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ässä lehdessä kerromme mm. uudesta pörssisähkötuotteestamme, jolla asiakas
ostaa sähkönsä aina markkinahintaan ja voi omalla kulutuskäyttäytymisellään
vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen. Sähkön hinta vaihtelee tunneittain pohjoismaisessa
sähköpörssissä ja ohjaamalla kulutustaan vuorokauden edullisille tunneille, voi asiakas
säästää vuoden aikana jopa useita prosentteja sähkölaskunsa loppusummasta. Toki
pörssisähköön liittyy myös riski korkeista sähkön tuntihinnoista, joten varmaa säästöä ei
edes pörssisähköön siirtyminen takaa.

Liittymä- ja tekninen
asiakaspalvelu
(09) 8780 7400
Sähkön käytön neuvonta,
liittymisasiat, rakennuslupa-asiat
ja sähkön laatu

O

Asiakaspalvelu
avoinna arkisin klo 8 - 16
juhlapyhien aattoina ja
kesäperjantaisin 1.6 - 15.8 klo 8 -15

K

Vikapäivystys 24 h
0800 181 811 (Maksuton. Puhelut
nauhoitetaan palvelun laadun
varmistamiseksi.)

K

www.nurmijarvensahko.fi

SISÄLTÖ

Tietotekniikka mahdollistaa
uusia palveluja

maa sähkönkulutustaan on helppo seurata tunneittain tarjoamamme Online-palvelun
kautta. Ympäri vuorokauden toimivassa palvelussa voi tuntitehojen seurannan lisäksi
mm. tarkistaa sopimustietoja, uusia sähkösopimuksen, tehdä muuttoilmoituksen tai
selailla sähkölaskuja. Lisäksi Online-palveluiden kautta voi tilata keskeytysviestintäpalvelun omaan puhelimeen.
eskeytysviestintäpalvelun kautta asiakas saa aina halutessaan tiedon sähkökatkon
alkamisesta ja päättymisestä joko tekstiviestinä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse.
Nurmijärven Sähkössä häiriöttömään sähkönjakeluun on panostettu merkittävästi ja tässä lehdessä esittelemme kuinka säävarmaa verkkoa rakennetaan nyt ja tulevaisuudessa.
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Klaukkalaan jo 1960-luvulla

Hannu Karpo säästää
energiaa viidessä talossa
Hannu Karpo jos kuka tuntee ihmisen pimeän puolen
– on hahmoja, joita hän ei sääli yhtään. Sellaisia ovat mm.
henkilöt, jotka käyttävät virkaansa tai asemaansa väärin.
Tähtireportteri on haastettu 28 kertaa oikeuteen, joten
hän on oppinut, että kaikkea ei saa paljastaa heti, vaan
takataskuun on aina jätettävä joku vipuvarsi, jolla voi
puolustautua. Vahva persoona on aina haastanut ihmisiä.
Klaukkalaan hän muutti jo 1960-luvulla.
TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

K

arpo oli vuonna
1966 saunomassa ystävänsä
luona Klaukkalan Valkjärvellä, katseli
järvenselän ylitse niemeä
ja mainitsi, että olisipa
isäukko tuonkin ostanut
aikoinaan, voisin nyt rakentaa sinne. Saunakaveri
lausui siitä paikasta, että
lähdetään ostamaan tontti.
Hän järjesti pankkisuhteet
ja takasi lainankin.
Talo nousi omin käsin.
Kelohongat olivat siihen
aikaan arvottomia, mutta
Karpo halusi rakentaa talon juuri niistä. Metsähallitus kieltäytyi myymästä,
koska toimittaja oli tehnyt
heistä ikäviä juttuja.
Bulvaanin avulla Karpo
kuitenkin sai hirret ja ajoi
ne itse kolmena kuormana
Lapista. Helsingin kaupungilta hän haki katukivet,
joista muurattiin seinä
saunaan ja Hyrylän montuilta kivet, joista muurasi
takan.
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Vihtijärven taloa on laajennettu ja
remontoitu. Sähköä se kuluttaa
vain noin 7000 kWh/vuosi.

Korkeimman
oikeuden lupa asua
Nurmijärvellä
Karpo on aina ollut vahvasti nurmijärveläinen. Hän
oli mm. mukana Kivi-juhlien toimikunnassa sekä
perustamassa Valkjärven
vesiensuojeluyhdistystä.
Tosin kunta yritti häätää
hänet pois peruuttamalla
rakennusluvat seitsemän
vuotta sen jälkeen, kun
talo oli lopputarkastettu.
Taustalla oli yksittäinen
kaunainen virkamies.
– Meitä oli kolme asujaa, joiden rakennusluvat
mitätöitiin ja määrättiin
muuttamaan pois. Sittemmin ohjeistettiin, että
riittää kun siirtää kirjat
jonnekin muualle – asumista voi kyllä jatkaa. En
suostunut, vaan valitin
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sieltähän todettiin, että ei ole perusteita
peruuttaa rakennuslupaa. Niinpä minulla on
korkeimman oikeusasteen
lupa asua Nurmijärvellä,
Karpo naurahtaa.

Sähkön vihollinen
Karpo paljastaa, että hän
on sähkön vihollinen – hän
yrittää kaikin tavoin löytää
ratkaisuja, jotka toimivat
ilman sähköä. Hänellä
on viisi eri asuinpaikkaa
Suomessa: saaristossa
Taalintehtaalla, Pakilassa,
Utsjoella, Vihtijärvellä ja
Klaukkalassa. Niissä on
takkoja yhteensä 11 ja kiukaitakin kahdeksan, joista
kuusi lämpenee puilla.
Pakilassa on myös öljy,
Klaukkalassa, Pakilassa ja
Vihtijärvellä ilmalämpöpumppu.
– Vihtijärvellä iso
omakotitalomme lämpenee
puilla. Päärakennuksessa
on kaksi takkaa ja puilla
lämpenevä keskuslämmityskattila. Talvella keskuslämmityskattilaa lämmitetään joka toinen päivä ja
siihen kuluu kerralla noin
kolme pesällistä puuta,
joka on kotoisin omasta
metsästä. Sähkönkulutus
on vain noin 7000 kWh
vuodessa.
– Lasketin maalämmön

täällä Vihtijärvellä, mutta
sen kuolettamiseen olisi
mennyt 49 vuotta. Klaukkalassa kuolettaminen
olisi kestänyt 19 vuotta
– ei kannata. Aurinkopaneelitkin olen laskettanut,
mutta se ei varsinkaan
osoittautunut kannattavaksi. No, siitä on jokunen
vuosi aikaa ja paneelien
hinnat ovat siitä laskeneet.
– Sähköyhtiössä Nurmijärvellä oli jo 1960-luvulla
Napola-niminen tarkastaja, joka oli kaikin puolin
avulias ja palvelualtis.
Tuli mitä tahansa, mutta
kun soitti Napolalle, niin
se järjestyi. Palveluhenki
on edelleen hyvä. Siinä,
kuinka Nurmijärven Sähkö
suhtautuu sähkönkäyttäjiin ja tarpeisiin, ei ole
moittimista, Karpo toteaa.
Käveli televisioon
kavereiden kanssa
Koulunkäynti alakoulussa
oli Hannu Karpon mielestä tylsää, joten hän
luki kolmannella luokalla
neljännen luokan kirjat ja

pääsi oppikouluun vuotta
nuorempana. Stadilainen
meni Ressuun, koska se
oli halpa valtion koulu.
Sielläkin oli tylsää, joten
hän alkoi kirjoittaa kulttuurikilpailuihin – mutta
vain sellaisiin, joissa oli rahapalkinnot. Kilpailuihin
hän lähetti kolme duunia –
runoja, novelleja – kaikki
eri nimillä, jotta sai sekä
ensimmäisen, toisen että
kolmannen palkinnon.
Myöhemmin lehtimiehenä tunnettu, mm. Uuden
Suomen päätoimittaja
Johannes Koroma, oli
vuotta alemmalla luokalla.
He alkoivat kirjoittaa Helsingin Sanomiin, ja myös
Sosialidemokraattiin, koska sinne oli lyhyt matka.
– Sosialidemokraatin
kasöörillä, joka maksoi
kolmen markan kirjoituspalkkion, oli vain yksi
käsi. Jos kirjoitti sovittua
pitemmän jutun, hän vähensi palkkiosta. Se opetti
ilmaisemaan tiiviisti,
Karpo muistelee.
Ollessaan 16-vuotias
vuonna 1958, hän päätti
kahden muun ikätoverinsa
kanssa mennä töihin Suomen Televisioon, jossa pojat saivatkin tehdä nuorten
ohjelmia. Armeijan jälkeen
1961 hän palasi televisioon
ja valitsi innoittavan Erkki
Raatikaisen johtaman
uutistoimituksen.
– Silloinen television
ylin pomo, ohjelmapäällikkö Ville Zilliacus, kyseli,
onko todistuksia. Näytin
yo-todistukseni, josta hän
totesi, että keskiarvo on
kiitettävä, mutta matikoissa on vitoset. Tästä
päätellen olette humanisti
– tervetuloa.
Yksi jutuista ryömi
pinnan alle
Karpo ei ole tehnyt juttua,
jonka olisi lopulta päättänyt jättää julkaisematta.
Sen sijaan ohjelmapäällikkö Aarre Elo päätti kerran
olla julkaisematta jutun
katuväkivallasta, perusteena se, että materiaali oli
niin dramaattista kolhittuine ihmisineen, että se
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olisi herättänyt ihmisissä
turvattomuuden tunnetta.
Yhden jutun julkaisemisen Karpo yritti estää siinä
onnistumatta. Siinä hän
yritti tuoda esiin likasankojournalismin törkeyden.
Hän kertoi lehtijutuista,
joista yhdessä nainen seisoi kuvassa alasti lantatunkiolla – hänellä oli 7000
markan lasku ruokakauppaan, jonka toimitus oli
luvannut maksaa palkkioksi. Toisessa jutussa nainen
väitti antaneensa 40 000
miehelle itseään – hän oli
juuri saanut häädön asunnostaan ja tarvitsi kipeästi
rahaa. Jutun valmistuttua
Karpo totesi, että ohjelmassa olisi lopulta syyllistytty
samaan likasankotoimintaan ja hän halusi sen
perua – ohjelma kuitenkin
esitettiin.
Ahdistavin juttu –
’Syntisin silmin’ – kertoi
lestadiolaisuudesta. Hän
teki sitä sattumalta sa-

maan aikaan kuin TV2 ja
sovittiinkin, että TV2 saa
Karpon materiaalin ja tekee jutun loppuun. TV2:n
johtaja Tapio Siikala kuitenkin kielsi esittämisen,
jolloin Karpo jatkoi jutun
tekemistä TV1:n puolella.
Jutussa kerrottiin,
kuinka lestadiolaisen
kirkkoherran vaimo, joka
oli jo synnyttänyt 18 lasta,
lähti laitokselle synnyttämään 19:ttä lastaan, vaikka
lääkärin mukaan nainen ei
enää kestä. Tähän kirkkoherra totesi, että ”jos akka
kuolee, herra antaa mulle
uuden”. Lisäksi kerrottiin
siitä, kuinka isät käyttivät
omia lapsiaan hyväkseen.
– Se juttu ryömi pinnan
alle. Ahdistuin terrorista,
jota ihmiset joutuivat kokemaan. Ohjelmaneuvostossa oli ministerin vaimo,
joka itkien valitti, kuinka
heidän uskonyhteisönsä
oli loattu ja saatettu pilkan
alaiseksi.

Karpo sai ohjelman
perusteella valtion tiedonjulkistamispalkinnon
seuraavana vuonna (1980).
Palkintoraadissa oli sama
Tapio Siikala, joka oli kieltänyt ohjelman esittämisen
TV2:ssa.
Nyt tekisi jutun veropakolaisuudesta
Jos hänen nyt pitäisi tehdä
jostain aiheesta juttu, tulee
mieleen ensimmäisenä
veropakolaisuus. Olisin
itse ehdottanut hänelle
’pelkkää pakolaisuutta’,
mutta siitä hän on jo ehtinyt tehdä juttuja.
– Turusta kerrottiin
aikoinaan, että siellä pakolaisperheen isä Libanonista oli heittänyt kaikki
tavarat ulos asunnosta.
Menin paikalle ja siellä
oli kaksikerroksinen
rivitalo. Tavarat mies oli
heittänyt ulos siksi, että
ne olivat käytettyjä - niissä
oli naarmuja. Eikä hän
ollut saanut autoa. Totesin,
että tässä ei ole nyt muuta
mahdollisuutta kuin että
palaatte takaisin sinne
mistä olette tulleet. SPR
teki minusta rikosilmoituksen – sen jälkeen en
ole sinne antanut enää
penniäkään, Karpo kertoo.
– Toinen perhe sai
uudet polkupyörät ja lastenvaunut. Viikon päästä
ne oli kuulema varastettu
ja he tarvitsivat uudet.
Tulkilta kuulin, että he
olivat myyneet ne. No aina löytyy järjestelmän
hyväksikäyttäjiä.
– Tulemme olemaan
lirissä, sillä jo nyt meillä
on ihmisiä, joille ei löydy
koteja. Entä sitten, kun
tänne tulee 50 000 kuluttajaa lisää? Eikä tämä ole sen
enempää poliittinen kuin
rasistinenkaan kannanotto. Meillä ei ole tällaiseen
resursseja, Karpo toteaa.
Toimitti
poliisin eläkkeelle

Vihtijärven talon keskuslämmityskattilassa poltetaan
puita joka toinen päivä.
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Aikoinaan 1980-luvulla
hän teki jutun ”Hyvä viinalaki, huonot toteuttajat”,
jossa esiin nostettiin Ravintola Tillikka Malmilla.

Siihen aikaan ravintolan
anniskelurikkeistä oli tehty useita ilmiantoja, mutta
ne eivät olleet johtaneet
mihinkään. Paikallinen
poliisipäällikkö repi ilmiannot roskakoriin.
– Ohjelma esitettiin
sunnuntaina ja maanantaina oli täysi huuto päällä
toimituksessa. Sihteeri
soitti, että joku 150-kiloinen äijä riehuu täällä.
Siihen aikaan valittajia
lepyteltiin siten, että ensin
johto pyysi anteeksi, sitten
todettiin, että kyseisen toimittajan harkintakyky oli
pettänyt ja lopuksi tarjottiin iso ryyppy konjakkia.
– Tulin paikalle ja lopulta sanoin riehujalle, että
minulla on takataskussa
vihko, jossa on kolmen
vuoden ajalta tiedot siitä,
kuinka usein olet lähtenyt
kännissä ajamaan töistä.
Seuraava ohjelma varmaankin käsittelee tätä.
Perjantaina kaveri oli eläkkeellä, eikä jatko-ohjelmaa
tarvinnut tehdä.
– Olenkin opastanut
nuorille toimittajille, että
koskaan ei saa paljastaa
kaikkea, vaan aina olisi
hyvä jättää takataskuun
joku vipuvarsi, jolla voi
puolustautua. Olennaista on myös se, että jos
tykittää jonkun upoksiin,
on oltava varma siitä, että
kyseessä ei ole hyvä ihminen.
Karpon aikana ja ajoista
tiedonvälitys on muuttunut valtavasti. Ennen oli
vain kaksi kanavaa ja televisiolla oli valtava voima.
– Nykyisin jos on yli
200 000 katsojaa, on
syytä hehkuttaa. Minulla
olisi ohjelma lopetettu niin
alhaisilla katsojaluvuilla.
Parhaimmillaan 28 peräkkäistä ohjelmaani keräsi
yli miljoona katsojaa.
Sitten oli yksi poikkeus ja
taas pitkään yli miljoona.
Jorma Pulkkinen totesi
omista ohjelmistaan, että
jos pääsee yli miljoonan
katsojan, on syytä poksauttaa samppanjapullo – meiltä olisi maksa hajonnut
tuolla toimintamallilla,
Karpo hymyilee.

Sienestäjä
ja marjastaja
– Nykyisin olen tyytyväinen, että se kaikki on
takanapäin. 56 vuotta
TV-työtä oli riittävä määrä.
Edelleen tulee kirjeitä,
koska en anna kenellekään puhelinnumeroani,
ja olen lähettäjiin yhteydessä. Kun kysyn, kuinka
mieleen juolahti olla yhteydessä minuun, he usein
vastaavat: ”poliisi käski
ottaa yhteyttä”.
Kaikki puolueet, lukuun
ottamatta taistolaisia ja
perustuslaillisia, ovat pyytäneet häntä kansanedustajaehdokkaaksi. Menneinä aikoina Nurmijärven
silloinen kunnanjohtaja
Kaino Salminen kertoi
hänelle, että oli tehty päätös, että hän on ehdokkaana eduskuntavaaleissa ja
lupasi hänelle vähintään
10 000 ääntä. Karpo totesi,
että palaa asiaan sitten
kun takaat 100 000 ääntä,
ja katkaisi puhelun.

Tänä vuonna menoa on hidastanut reisiluun vakava murtuma,
jonka johdosta hänellä on edelleen kävelykeppi. Tammikuussa
hän liukastui Pakilan talon
portailla mennessään noutamaan
lauantaiaamun lehteä postilaatikolta alushoususillaan. Puoli
tuntia meni pakkasessa, ennen
kuin vaimo löysi miehen ja sai
raahattua hänet eteiseen. Ambulanssia sai odottaa kolme tuntia.
Jalka leikattiin sunnuntai-iltana.
– Leikkaus onnistui hyvin.
Laihduin 13 kiloa, koska sairaalan ruoka oli niin hirveätä, ettei
pystynyt selvin päin syömään.
73-vuotias Karpo harrastaa
sienestämistä ja marjastamista
sekä talonmiehen hommia. Vihtijärvellä on meneillään suuren
varaston rakennusprojekti.
– Kirjaa olen vähän lupaillut
kustantaja Leena Reenpäälle,
mutta en ole vielä saanut aikaiseksi. Ongelma on se, että vaikka
joku asia on minun mielestäni
mielenkiintoinen, onko se sitä
muiden mielestä, mies ruoskii
itseään. Vastaisin tähän tämän
haastattelun perusteella, että
kyllä on.

Vihtijärvellä Karpo on rakentanut navetan vanhasta AIV-tornista grillikodan.
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KESÄKUUSSA Nurmijärven Sähkö sponsoroi
Karuselli-jalkapalloturnausta Rajamäellä.
HEINÄKUUSSA kutsuimme kanta-asiakkaamme
kesäteatteriin Taaborinvuorelle seuraamaan
Zorro-esitystä.

Kesäkuu

Heinäkuu

ELOKUUSSA olimme mukana Rajamäen
kyläpäivillä.

Elokuu
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Parhaan
hyödyn saa, jos
oman aurinkosähkön käyttää
itse

Hallin toinen lape on täynnä aurinkopaneeleja. Sisällä on kaksi invertteriä, joiden vieressä Birger Forsström.

Yrittäjä päällysti hallin katon
aurinkopaneeleilla
man vuoden harkinnut
aurinkovoimalan perustamista. Vävypojalla
kilometrin päässä on ollut
jo kymmenisen vuotta
aurinkokeräimet katolla ja
niistä on ollut hyviä kokemuksia – puolisen vuotta
kaikki lämpö tulee katolta.
Perustaminen helppoa
Forsström koki voimalan
perustamisen helpoksi.
Voimalan hinnaksi tuli
vajaat 60 000 e + arvonlisäverot päälle. ELY-keskukselta sai investointi-

Toisellekin lappeelle
riitti paneeleja.
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Myyntipäällikkö
Kimmo Toivonen ja
Nurmijärven Sähkön
toimitalon katolla
oleva aurinkovoimala.

nousuki

tuottanut pettymystä, vaan
se tuottaa sen mitä on
luvattu. Sähköä voimala
on ehtinyt tuottaa jo noin
20 000 kWh. 720 m2:n
hallissa on vesikiertoinen
lattialämmitys ja varaaja,
jota lämmitetään sähköllä.
Kesällä lämmitystä ei ole
tarvittu, joten valtakunnan verkkoon on mennyt
sitäkin enemmän sähköä.
– Maalis-, huhti- ja
toukokuussa keväällä sekä
syys- ja lokakuussa järjestelmästä taitaa olla eniten
hyötyä, Forsström arvelee.
Forsström oli jo useam-

energia

F

orsströmin voimala
on kiinni valtakunnan verkossa. Kaikki
ylimääräinen sähkö, jota
hän ei itse käytä, siirtyy
valtakunnan verkkoon
ja hän saa siitä päivän
hinnan. Toukokuun puolenvälin jälkeen tilille on
kertynyt parisataa euroa.
– Kyllä se on joka päivä
tuottanut, vaikka alkukesä olikin kylmä. Yöllä en
ole käynyt katsomassa,
meneekö se pimeäksi,
Forsström toteaa.
200 paneelin teho on
50 kW, eikä voimala ole

tukea, joka oli n. 16 500
euroa. Byrokratiaa ei ollut
ja myyjältä sai apua. Samaten Nurmijärven Sähkön
kanssa oli helppo asioida.
– En olisi osannut kuvitella, että sähköyhtiöstä
saa noin hyvää palvelua.
Kun itselle oli vähän epäselvää, että mitä piti tehdä,
niin sähköyhtiö järjesti
palaverin, jossa kaikki
asiat selvitettiin: kuinka
systeemi toimii, miten
tuottaa, miten hyötyy itse
parhaiten.
– Paneelit ja asennus
tulivat SLO:lta. Hoitivat
kaiken, itse ei tarvinnut
kuin näyttää katto.
Forsströmin halli sijaitsee kauniissa maalaismaisemassa pellon laidalla
kallion edustalla ja näkyy
kauas. Niinpä tontilla on
käynyt paljon ihmisiä katselemassa ja kyselemässä
aurinkovoimalasta.
– Kyllä tässä on energiansäästäminen taustalla,
toteaa Forsström, joka on
miettinyt tarkkaan energiaratkaisujaan. Hallin
vieressä oleva omakotitalo
lämmitetään kokonaan
puilla. Öljypolttimen tilalla
on häkäpönttö. Puuta
menee vuodessa n. 40
kuutiota.
– Vävyllä on sama
puulämmityssysteemi,
mutta isompi talo. Puuta
menee vain kolmasosa
tästä puumäärästä, joten
aurinkokeräimistä katolla
on selvästi ollut hyötyä.

Lakimuutos
helpottaa
pientuotantoa

Aurinko

Birger Forsström on ollut yrittäjä maansiirtoalalla vuodesta 1971. Hänen
kotitalonsa viereen Lepsämäjoen maastoihin rakennettiin pari-kolme vuotta
sitten lämmin teollisuushalli. Viime keväänä hallin katolle asennettiin jättimäinen 200 paneelin aurinkovoimala.

idossa
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Aurinkoenergian hyödyntäminen lisääntyy.
Nurmijärven Sähkö on
mukana kehityksessä
ja kerää kokemuksia
aurinkoenergiasta
toimitalonsa katolla
olevan aurinkovoimalan avulla. Toukokuun
alusta voimaan astunut
lakiuudistus helpottaa
sähkön pientuotantoa.

L

akimuutos selkeyttää
ja helpottaa erityisesti aurinkosähköjärjestelmien verotusta. Alle
100 kVA:n nimellistehoiset
sähköntuotantolaitokset
ja enintään 800 000 kWh
vuodessa tuottavat laitokset vapautettiin sähköverovelvollisuudesta.
Käytännössä vapauttaminen tarkoittaa sitä, että
tuottajat saavat käyttää
tuottamansa sähkön itse

tai luovuttaa sen
suoraan toiselle
kulutettavaksi
verottomasti. Veroja
joutuu maksamaan,
jos itse tuotettu sähkö
siirretään sähköverkon
kautta kulutukseen.
Verkonhaltija kantaa
siitä sähköveron eli
sähkön siirrosta joutuu
maksamaan.
Pienimmät sähköntuottajat vapautuivat
kaikista sähköverotuksen
velvollisuuksista. Heidän
ei tarvitse rekisteröityä
verovelvollisiksi, eikä antaa sähköntuotannostaan
veroilmoituksia. Tällaisia
mikrovoimalaitoksia ovat
juuri esimerkiksi aurinkopaneelit.
Oma käyttö
kannattavinta
– Parhaan hyödyn omasta
sähköntuotannosta saa,
jos sen avulla voi vähentää
sähkön ostamista verkosta. Tällöin säästää sähkön
myynnin osuuden, sähkön
siirron osuuden ja verot.
Tämä hyöty on tällä hetkellä noin 10 snt/kWh. Pitää
muistaa, että säästöä tulee
vain energiamaksuista

(snt/kWh), toteaa Nurmijärven Sähkön myyntipäällikkö Kimmo Toivonen.
Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa kesäkäytön mukaan ja siten,
että paneelien tuotannon
pystyy mahdollisimman
pitkälle käyttämään itse.
Muussa tapauksessa
ylijäämä myydään sähköyhtiölle. Tällöin siitä
maksetaan markkinahinta,
joka kesäaikaan on noin
4 snt/kWh (arvioitu Suomen alueen Spot-hinnan
keskihinta). Hyöty on siis
merkittävästi pienempi,
koska myytäessä sähkön
siirron osuus ja verot eivät
vaikuta asiaan.
– Aurinkovoimalan tulee soveltua yhtiön järjestelmiin. Ennen laitteiston
hankkimista on syytä olla
yhteydessä Nurmijärven
Sähkön tekniseen asiakaspalveluun, jotta soveltuvuus voidaan varmistaa.
Yhtiömme kotisivuilta
löytyy tarkat ohjeet mikrotuotannon liittämisestä
verkkoon sekä lomake,
jolla laitteiston liittämisestä ilmoitetaan.
Voimalan toiminta
moitteetonta
Nurmijärven Sähkön
aurinkovoimala tuotti
viime vuonna noin 9000
kWh. Paneeleita on katolla
40, joka on noin 4-5 kertaa
enemmän kuin tavalliselle omakotitalolle on
tyypillistä. Yhteenlaskettu
paneelien teho on 10 kW.
Ainoa huoltotoimenpide on
toistaiseksi ollut paneelien
puhdistaminen kahdesti
vuodessa.
Aurinkoenergialle
on povattu suurta roolia
tulevaisuudessa. Se lisää
omavaraisuutta, vähentää
energian tuontia ulkomailta ja luo työpaikkoja.
Julkisuudessa on jopa
esitetty suunnitelmia,
joiden mukaan Suomi voisi
siirtyä kokonaan aurinkoja tuulivoimaan perustuvaan uusiutuvaan energiaan muutaman kymmenen
vuoden sisällä.
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Klaukkalan biolämpölaitos vihittiin käyttöön
Nurmijärven Sähkön Klaukkalan lämpölaitoksen
yhteyteen rakennettu uusi biolämpölaitos Puhdistamontiellä on tuottanut lämpöä vuoden vaihteesta. Yhtiö järjesti toukokuussa kutsuvieraille
vihkiäiset laitoksella, joka nosti alueen lämmöntuotannon bioasteen 80 %:sta 98 %:iin.

Laitoksen
avulla voimme
pitää kaukolämmön hinnan
vakaana
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N

urmijärven
Sähkön toimitusjohtaja Jarmo
Kurikka totesi
avajaispuheessaan, että
Nurmijärvellä on kehitetty
kaukolämpötoimintaa ja
-tuotantoa jo vuodesta
1998, kun Perttulaan
rakennettiin ensimmäinen
laitos. Ympäristön kannalta ollaan päästy hyviin
tuloksiin.
– Kotimaisen polttoaineen käyttöasteeltaan
Nurmijärven Sähkö
kuuluu valtakunnalliseen
kärkikastiin.
Kurikka totesi myös,
että Klaukkala on kasvualuetta, jonka seurauksena vanha laitos jäi
pieneksi ja öljynkäyttö
kasvoi, joten vuonna 2013
päätettiin investoida uuteen biolämpölaitokseen.
Nykyisin öljyä käytetään
vain hyvin vähän, pelkästään huippupakkasilla.
Kotimaiset
polttoaineet edullisia
– Kotimaiset polttoaineet
ovat paitsi ympäristöystävällisiä, myös kustannuksiltaan edullisempia.
Tämän laitoksen avulla

voimme pitää kaukolämmön hinnan vakaana.
Lisäksi Suomen vaihtotase
paranee, kun ei tuoda
niin paljoa polttoainetta
ulkomailta. Ja onhan laitos
merkki sitoutumisestamme ympäristömyönteisyyteen.
Kunnanjohtaja Kimmo
Behm muisteli puheessaan aikaa 16 vuotta
sitten, jolloin Klaukkalan
vanha laitos rakennettiin.
Rakentaminen maksoi 12,6
miljoonaa markkaa eli pari
miljoonaa euroa, kun laajennus maksoi nyt 7 Me.
Asukkaita oli Nurmijärvellä tuolloin 32 000, nyt
42 000, Klaukkalassa 12
800, nyt 16 900. Omakotitalojen määrä on kasvanut
5000:stä 7000:ään.
– Klaukkalassa on
vireillä uusia hankkeita,
kuten ohikulkutie, Viirinlaakson kauppakeskus
ja kerrostaloalueita, joten
laitoksen energialle on
kysyntää.

Bioenergiapäivään
osallistui satoja kuntalaisia
T

orstai-iltana Nurmijärven Sähkö järjesti
biolämpölaitoksella Bioenergiapäivä-tapahtuman,
joka esitteli energiaan ja
kierrätykseen liittyviä
asioita. Samalla yleisö
saattoi tutustua uuteen
biolämpölaitokseen.
Vapo esitteli erilaisia
biopolttoaineita, sillä
yhtiö toimittaa muutakin
poltettavaa energialaitoksille kuin turvetta.
Rejlers esitteli rakentajan
energiatehokkuuspakettia,
Sähkösoppi yhdessä Sylvanian edustajan kanssa

energiatehokkaita lamppuja. Tutustua saattoi myös
HögforsGST:n UNIS-lämmönjakokeskuksiin. Nurmijärven Sähkö markkinoi
sähkösopimuksia ja esitteli
kanta-asiakasetuja sekä
e-laskua.
Nurmijärven kunnan
jäteneuvoja Aino Angervuori Metsätuomelan jäteasemalta esitteli jätteiden
lajittelua ja kierrätystä.
Pisteessä oli mahdollista
osallistua kilpailuun,
jossa piti ratkaista, miten
voisi luovasti hyödyntää
farkkuja tai muovikansia,

Oma energialaitos on
’kruunun jalokivi’
– Kunnan puolelta on nähty tärkeänä, että on oma
energialaitos, ’kruunun
Biolämpöjohtaja Alpo Sund esitteli kutsuvieraille polttoainevarastoa.

Vas. Mikko Höykinpuro, Markku Punkari ja Jari Stenvall Vaposta
esittelivät yhtiön erilaisia polttoainetuotteita.
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jalokivi’. Taloudellinen
merkitys on suuri, Behm
totesi ja kiitti vielä rakentajia ja kaikkia osallisia.
Lämpökeskuksen
laajennus toi aikaisemman
neljän megawatin lisäksi
kymmenen megawattia
lisää, joten tehoa on nyt 14
MW. Lisäksi savukaasuista

saadaan vielä 2 MW uudella tekniikalla. Koko kapasiteetti saadaan päästökaupan piiriin ja taloudellista
etua syntyy päästökaupan
mekanismien kautta.
Laitos tuottaa puhdasta
bioenergiaa eli polttaa
puuta. Puu tuotetaan
lähialueelta tienvarsihake-

tuksena.
Tähän mennessä
laitoksella on käynyt yksi
auto päivässä. Laajennuksen jälkeen kovimmilla
pakkasilla laitokselle ajaa
2-3 rekkaa päivässä, eli
liikennemäärä on vähäistä.

sen sijaan että heittäisi ne
roskiin.
Hannu Julku oli saapunut tapahtumaan Viiritieltä vaimonsa kanssa.
Hän on muuttanut reilu
kuukausi sitten Klaukkalaan Espoosta, kun on
juuri eläköitymässä Aalto-yliopiston virastomestarin tehtävistä. Klaukkala
houkutteli edullisempana
paikkana kuin Helsinki tai
Espoo.
– Valaistus ja lamput
kiinnostavat, kun olen
työskennellyt lamppujen
kanssa myös töissä Aalto-yliopistolla, jossa juuri
vaihdettiin kaikki lamput
ledeiksi energian säästämiseksi.
Veikko Kekäläinen
oli lähtenyt kävelylle ja
tutustumaan naapuriin
vaimonsa Leenan kanssa
viereisen mäen takaa.
– Kun tässä ollaan
vähän samalla alalla tuottajapuolella. Meillä olisi
metsähaketta mökeillä
Heinävedellä ja Jaalassa.
On hyvä että kotimainen
polttoaine otetaan käyttöön. Tosin yhteiskunta
rankaisee erilaisilla maksuilla, totesi Kekäläinen,
joka oli kiinnostunut erityisesti siitä, mitä kaikkea
laitoksella poltetaan.

Sylvanian Petri Henriksson esitteli Hannu Julkulle ledilamppuja.

11

VW Golf GTE -hybridi
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Tavoitteena
vähentää päästöjä

Oskari Lehtonen vetää porukkaa 400 m sileällä Eliittikisoissa Nurmijärvellä.

Oskari Lehtonen varttui kesän aikana Pohjoismaiden mestariksi

aihtanut
Joko olet v
e-laskuun!
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–E

liittikisat ovat
niitä ainoita
TV-kisoja
Kalevan kisojen ohella.
Hyvä että sain alkukesäksi
noinkin hyvät tulokset aikaan, joskin myötätuuleen,
Nurmijärven Yleisurheilua
edustava Lehtonen toteaa.
Eliittikisojen jälkeen
alettiin metsästää EM-rajoja (100 m 10,70 ja 200
m 21,60). Sata metriä ei
toteutunut, mutta Jämsänkosken pikajuoksukarnevaalien 200 metrillä
Lehtonen otti voiton vastatuuleen henkilökohtaisella
ennätystuloksella 21,53,
millä mentiin kirkkaasti
EM-kisoihin.
Parin viikon treenitauon jälkeen 18-vuotias
Lehtonen matkasi Ruotsin
Eskilstunaan 19-vuotiaiden EM-kisoihin. 200 m:n
tuloksissa hän oli kymmenes eli pääsi melkein
finaaleihin, ali-ikäisenä.
Aika 21,70 ei ollut kesän
parhaita, mutta tyydyttävä.
Sijoitus oli erinomainen,
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Nurmijärven Sähkö
mukana Eliittikisoissa

Autossa on näyttö, joka kertoo auton toiminnasta, ja josta auton toimintoja voidaan ohjata.

Nurmijärvellä järjestettiin kesäkuun alussa yleisurheilun nuorten Eliittikisat.
Nurmijärven Sähkö oli mukana tapahtumassa, jonka YLE televisioi. Kisoissa
ottivat mittaa toisistaan alle 19-vuotiaat ja alle 17-vuotiaat urheilijanalut.
18-vuotias nurmijärveläinenOskari Lehtonen voitti sekä 100 m että 400 m.
Kesän mittaan ennätykset ropisivat ja johtivat Pohjoismaiden mestaruuteen.
sillä tilastojen valossa
sijoitus olisi kuulunut olla
lähempänä sijaa 20. 4x100
m viestissä Lehtonen juoksi kolmannen osuuden,
Suomi pääsi finaaleihin
ja sijoittui kuudenneksi
ajalla 40,93.
EM-kisoihin oli ladattu
niin paljon, että sen
jälkeen oli huilattava
parisen viikkoa. Elokuun
vaihteessa Lehtonen kilpaili jälleen, nyt Kalevan
kisoissa Porissa ja sijoittui
aikuisten 100 m:llä ja 200
m:llä kummallakin yhdeksänneksi eli karsiutui
viimeisenä finaaleista,
mikä jäi kaivelemaan.
Omanikäisten SM-kisoissa elokuun puolivälissä Savonlinnassa Lehtonen
valloitti itselleen mestaruudet sekä 100 m että
200 m lähdöissä, ensimmäisen aikaan 10,88 ja
jälkimmäisen 21,67. Kaksi
parasta valittiin 19-vuotiaiden PM-kisoihin, jotka
miteltiin Espoossa elokuun
viimeisenä viikonloppuna.

Leppävaarassa 100 m
sujahti ensin aikaan 10,69,
jolla irtosi seitsemäs sija
vahvassa myötätuulessa,
jolloin tulosta ei voitu
hyväksyä ennätykseksi.
Toisena kisapäivänä oli
vuorossa 200 m, jonka
Lehtonen voitti ennätysajallaan 21,51 – ja saavutti
Pohjoismaiden mestaruuden, hieman yllätyksellisestikin. Mukana oli tilastojen mukaan kovempia
nimiä, mm. EM-kolmonen.
HIFK:in Vesa Sjöstedtin
valmentama lukiolainen
aloitti syyskuussa ylioppilaskirjoitukset. Kesän hän
oli töissä Juhlacenter.fi:ssä.
Syyskuu oli taukoa harjoittelusta, mutta lokakuusta
alkoi harjoittelu kohti ensi
kesää tavoitteena Venäjällä
järjestettävät 19-vuotiaiden
MM-kisat. Vesan ryhmässä
harjoittelevat myös Erik
Back, Johan Versluis sekä
nurmijärveläinen Ilari
Mäkinen.

Konepellin alla sähkömoottori erottuu oranssin värisistä johdoista.

Nurmijärven Sähkön uusi sähköauto
VW Golf GTE -hybridi on niin hiljainen,
että siihen on lisätty
mahdollisuus nappulasta painamalla saada
moottorin murinaa
matkivaa ääntä. Yhtiömme asiakkailla on
mahdollisuus voittaa
auto käyttöönsä erilaisissa kilpailuissa.

Energiatukea
sai 30 %
auton hinnasta

he kokeilivat Volvon V60dieselhybridiä, Audi A3
Etronia ja Golfia. Haaveissa käväisi Teslakin, mutta
se oli tuplasti kalliimpi
kuin Golf.
– Leasingista sai valtion
energiatukea 30 % hinnasta, joka oli n. 45 000 e.
Sähköinen liikenne -hankkeen koordinaattorina Eera
Oy kerää auton käytöstä
tietoa sähköautotutkimukseen, kertoo Nurmijärven
Sähkön verkostorakennuttaja Pekka Koponen.
Golf GTE ei ole varsinaisesti mikään tientukko
204 hevosvoimalla ja 350
Nm väännöllä. Koeajolla
Koponen totesikin turvavöitä kiinnitettäessä, että
’kuljettaja maksaa sakot’.
Perinteinen 0-100 km/h
kiihdytys tapahtuu 7,6
sekunnissa. CO2-päästöt
ovat 35 g/km. EU-keskikulutukseksi mainitaan
1,5 l/100 km. Samalla
matkalla virtaa kuluu
11,4 kWh. Arvot vastaavat
hyvin yhtiön tavoitteisiin
vähentää päästöjä.

Auto kulkee pelkällä
sähköllä n. 50 km. Täyteen
lataaminen kestää nelisen
tuntia. Auto lataa, niin
säädettäessä, hukkaenergiaa takaisin akkuihin ajon
aikana esim. kun kuljettaja ei paina kaasupoljinta
(rekuperaatio).
Konsolista vaihdekepin
vierestä löytyy GTE-nappula, josta voi kytkeä päälle
urheilullisemmat välitykset. Samalla käynnistyy
polttomoottoria matkiva
digitaalinen äänimaailma.
Ero auttomaattivaihteisen
auton käyttäytymisessä on
selvä.
Nurmijärvellä ei ole
pikalatauspisteitä. Golf
GTE:n voi ladata tavallisesta pistorasiasta. Kauppaan
kuuluu, että myyjän
yhteistyökumppani käy
tarkastamassa, että latauspaikka täyttää kriteerit.
– Kolmessa vuodessa ei
teknologia ole kovin paljoa
muuttunut. Olemme ensi
kokemuksen perusteella
tyytyväisiä – auto on hauska ja sillä on kiva ajaa.
Tilatkin ovat paremmat
eikä takana lyö päätään
kattoon. Ja kun on viikon
ajellut, ei sitä GTE-nappulaa enää niin painele,
toteaa Koponen, joka on
selvästi energiansäästömiehiä.

G

olf GTE tuli Opel
Ampera -hybridin tilalle yhtiön työkäyttöön. Amperan kolmen
vuoden leasing-sopimus
umpeutui ja Nurmijärven
Sähkön insinöörit saivat
mahdollisuuden etsiä
markkinoilta uutta kulkupeliä. Tekniikan miehet
olivat intoa täynnä, kun

Verkostorakennuttaja Pekka Koponen on tyytyväinen hybridiin, jonka päästöt ovat 35 g/km.
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Jokela

Maakaapelointialueet 2016

ie

K

un nämä on tehty
vuoden 2016 lopussa, käyttöpaikoista
65 % on säävarman verkon
piirissä. Sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköyhtiöitä
rakentamaan 100-prosenttisesti säävarman verkon
vuoteen 2028 mennessä.
Nurmijärven Sähköverkko on edellä lain
vaatimuksista, sillä lain
mukaan 50 % verkosta on
oltava uusien vaatimusten
mukaisia vuoteen 2019
mennessä. Toiminnan
etenemisestä on raportoitava kahden vuoden
välein.
Lain nojalla sähköverkot on suunniteltava ja

Säävarman verkon
rakentaminen
etenee suunnitelmien
mukaisesti

rakennettava siten, että
myrsky, lumikuorma, tai
muu verkon häiriö ei aiheuta asemakaava-alueella
yli kuuden tunnin katkoa
eikä haja-asutusalueella
yli 36 tunnin katkoa.
Uuden lain mukaan yli
12 tunnin katkosta seuraa
korvaus, joka on 10 %
vuotuisesta sähkönsiirtomaksusta. Korvaus nousee
portaittain ja on enimmillään 2000 e.
– Säävarmaksi rakentaminen merkitsee
ilmajohtojen purkamista
ja kaapelien rakentamista
maan alle, sekä pylväsmuuntamoiden muuttamista puistomuuntajiksi.
Näin sähkön toimitusvarmuus kehittyy entistä
paremmalle tasolle, toteaa
verkostoinsinööri Ari
Taipale.
Työmaita on useita yhtä
aikaa. Esimerkiksi tänä
vuonna työmaita on ollut
peräti 41 tähän mennessä.
Sähkön hintaan rakentamisella ei ole vaikutusta
vuonna 2016. Nurmijärven
sähköverkossa siirtohinta säilyy edelleen maan
keskiarvon alapuolella.

int
Op

Kuluvan vuoden aikana
säävarmaa verkkoa
rakennetaan vielä
Rajamäellä ja Lepsämässä. Ensi vuonna
suurimmat urakat ovat
Klaukkalassa ja edelleen Rajamäellä, josta
siirrytään Jokelan ja
mahdollisesti jo Röykän suuntaan.

Kuvassa vasemmalla näkyy väylä, josta on purettu pois ilmajohto. Oikealla maakaapelien puistomuuntaja.

Te

Kuvassa oikealla ylhäällä tolppien varassa oleva muuntaja puretaan – vasemmalla alhaalla on uusi, säävarma puistomuuntaja.

Rajamäki
Keskusta
Mäenpään alue

Maakaapelointialueet 2016

2016
lopussa
käyttöpaikoista
on 65 %
säävarman
verkon
piirissä
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tänne. On luotava innostunut ilmapiiri ja mieliala.
Jos on vaikeaa, ei pidä heti
potkia pois. Pitää olla reilu
ja rehellinen – ja vähän
anteliaskin. Yrittäjän pitää
myös näkyä työpaikalla ja
olla mukana.
Salminen näkee, että
rekrytoinnin pitäisi olla
joustavaa. Irtisanomissuoja on ollut usein keskustelunaiheena.
– Koulutus pitäisi
suunnitella siten, että sen
avulla saataisiin myytävää
aikaan. Nyt on paljon sellaista toimintaa ja koulutusta, joka ei johda taloutta
tukevaan lopputulokseen,
Salminen toteaa.
– Ennen 90-luvun
lamaa yrittäjiä haukuttiin
lahtareiksi ja vaikka miksi.
Nykyisin ymmärretään
yrittäjien merkitys.

On luotava
innostunut
ilmapiiri ja
mieliala.

Yrittäjä Reijo Salminen ja varastoa, josta löytyy n. 20 000 eri nimikettä.

Salhydron salaisuus
on henkilökunnassa
TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Salhydron perustaja,
yrittäjä Reijo Salminen
vannoo henkilökuntansa nimiin. – Menestyksen salaisuus on
osaavassa porukassa,
jolla on kyky, tahto ja
taito, toteaa 68-vuotias yrittäjä, joka kertoo
silmät loistaen olevansa onnellinen. Kauppa käy, kun lamasta
huolimatta Helsingin
seudulla rakennetaan
ja maakunnissa metsäkoneet möyrivät.

S

alhydro myy hydrauliikkaosia, letkuja,
liittimiä, pumppuja,
sylintereitä, moottoreita –
nimikkeitä on arviolta 20
000. Toimipisteitä on viisi,
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Nurmijärven lisäksi Tampereella sekä Hydromarketit Keravalla, Konalassa
ja Suutarilassa. Henkilökuntaa 55 ja liikevaihtoa
yhteensä lähes 15 Me.
– Haasteena on saavuttaa pienenä toimijana
uskottavuutta suurten
rinnalla. Toinen haaste on
kerätä hyvä tuotepaletti,
sillä parhaita tuotteita
ei automaattisesti saa
hyllyyn. Tärkeintä on pitää
palvelukyky maan parhaana.
Yritys tuo lähinnä
Euroopasta, kiinalaisista
tuotteista emme oikein
pidä. Vientiä oli vielä muutama vuosi sitten Venäjälle, esimerkiksi kun Sotshia
rakennettiin, mutta nyt ei
ole mitään. Kun Latvia ja
Liettua itsenäistyivät, meni
sinne tavaraa, mutta nekin

markkinat ovat nyt pois.
Mutta kotimaassa yrityksen myynti on kasvanut
tänä vuonna 15 %.
Irtisanomisen
haasteet
Salminen korostaa työntekijöiden asemaa, johon
yrityksen alkuhistoriakin
liittyy. 1990-luvun alussa
hän oli englantilaisten
omistamassa yrityksessä
palkkavetäjänä. Yhtiö tuotti voittoa miljoonan verran
kuukaudessa. Omistajat
halusivat kuitenkin, että
voittoa tulee 1,7 miljoonaa
ja kehottivat irtisanomaan
50 työläistä. Salminen ei
suostunut, sai itse lähteä
ja perusti lopulta Salhydron.
– Pitää ajatella, että
työläinen antaa elämänsä

Nurmijärvellä
hyvä yrittää
Salhydron toimitilat Nurmijärvellä sijaitsevat Kuusimäen teollisuusalueella.
Salminen kehuu logistisesti mainiota sijaintia. Rekat
tulevat aamulla satamasta ja lähtevät illalla eri
puolille Suomea. Kunnan
asennekin on kohdallaan
ja tonttikaupat järjestyvät.
– Nurmijärven Sähköltä ollaan aina saatu
kaikki mikä on tarvittu.
Kulutamme paljon sähköä
lämmitykseen ja servereillä – virtaa pitää tulla jokaisena minuuttina. Mitään
ongelmia ei ole koskaan
ollut.
Salhydrossa on pian
edessä sukupolvenvaihdos. Reijo tekee nykyisin 3-4 päivää viikossa
töitä. Kaikki kolme poikaa,
Marko, Mika ja Juha, ovat
mukana yrityksessä. He
ovat opiskelleet tietoliikennetekniikkaa, hydrauliikkaa ja liiketaloutta.

Pörssisähkö-sopimuksella
maksat sähköstä aina
markkinahinnan mukaan
Sähkön perushinta on määräytynyt pohjoismaisessa sähköpörssissä jo parisenkymmentä vuotta. Pörssissä hinta muuttuu jatkuvasti – joka tunti voi olla eri hinta. Käytännön syistä hinta myyjän
ja kuluttajan sopimassa myyntisopimuksessa on pidetty samana
sovitun ajanjakson ajan ja sähköyhtiö on ottanut erotuksen joko
voittona tai tappiona. Nyt Nurmijärven Sähkö myy ’pörssisähköä’
eli kuluttajien on mahdollista maksaa sähköstä itse suoraan pörssin
määrittelemä vaihteleva hinta – tunti tunnilta.

T

eoriassa pörssihintaan sidotun sopimuksen pitäisi olla
edullisin. Asiakas kantaa
täysin hintavaihtelusta
aiheutuvan riskin, mikä
saattaa olla sähkön kysynnän nousun aikaan merkittävä. Sähkön kysyntä
nousee tyypillisesti talvella, mutta toisaalta silloin
voimalaitoksia käytetään
paljon eli tarjontaakin on.
Tämä riski on kuitenkin
hyvä tiedostaa.
Vastuu perinteisesti
sähköyhtiöllä
Määräaikaisessa sähkönmyyntisopimuksessa
Nurmijärven Sähkö kantaa
riskin pörssihinnan vaihteluista ja asiakas maksaa
siitä, että saa eräänlaisen
vakuutuksen pörssihinnan
vaihteluilta.
Käytännössä sähkön
tulevaisuuden hinta
kiinnitetään Nasdaq OMX
–sähköpörssissä sopimuksen tekovaiheessa.
Asiakkaalle tämä on ollut
vaivattomampi vaihtoehto,
koska sähkö on kuitenkin
Suomessa suhteellisen
edullista.
Vasta 1 % sidottu
pörssihintaan
Toistaiseksi pörssihintaan sidottuja sopimuksia
käytetään Suomessa vielä

vähän. Energiaviraston
mukaan noin 1 % suomalaisten sähkösopimuksista
on pörssihintaan sidottuja
sähkösopimuksia. Nurmijärven alueella trendi
tarkoittaisi noin 200 asiakkaan kysyntäpotentiaalia.

marginaali. Lisäksi perimme perusmaksun.
Tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevan
Pörssisähkö-myyntituotteen hinta on SPOT-hinta +
0,30 snt/kWh + perusmaksu 4,00 e/kk.

Uusi järjestelmä
mahdollistaa

Hinnat (alv 0 %) pohjoismaisessa pörssissä netissä
osoitteessa:

– Kun olemme saaneet
uuden asiakastietojärjestelmän ja pystymme
sen avulla laskuttamaan
markkinahintaisen tuotteen, niin ei ole mitään
syytä olla tarjoamatta tätä
mahdollisuutta, kertoo
myyntipäällikkö Kimmo
Toivonen.

Pörssisähkö
– faktat
Pörssisähkö on tuote, jolla
voit saada lisäsäästöjä
sähkön halvimpien tuntien
aikana, kun ohjaat kulutuksesi näille tunneille.
Pörssisähkö -myyntituotteen energiahinta
määräytyy pohjoismaisen
sähköpörssin (Nord Pool
Spot) ilmoittaman Suomen
hinta-alueen hinnasta
siten, että tuntihintaan
lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja

LATAA TUNTIHINTASOVELLUKSET:

http://
www.nordpoolspot.com
Sähkölaskusta näet
kuukauden toteutuneen
keskihinnan, joka muodostuu tunneittain toteutuneen pörssihinnan ja
sähkönkäyttösi perusteella. Kuukaudessa on noin
720 tuntia, joille jokaiselle
muodostuu oma hinta. Siksi niitä ei näytetä erikseen
laskulla. Venlassa voit
seurata sähkön käyttöä tarkemmin. Tuntihintaa pääset seuraamaan helposti
myös lataamalla Fingridin
Tuntihinta-sovelluksen
(Windows Store, Google
Play ja App Store).

Pörssisähkö-myyntisopimuksen edellytyksenä on,
että käyttöpaikassa sähkö
mitataan ja rekisteröidään
tunneittain. Sähkön siirto
käyttöpaikalle hinnoitellaan siirtotariffien mukaisesti. Sopimus on voimassa toistaiseksi 14 päivän
irtisanomisajalla.

Pörssisähkö-myyntisopimuksen edellytyksenä on,

17

Lämmityskulut putosivat
yli kolmanneksen
Maksoi hintansa takaisin kahdessa vuodessa

Taloyhtiö
vaihtoi
biolämpöön
TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Kun Intiasta alunperin kotoisin oleva Raul Gomes muutti Suomeen 1973 28-vuotiaana, näytti Suomi erilaiselta. Ihmiset tuijottivat tummemman miehen perään, kun ulkomaalaisia oli niin vähän.
Vaimon mukana Suomeen muuttanut mies oppi suomenkielen
vuodessa ja asettui vuonna 1980 asumaan Klaukkalaan, jossa
hänestä tuli rivitaloyhtiön hallituksen puheenjohtaja.

n Sähkön
Nurmijärve
ön bioaste
kaukolämm
on 93%
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Rivitaloyhtiössä on kolme
asuntoa, joista kukin 120
m2 ja lisäksi autotalleja yhteensä 54 m2. Vuosittaiset
kulut ovat n. 24 000 euroa,
josta öljylämmityksen
aikana lämmitys haukkasi
11 000 euroa. Kiinteistöön
vaihdettiin uusi öljykattila 2004, joten teknisesti
kattilaa ei olisi tarvinnut
vaihtaa uuteen.
Öljyn hinta alkoi
kuitenkin kivuta koko
ajan ylöspäin ja oli n. 1,20
euroa litralta vuonna 2011,
jolloin vuotuinen öljynkulutus oli noin 9000-10 000
litraa. Vuonna 2012 Nurmijärven Sähkö veti kaukolämpöputket viereiselle
koululle ja silloin taloyhtiö
päätti tarttua mahdollisuuteen.
– Yhdessä päivässä kattilahuone tyhjeni vanhoista laitteista. Kaukolämpöjärjestelmän asentaminen
kesti kolme-neljä päivää.
Järjestelmän vaihto maksoi
noin 8000 euroa. Koska
lämpölaskut putosivat

Raul Gomes ja irlanninterrieri Riina
lämmönjakohuoneessa, jossa ei
juurikaan tarvitse vierailla.

R

aul Gomesin nimi
on portugalilainen.
Hänen esi-isänsä
asuivat Goalla ja olivat
hinduja, mutta kun he
kääntyivät kristinuskoon,
oli nimi silloin pakko vaihtaa kristityksi.
Gomes opiskeli 1970-luvun alussa tietotekniikkaa
Texasissa USA:ssa. Hänen
kämppäkaverinsa Austinin
yliopistossa oli suomalainen ja kun sitten paikkakunnalle sattui tulemaan
suomalaisia sairaanhoitajia vaihtoon, tutustui hän

11 000 eurosta 8000
euroon, maksoi järjestelmä
itsensä takaisin parissa
vuodessa.
Biolämpö on tärkeää
– Emme halua asua maailmassa, jossa on ilmansaasteita. Biolämpö on tärkeä
juttu. Kun tulen muualta
maailmasta Suomeen, on
keuhkot täynnä ties mitä
ja menee aikansa, ennen
kuin tuntuu taas puhtaalta.
Intiassa ja Kiinassa käytetään paljon kivihiiltä.
Taloyhtiössä on kiinnitetty huomiota energiansäästöön: olohuoneiden
suuret ikkunat on vaihdettu kolmikerroslaseiksi ja
patteriventtiilit on uusittu.
Aikaisemmin huonelämpötila saattoi talvisin nousta
26 asteeseen ja ilma oli
kuivaa.
Biolämmön käyttökokemukset ovat miellyttävät.
Alussa yhtä venttiiliä
säädettiin ja se vaihdettiin,
jonka jälkeen ei ole tarvinnut tehdä mitään. Kuumaa
vettä riittää ja paine on
aina tasainen.

tulevaan vaimoonsa. Pariskunta muutti Suomeen,
josta Raulin oli helppo
löytää ATK-alan töitä. Viimeksi Gomes työskenteli
Verohallituksessa, josta jäi
eläkkeelle 2009.
Asunto Oy Jokelantie 5
sijaitsi 1980-luvun alussa
Jokelantie-nimisen tien
varrella. Joskus 1990-luvun alussa tiellä ei ollut
lainkaan nimeä ja osoitteena oli Ojaniityntie 8. Raul
soitti kunnalle ja valitti,
kun nimi haittasi palvelujen saamista – tien nimeksi tuli lopulta Jokelanraitti.

Taustalla rivitalo, joka liittyi kaukolämpöön 2012. Kaukolämpölinja kulkee tien toisela puolella.
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Tee Pörssisähkö-sopimus – saat sähkösi pörssihintaan
Hinta määräytyy pohjoismaisessa sähköpörssissä tunnin tarkkuudella.
Kannat itse hintavaihteluista syntyvän riskin, mutta myös voitot.
Voit saada säästöä ohjaamalla kulutusta halvimmille tunneille.
Hintoja voit käydä katsomassa netissä tai kännykkäsovelluksen avulla.

Lisätietoja www.nurmijarvensahko.fi
tai ole yhteydessä puhelimitse 09 8780 7300.

Aiheesta enemmän tämän lehden sivu 17.

20

