikkenee lämpöti-
lan noustessa, eli keväällä 
tuotto on viileyden tähden 
tehokasta.

 Voimala kannattaa 
perustaa kohti etelää tai 
tarpeen vaatiessa län-
si-lounaaseen tai itä-kaak-
koon. Varjostumista on 
vältettävä, sillä jos ei voi-
malassa ole automatiikkaa, 
koko voimalan tuotto on 
yhtä heikko kuin varjoon 
joutuneen paneelin. Panee-
lit kannattaa pestä kerran 
vuodessa. 
 Seinäasennus, joka tar-
koittaa 90 asteen kulmaa 
maahan nähden, tuottaa 
jopa paremmin pimeäm-
pinä kuukausina kuin 
yleisempi kattoasennus.
 Pääsääntöisesti aurin-
kovoimala rakennetaan 
joko katolle, maahan 
tai osaksi rakennuksen 
rakennetta. Voimala 
voidaan perustaa minkä 
tahansa kattomateriaalin 
päälle, mutta on syytä 
pohtia, haluaako kattoonsa 

asennuksen aiheuttamia 
reikiä – vaikka ne pyritään 
tekemään tiiviiksi.
 Katto voi olla tasakatto 
tai harjakatto. Maa-asen-
nuksessa voidaan käyttää 
kiinteää suuntaa ja kallis-
tuskulmaa, tai rakentaa 
auringon mukaan säätyvä 
paneelisto.
 Nykyään paneeleita on 
ideoitu kiinteäksi osak-
si rakennetta vaikkapa 
autokatoksen katoksi tai 
parvekkeen lasitukseksi.
 Kun voimalaa harkitsee, 
kannattaa selvittää katon 
remontin tarve ja ajoittaa 
asennus sen yhteyteen tai 
jälkeen. Kuten Nurmijär-
ven Sähkön uusi aurinko-
voimala, joka asennettiin 
sen jälkeen, kun katolle oli 
vaihdettu uusi, titaaniok-
sidia sisältävä, valkoinen 
huopakatto, joka viilentää 
rakennusta ja imee ilman-

saasteita.
 Ennen rakentamisen 
aloittamista tulee selvittää 
kunnan rakennusvalvon-
nasta, vaatiiko työ toimen-
pidelupaa tai naapurien 
kuulemista. Verkkoyhtiö 
vaatii täytetyn mikro-
tuotannon yleistietolomak-
keen.

Mitoitus

Voimala kannattaa mitoit-
taa siten, että käyttää kai-
ken aurinkosähkön itse. 
Aurinkovoimalan kokoon 
uudiskohteissa vaikuttaa 
arvio sähkönkulutuksesta, 
jonka voi tehdä vaikka 
vertaamalla vastaavaan 
olemassa olevaan raken-
nukseen. Saneerauskoh-
teessa voidaan arvioon 
käyttää toteutunutta säh-
könkulutuksen tuntisar-
jaa lisättynä kulutuksen 
muutoksilla.
 Omakotitaloissa 
pääsääntöisesti sopiva 
aurinkovoimalan koko 
on yleensä noin 3–5 kW. 
Viiden kilowatin voimalan 
saa halvimmillaan noin 
kuudella tuhannella eurolla.
 Akkujen avulla voidaan 
varastoida jonkin verran 
yli jäävää aurinkosähköä 
myöhempää käyttöä var-
ten.
 Markkinoilla on run-
saasti erilaisia aplikaa-
tioita, joiden avulla on 
mahdollista seurata oman 
aurinkovoimalan tuotantoa 
reaaliajassa. 

Tuet hankkeille

Aurinkovoimalan perusta-
miselle on tarjolla erilaisia 
tukia. Business Finland 
tarjoaa tukea yrityksille 
korkeintaan 20 % kustan-
nuksista. Maataloudessa 
tukea voi saada jopa 40 %. 
Yksityishenkilö voi saada 
tukea kotitalousvähen-
nyksen muodossa, joka 
on puolet työn osuudesta. 
Omavastuu on 100 euroa ja 
henkilöä kohti maksimivä-
hennys on 2400 e. Kotita-
lousvähennyksen voi jakaa 
kahdelle vuodelle, jos työ 
sattuu vuodenvaihteeseen.

 Tuet ja avustukset on 
haettava oikea-aikaisesti. 
Myöntämisen yksityiskoh-
dat on tarkistettava tuen 
myöntäjältä ennen inves-
tointipäätöksen tekoa. 

Suunnittelu ja asennus

Aurinkovoimaloita on 
kahdenlaisia: itsenäisiä ja 
jakeluverkkoon liitettyjä. 
Itsenäisiä ovat esimerkiksi 
kesämökkien voimalat, 
joita ei ole liitetty sähkön-
jakeluun. Jakeluverkkoon 
liitetty voimala antaa 
kiinteistölle ensisijaisen 
sähkön. Jos kulutus ylittää 
tuotannon, lisäsähkö 
otetaan valtakunnan 
verkosta.
 Isompien voimaloiden 
suunnittelu kannattaa 
antaa ammattilaisille. 
Asennus puolestaan aina 
ammattilaisille – ja mie-
luiten sertifioitu asentaja, 
jolloin takuut ovat pitävät. 
Siirtoverkkoyhtiölle ja 
rakennusvalvonnalle tulee 
tehdä ilmoitus. 
 Verkkoyhtiön kans-
sa tehdään tuotannon 
verkkopalvelusopimus 
ja tuotannon myyntisopi-
mus. Puhdistuksesta ja 
kunnossapidosta voi tehdä 
huoltosopimuksen. 

Kysy energianeuvojalta

Tällä hetkellä sähkön 
ostaminen ja aurinkosäh-
kön myyminen käsitellään 
ostona ja myyntinä, kun ne 
voisi käytännöllisemmin 

vähentää toisistaan. Hal-
lituksessa keskustellaan, 
voisiko käytäntöä kehittää. 
Nurmijärven Sähköverkko 
ei veloita myynnin siirtoa, 
vaikka laki antaisi siihen 
mahdollisuuden. Aurinko-
sähkön hinta seuraa mark-
kinoiden spot-sähköhintaa, 
joka määritellään aina 
edellisenä päivänä klo 16.
 Nurmijärven Sähkön 
energianeuvoja Jarmo 
Kaupin voi pyytää keskus-
telemaan aurinkosähkövoi-
malan perustamisesta. 

Pekka Hämäläinen 
suunnittelee
aurinkovoimalan
perustamista
Pekka Hämäläinen kirkonkylältä kertoo, että hänellä 
on vakaa aikomus perustaa 4–5 kW:n aurinkovoimala 
omakotitaloonsa. Voimalaa voisi käyttää esimerkiksi 
kauniina kesäpäivinä jäähdyttävän ilmalämpöpumpun 
pyörittämiseen. 
 – Haluan tehdä vihreitä ratkaisuja, mikäli ne ovat 
taloudellisesti järkeviä. Nykyisin aurinkovoimala alkaa 
jo olla kilpailukykyinen hinnaltaan.

Aurinko-
sähkö

kannattaa
käyttää

kokonaan
itse

NURMIJÄRVEN SÄHKÖ JÄRJESTI TEEMAILTOJA AIHEINA AURINKOVOIMALAT, SÄHKÖAUTON LATAUS JA ILMALÄMPÖPUMPUT.  ENERGIANEUVOJA JARMO KAUPPI KÄVI LÄPI AIHEALUEIDEN PERUSASIOITA JA ANTOI VINKKEJÄ.
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Käyttö- ja kehitysinsinööri Henri Huotari

DI:ksi Nurmijärven
Sähkössä

26-vuotias Henri Huotari ei nuoresta iästään ja 

tuuheasta tukastaan huolimatta ole DJ, vaan DI. 

Tittelin hän saavutti opinnoillaan Aalto-yliopis-

tossa ja diplomityöllään Nurmijärven Sähkölle. 

Nurmijärvellä hän viihtyy erinomaisesti.

Henri Huotari teki 
toukokuussa valmistu-

neen diplomityönsä verkon 
vika-aikojen lyhentämises-
tä verkostoautomaatiolla. 
Diplomityön havaintoja on 
jo sovellettu Nurmijärven 
Sähkön verkkoyhtiön toi-
minnan kehittämisessä. 
 Havaintojen perusteella 
on saatu selville, mihin 
kohtaan kannattaa laittaa 
verkostoautomaatiota, jotta 
vika-ajat lyhentyisivät. 
Verkosto-automaatiol-
la tarkoitetaan verkon 
automaattista ohjausta ja 
vikojen tunnistusta. 
 Henrin havaintoja 
hyödynnetään myös uu-
sittaessa kaukokäyttöjär-
jestelmää. Tulevaisuuden 
vikatilanteissa automaatio 
voisi ohjata verkkoa 
suoraan ja näin nopeuttaa 
vikapaikan etsimistä jake-
luverkosta. 
 Henrin toimenkuvaan 
kuuluu muun muassa 
verkko-omaisuustiedon 
tarkentaminen. Verk-
ko-omaisuuden nykyarvo 
on n. 60 Me. Hän on muka-
na täydentämässä jakelu-
verkon digitaalisen mallin 
tietoja, jotta tietokanta 
vastaisi mahdollisimman 
tarkkaan totuutta.
 Kaiken tämän ohella 
hän opettelee verkoston 
käyttötehtäviä. Tulevan 
vuoden vaihteen jälkeen 
hän tulee mukaan normaa-
liin päivystykseen, vikojen 
selvittelyyn ja vikatilantei-
den johtamiseen valvomos-
sa. 

Kainuun poikia

Henri Huotari on syntynyt 
Kuhmossa, josta vuoden 
iässä tuli lähtö Espoo-
seen isän töiden perässä. 
Isä-Janne on hänkin säh-
kövoimainsinööri, joka oli 
etelässä Espoon Sähkön, 
nykyisen Carunan, palve-
luksessa. 

 Sitten palattiin Kuh-
moon, jossa Henri kävi 
lukion ja saman tien 
armeijan Kajaanissa, josta 
takaisin Espooseen ja Aal-
to-yliopistoon sähköener-
giatekniikan DI-linjalle. 
 – En tykkää miettiä 
pitempään, mennään päivä 
kerrallaan. Tämä on ollut 
unelmatyö, kun pääsee 
kehittämään itseään ja 
samalla yhtiön toimintaa. 
Luotettava sähkönjakelu 
on tärkeää ja työni sisältää 
mielenkiintoisia haasteita 
siitä, miten voidaan edel-
leen kehittää sähkönjake-
lun toimitusvarmuutta. 
Sekin on hyvä, että pääsee 
välillä käymään ja toimi-
maan maastossa, Huotari 
toteaa.

Aarre kuntalaiselle

– Kun on näitä energiajät-
tejä, on kuntalaiselle 
oikeasti aarre, että on oma, 
pienempi jakeluverkkoyh-
tiö, jonka päätavoite on tar-
jota edullisia ja luotettavia 
palveluita.
 – Itse valitsin Nurmijär-
ven Sähkön, koska täällä 
pääsee tekemään laajalta 
alalta erilaisia tehtäviä, 
mikä on oman oppimisen 
ja mielenkiinnon kannalta 
hyvä. Enkä ole katunut. 
Isossa yhtiössä toimenku-
va olisi ollut kapeampi. 
 Henri Huotari muut-
ti Nurmijärvelle, kun 
yhtiöstä luvattiin jatkoa 
diplomityön jälkeen. Hän 
on viihtynyt niin kirkonky-
lällä kuin työpaikalla. 
 Henri Huotarin haavee-
na on omakotitalo ja perhe. 
Tyttöystävä opiskelee 
Jyväskylässä. 
 – Vanhemmilla on talo 
Kuhmossa järven rannalla. 
Nautin lomailusta, kun 
pääsen sinne leikkaamaan 
ruohoa ja vaikka maalaa-
maan terassia.

”Tämä on
ollut

unelmatyö, kun
pääsee

kehittämään 
itseään”

”Kiusaamista
emme
salli

lainkaan”

–Meillä on vahva, 
tunneherkkä jouk-

kue. Kiusaamista emme 
salli lainkaan – jos syntyy 
kränää pelaajien kesken, 
se selvitetään heti, toteaa 
joukkueen päävalmentaja 
Henna Hassinen. 
 – Meillä on kaksi 
peliryhmää, 2010- ja 2011 
-syntyneet. Vanhemmat 
lähtevät nyt seuraavaksi 
pelaamaan 8-8-otteluja 
suuremmalle kentälle. 
Harjoituksissa on paljon 
pallollista pelaamista, 
mutta nyt myös totutte-
lua isompaan kenttään. 
Harjoituksia on 2-3 kertaa 
viikossa. Yksi päävalmen-
taja ja kuusi apuvalmenta-
jaa luotsaa joukkuetta.
 Joukkue pelaa Uuden-
maan piirissä käytävää 
Opel-liigaa, jossa kaukai-

RaKen Timanttitytöt

Vahva, tunneherkkä joukkue
Kolme vuotta sitten perustettiin 8-9-vuotiaiden jalkapallojoukkue ’Timant-

titytöt’, jonka pelaajista suurin osa oli tutustunut leikin varjolla lajiin Ritari- 

ja Prinsessafutiksen ryhmissä jo muutaman vuoden ajan. Nyt vanhemmat 

Timanttitytöt siirtyvät jo palaamaan 8-8-otteluja suuremmalle kentälle.

sin vastustaja on Porvoos-
sa. Turnauksia on ollut 
mm. Masto Cup Lahdessa 
ja Stadi Cup Helsingissä. 
Viime vuonna Timanttity-
töt osallistuivat Vantaan 
Jalkapalloseuran talvi-
sarjaan, tulevana talvena 
mennään Nurmijärven Jal-
kapalloseuran ja Tuusulan 
Palloseuran talvisarjoihin. 
 – Olemme pelanneet 
harjoitusottelun poikiakin 
vastaan, mutta pojat alkoi-
vat pelata turhan kovaa, 
kun meidän tytöt pinkoivat 
ohi. Suunnitteilla on kyllä 
uusia harjoitusotteluita.

Muitakin lajeja saa 
harrastaa

– Kaikki saavat meillä 
harrastaa muitakin lajeja 
niin paljon kuin haluavat 

– pääasia että harrastavat. 
Nytkin yksi pelaaja har-
rastaa jalkapalloa, uintia ja 
tanssia. Jos on kaksipäiväi-
siä turnauksia, toivomme 
että pääsisi kumpanakin 
päivänä pelaamaan.
 – Olemme harkinneet, 
että ottaisimme itse omaan 
harjoitusohjelmaamme 
useampia lajeja, kuten 
vaikka koripalloa. Saa-
taisiin liikkuvuutta ja 
tuntumaa. Painiakin meillä 
on ollut. 
 – Olemme alkaneet pai-
nottaa fysiikka anemmän 
kuin aiemmin, etenkin 
kun nyt alamme pelata 
isommalla kentällä. Sitten 
meillä on erillisiä maali-
vahtivalmennuksia, parille 
kolmelle pelaajalle.
 – Ravitsemustakin nos-
tamme esiin, kun aiheesta 

oli juuri puhetta vanhem-
painillassa. Karkkia emme 
anna lasten syödä vapaas-
ti. Turnauksissa vasta 
viimeisen ottelun jälkeen 
korkeintaan, Hassinen 
toteaa.
 Näkyvimmin RaKen 
jalkapallojoukkueista 
ovat pärjänneet poikien 
P08-ryhmä ja tyttöjen Hel-
mipallot 06-07. Naisille on 
oma viidennen divisioonan 
joukkueensa RaKe Nostal-
gia, jossa pelaavat joskus 
junioreina pelanneet ja 
myöhemmin jalkapallon 
pariin palanneet.

Monen lajin seura

Rajamäen Kehitykses-
sä voi harrastaa paitsi 
jalkapalloa, myös hiihtoa, 
maastopyöräilyä, koripal-
loa, salibandyä ja lentopal-
loa. Henna Hassinen on 
seuran puheenjohtaja. Eri 
ryhmissä käy yli 500 raja-
mäkeläistä harrastamassa 
urheilua ja liikuntaa.
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Impivaara Grillin yrittäjä Nezir Oral saapui

Suomeen aivan toisesta maailmasta 19-vuotiaana 

vuonna 1992. – Maidemme välillä oli paljon eroa, 

toteaa Nezir, jonka taustat löytyvät Turkin

kurdialueelta. Suomeen hänet toi työ ja

kiinnostus Suomea kohtaan.

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Kolmen
henkilön lounas 

kahden
hinnalla –

edullisin lounas 
veloituksetta

Parhalahden
tuulivoima-

puisto
valmistuu

2022

Hankilan
puistoa aletaan
rakentaa heti
Parhalahden

jälkeen

Nimi ’Impivaara Grill’ 
ja puuhiiligrilli ovat 

kaksi asiaa, jotka Nezir 
Oral luettelee menestyksen 
salaisuuksiksi. Puuhii-
ligrilli oli ensimmäinen 
Uudenmaan alueella, kun 
ravintola aloitti toimintan-
sa kolmisen vuotta sitten. 
Avajaisten ensimmäiset 
asiakkaat olivat Nurmijär-
ven Sähköstä.
 Grillin pääidea on 
tarjota lounaalla joka päivä 
kaksi grilliruokaa, yksi 
kotiruoka ja yksi pizza. Klo 
14 jälkeen siirrytään á la 
carte -listaan.
 Nimi ’Impivaara’ on Six-
ten Korkmanin kirjasta 
Talous ja utopia, jossa 
verrattiin Suomea Plato-
nin utopiaan. Oral näkee 
suomalaiset ihmisinä, 
joista Platon puhuu – jotka 
haluavat luoda turvallisen 
maan, jossa kansalaiset 
ovat koulutettuja ja menes-
tyviä. Suomalaiset haluavat 
kehittää yhteiskuntansa 
mahdollisimman täydelli-
seksi.
 – Parasta työssä on 
onnistuminen – onnistunut 
annos tekee onnellisek-
si. Asiakkaan käynti on 
myös parasta, sillä asiakas 
maksaa laskun ja työnteki-
jöiden palkan, Oral toteaa.
 – Yrittäjällä ei ole 
lomaa, se on haitallista 
yritykselle. Yrittäjän pitää 
olla aina tavoitettavissa. En 
ole koskaan pitänyt sään-
nöllisesti lomaa, mutta jos-
kus kun mahdollista, pyrin 
pitämään 1-3 viikkoa. Tur-
kissa tulee nykyisin käytyä 
pari kertaa vuodessa, kun 
on paljon sukutapahtumia.
 – Pitkistä päivistä tulee 
fyysistä rasitusta. Keittiös-
sä on kuuma grillin vieres-
sä. Henkisesti on raskasta, 
jos ei osaa jotain. Tässä 
oppii koko ajan uusia 
asioita. Yrittäjänä mietin, 
kuinka aikani pitäisi jakaa 
– tunnen syyllisyyttä, jos 
joudun laiminlyömään 
jotain osa-aluetta, kuten 
vaikkapa perhettä.

Useita ravintoloita

Nezir Oral on omistanut 
useita ravintoloita. Myy-
tyään Esperance-ravintolan 

Kanta-asiakasetu
Impivaara Grill

Lukutoukka
yrittäjänä

Järvenpäästä hän siirtyi 
Nurmijärvelle yrittäjäksi 
Pizzeria Capriin, jonka 
20-vuotisjuhlia viete-
tään tänä syksynä. Capri 
työllistää nykyisin neljä 
henkeä, Impivaara Grill 
kahdeksan.
 Leyla-vaimonsa hän ta-
pasi vuonna 1996. Vuonna 
1997 solmitusta aviolii-
tosta on viisi lasta, joista 
kaksi opiskelee yliopis-
tossa, kaksi yläasteella. 
Viimeisin on päiväkodissa. 
Vanhemmat lapset ovat 
kaikki työskennelleet 
perheen ravintoloissa.
 – Me olemme Leylan 
kanssa tiimi ja hoidam-
me kaiken yhdessä, Oral 
kuvailee.

Vuoden yrittäjä
ja lainaaja

Oral on saanut tunnustuk-
sia ahkeruudestaan – niin 
yrittäjänä kuin lainaajana. 
Vuonna 2018 hänet valit-
tiin Nurmijärven Vuoden 
yrittäjäksi. Sitä ennen, 
vuonna 2011, Nurmijärven 
pääkirjasto nimesi hänet 
Vuoden lainaajaksi, koska 
hän lainasi kaukolainauk-
sia, eri materiaaleja, eri 
kielillä ja eri aiheista.
 – Suosikkikirjailijani 
on Mika Waltari ja paras 
koskaan lukemani kirja 
on Sinuhe Egyptiläinen. 
54 maan valitsemista 100 
parhaasta kirjasta olen 
lukenut yli 60, mutta edel-
leen Sinuhe on paras, Oral 
toteaa.
 Nezir Oralilla on useita 
kirjoja yhtä aikaa luvussa. 
Juuri nyt Mielensäpahoit-
taja – ilosia aikoja, Yuval 
Noah Hararin Homo Deus 
ja Aki Hintsan muistelmat. 
Muita harrastuksia ovat 
kuntosali, kävely ja shak-
ki.
 – Minut otettiin hyvin 
vastaan. Maksan sitä 
nyt takaisin, Oral toteaa 
hymyillen.

Nurmijärven Sähköltä 
on saanut jo vuosia ostaa 
tuulivoimaa, sillä yhtiö on 
mukana tuulivoimapuis-
toissa Suomen Voiman 
ja Puhurin kautta. Nyt 
Puhuri on aloittanut kaksi 
uutta projektia pohjoisessa 
Suomessa.

Puhuri Oy teki lopulli-
sen investointipäätöksen 
Parhalahden tuulipuiston 
rakentamisesta ja käynnis-
ti rakennustyöt louhoksen 
avauksella. Pyhäjoen 
Parhalahdelle, vain noin 
kymmenen kilometrin 
päähän Hanhikiveen suun-
nitellusta Fennovoiman 
ydinvoimalasta, nousee 
kymmenen tuulivoimalaa 
ja sähköasema.

Nurmijärven Sähköltä tuulivoimaa

Uudet
tuulipuistot
Parhalahti
ja Hankila

Voimaloiden korkeus 
tulee olemaan kaavan 
sallima maksimi eli 230 
m. Roottorit ovat mah-
dollisimman kookkaita, 
jotta tehoa saadaan ulos 
vähäisemmälläkin tuulella. 
Investoinnin arvo on 60 
Me. Tuulivoimaloiden ko-
neistot on jo kilpailutettu, 
kummankin projektin yhtä 
aikaa.

– Parhalahden alue 
soveltuu erinomaisesti 
tuulivoimatuotantoon mm. 
sen laajuuden, vähäisen 
asutuksen ja voimalinjojen 
vuoksi. Hanke sijaitsee 
Fennovoiman 400 kV ja 
110 kV linjojen välissä. 
Puisto tullaan kytkemään 
alueverkkoon aikaisemmin 
valmisteltua linjakatua pit-
kin Pyhäjoen Keskikylällä, 
toteaa Puhurin toimitus-
johtaja Antti Vilkuna.

Parhalahden tuulivoi-
mapuisto tullaan ra-
kentamaan vuonna 2015 
voimaan tulleen kaavan ja 
suunnitelmien mukaises-
ti. Puisto on tuotannossa 
vuoden 2022 alussa.

Parhalahden hanke on 
yksi seitsemästä hank-
keesta, jotka voittivat 
vuoden 2018 lopulla Ener-
giaviraston toteuttaman 
uusiutuvan energian tuo-
tantotuen kilpailutuksessa. 
Tuella on vain riskitasoa 
vähentävä vaikutus, eikä 
se vaikuttanut hankkeen 
kannattavuuslaskelmiin.

Kun Parhalahden hanke 
on valmis, Puhuri alkaa 
rakentaa kahdeksan tuuli-
voimalan Hankilan puistoa 
Haapavedelle, joka on noin 
60 km päässä Parhalah-
desta. Hankilan tuulivoi-
mapuisto rakennetaan 
entiselle turvesuoalueelle, 
joka puolustaa paikkaan-
sa maankäytöllisistäkin 
syistä.
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Lähes kaikki
kaukolämpö

tehdään
kotimaisesta
uusiutuvasta
energiasta

Nurmijärven Sähkön 
kaukolämmöstä lä-
hes kaikki tehdään 

kotimaisesta, uusiutuvasta 
energiasta. Tänä syksynä 
valmistuu kaukolämpölin-
jan laajennus Rajamäellä 
Matkun teollisuusalueelta 
kylän keskustaan – lähes 
kilometrin verran entistä 
paksumpia putkia.
 Nyt Työtehoseuralta 
uimahallille rakennettavan 
linjan putkien halkaisijaa 
on suurennettu. Näin saa-
daan lähes tuplattua siirto-
kapasiteettia Jussilantieltä 
alati kasvavan Rajamäen 
keskustan tarpeisiin.
 Siirtokapasiteetin laa-
jennustyö tehtiin samassa 
yhteydessä kun Nurmi-
järven kunta saneerasi 
Kiljavantietä. Tien vieressä 

Kaukolämpölinjan  laajennus

Biolämpöä Rajamäelle

kulki Nurmijärven Sähkön 
kaukolämpölinja kääntyen 
Matkuntielle. Urakka alkoi 
kesäkuussa ja jatkui loka-
kuulle. Investointi maksaa 
reilut neljännes miljoona 
euroa.

Lämpölaitos on
mahdollistanut lähes 
100% uusiutuvan
energian

– Työmaa on yhdessä 
Klaukkalan Viirinlaaksos-
sa vuonna 2017 tehdyn 
urakan kanssa suurin 
viime aikoina. Altian teol-
lisuusalueelle rakennettiin 
myös pitkä linja, taisi olla 
vuonna 2011, toteaa bio-
lämpöjohtaja Alpo Sund.
 – Jussilantien lämpö-
laitos on mahdollistanut 
lähes 100 % kotimaisella 

uusiutuvalla energial-
la tapahtuvan lämmön 
tarjoamisen kaukolämmön 
siirtoverkon välityksellä 
asiakkaille.
 Kaukolämpöasiakkai-
ta on satakunta, joista 
suurin osa on kerrostaloja. 
Pientalojakin löytyy, sillä 
Rajamäellä on suhteelli-
sesti eniten omakotitaloja 
kaukolämmössä.

Hake tulee pääosin
Monninkylän
terminaalista

Hake Nurmijärven 
Sähkön lämpölaitoksille 
tulee pääosin Hakevuoren 
Monninkylän polttoaine-
terminaalista. Osa tulee 
suoraan metsäautoteiden 
tienvarsihaketuksista. 
Lisäksi puru tulee suoraan 

sahojen siiloista.
 Lämpölaitokset ovat nyt 
valmiina juuri alkanutta 
lämmityskautta varten. 
Niille on tehty syyshuolto, 
jossa laitokset on nuohot-
tu, muurauksia ja kuljetti-
mia on korjattu.

Rajamäen kyläpäivä

Sähköauto 
kiinnosti
Nurmijärven Sähkö osallistui perinteisille Rajamäen kylä-
päiville, jotka ovat jo varsin iso tapahtuma, joka täyttää koko 
kylän ytimen uimahallin ympärillä, etenkin tänä syksynä, 
kun sää suosi tapahtumaa. Paikalla ollut yhtiön Nissan Leaf 
-sähköauto kiinnosti – olihan samassa yhteydessä myös 
arvonta, jonka palkintona oli saada sähköauto käyttöön 
viikonlopuksi. Sen voitti Isto Hällfors Rajamäeltä.

Yleisö halusi tietää, mitä uudisrakennuksessa on otet-
tava huomioon, jos aikoo rakentaa sähköauton lataus-
pisteen. Energianeuvoja Jarmo Kauppi valaisi asiaa. 
Aiheesta on myös juttu tässä lehdessä.

Yleisöä kiinnosti yhtiön lämpökameran lainaaminen 
sekä sähkön hinta ja se, että Nurmijärven Sähkön omistaa 
Nurmijärven kunta. Kysymyksiä esitettiin siirtymisestä 
öljystä uusiutuviin polttoaineisiin.

Kiusallinen puhelinmyynti tuli myös esiin, kun 
tuntemattomat puhelinmyyjät soittavat ja ’pakkomyy-
vät’ myyntiedustajan vierailua. He saattavat myös antaa 
ymmärtää, että ovat Nurmijärven Sähkö Oy:n asialla.

Nurmijärven Sähkön kaukolämpöjohtaja Alpo Sund.

Rajamäen biolämpökeskus
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Jarmo Halosen 100 m2 
omakotitalon ensimmäi-

sen täyden vuoden ostetun 
sähkön määrä elokuusta 
2018 elokuuhun 2019 oli 
6700 kWh. Keskimääräi-
nen saman kokoisen talon 
kulutus on 16 000 kWh. 
Halosen aurinkovoimalan 
tuotto on kattanut osan 
kulutuksesta ja tuottanut 
myyntiin 1560 kWh. Hei-
näkuussa 2019 sähkölasku 
esimerkiksi oli 13 e.
 – Kerran vesikiertoinen 
lämpöpumppu tilttasi, 
kun oli sulake mennyt. 
Sen jälkeen se on toiminut 
kuin junan vessa. Lämpöä 
on piisannut. Talvella läm-
mitin takalla aina kun olin 
kotona – myös tunnelman 
vuoksi, Jarmo Halonen 
toteaa.
 Jarmo Halosen talon 
kolmen kilowatin aurin-
kovoimala käyttää Niben 
ilmalämpöpumppua. 
Talvisin pumppu läm-
mittää lämminvesivaraa-

Heinäkuun sähkölasku 13 e

Lämpöpumppujen
omakotitalot Rajamäellä
Uudella omakotialueella Rajamäellä isä-Jarmo ja poika-Kasperi Halosella 

on kummallakin uudenkarhea omakotitalo, joiden energiaratkaisut ovat 

tätä päivää: molemmilla lämpöpumput hurisevat lämmintä ja kylmää ja 

isä-Jarmon talon katolla on aurinkovoimala.

Jarmo Halosen talossa Rajamäellä lämpöpumppu saa sähköä aurinkovoimalalta. Kasperi Halosen talo Rajamäellä lämpenee poistoilmalämpöpumpun avulla.

jaa, kesällä jäähdyttää 
vesisäiliötä. Lämmin vesi 
ohjataan lattialämmitys-
järjestelmään, viileä vesi 
jäähdyttää sisäilmaa. Il-
manvaihdossa on Valloxin 
lämmöntalteenottojärjes-
telmä. Valaistus luodaan 
LED-lampuilla.
 – Se on kuin maalämpö-
järjestelmä, jossa energia 
otetaan talteen maan 
sijasta ilmasta, Halonen 
kuvaa hybridisysteemiä. 
Tällainen sopii sellaisille 
pohjavesialueille, jossa ei 
voi porata reikiä maaläm-
pöputkille.
 – Aurinkovoimalan 
energia on hyödyllisintä 
käyttää omassa talossa. 
Nurmijärven Sähkö ostaa 
mahdollisen ylituotannon, 
mutta se ei ole järin kannat-
tavaa myyjälle – verrattuna 
siihen hyötyyn, jonka saa, 
kun sähkön käyttää itse.
 Omaa, verkkoon myytyä 
tuotantoa Jarmo Halosella 
oli vuonna 2018 kesäkuus-

ta vuoden loppuun tuhan-
nen kilowattituntia ja tänä 
vuonna elokuun loppuun 
mennessä puolentoistatu-
hatta kilowattituntia.

Kasperilla poistoilma-
lämpöpumppu

Kasperi Halosen 115 m2 
omakotitalo valmistui tou-
kokuussa 2018. Talossa on 
vesikiertoinen lattialäm-
mitys, Niben F470-poistoil-
malämpöpumppu lämmön-
talteenotolla ja varaava 
takka, jonka lämpöä läm-
pöpumppu ottaa ilmasta 
ja kierrättää. Helmikuussa 
asennettiin vielä ilmaläm-
pöpumppu. 
 Sähkölämmitteisen 
talon sähkölämmitystä 
tuetaan poistoilmalämpö-
pumpulla, joka lämmittää 
pääasiassa lämmintä 
käyttövettä. Järjestelmä 
pitää talon lämpimänä 
muutaman pakkasasteen 
ulkolämpötiloissa, mutta 

sitten se ottaa lisälämpöä 
sähkövastuksien kautta. 
Poistoilmalämpöpumpun 
hyötysuhde on hyvä läpi 
vuoden.
 – Pari ekaa kuukautta 
sähkölasku oli tosi kova ja 
pyysimme energianeuvoja 
Jarmo Kaupin katsomaan 
tilannetta. Selvisi, että 
kulutusta oli tosi paljon. 
Otimme rakentajaan 
yhteyttä ja hän totesi, että 
lämmitysjärjestelmässä ei 
ollut lämmöntalteenottoa 
päällä ja vettä lämmitettiin 
vain vastuksilla koko ajan. 
Kun lämmöntalteenotto 
kytkettiin päälle eli systee-
mi toimi kuten oli suun-
niteltu, sähkönkulutus 
putosi 70–80 %, Kasperi 
Halonen kertoo.
 – Sanoisin LVI-alan 
toimijoille, että laitteisto-
jen käyttöohjeiden pitäisi 
olla selkeitä, eikä vain pu-
maska papereita kouraan, 
Jarmo Halonen toivoo.
 – Ilmalämpöpumppu 
on tosi tehokas etenkin 
jäähdytyksessä. Maksaa 
kympin kuussa, että on 
oikeasti viileätä helteillä, 
Kasperi toteaa.
 – Laitteistoja pitää huol-
taa vaihtamalla  suodatti-

met poistoilmalämpöpum-
pusta kolmen kuukauden 
välein. Ilmalämpöpumpus-
ta tulee imuroida karkea 
suodatin silloin tällöin.
 Kasperi Halosen talon 
sähkönkulutus oli vuoden 
2018 syyskuusta vuoden 
2019 syyskuuhun noin 16 
500 kWh. Luvuissa siis tuo 
muutaman ensimmäisen 
kuukauden virheellinen 
asetus, joka tuotti ylimää-
räistä kulutusta. Helmi-
kuun kulutus oli puolet 
tammikuun kulutuksesta, 
kun järjestelmä säädettiin 
toimimaan oikein.
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Aurinko-
voimalan
energia

on hyödyllisintä
käyttää omassa

talossa.

Lepsämän kyläyhdistys 
järjesti Lepsämä päivän 

seitsemännen kerran 
Lepsämän nuorisoseu-
rantalolla. Alkuun Syksy 
Soi! -tapahtuman osana 
järjestetty kyläpäivä on va-
kiinnuttanut asemansa ky-
läläisten yhteisöllisyyden 
osoituksena. Nurmijärven 

Lepsämä päivä

Sähkö oli mukana sponso-
roimassa pomppulinnaa.
 Kylänraittia kulkivat 
Korsisaaren museobussi 
Sämpylä sekä Zetor-trak-
tori, jonka lavalla pääsi 
matkustamaan. Pihalla 
oli posetiivari, poniratsas-
tusta ja tuottajamyyntiä 
– tarjolla vihanneksia, 

Klaukkala hoiti järjestyk-
senvalvonnan.
 – Aktiivista talkoopo-
rukkaa kyläyhdistyksessä 
on viitisentoista henkeä 
ja hallituksessa on kuusi 
henkeä, toteaa kyläyh-
distyksen tuoreehko 
puheenjohtaja Mikael 
Hartikainen, joka otti pes-
tin vuonna 2017 pitkään 
yhdistystä johtaneen Pent-
ti Lahdenvuon jälkeen.
 Lepsämän kyläyhdistys 
järjestää keväisin kyläkä-
velyn ja kevätmarkkinat. 
Viime keväänä järjestet-
tiin Rosvot-kesäteatterin 
kyläilta, jossa esitettiin 
teatterin lauluja ja kerrot-
tiin Lepsämän rosvoista 
tarinaa. Lisäksi on ollut 
elokuvailtoja, joissa on 
ruodittu elokuvia, kuten 
etsitty lepsämäläisiä hen-
kilöitä ja paikkoja. Joulun 
alla yhdistys järjestää 
joulumyyjäiset.

viljatuotteita, hunajaa 
ja muita maatalouden 
antimia, sekä keramiikkaa, 
kosmetiikkaa, leivonnai-
sia. Sisätiloissa oli kahvila 
ja Taika-Taijan Taikakup-
lat-show. Lepsämän partio 
myi makkaraa ja lettuja. 
Perttulan VPK toi paikalle 
paloauton. Lions Club 

Yhteisöllisyyden juhla

Lepsämän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Mikael HartikainenKorsisaaren ’Sämpylä’-bussi
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Lämpökuvausta käytetään nykyisin yhä useammin uudis-
rakennusten tai peruskorjausten laadunvarmennusme-
netelmänä. Aikaisemmin lämpökuvausta käytettiin eniten 
valitustapauksissa, kun asunto tai rakennus ei täyttänyt 
käyttäjien vaatimuksia, tai siinä havaittiin joku viihtyvyyttä 
alentava tekijä. Tyypillisesti kyseessä ovat olleet

• matalat nurkkalämpötilat
• matalat rakenteiden pintalämpötilat
• matalat rakenteiden liitoskohtien pintalämpötilat
• matalat huonelämpötilat, vedon tunne
• kylmät lattiat
• ikkunoiden kondensoituminen (vesihöyryn tiivistyminen)
• läpivientien ja kanavistojen liitokset
• merkittävästi vastaavia rakennuksia suurempi kulutus.

Mitä muuta kameralla löytää:
• Lattialämmityskaapelien/putkien sijainnin
• Kattolämmityksen lämmityspaneelien sijainnin/toiminnan
• Löysät liitokset sähkölaitteista
• Vinokuormat 3-vaihe sähköverkosta
• Vialliset moottorien laakerit

Lainaa kameraa sähköyhtiöstäsi

Lämpökamera
paljastaa vuodot
Lämpökamera on laite, joka mittaa ilman kosketusta kuvattavan kohteen 

lämpötiloja. Tyypillisiä kohteita ovat hyvin korkeat lämpötilat, liikkuvat

kohteet, räjähdysvaaralliset ympäristöt, etäällä olevat kohteet ja nopeasti 

muuttuvat lämpötilat. Lämpötiloja voidaan mitata välillä –50 – +3000 

astetta. Nurmijärven Sähkön asiakkaat voivat lainata sähköyhtiön kameraa 

esimerkiksi etsiäkseen mahdollisia kiinteistön lämpövuotoja.

Lämpökamerat muodos-
tavat kuvan mittaus-

kohteesta samalla tavalla 
kuin televisiokuvassa. 
Kamerat ovat käyttökel-
poisia määrittelemään 
”kuumia pisteitä” sähkö-
piireissä, lämpöhäviöitä 
rakennuksissa, tukoksia 
putkistoissa jne. Päätar-
koitus on hakea lämpötila-
eroja, vaikkakin todellinen 
lämpötila-arvo on myös 
kiinnostava.
 Lämpökuvausta 
käytetään yhtenä tut-
kimusmenetelmänä 

energiakatselmuksissa, 
uudisrakennusten laa-
dunvalvontamittauksissa 
sekä vanhojen rakennus-
ten kuntotutkimuksissa. 
Lämpökuvauksen avulla 
voidaan päätellä, onko 
rakenne asianmukainen 
vai onko siinä puutteita.
 Talvi on kiinteistön 
lämpökamerakuvaukseen 
paras ajankohta, koska 
rakenteiden virheiden 
löytymisen mahdollisuus 
kasvaa mitä suurempi on 
sisä- ja ulkolämpötilojen 
ero. 

Missä tilanteissa kannattaa kuvata itse:
• Asunnon remontin suunnitteluvaiheessa. Saat tiedon mitä  
rakenteille kannattaa tehdä (kunnossa/ei kunnossa)
• Kun on ostamassa uutta asuntoa, tarkastusmittaus.
• Tehdään reklamaatiota rakentajalle/remontoijalle
• Paikallistetaan vikoja lämmönjaossa.
• Paikallistetaan vikoja sähkötekniikasta.
• Halutaan varmistaa kannattaako kutsua ammattikuvaaja 
tekemään kuvauksia.

www.nurmijarvensahko.fi/palvelumme/energianeuvonta/ 

Kysy lisää ja varaa lämpökamera jo nyt
asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi 
energianeuvoja@nurmijarvensahko.fi

Nurmijärven Sähkön myyntiasiakkaille lainaus on
maksutonta ja muille asiakkaille 85 euroa/kerta.
Lämpökameraa lainataan vain Nurmijärven Sähköverkon 
alueella.

 Lämpökameralla ei 
kannata kuvata auringon-
paisteessa. Lämpöpatterit 
on pantava pois päältä ja 
odotettava, että ne jäähty-
vät. Heijastavien pintojen, 
kuten ikkunoiden tai 
metallien kuvaaminen ei 
onnistu peittämättä raken-
teita.
 Jos ulkoseinärakentees-
sa on eristepuute (tyypilli-
sesti runkotolppaa vasten 
huonosti asennettu eriste), 
alue näkyy lämpökuvassa 
ympäristöään kylmempä-
nä.

Laadunvarmennusmenetelmä

Tee se itse -sähkötyöt
Varsinaisia sähköasennustöitä saavat tehdä vain rekis-
teröidyt sähköalan ammattilaiset. Tavallisena sähkön 
käyttäjänä saat tehdä tiettyjä pieniä sähkötöitä, jos osaat 
varmasti tehdä ne oikein ja turvallisesti. Muista aina 
noudattaa myös sähkötarvikkeiden mukana seuraavia 
asennus- ja käyttöohjeita.

Tee aina sähkölaitteisiin kohdistuvat työt jännitteettömänä. 
Ennen töiden alkua sähkö on katkaistava joko pääkytki-
mestä, poistamalla sulakkeet tai irrottamalla sähkölaitteen 
pistotulppa pistorasiasta. Varmista myös, ettei kukaan 
muu pääse kytkemään sähköä työkohteeseen.

Jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja
käyttötoimenpiteitä:
• tulppasulakkeen vaihto asunnon sähkökeskukseen
• lauenneen automaattisulakkeen ja vikavirtasuojan 
 asettaminen toimintakuntoon
• vikavirtasuojakytkimen toiminnan testaus
 testipainikkeella
• himmentimen sulakkeen vaihto
• valaisimen lampun ja sytyttimen vaihto
• jännitteettömyyden toteaminen hyväksytyllä
 jännitteenkoettimella, kun tehdään jokaiselle
 sähkönkäyttäjälle sallittuja töitä.

Jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja
korjaus- ja asennustöitä:
• yksivaiheisen jatkojohdon korjaus ja teko 
• sähkölaitteen rikkoutuneen yksivaiheisen
 liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto 
• sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimellä eli 
 ”sokeripalalla” 
• kiinteässä asennuksessa ”sokeripalan” korvaaminen 
 uuden järjestelmän mukaisella valaisinliitinpistorasialla 
 sekä vioittuneen valaisinliitinpistorasian vaihto
 (ei valaisinpistorasian asennus tai vaihto)
• harrastustoimintana tehtävä sähkölaitteiden
 kokoonpano esim. elektroniikan rakennussarjasta ja 
 tällaisen laitteen korjaaminen. 

Jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja
muita töitä:
• omakotitalon antennin asentaminen
• sähkölaitteiden mekaanisten osien korjaaminen,
 esim. pesukoneen letkun vaihto, edellyttäen että
 laitteen kosketus- ja vesisuojaus eivät muutu
• luotettavasti ja kokonaan jännitteettömiksi tehtyjen 
 sähköasennusten purku.

Sinä vastaat
sähkölaitteistasi itse

Sähkölaitteiston haltija 
on vastuussa laitteis-

ton turvallisuudesta, 
kunnossapidosta ja siitä, 
että laitteisto täyttää lain 
vaatimukset. Ennen van-
haan sähkölaitos huolehti 
asennusten ja rakennusten 
tarkastuksista. Nyt säh-
köurakoitsija vastaa työn 
laadusta ja tarkastuksista 
– Tukes valvoo toimintaa 
pistokokein.

Turvatekniikan keskus 
eli Tukes syntyi vuonna 
1995, kun Teknillinen 
tarkastuskeskus ja Sähkö-
tarkastuskeskus yhdis-
tyivät. Kuluttajaviraston 
valvontatehtävät siirtyivät 
Tukesiin 2010 ja kemikaa-
lien valvonta 2011. Tukes 
valvoo, että sähkötöitä 
tekevät ovat asiansa osaa-
via. Nykyiseltä nimeltään 
Tukes on Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto.

Vastuu oikean tekijän 
käyttämisestä sähköasen-
nustöissä on työn tilaajal-
la, joten tilaajan on kyettä-
vä valitsemaan luotettava 
urakoitsija. Urakoitsijan 
pätevyyden voi tarkastaa

Tukesin rekisteristä:
https://rekisterit.tukes.fi/
toiminnanharjoittajat. 
 
Urakoitsijalta voi vaatia 
Tukesin urakoitsijanume-
roa ja yrityksen y-tun-
nusta. On hyvä selvittää 
yrityksen vastuuhenkilöt 
(sähkötöiden johtaja) ja 
kenen luvilla yritys urakoi. 

Urakoitsijan lakisääteis-
ten maksujen hoitami-
sen voi tarkistaa osoit-
teesta: 

www.ytj.fi

Osaavia ammattilaisia 
eri sähkötöihin voi
hakea osoitteista:

www.loydasahkomies.fi

https://setipro.seti.fi/ 

Jos jokin asia askarruttaa, 
voi aina kääntyä Nurmijär-
ven Sähkön puoleen.
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TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

–Lähdimme tähän, 
koska energia-
kustannukset 

ovat nousussa, joten on en-
tistä tärkeämpää seurata, 
että lämmitys toimii talois-
sa tehokkaasti. Kun säädöt 
ovat kohdillaan, kodeissa 
on myös mukavampi asua, 
toteaa Nurmijärven Vuok-
ra-asuntojen toimitusjoh-
taja Marjut Joensuu. 
 Pilotissa tavoitellaan 
asuinhuoneistojen lämpö-
tilojen optimointia sekä 
tasalaatuisuutta paran-
tavia energiatehokkaita 
toimintamalleja. Energian-
kulutuksen optimoinnin 
kautta säästetään myös 
luontoa, kun kiinteistöjen 
hiilijalanjälki pienenee.

Pilotti alkoi kirkonkylällä

Keinoäly ohjaa
asuntojen
lämmitystä
Kirkonkylällä on aloitettu pilottihanke, jolla pyritään parantamaan

huoneistojen asumisolosuhteita. Hankkeessa selvitetään asuntojen lämpö-

tila- ja kosteustietoja ja se sisältää myös energiatehokkuuden parannus-

toimia osana kiinteistöjen lämpöhuoltopalvelua. Pilotin on käynnistänyt 

Nurmijärven kunnan omistama Nurmijärven Vuokra-asunnot ja sen

toteuttaa Mapla Talopalvelu yhdessä Nurmijärven Sähkön kanssa.

Asuntoihin
lämpötila-anturit
 
Asukkaille pilotti näkyy 
huoneistoihin asennettui-
na lämpötila-antureina, jot-
ka mittaavat ja lähettävät 
pilvipalveluun säännöllisin 
väliajoin tietoa asunnon 
lämpötilaolosuhteista. Jär-
jestelmä optimoi asuinhuo-
neiston lämpötiloja, mikä 
lisää asumismukavuutta, 
kun sisälämpötila pysyy 
tasaisena ja laadukkaana.  
 Paikallinen asiantuntija 
pystyy reaaliaikaisesti seu-
raamaan olosuhdetietoja ja 
tekemään päätöksiä myös 
mahdollisista korjaus- tai 
säätötarpeista.
 – Järjestelmä säätää 

keinoälyn avulla lämpöti-
laa ja tarkkailee kosteutta 
eli sillä estetään liiallinen 
lämmittäminen ja välte-
tään kosteusongelmia. 
Saamme myös tietoa siitä, 
miten kerrostalon linjasää-
töjen tasapainotukset ovat 
kohdallaan. Asukkaalle 
tämä näkyy parempana 
asumismukavuutena, 
toteaa Nurmijärven Sähkön 
biolämpöjohtaja Alpo Sund.
 Älykäs lämmitysjär-
jestelmä oppii asuinhuo-
neistossa tapahtuvista 
kosteuden ja lämpötilan 
muutoksista, joiden perus-
teella järjestelmä optimoi 
huoneistojen lämpötilaa 
ottaen huomioon myös 
rakennuksen ominaisuu-

det ja säätilan. Järjestel-
män tuottama mittausdata 
tarjoaa asiantuntijoille 
tietoa asuntojen välisten 
lämpötasapainojen eroa-
vaisuuksista, jota voidaan 
hyödyntää mm. kiinteistö-
jen ylläpidossa.

Kohteet Puuradalla 
Kirkonkylällä

Pilotin kohteiksi ovat 
valikoituneet Puurata 10 
ja Puurata 12. Ne ovat 
rinnakkaisia ja edusta-
vat saman sukupolven 
rakennustapaa sekä 
energiakulutusta. Kiinteis-
töt lämpiävät Nurmijärven 
Sähkön biolämmöllä. 
Osana pilottia arvioidaan 

myös ns. kysyntäjoustoa, 
joka mahdollistaa pakkas-
piikkien aikana entistä 
ekologisempia kaukoläm-
mön tuottamisen malleja, 
ilman että ne vaikuttavat 
asuntojen sisälämpötiloi-
hin. Pilottikohteiden kes-
kinäistä energiakulutusta 
vertaillaan pilotin aikana 
myös lämpöhuoltopalvelun 
ylläpidossa vertailemalla 
tekoälyn tuottamaa dataa 
paikallisen asiantunte-
muksen historiatietoon.
 Nurmijärven Vuok-
ra-asunnoilla on tällä het-
kellä 1600 asuntoa ja 200 
uutta rakenteilla. Yhtiön 
tehtävä on tarjota turval-
lista ja helppoa asumista 
kaikille.

 Mapla Talopalvelu 
Oy:n juuret ovat syvällä 
nurmijärveläisyydessä 
ja yhtiö onkin paremmin 
tullut kyläläisille tutuksi 
LVI Pisteen nimellä. Mapla 
Talopalvelu Oy tuottaa 
talotekniikanpalveluita 
muun muassa Nurmijär-
ven Vuokra-asunnoille ja 
kehittää palvelujaan tässä 
pilotissa hyödynnettyjen 
teknisten innovaatioiden 
kautta. Maplalla uskotaan, 
että toimialalla on loistavat 
mahdollisuudet kehittää 
toimintatapoja ja samalla 
pienentää ilmastovaiku-
tuksia. Digitalisaation us-
kotaan nousevan tärkeäksi 
työkaluksi taistelussa 
ilmastonmuutosta vastaan.

Asumis-
mukavuus

lisääntyy ja
energiaa
säästyy

Nurmijärven Vuokra-asuntojen toimitusjohtaja 
Marjut Joensuu esittelee anturia, joka kerää 
tietoa huoneiston lämpötilasta ja kosteudesta.

Alakuvassa Maplan toimitusjohtaja Mikko 
Lahokoski esittelee taloyhtiön teknisessä tilassa 
olevaa keinoälyä hyödyntävää säädintä.

Viereisellä sivulla kuvassa Puurata 10 ja 12, 
joissa pilotti toteutetaan.
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Energianeuvoja
Jokelassa
Nurmijärven Sähkön energianeuvoja Jarmo Kauppi piipahti 
Jokelassa Rautajokelan Syysriehassa vastailemassa asiakkaiden 
kysymyksiin energia-asioihin liittyen. Kysymyksiä tuli aiheista 
kuinka siirtyä öljystä uusiutuviin polttoaineisiin ja millaisia
satsauksia pitää tehdä, että saa aurinkovoimalan. 

Sähköliittymistä esitettiin kysymyksiä, kuten että mitä pitää 
huomioida ja kuinka asian kanssa edetään. Vesi-ilmalämpöpump-
pu yösähkövaraajan tilalla ja kulutuksen vain vähäinen pienene-
minen ihmetytti erästä. Sähköautosta ja sen käytöstä tuli lukuisia 
kysymyksiä. Auto oli paikanpäällä tarkasteltavana.

Venlasta nyt
myös iOS-versio
Olemme julkaisseet Venlasta nyt version myös iOS-järjestelmälle eli 
Applen laitteille. Venla-palvelussa voit rekisteröitymättä seurata omaa 
sähkön- ja lämmönkäyttöäsi tunneittain, päivittäin tai kuukausittain. 
Venlasta saat myös kulutuksesi vuosiraportin. Tämä palvelu on käytet-
tävissä niillä asiakkaillamme, joille on asennettu etäluettava mittari. 
Lataa Venla-applikaatio AppStoresta.

Tupas-tunnistautuminen on muuttunut

Porrastreenit

Turvaamassa
koulutietä
Nurmijärven Sähkö oli ensimmäistä kertaa mukana Manner-
heimin Lastensuojeluliiton Koulutien turvaajat -kampanjassa, 
jossa osallistujat päivystävät koulujen lähellä olevien suojateiden 
äärellä. Kuvassa verkkojohtaja Osmo Karvonen, palveluneuvoja 
Kristiina Paakkanen ja tekninen isännöitsijä Eino Sivula.

Asiakasnäytös
Taaborilla
Nurmijärven Sähkö tarjosi kanta-asiakkailleen näytöksen 
kesäteatterissa Taaborinvuorella. Esitys oli kaikille tuttu 
Tuhkimo, jossa pääosissa loistivat keravalainen Alina 
Tomnikov ja Marita Taavitsainen. Tuttu tarina oli sovitettu 
modernisti ja riemastutti niin nuorempaa väkeä kuin 
vanhempiakin. Katsomo oli perinteiseen tapaan täynnä. 
Nurmijärven Sähkön toimitusjohtaja Jarmo Kurikka kukitti 
esiintyjät (kuva).

Vuosi-
kertomus 
eläke-
läisille
Nurmijärven Sähköstä 
eläkkeelle jääneillä on 
mahdollisuus tilata itselleen 
yhtiön 100-vuotisjuhlavuo-
den vuosikertomus joko 
soittamalla p. 09 878 071 tai 
tilaamalla sähköpostitse
asiakaspalvelu@
nurmijarvensahko.fi

Tupas-tunnistautuminen eli tunnistautuminen 
pankkitunnuksilla on muuttunut Nurmijärven 
Sähkön Online-palvelussa. Uuden, Telian tarjoaman 
palvelun etuna asiakkaille on tunnistautumisessa 
käytössä olevien pankkivaihtoehtojen lisääntymi-
nen. Vanhassa Tupas-tunnistautumisessa pankkeja 
oli vähemmän ja asiakas joutui soittamaan Nur-
mijärven Sähköön rekisteröityäkseen tiettyihin 
palveluihin, jos hänen pankkinsa ei ollut luettelos-
sa. Tunnistautumis-sivun ulkoasu on muuttunut 
hieman – uusi ulkoasu vieressä. 
 
Telialla palvelussa ovat mukana nämä pankit:
Aktia
Ålandsbanken
Danske Bank
Handelsbanken
Nordea
Oma Säästöpankki
Osuuspankki
POP Pankki
Säästöpankki
S-Pankki

Nurmijärven Sähkö tarjosi 
asiakkailleen porrastreenit 
Klaukkalan Tornimäen uuden-
karheilla juoksuportailla, jotka 
otettiin käyttöön toukokuussa.
Valmentajina olivat liikunta-
suunnittelija Heli Lindh ja 
Liikkuva koulu -koordinaattori 
Mika Vänni (joka on myös 
liikuntasuunnittelija)
Nurmijärven kunnalta. 
 Treeneissä esiteltiin erilai-
sia porrastekniikoita, joiden 
avulla treeneistä saadaan 
mahdollisimman tehokkaita 
ja turvallisia. Treenit tarjottiin 
kahdelle tasoryhmälle: käveli-
jöille ja juoksijoille. 
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Sähkö on nyky-yhteiskunnassa elintärkeä
elementti, jota pidetään itsestäänselvänä.
Sen katoaminen pitemmäksi aikaa on hyvin
harvinaista, mutta mahdollista. Myrsky voi viedä 
sähköt viikoiksi tuhoamalla infrastruktuurin.
Tai sitten tulee joku muu katastrofi, kuten vaikka 
kyberhyökkäys tai kapasiteettiongelma.

Entäs jos sähköt menevät poikki?

Kuinka varaudut
kriisitilanteeseen?

Jos valot sammuvat, kyse voi olla 
laiteviasta, sähkökatkosta tai kodin 
sähköverkon viasta. Kokeile ensin, sytty-
vätkö valot muissa huoneissa. Tarkasta 
sulakkeet. Katso, palavatko katuvalot ja 
naapureiden valot.

Nurmijärven Sähkö valvoo jakeluverkkoaan 
ympäri vuorokauden. Siksi lyhyistä katkoista 
ei heti tarvitse ilmoittaa vikapalveluumme. 
Jos huomaat, että sähkölinjat ovat vaurioitu-
neet, on siitä hyvä ilmoittaa.

Nurmijärven Sähkö ilmoittaa 
asiakkailleen sähkökatkon alkami-
sesta ja päättymisestä tekstivies-
tillä tai sähköpostilla. Mikäli et saa 
vielä sähkökatkoista automaattisia 
viestejä, niin ole yhteydessä asiakas-
palveluumme.

Jos vika on talon verkossa eikä 
korjaannu sulaketta vaihtamal-
la, soita valitsemallesi sähkö- 
urakoitsijalle. Korjaustöitä ei 
saa tehdä ominpäin.

Katkaise virta päällä olleista 
laitteista. Muuten ne voivat 
aiheuttaa vahinkoja sähköjen 
palautuessa.

Myrskyt kaatavat puita ja oksia sähkö-
linjoille. Älä yritä raivata niitä pois, sillä 
voit saada sähköiskun.

Vedenjakelu perustuu pitkälti 
sähköön. Vesi joko pumpa-
taan suoraan verkkoon tai 
vesitorniin sähkön avulla. Pidä 
kotona varalla juomavettä. 
Jos katko pitkittyy, aloittavat 
viranomaiset veden jakelun.

Jos vessa ei toimi, tarpeet 
voi tehdä muovikassiin, jos-
sa on kuivikkeena vessa- tai 
sanomalehtipaperia. Pussin 
voi viedä tiiviisti suljettuna 
jätteenkeräysastiaan.

Kaupat joko 
sulkeutuvat heti tai 
pidetään avoinna 
varavoiman avulla 
joitakin tunteja. 

Joukkoliikenne häi-
riintyy nopeasti.  Auton 
tankissa kannattaa pitää 
aina vähintään neljäsosa 
tankillista polttoainetta.

Internet on turvattu 
varavoimalla. Kodin laitteet 
pimenevät. UPS-laitteella 
voi pidentää käyttöä jonkin 
aikaa. Matkapuhelimella tai 
muulla matkatietokoneella 
yhteyttä voi pitää niin kauan 
kuin akuissa on virtaa.Rakennukset jäähtyvät 

lämmityskaudella. Sulje 
ovet ja muut aukot ja peitä 
ikkunat vilteillä. Tuo lattial-
le mattoja. Yritä pitää yksi 
huone lämpimänä. Nuku 
vierekkäin. Vilteistä voi 
tehdä myös yrittää tehdä 
teltan.

Puhelinverkot on suojattu, 
joten ne toimivat päiviä, 
mutta sitten nekin hiljenevät. 
Yksityisten laitteiden akut 
tyhjenevät omaan tahtiin.

Linja-autot ja taksit pysähty-
vät polttoainepulaan. Lippuja 
tai matkoja voi ostaa käteisel-
lä. Lentoliikenne jatkuu melko 
normaalina. Sähköjunat eivät 
liiku.

Ruoka pysyy jääkaapissa 
kylmänä parisen tuntia. 
Pakastin pitää suljettuna 
sisältönsä jäässä 1-2 vrk.

Radio välittää tietoja myös 
sähkökatkoksen aikana. 
Hanki patterikäyttöinen radio. 
Monista matkapuhelimista voi 
kuunnella radion hätätiedotuk-
sia. Yleisradiolla on velvollisuus 
lähettää ohjelmaa kaikissa 
oloissa. Internetistä voit yrittää 
löytää tietoja katkoksesta.

Kun sähköt palaavat, ota säh-
kölaitteet käyttöön vähitellen, 
jotta äkillinen kuormituspiikki 
ei katkaise sähköjä uudestaan. 
Esim. sähköpatterit kannattaa 
laittaa päälle puolen tunnin 
välein.

Viat korjataan vaikuttavuus-
järjestyksessä eli suuret sähkö-
linjat ensin. Näin saadaan suuri 
määrä asiakkaita nopeasti 
takaisin sähkönjakelun piiriin.
Sähköyhtiö ei voi antaa 
ennustetta, milloin korjaaja 
tulee paikalle tai milloin sähköt 
palaavat.

Verkkoyhtiö seuraa jatkuvasti 
säätiedotuksia. Kun tieto lä-
hestyvästä myrskystä saadaan, 
aletaan nostaa valmiutta. Oma 
henkilöstö sekä urakoitsijat 
varataan, tarkastetaan vian-
korjausmateriaalien riittävyys, 
polttoaineet, moottorisahat ja 
muut varusteet.

Vaikka puita ei ehditä 
heti poistaa, niin on 
niistä tieto rekisteröi-
ty vikailmoituskeskuk-
seemme.

Asiakkaiden ilmoitukset 
pidemmistä katkoksista ovat 
tärkeitä. Ilmoituksen voi 
tehdä kotisivuillamme olevan 
vikailmoituslomakkeen kautta: 
https://www.nurmijarvensahko.
fi/sahko-ja-lammityskatkot/
vikailmoituslomake/
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Ilmoita Nurmijärven Sähkön asiakasnumerosi varauksen yhteydessä

Teini-ikäinen Yi löytää nuoren jetin kotita- 

lonsa katolta Shanghaissa. Hän ja hänen ystä- 

vänsä Jin ja Peng antavat otukselle nimeksi Ever-

est. Yhdessä he lähtevät viemään maagista olen-

toa takaisin perheensä pariin maapallon korkeim-

paan kolkkaan. Auttaakseen Everestiä pääsemään 

kotiin ystävysten on pysyteltävä askeleen edellä 

upporikasta Burnishia, joka aikoo kaapata otuksen 

itselleen, sekä eläimiä tutkivaa tohtori Zaraa.

Jeti klo 18:

ti 5.11. | to 7.11. | ti 12.11. | ke 13.11.

Astronautti Roy McBride (Brad Pitt) 

matkustaa syvälle avaruuteen etsiäkseen 

kadonneen isänsä ja saadakseen vastauksia 

koko maailmaa kohtaavaan uhkaan. Tehtävän 

aikana McBridelle paljastuu asioita, jotka uhkaa-

vat koko ihmisyyden olemassaoloa ja paikkaa 

maailmankaikkeudessa. 

Ad Astra klo 18:
ti 22.10. | ke 23.10. | ti 29.10. | ke 30.10.


