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SISÄLTÖLämmityskausi
on alkanut

Kaukolämpö on yksi lehden tämänkertaisista teemoistamme. Odotamme energialta 
yleensäkin toimitusvarmuutta, kilpailukykyä sekä ympäristö- ja ilmastoystävällisyyttä. 

Kaukolämpö Nurmijärvellä vastaa näihin odotuksiin. 

Uusi kaukolämpölaitos valmistuu talvipakkasille Klaukkalaan. Laitos on tuorein 
investointimme kasvihuonekaasujen pienentämiseksi ja uusiutuvan energian hyö-

dyntämiseksi. Puulla tuotetaan jatkossa Klaukkalan kaukolämmöstä yli 98 prosenttia. 
Tavoitteenamme on koko kaukolämmön bioasteen pitäminen yli yhdeksässäkymmenessä 
prosentissa.

Satsauksemme kaukolämmöntuotantoon puulla on ollut oikea ratkaisu ja sen ansiosta 
kaukolämmön hintamme on kilpailukykyinen ja vakaa tällä hetkellä ja tulevaisuu-

dessa. Uusiutuva energia ja kaukolämmön mahdollistama yhdistetty sähkön ja lämmön 
tuotanto ovat EU:n erityisessä suojeluksessa. Kotimainen puu on taas jo huoltovar-
muusasiana tärkeä polttoaine maallemme. Lisäksi kaukolämpöverkko on tulevaisuuden 
energiaverkko, joka mahdollistaa hajautetun päästöttömän lämmöntuotannon jakelun.

Energiapäivää vietettiin runsain joukoin toimitalollamme syyskuun lopulla. Tämä on osoitus 
siitä, että Te asiakkainamme olette ottaneet energiatehokkuusasiat omaksenne.
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Savukaasut
puhdistetaan
huolellisesti.

Nurmijärven Sähkön asiakasnäytös Taaborinvuoren kesäteatterissa oli tänä kesä-
nä Peter Pan. Taavi Vartian ohjaaman esityksen tähtenä tuikkivat Marita Taavitsainen, 
Veeti Kallio, Pihla Maalismaa ja Valtteri Lehtinen. Katsomo oli tänäkin vuonna täynnä.

Kesäteatterissa Peter Pan

Klaukkalan kaukolämpö-
laitoksen laajennus on
aikataulussa

Puhdas bioenergia lisääntyy Klaukkalassa

Klaukkalan kaukolämpökeskusta laajenne-

taan tänä vuonna siten, että aikaisemman 

neljän megawatin lisäksi saadaan kym-

menen megawattia lisää eli yhteensä 14 

MW. Laitoksen sydän eli kattila nostettiin 

paikalleen elokuussa. Laitos otetaan käyt-

töön tammikuussa 2015.

Myös uusi lämpö-
keskus käyttää 
biopolttoaineita 

nostaen bioenergian osuu-
den Klaukkalan lämmön-
tuotannossa 80 prosen-
tista 98 prosenttiin. Kun 
uudesta kattilasta lähtee 
tehoa 10 MW, saadaan sa-
vukaasuista talteen reilut 
2 MW lisää. Savupiipusta 
ei päästetä ulos 150-asteis-
ta savua, vaan 50-asteista.
 Laitos tuottaa puhdas-
ta bioenergiaa eli polttaa 
puuta. Puu tuotetaan 
lähialueelta tienvarsiha-
ketuksena ja sen toimit-
taa VAPO. Pinot kuivuvat 
yleensä vuoden, jonka 
jälkeen ne haketetaan. 
Savukaasut myös puhdis-
tetaan huolellisesti – ensin 
sähkösuodattimella, sitten 
vielä lämmöntalteenoton 

yhteydessä savukaasu-
pesurilla. Hiukkaspääs-
töt ovat todella pienet. 
 Laitoksen uusi poltto-
ainehalli varastoi kahden 
päivän tarpeen haketta ja 
purua. Tähän mennessä 
laitoksella on käynyt yksi 
auto päivässä. Laajennuk-
sen jälkeen kovimmilla 
pakkasilla laitokselle ajaa 
2-3 rekkaa päivässä, eli 
liikennemäärä on vähäistä.
 Hankkeen koko-
naiskustannusarvio on 
seitsemän miljoonaa 
euroa. Koko kapasiteetti 
saadaan päästökaupan 
piiriin ja taloudellista etua 
saadaan päästökaupan 
mekanismien kautta.
 Uusi lämpökeskus on 
tarpeen kasvavalle Klauk-
kalalle ja parantaa samalla 
lämmön huoltovarmuutta. 
Alueen asukkaille uusi 
laitos merkitsee vakaata 
kaukolämmön hintaa, kos-
ka riippuvaisuus öljyn hin-
nan vaihteluista poistuu.

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN
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tuu ulkopuolisen palve-
luntuottajan (inPulse) 
järjestelmään, joka kerää 
informaatiota Nurmijärven 
Sähkön asiakastietojärjes-
telmästä sekä saa varsinai-
set vikatiedot sähköyhtiön 
käytöntukijärjestelmästä, 
joista se sitten muodostaa 
sähkökatkoviestit ja lähet-
tää ne edelleen asiakkaille.
 Järjestelmää on testattu 
ja rakennettu koko vuoden 
ajan ja se otetaan vähitel-
len käyttöön Nurmijärven 
Sähkön toimialueella. 
Koko laajuudessaan se on 
käytössä viimeistään vuo-
den loppuun mennessä. 
Suomessa järjestelmä on 
jo käytössä kaikilla suu-
rimmilla sähköyhtiöillä.

Ks. myös takasivun
ilmoitus.

FOTO JA TEKSTI 
JUKKA NISSINEN
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Omaan matkapuheli-

meen saa välittömästi 

tiedot sekä vikaan 

perustuvista sähkö-

katkoista että suun-

nitelluista katkoista. 

Olennaista on tarkas-

taa Nurmijärven Säh-

kön Online-palvelussa, 

että sähköyhtiöllä on 

tiedossa ajantasainen 

matkapuhelinnumero 

ja sähköpostiosoite.

Sähkömarkkinalaki 
velvoittaa sähköyh-
tiöitä ilmoittamaan 

sähkökatkoista asiakkail-
leen. Tähän on kehitetty 
matkapuhelimeen perus-
tuva tekstiviestipalvelu ja 
sen rinnalle sähköpostilla 
ilmoittaminen. Niille, 
joilla ei ole mahdollisuut-
ta saada viestejä edel-
lä mainituilla tavoilla, 

SMS-tekstiviestipalvelu
ilmoittaa sähkökatkoista

lähetetään postikortti 
suunnitelluista katkoista.
 Vikailmoitus lähtee 
muutama minuutti vian 
ilmenemisen jälkeen kän-
nykkään tai sähköpostiin. 
Tätä palvelua varten asiak-
kaan tulee antaa tietonsa 
sähköyhtiölle eli Nurmijär-
ven Sähkölle. Tämän voi 
tehdä Online-palvelussa.
 Nurmijärven Sähkö 
aktivoi palvelun kaikkien 
asiakkaidensa kännyk-
kään automaattisesti. Jos 
ei halua palvelua, sen voi 
käydä kytkemässä itse 
pois päältä. Yhtä käyt-
töpaikkaa kohti voidaan 
aktivoida yhteensä neljä 
eri puhelinnumeroa. Jär-
jestelmä voi siis lähettää 
tiedon vaikkapa isoäidin 
talouden sähköhäiriöstä 
tyttären puhelimeen.
 Suunnitelluista kat-
koista tulee niin ikään 
ilmoitus kännykkään, 
sähköpostiin tai posti-

kortilla postilaatikkoon. 
Ensimmäinen viesti lähe-
tetään kolme päivää ennen 
katkoa, toinen päivää ai-
kaisemmin muistutuksek-
si, kolmas kun suunniteltu 
sähkökatko alkaa ja vii-
meinen kun se päättyy. Jos 
katko venähtää, siitäkin 
tulee ilmoitus. Toki Nurmi-
järven Sähkö pyrkii siihen, 
että ilmoitettua aikatau-
lua ei ylitetä. Palvelu ei 
maksa asiakkaalle mitään.
 Netissä on edelleen 
häiriökartta, jossa kan-
nattaa käydä katsomassa 
tilannetta. Sähkömarkki-
nalain mukaan se ei enää 
yksinään riitä, vaan ilmoi-
tuksia on tehtävä edellä 
mainituilla tavoilla. Järjes-
telmä tuo etuja kummalle-
kin osapuolelle: asiakkaan 
ei tarvitse soitella ja sel-
vittää tilannetta, eikä säh-
köyhtiön tarvitse vastailla 
niin moneen puheluun.
 Järjestelmä perus-

Tarkasta
tietosi

Online-
palvelussa

Verkostoinsinööri Eeva Saarisen kädessä on kännykkään tullut viesti sähkökatkosta. Taustalla internetin häiriökartta.

–Aurinkopanee-
lien hinta on 
tullut koko ajan 

edullisemmaksi, kuten 
myös voimalan tarvitsemi-
en inverttereidenkin hinta. 
Takaisinmaksuaika on siis 
lyhentynyt. Panelit alkavat 
olla kaikilla valmistajilla 
saman tehoisia, toteaa ver-
kostoinsinööri Ari Taipale.

Oppia mittaamisesta

Aurinkovoimala on anta-
nut kokemusta ja oppia 
tämän tyyppisestä toimin-
nasta. Teknistä oppia on 
tullut esimerkiksi mittaa-

Aurinkovoimalasta
hyödyllistä kokemusta
Nurmijärven Sähkön oma n. 100 m2:n aurinkovoimala on tuottanut säh-

köä vuoden verran. Se on toiminut ennakoidulla tavalla, eikä erikoista 

huoltoa ole tarvittu – keväällä paneelit vain pestiin vedellä. Vuosituot-

to oli se mitä arvioitiinkin eli n. 8000 kWh. Tuotettu sähkö on käytetty 

ensi sijassa toimitalon jäähdyttämiseen kesäkuumalla.

misesta. Tammi-helmi-
kuussa sähköä ei käytän-
nössä syntynyt lainkaan. 
Maaliskuussa tuotanto al-
koi 750 kWh:lla. Kesäkuu 
oli huonompaa aikaa, kun 
taivas oli pilvessä, mutta 
heinäkuu oli erinomainen, 
kuten arvata saattaa. Sil-
loin tuotanto oli 1500 kWh.

Nurmijärvelle suuria 
aurinkovoimaloita

– Olemme pystyneet näyt-
tämään asiakkaille, minkä 
verran paneelit tuottavat 
sähköä missäkin kuussa. 
Kokemustemme perus-

nen kertaa suurempia kuin 
tämä meidän voimalamme. 
Sellaisista voimaloista 
voidaan jo syöttää ylei-
sen verkkoon sähköä.
 – Asiakkaidemme tulee 
muistaa, että jos suunnit-
telee sähkön tuotantoa, 
kuten aurinkopaneeleita, 
tulee aina olla yhteydessä 
Nurmijärven Sähköön.

Jos suunnittelet 
sähkön tuotantoa, 

ole aina yhteydessä 
sähköyhtiöön

teella voimme neuvoa 
asiakkaitamme tulevai-
suudessa, kun paneelit 
yleistyvät. Nurmijärvelle 
on tulossa ensi vuonna 
varsin suuriakin aurinko-
voimaloita, jopa kymme-

2000 kWh
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2013

1000

500

Aurinkovoimalan tuottama energia

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Verkostoinsinööri Ari Taipale ja toimitalon katolla oleva aurinkovoimala.
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Outlander on täysin 
hiljaa, kun käyn-
nistysnapista on 

painettu - avaimia ei ole. 
Automaattivaihteistos-
ta ’D’ silmään ja auto 

Nurmijärven Sähkön uusi  verkostoinsinööri 
hybridin ratissa

Latausta ja kulutusta voi seurata ajon aikana

Nurmijärven Sähkön uusi päivystysauto noudattelee yhtiön linjaa tukea 

ja edistää ympäristöystävällistä liikkumista. Mitsubishi Outlander on 

nelivetoinen PHEV-hybridi, jota voi ladata verkosta ja joka lataa itse it-

seään liikkeen aikana. Nurmijärven Sähkön uusi verkostoinsinööri Eeva 

Saarinen koeajoi tulokkaan.

lähtee liukuen liikkeel-
le. Kojetaulussa vilkkuu 
erilaisia valoja. Ratin 
takana vasemmalla kier-
roslukumittarin paikalla 
on mittari, joka kertoo 

neulan liikkeiden avul-
la, kuinka taloudellisesti 
kuljetaan ja lataako auto.
 Keskellä on mielen-
kiintoisin mittari, jos-
sa on kolme symbolia: 

moottori, akku ja pyörä. 
Symbolien välille syttyy 
ajon aikana nuolia, jotka 
osoittavat symbolista toi-
seen. Kun ajetaan akulla, 
nuoli näyttää energian 
virtaavan akku-symbolista 
pyörä-symbolille, kun 
polttomoottorilla, nuoli 
osoittaa polttomoottorista 
pyörille. Kolmas vaihtoeh-
to on moottorista akulle ja 
samalla akusta pyörille.

Asiakaspalvelua
– ja häiriöviestit
kännykkään

Eeva Saarinen tuli Nurmi-
järvelle Mäntsälän Sähkön 
palveluksesta, jossa 
vierähti reilut yhdeksän 
vuotta. Lapsuudenkoti, 
jossa oli kolme siskoa, on 
Jämsässä, josta tyttö lähti 
opiskelemaan Poriin.

– Vanhin sisko opiske-
li myös sähkötekniik-
kaa. Isä oli insinööri 
ilmavoimien Hallissa, 
äiti sairaanhoitopuolella. 
Ehkä siskon esimerkin 
takia oli helpompi lähteä 
perinteisesti miehiselle 
alalle, Saarinen kertoo.
 Saarisen toimenkuvaan 
kuuluu tekninen asia-
kaspalvelu sekä erilaiset 
projektit. Asiakaspalvelus-

sa autetaan tyypillisesti 
rakentajia ja muitakin 
asiakkaita teknisissä ky-
symyksissä. Projekteja on 
tällä hetkellä kaksi: häiri-
öviestipalvelu ja PIHA eli 
pienjänniteverkon hallinta. 
 Häiriöviestipalvelun 
avulla asiakkaalle saadaan 
tiedotettua kännykän ja 
internetin avulla häntä 
koskevista sähköverkon 
häiriöistä. Jos asiakas 
on ilmoittanut puhelin-
numeronsa ja sallinut 
palvelun, hän saa tarvit-
taessa häiriöstä kertovan 
viestin kännykkäänsä.
 PIHA perustuu säh-
kömittareiden reaaliai-
kaiseen etälukemiseen. 
Asiakkaiden sähkönkulu-
tuksesta saadaan enem-
män ja helpommin tietoa. 
Sähköyhtiö näkee kulutta-
jalle asti, missä kunnossa 
verkko on ja saa tiedon 
nopeammin kuin aikai-
semmin – ja automaat-
tisesti. Kyse on sähkön 
laadun tarkkailusta. 

Latausaika
neljä tuntia

Outlander PHEV on Mit-
subishin ensimmäinen 
ladattava hybridi. Tek-
niikka perustuu yhtiön  
i-MiEV-täyssähköauton 
käytössä olevaan sähköau-
totekniikkaan, jota tukee 
2-litrainen bensiinimoot-
tori. Etu- ja taka-akselilla 
on 60 kW sähkömoottori 
– auto on nelivetoinen. 
Sen laskennalliset CO2-
päästöt ovat 44g/km.
 Latausaika on neljä 
tuntia. CHAdeMO-pika-
latauksella akun saa 80% 
täyteen 30 minuutissa 
pikalatausasemalla. Koko-
naistoimintasäde on 880 
km, pelkällä sähköllä 52 
km. Outlanderin PHEV-
käyttöjärjestelmä tarkkai-

lee toimintaa ja valitsee 
energiansyötön poltto-
moottorin ja akun välillä.
 Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö on myöntänyt 
sähköautoille 10 Me 
energiatukea demonst-
raatiohankkeeseen. Tuki 
on 30% leasing-maksun 
pääomaosuudesta. Auto on 
tukea saadakseen varus-
tettava mittalaitteistolla, 
joka kerää tietoja Tekesin 
EVE-ohjelman tutkimus-
ta varten. Ajoneuvojen 
omistajien on osallistutta-
va tutkimukseen liittyvään 
haastatteluun. Mitsubishi 
Outlanderin kohdalla tuki 
tarkoittaa 9800 euroa.

Pesäpalloileva
insinööri

Eeva Saarinen harrastaa 
liikuntaa ja erikoisesti 
pesäpalloilua. Opiskeluai-
koinaan Porissa hän pelasi 
lähes kaikkia sarjoja. Vii-
me vuodet hän on asunut 
Hyvinkäällä, joka tunne-
taan pesäpallokaupunkina. 
Viime kesä meni 99-tyttöjä 
valmentaessa ja myös itse 
pelatessa. Tänä kesänä 
lukkarin tontilla pelaa-
va 34-vuotias Saarinen 
osallistuu paitsi naisten 
maakuntasarjaan myös 
B-tyttöjen valmennukseen.
 – Aikaa on kulunut 
omaa kotia laittaessa. 
Ostin rivitalonpätkän 2010, 
jonka pihaa ja puutarhaa 
olen laitellut viime vuodet. 
Kesällä alkaa sisäremontti, 
jonka jälkeen kämppä on 
valmis, Saarinen kertoo.
 Outlander vaihtaa 
polttomoottorilta akulle. 
Heti kun jalan päästää 
kaasulta, alkaa järjestelmä 
ladata akustoa – minkä 
näkee mittarista. Out-
lander PHEV on muilta 
ominaisuuksiltaan ihan 
tavallinen katumaasturi, 
jossa on hyvät tilat viidelle 
ja tavaratilaa riittämiin. 
52 km toimintasäteellä 
useimmat ihmiset voisivat 
ajaa suurimman osan 
ajoistaan pelkällä sähköllä.

Hybridi
lataa akkua aina
kun jarrutetaan 

moottorilla. 

Outlander on päivystysauto, jolla voidaan käydä 
tarkastamassa vaikkapa takana näkyvän Rajamäen 
lämpökeskuksen toimintaa.
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Töhrijä joutui itse
poistamaan
graffitinsa

Ria Virtanen
naisten
MM-kilpailuissa

Muuntamojen töhriminen on laitonta Koko perhe mukana harrastuksessa

Viime syksynä poliisin partioauto sai itse teossa

kiinni graffiteja muuntamoon maalanneen pojan 

Nurmijärvellä. Samantyylisiä töhryjä havaittiin myös 

silloissa. Alaikäinen poika tunnusti tekonsa. Yhteis-

työssä poliisin kanssa Nurmijärven Sähköverkko sopi 

pojan kanssa, että hän itse siivoaa töhryt. Tavoit-

teena on myös saada tehtyä kasvatustyötä hyvässä 

hengessä. Vanhemmat joutuvat lisäksi maksamaan 

puhdistustarpeet ja maalaustyöt.

–En aio enää tehdä 
graffiteja laittomil-
le seinille. Kyllä-

hän tässä tulee mietittyä, oli-
ko järkevää maalata muunta-
moon graffiteja, toteaa 17-vuo-
tias nuori mies puhdistusrätti 
kädessä. Siivousvarustuksena 
on pään peittävä huppu, 
että kaverit eivät tunnista.
 – Edellisen muuntamon 
siivoamiseen meni 4,5 tuntia. 
Tällä kertaa ei taida lähteä 

siinäkään ajassa, haitannee-
ko kylmempi ilma. Taitaa 
mennä päällemaalaukseen, 
tuumii Nurmijärven Sähkö-
verkon verkostorakentaja 
Pekka Koponen Ropakko-
tiellä sijaitsevan muunta-
mon puhdistustyöstä.
 – Pari vuotta sitten Raja-
mäellä jäi pari kaveria kiinni 
töhrimästä leikkipuistoa ja 
muuntamoa. Töhryjen siivoa-
minen maksoi vanhemmille 

yli 3000 euroa.  Pahimmat 
paikat Nurmijärvellä ovat 
juuri Klaukkala ja Rajamäki. 
Klaukkalassa kirkon vie-
ressä olevaa muuntamoa on 
töhritty useaan otteeseen. 
Viestit ovat olleet uskon-
nollissävyisiä, joten olem-
me siivonneet ne nopeasti 
pois, Koponen jatkaa.

”Aion jatkaa, mutta vain
laillisille seinille”

Ropakkotien muuntamoa 
kumihanskat kädessä 
siivoava poika opiskelee 
Perttulan Keudassa ICT-alaa. 
Piirtäminen on ollut hänel-
le tärkeä harrastus. Hän on 
piirtänyt graffiteja 11-vuo-
tiaasta. Julkisille seinille 
hän kertoo maalanneensa 
graffiteja vasta 16-vuotiaasta.
 – Ensin sitä tekee pieniä 
tägejä, sitten näitä throw-
upeja, joita tässä putsaan. 
Throw-upin ei tarvitse edes 
olla hyvännäköinen, se vain 
raapaistaan seinään 3-4 
minuutissa. Näiden jälkeen 

pyritään tekemään isoja töitä. 
Työt tehdään pimeässä. Aion 
jatkaa graffitien maalaamista, 
mutta vain laillisille seinille. 
 Klaukkalassa on pojan 
mukaan kymmenkunta aktii-
visesti graffiteja maalaavaa 
nuorukaista, suurin osa poi-
kia – tytön hän kertoo ylipää-
tään nähneensä vain kerran 
elämässään graffitihommissa. 
Poika kertoo, ettei tunne mui-
ta tekijöitä tarkemmin, mutta 
keskustelee heidän kanssaan 
netissä. Nurmijärvellä ei ole 
laillisia seiniä missään.
 – Joka syksy alkaa sama 
rumba. Tulee uusia kave-
reita, jotka jäävät lopulta 
kiinni. Nurmijärvelle pitäisi 
saada laillisia seiniä, joille 
voisi maalata graffiteja va-
paasti, toteaa muuntamon 
seinää puhdistava poika.
 Nurmijärven Sähköver-
kon muuntamoihin ilmestyy 
vuosittain kymmeniä graffiti-
töhryjä.  Yhden muuntamon 
puhdistaminen maksaa toista 
tuhatta euroa ja maalaaminen 
vähintään saman verran.

”Pari vuotta
sitten

siivoaminen
maksoi

vanhemmille
yli 3000 e”

Nurmijärveläinen 19-vuo-

tias Ria Virtanen ajoi 

kesällä motocrossin 

MM-kisoissa Italiassa ja 

Saksassa naisten sarjas-

sa. Italiassa sijoitus oli 

molemmissa erissä 34. 

kaikkiaan 37 kuljettajan 

joukossa. Juhannuksena 

Saksan ensimmäisessä 

lähdössä tyttö ajoi sijalle 

31 kisassa, jossa oli 34 

kuskia. Toiseen lähtöön 

syntyi vaikeuksia.
 

Saksan Teutschentalin 
rata on erilainen kuin 
kotimaiset moto-

crossradat. Se on savea ja 
syvältä jyrsitty, kasteltu ja 
käännetty – melko komea 
suurine hyppyreineen.
 Lauantaina aamulla har-
joiteltiin ja ajettiin aika-ajo. 
Kilpailuun oli ilmoittautunut 
kaikkiaan 46 kuljettajaa, jois-
ta paikalle saapui 34. Ensim-
mäisessä erässä Ria hyppäsi 
vajaaksi hyppyrissä, jolloin 
ranne taittui. Sen jälkeen 
erä oli vain ajamista maaliin. 
Paikalla oli röntgen-rekka, 
jossa käsi todettiin ehjäksi, 
vaikka se olikin turvoksissa.
 Sunnuntai alkoi warm 
up:illa, missä Ria kävi ko-
keilemassa pari kierrosta 
käden kestävyyttä. MM-
tasolla pitää hypätä kaikki 
hyppyrit, jotta ei jää muiden 
alle. Pitää olla voimaa pitää 
pyörä hallinnassa myös 
yllättävissä tilanteissa. Har-
kinnan jälkeen Ria päätti 
jäädä pois toisesta lähdöstä.
 Kotimaassa Ria kilpaili 
Lappeenrannassa, Kuopiossa, 
Siilinjärvellä ja Orimattilassa, 
joissa ajettiin naisten sarjat. 

Ensimmäinen pyörä 
3-vuotiaana

Ria Virtanen sai ensimmäi-
sen pyöränsä 3,5-vuotiaana 
vanhemmiltaan ja on ajanut 
siitä asti. Isä-Pasi on harras-
tanut lajia jo yli 40 vuotta. 
Hän on kotoisin Hyvinkäältä, 
jossa laji on ollut erityisen 
suosittua. Hänen nuoruu-
dessaan valtiaita olivat 
maailmanmestarit Heikki 
Mikkola ja Kalevi Vehkonen. 
Virtasten koko perhe on 
harrastuksessa mukana. Äiti-
Hanna on mukana kisoissa 
ja huolehtii tiedottamisesta.

Paras saavutus nousu
poikien C/A-luokkaan

Harjoittelu koostuu viikottai-
sesta ajamisesta ja fyysi-
sestä harjoittelusta, kuten 
erilaisesta tanssimisesta 
neljästi viikossa talvisin 
(nykytanssi, street dance, 
baletti) sekä kuntosalihar-
joittelusta. Ria valmistui 
keväällä pienkonekorjaajaksi 
Helsingin ammattiopistosta 
ja on töissä Raha-automaat-
tiyhdistyksellä. Hän edustaa 
Hyvinkään Moottorikerhoa.
 Naisten motocross on 
uudehko laji. Alamäkiaja-
jana paremmin tunnettu 
Katja Repo ajoi 80-luvulla 
miesten kanssa samois-
sa sarjoissa, mutta lopet-
ti loukkaannuttuaan.
 – Vuonna 2008 järjes-
tettiin naisten näytösajo, 
jonka jälkeen alettiin ajaa 
naisten luokissa, Ria kertoo.
 Tällä kaudella 2014 Ria 
sijoittui lopulta Naisten Lii-
gassa kolmanneksi. Ensi kau-
della on tavoitteena mahdolli-
simman monta MM-starttia.

Tällä
kaudella 2014

Ria sijoittui
Naisten Liigassa

kolmanneksi.

Äiti-Hanna ja isä-Pasi tukevat Rian harrastusta. Pasilla on itsellä pitkä kokemus 
motocrossista.

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN

TEKSTI JA FOTO JUKKA NISSINEN
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Rajamäkeläinen 14-vuo-

tias Peppi Rytkönen 

voitti Energiateollisuu-

den järjestämän ”Sanoi-

ta itsellesi kesäduuni” 

-kilpailun Nurmijärvellä 

ja pääsi kahdeksi viikoksi 

kesätöihin Nurmijärven 

Sähkölle. Paitsi että hän 

sanoitti anomuksen, hän 

myös esitti sen mm. räp-

päämällä.

–Kyllä tämä kak-
si viikkoa muutti 

käsitykseni sähkölaitok-
sesta. Mutta ihmiset olivat 
mukavia ja voisi hyvin tulla 
uudestaan tänne töihin, 
toteaa Peppi, joka aloitti nyt 
syksyllä viimeisen vuoten-
sa Rajamäen yläasteella.

Peppi voitti
sanoituksellaan kesäduunin

 Pepin toimenkuvaan 
kuului arkistointia, pos-
titusta, skannausta, kah-
vinkeittoa sekä vierailut 
sähkö- ja lämpölaitoksilla. 
 Energia-alan valtakun-
nallisessa ”Sanoita itsellesi 
kesäduuni” -kampanjassa tar-
jottiin yli 40 kesätyöpaikkaa 
14 - 17-vuotiaille koululaisille. 
Kampanjaan osallistuakseen 
nuorten tuli sanoittaa, runoil-
la tai räpätä rallatus energia-
alan ammateista tai työtehtä-
vistä. Sanoituksia tehneiden 
kesken arvottiin 2 viikon 
kesätyöjaksoja energiayhti-
öissä eri puolilla Suomea.
Kampanjassa tarjottavat 
kesätyöpaikat perustuivat 
työmarkkinakeskusjärjestö-
jen yhdessä sopimaan ”Tu-
tustu työelämään ja tienaa” 
-kesätyömalliin koululaisille. 

Minkälainen on sähkö-
laitos? Lääkärintakeis-
sa liikkuvia silmäla-
sipäisiä miehiä, joilla 
on muistivihko 24/7 no-
kan edessä? Ei aivan.
 Nurmijärven 
Sähkössä oli mielen-
kiintoista ja mukavaa 
työskennellä, niin työn-
tekijöiden, ympäristön 
kuin työtehtävien takia. 
Yksi huojentavimmista 
puolista oli ilmastoin-
ti, koska reilun +25°C 
lämmössä työsken-
teleminen ei aina 
välttämättä houkuta.
 Mitä sitten tein 
kahden viikon aikana? 
Arkistointia, jumalatto-
masti arkistointia. Kyl-
lähän siinä välissä tuli 
mm. skannausta ja pos-
titusta tehtyä, mutta ne 
valkoiset itse taiteltavat 
arkistointilaatikot tule-
vat kohta painajaisiini!
 Pääsin kierte-
lemään jokaisella 
osastolla, ja jokaisel-
la tuntui olevan oma 
tunnelmansa: asia-

kaspalvelussa oltiin 
järjestelmällisiä, ja 
erittäin ”normaaleja”, 
sähköverkossa (a.k.a. 
se stereotyyppinen piu-
hojen kanssa pelleily 
puoli) huumori raikasi, 
lämpöosastolla ei 
tykätty pitää vaattei-
ta päällä, ja hallinto 
(a.k.a. ihan liikaa 
papereita ja vähän yli) 
tuntui jotenkin kodilta. 
En tiedä johtuuko se 
siitä, että ensimmäiset 
päiväni olin hallinnon 
puolella, mutta oli 
jotenkin rauhoittavaa 
aina kun huomasin, 
että työskentelen ky-
seisen päiväni siellä.
 Ja nyt kun työ-
aikani päättyy, niin ei 
kyllä olisi haitannut 
jäädä pidemmäksikin 
aikaa. Jos joku teistä 
tulevaisuuden toivoista 
bongaa Nurmijärven 
Sähkön kilpailun, 
josta voittaa kesätyö-
paikan, niin osallis-
tukaa ihmeessä!

Peppi Rytkönen

Tutustu ja tienaa – 
Nurmijärven Sähkö

PEPIN NÄKEMYS TYÖJAKSOSTA

VOITOKAS SANOITUS
”Kyse on ammatista tulevaisuuden,

jos kouluttautunut oot, voit saada työpaikan uuden.
 

Unohda arkiset, tylsät paperiduunit
tää on vähän haastavampaa, kyllä aivan oikein kuulit.

 
On sähköntuotantoo sen siirtoo ja jakeluu, muttei 
energian myynti tai sen markkinat saa unohtuu.

 
Voit kodin sähköasennuksia hoitaa,

mut kyllä sun lukeekki pitää muistaa.
 

Jos siis kiinnostuit, laita ylös ja muistiin, että
kouluttautumalla pääset ympäristöihin uusiin.”

http://www.youtube.com/watch?v=2TPASdc7CMY

Kuluttajan kannattaa aina 
kysyä tarjous myös pai-

kalliselta sähköyhtiöltä. Nur-
mijärven Sähköllä on myös 
erittäin edullisia määräai-
kaisia tarjouksia, jos asiakas 
juuri sellaisen haluaa. Jos 
hyväksyy määräaikaisen tar-
jouksen esimerkiksi kahdek-
si vuodeksi, tarkoittaa se sitä, 
että hinta on voimassa seu-
raavat kaksi vuotta, vaikka 
sähkön markkinahintaan tu-
lisi muutoksia. Sopimus toki 
katkeaa, jos asiakas muuttaa.
 Toistaiseksi voimassa 
oleva hinta (TVO) perustuu 
sähkön markkinahintaan ja 
se voi muuttua nopeastikin 
sekä edullisemmaksi että 
kalliimmaksi. TVO-sopimuk-
sen voi katkaista kahden 
viikon irtisanomisajalla. 
 – Puhelinmyyjien ver-
tailua voi verrata vaikkapa 
pankkien korkoihin – toki 
viikon euriborilla on eri 
hinta kuin vuoden euriboril-
la. Omenat ja päärynät ovat 
molemmat hedelmiä, mutta 
silti niillä on eri hinta, toteaa 
liiketoimintapäällikkö Lauri 
Laine Nurmijärven Sähköstä.

Myyntipuheet
epämääräisiä heittoja

– Myyntipuheet perustuvat 
heittoihin, että kyseessä olisi 
keskivertoasiakas, joka aina 
ostaa kalliilla sähköä paikal-
liselta yhtiöltä. Olennaista on 
se, että kuluttajan kannat-
taa aina kysyä tarjous myös 
paikalliselta sähköyhtiöltä.
 Nurmijärven Sähkön 

Sähkön puhelinmyynti on 
usein harhaanjohtavaa

Kysy aina tarjousta myös omalta sähköyhtiöltäsi

Sähköä myydään puhelimessa usein harhaanjohtavasti. Myyjä saattaa verrata kes-

kenään hintoja, jotka eivät tosiasiassa olekaan vertailukelpoisia. Puhelimessa saa-

tetaan verrata esimerkiksi Nurmijärven Sähkön toistaiseksi voimassa olevaa hintaa 

kilpailijan määräaikaiseen kahden vuoden sopimushintaan, jolloin voidaan saada 

aikaan hintaero, joka ei käytännössä toteudu. Puhelinmyyjä siis valitsee kilpailijan 

kannalta epäedullisen hinnan vertailuun, vaikka se ei ole vertailukelpoinen.

Online-palvelussa asiakas 
voi käydä tarkastelemassa 
sähkön hintoja. Sieltä löyty-
vät määräaikaiset hinnat ja 
toistaiseksi voimassa olevat 
hinnat. Online-palvelussa 
voi myös perehtyä sopi-
muksiin ja tehdä niitä.

Uusi Online-palvelu
antaa mahdollisuuksia

– Jos vakaa, edullinen hinta 
on tärkein peruste, meiltä saa 
aina hyvän määräaikaisen 
tarjouksen, kunhan kysyy. 
TVO:ssa säilyy vapaus vaih-
taa sopimusta koska tahansa, 
mutta se vaatii asiakkaalta 
omaa aktiivisuutta. Jos tekee 

kahden vuoden määräai-
kaisen sopimuksen, voi olla 
rauhassa kaksi vuotta. Käy-
tännössä sen pitempiä sopi-
muksia ei tehdä, Laine toteaa.
 Uusi Online-palvelu tarjo-
aa mahdollisuuden selvittää 
sähkön hintaa. Palvelusta löy-
tyviin laskureihin voi syöttää 
omat kulutusarvonsa ja saada 
selville selvät euromääräiset 
kustannukset sähkön käyttä-
misestä. Toki on muistettava, 
että viime kädessä makset-
tava rahamäärä määräy-
tyy kulutuksen mukaan.

Kokonaishinta muodostuu 
monesta tekijästä

Muistettava on myös, että 
sähkön kokonaishinta muo-
dostuu paitsi itse sähkön 
hinnasta, myös siirtomak-
suista ja veroista. Niiden 
muuttuminen voi muuttaa 
määräaikaisen sopimuksen 
kokonaishintaa, vaikka itse 
sähkön hinta pysyy samana.
 – Jos tekee meillä mää-
räaikaisen sopimuksen ja se 
alkaa umpeutua, saa meiltä 
aina uuden, hyvän tarjouk-
sen hyvissä ajoin seuraavas-
ta jaksosta, Laine toteaa.
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Kaukolämpö 
on huolettomin 
ja luotettavin 

lämmitysmuoto

Kun nurmijärveläisen 

kerrostalon öljyläm-

mitysjärjestelmä tuli 

tiensä päähän, oli 

yhtenä vaihtoehtona 

muodikas maalämpö. 

Muita vaihtoehtoja 

saada talo lämpimäksi 

jatkossakin oli uusia 

öljylämmitysjärjestel-

mä tai vaihtaa kauko-

lämpöön. Taloyhtiö 

teki tarkat laskelmat ja 

valitsi kaukolämmön.

–Täysin ulkopuo-
linen LVI-in-
sinööri suoritti 

laskelmat ja niiden mu-
kaan kaukolämpö oli paras 
vaihtoehto. Kaukolämmön 
puolesta puhui lämmön-
toimituksen varmuus, 

Nurmijärveläinen kerrostalo valitsi kaukolämmön

Kaukolämpö tuli
edullisemmaksi kuin
maalämpö

kustannuksien ennakoi-
tavuus sekä huollon ja 
kunnossapidon huoletto-
muus, kertoo isännöitsijä 
Niilo Lindbohm Isännöit-
sijätoimisto Lahex Oy:stä.

Öljyn määrää on
vaikea arvioida

– Ulkopuolinen öljy-
kattila saattaisi alkaa 
vuotaa, ilman että sitä 
heti huomattaisiin, mistä 
seuraisi ympäristöongel-
ma sekä kustannuksia. 
Öljylämmityksen kanssa 
on vaikea arvioida öljyn 
täyttötarve – pitää olla 
tasatäyttösopimus. Öljyn 
määrää on vaikea arvioida 
ja sitä voi joutua tilaa-
maan sokkona. Öljy voi 
vain päästä loppumaan ja 
talo kylmentyä yllättäen.

Maalämmön
perustamis-
kustannukset
ovat korkeat

– Maalämpöä on aika vä-
hän taloyhtiöissä käytössä. 
Intoa syö se, että se on 
perustamis- ja hankinta-
kustannuksiltaan korkea. 
Maalämmössä verkostoon 
täytyy saada tietynläm-
pöistä vettä, ja jos sitä ei 
maasta saa, joutuu sitä 
lämmittämään vastuk-
silla, Lindbohm toteaa.
 – Kaikki meidän 
viimeisimmät 4-5 koh-
dettamme ovat valinneet 
kaukolämmön, kun öljystä 
on siirrytty pois sen 
heikon käyttövarmuuden 
takia, vaikka kaikissa 
kohteissa maalämpö on 
ollut pitkään harkinnas-
sa ja selvityksessä.

Kotimaista
energiaa

Aleksis Kiven tiellä si-
jaitsevaan kerrostaloon 
tulee kaukolämpö Nurmi-
järven Sähkön Tehotien 
kaukolämpölaitoksesta, 
joka toimii kotimaisella 
bioenergialla eli hakkeella.
 Kaukolämpö ei ole 
kaikissa tapauksissa edul-
lisempaa kuin maalämpö, 
mutta laskelmat kannattaa 
aina laatia huolellisesti 
ilman turhaa optimismia, 
kaikki kustannukset huo-
mioiden ja asiantuntija-
apua käyttäen. Kokonais-
hintaan vaikuttavat monet 
tekijät ja usein kaukoläm-
pö osoittautuu edullisim-
maksi. Kaukolämpö on 
huolettomin ja luotettavin 
lämmitysmuoto. Lisäksi se 
on ympäristöystävällinen 
ja suurelta osin kotimai-
sesta polttoaineesta tehtyä.

–Tämä etäluen-
ta tarkoittaa 
käytännössä 

mahdottoman hyvää palve-
lua sähköyhtiöltä asiak-
kaalle. Mittarinlukijoiden 
ei tarvitse enää vaivautua 
paikan päälle, mutta sen 
lisäksi voimme käydä 
internetissä Nurmijärven 
Sähkön Online-palvelussa 
katsomassa omaa sähkön 
kulutustamme vaikka 
tunti tunnilta, toteaa eläk-
keellä oleva varastopääl-
likkö Lauri Leinonen.

Lasku tarkasti
kulutuksen mukaan

– Lasku tulee myöskin 
täsmällisesti sen mukaan, 
mitä kulutamme sähköä.
 Leinosen talo on säh-
kölämmitteinen, mutta 
lämmitykseen käytetään 
myös paljon puuta.
 – Syöksyvirtaus kaatoi 
elokuun alkupuolella 
puita linjoille. Nurmijär-

Sähkön etäluenta käytössä 
Maikkalan talossa

Raiskion kulmalla Nurmijärvellä Leinosten ns. Maikkalan talossa on ollut jo 

tovin käytössä sähkömittarin etäluenta. Näin ollen sähkömittaria ei tarvitse 

kenenkään tulla paikan päälle lukemaan, vaan tiedot välittyvät sähköisesti 

suoraan paikalliselle sähköyhtiölle.

ven Sähkö hoiti sähköt 
nopeasti taas kuntoon, 
mutta siitä jäi meille pal-
jon puuta poltettavaksi.
 Leinosten talo on 
1800-luvun alussa erotettu 
Nurmijärven pappilan 
torppa. Yksi sen rakennuk-
sista palveli 1800-luvulla 
ja vielä 1900-luvun alussa 
yhteissaunana Raiskion 
kulmalla. Metrisillä haloil-
la sauna lämmitettiin ker-
ran viikossa, ja se palveli 
myös lihan palvaamona ja 
pellavien kuivatuksessa.
 Nyttemmin tilalla on 
seitsemän hehtaaria ohran 
viljelyssä ja kymme-
nen hehtaaria metsää.

Lauri Leinonen osoittaa etäluentalaitetta. Taustalla Raiskion kulman yhteissaunana palvellut rakennus. Jos haluat
itse katkaista 
sähköt, on se 
aina tehtävä 

mittarin kautta 
– EI pääkytki-

mestä!

Sähköt voidaan kytkeä ja kat-
kaista etäyhteyden kautta. 
Kiinteistön sähkön kytkentä ja 
katkaisu voidaan tehdä myös 
kytkentälaitteen painikkeella.
Tällöin yhteys  mittarille säilyy ja 
luenta onnistuu.

Mikäli sähköt katkaistaan esim. 
kesäasunnolta pääkytkimestä, lu-
entayhteys mittarille katkeaa ja se 
aiheuttaa hälytyksen Nurmijärven 
Sähköverkon luentajärjestelmään.
 Hälytyksen takia asentaja 
lähtee tarkastamaan mittaria.

Lähitulevaisuudessa etäluennan 
avulla aletaan valvoa pienjänni-
teverkkoa tarkemminkin. Järjes-
telmän avulla saadaan tieto myös 
pienemmistä häiriöistä, kuten 
vaikkapa pääsulakkeiden vioista.

Aidon-merkkinen etäluentamittari
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Uimahallin kunnos-
tuksesta alettiin 
puhua seitsemisen 

vuotta sitten, kun vanhan 
hallin tilat alkoivat käydä 
pieniksi. Maarakennustyöt 
aloitettiin viime vuoden 
marraskuussa ja varsinai-
set rakennustyöt maalis-
kuun puolivälissä tänä 
vuonna. Halli avaa ovensa 
jouluna, mutta tuolloin 

Kaukolämpö on bioenergiaa

Suomen ekologisin uimahalli  avaa ovensa jouluna
Rajamäen uimahallin peruskorjaus ja laajennus saattavat tilat aivan uudelle 

tasolle – sananmukaisesti, sillä aiemmasta kolmesta kerroksesta päästään 

pääasiassa yhteen tasoon. Allastilaa tulee tuplasti lisää. Osa hallista

avautuu käyttöön jouluna. Tavoitteena on Suomen ekologisin uimahalli

– ja se lämpenee kaukolämmöllä.

altaat eivät ole vielä käy-
tössä – ainoastaan kunto-
sali ja ryhmäliikuntatilat.
 – Visiomme on olla 
Suomen ekologisin uima-
halli vuonna 2015. Vaikka 
uimahalli on remontin 
jälkeen 2,2 kertaa suu-
rempi kuin vanha, on sen 
energiankulutus vain 
10% suurempi viimeisten 
laskelmien mukaan. Ensin 

visiona oli maalämpö, 
mutta lopulta päädyttiin 
kaukolämpöön, toteaa 
uimahalliyhtiön toimi-
tusjohtaja Juha Ahonen.
 Uimahalli tulee käyt-
tämään Nurmijärven Säh-

kön kaukolämpöä, josta 
98% on bioenergiaa. Sen 
CO2-päästöt ovat pienet. 
Energia on paikallises-
ti tuotettua ja vähentää 
merkittävästi ulkomaisen 
tuontienergian tarvetta.

Uusia,
käytännöllisiä altaita

– Hallin kaikki altaat ovat 
suorakaiteen muotoisia, 
emme halunneet kikkailla. 
Olemme uimahalli, emme 
kylpylä. Emme halunneet 
myöskään vesiliukumä-
keä, Ahonen toteaa.
 Kunto- ja kilpauinti-
allas on kokonaan uusi, 

8-ratainen, 25 m pitkä ja 
tasasyvä kaikkialta – 180 
cm. Tasasyvyys on hyvä 
vedenpuhdistuksen kan-
nalta, kilpauimareiden 
mukaan se on nopeampi 
ja siinä on hyvä vesijuos-
ta. Altaaseen on turval-
lista hypätä kaikkialta. 
Sen reunalla on luiska ja 
loivat rappuset helpotta-
maan huonompijalkaisten 
altaaseen siirtymistä.
 – Uutta on myös neljä 
metriä syvä hyppyallas, 
joka palvelee ’seikkailual-
taana’. Jos haluaa mennä 
hyppyaltaaseen, on osat-
tava uida. Tämä toimii hou-
kuttimena uimaan opet-
televille lapsille. Altaassa 
on metrin ponnahduslauta 
sekä kolmen ja viiden met-
rin hyppytelineet. Altaan 
syvyys on neljä metriä.
 Kylmäallas on uu-
tuus, ja se on rakennet-
tu siten, että sinne voi 
laskeutua rappusia pitkin 
molemmista päistä noin 
neljäasteiseen veteen.
 Vanha terapia-opetus-
allas on jatkossa 32-as-
teinen lämminvesiallas, 
jossa on hierontalaitteet. 
Vastoin vanhan hallin käy-
täntöjä se tulee olemaan 
jatkuvasti asiakkaiden 
käytössä, kun vanhassa 
hallissa se oli puoliksi ve-
sijumppien, uimakoulujen 
ja vauvauinnin käytössä.

Kuntosalista näkymä 
altaille

Vanhan 25 m altaan mata-
laan päähän rakennetaan 
32-asteinen monitoimi-
allas, joka on eristetty 
muista altaista. Sinne 
keskitetään vauvauinnit, 
vesijumpat ja uimakou-
lujen ohjattu toiminta. 
Musiikki ei häiritse muita. 
Sen vieressä on suurempi 
nuorten ja lasten allasmaa-
ilma, jossa veden syvyys 
on 45 - 100 cm. Allas 
soveltuu lapsille, jotka 
opettelevat uimataitoa.
 Vanhan lastenaltaan 
paikalle rakennettavalle 

tasanteelle tulee moni-
toimitila, joka palvelee 
neuvottelutilana ja ryh-
mäliikuntatilana, kuten 
esimerkiksi spinning-
salina. Kuntosalista on 
näkymä allastilaan, jolloin 
tilat markkinoivat toisiaan. 
Kuntosalissa on parvi, 
mutta siellä ei ole mitään 
sellaista, jonka vuoksi huo-
nompijalkaisten tulisi sin-
ne päästä. Esteettömyyttä 
on ajateltu kaikkialla.
 Entisissä squash-ko-
peissa on ryhmäliikuntati-
loja. Toiseen mahtuu 6-12 
ihmistä, toiseen, laajen-
nettuun 20-30 henkeä. 
Toinen seinä on avattava, 
jolloin tilassa voidaan 
järjestää esimerkiksi tai-
denäyttelyjä tai vastaavia.

Laattojen tilalla
massalattia

Isoon allastilaan asenne-
taan 9 m2 videoseinä, jolla 
voidaan tuottaa erilaisia 
kokemuksia asiakkaille 
höystettynä valaistuksella 
ja äänellä. Myös monitoi-
miallastilassa on näyttö, 
jossa on mahdollista näyt-
tää esimerkiksi suorituk-
sien tekniikkaa. Tai sitten 
järjestää elokuvailtoja ja 
asiakastapahtumia. Näyttö-
jä tulee myös kuntosalille.

 – Yleensä halleissa 
ei ole totuttu näkemään 
AV-puolta. Lasten ja nuor-
ten altaassa ja aikuisten 
lämminvesialtaassa on 
RBG-LED-valaistus. Isossa 
altaassa on myös katso-
moparvi kilpailutapah-
tumien yleisöä varten. 
Arjessa sinne voi mennä 
kenties pyyhe yllä vaik-
kapa lukemaan lehteä 
ja nauttimaan tiloista.

Uudessa hallissa lattia-
laatat on korvattu mas-
sapinnoitteella, jossa ei 
ole saumoja, joka ei ole 
liukas, ja joka on help-
po pitää puhtaana.
 – Uuden puolen altai-
den vesi on ultrapuhdis-
tusjärjestelmässä, joka on 
tällä hetkellä Suomessa 
vain yhdessä muussa 
kylpylässä ja yhdessä 
uimahallissa. Tällöin tar-
vitaan vähemmän kemi-
kaaleja. Meillä myös kloori 
tehdään itse suolasta ja 
vedestä elektrolyysin 
avulla ilman myrkkyjä.
 Rajamäen uimahal-
lin kustannusarvio on 
12,5 me, josta miljoona 
tulee valtiolta. Altaiden 
puoli avataan 16.3. 2015 
ja halli on valmis ju-
hannuksen tienoilla.

Kuntosalista näkee
allastiloihin. Kuvassa 

hyppyallas 3- ja 5-metrin 
torneineen.

Uimahalli otetaan käyttöön vaiheittain. Vihreällä merkityt alueet tulevat 
käyttöön jouluna. Osa altaista tulee käyttöön 16.3.2015.

Uimahallin toimitusjohtaja Juha Ahonen ja rakennustöistä vastaavan Firan suunnittelua ohjaava työmaainsinööri Enni Laine.

Suomen
ekologisin
uimahalli
lämpenee

kauko-
lämmöllä

Joko olet vaihtanut 

e-laskuun!!

FOTO JA TEKSTI  JUKKA NISSINEN
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Energiapäivä

Tämän lehden keskiau-

keamalla ovat liitteenä 

uudet sopimusehdot, 

jotka kattavat sähkön 

myynnin, liittymisen ja 

verkkopalvelun.
 

Sopimusehtojen muu-
toksen perusteena ovat 

lainsäädännön muut-
tuminen, olosuhteiden 
olennainen muuttuminen, 
vanhentuneiden sopimus- 
tai hinnoittelujärjestelyjen 
uudistaminen ja energian 
säästämiseksi tarpeellisten 
toimenpiteiden toteutta-
minen. Lisäksi on tehty 
eräitä sellaisia vähäisiä 

sopimusehtomuutoksia, jotka 
eivät vaikuta sopimussuh-
teen keskeiseen sisältöön. 
 
Irtisanomisoikeus
  
Kuluttajalla on oikeus irtisa-
noa sähkönmyyntisopimus 
30 päivän ajan sähkönmyyn-
tiehtojen muutoksesta tiedon 
saatuaan. Muun käyttäjän 
kuin kuluttajan tapauksessa 
vastaava aika on 15 päivää. 
Toistaiseksi voimassa olevan 
myyntisopimuksen irtisano-
misaika on kaksi viikkoa. 
 Ehdot koskevat kullakin 
asiakkaalla niitä sopimuksia, 
joita  asiakkaalla on voimassa 
Nurmijärven Sähkö Oy:n tai 

Sähkön uudet sopimusehdot
Nurmijärven Sähköverkko 
Oy:n kanssa. Nykyisten tois-
taiseksi voimassa olevien so-
pimusten osalta uudet ehdot 
otetaan käyttöön 1.12.2014 al-
kaen.  Määräaikaisten myyn-
tisopimuksien osalta nykyiset 
ehdot ovat voimassa sopimus-
kauden loppuun asti ja uudet 
myyntiehdot otetaan käyt-
töön sopimuksen uusimisen 
yhteydessä. Kaikkien uusien 
sopimusten osalta ehdot astu-
vat voimaan 1.12.2014 alkaen.
  
POIMINTOJA
MUUTOKSISTA
 
•	 Sopimusta	tehdessä	sopi-
musehtoja ei tarvitse lähettää 

asiakkaalle kirjallisesti 
kuin asiakkaan erillisestä 
pyynnöstä. Sopimusvahvis-
tuksessa pitää olla linkki 
yleisten ehtojen tallennet-
tavissa olevaan, muuttu-
mattomaan versioon.
 
•	 Kiinteistökaupan	yh-
teydessä uusi omistaja ei 
saa sähköjä kohteeseen, jos 
verkonhaltija ei hyväksy 
sähköliittymän siirtoa. 

•	 Sähkönkäyttäjän	tulee	
sallia verkonhaltijan tie-
donsiirto sähköverkossaan.

Jalkasen perhe Rajamäeltä tuli kokeilemaan sähköautoja. Vas. Niilo, Aki-isä, Senni, 
Eeva-äiti, Leevi ja Vilho.

Vas. Nurmijärven Sähkön hybridi Mitsubishi Outlander sekä täyssähköau-
tot Ford Focus Electric ja Nissan e-NV200.

Radioverkkosuunnittelija Juha Palonen Klaukkalasta koeajoi Helkama-
sähköpyörän, jollaisen hankkimista työmatkoja varten hän harkitsee.

Tuula Helin ja Raija Heimonen Nurmijärven Hiihtoseurasta jakoivat yleisölle 
makkaraa.

Lapsille Energiapäivä tarjosi
poniratsastusta ja pomppulinnaa.

Reilut 700 energia-asioista kiinnostunutta vietti Energia-

päivää Nurmijärven Sähkön piha-alueella syyskuussa.

Keskeistä antia olivat sähköautot, joita sai koeajaa.

Koeajettavina olivat Mitsubishin,
Fordin, Nissanin ja Opelin sähköllä
liikkuvat autot.
 Jonoa muodostui myös sähkö-
avusteisen Helkama-polkupyörän
äärelle, jota niin ikään pääsi koe-
ajamaan.
 Tapahtumassa jaettiin tietoa 
Rejlersin energiatodistuksista ja 
lämpökamerakuvauksista. Paikalle 
saattoi tuoda käytettyjä loisteput-
kia ja energiansäästölamppuja, 
jotka Nurmijärven Sähkö toimitti 
kierrätykseen. Sisätiloissa yleisö 
pääsi testaamaan tarkkuuttaan 
laser-ammuntasimulaattorissa.
 Tarjolla oli myös grillimak-
karaa, kahvia ja pullaa.

–Kuulin Nurmi-
järven Sähkön 
internet-pal-

veluista reilut neljä vuotta 
sitten. Olin silloin töissä 
ulkomailla. Saatoin tarkas-
tella talomme energiankulu-
tusta Venla-palvelun avulla, 
kertoo Tommi Hiltunen, 
joka työskentelee Nokialla 
Espoossa R&D Headina.
 Hiltusten vuonna 2007 
valmistunut  talo lämpiää 
pääasiassa sähköllä lattian 
kautta. Apuna käytetään 
ilmalämpöpumppua ja 
varaavaa takkaa. Asuttua 
lattiapinta-alaa on vajaat 180 
m2, lämmitettävää kaiken 
kaikkiaan yli 200 m2.
 – Energiankulutuksen 
tarkkailu Online-palveluissa 
on hyvin mielenkiintoista ja 
sillä on vaikutusta toimin-
taan. Siellä näkyy käyrät, 
joita voi verrata suoraan 
ulkolämpötiloihin. Käyristä 
näkee selvästi piikit, jolloin 
energiaa on kulunut enem-
män. Näin syksyisin kun 
lämmityskausi on alka-
nut, näkee käyristä kuin-
ka yösähkö tulee päälle.
 – Viime talvena tuli lisät-
tyä takankäyttöä, kun näki 
selvästi palvelusta sähkön 
kulutuksen kasvaneen. 
 Hiltusen perheessä ollaan 
kiinnostuneita energian-
säästämisestä. Modernin 
talon sisäkatossa välkkyvät 
halogeenit, joita on vaihdettu 
LED-lampuiksi sitä mukaa 
kun ne ovat menneet rikki. 

Hiltusen perheessä
Online-palvelut ovat arkipäivää
Tommi ja Minna Hiltusen 

viisilapsinen perhe ja 

hulppea parisataaneliöi-

nen omakotitalo hörp-

päävät energiaa kylmänä 

talvipäivänä sen verran, 

että energia-asiat kiin-

nostavat ja ovat tulleet 

tutuiksi. Nurmijärven 

Sähkön tarjoamat

Online-palvelut ovat 

olleet käytössä jo muuta-

man vuoden ajan.

Nurmijärven 
Sähkön Online-

palvelu on
uudistunut.

Käy
kurkkaamassa!

LED-lamppu maksaa hieman enemmän, 
mutta se myös kestää vuosikausia.
 Tommi Hiltuselle uutta Online-
palveluissa oli mahdollisuus tarkastel-
la ja tehdä sähkösopimuksia. Määrä-
aikaisen sopimuksen voi esim. uusia 
hyväksymällä tarjouksen suoraan On-
linesta – ei tarvitse palautella paperisia 
lomakkeita tai soitella puhelimella.

Online-palvelu tuo
käytännön etuja
Palvelussa voit muuttaa yhteystietojasi, katsella
sopimuksiasi, uusia sähkösopimuksesi tai tehdä
muuttoilmoituksen, selailla sähkölaskuja ja 
tilata tietoa sähkökatkoista tekstiviestillä tai 
sähköpostilla sekä hallinnoida markkinointi- ja 
tiedotusrekisteriasioita.
Uuteen Online-palveluun on myös upotettu vanha 
Venla-palvelu, jonka kautta pääset tutkimaan 
sähkönkulutustietojasi ja tulostamaan kulutuk-
sesi vuosiraportin.
Rekisteröitymällä Online-palveluumme pääset 
hyödyntämään yksillä tunnuksilla molemmat 
palvelut!

Minna-äiti ja Sanni-tytär takanlämmityspuuhissa. Siirillä on 
neljä sisarusta – Roosa, Roope, Sanni ja Teemu.

Tommin mielestä Online-palvelut tarjoavat kiinnostavaa tietoa.
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Tietoja
häiriöistä
kännykkääsi!

ILMOITA TIETOSI

Nurmijärven Sähkön Online-palvelu on uudistunut.
Turvajärjestelyt vaativat käyttäjän henkilö-
tunnuksen. Voit antaa sen asiakaspalveluumme
soittamalla numeroon 09 8780 7300.

Voit käydä internetissä rekisteröitymässä:
www.nurmijarvensahko.fi

Henkilötunnusta tarvitaan Tupas-tunnistuksessa.
Kun olet rekisteröitynyt käyttäjäksi, pääset
Tupas-tunnistuksella Online-sivuillemme. Online 
tarjoaa monipuolisia palveluja kellon ympäri.

Jos annat myös matkapuhelinnumerosi,
tarjoamme sinulle lisäksi häiriöviestipalvelun.
Palvelu lähettää puhelimeesi sähkönjakeluverkon 
häiriöistä kertovia viestejä.

Myös nykyinen Venla-palvelu löytyy Online-sivuilta.

ASIAKASPALVELU 09 8780 7300

Kauppanummentie 1, 01900 Nurmijärvi • Puh. (09) 878 071
asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi

Online-palvelumme
ON UUDISTUNUT!
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