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Myrskypaketti
– Kiira ja miten varautua myrskyihin

Kansikuva
Jukka Nissinen, www.symboli.fi
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PÄÄKIRJOITUS
SISÄLTÖ

Suomen ja asiakasomistajayhtiömme
100-vuotisjuhlat
Suomemme täyttää piakkoin sata vuotta ja ensi vuonna samoin käy asiakkaidemme
omistamalle yhtiölle. Sata vuotta sitten perustettiin sähköyhtiö, joka alkoi rakentaa
Nurmijärven Myllykoskelle vesivoimalaa tuottamaan sähköä paikkakunnan asukkaille.
Toimintamme on tämän jälkeen kehittynyt, mutta toiminta-ajatuksemme on edelleen
samankaltainen: lämpö- ja sähköinfrastruktuurin rakentaminen ja ylläpitäminen
alueellamme. Olemme aktiivisesti mukana uusissa mahdollisuuksissa – mitä tuokaan
mukanaan aurinkoenergia, sähköautot tai vaikka sähkövarastot? Tässä olemme vahvasti
mukana.
Kuntaomisteisena yhtiönä tarkoituksemme ei ole maksimoida voittoa vaan jakaa hyvää
asiakkaillemme edullisten energiapalvelujen kautta. Sähkön siirtohintamme ovat selkeästi alle valtakunnan keskiarvon – ja ne ovat pysyneet samoina jo viiden vuoden ajan.
Biokaukolämmön osalta asiakasmäärä kasvaa. Syynä on varmaankin lämmön edullinen
ja vakaa hinta, ympäristöystävällinen tuotanto sekä tietysti kaukolämmön helppous.
Osana täyttyvää yhtiömme 100-vuotista taivalta kysymmekin asiakkailtamme palautetta, miten haluaisit meidän olevan mukana osana paikallista arjen hyvän tekemistä. Lisää
aiheesta löytyy tämän lehden takasivulta ja nettisivuiltamme.
Jarmo Kurikka
Toimitusjohtaja

Sähköyhtiö myrskyssä
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Miten sähköyhtiö varautuu myrskyihin?

tunnissa, ja aloimme selvittää tuhoja. Useissa johtolähdöissä oli alle puolen
sekunnin keskeytyksiä,
mutta lopulta kolme oli
kokonaan ilman sähköä.
Puita oli kaatunut linjoille.
Vikoja alettiin korjata
välittömästi

Kiira-myrsky raivosi

Sähköyhtiö my rskyssä
Lauantaina raivonneen myrskyn tuhoja raivattiin vielä seuraavalla viikolla.

kaikki jo perjantaiaamuna.
Kun ennustettiin, että
puita tulee kaatumaan, varattiin kaivinkoneyksikkö.
Helikopterivaraus tehtiin
jo torstaina. Helikopterilla
voidaan nopeiten ja edullisimmin tarkastaa vikojen
laajuus.
Vikapalvelukeskusta
pyydettiin varaamaan lisää
henkilöstöä vastaamaan
vikailmoituspuheluihin.
Tästä huolimatta keskus meni tukkoon, kun
puheluita tuli niin paljon
lyhyellä aikavälillä.

Elokuussa voimansa
näyttänyt Kiira-myrsky
ei ollut viimeinen
– todennäköisesti ei
edes tänä vuonna.
Myrsky oli lyhyt, mutta
raivoisa. Miten sähköverkkoyhtiö varautuu
koviin myrskyihin?

T

ietenkin verkkoyhtiö seuraa
jatkuvasti säätiedotuksia. Kun tieto
lähestyvästä myrskystä
saatiin, alettiin nostaa
valmiutta. Oma henkilöstö
sekä urakoitsijat varattiin,
tarkastettiin viankorjausmateriaalien riittävyys,
polttoaineet, moottorisahat
ja muut varusteet. Tämä
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Lyhyt, mutta
raju myrsky

Jokelassa myrsky kaatoi kokonaisen kuusiaidan.

– Perjantaina seurattiin tilannetta, joka oli normaali.
Lauantaina puolilta päivin
merkit olivat selvät, joten

aloimme nostaa varautumisastetta. Asentajien
määrää nostettiin, toteaa
verkkojohtaja Osmo Karvonen.
– Oman porukan kanssa
sovittiin, että ensimmäisestä hälytyksestä kaikki
astuvat palvelukseen, osa
lähtee suoraan vikapaikalle ja päivystäjä valvomoon.
Itse menin myös valvomoon.
– Sitten vain odotettiin
ja lopulta klo 19.07 ensimmäinen sähköaseman
automaatiojärjestelmä
ilmoitti, että ilmassa on
ukkosta. Siitä meni noin
varttitunti, kun myrsky alkoi tehdä tuhoja – ja niitä
tuli nopeasti. Aloitimme
työt.
– Ennen kahdeksaa
myrsky oli ohi – siis alle

– Asentajat lähtivät
heti kahdeksan maissa
etsimään vikapaikkoja
maastosta. Ensimmäiseksi
korjataan viat isommassa
keskijänniteverkossa eli
20 kV:n johdoissa. Sitten
sellaisia kohteita, joista
saadaan sähköt palautettua asiakkaille mahdollisimman pian, Karvonen
kertoo.
– Pääsimme keskittymään pienjänniteverkkoon
siinä kymmenen-yhdentoista maissa. Ykkösprioriteetteja olivat ne kohteet,
joissa ei ollut sähköä
lainkaan tai joissa sähköt
käyttäytyivät poikkeavasti.
Viimeisenä otettiin käsittelyyn pienjännitelinjoilla
nojaavia puita.
Myrsky vei sähköt hetkellisesti n. 1800 Nurmijärven Sähkön asiakkaalta.
Lännestä tullut myrsky
koetteli eniten Nukaria,
Raalaa, Palojokea ja Jokelan Perttua, jossa on paljon
ilmajohtoja.
Asiakkaiden
ilmoitukset tärkeitä
Vioista keskijänniteverkossa saadaan tietoa mm.
verkostoautomaation avulla, pienjänniteverkossa
tietojärjestelmäautomaatiosta. Myös etäluettavien
mittareiden teknologiasta
on hyötyä.
– Asiakkaiden ilmoitukset ovat tärkeitä.
Vaikka puhelinlinjat
ruuhkautuvat, on hyvä
ilmoittaa. Ilmoituksen voi
tehdä myös sähköpostilla.
Vaikka puita ei ehditä heti
poistaa, on ne rekisteröity
vikailmoituskeskukseen,
Karvonen toteaa.

Kolmeen
asti aamuyöllä
tehtiin töitä,
sitten pariksi
tunniksi
nukkumaan

– Myrskyn rauhoituttua myös helikopteri etsi
vikapaikkoja.
– Ensimmäinen yö
mentiin olemattomilla
unilla. Kolmeen asti
aamuyöllä tehtiin töitä,
sitten nukkumaan pariksi
tunniksi. Yhden yön ihminen jaksaa valvoa, mutta
ei kahta. Työturvallisuutta
emme koskaan vaaranna. Sunnuntaina saatiin
vaihtomiehistöä Salosta ja
Mikkelistä.
Älkää koskeko
sähkölinjoihin
nojaaviin puihin
Sähkölinjoihin nojaaviin
puihin ei saa koskea. Linjoissa saattaa olla jännitettä, jolloin on mahdollista
saada sähköisku.
– Priorisointi on keskeisessä roolissa. Emme voi
mennä sen mukaan, kuka
huutaa koviten. Emme
myöskään voi antaa ennustetta, milloin korjaaja tulee
paikalle tai milloin sähköt
palaavat, Osmo Karvonen
toteaa.
Keskijännite- eli
runkoverkon vioista
tulee asiakkaalle ilmoitus
kännykkään tai sähköpostiin, jos on rekisteröitynyt
keskeytysviestintäpalveluun. Ilmoitus tulee, kun
sähköt menevät poikki ja
kun ne palautuvat. Pienjänniteverkon vioista ei
tule ilmoituksia asiakkaan
puhelimeen.
Yli 12 tuntia kestävistä
yhtäjaksoisista katkoksista maksetaan korvausta,
lisätietoja www.nurmijarvensahko.fi.
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Myrsky omakotitontilla

Viisi
minuuttia
ja 24
runkoa
TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

– Ensi vaikutelma oli kuin pommin jäljiltä. Joka
kerta kun tänne tulee, tuntee järkytystä. Ei tätä
tunne enää omaksi pihapiirikseen, toteaa Petri
Konkari. Kiira-myrsky vieraili Petri ja Anne
Konkarin omakotitalon tontilla Jokelassa.

–K

iira-myrsky ja
viisi minuuttia.
Tuli kerralla
aurinkoinen piha: 24 runkoa nurin, joista yksi talon
päälle. Sähköt menivät
poikki klo 19.30. Takaisin
ne saatiin maanantaina
klo 15, kun sähkömiehet
tulivat paikalle nostolavan
ja moottorisahan kanssa.
Olivatkin sitten todella
ammattitaitoisia, Konkari
kehuu.
Konkari ihmettelee,
kuinka näin voi käydä ja
kuinka luonto on ihmeellinen. Kaatuneet puut olivat
terveitä ja monet paksuja
ja vahvoja. Samalla hän
on helpottunut siitä, että
vakuutukset ovat kunnossa. Hyvä ettei mennyt
ihmishenkiä.
Konkarit olivat Vierumäellä lomailemassa, kun
syöksyvirtaus ujelsi tontin
poikki. Naapurit soittivat,
että myrsky oli käynyt ja
kävivät vähän katselemassa paikkoja. Kuultuaan
tilanteesta, Petri hyppäsi
klo 22 taksiin ja lähti
paikan päälle. Palomiehiä
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oli paikalla tarkastamassa
vahinkoja.
– Onneksi oli kesä, eikä
tarvinnut lämmittää. Jääkaapista ja pakastimesta
ruoat pilaantuivat, mutta
se oli pientä. Pääsimme
syömään ulkona, kun säät
suosivat, ja naapurille
pääsi suihkuun.
Kriisivarautumista Konkarit eivät ole sen enempiä
tehneet, mutta vettä he
ottavat kyllä talteen, jos on
myrsky tulossa.
– Otin yhteyttä vakuutusyhtiöön, josta pyydettiin itse selvittämään tuhoja ja ottamaan valokuvia.
Tarkastaja kävi. Kaikki
puut siivotaan pois ja piha
siistitään. Rakennukselle
tehdään kuntokartoitus ja
vahingot korjataan.

Hyvä, ettei
mennyt
ihmishenkiä

Entä jos sähköt menevät poikki?
Kuinka varaudut kriisitilanteeseen?
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 vaikka kapasiteettiongelma.

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

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

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

Nurmijärven Sähkö valvoo jakeluverkkoaan ympäri vuorokauden. Sähköyhtiölle ei tarvitse ilmoittaa heti katkoksen alussa
sähkökatkoksesta. Jos huomaat, että sähkölinjat ovat vaurioituneet, on siitä hyvä ilmoittaa.

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

Nurmijärven Sähköllä on käytössä järjestelmä, joka ilmoittaa
rekisteröityneille asiakkailleen sähkökatkon alkamisesta ja päättymisestä kännykkäviestillä. Jos haluat näitä viestejä, rekisteröidy
keskeytysviestintäpalveluun. Lisätietoja www.nurmijarvensahko.fi.

Linja-autot ja taksit pysähtyvät polttoainepulaan. Lippuja tai matkoja voi ostaa käteisellä. Lentoliikenne jatkuu melko normaalina.
Sähköjunat eivät liiku.
Ruoka pysyy jääkaapissa kylmänä parisen tuntia. Pakastin pitää
suljettuna sisältönsä jäässä 1-2 vrk.

Netistä voit ladata Puolustusministeriön ”Pahasti poikki” oppaan.

HANKI SÄHKÖKATKOKSEN VARALLE

Jos vika on talon verkossa eikä korjaannu sulaketta vaihtamalla, soita ammattiapua. Korjaustöitä ei saa tehdä ominpäin.
Katkaise virta päällä olleista laitteista. Muuten ne voivat aiheuttaa vahinkoja sähköjen palautuessa.
Myrskyt kaatavat puita ja oksia sähkölinjoille. Älä yritä raivata
niitä pois, sillä voit saada sähköiskun.
Vedenjakelu perustuu pitkälti sähköön. Vesi joko pumpataan
suoraan verkkoon tai vesitorniin sähkön avulla. Pidä kotona
varalla juomavettä. Jos katko pitkittyy, aloittavat viranomaiset
vedenjakelun.
Jos vessa ei toimi, tarpeet voi tehdä muovikassiin, jossa on kuivikkeena vessa- tai sanomalehtipaperia. Pussin voi viedä tiiviisti
suljettuna jätteenkeräysastiaan.
Kaupat joko sulkeutuvat heti tai pidetään avoinna varavoiman
avulla joitakin tunteja.
Joukkoliikenne häiriintyy nopeasti. Omassa autossa kannattaa
pitää tankissa aina vähintään neljäsosa tankillinen polttoainetta.
Internet on turvattu varavoimalla. Kodin laitteet pimenevät.
UPS-laitteella voi pidentää käyttöä jonkin aikaa. Mobiililaitteella
yhteyttä voi pitää niin kauan kuin akuissa on virtaa.
Rakennukset jäähtyvät lämmityskaudella. Sulje ovet ja muut
aukot ja peitä ikkunat vilteillä. Tuo lattialle mattoja. Yritä pitää
yksi huone lämpimänä. Nuku vierekkäin. Vilteistä voi tehdä myös
teltan.

- taskulamppu tai vastaava
- kynttilöitä
- tulitikkuja
- paristokäyttöinen radio
- pattereita taskulampulle ja radiolle
- polttopuita
- kuume- ja särkylääkkeitä, sidetarpeita
- kosteuspyyhkeitä, desinfiointiainetta
- juomavettä
- käteistä rahaa
- hyvin säilyviä ruokatarvikkeita
- sulakkeita
- polttoainetta (kulkupelin tankissa)
- kännykän auto-, paristo-, tai muu laturi
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Vas. Sakari Pajulahti, Daniel Kuitula, opettaja Rauno Natunen, Tapio Pitkänen, Jesse Kaartti.

Asiakaspalvelun laatuun oltiin tyytyväisiä

Keudan oppilaat
toteuttivat asiakaskyselyn
uudisrakentajille

–K

ymppiä ei suomalainen hevillä anna,
toteavat Keudan liiketalouden yksikön opiskelijat,
jotka toteuttivat oppilastyönä Nurmijärven Sähkön
uudisrakentajille kohdistetun asiakaskyselyn. Niinpä
yleisin kouluarvosana,
joka palveluille annettiin,
oli yhdeksän.
– Liiketalouden opiskelijoille on tärkeää, että
he pääsevät kiinni siihen,
mitä asiakkaat ajattelevat.
Etsimme mm. Nurmijärven kunnasta sopivia
aiheita ja lopulta Nurmijärven Sähkö ilmoitti halukkuudesta yhteistyöhön, toteaa Keudan liiketalouden
opettaja Rauno Natunen.
Kysely muodostui
seitsemästä kysymyksestä
ja avoimesta palautteesta.
Kysymyksiin vastattiin kouluarvosanalla
4-10. Kysely toteutettiin
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keväällä 2017 siten, että
haastatelluille lähetettiin
soittopäivän aamuna ensin
tekstiviesti kännykkään,
jossa kerrottiin, että
päivän aikana kyselijä soittaa ja esittää muutaman
kysymyksen.
Aiheena uudisliittymät
– Kaikki kysymykset
tulivat Nurmijärven
Sähköltä. Tarkoitus oli,
että vastaaminen ottaisi
vain muutaman minuutin,
jotta se ei veisi vastaajalta
aikaa. Vastaukset kirjattiin
Excel-taulukkoon. Nurmijärven Sähkö hoiti puhelinkulut ja lahjoitti kyselyn
täkynä olleen K-ryhmän
100 e lahjakorttipalkinnon,
jonka voitti Antti Linnakoski Klaukkalasta.
Kyselyn aiheena olivat
uudisliittymät. Haastateltavia oli yhteensä 144, joista

saatiin vastaamaan noin
puolet eli 74. Kaikki eivät
vastanneet jokaiseen kysymykseen. Asiakkaat olivat
rakentaneet kohteensa
vuosina 2015-2017.
Kysymykset koskettelivat palvelun laatua,
toiminnan sujuvuutta ja
tiedonsaantia.
Kyselyn mukaan teknisen asiakaspalvelun vastaamiseen ja sen laatuun
oltiin tyytyväisiä, vaikka
joillakin oli ilmennyt
pieniä ongelmia. Rakentajapaketin oli lukenut vain
jokunen.
– Aluksi vähän jännitti
soittaminen, mutta kun ensimmäinen soitto oli soitettu, oli se jo paljon helpompaa. Kyselyn tekemisestä
oli ainakin se hyöty, että
puhelimeen tarttuminen
ja vieraalle soittaminen
sujuu nyt paremmin, opiskelijat totesivat.

Varmasti
oppilaat
oppivat
sellaista, jota ei
kirjoista
opita

Kristiina Paakkanen Nurmijärven Sähköstä jakoi namia katsojille yhdessä Nurmijärven Jalkapalloseuran maskotin kanssa.

Nurmijärven Sähkö sponsoroi
jalkapallomaaottelua Klaukkalassa

N
Nurmijärvi NYT
Nurmijärven Keudalla on
monipuolista yhteistyötä
liikeyritysten kanssa. Suurin yhteistyötapahtuma
liikeyritysten kanssa on
vuosittain marraskuussa
Perttulan Keudalla järjestettävä Nurmijärvi NYT,
jossa näytteilleasettajia on
50-60.
Liiketaloutta on Perttulassa opiskeltu vasta
kolme vuotta, oppilaita on
yhteensä reilut 50 kolmella vuosiluokalla.
– Varmasti oppilaat
oppivat sellaista, jota ei
kirjoista opita. Pyrimme
lisäämään tämäntyyppistä toimintaa. Kysely oli
yritykselle ilmainen, mutta
kenties jonain päivänä
tällaisen palvelun kysyntä
kasvaa ja voimme jopa
vähän siitä laskuttaakin,
Natunen toteaa.

urmijärven Jalkapalloseura järjesti
heinäkuussa alle 16-vuotiaiden jalkapallomaaottelutapahtuman Klaukkalan
erinomaisella luonnonnurmikentällä. Nurmijärven
Sähkö oli pääsponsori
tapahtumassa, joka houkutteli kauniissa säässä
seitsemänsataa katsojaa
lehtereille.
Palloliitto tarjoaa jäsenseuroilleen mahdollisuuden järjestää maaotteluita

tilaisuuden tullen. NJS
halusi ja sai tapahtuman
siksi, että seura juhlii
tänä vuonna 50-vuotista
olemassaoloaan.
– Maaotteluita on
Nurmijärvellä joskus
järjestetty, mutta ei minun
aikanani, muistelee NJS:n
seurakoordinaattori Sari
Tommola.
– Palloliitolla on
valmis konsepti tällaisia
tapahtumia varten, mutta
kriteerien tulee täyttyä,

ennen kuin saa tapahtuman. Pitää olla riittävästi
katsomotilaa, kulkuyhteydet, pysäköintitilaa,
joukkueille sosiaalitilat,
tilat toimihenkilöille,
turvallisuusjärjestelyt,
verkkoyhteydet, Tommola
luettelee.
– Halusimme tämän
ottelun, koska se ajoittui siten, että saimme
käyttöön viereisen, juuri
valmistuneen Monikko-talon hulppeat pukuhuoneet.

Ottelutapahtuman operatiivisissa järjestelyissä
olivat mukana molemmat
NJS:n edustusjoukkueet.
Taustaorganisaation ydinryhmässä oli viisi henkilöä
päävastuullisena Lauri
Bergström.
Ottelu oli osa Baltic
Cupia. Suomi voitti tässä
turnauksen viimeisessä
ottelussa Latvian lukemin
2-1 ja sijoittui turnauksessa toiseksi kahdella voitolla ja yhdellä tappiolla.

NJS juhlii
tänä vuonna
50-vuotista
taivaltaan

Suomi voitti Klaukkalassa
Latvian lukemin 2-1.
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Nurmijärven kunnanjohtaja Kimmo Behm

Oma sähköyhtiö
on kuntalaisen etu
TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

K

immo Behm on
urheilumiehiä ja
täysin palvellut
kuntajohtaja – eläkepäivät
siintävät huhtikuussa 19
vuoden jälkeen. Behmin
aikana kunnan väestö on
kasvanut neljänneksellä,
joista suurimmasta osasta
on tullut Nurmijärven
Sähkön asiakkaita. – Asiakasvaihtuvuus sähköyhtiössä on ollut varsin pientä,
mikä kertoo tyytyväisyydestä, Behm toteaa.
– Nurmijärven Sähkö
on luotettava ja alueemme
paras toimija energiapuolella. Paikallisuus on merkittävä etu – että palvelut
saa läheltä, eikä mistään
kasvottomalta toimijalta
jostain kaukaa. Suuri osa
kuntalaisista ymmärtää
sen, etenkin jo jonkin
aikaa täällä asuneet.
Nurmijärven Sähkön
toimitalossa Kauppanummentiellä kirkonkylällä on
asiakaspalvelu, jossa voi
tarvittaessa piipahtaa. Yhtiö on lisäksi kuntalaisen
arjessa monessa mukana,
mm. tukemassa junioriurheilua, kuten esimerkiksi
jalka- ja koripalloilua,
yleisurheilua.
– Kunnan kannalta on
tärkeää, että sähköyhtiö on
vakavarainen. Nurmijärven Sähkö ei ole halvin tai
kallein, mutta edullinen.
Sähköverkko on kunnan
alueella – tulos tehdään
enemmän verkon avulla
kuin sähkönmyynnillä.
Kunta saa yhtiöltä myös
jonkin verran osinkotuloja
ja yhteisöverosta osa kasvattaa kunnan verotuloja.
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Sähköyhtiö mukana
kärkihankkeissa
– Sähköyhtiön kanssa
käymme kuukausittain
läpi elinkeinoelämän uusia
hankkeita, kuten esimerkiksi vaikkapa Lidl, joka
on tulossa kirkonkylälle.
Kun kaavaa tehdään ja
yritystontteja myydään,
on tiedettävä miten johdot
vedetään, Behm toteaa.
– Uusien yritysalueiden
kanssa on pohdittava tulevia energiaratkaisuja – on
ollut puhetta esimerkiksi
aurinkoenergiapuistosta. Kun kunta rakentaa
julkisia rakennuksia, voisi
niiden yhteyteen harkita
aurinkoenergiaratkaisuja.
– Myös edullisilla
sähkön ja kaukolämmön
hinnoilla on ollut oma
merkityksensä, kun uudet
yritykset etsivät toimipaikkaa ja jo täällä olevat
pyrkivät varmistamaan
toimintaedellytyksiään.
Kunnan kehitys
vakaata
Toimintaympäristö tulee
muuttumaan, kun sote,
joka on ollut yli puolet
kunnan budjetista, jää
pois kunnan tehtävistä.
Painopiste siirtyy silloin jäljelle jääneeseen.
Uudelle kunnanjohtajalle
ja valtuustolle Behmillä on
vinkkejä:
– Elinkeinopuolella on
huolehdittava riittävistä
satsauksista yritysalueiden kehittämiseen ja
riittävästä yritystonttien
määrästä. Maanhankinnassa pitäisi katsoa kunnan
etua ja hyödyntää kaikkia
olemassa olevia mahdolli-

Sähköyhtiö
on kuntalaisen
arjessa
monessa
mukana

suuksia. Aiemmin on tehty
paljon maankäyttösopimuksia, mutta kunta saisi
paremmin tuloja ostamalla
maan itselle ja kaavoittamalla tontteja. Seuraavien
kolmen vuoden aikana
edessä on investointeja 40
Me:n edestä joka vuosi,
jotka on rahoitettava. Verovaroin näitä ei yksin pysty
rahoittamaan ja velkamäärän kasvu on suurin uhka
tasapainoiselle kuntataloudelle.
– Panostaisin myös
kunnan viihtyvyyteen ja
ympäristöön. Esimerkiksi
taajamien tieympäristöt
ovat haasteellisia, koska
niiden omistussuhteet ovat
sekalaisia. Toki kuntalaisten tulisi itsekin vastata
elinympäristönsä siisteydestä omalta osaltaan.
Esimerkiksi Hyvinkäällä
on siistimmin hoidetut
tonttien ympäristöt.
Kunnanjohtaja jää
eläkkeelle hyväkuntoisena – kunnon salaisuus on
kuntourheilu ja Kalevan
kierrokset, joita on takana
lähes 20. Viime vuonna hän sijoittui omassa
ikäluokassaan viidenneksi. Kalevan kierroksessa
kilpaillaan vuoden mittaan
kestävyyslajeissa, kuten
pyöräily, suunnistus, juoksu, luistelu, hiihto ja soutu.
Lisäksi hän pelaa golfia.

Kesäteatterin
asiakasnäytös
Taaborinvuorella

MENOSSA MUKANA

Nurmijärven Sähkö isännöi Taaborinvuoren kesäteatterissa jo perinteeksi
käyneellä tavalla asiakasnäytöstä
heinäkuussa. Katsomo täyttyi jälleen
lapsiperheistä, joiden eteen ohjaaja
Taavi Vartia oli luonut esityksen
Heinähattu ja Vilttitossu –teemasta nimeltään Rubensin veljekset. Esitys oli
Vartian yhdeksäs perättäinen ohjaus
Taaborille. Pääosissa oli mm. Marita
Taavitsainen. Kauniissa kesäillassa
nähty esitys puhutteli sekä aikuisia
että lapsia.

Nurmijärven
Sähkö
pesäpallo-ottelun
isäntänä
Paikallinen yhtiö
tukee paikallisesti!
Meillä oli ilo saada antaa Nurmijärven kunnan
lastensuojelun perhetyöhön 23 kpl Taaborin
kesäteatterilippuja Heinähattu ja Vilttitossu
-näytökseen! Kuvassa Nurmijärven Sähkön
asiakaspalvelupäällikkö Katja Ruuskanen ja
Nurmijärven kunnan perheohjaajat Tanja
Hietakangas ja Taija Lahdenperä, jotka
jakoivat liput kuudelle perheelle.

Jännittävä pesäpallo-ottelu täytti Hyvinkään Tahkon Pihkalan pesäpallostadionin
heinäkuisena iltana, jolloin Nurmijärven
Sähkö isännöi ottelutapahtumaa. Hyvinkäällä on upeat puitteet kansallislajillemme ja Tahko tarjoaa varmaa, jännittävää
urheiluviihdettä, kuten nytkin. Tahko hallitsi ottelutapahtumia, mutta kuin varkain
vastustaja Imatran Pallo-Veikot pääsi
aina ratkaisuhetkillä paukauttamaan
läpilyöntejä. Ottelu päättyikin vierailijan
niukkaan voittoon supervuorossa.

Rajamäen
kyläpäivien
kyselyarvonnan
pääpalkinto
Pirkko Kivelle
Nurmijärven Sähkö osallistui Rajamäen suosituille kyläpäiville. Uimahallin
ympäristö oli täynnä kojuja. Ohjelmassa
oli musiikkia, pääesiintyjänä Happoradio.
Nurmijärven Sähkön kojulla tarjoiltiin
energianeuvoja ja karkkeja. Järjestimme
kyselyarvonnan, jonka pääpalkinnon eli
100 e lahjakortin Klaukkalan Sähkösoppiin voitti rajamäkeläinen Pirkko Kivi.
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Monopoliasema

980

odelta 1

Kuva vu

Aila Leppäjärvi on palveluneuvoja – jos sinulla on kysyttävää, voit tulla käymään Kauppanummentiellä.

Neljä toimitusjohtajaa

Aila Leppäjärvi 40 vuotta
talossa
Kun palveluneuvoja Aila Leppäjärvi aloitti työt
Nurmijärven kunnan sähkölaitoksella, laskuja
tehtiin mekaanisella kirjoituskoneella ja kopioitiin
hiilipaperilla. Asiakkaita oli seitsemisen tuhatta,
kun heitä on nyt yli 24 000. Neljä eri toimitusjohtajaa on johtanut työtä ja tekemistä.

että eduskunta teki päätöksiä, joihin piti reagoida:
sähkön myynti vapautettiin
kilpailulle ja piti ruveta
erittelemään kohtia siirrolle
ja energialle.

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Kun Aila aloitti, oli
toimitusjohtajana Kauko
Mäkelä, joka ehti olla vain
muutaman vuoden, jonka
jälkeen lähti eläkkeelle.
– Mäkelä oli vanhan
ajan johtaja, joka aina teititteli. Toimistopäällikkönä
oli Seija Leistola-Viitanen.
Hän perehdytti työhön
ja sähköalaan tosi hyvin.
Hänen kanssaan tehtiin
myös 1980-luvun alkupuolella sähköalan laskutusohjelmaa Nixdorfin kanssa.

A

lkuun Aila oli
kesätöissä sähköyhtiössä vanhassa
sähkölaitoksen toimitalossa, sen puhelinvaihteessa.
Hän oli juuri valmistunut
merkonomiksi Hyvinkään
kauppaoppilaitoksesta.
Paikallislehdessä oli ilmoitus, jonka perusteella hän
haki kesätöitä. Sen jälkeen
kului tovi töissä verotoimistossa, kunnes sähkölai-
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toksella Orvokki Tamminen jäi eläkkeelle ja
yhtiössä avautui työpaikka. Aila otettiin suoraan
sähkölaskutukseen.
– 1980-luvun alussa
otettiin tietokoneet laskutuksen avuksi. Vuosien
aikana kehitys on mennyt
eteenpäin huimasti –
atk-järjestelmiäkin on päivitetty kolmesti. Ohjelmia
piti muuttaa senkin takia,

Ensin Kauko Mäkelä

Antti Sarjamo perehdytti
minut sähkön siirtoon ja
verkostopuolen asioihin.
– Sitten tuli Rauno
Kangasniemi, joka oli
tosi kannustava, uudistusmielinen. Hän mietti aina
sitä, kuinka työ saadaan
parhaiten sujumaan. Että
olisi hyvä tehdä työtä.
– Heikki Koiviston
kausi oli muutosten aikaa,
jolloin tapahtui paljon
ulkoistuksia, esimerkiksi
asennustoiminta eriytettiin. Tuli myös irtisanomisia 1990-luvulla, eikä
sähkölaitokselle jäänyt
kuin noin 30 työntekijää.
– Nyt elämme Jarmo
Kurikan innovatiivista aikaa,
jossa kiinnitetään paljon
huomiota työhyvinvointiin ja
jaksamiseen.

– Siihen aikaan henkilökunnan ehdotuksia
huomioitiin erilailla kuin
nykyisin. Ennen vuotta
2007 monopoliasema loi
tietyn tilanteen, kun ei
voinut kilpailuttaa. Ennen
oli arviolaskutus, kun nyt
etäluennan avulla laskutus
perustuu todelliseen, reaaliaikaiseen kulutukseen.
– Ennen mittaria luettiin kerran vuodessa. Jos
sattui kylmä talvi, laskut
saattoivat kasvaa suuriksi.
– Työn luonne muuttui,
kun pystyttiin kilpailuttamaan, tarjousten tekeminen yleistyi.
Ailalle on jäänyt
mieleen, kun hän tuli
työelämään mukaan Nurmijärven kunnan sähkölaitokselle, kuinka hyvin
työtoverit ottivat hänet
vastaan.
– En tiennyt sähköalasta mitään, mutta minua
neuvottiin ja opastettiin,
kuuluin tiimiin. Pääsin
helposti ja mukavasti mukaan työelämään. Teimme
töitä toisiamme auttaen ja
tsempaten, Aila toteaa.
Viesti nuoremmille
Aila Leppäjärven mielestä on tärkeää, että
pieni paikallinen yhtiö tuo
paikallisuutta esille, sillä
muuten suuret tulevat ja
nielaisevat.
– Olemme täällä lähellä
paikan päällä ja luoksemme voi tulla koska tahansa
käymään.
– Nuoremmille sanoisin, että katsovat vain
avoimesti tulevaisuuteen.
Etukäteen ei kannata ruveta murehtimaan liikoja,
vaikka muutoksia voi tulla
yhdessä yössä. Aina tulee
uutta, johon pitää tutustua
avoimin silmin. 		
Ailakin on ollut innokas
opiskelija ja opiskellut
työn ohessa. Toukokuussa
1997 hän sai päähänsä
valkolakin kirjoitettuaan
ylioppilaaksi Arkadian
iltalukiosta Klaukkalasta.
Muita harrastuksia hänellä

ovat pyöräily, uinti ja englanninkielisten tekstien
lukeminen.
Aila Leppäjärvi pääsee
eläkkeelle kolmen vuoden
kuluttua, vuoden 2020
lopulla. Se kuulostaa hänestä hyvälle, on mukava
antaa tilaa nuoremmille,

kun on antanut aika hyvän
panoksen työelämälle.
– Hyvin olen työssä
jaksanut, kun ilmapiiri on
kannustava ja henkilökunnasta pidetään huolta. Haluaisinkin kiittää entisiä
ja nykyisiä työkavereita ja
asiakkaita.

On tärkeää,
että pieni
paikallinen
yhtiö tuo
paikallisuutta
esille

Kesäduuni sähköyhtiössä
N

URMIJÄRVEN SÄHKÖ
palkkasi tänäkin
kesänä kesätöihin nuoria.
Katariina Flinkman sai
kesä- ja heinäkuun kokemusta käytännön työstä
– ja melko läheltä omaa
alaansa.Työilmapiiriä hän
piti erinomaisena.
Katariina Flinkman on
opiskellut kaksi vuotta
kauppatieteitä Lappeenrannan teknillisessä
yliopistossa. Nurmijärveltä kotoisin oleva
Katariina oli nyt ensimmäistä kertaa elämässään
töissä omalla alallaan eli
taloushallinnossa. Hän
opiskelee talousjohtamista. Aikaisempina vuosina
kesätyöpaikat ovat löytyneet kaupasta ja lasten
urheiluleireiltä.
– Teen monipuolisesti
taloushallinnon tehtäviä, eniten myynnissä.
Hoidan myyntireskontraa
päivittäisenä työnä. Sitten
teen myös asiakaspalvelua eli vastailen
kysymyksiin, 21-vuotias
Katariina toteaa ja jatkaa,

Olemme
lähellä
– luoksemme
voi tulla
koska tahansa
käymään

että yliopistolla toiminta
on teoreettista, täällä saa
käytännön kokemusta.
Katariina pyrkii saavuttamaan kandidaatin tutkinnon
tänä syksynä ja jatkamaan
sitten kohti kauppatieteiden maisterin tutkintoa
pääaineena hankintatoimi.
Lappeenrannan yliopisto on
ainoa korkeakoulu, jossa voi
opiskella hankintaa pääaineena. Tutkinnon hän pyrkii
suorittamaan aikataulussa
tai jopa vähän etuajassa.
Katariina kuvailee
työtään sähköyhtiössä

mielenkiintoiseksi mm.
siksi, että alalla on paljon
lakisääteisiä asioita ja
voi seurata sähköyhtiön
toimintaa vastuullisuuden
näkökulmasta.
Katariina harrastaa
kuntosalilla käymistä.
Loppukesästä hänelle jäi
pari viikkoa lomaakin ennen
opintojen jatkumista.
Nurmijärven Sähkön
kesätöihin pyrki reilut 20
hakijaa. Yhtiö on työllistänyt
aikaisempinakin kesinä 2-3
nuorta.

Keskeytysviestintäpalvelu kännykkään!!
Ole hyvä ja ilmoita matkapuhelimesi numero kotisivujemme
Online-palvelussa, jotta voimme lähettää puhelimeesi viestin
sähkönjakelun keskeytymisestä ja uudelleen kytkennästä.
Palveluun voit kytkeä viisi eri numeroa ja sähköpostiosoitetta,
sekä määritellä aikavälin, jolla viestit tulevat.
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Ulla Lehtisen elämäntyö

Tanssiopisto liikuttaa toistatuhatta
oppilasta

Jenni Löytynoja ja tyttäret Aava (vas.) ja Neea harrastavat kaikki tanssia Nurmijärven Tanssiopistossa.

Äiti tyttärineen mukana

Tanssi tuo hyvän mielen
Tanssi on antoisa harrastus, jota voi Nurmijärven tanssiopistossa harrastaa
haluamallaan intensiteetillä. – Joillekin tanssiopisto on ollut pieni kurkistus
taiteen maailmaan, joillekin taas hyppy vuosikausiksi antoisaan harrastukseen
– muutamille turvallinen kasvualusta tanssialan ammattiopintoihin,
toteaa opiston rehtori ja perustaja Ulla Lehtinen.

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Kuva Johanna Tunkkari
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U

lla Lehtinen muutti vuonna
1985 Klaukkalaan ja päätti
toteuttaa haaveensa tanssikoulusta. Hän vuokrasi tilat Klaukkalan
työväentalolta ja laittoi ilmoituksen lehteen. Ohjelmassa oli
pallerojumppaa, tyttöjen musiikki- ja tanssiliikuntaa sekä balettia
– aikuisille aerobicia ja kiinteytysjumppaa.
– Kaikki alkoi omasta innostuksesta, puolison kannustuksesta, opettamisen ja koreografian
tekemisen palosta, toteaa Ulla Lehtinen, joka on alun perin ekonomi,
nyttemmin käynyt sekä opettajan
että rehtorin opinnot. Ensi keväänä hän jää eläkkeelle.
Perhettäkin on mukana toiminnassa, sillä yksi myöhemmin
musiikinopettajaksi valmistunut
tytär säesti balettitunneilla seitsemän vuoden ajan. Toinen tytär on
projektikoordinaattori ja vastikään
eläköitynyt puoliso oli opiston
talouspäällikkö.

Toiminta sai heti alusta
hyvän vastaanoton ja
kasvoi vuosi vuodelta.
Kun laki taiteen perusopetuksesta tuli 1990-luvun alussa, NTO kehitti
ensimmäisten joukossa
toimintaansa vastaamaan
kriteerejä. Opisto on myös
osallistunut taiteen perusopetuksen kehittämistyöhön Opetushallituksessa ja
Suomen tanssioppilaitosten liitossa.
Tanssiopisto on yksityinen, kannatusyhdistyksen
ylläpitämä taiteen perusoppilaitos, jossa annetaan
yleisen ja laajan opetussuunnitelman mukaista
opetusta.

– Tanssi tuo itselle aina
hyvän mielen. Se on
arjesta irtautumista,
fiilistä, itsensä haastamista. Ja onhan hyvä
pitää itsestä huolta
tällaisella mukavalla
liikuntamuodolla, toteaa Jenni Löytynoja.
Perheen tyttäret Neea
ja Aava Mattila tanssivat myös.

–S

e on kivaa, tiivistää
11-vuotias Neea
motiivinsa harrastaa tanssia. Neea tanssii yli neljä
tuntia viikossa. Pikkusisko-Aava tanssii telinevoimisteluharrastuksensa
lisäksi tunnin viikossa.
Äiti-Jennille kertyy 2,5
tuntia tanssia.
IT-alalla työskentelevä
Jenni tanssii showjazzia
ja streetiä. Neea balettia,
streetiä ja showjazzia,
9-vuotias Aava nykytanssia.

Jenni aloitti tanssimisen
Nurmijärven tanssiopistossa vuonna 2006 Neean
kanssa Vanhempi ja lapsi
–ryhmässä Neean ollessa
kolmen kuukauden ikäinen. Aavan kanssa tanssi
alkoi Aavan ollessa reilun
vuoden vanha vuonna
2009.
– Tossuja tässä menee:
street-kengät, baletin
pehmeät tossut ja kärkitossut sekä jazz-tossut pitää
Neealla olla. Pidän harrastuksen kustannuksia
kuitenkin kohtuullisina.
Tosin maksan mielelläni
laadukkaasta opetuksesta.
– Nurmijärven tanssiopistossa on se hyvä
puoli, että täällä voi ihan
vain harrastaa mukavalla
fiiliksellä. Toki opettajilta
saa palautetta ja jokainen
kehittyy omassa tahdissaan. On myös erikoiskoulutusryhmiä ja kisaryhmiä,
Jenni Löytynoja kertoo.

Tanssi on
arjesta
irtautumista,
fiilistä, itsensä
haastamista.

Nurmijärven
tanssiopisto
Perustettu 1985
Oppilaita 1200
Opettajia 20
Tanssitunteja 160/vko
Tanssisalit: Klaukkala 6,
Kirkonkylä 2, Rajamäki 1
Tanssilajit: lastentanssi,
nykytanssi, baletti,
showjazz, street, vogue,
breikki
Aloitusikä 3 vuotta

Ulla Lehtinen uuden Monikon portailla – toiminnan hän aloitti Klaukkalan työväentalolla 1985.
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Tapojen
muutoksilla
säästöjä

Aurinkovoimalat ovat
nouseva trendi
– Eniten asennetaan
3,2 kW:n järjestelmiä, joka sopii hyvin
omakotitaloon, toteaa
Voltigon toimitusjohtaja Heikki Väisänen.
Sen kokoisen voimalan
tuotannon voi käyttää
itse kokonaan, jolloin
voimalan hyöty on taloudellisesti suurin.

K

– Motivan Elvari-hankkeessa selvisi, että
säätöjen ja käyttötapojen muutoksilla sekä
pienillä investoinneilla
päästään sähkölämmitystaloissa parhaimmillaan noin 30-50
% säästöihin vuoden
mittaan, toteaa Motivan asiantuntija Sami
Seuna, joka oli Energiapäivässä antamassa
ihmisille energiaan
liittyviä neuvoja.

ysymyksiä tuli ennen
kaikkea lämmityksestä
ja valaistuksesta. Lämpöpumpuista kysyttiin eri
pumpputyyppien välillä
syntyviä säästöjä, hintoja,
soveltuvuutta erilaisiin
taloihin.
– Käyttäjä voi vaikuttaa
merkittävästi saavutettuun
energiansäästöön, esimerkiksi aloittamalla ilmalämpöpumpun normaalista
ylläpitohuollosta. Ilmansuodattimet olisi hyvä
puhdistaa kerran kuussa.
Lämpöpumpun kanssa samassa huonetilassa olevat
lämmittimet tulee säätää
muutaman asteen alempaan lämpötilaan, Seuna
toteaa.
LED joka paikkaan
–Valaistuksesta on kysytty
eri lampputyyppien kestävyydestä. LED-lamppua
voi suositella ensi sijaisena vaihtoehtona lähes
jokaiseen kohteeseen.

V
Riitta Kulmala oli tullut Vantaalta katsomaan sähköpyörää, koska on
ollut aikeissa koko kesän ostaa sellaisen 23 km työmatkaansa varten.
Testiajossa Helkama tuntui hyvältä ja antoi mäkeen niin paljon lisää
potkua, että mäki tuntui liian lyhyeltä.

Laadukkaalla LEDillä on
ylivoimainen käyttöikä,
energiatehokkuudesta
puhumattakaan.
– Ihmiset eivät osaa
välttämättä heti kysyä,
mutta kun energia-asioista
keskustellaan, kysyjän
kiinnostus lisääntyy ja
kohteesta voi ilmaantua
monenlaisia säästöpotentiaaleja. Kysyjä tyypillisesti
aliarvioi omaa vaikutusmahdollisuuttaan energiankulutukseensa. Suihkun
merkitystä omaan vesi- ja
energialaskuun ei tunneta
kovin hyvin. Huomioita
pitäisi myös kiinnittää
enemmän mm. lämmityksen ja ilmanvaihdon
säätöihin sekä säätölaitteisiin, kuten esimerkiksi
lämmityksen termostaattien vaikutukseen energian kulutuksessa. Esimer-

Sisarukset Sofia ja Markus Sarmala Uotilasta olivat kiinnostuneita
aurinkovoimalasta ja uusiutuvasta
energiasta – ylipäätään siitä, mistä lämpö ja energia tulee koteihin.
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kiksi sähkölämmityksen
älyohjausta voin suositella
sähkölämmitystaloihin.
Olisi järkevää myös kysyä
pörssisähkön hintavaihtelusta ja oman kotitalouden
kysyntäjoustomahdollisuuksista.

oltigo on sähköasennuspalvelu, joka on
erikoistunut rakentamaan
aurinkovoimaloita. Yritys
tekee kaikenlaisia sähköasennuksia – asentaa
uutta ja huoltaa vanhaa.
Energiapäivässä Väisänen
esitteli aurinkopaneeleja
ja sähköauton latausyksikköä.
– Kiinnostus on vasta
herännyt aurinkovoimaloi-

Voltigon Heikki Väisänen esitteli paneelia Jarmo Hakalalle ja Toivo Arffmanille kirkonkylältä. Paneelin teho on
270 W, josta on käytännössä saatu nimellistehoa 80 % vuoden keskiarvona.

hin. Tuotteet ovat parantuneet niin paljon, että niitä
on taloudellisesti järkevää
myydä, Väisänen toteaa.
Voltigo on toiminut
kymmenisen vuotta ja
asentanut aurinkovoimaloita vuoden verran.
Tuotteet, kuten paneelit,
invertterit ja tarvikkeet,
ovat pääosin saksalaisia.
Tarvikkeiden hinnoittelukin noudattelee Saksan
hintatasoa. Hintojen

Älykkäät
ohjausjärjestelmät
Ajankohtaista alalla on
älykkäiden ohjausjärjestelmien tuleminen erityisesti
sähkölämmitysrintamalla.
Energiansäästöä tuovia
ohjausjärjestelmiä saa nykyään myös vesikiertoisiin
järjestelmiin.
Motiva Oy on valtion
omistama yritys, joka jakaa puolueetonta energiatietoa, joka opastaa ja kannustaa energiansäästöön
ja uudistuvan energian
käyttöön.
Arvonnassa olleen
Klaukkalan Sähkösopin
150 e lahjakortin voitti
Mikko Erkkilä Nurmijärveltä.

ENERGIAPÄIVÄ

Nurmijärveläinen Voltigo
asentaa paneeleja

laskua ei enää tapahdu
suuressa määrin.
– Aurinkovoimalan
asennukseen kuluu kaksi
päivää ja kustannus 3,2
kW:n voimalalle on noin
6000 euroa, riippuen vähän kohteesta, kun esimerkiksi eri kattomateriaalien
päälle asentaminen on erilaista. Tuollainen voimala
tuottaa karkeasti arvioiden
viidesosan omakotitalon
vuotuisesta energiasta.

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

Motivan Sami Seuna

Hintojen
laskua ei enää
tapahdu
suuressa
määrin
Esteri Väänänen Rajamäeltä sai sähkötuulettimen pyörimään polkemalla.

Heikki Väisänen esittelee sähköauton latausyksikköä.
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Nurmijärven museo, Kalle Sairanen

Nurmijärven Sähkö täyttää

100 vuotta
S

ata vuotta sitten perustettiin sähköyhtiö, joka
rakensi Nurmijärven Myllykoskelle vesivoimalan
tuottamaan sähköä paikkakunnan asukkaille.
Juhlan kunniaksi haluamme jakaa hyvää kunnassamme. Kerro meille, miten sinä haluaisit meidän
olevan mukana paikallisten arjessa vuonna 2018.

Kuinka
juhlistaa
100-vuotista
taivaltamme?
Lähetä
ehdotuksia!

Haluamme tehdä yhteiskuntavastuullisesti hyviä tekoja.
Onko sinulle tärkeää, että nuorilla on vapaa-ajallaan mielekästä tekemistä tai vanhuksille annetaan enemmän aikaa
vai tarvitseeko kenties jokin muu taho huomiotamme?
Lähetä meille ehdotukset 30.11. mennessä:
sähköpostilla asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi
puhelimella 09 8780 7300 tai tule käymään

